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ПЕРЕДМОВА

Місія громадянського суспільства й роль освіти  
в ході воєнно-політичних конфліктів у Східній Європі  
та в глобальному й історичному ракурсах

У час воєнних конфліктів феномен громадянського суспіль-
ства піддається особливим випробуванням. У демократичних країнах гро-
мадянське суспільство наділено певною автономією супроти держави, але 
в разі виникнення конфлікту воно зазнає сильного тиску з боку держави. 
Пов’язані з цим тенденції радикалізації й поляризації, розбурханого патріо-
тизму та дихотомічного мислення “свій-чужий” можуть бути небезпечними 
для демократичних здобутків. З іншого боку, у цій ситуації держава критич-
но залежна від підтримки активного громадянського суспільства, що, зі свого 
боку, дає суспільним акторам певну свободу дій і відкриває перед ними нові 
сфери та можливості.

Питання “Чи демократичні цінності та структури неминуче зазнають де-
градації чи — якраз навпаки — вони становлять особливий ресурс у час кри-
вавих конфліктів?” викликає контраверсійні дискусії. Із зрозумілих причин 
на сьогодні воно є релевантним для України, а також для інших країн Східного 
партнерства, які в недавньому минулому були аренами воєнних конфліктів 
і в яких біль цих “frozen conflicts” (“заморожених конфліктів”) є досить ак-
туальним для суспільства. Конкретно це стосується Азербайджану, Вірменії, 
Грузії, Молдови та України, а також таких сусідніх країн, як Киргизстан чи 
Туреччина.

Медійний і психологічний театр воєнних дій набуває все більшого зна-
чення через функціонування засобів масової комунікації, не обмежених кор-
донами. Кожен агресор розраховує на те, що він певним чином маніпулюва-
тиме зворотною реакцією суспільств, які піддаються нападу чи зовнішньому 
тиску. 

На цій складній арені суспільствознавчій та історичній освіті належить 
довести свою ефективність. Зміст шкільних підручників і характер організа-
ції навчального процесу є сферою інтересів певних держав, а тому вони під-
лягають державному контролю. У цьому сенсі дуже важливо налагоджувати 
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комунікацію із представниками громадянського суспільства, які мають до-
тичність до освіти, а саме: істориками, авторами шкільних підручників, учи-
телями. Результатом такого діалогу має стати досягнення компромісу в ході 
зіткнення інтересів держави й громадянського суспільства, зокрема у сфері 
шкільних підручників. 

Саме цим питанням було присвячено роботу міжнародної конференції 
на тему “Громадянське суспільство в час воєнних конфліктів”, яку було орга-
нізовано в грудні 2018 року в Києві Інститутом міжнародного дослідження 
шкільних підручників імені Ґеорґа Еккерта в партнерстві із Всеукраїнською 
асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова Доба”. Цей за-
хід став продовженням діалогу, розпочатого Інститутом Еккерта в 1997 році, 
коли було вперше запрошено істориків, освітян, авторів підручників із кра-
їн Східної Європи до дискусії щодо осмислення комуністичного минулого. 

 Важливим етапом у ході налагодження комунікації науковців та освітян 
із різних країн Європи стало проведення в грудні 2016 року, в Києві міжнарод-
ної конференції, де обговорювали трансформацію уявлень про Європу в краї-
нах Східного партнерства та Росії1. Якщо до попередніх подібних заходів част-
ково долучалися представники міністерств та інших державних структур, то з 
плином часу їхні учасники все меншою мірою вважали себе репрезентантами 
держави, а радше представниками громадянського суспільства своїх країн. 
Автократичні тенденції в деяких країнах Східної Європи неминуче посилили 
цю тенденцію. Рідкісними стали можливості безпосередньої комунікації, у 
ході яких інтелектуали з пострадянського простору могли би спільно обгово-
рити питання суспільної історичної культури та суспільство знавчої й історич-
ної освіти. Причиною є не тільки обірвані колишні зв’язки та зміна поколінь, 
але, зокрема, і вплив воєнних конфліктів, які призводять до непомірного від-
чуження та дуже ускладнюють атмосферу діалогу саме з Росією. Ідея обговори-
ти роль громадянського суспільства в ході воєнної загрози й війни була цілком 
доречною не лише через тліючий конфлікт в Україні. Історики, учителі, авто-
ри підручників є активними діячами громадянського суспільства, вони мають 
особисте бачення тих чи інших суспільних подій, власну професійну етику й 
жодним чином не є просто коліщатками в машині державної пропаганди. 

Місцем проведення заходу ми знову обрали Київ, оскільки сучасний гео-
політичний статус України особливо надавався для конференції про впливи 
воєнних подій на громадянське суспільство, навіть якщо не дуже хочеться 
говорити про певний genius loci — добрий геній цього місця. Попри те, не-
задовго до початку конференції трапився інцидент у протоці Азовського 
моря (25.11.2018), і медіа зарясніли заголовками на кшталт “Ескалація біля 
берегів Криму”2. Запровадження Україною воєнного стану3 посилило страхи, 

1 Образ Європи у часи змін. Львів, 2016, http: //repository.gei.de/handle/11428/237, востаннє 
перевірено 25 травня 2019.

2 Пор. “Ukraine und Russland: Eskalation vor der Krim” // Tagesschau.de, 26. November 2018, 
https://www.tagesschau.de/ausland/russland-ukraine-105.html, востаннє перевірено 11 червня 
2019 року.

3 Інформація само собою була правдива, але воєнний стан було запроваджено лише в 
окремих регіонах України.

http://repository.gei.de/handle/11428/237
https://www.tagesschau.de/ausland/russland-ukraine-105.html
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зокрема серед запланованих західних учасників конференції. Натомість 
учасники конференції з регіону Східної Європи виявили напрочуд мало за-
непокоєння — імовірно й через те, що багато з них у своїх країнах уже мали 
досвід заморожених конфліктів і пов’язаних із цим провокацій. Наші партне-
ри з Нової Доби запевнили, що місто Київ було й залишатиметься безпечним 
і гостинним містом для іноземних гостей. 

Тому конференція змогла відбутися, як і заплановано, 7–8 грудня 2018 
року в імпозантному Українському домі неподалік від Майдану Незалежності. 
Ми вкотре усвідомили, що й у час воєнної загрози існує повсякдення — по-
всякдення, у якому багато людей далі живуть звичним життям, але яке в 
будь-який момент може порушитися новими подіями та змінами ситуації. 
Тандем цікавих і високопрофесійних доповідачів із різних країн Європи, з од-
ного боку, та гостей конференції, кращих учителів історії з різних регіонів 
України, з іншого, створив ділову, позитивну й невимушену атмосферу спіль-
ної роботи. На момент вироблення концепції конференції ідея запросити ро-
сійських учасників чи учасниць видавалася нам усе ще ілюзорною. Попри 
те, за сприяння Фонду імені Гайнріха Белля в Москві вдалося налагодити кон-
такт із Правозахисною організацією “Меморіал” та всупереч песимістичним 
очікуванням зрештою вдалося залучити до конференції російського референ-
та. Це здавалося нам особливо важливим, оскільки таким чином вдалося за-
побігти формуванню “фронтових ліній” та антиросійським настроям у диску-
сіях, що висіли в повітрі. 

Доповіді виголошувалися різними мовами (німецькою, українською, 
російською та англійською), а їхня доступність стала можливою завдяки 
комплексній системі синхронного перекладу. Ці виступи, включно з текста-
ми доповідей учасників, які не змогли прибути, містяться в пропонованому 
збірнику. 

У вступному розділі Юрій Шаповал (Україна), Бодо фон Борріс та Роланд 
Лохте (Німеччина) окреслюють філософсько-історичні, соціологічні, політо-
логічні й дидактичні підходи до теми конференції. Водночас вони критично 
розглядають концепт “громадянське суспільство” і дискутують про демокра-
тію та асиметричну війну.

 Про ситуацію в Україні: вплив подій Євромайдану та збройного кон-
флікту на Сході України на стан громадянського суспільства, роль громадян-
ської освіти в цих процесах — говорили Поліна Вербицька, Лариса Колесник 
і Світлана Осіпчук (Україна). Російський погляд на конфлікт в Україні й росій-
ську громадянську активність представлено в третьому розділі, у доповідях 
Вільфріда Їльґе (Німеччина) та Олександра Черкасова (Росія). 

У четвертому розділі описано й проаналізовано різні реакції громадян-
ського суспільства на насильницькі конфлікти в країнах Східного партнерства 
й у сусідніх Туреччині та Киргизії. Важливу роль тут відіграють питання, як у 
підручниках зображено іншу сторону конфлікту, а також процес формування 
ідентичності засобами гуманітарної освіти. Серджіо Мустаса проєктує це на 
Республіку Молдова, включно з Придністров’ям, Елене Медзмаріашвілі — на 
Грузію, Вагів Абасов — на Азербайджан, Тігрін Закарян — на Вірменію, Пінар 
Саян — на Туреччину й Вірменію, а Ґульрано Атаєва — на Киргизію.
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У заключному п’ятому розділі з історичної перспективи висвітлено роль 
громадянського суспільства під час насильницьких конфліктів. Ебергард 
Демм демонструє діяльність різних громадських активістів у роки Першої сві-
тової війни; Еліша Салівон зосереджується на питанні пошуку ідентичності 
представниками єврейської меншини на тлі творення націй та мілітаризації 
в ХІХ ст. На прикладі життєвого шляху трьох громадських діячів він показує, 
як у ситуації антагонізму громадянської активності та державно-військового 
примусу було використано різні можливості дій відповідно до візії лібераль-
ного суспільства, побудованого на толерантності. 

Усі доповіді конференції німецькою або англійською мовами доступні 
на сайті Інституту Еккерта. Асоціація Нова доба здійснює в Україні друкова-
не видання цих матеріалів українською або російською мовами. У процесі 
форматування збірника можуть траплятися окремі лінгвістично зумовлені 
розбіжності, зокрема під час транскрипції імен і термінів, що є наслідком 
двомовності публікацій.

Проведення конференції та обидві публікації стали можливими завдяки 
як кооперації всіх безпосередньо причетних до цього сторін, так і — вирі-
шальним чином — Міністерству закордонних справ ФРН, яке своєю фінансо-
вою підтримкою уможливило реалізацію цього проєкту. Крім того, ми вдячні 
редакційно-технічним асистентам, колективу перекладачів в Україні: Юрію 
Захарову та Наталі Юхимович, а також Келлі Міллер, Ніні ДіҐуіда, Ніколя 
Вотсон і Вібке Вестермайер.
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ВІЙНА ЯК ВИКЛИК  
ДЛЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.  

КІЛЬКА ВСТУПНИХ ЗАУВАЖЕНЬ 

Юрій Шаповал,
професор, доктор історичних наук,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень,
Національна академія наук України (Київ)

Формулювання теми нашої зустрічі є доволі контраверсійним. 
Адже завдання вистояти у військовому конфлікті й завдання розвитку гро-
мадянського суспільства — це такі завдання, які, на перший погляд, погано 
співіснують поміж собою. 

Ведення військових дій — це прерогатива держави. У ситуації військово-
го конфлікту для держави пріоритетним стає завдання перемоги, а зовсім не 
підтримка того надскладного механізму саморегуляції суспільних процесів, 
який є сутністю громадянства й громадянського суспільства. Тому країни у 
війні часто обмежують громадянські свободи й політичні права, вдаються до 
ретельнішого контролю громадських ініціатив, ставлять питання недореч-
ності виборів. 

Ці питання постали на порядку денному і в Україні наприкінці листо-
пада 2018 року. Україна, що п’ятий рік потерпає від аґресії з боку Російської 
Федерації, 25 листопада 2018 року опинилася перед реаліями нового етапу цьо-
го конфлікту. Сталася пряма атака російських збройних сил на українських 
моряків із застосуванням зброї проти українців і пролиттям крові. Жодних 
виправдань цьому бути не могло. Наслідком стало проголошення воєнного 
стану в 10 областях України, найвразливіших у разі розгортання російської 
аґресії. Ухвалення цього документа у Верховній Раді України (як того вимагає 
Конституція України) проходило складно. При цьому питання в парламен-
тарів викликали саме ті аспекти рішення, що були пов’язані з перспективою 
скасування, нехай тимчасового, політичних і громадянських свобод україн-
ців. Варто уваги, що всі фракції парламенту визнавали потребу забезпечення 
обороноздатності країни. Дискусія точилася довкола того, як поєднати ви-
рішення цієї потреби з дотриманням інтересів громадянського суспільства 
України. Цю аргументацію сприйняв і Президент України, у результаті чого 
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було знайдено компроміс між силовими методами й збереженням дієвості 
механізмів громадянського суспільства. Зокрема, було вирішено не відтермі-
новувати президентські вибори навесні 2019 року. Ці рішення стали свідчен-
ням дієвості інститутів демократії в Україні.

Водночас вони стали результатом довіри політикуму до патріотизму й 
відповідальності українського громадянського суспільства. Військові дії на 
сході України стали тим викликом, який мобілізував українське громадян-
ське суспільство. Свідченням цього було активне розгортання добровольчого 
й волонтерського руху у 2014–2015 роках. Чимало уваги й сьогодні активі-
сти приділяють завданням упровадження прозорості в закупівлях для армії, 
контролю над її постачанням, збором коштів на реабілітацію військових 
тощо. У такий спосіб знаходить вияв намір громадянського суспільства кон-
тролювати справу захисту країни у військовому конфлікті, не передовіряю-
чи всіх питань державі.

 Ця активна позиція українського суспільства проявляється й в іншому. 
Мішенню ворожих атак стають історія, ідентичності, інформаційний простір 
України тощо. Ареною саме такої війни став гуманітарний простір України. 
І в цьому просторі громадянське суспільство також воює. Хтось вважає на-
гальним завданням підтримку держави, нехай і в особі демонстративно ко-
румпованих чиновників. Хтось вважає змістом боротьби самоствердження 
українського етносу, наприклад, шляхом заборони російськомовного куль-
турного продукту. І вже звичним арґументом на користь таких ініціатив є 
нагадування про війну, про те, що саме війна вимагає наступальних дій у 
гуманітарній царині. 

Тому для нас, українських гуманітаріїв, війна не є чимось далеким та аб-
страктним. Вона вимагає самовизначення від кожного, вимагає відповідати 
на питання щодо формування гідної відповіді на виклики війни, щодо ролі 
громадянського суспільства в її веденні і щодо впливу самої війни на грома-
дянське суспільство. 

Саме для цього проводиться міжнародна конференція, темою якої заяв-
лено “Громадянське суспільство в час військового конфлікту”. Тут ми споді-
ваємося збагатити наші уявлення, подивитися збоку чи з відстані на нашу 
ситуацію. Нашим гостям, напевно, наш досвід переживання такого конфлік-
ту зсередини дасть певну інтелектуальну поживу — а ймовірніше за все, 
не лише інтелектуальну, адже в процесі обговорення ми неодмінно будемо 
виходити на ширші питання — геополітичні, футурологічні, цивілізаційні, 
зрештою, етичні та екзистенційні.

Та яким би ефективним не був порівняльний чи позиційний підхід, в 
основі нашої наукової рефлексії мусить бути теоретичний фундамент. Слід 
зважати на те, що різні політико-філософські традиції по-різному трактують 
основи соціальності та владних стосунків. Що стосується громадянського су-
спільства — то його концептуалізації тяжіють найчастіше до геґельянської 
або кантіанської політико-філософських традицій. Варто хоч у загальних ри-
сах, приділити їм увагу. 

Геґельянська політико-філософська традиція потужно представлена в 
Україні й має чимало прихильників у науковому середовищі. Причина цього, 



11

Юрій Шаповал. Війна як виклик для громадянського суспільства

значною мірою, — в інерції марксистських підходів, генетично пов’язаних із 
геґельянством. Ґеорґ Геґель заклав традицію осмислення громадянського су-
спільства як сфери реалізації приватних інтересів. Цьому філософу належить 
обґрунтування тези щодо потреб обмеження абстрактної свободи й конку-
рентного плюралізму громадянського суспільства політичними і правовими 
важелями, які є в розпорядженні держави. 

Недарма держава виступає в концепті Геґеля як найдосконаліша форма 
буття об’єктивної ідеї. Висновком стає теза, що у взаємодії громадянського 
суспільства та правової держави домінує (чи має домінувати) держава. Адже 
саме вона спроможна врівноважити різноспрямовані інтереси, які ґенерує 
громадянське суспільство. Держава в такій логіці утримує громадянське сус-
пільство під своїм контролем. 

Аргументом на користь цього слугує і твердження, що поява держави 
передувала появі громадянського суспільства, що громадянське суспільство 
формувалося в рамках уже наявної держави. Отже, громадянське суспільство 
уявляється як таке, що інтеґроване в державу, залежне від державних інсти-
тутів, передовсім від правової системи. Геґелівський підхід до розуміння гро-
мадянського суспільства викликав гостру критику, яка оформилася в другій 
половині ХХ століття. 

За нормативним напрямом таку критику здійснила Ганна Арендт, за ге-
неалогічним — Мішель Фуко, із позицій системного підходу його критику-
вав Ніклас Луман, а з позицій історицизму — Райнгарт Козеллек та Юрґен 
Габермас. 

Процеси глобалізації змінюють уявлення про роль держави в сучасно-
му світі, чому присвятили ґрунтовні роботи Ульріх Бек, Зиґмунд Бауман та 
інші. Водночас агентом глобалізації стає інформатизація, яка уніфікує цінніс-
но-світоглядні орієнтації людей по всьому світу, а також пропонує нові ін-
струменти політичної участі. У дослідженнях Мануеля Кастельса та Маршала 
МакЛюена зафіксовано ці зміни, адже вони помітно трансформують тради-
ційні форми політичної участі, пов’язані з участю в політичному житті наці-
ональних держав.

Наявні трансформації світового ладу, світової політики та ідентичнос-
тей надалі все проблематичніше інтерпретувати в геґелівській парадигмі. 
Альтернативою їй слугує сучасна ліберальна політична теорія. 

Вона й сьогодні значною мірою спирається на той ідейний фундамент, 
що був сформульований Іммануїлом Кантом. Його було обґрунтовано у фі-
лософських роботах “Критика практичного розуму”, “Метафізичні засади 
вчення про право” та “До вічного миру” наприкінці XVIII століття. Далі ідеї 
Канта розвинулися в потужну кантіанську традицію, прихильники якої по-
лемізують із представниками традиції геґельянської насамперед із питання 
автономії особистості. 

У кантівській традиції “індивіди є вільними від таких зовнішніх обме-
жень, як примус, насильство, різні форми погроз та маніпуляції; їхні дії ма-
ють бути наслідком їхнього вибору; вони, отже, повинні бути вільними від 
зумовленості внутрішніми чинниками, які б впливали на їхній вибір через не-
керовані бажання, пристрасті або упередження; у своєму виборі вони повинні 
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керуватися власним розумом, який мислиться як відповідність універсаль-
ним принципам”1. 

Отже, сенс і мета громадянського суспільства полягають у тому, щоб 
створювати й підтримувати такі політичні установи, які утверджують цю 
автономію. При цьому громадянське суспільство трактується як феномен 
позаполітичної сфери. Воно виступає як актор, незалежний від держави, та 
водночас постулюється залежність самої держави та правової сфери від роз-
витку громадянського суспільства. 

Отже, відпадає питання щодо формування громадянського суспільства 
політичними важелями, які є в розпорядженні держави. Творення громадян-
ського суспільства відбувається механізмами самоконституювання та само-
мобілізації. Понад те, саморегуляція з боку громадянського суспільства ви-
ступає як єдино можливий модус його існування в ліберальному світі. Таке 
трактування базується на уявленні, що особистість є вільною в процесі само-
визначення, не детермінована оточенням (принаймні жорстко) і наявними 
суспільними практиками, а, навпаки, через інструменти ідентифікації здат-
на впливати на ці практики й перевизначати їх. 

Упродовж 1980-х — 1990-х років, коли ліберальний дискурс довів свій 
вплив, а ліберальні цінності поширились у масштабах світу, відбулося пере-
осмислення сутності громадянського суспільства. Цьому були присвячені те-
оретичні роботи Дж. Волдрона, Ю. Габермаса, В. Кімліки, Р. Нозіка, Дж. Роулза, 
М. Сендела, Я. Тамір, Ч. Тейлора, Ф. Фукуями та ін. Деякі з цих мислителів 
розвинули теорію відповідно до викликів сучасності, запропонувавши нові 
концепти, які вже не маркуються як суто ліберальні. Але аксіоматичне ядро 
теорії, класичне формулювання якого міститься в роботах Канта, так само ли-
шається ключовою ланкою в цих теоретичних розробках. 

В основі цієї аксіоматики лежить визнання цінності свободи як засад-
ничої людської цінності. Причому сама свобода набуває різного трактування, 
зокрема, виділяються негативний та позитивний аспекти свободи, ведуть-
ся дискусії щодо механізмів обмеження свободи індивіда, коли це необхідно 
для забезпечення свободи інших тощо. Але свобода визначається необхідною 
умовою. 

Водночас варто зупинитися і на інших цінностях, що конкурують у лібе-
ральному дискурсі із свободою. Зокрема, це цінність плюралізму, що обов’яз-
ково пов’язана з цінністю свободи. Адже свобода виступає тим простором, у 
межах якого індивіди можуть обирати. Плюралізм і є визнанням можливо-
сті вибору, визнанням права індивіда на вибір. Іншою стрижневою цінністю 
визнається наявність у людини прав, причому не в юридичному сенсі, а в 
сенсі передовсім моральному. Права осмислюються як межі, порушення яких 
є морально неприпустимими, оскільки вони являють собою умови функціо-
нування людей як таких. Цінності рівності та справедливості також прого-
лошуються як важливі в ліберальній аксіоматиці, попри те, що їхній зміст 
викликає багато суперечок. 

1 Кекес Дж. Засадничі цінності лібералізму // Лібералізм: Антологія [упоряд. О. Процен-
ко, В. Лісовий]. — К. : ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2009. — С. 111–133. — С. 113.
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Автономність індивіда є таким уявленням, яке можна назвати серцеви-
ною ліберальної теорії кантівського зразка. Відповідно, саме індивід — а не 
спільнота чи держава — виступає базовою одиницею соціального аналізу. У 
рамках громадянського суспільства як сталої соціальної структури, відбува-
ється взаємодія автономних акторів. До слова, ще Іммануїл Кант вказував на 
такі умови існування громадянського суспільства: 1) свобода кожного члена 
суспільства як людини; 2) рівність його з будь-яким іншим членом суспіль-
ства; 3) самостійність кожного члена суспільства як громадянина1. 

Тут варто зауважити, що самостійністю, тобто автономністю, можуть ха-
рактеризуватися лише особи, здатні до самоконтролю, до свідомого вибору цін-
нісно обумовлених життєвих стратегій. Таким чином, раціональність індивіда 
виявляється стрижневою умовою його участі в людському співжитті. Також 
раціональність виступає умовою формування такої соціальної структури, як 
громадянське суспільство. Раціональність проявляється не лише у виборі опти-
мальних соціальних стратегій. Також — і у виборі тактики, у тому способі, яким 
чином індивід досягає домовленостей із іншими індивідами. Без цих домовле-
ностей неможливим є співіснування з ними у відносно неконфліктній атмос-
фері, неможливе формування й розвиток громадянського суспільства. 

Співжиття в людських соціумах завжди супроводжується більшою чи 
меншою мірою потребою підпорядкування особи колективу. У демократичних 
суспільствах ця потреба зумовлює певну амбівалентність ідентичності грома-
дянина, яку було зафіксовано ще в добу античності, адже статус громадянина 
передбачає погодження бути керованим, а водночас і здатність керувати. На 
цій суперечливості акцентують увагу автори класичного дослідження полі-
тичної культури Габріель Алмонд і Сідней Верба: “Від громадянина демокра-
тичного суспільства потрібні прагнення, що суперечать одне одному: він по-
винен бути активним, проте заразом і пасивним, включеним до політичного 
процесу, але не надмірно; впливовим і водночас поважливим до влади”2. 

Отже, поєднання громадянської ініціативи й громадянського послуху 
відзначає сформоване громадянське суспільство. Співвідношення першого й 
другого по-різному трактується науковцями, і ці трактування ведуть до різ-
ного розуміння сутності громадянства. Дослідники, що акцентують на послу-
ху, найчастіше бачать у громадянстві — лояльність держави чи навіть фор-
мальну належність до лав громадян тієї чи іншої держави. Таке розуміння, 
безумовно, відсилає до геґелівського розуміння держави як універсального 
інституту. Для кантіанської традиції характерніший акцент на ініціативнос-
ті громадянина і його пріоритеті в стосунках із державними інститутами.

Таке розуміння провадить, зокрема, сучасний німецький мислитель 
Юрґен Габермас. У своїх роботах він обґрунтував тезу залежності цінно-
сті інститутів від ставлення до них громадян. При цьому громадян він ви-
значив як таких суб’єктів, що призвичаєні до політичної свободи й мають 

1 Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучас-
ній Україні : Монографія. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. — 216 с. — С. 163.

2 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политиче-
ские исследования. — 1992. — № 4. — С. 122–134. — С. 128.
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“ми”-перспективи щодо активного самовизначення. Ці ідеї набули розвитку 
в роботі “Теорія громадянського суспільства” авторства Джин Коен та Ендрю 
Арато. Цікаво, що одна з авторів — професор колумбійського університету 
політолог Джин Коен — була ученицею Джона Ролза. Отже, у цій роботі поєд-
нано підходи чи не найбільш революційних і цікавих теоретиків політичної 
науки кінця ХХ століття Ролза та Габермаса.

“Теорія громадянського суспільства” ставить під сумнів здатність дер-
жави ґарантувати своїм громадянам дотримання їхніх прав (хоч саме це є 
головним арґументом етатистськи орієнтованих концептів громадянського 
суспільства). 

Автори наголошують: “Хоч держава виступає в ролі органа, що леґалізує 
права, вона не є ані їх джерелом, ані підставою їх загальнозначущості. Права 
зароджуються у вигляді вимог соціальних груп або окремих особистостей у 
публічних просторах громадянського суспільства, що формується. Вони мо-
жуть забезпечуватись позитивним правом, але вони не тотожні праву й не є 
його похідними; у сфері прав закон захищає й закріплює те, що вже було досяг-
нуто автономними зусиллями соціальних акторів”1.

Сучасні українські реалії дають, на диво, переконливі підтвердження 
такого розуміння громадянського суспільства. Дійсно, чи забезпечені були 
б в Україні основні громадянські права, якби не тиск суспільства? Недарма 
формування громадянського суспільства в Україні пов’язують із спалахом 
Помаранчевої революції. Тоді таке невід’ємне право демократичного світу, 
як право обрання президента країни, громадянам довелося відстоювати — і в 
процесі цього виборювання права українське громадянське суспільство усві-
домило себе. Початок війни на сході України дав ще один поштовх до розвит-
ку громадянського суспільства в Україні. У цій ситуації завдання національні 
та загальнодемократичні сплелися в нерозривний вузол. 

Динаміка становлення “автономних громадськостей”, на думку Юрґена 
Габермаса, лише генетично пов’язана з постанням національних спільнот. 
Він визнає роль націоналізму в імплементації громадянства, але визначає 
її як роль суто функціональну, а не концептуальну. При цьому він трактує 
громадянство як феномен того етапу соціальної інтеграції, що має генетичні 
зв’язки й залежності з попереднім етапом, на якому соціальна інтеграція від-
бувалася на рівні національному.

Габермас писав: “Нація… залишалася чітко визначеною основою іден-
тичності лише доти, доки слугувала сполучною ланкою для створення демо-
кратичної держави, елементом, що був ядром універсалістської програми. 
Так само націоналізм у країнах, що розвиваються, набув сьогодні субстанціо-
нального значення лише завдяки поєднанню з соціально-революційними ціля-
ми визвольних рухів”2. 

1 Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория ; [пер. с англ., общ. ред. 
И. И.  Мюрберг]. — М. : Весь Мир, 2003. — 784 с. — С. 564–565.

2 Габермас Ю. До реконструкції історичного матеріалізму / пер. з нім. В. Купліна. — 
Київ : Дух і Літера, 2014. — 320 с. — С. 95.
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Отже, німецький філософ окреслив перспективу розуміння партикуляр-
но-національного як конкретне вираження універсалістських настанов лібе-
рального зразка. Саме ці настанови дозволяють аналіз громадянського суспіль-
ства як суспільної структури, що має подібні закономірності становлення й 
розвитку в країнах із різними, неповторними традиціями політичної культури. 

Варто уваги, що цю тезу Юрґен Габермас сформулював у промові з на-
годи вручення йому Геґелівської премії міста Штутгарта. У цій промові він 
окреслив своє ставлення до геґелівської теорії громадянського суспільства 
й обґрунтував, чому саме ця теорія вимагає рішучого оновлення. Зрештою, 
найпереконливіший внесок у таке оновлення Габермас зробив, створивши 
фундамент для деліберативного (дискурсивного) концепту громадянського 
суспільства. Він запропонував розуміти громадянське суспільство як публіч-
ну сферу, де конституюється політично активна громадськість, яка формує 
суспільну думку й транслює її в політичну сферу. 

У такому розумінні ролі публічності відчувається вплив Іммануїла 
Канта. Недарма той у роботі “До вічного миру” наголосив, що будь-яке дер-
жавно-правове домагання потребує принципу публічності, без якого не може 
бути ніякої справедливості1. 

Корелюють ці думки також і з доробком Карла Поппера. Уведене ним у 
науковий обіг уявлення про “відкрите суспільство” дозволяє осмислити роль 
інформаційно-комунікативного чинника в здійсненні транзиту суспільства 
до демократії. Крім таких особливостей “відкритого суспільства”, як верхо-
венство права, виборність влади тощо, як на важливу його ознаку Поппер 
вказував на поширення плюралізму та свободу обігу інформації. 

Звідси слід зробити висновок щодо подвійності умов репрезентації гро-
мадянського суспільства. Умова дотримання засад свободи і демократії, до-
сяжна в правовому полі, є необхідною. Проте це не єдина і не достатня умова. 
Іншою ключовою умовою виступають практики вільної немодерованої, але 
компетентної комунікації осіб, що складають громадянське суспільство. 

На основі цих теоретичних положень отримав поштовх окремий на-
прям досліджень громадянського суспільства, у якому комунікативні прак-
тики громадян визначались запорукою та умовою функціонування цього 
суспільного інституту. Цей напрям набув поширення передовсім у США з 
1990-х років. Він отримав назву дискурсивного концепту громадянського су-
спільства. Інша назва цього концепту — деліберативний — відбиває зміст 
поняття “deliberatio”, тобто “старанне зважування”, “обговорення”, “обмір-
ковування”. У деліберативній парадигмі спільнота визначається не зовні, а 
зсередини, через практики ідентифікації її членів як таких, що відкриті до 
активного творення спільного дискурсу в комунікації. 

У цій логіці політика, включно із законодавством, осмислюється як наслі-
док комунікативних дій активної частини громадян. При цьому, за словами 
Габермаса, особливої значущості набуває “спільний горизонт інтерпретацій, 

1 Тур М. Комунікативна влада : утопія чи реальність? // Цінності громадянського су-
спільства і моральний вибір : український досвід / Г. Бабінський [та ін.] ; відп. ред.: А. М. 
Єрмоленко, О. О. Кисельова. — К. : Етна-1, 2006. — С. 211–220. — С. 213.
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у середині якого з актуальних приводів ведуться публічні суперечки про полі-
тичне саморозуміння громадян республіки”1. 

Сучасне громадянство в такому випадку постає системою дискурсивної 
комунікації, поєднаної консенсусністю та раціональністю. Зі свого боку гро-
мадянське суспільство розуміється як таке, що дебатує й дискутує, де розгор-
таються й підтримуються узгоджувальні та дорадчі процеси. 

Війна примушує уважніше придивитися до громадянського суспільства, 
до його теоретичного і практичного вимірів. 
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В ЧАС ПРОТИСТОЯННЯ, КОНФЛІКТУ, КРИЗИ ТА ВІЙНИ

Бодо фон Борріс, 
професор Гамбурзького університету. Німеччина

1. Приклад: Комедія Аристофана “Лісістрата”, 411 р. до н.е.

Розпочнімо зі славнозвісної — хоча, на жаль, лише фікціо-
нально-утопічної — “історії”, якій, крім того, уже майже 2500 років. Давні 
Афіни (зі своїми союзниками-сателітами) і давня Спарта (зі своїми союзника-
ми-сателітами) вели один проти одного в 431–404 р.р. до н. е. “Пелопоннеську 
війну”. Щодо значення, тобто катастрофічності занепаду (у підсумку навіть 
обох суперників), цей конфлікт може цілком зрівнятися з “Пізньоримсько-
сасанідською війною” (606–629), “Тридцятилітньою війною” в Центральній 
Європі (1618–1648) або двома Світовими війнами (1914–1945). У перші 20 років 
демократичним,але керованим нестримними демагогами Афінам довелося 
витримати щорічні воєнні контрибуції й плюндрування рівнинної території, 
велику чуму в самому місті (430–429), важку поразку біля Сиракуз на Сицилії 
(415–413), а після того майже безперервну облогу або ж постійну загрозу бло-
кади життєво необхідного підвезення збіжжя з Чорного моря.

У цій вкрай небезпечній ситуації на межі воєнної поразки та олігархічно-
го перевороту один окремо взятий, знаменитий, і тому впливовий (хоч і не на-
ділений владою) громадянин, автор комедій Аристофан разом зі своїми акто-
рами (!) здійснює громадянський учинок вищою мірою делікатного характеру, 
вигадавши громадянську (утопічну або реалістичну (?)) акцію, яку можна наз-
вати “рухом за мир”. Можливо, це навіть варто розглядати як перший (?) або 
подвійний громадянський протест? У театральній п’єсі афінянка Лісістрата 
організує (за домовленістю чи то в союзі зі спартанкою Лампіто) любовний 
страйк проти войовничих чоловіків Афін і Спарти, аби примусити їх нарешті 
шляхом компромісу укласти прийнятний мир1. 

1 Повстання жінок у п’єсі залишається, звичайно, фікцією, можливістю, фантазією, 
грою думок. Але варто врахувати надзвичайне політичне й релігійне значення публічних 
і безкоштовних вистав у давніх Афінах. Крім того, в історії таки траплялося, що драма або 
опера давали прямий імпульс для політичних дій. Згадаймо хоча б початок “Бельгійської 
революції” 1830 р. — саме в час святкування дня народження ненависного нідерландського 
короля — під час постановки “Німої із Портічі” (автори Д. Обер і Е. Скрібе). Опера зображає 
невдале повстання неаполітанців проти Іспанії в 17 ст.
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Ідеться про неухильну відмову жінок від сексу і їхнє оволодіння скарб-
ницею Афін на Акрополі задля досягнення компромісного миру зі Спартою. 
Звісно, це допустимо лише як комічний ефект — пародія, іронія, притча, 
алегорія (прекрасна, приваблива постать “примирення” є наприкінці цьо-
му всьому лише крапкою над “і”). Можна собі легко уявити, що трапляєть-
ся багато вкрай комічних сцен та епізодів відверто сексуального характеру. 
З огляду на масивний та ідеологічний патріархат — також в особі самого 
Аристофана — феміністичні проблиски в п’єсі залишаються, зрозумілим чи-
ном, сповненими суперечностей і нелогічностей. Однак це не применшує 
унікального значення цього першого засвідченого (хоч і нереалістичного) 
“політично мотивованого загального страйку” в історії. Автор мужньо вияв-
ляє посеред війни громадянську активність, вигадуючи утопічно успішну 
громадянську акцію жіночих колективів. Напевно, більша “прогресивність” 
рідко коли траплялася у світовій історії. 

Відомий відхід плебеїв (на Священну гору) в Римі, про який повідомляє 
історик (!) Лівій, був, звісно, радше легендою і притчею, аніж дійсністю. Але, 
на відміну від “Лісістрати” Аристофана, загальний страйк там, хоч і мир-
но, але зупинено чи то врегульовано за допомогою фабули Агріппи Мененія 

“Про шлунок та органи”, яка легітимізує та забезпечує збереження влади. 
Іншими словами, Лівій виступає як “реакціонер” проти акту протесту, який 
емансипує й звільняє, а також проти демонстрації та страйку й зображає 
його таким, що зазнав невдачі. Аристофан — “прогресивний”, схвалює еро-
тичне жіноче повстання відмови й дає йому перемогти — також і в інтере-
сах чоловіків. Як би там не було, до “Лялькового дому” Ібсена мені не спадає 
на думку жодна настільки ж пристрасна й варта осмислення “феміністич-
на” п’єса1.

Те, що “Лісістрата” є порнографічним твором, із сексуальним підтек-
стом, грубим жартом або непристойним жестом у кожному третьому ряд-
ку, — це вже інше питання2. Пеніси — на відкритій сцені — постійно надмір-
но ериговані. Очевидно, із часу християнізації Європи такі чуттєво вільні, 
далеко поза рамками пристойності зображення рушійної сили “людська 
сексуальність” були немислимі (майже до сьогодні). Дивним чином відсут-
ній будь-який натяк на гомосексуальність, яка стала б виходом із ситуації, 
замінником чи проявом кохання й була б цілком зрозумілою якраз у Греції. 
Натомість щомиті існує загроза переростання в бійку між статями чи у 
зґвалтування. І Аристофан вкладає в слова Лісістрати чітку вказівку про те, 
що кожна жінка здатна зіпсувати ґвалтівникові задоволення від процесу, 
у кожному разі, якщо він є здоровою й чутливою людиною — не садистом. 
Власне кажучи, ідеться також про свято взаємної втіхи.

1 “Приборкання норовливої” Шекспіра тут можна використати, лише якщо п’єсу іроніч-
но переламати й перевернути.

2 Кілька слів про новий переклад у прозі (Reclam 2009/17) Нікласа Гольцберга. З одно-
го боку, він прекрасно прокоментований і (у післямові) вичерпно контекстуалізований. З 
іншого боку, мені не до вподоби прозові переклади віршових творів (це стосується також 
Гомера Шадевальдта та Вольфрама фон Ешенбаха Мора, особливо Євгенія Онєгіна Боров-
ського та російських віршів). Варто знайти антикварне видання у віршах.
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Самé укладення миру чи то мирний договір є найменш переконливи-
ми. Згадано лише випадки попередньої солідарної співпраці — навіть до-
помоги в скруті — між Афінами і Спартою та перераховано взаємно необ-
хідні часткові поступки (“зародження компромісу”). Значущішими є інші, 
мимохідь згадані пропозиції1. Усе це (не вдаватимемося в деталі) не вельми 
радикальні революційні заходи, це — не безумовний пацифізм чи абсолют-
но пасивний, ненасильницький спротив (адже все-таки застосовано “вог-
негасники” проти підпалу та “обливання водою” літніх чоловіків), але все 
це, особливо для того часу, є радше гуманними заходами (які, так би мовити, 
поважають “права людини”). Подібні акції протесту та спротиву — як уто-
пія — відсутні, наскільки я можу судити, ще впродовж багатьох століть2.

Утім, ніхто не в змозі самостійно здійснити громадянську акцію чи до-
сягти значного результату, але цьому можна дати поштовх: завжди хтось 
має розпочати. У творах таких письменників, як Аристофан чи Ібсен це є 
проблемою. Але без згоди своїх акторів (в Афінах лише чоловіки!), покро-
вителів (напевно, режисером він був сам!) та своєї публіки (принаймні її 
частини) автор комедії не зміг би реалізувати свою ідею. Ця амбівалентність 
робить приклад переконливим3.

2. “Громадянські” ініціативи — прадавній чи лише сучасний 
феномен?

Річ не лише в активності громадянського суспільства у відкритій гро-
мадянській війні, але й у самих факторах війни, кризи, конфлікту, незгоди4. 
Багато експертів залучили б лише досвід і пережиття кінця ХХ — початку 
ХХІ ст., тобто обмежилися б “історією сучасників”. Можна, однак, спробува-
ти врахувати приклади попередніх епох (“класичну історію”), аби довести й 
пояснити, що і яким чином сучасний термін “громадянське суспільство” — 
хоч і в зміненій формі — може стосуватися навіть попередніх суспільств, і 

1 Сюди належить зростання ролі жінок у прийнятті політичних рішень, посилення 
контролю над корупцією, справедливе ставлення до “союзницьких” (тобто часто “підпоряд-
кованих”) міст, спрощене надання громадянства “метекам” (чужинцям), більша повага до 
літніх жінок, покращення становища рабів.

2 “Антигона” Софокла, повністю покинута, самотньо заперечуюча та фундаментально 
моральна у своєму переконанні жінка — це радше протилежність, аніж паралель до “Лісі-
страти” Аристофана.

3 “Лісістрата” Аристофана (бл. 447 — бл. 380 рр. до н.е.), крім того, аж ніяк не є першим 
твором із цієї тематики. Уже в “Ахарняни” (425) та “Мир” (421) автор украй гостро висмі-
яв розпалювачів війни та непримиренних і наголосив на перевагах компромісного миру. 
При цьому він, звичайно, вступив у конфлікт із можновладцями й набув впливових воро-
гів. Певний час його навіть переслідували в судовому порядку, що, однак, не закінчилося 
засудженням. Миротворчість проходить через значну частину доробку Аристофана, з якого, 
щоправда, збереглися лише невеликі фрагменти. Те, що між ними й “Лісістрата”, напевно, 
невипадково, а підкреслює її неабияку якість.

4 Я аж ніяк не є професійним експертом з цієї теми, яка, на відміну від звичайних си-
лових та змагальницьких ігор національних держав / державницьких націй, є часто-густо 
недооціненою та обділеною увагою. Однак значною мірою я покликатимуся на власний не-
великий досвід та свідчення друзів і знайомих (у контексті помітних процесів).
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наскільки інакшими — чи навіть принципово інакшими — постають яви-
ща війни та громадянської війни в домодерністський час (до поч. ХІХ ст.). 

Справді, потрібно пояснити, щó взагалі мається на увазі або слід ро-
зуміти під “громадянським суспільством” (терміни “Zivilgesellschaft”, 
“Bürgergesellschaft”, “Gesellschaft“ часто вживаються з тим самим значен-
ням). Здебільшого цей термін ми вживаємо позитивно, схвально і стосу-
ється він лише “сучасних” і “ліберальних”, тобто “західнодемократичних”, 
“відкритих” і “плюралістичних” суспільств, у яких “громадянські” сили 
доповнюють та контролюють “державні інстанції”, становлячи певним 
чином другий “розподіл влади” поряд із державною (на виконавчу, законо-
давчу та судову). Побутують твердження, що до початку ХІХ ст. не існувало 
ані досконалої державної влади, ані противаги до неї у формі “самооргані-
зованих” соціальних феноменів. Очевидною є висока нормативна частка у 
формулюванні цього поняття (= справедливе та хороше суспільство), і таке 
уявлення трапляється вже в античності.

Із позиції соціального історика цей концепт викликає досить принци-
повий сумнів. До початку ХІХ ст. “усуспільнення” відбувалося постійно у 
двоякій формі, як асиметрично (взаємо)залежна “влада” (нім. “Herrschaft”) 
і як певною мірою солідарне, хоча й зовсім не вільне від ієрархії, “товари-
ство” (нім. “Genossen schaft”). Відколи і доки можна взагалі чітко розділяти 
“публічне” (державне, церковне, комунальне, установи) та приватне (об’єд-
нання, сусідство, сім’ю, інтимну сферу)? Чи немає в усі часи розпливчастих 
переходів (“Також приватне є політичним!”)? Чи впродовж історичного 
розвитку не змінюються кардинально всі відповідні сфери й центральні 
поняття, як-от: держава, нація, економіка/господарство, клас, свобода, стан, 
демократія, рівність [шансів]? Чому тоді не може змінюватися й “(грома-
дянське) суспільство”? 

У багатьох центральноєвропейських містах у середньовіччі виникали, 
наприклад, значні “заворушення” або “революції цехів”, під час яких об’єд-
нання ремісників — успішно або марно — вимагали передачі частини місь-
кого управління раді, яка до того складалася лише з “родів”, тобто крихітної 
меншості дворянського “міського патриціату” (переважно міністералів во-
лодаря міста, багатих землевласників, крупних торговців). Це, звісно, можна 
віднести до державно-політичної сфери, яку якраз і потрібно було реоргані-
зувати шляхом часткової “демократизації”. Це, однак, можна інтерпретува-
ти і як покращений громадський контроль і доповнення “компетентних”, 
але дещо відірваних від реальності та зверхніх міських еліт. За такого розу-
міння не слід визначати “громадянське суспільство” надто вузько.

 Звернімося ще раз до давніших століть: Партія “політиків” (надкон-
фесійний рух прагматично налаштованих “po litiques” з такими важли-
вими постатями, як Жан Боден і Мішель де Монтень) виникла пізніше, у 
ході французьких гугенотських воєн (1562–1598). Основою їхньої цілком 
суспільно-громадянської роботи був досвід повного виснаження й немож-
ливості перемоги. “Мир” і “безпека”, тобто мінімальне збереження “життя”, 
“держави” та “суверенітету” виявилися для “політиків” ціннішими, аніж 
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тоталітарність певної конфесії1. Результат називають “толерантністю”/”тер-
пінням” (“Оскільки виявилося, що неможливо всіх Вас переконати або пере-
бити, потрібно дозволити Вам жити, а Ваше покарання залишити Богові — 
у пеклі). Це, звісно, щось зовсім інше, аніж “прийняття”/”визнання” (“Ваша 
віра та поведінка нам абсолютно чужі, майже підозрілі. Але ми спробуємо, 
як далеко ми з Вами зможемо зайти: торгувати? відзначати свята? укла-
дати шлюби?”). 

3. Ознаки та передумови громадянської активності

Мені здається можливим скласти типологію “активності цивільного 
суспільства в кризових ситуаціях”. Чотирма найважливішими критеріями 
можуть бути: по-перше, “повністю історичні (давніші) випадки проти таких, 
що стосуються сучасної історії (періоду після 1945 року), по-друге, “реальні 
історичні дії супроти історично-політичних (тих, що осмислюють істо-
рію) дій”, по-третє, “бажані рухи, які захищають права людини, на противагу 
прикрим рухам, які зумовлені ненавистю чи поширюють її” і, по-четверте, 

“послідовно законослухняні вчинки супроти таких, що в разі необхідності 
порушують несправедливі закони — хоча (загалом або майже повністю) — 
залишаються ненасильницькими”.

Громадянська активність часто відбувається (хоча й не завжди) на 
випередження або про запас, нерідко на грані забороненого (із цим треба 
жити): “Як м’яка вода в русі / з часом перемагає твердий камінь. / Ти розумі-
єш, твердість є здоланна.” (Б. Брехт) “Опірність”, можливо, важливіша, ніж 
відкритий спротив. Існує запит на “громадянську мужність”, і її потрібно 
виявляти, поки ризик залишається хоч якоюсь мірою прийнятним (1961 
року в НДР це ще так не було, але 1989 року для багатьох цей час настав). 

“Громадянський спротив” чи “громадянська непокора” за прикладом Ґанді 
(1894–1947) (у Південній Африці та Індії) та жіночих рухів до 1918 р. (напр., у 
США та Великій Британії) є найкращим засобом, якщо існує достатньо віль-
ної преси й критичної громадськості. 

“Інституції” мало заслуговують на довіру, і часто потрібно вже радіти, 
якщо вони не шкодять. Новітні соціологи продемонстрували: “Ми живемо в 
мережах, а не, як часто помилково стверджують, у суспільствах”. Потрібно 
розрізняти “спільноту” і “суспільство” (Фердинанд Тенніс). І: “не розпочав-
ши, не спробувавши, не зробивши, не досягнувши чогось зі своїми близькими 

1 Демонолог (“переслідувач відьом”) і теоретик суверенітету (“учитель держави”, “абсо-
лютист” як і Т. Гоббс) Жан Боден (1529/30–1596) був одним із керівників “Партії (чи то групи) 
політиків” у час релігійної та громадянської війни. Це засвідчують уже “Шість книг про дер-
жаву” (1576/86). Якщо ж манускрипт “Розмова в семи ролях про секрети вищих істин” також 
його, то заклик до толерантності — між релігіями — іде ще далі (відкрита єресь). На цих по-
зиціях стояв також Мішель де Монтень (1533–1592), автор “Проб”; його релігійна толерант-
ність — при тому, що він мав двох (майже) кальвіністських братів — поза сумнівом і проявля-
ється також у його теоретичних працях та політичній діяльності на посаді бургомістра Бордо. 
Подібне бачимо набагато пізніше у винахідника “розподілу влади” Шарля Секонда, барона 
де Монтеск’є (1689–1755), який був також автором “Перських листів” (анонімно вийшли 1721 
року в Амстердамі, але точно належать Монтеск’є). Цей список можна було б легко продовжи-
ти іншими великими французькими просвітителями (Вольтер, Руссо, Дідро...).
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друзями, надійними знайомими / колегами, не слід очікувати, що щось 
відбудеться чи вдасться”. Отож “немає нічого доброго, хіба що самому це 
зробити!”

Не можна ставити занадто високі вимоги до “громадянських акцій”. 
1967 року я сам узяв участь у робочому таборі євангельської церкви Італії 
Chie sa Valdese під патронатом політика та пастора Тулліо Вінай (італ. Tullio 
Vinay) на Сицилії (м. Рієзі). Це була класична громадянська акція проти за-
силля мафії, яка відбулася за фінансової та робочої підтримки Євангельської 
церкви Рейнської провінції (нім. Evangelische Kirche im Rheinland). Для мене 
й набагато молодшої сестри це стало першим великим культурним шоком 
(напр., “традиційне середньоземноморське пригноблення жінок замість 
початків жіночої емансипації”, “помешкання в землянках без каналізації”, 

“масове безробіття в південній Італії як наслідок незначної економічної ре-
цесії в Німеччині”), отже, особисто для мене/нас це перебування стало наба-
гато продуктивнішим й успішнішим порівняно із внеском у місцеву бороть-
бу з мафією. До речі, це, напевно, може бути особливо частим результатом 
активної громадянської позиції: людина значною мірою сама розвивається 
й звільняється завдяки мужності, усвідомленню, активній позиції — пере-
дусім завдяки досвіду власної ефективності, який ощасливлює.

Надзвичайно цікавими є тактики й стратегії тих чи інших “громадян-
ських протестних рухів”, з одного боку, та атакованих ними “привілейо-
ваних багатіїв і можновладців”, з іншого. Я збагнув це нещодавно, під час 
заходу “50 років протестного руху 1968 року”. Одна колишня знана розум-
на жінка-політик підкреслила той масивний прогрес у демократизації, що 
відбувся тоді завдяки цьому рухові, який вона називала “громадянським 
суспільством”; при цьому вона досить критично оцінювала власну ранню 
фазу радикалізації (аж до участі в сектантській K-Gruppe — комуністич-
но-орієнтованій політгрупі). Подібне потрібно сприймати цілком серйозно. 
Неможливо обійтися без дискусії “демократії” як а) форми керування дер-
жавою (держава, влада, конституція), б) суспільної форми (стратифікація, 
корпорації, спілки), в) форми життя (система освіти, професійна діяльність, 
приватне життя) (“також особисте є політичним”). Недостатньо формальної 
демократії, як вона здебільшого уявлялася до 1968 року (“економіку, школу 
або науку взагалі неможливо демократизувати”).

Щодо правопопулістської, частково неофашистської партії в Німеччині, 
AfD, то водночас звучала вимога не звертати на неї уваги, просто ігнорувати 
її постійні провокації й порушення табу, які було розпізнано як експліцитну 
стратегію. З одного боку, це видається переконливим, а з іншого — сумнів-
ним,тому що так само тоді, 1968 року, діяла “влада”, не маючи бажання пору-
хатися на своїх урядових стільцях, видавничих тронах та університетських 
кафедрах щодо наших чудових аргументів і протестів, наприклад, щодо уча-
сті студентів у керуванні вишами, стосовно перезаснування університетів і 
реформи освіти вчителів, але також щодо вимоги включення в шкільні під-
ручники історії жіночого руху, а також колоніальної історії та історії довкілля. 

Вони сприймали це просто як провокації радикальних, скандаль-
них меншостей, ігнорували наш правомірний протест і перетворили 
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суспільство на оббиту гумою камеру, у якій ми мали безрезультатно, як нам 
завгодно, товктися. Отже, ми, за винятком жменьки терористів із RAF (ліво-
екстремістська терористична організація), змушені були піти “довгим шля-
хом через інституції”. Проблемою залишається: “Як точно в деталях відріз-
нити ‘стратегічні провокації / порушення табу’ з боку ‘зневажаючих права 
людини правих’ від ‘обґрунтованих протестів’ ‘лівих прогресивних сил’”? Це 
питання, на підставі мого власного досвіду, можна й потрібно розглядати 
як типовий приклад продуктивності й водночас амбівалентності концепту 

“громадянська активність”.
 

4.  Приклад: Проєкт підручника з історії для Ізраїля й Палестини  
та примирення жертв і злочинців між євреями та німцями.

Поряд із громадянськими ініціативами в історії — у нашому випадку в 
дидактиці історії — майже такими ж важливими й повчальними є прикла-
ди осмислення історії через громадянську активність. Спільний шкільний 
підручник для Ізраїля й Палестини (Dan Bar-On та Sa mi Adwan 2003) виріс 
із “Youth and Hi sto ry” (1995, Publikation Angvik/v. Borries 1997, v. Borries 1999). 
Його створено переважно за кордоном і за німецької фінансової підтримки 
(фонд Kör ber stif tung із Гамбурга, інститут ім. Георга Екерта в Брауншвайзі); 
у цьому підручнику відсутня уніфікована частина або ж авторитетна — 
двосторонньо узгоджена — інтерпретація історії близькосхідного конфлікту 
з 1917 р. Натомість кожна подвійна сторінка складалася із двох контравер-
сійних шпальт із вільною серединою для власних записів самими учнями 
після інтенсивного особистого опрацювання. 

Твір опубліковано також англійською й німецькою мовами, але його 
суворо заборонили обидва уряди (Ізраїлю та Палестини) — як уявну пропа-
ганду іншої сторони(!); і все-таки його використовують сміливі вчителі по 
обидва боки. Загалом принцип контраверсійної побудови підручників, що 
сприяє обміну думками й пошуку точок дотику, можна вважати взірцевим 
для подібних випадків. Але необхідно, аби уряди та громадськість також 
виявляли мінімум готовності до примирення. І це може підготувати й су-
проводжувати лише “громадянська активність”. 

Отже, громадянські ініціативи наражаються на небезпеки й противни-
ків: Росія, Китай, Угорщина та інші країни не випадково вимагають і здій-
снюють офіційну реєстрацію неурядових організацій (NGO із фінансуванням 
із міжнародних фондів) та міжнародних правових організацій як “агентів”, 
а отже, “шпигунів”. Це гірко, але типово: уже навіть “громадськість” і “част-
кова громадськість” мають значення та ефективність: “Вільних думок по-
винна боятися будь-яка диктатура”. Громадянська активність не завжди 
безпечна: недалеко до таких оцінок, як “п’ята колона” або “шпигун і зрад-
ник”. Хто під час погрому спробує захистити євреїв, того можуть убити як 

“друга євреїв“. 
Згаданий Дан Бар-Он, якого з нами вже десять років немає, організову-

вав в Ізраїлі та Німеччині також зустрічі дітей злочинців і жертв, наслідком 
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чого стали процеси болісного з’ясування взаємин та відрадного примирен-
ня, і присвятив цьому багато публікацій (Bar On 2000, 2001, 2003, 2004). Це 
означає, що обтяжені виною й травмовані люди, від яких можна було б очі-
кувати взаємних ненависті чи страху, зустрічаються під наглядом інструк-
торів і створюють свого роду групу самодопомоги задля самотерапії. Але це 
тільки одна з форм і функцій. Поряд із цим маємо “громадянську акцію”, яка 
веде до примирення. Перенесення цього досвіду, його варіювання й поши-
рення на різні “комісії правди” є дуже потрібним (Північна Ірландія, Боснія 
і Герцеговина, Бразилія), і це вже частково відбулося (Південна Африка, 
Руанда)1. 

Заборонений бінаціональний шкільний підручник не є поодиноким 
випадком. Інститут дослідження шкільних підручників імені Георга Екерта 
(GEI) у м. Брауншвайґ упродовж десятиліть займається аналізом шкільних 
підручників і дає поради щодо їх “знезараження” для примирення через 
взаємну розповідь, перевірку та корекцію національно-специфічних вер-
сій історії. Метою є ревізія підручників, але здійснити її можна не в межах 
окремо взятої нації, а лише шляхом інтенсивного обміну та чесних пере-
мовин (спочатку двосторонніх, пізніше, слід сподіватись, багатосторонніх). 
Це не є завданням офіційних урядових комісій, а належить до компетенції 
науковців і громадян, а отже, громадянського суспільства. Міжнародну егі-
ду створюють комісії ЮНЕСКО2.

Меншини, що зазнають утисків, нерідко створюють власні систе-
ми освіти або принаймні її частини, і це є вищим виявом громадянської 
активності3. Так було в Польщі, коли, незважаючи на поділ країни між 
Росією, Пруссією, Австрією та попри обов’язково-офіційне антипольське 

1 2010 року на Кіпрі я був присутній на перемовинах про спільні навчальні матеріали, 
ініційований невеликими, схильними до примирення групами вчителів обох національнос-
тей. Тоді, у нейтральній (контрольованій ООН) зеленій зоні в Нікосії відбувся з’їзд, який було 
піддано гострим атакам з боку націоналістичних сил півдня. Так, звучала вимога до греко-кі-
пріотського уряду (який навіть не був залучений) заборонити цей захід, що, звичайно, було 
би протиправно (але кого це цікавило?). Разом із іншими учасниками я дав роз’яснювальне 
та заспокійливе інтерв’ю (ефект мені невідомий, та продовження громадської співпраці обох 
сторін забезпечено). Під час відвідин північної частини розділеної столиці Нікосії я помітив 
на головній мечеті загальнокіпріотський прапор. Він зник дуже швидко! Та до того його, во-
чевидь, встановили завдяки сміливій акції громадянського спротиву. Невдовзі я став свідком 
“святкового виходу” турецьких солдатів, юних рекрутів, під чіткою командою, які були в під-
креслено цивільному вбранні, але їх не можна було не розпізнати (до речі, також на півночі 
солдат сильно недолюблюють як явних “чужоземних окупантів”).

2 Яскравою ілюстрацією є Німеччина і Польща: німецько-польські рекомендації щодо 
шкільних підручників від 1972 року зробили значний внесок в успіх нової східної політики 
Віллі Брандта, хоча в Німеччині вони були дуже суперечливими й зумовили суто німецькі 

“альтернативні рекомендації” (не лише тому, що Польща під тиском СРСР виключила певні 
теми, наприклад, таємну додаткову угоду до німецько-радянського пакту про ненапад 1939 
року та радянські масові вбивства польських офіцерів біля Катині 1940 року). Тоді діяло 
гасло: “Без прикрих застережень, без болісних синців, без обтяжливих компромісів, як пра-
вило, не обійтися; в іншому разі матимемо ідеалізований світ — зокрема, історію, — і лише 
на власному боці” (див. “Альтернативні рекомендації”).

3 Переслідувані послідовники Віри Бахаї в Ірані десятиліттями забезпечують існуван-
ня суворо таємного підпільного університету, дипломи якого мають навіть досить широке 
міжнародне визнання.
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викладання історії, більше ста років (1772/93/95–1918/19) у сім’ях та церкві 
викладалася “польська історія”, що, звісно, стало необхідною передумовою 
для відродження Польщі1. 

5. Межі бажаності та ефективності

Існували та існують, на жаль (!), мережі та громадянська активність ра-
систів (Ку-клукс-клан), правопопулістів і фашистів (Pegida), релігійних теро-
ристів (Аль Каїда, Талібан, ІДІЛ, Моді-індуїсти, м’янмські буддисти, противни-
ки абортів у США), чоловіків-сексистів і комуністів (індійські маоїсти). Отже, 

“громадською” діяльністю не завжди займаються святі; також нечіткі межі до 
таємних товариств (масонів, ілюмінатів, ненасильницьких та насильниць-
ких анархістів). Отже, небезпечною ілюзією є вважати, що активні громадя-
ни завжди діють ліберальніше й поважають права людини більше, ніж це 
роблять державні інституції.

Якраз в історії США помітну роль відіграють індіґеністичні рухи (маємо 
на увазі рухи колишніх іммігрантських груп, а не корінних америкаців чи 
афроамериканців). Згадаймо хоча б ненависть до католиків (особливо ірлан-
дців та німців), євреїв, пізніших іммігрантів, латиноамериканців (особливо 
мексиканців), чорно- та червоношкірих2, що добре й експресивно показано 
в “Книзі про каюту, або Народні характеристики” (1841 р.) Чарльза Сілсфілда 
(справжнє ім’я автора — Карл Антон Постль).

Класичний “правопопулістський” (до речі, на той час радше “демокра-
тизуючий”!) рух привів до влади Ендрю Джексона (1767–1845), президента 
США в 1829–1837 роках, який у контексті депортації “п’яти цивілізованих 
племен” (черокі, чікасо, чокто, маскогі та семінолів), наприклад, “дорогою 
сліз” (1831/33) з тисячами жертв, спокійно знехтував вироком останньої (?) 
судової інстанції в особі Верховного федерального судді Джона Маршалла 
(1832) (“Суддя Маршалл ухвалив своє рішення; нехай він сам його і виконує!”) 
і таким чином серйозно порушив демократичну конституцію (розподіл 
влади), зокрема й через неухильне запровадження системи “Переможцеві 

1 До визначних “громадянських акцій” сучасної історії належить, напевно, також спів 
свободи (Співоча революція) естонців і латвійців, що підхоплює давніші традиції народної 
культури, а отже, спирається на історичну культуру. Ця акція стала потужним і прямим 
внеском у відновлення незалежності й суверенітету балтійських країн у 1990/91 рр. у ході 
розпаду СРСР. Інакше кажучи, потужні народні рухи “виспівали” свободу; цей спів свобо-
ди мав форму пасивного спротиву. У ньому можна бачити вид демонстрації, під час якої 
скандують, ходять, співають. Величезний натовп забезпечує учасникам певний захист від 
розгону поліцією чи розстрілу армією. На величезному стадіоні ситуація ще краща, що-
правда, лише тоді, якщо військова диктатура не зробить із нього фактичний концтабір, як 
це було в Чилі.

2 Партія “незнайок” (“Know-nothing”, інша назва — “Ame rican Party”) певний час була 
сильною впливовою політичною партією, яка отримала 1856 року майже чверть голосів 
на президентських виборах. Також “Партія (рух) чаювання”, яка після 2010 року захо-
пила, вихолостила й зруйнувала Республіканську партію (!?), була (на жаль!) масовим 
громадянським рухом (з руху “grass-roots“). Навіть “ку-клукс-клан” був громадянським 
рухом, хоча й проти “демократичних, захищаючих права людини” конституційних 
принципів. 
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(виборів) належать трофеї (усі урядові та адміністративні посади)!” Чи не 
є Джексон таємним прикладом для президента Трампа? Оце-то так1!

Теорії змови й таємні товариства (серед населення та еліт) — також у 
період до ХІХ ст. — зовсім не рідкісні. Поряд із визвольними рухами — ро-
бітників у профспілках, об’єднаннях, кооперативах, партіях, жінок в асоціа-
ціях та на демонстраціях, рабів у підпільних організаціях, що сприяли втечі, 
населення колоній у нелегальних партіях та міліції — існувало безліч орга-
нізацій, чиєю метою було пригнічення. 

Чи не є лобістські організації, групи захисту інтересів та конспірологіч-
ні спільноти — усіх мастей, наприклад, такі, які сьогодні заперечують ан-
тропогенний чинник кліматичних змін і шкідливість потепління Землі — 
також громадянським суспільством? Це важко заперечити. У будь-якому 
разі, немає підстав проголошувати святими всі неурядові організації, надто 
в епоху потужного правого та лівого популізму та масових fake-news та hate-
speeches у соціальних мережах інтернету. Існує занадто багато зловживань2.

Отже, потрібно дуже обережно визначати та відмежовувати “громадян-
ську активність”, якщо ми хочемо дотримуватися виключно її позитивної 
оцінки: “недержавна позитивно-прогресивна, напр., демократична, з повагою 
до прав людини групова поведінка”. Та от тільки таке нормативне формулю-
вання вже при утворенні самого поняття є малокорисним. Воно не розв’язує 
проблеми, а радше створює додаткову. Я є безумовним прихильником від-
критості в ставленні до амбівалентних форм громадянських акцій, тобто я 
волію взяти бика за роги замість того, щоб наперед давати цим формам вузь-
ко нормативне визначення.

Громадянська активність упродовж критичного осмислення історії (та 
дослідження проявів громадянської активності в історії) — є, за сприятливих 
обставин, іншим боком вивчення непростих сторінок історії: так можна ви-
явити та пізнати переважно “обнадійливу та позитивну історію”. Передусім 
для молоді це дуже важливо, аби уникнути зневіри, депресії чи цинізму. На 
жаль, ми не маємо права забувати й безмежності людської глупоти та злоби, 
які так само присутні в історії.

1 Також вигадливе й несправедливе викроювання абсурдних виборчих округів із ме-
тою забезпечення влади однієї партії, або кліки (вже тоді названо “Gerrymandering”), буйно 
розквітло за Джексона й розпускає до сьогодні, у часи Трампа, свої — антидемократичні — 
отруйні квіти. 

2 Часом речі дуже тісно переплітаються: штурмові загони (нім. SA, після трансфор-
мування та перейменування 1921 р.) та загони охорони (SS, після кількаразового тран-
сформування та перейменування 1925 р.), які належали до NSDAP, а також “Союз червоних 
фронтовиків” (RFB) (після кількаразового трансформування та перейменування 1924 р.), 
що належав до KPD, крім того, “Стальний шолом” учасників світової війни (1918 р.), а та-
кож поміркованіший “Орден молодих німців“ (Jungdo, 1920) — усіх їх було рано створено, 
і вони завзято воювали як парамілітарні організації та потенційні армії на випадок гро-
мадянської війни проти Веймарської республіки. Демократи почали захищатися щойно 
трохи згодом, хоча й не дуже успішно, за допомогою силової організації “Reichs banner 
Schwarz-Rot-Gold” (Державний чорно-червоно-золотий стяг, 1924, створено партіями SPD, 
Zentrum та DDP). Далі був ще воєнізований “Залізний фронт” (1931, із профспілок ADGB та 
AFA, спортивного союзу ATSM та з SPD). Чи варто говорити про громадянську активність 
лише у випадку “Державного стяга” та “Залізного фронту”? Або ж це було б термінологіч-
ним трюком, який радше перешкоджав би, аніж сприяв аналізу? 
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6. Складність створення поняття між нормою та емпіризмом, 
засобами та цілями

Я аж ніяк не впевнений, чи поняття “громадянське суспільство” взага-
лі придатне для аналізів, і це стосується не лише віддаленішої історії, але 
також і сучасності. Попри всі радикальні зміни моральних уявлень, дер-
жавних форм, економічних устроїв і суспільних структур, завжди існували 
формальні та неформальні проміжні інстанції (форми усуспільнення) між 
сукупністю (державою будь-якого виду) та окремою людиною (віднедавна 
“індивідуумом”), які, щоправда, могли мати дуже різну форму та діяти — з 
сьогоднішньої точки зору — то “злочинно”, то “прогресивно”. Чи можли-
во взагалі ще врятувати таке вочевидь тенденційне поняття, як “громадян-
ський”1? Для розв’язання неминучої проблематики поняття варто, розрізня-
ючи нормативно-теоретичну та емпірично-практичну сторони, зазначити: 
існують також ініціативи, організації та акції, які за своїм змістом працю-
ють нормативно проти громадянського суспільства (отже, проти відкритих, 
плюралістичних і демократичних форм життя), але при цьому методично 
послуговуються прийомами, які були вироблені якраз переважно грома-
дянським суспільством і в ньому (недержавна основа, характер руху grass-
root-movement, демонстрації задля привернення уваги публіки, креативний 
протест, пасивний спротив/громадянська непокора, символічні переходи 
кордону, за певних обставин — пошкодження речей...).

На жаль, немає надісторичних, постійних понять, які б легко створили 
систему. Тому неможливо просто замінити вираз “громадянсько заангажовані” 
(нім. “zivilgesellschaftlich Engagierte”) на “активні громадяни” (нім. “Aktivbürger”): 
далеко не всюди були громадяни, а часто лише “піддані”. До того ж в античних 
Афінах і Римі, у центральноєвропейських містах середньовіччя, у Франції до 
1789 року, у Німеччині ХІХ століття, у СРСР початку 1930-років “громадянин” 
(нім. Bürger) щоразу був чимсь зовсім іншим, про що свідчить наявність слів 
“буржуа” і “громадянин” (фр. “Bourgeois” und “Citoyen”), тоді як у німецькій мові 
в слові “Bürger“ поєднано значення “громадянин держави, мешканець міста/
села, містянин, буржуа”. Довго дворянин чи селянин не міг просто так стати 
міським “громадянином”. Від мінливості конкретно-історичних — і лише на 

1 Для належного осмислення “громадянської активності” потрібно відмежувати її (див. 
вище) не лише від “антигромадянської активності громадянськими засобами”, але також — 
що досить складно — від: а) терористичних організацій (із, здавалося б, “хорошими” цілями 
демократії та прав людини, напр.: “Народники” в Росії, “Чорна рука” в Сербії, “Анархісти” в 
Іспанії), б) підпільників, метою яких є, напр., регіональна рівноправність (кантон “Юра”, 
автономія Південного Тіроля) або національна незалежність (суверенна Країна Басків), в) 
окремих великих мислителів та письменників, які стають інституціями, як Сартр чи Шоу 
у ХХ ст., Есхіл чи Арістофан в античності, г) “неполітичних” об’єднань із розведення кролів, 
гри в скейт чи футбол (але обережно: “напівполітичні” товариства, як-от гільдії стрільців, 
об’єднання паломників чи карнавальні клуби можуть бути радше “громадськими”), д) лі-
тературних або мистецьких рухів (“Буря і натиск”, “Молода Німеччина”, “Емансипація в ні-
мецькому Доберезневому періоді історії”, “Експресіоністи” [“Міст”, “Синій вершник”], “Гру-
па 47”), е) партійних організацій у громадській сфері та парламентах (“фракції), а також 

“вільних виборців” (чи не є це формою самої держави?), є) корпорацій із власним правом 
(напр., цехи, гільдії, ордени, університети) та інституціоналізованих станів (вільні селяни, 
дрібне дворянство, містяни, пери корони, тобто вищі дворяни).
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перший погляд абстрактно-систематичних — понять нікуди не подітися. Але 
“громадянське суспільство” є особливо вразливим. 

Однакові явища з перспективи різних партій і/або спостерігачів не тіль-
ки можуть, але й мусять виглядати цілком по-різному! — це абсолютно зро-
зуміло, але на це переважно мало зважають — і я також. Тому наприкінці 
потрібно ще раз на цьому наголосити. Того, хто підтримує незалежність, є 
борцем за свободу й національним героєм, інші можуть вважати державним 
зрадником, сепаратистом, винуватцем громадянської війни чи навіть теро-
ристом — іноді так само справедливо. Ніколи не уникнути моральних оцінок, 
з одного боку, та мирних спроб об’єднання, з іншого.

Ярлик “відкрите та плюралістичне громадянське суспільство” нам тут 
мало чим допоможе, тим більше, що недалеко й до стигматизації, як-от “де-
кадентність” та “(неоліберальна) довільність, безпрофільність”, що у великій 
моді як в устійнених диктатурах (Росія, Туреччина), нових авторитарних уря-
дах (Орбан, Качинські), так і в атакуючих правопопулістів чи правоекстри-
містів (Front National, AfD). Тому з усією обережністю я волію дотримуватися 
поняття “громадянські ініціативи”, застосовуючи його як щодо домодерніст-
ських епох, так і щодо новітнього часу, як у контексті боротьби за свободу, 
так і — (на жаль!) щодо діяльності, метою якої є пригноблення, як для по-
значення акцій із використанням повністю мирних засобів, так і для таких, 
які часом переступають закон. На завершення продемонструємо це ще раз 
за допомогою третього (подвійного) прикладу із США, який засвідчує також 
подібності та відмінності між історичними та сучасними ситуаціями. 

7. Визвальні гарантії США для японських інтегрованих  
та “underground-railroad” у період до 1861 р. у США

1941 року, після японського нападу на Перл Гарбор, уряд США відправив 
усіх японських іммігрантів (яким расистське законодавство перешкоджа-
ло в наданні громадянства!) та громадян США японського походження (ав-
томатично натуралізованих завдяки народженню!) у “concentration camps” 
(1941–1945 р.р.) (щойно після викриття жахіть у німецьких концтаборах тер-
мінологію було змінено). Це інтернування є добрим прикладом із новітньої 
історії. Проти цих державних заходів, які щойно через десятки років були кла-
сифіковані як незаконні й зумовили відшкодування, від самого початку вели 
масовану боротьбу частини ліберальної громадськості (також багато ЗМІ)  
(v. Borries 2014, 141–150). Особливих зусиль докладали пацифістські квакери.

Народжені в США могли уникнути таборів за умови добровільного зголо-
шення до війська (у Європі) (багато також загинуло там “героїчною смертю”) 
або якщо вони — у віддалених від узбережжя штатах — навчалися, працюва-
ли та мешкали в громадян США, які поручилися за них — їхню лояльність і 
безпечність (між поручителями було багато квакерів). Це є справді позитив-
ним прикладом, який я можу підтвердити й власним знайомством (історія 
однієї дружньої сім’ї з Пенсильванії!). Гуманітарна допомога, яку надавали 
пацифістські квакери в Німеччині в 1945/48 рр., суттєво посприяла й моєму 
виживанню. 
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Майже за 100 років до громадянської підтримки японських іммігрантів і 
молодих громадян японського походження під час Другої світової війни мав 
місце ще яскравіший, ще драматичніший приклад. До 1861 року, до початку 
громадянської війни, існувала таємна та добре злагоджена організація, “під-
пільна залізниця“, яка допомагала рабам-утікачам через усі північні штати 
дістатися аж до Канади (північні штати були офіційно зобов’язані видавати 
схоплених утікачів!). Тут справді порушувалися закони, тому що вони були не-
справедливі та ворожі до прав людини. Але потрібно розрізняти.

Білошкірий злочинець Джон Браун (1800–1859), який хотів розв’язати 
збройне повстання рабів і громадянську війну в південних штатах і при цьо-
му вбив низку прибічників рабства та якого стратили як терориста, однак 
став національним героєм на півночі під час подальшої громадянської війни. 
Чорношкіра Гаррієт Табмен (бл. 1815/25–1913) залишалася ненасильницькою 
та надійною й успішною провідницею через недостатньо контрольовані кор-
дони. Вона була, як багато інших, “провідницею” нелегалів, яка ризикувала 
своїм життям, водночас не маючи охоти заробляти на цьому1.

Така допомога при втечі мала місце в історії частіше, ніж здається. В 
окупованій нацистами Данії до опозиційних груп населення просочилося по-
передження від задіяних в окупаційній адміністрації німців, критичних до 
нацистського режиму, про заплановану депортацію євреїв. Наслідком цього 
стала нічна переправа данських євреїв на рибальських човнах до Швеції для 
їхнього порятунку, тому що там приймали всіх євреїв, інакше ніж у Швейцарії, 
де лише окремі прикордонники підробляли дані, і за це їх було звільнено зі 
служби, піддано зневазі та щойно після смерті реабілітовано, виправдано й 
вшановано. Відтак виникає дуже важлива, принципова проблема: чи має 
право громадянська активність у разі крайньої необхідності порушувати за 
певних обставин несправедливі та нелюдські закони чи правові норми2? 

Слід неодмінно згадати також і інші “рухи з надання допомоги при вте-
чі”. Можливо, вони є особливо показовим прикладом, тому що тут зіштовху-
ються законослухняність і правопорушення: це може бути як святий альтру-
їзм (“безкорисне бажання допомогти”), так і цілком кримінальний власний 

1 Не менш захопливим є приклад колишньої рабині та проповідниці Ізабелли Бомфрі 
(Соджернер Трут, 1797–1883). Варто порівняти обидва варіанти її знаменитої промови “And 
ain’t I a woman?!”/”Am I not a woman and a sister?”, які дійшли до нас у формі газетних публі-
кацій, написаних білими журналістами. Поряд з тим, вона однією з перших виступила не 
лише за звільнення рабів, але й за виборче право для жінок (включно з чорношкірими) та 
проти расової сегрегації.

2 Студентська “Біля троянда” в Мюнхені (та Гамбурзі) друкувала та розповсюджувала 
листівки проти тотальної диктатури нацистів, війни на знищення й убивства євреїв. На-
слідком (але також свого роду збереженням честі німців) стали численні виконані смерт-
ні вироки учасникам та випадки їхньої загибелі в концтаборах, хоча всі їхні акції мали 
абсолютно ненасильницький характер. У гуртку Крейзау (заснованому Гельмутом Джейм-
сом фон Мольтке), а також у творі Адольфа Рейхвейна “Творче школярство” (“Schaffendes 
Schulvolk”) теж присутній ненасильницький спротив нацистам у формі роздумів про час 
після поразки Великонімеччини, яка ставала очевидною. Проте багато учасників опини-
лися на шибениці й ешафоті. Пізніше у ФРН — який сором! — удови страчених отримали 
абсолютно недостатнє відшкодування, на відміну від вдови Р. Фрейслера, голови “Народної 
судової палати” та вдів інших подібних злочинців.
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інтерес (“професійно-здирницькі провідники нелегалів”). Амбівалентності 
та межі цієї діяльності спонукають до роздумів1.

8. Додаток: Громадянська активність в історії
Абсолютно неможливо за пів години перелічити всю повноту — чи навіть 

найважливіші форми — громадянських ініціатив у час протистоянь, конфлік-
тів, криз і воєн. Однак декотрі потрібно згадати принаймні у формі “додатка”: 

Уже 1968 року в НДР нечисленні групи громадян виступили з протестами 
проти придушення Празької весни. Згодом виник рух на захист довкілля та 
миру на підставі Гельсінських угод; ще важливішим став спротив проти бло-
кади та цензури з боку комуністичного уряду НДР з огляду на “гласність та пе-
ребудову”, ініційовані в СРСР М. Горбачовим. 

Наслідком ескалації стала перемога в 1989 році завдяки невидимому союзу 
між утікачами (“Ми втікаємо!” — через Угорщину, Польщу, Прагу) і тими, хто 
залишився (“Ми залишаємося тут!” — на демонстраціях у Берліні, Лейпцігу 
тощо)2.

Лише трохи кращою є ситуація з робітничими рухами з їхніми чотирма 
стовпами: партіями (які, на жаль, нерідко поборюють одна одну!), профспіл-
ками (досить різних напрямків із конкуренцією щодо тарифних договорів, у 
деяких випадках анархо-синдикалістських!), кооперативами (передусім для 
здешевлення споживання!), а також спортивними та культурними клубами 
(напр., спів, музичні інструменти, театр, освіта, книги, спортивна гімнастика, 
футбол, піші й велосипедні мандрівки, розведення кролів і голубів, молодіж-
ні клуби!)3. Під час великих страйків можемо говорити про “кризи”; у США 

1 У Південному Тіролі після 1945 року вирувала прихована громадянська війна із засто-
суванням терору й тортур (були також убиті) між активістами німецькомовної меншості 
(у регіоні більшості!) та італійськими правоохоронцями. Однак урешті “Німецьку партію” 
очолив поміркований діяч із італійським прізвищем — Сільвіус Маґнано. Було вирішено 
“просто розпочати” перемовини, порозуміння, примирення. Зрештою було узгоджено Пів-
денно-тірольський пакет (1972), що значною мірою майже дослівно повторював зразкову 
дансько-німецьку угоду про меншини (Боннсько-Копенгагенські заяви 1955 року). Це при-
несло стабільний спокій і мир у регіоні Південний Тіроль (чому сприяв економічний ріст 
і масовий туризм). У “Youth and History” (1995), опитуванні дев’ятикласників із 28 країн Єв-
ропи й Близького Сходу (25 мовами!), саме в цьому регіоні було зафіксовано найвищу при-
хильність до Європи (Ang vik/v. Borries 1997).

2  До цього процесу “винайдення громадянського суспільства” належить також офіцій-
не проголошення свободи подорожей 9.11.1989 р., яку тоді, біля Берлінського муру непокір-
не населення, однак, ще мало реалізувати супроти повністю розгублених і залишених на-
призволяще прикордонників.

3  При цьому не можна обмежуватися вузькістю національних держав. Уже Маркс та 
Енгельс вважали інтернаціональне братання й солідарність абсолютно вирішальними. 
Різні “інтернаціоналісти” до і після Першої світової війни соціал-демократичного та ко-
муністичного спрямування були, попри всю конкуренцію та зловживання, практичними 
спробами досягнути цього (згадаймо хоча б головування Віллі Брандта в Соціалістичному 
інтернаціоналі в 1976–1992 роках). Після утворення Радянського Союзу і його держав-сателі-
тів додався ще “соціалістичний табір” світової класової боротьби (“Інтернаціонал реально 
існуючого соціалізму” з Радою економічної взаємодопомоги та Варшавським договором). 
Була велика кількість внутрішніх напруженостей і відколів (Китай, Албанія, Югославія, Ру-
мунія), зв’язок із “робітничим рухом” слабшав усе більше, і з “громадянською активністю” 
це більше нічого не мало спільного. Але зберігалася ідеологічно-програмна спрямованість 
на захист експлуатованих класів і колонізованих країн (Куба, визвольні війни колоній).
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роботодавці, бувало, використовували великі детективні бюро (напр. агент-
ство А. Пінкертона) для розстрілу страйків на очах бездіяльної поліції. 

Траплялися також випадки винесення смертних вироків через суддівську 
помилку; один такий випадок (після виступу на площі Геймаркет 1886 року) 
став приводом для (тривалий період нелегальних) демонстрацій 1 травня, та 
про це в офіційний святковий день (запроваджений якраз нацистами!) ніхто, 
напевно, не згадує1.

Звичайно, не можна забувати про історичні (уже до 1914 року) та акту-
альні рухи за мир із їхніми незначними успіхами й великими невдачами (аби 
уникнути терміна “поразки”): європейські рухи за мир, напр. 1900/14, 1914/18, 
1918/33, 1933/45, 1945/56, 1956/68... (також сьогодні, напр. “Peace counts”). Можна 
згадати й такі окремі постаті, як Берт фон Зуттнер або Людвіг Квідде — зви-
чайно, радше в контексті їхніх організацій, аніж просто біографічно2. Так само 
повсякденним є приклад Червоного Хреста і Червоного Півмісяця впродовж 
усього часу їхньої діяльності. Саме цей приклад може бути придатний, аби по-
казати тісну співпрацю держав і “громадських активістів” — у добрий та пога-
ний час3. 

Рухи за дотримання прав людини (напр. “Amnesty international”, переду-
сім спрямовані на переслідування “злочинів проти людяності”, на засуджен-
ня міжнародними судами найбільших убивць і мучителів), рухи проти раб-
ства (Wilberforce та Джон Браун, “аболіціонізм”), рухи за громадянські права 
(не лише Мартін Лютер Кінг, але й задовго до і після того!) і рухи на захист 
довкілля (Рух проти атомної енергетики, “Green peace”, “BUND”...) — усіх їх 
потрібно, звичайно, визнати значними прикладами громадських ініціатив і 
врахувати. Не завжди, але часто вони працювали також і в умовах кризи та 
війни, а не лише під час протистоянь і конфліктів. Дуже важливо, аби дер-
жавні інституції, політичні партії, активні приватні особи й громадські об’єд-
нання тісно співпрацювали задля досягнення тривалих успіхів.

 

1 Ціла сфера підтримки літніх, бідних, хворих, удів і сиріт регулювалася, починаючи 
найпізніше від середньовіччя — не суто державою й не суто індивідульно-приватно (також 
жодним чином не цілковито церквою та монастирями). Усе, що існувало в плані шпиталів, 
будинків для немічних, сиріт, притулків для вдів, харчування бідних..., було організовано й 
фінансовано, як правило, корпораціями, фондами чи спілками. Ще сьогодні, попри держав-
ну пенсію та обов’язкове страхування по догляду, значну доповнювальну роль відіграють 
вільні суспільні об’єднання, як-от кухні для потребуючих чи видання газет, що їх розпов-
сюджують безхатченки (причому йдеться передусім про конфлікт і кризу, але не про вій-
ну). Чи доцільно називати цю діяльність на початку ХХІ ст. “громадською”, але натомість 
шукати для позначення цього ж феномену на початку ХV ст. інше поняття (“управління 
подаянь”, нім. “Almosen-Ver wal tung”)? Це не було б доброю ідеєю.

2 Передусім спадають на думку рухи за права жінок, наприклад суфражистки. Але обе-
режно: Чи можна тут справді достатньо обґрунтовано говорити про “протистояння, кон-
флікт, кризу і війну”? Останні два пункти, власне кажучи, не відповідають цьому, так що, 
на жаль, потрібно відмовитись від деяких із популярних яскравих прикладів (v. Borries 1990, 
201–236, 258–272, 2003, 207–256, 334–344).

3 Не є певним, чи зараховувати до громадянського суспільства церкви та інші “релі-
гійні спільноти” — із їхнім багатим і часто прадавнім досвідом організації та проведення 
заходів (тому їх тут не згадано).
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Поліна Вербицька, 
доктор педагогічних наук, професор  
Національного університету “Львівська Політехніка”, 
виконавчий директор Асоціації викладачів історії  
та суспільних дисциплін “Нова Доба”

Із початком війни на сході України й після анексії Криму у 
2014 році соціальна мережа Фейсбук перетворилася на форум фахового 
спілкування та середовище вираження думок і ставлень для освітян із усі-
єї України. В одному з обговорень, що привернуло особливо помітну увагу 
читачів мережі, точилася гостра суперечка, викликана дописом професора, 
який наголошував на важливості виховання молодих людей для того, щоб 
вони могли віддати життя за Батьківщину. І неабияку реакцію користува-
чів викликала відповідь учителя про те, що ми повинні виховувати учнів 
не для того, щоб вони були готові померти, а для того, щоб жити. Ці дописи 
є чудовою демонстрацією зіткнення двох бачень патріотизму як складової 
національної та громадянської освіти, патріотизму авторитарної та демо-
кратичної моделей.

У цій роботі зосереджено увагу на розкритті загальних тенденцій і змін 
у процесі вивчення курсів суспільствознавчих дисциплін у загальноосвітніх 
середніх навчальних закладах, зумовлених динамічними соціальними та 
культурними перетвореннями в Україні в останні десятиліття.

Соціально-політичні зміни останніх років актуалізували необхідність 
розвитку громадянської освіти молоді. Проблеми громадянської відпові-
дальності й позитивної ідентичності постали дуже гостро, оскільки Україна 
опинилася у вирі суперечливих політичних та соціокультурних тенденцій 
і викликів. Демократичні реформи в Україні, які відбулися після Революції 
Гідності, було реалізовано в умовах військового конфлікту на Сході України, 
що вплинуло на життя людей у всіх його аспектах. А пропаганда та інформа-
ційна війна стали його суттєвими рисами.
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У цьому контексті надзвичайно важливо критично розглянути, як змі-
нилися громадянська свідомість, саме розуміння людьми громадянського су-
спільства й громадська діяльність за останні роки. Відповідне опитування1 
було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва (ДІФ) 
на замовлення компанії Пакт Інк у рамках Програми сприяння громадській 
діяльності “Долучайся!” USAID/ENGAGE, що фінансується USAID (Агентство 
США з питань міжнародного розвитку). Дослідження громадської актив-
ності USAID/ENGAGE спрямоване на визначення рівня залучення громадян 
до суспільної діяльності, аналіз громадської думки щодо діяльності громад-
ських організацій, а також сприйняття громадянами процесів проведення 
реформ в Україні та громадської активності в реформуванні суспільства. Для 
відстеження короткострокових і середньострокових тенденцій залучення 
громадян до вирішення суспільних питань і обізнаності громадськості з ді-
яльністю інститутів громадянського суспільства щороку було проведено три 
хвилі опитування. У кожній хвилі брали участь щонайменше 2000 жителів 
України. У межах третьої хвилі проведено додаткове прискорене анкетуван-
ня ще 300 респондентів із шести областей: Донецької, Луганської, Харківської, 
Сумської, Запорізької та Херсонської. Результати третьої хвилі опитування 
USAID/ENGAGE за 2018 рік свідчать про те, що за останні дев’ять місяців рівень 
довіри до громадянського суспільства значно зріс. 60% громадян довіряють 
волонтерським групам і 45% опитаних — громадським організаціям, відпо-
відні показники у вересні 2017 року становили 53% і 40%. Водночас чинний 
уряд продовжують сприймати як неефективний, оскільки громадяни вказу-
ють на негативні наслідки реалізації реформ у державі.

За даними опитування, громадянська грамотність і далі залишається на 
низькому рівні, хоча з вересня 2017 року її показник статистично помітно 
збільшився. Залучення громадян України і їхня зацікавленість у громадській 
діяльності впродовж останнього року залишаються стабільно незмінними. 
За минулий рік близько 25% українців долучилися хоча б до однієї громад-
ської ініціативи, тоді як решта 75% респондентів не брали жодної участі в 
громадських заходах, вважаючи таку діяльність безперспективною й не вар-
тою їхніх зусиль і часу. З вересня 2017 року показники рівнів зацікавленості, 
незацікавленості й залучення до місцевих ініціатив не змінилися. На нині 
7–8% українців активно залучаються до життя своєї місцевої громади. Решта 
17–21% рідко беруть участь у зустрічах і заходах. Частка пасивних незацікав-
лених громадян поступово зменшилася з 43% у вересні 2017 року до 39% в 
травні 2018 року.

Найвищий рівень громадської активності спостерігається у створенні 
будинкових комітетів (8%) та участі в мирних зібраннях (9%). Найактивніше 
(37%) українці брали участь в інформуванні місцевих адміністрацій про по-
ганий стан доріг та інші інфраструктурні проблеми. Водночас повідомлення 

1 Pact, “Public opinion survey to assess the changes in citizens’ awareness of civil society and 
their activities conducted by Pact in the framework of the Enhance Non-Governmental Actors 
and Grassroots Engagement activity of USAID”, https: //dif.org.ua/en/article/the-dissatisfaction-of-
ukrainians-with-the-current-government-is-growing-while-trust-of-civil-activists-increases, last ac-
cess 26 December 2018.

https://dif.org.ua/en/article/the-dissatisfaction-of-ukrainians-with-the-current-government-is-growing-while-trust-of-civil-activists-increases
https://dif.org.ua/en/article/the-dissatisfaction-of-ukrainians-with-the-current-government-is-growing-while-trust-of-civil-activists-increases
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про випадки корупції й порушення на виборах залишаються найменш ак-
тивними громадськими діями серед українців.

На запитання про те, що могло б спонукати й мотивувати громадян до 
участі в громадських ініціативах, приблизно третина (31%) респондентів за-
значила, що їхня мотивація щодо громадської активності залежить від того, 
чи ця діяльність безпосередньо пов’язана з їхніми особистими інтересами 
або їхніми сім’ями. Найбільшими перешкодами для активного долучення до 
громадських ініціатив є брак часу та/або мотивації. На думку респондентів, 
саме такими є головні причини того, що громадяни не виявляють ініціативи 
бути активніше залученими до громадської діяльності.

Байдужість і скептичність щодо участі в громадських ініціативах також 
поширена серед жителів країни. 29% українців не вірять, що громадська ді-
яльність має вплив на стан справ чи може його змінити. Участь у громадській 
діяльності, спрямованій на покращення соціальних та політичних умов, роз-
глядається як даремна трата часу, а не відповідальний обов’язок громадян.

Істотно зменшився відсоток тих, хто не відчув на собі жодних наслідків 
реформ. У вересні 2017 року 51% респондентів зазначили, що вони не поміти-
ли жодних змін внаслідок нещодавніх реформ, однак за теперішніми показ-
никами тільки 37% опитаних вказали на відсутність впливу реформ у країні. 
Такий показник, імовірно, є результатом низки реформ у галузях, безпосеред-
ньо пов’язаних із повсякденними життєвими умовами громадян (освіта, охо-
рона здоров’я). Українці продовжують вважати, що найгострішими пробле-
мами суспільства є криза на Донбасі (51%), стан економіки (50%) і боротьба з 
корупцією (47%). На думку громадян, корупція (39%), війна (38%) та олігархи 
(34%) є найбільшими перешкодами на шляху здійснення реформ в Україні.

Загалом зростає довіра до волонтерів, громадських організацій і активіс-
тів. З вересня 2017 року кількість тих, хто довіряє волонтерам і волонтерським 
організаціям, збільшилася з 53% до 60%, рівень довіри громадським організа-
ціям зріс із 43% до 45%, а окремим активістам — з 35% до 40%. Громадяни, які 
висловлюють довіру громадським організаціям та активістам, вважають їх ді-
яльність не лише реальною, а й ефективною. Більше половини респондентів 
(59%), які довіряють волонтерам і волонтерським організаціям, переконані, що 
вони можуть вирішити актуальні поточні проблеми й допомогти людям.

Результати опитування також указують на відсутність істотної різниці 
між рівнями громадської активності в зіставленні участі громадян із ура-
хуванням їхнього віку та статі. Проте молодь (від 18 до 24 років) найменше 
представлено серед тих, хто брав участь у громадських ініціативах (8%), тих, 
хто хоче брати в них участь (9%), і тих, хто не має охоти долучатися (14%). 
Найбільш потенційно активна частина населення — громадяни віком від 25 
до 34 років. Громадський активізм виявляють ті, хто має значно кращу освіту, 
вищі статки і, найімовірніше , добре працевлаштовані порівняно з тими, хто 
не бере участі в громадській діяльності. Дві третини населення (68%) вважає, 
що людину можна виховати й навчити бути громадянином, і не обов’язково 
бути таким від народження. Більшість із них вважає, що сім’я і школа несуть 
відповідальність за надання такої освіти. Майже кожен четвертий грома-
дянин (28%) розуміє цензуру як спосіб фільтрування інформації, коли вона 
скорочується або видаляється, тим самим обмежуючи свободу слова. 39% 
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українців інтерпретують медіаграмотність як здатність “сприймати, аналізу-
вати та критично оцінювати інформацію з різних джерел”.

У підсумку варто наголосити на тому, що актуалізація потенціалу кон-
солідації громадянського суспільства, громадянської моделі нації, а також 
підвищення мотивації особистості до активної участі у вирішенні соціаль-
них справ є нагальними завданнями розвитку суспільства. Крім того, необ-
хідно формувати в громадян належне ставлення до практики співіснування 
в мультикультурному суспільстві, сприяючи розвитку поваги до культурного 
різноманіття. Створення можливостей для усвідомленого набуття й розвитку 
компетенцій громадської активності в суспільному житті на основі демокра-
тичних цінностей є надзвичайно важливим завданням сьогодення.

Якою є місія та пріоритетні завдання громадянської освіти  
в українському суспільстві?

У сучасних наукових дослідженнях розгляд проблем громадянської іден-
тичності в демократичних суспільствах привертає особливу увагу як важ-
ливий і актуальний аспект. У нових державах, що вийшли з тоталітаризму, 
як-от Україна та Росія, визнання та імплементація або ж заперечення прин-
ципів демократичного громадянства значною мірою зумовлюються примх-
ливістю внутрішніх політичних подій і залежать від того, наскільки влада 
довіряє національній відданості своїх громадян. За часів нестабільності та 
викликів для центральної державної влади у сфері громадянської освіти дис-
курс плюралізму, демократії та автономії дуже легко замінюється моделлю 
поширення принципів конформізму, лояльності і патріотизму1.

Нинішній сценарій вимагає виховання нових видів ідентичності, сфор-
мованих на цінностях, які виходять за межі відданості нації, він розвивається 
в напрямку формування громадянської ідентичності. Науковці, зокрема, від-
значають важливу роль викладання історії в процесі побудови ідентичності. 
В основу навчання історії покладене поширення єдиної версії національного 
минулого, яку, як правило, представлено низкою матеріалів із сильним емо-
ційним і моральним змістом, спрямованих на виховання й зміцнення наці-
ональних почуттів (патріотизму, самопожертви, честі й слави героям тощо) і 
понад усе соціальну репрезентацію більш-менш уніфікованого підходу, у яко-
му ми відокремлені від інших різних груп — якщо не ворогів — нашої нації2.

Науковці зазначають, що ряд соціальних, навчальних і педагогічних 
змін суттєво трансформували зміст визначення громадянської освіти, роз-
ширивши концепцію громадської діяльності далеко за межі звичайної участі 
у виборах. Новий інтегрований курс “Громадянська освіта” зорієнтований на 
підготовку молоді до активної громадянської діяльності, що концептуально 
полягає в здатності усвідомлювати, відчувати та нести громадянську відпові-
дальність за суспільні дії з метою запровадження ефективних позитивних 

1 J. Janmaat and A.Piattoeva, “Citizenship Education in Ukraine and Russia: Reconciling Nation-
building and Active Citizenship”, in: Comparative Education. Vol. 43, 4 (2007), 527–552.

2 Alberto Rosa and Ignatio Bresco, “What to Teach in History Education When the Social Pact 
Shakes?” in: Palgrave Handbook of Research in Historical Culture and Education, London: Palgrave 
Macmillan, (2017), 413–425.
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суспільних змін. Громадянська освіта та активність, укорінені в соціокуль-
турній психології, розглядаються як контекстні процеси, учасники яких соці-
алізовано взаємодіють у суспільстві.

Отже, з одного боку, суперечливі процеси ставлять нові вимоги до гро-
мадянської освіти молоді. З іншого боку, громадянська освіта може стати 
важливим чинником відновлення миру, взаємного соціального розуміння 
та примирення, забезпечуючи стабільність під час демократичних перетво-
рень в Україні.

Військовий конфлікт на сході України зумовив загострення актуально-
сті громадянської освіти та освіти в галузі прав людини. Указом Президента 
України Петра Порошенка від 25 серпня 2015 року за №501/2015 затверджено 
Національну стратегію з прав людини1, спрямовану на вдосконалення систе-
ми захисту прав і свобод людини в Україні та об’єднання суспільства довкола 
розуміння цінності прав і свобод людини, які захищаються на основі принци-
пу рівності та без дискримінації. 

Ефективна реалізація стратегії допоможе забезпечити вирішення про-
блемних питань у сфері захисту прав людини та відповідно зміцнити потен-
ціал держави в протистоянні викликам і ризикам, спричиненим військовим 
конфліктом на сході країни. У документі також зазначено, що вдосконалення 
системи захисту прав і свобод людини буде здійснюватися з урахуванням як 
вітчизняного досвіду, так і основ та принципів, які було розроблено й схвалено 
міжнародним співтовариством.

У контексті аналізу в цьому дослідженні, на думку автора, особливу ува-
гу слід приділити стратегічному напрямку реалізації Національної стратегії 

“Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини”. Стратегічною метою цьо-
го напрямку було визначено можливість надання кожному студентові доступу 
до інформації і знань про права, свободи та обов’язки людини й громадянина, 
механізми реалізації та захисту прав і свобод людини.

Стратегією визначено наступні очікувані результати: розроблення в 
співпраці з міжнародними організаціями, зокрема неурядовими, та затвер-
дження загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини, що містить 
чітку систему моніторингу та оцінки її виконання; включення до навчальних 
програм загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закла-
дів тем/дисциплін із міжнародних стандартів у сфері прав людини; включення 
вимог, необхідних для того, щоб займатися професійною або ж представниць-
кою діяльністю в законотворчій та правозахисній сферах, вимог щодо знань 
міжнародних стандартів у сфері прав людини; запровадження на регулярній 
і систематичній основі проведення в суспільстві інформаційно-просвітниць-
кої роботи, та навіть із використанням альтернативних засобів спілкування й 
спрощеної мови для поширення знань про права і свободи людини.

Стратегічна дорадча група при Міністерстві освіти і науки України 
розробила Дорожню карту реформ освіти на період з 2015 по 2025 

1 National Strategy on Human Rights, http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364, 
last access 26 December 2018.

http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364
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роки1. Документ містить ґрунтовний опис особливостей проведення освітньої 
реформи в Україні й детально розкриває зміст понад 200 послідовних рішень, 
дій і заходів, яких необхідно вжити для реформування системи освіти України. 
У 2-му розділі Дорожньої карти реформ освіти на період з 2015 по 2025 рр. “Зміст 
освіти” викладено наступні завдання: розробити концепцію викладання су-
спільних і гуманітарних дисциплін з метою створення єдиної комплексної 
загальнодержавної програми громадянської освіти й системи ціннісного орі-
єнтування; забезпечити підвищення якості громадянської освіти та протидії 
ксенофобії, культурній, етнічній, релігійній та гендерній нетерпимості.

Громадянську освіту спрямовано на формування громадянських компе-
тенцій для демократичного громадянства молоді на основі компетенції Ради 
Європи щодо демократичної культури2.

Нормативно-правові засади громадянської освіти в Україні викладено в 
новому Законі України “Про освіту”, а напрями громадянської освіти окресле-
но в Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства 
в Україні на 2016–2020 роки. Стаття 12 Закону України “Про освіту” визначає 
12 ключових компетенцій, зокрема, “громадянські та соціальні компетенції, 
пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добро-
буту та здорового способу життя з реалізацією рівних прав та можливостей”, 
а також наскрізну компетенцію критичного мислення3.

Принципи реформування середньої школи втілено в Концепції нової 
української школи4. До них, зокрема, належать такі, як освіта, орієнтована 
на дітей; новий освітній зміст, заснований на забезпеченні компетенцій, не-
обхідних для успішної самореалізації в суспільстві; мотивовані викладачі, 
які користуються свободою творчості та професійного розвитку; наскрізний 
освітній процес, який відображає цінності; децентралізація та ефективне 
управління, що принесе реальну автономію школам; сучасне освітнє середо-
вище. Серед 10 ключових компетенцій студентської молоді, які необхідні для 
її ефективної участі в суспільному житті, визначено соціальні та громадян-
ські компетенції, які передбачають здатність працювати в команді з іншими 
задля досягнення результатів, здатність запобігати виникненню конфліктів і 
врегульовувати конфліктні ситуації й досягати компромісів, поважати закон, 
права людини та підтримку соціального й культурного різноманіття.

Концепція розвитку громадянської освіти на рівні повної загальної серед-
ньої освіти в Україні, прийнята урядом у 2018 році5, передбачає визначення 

1 Road Map of Educational Reforms for the period from 2015 to 2025, http://www.irf.ua/
knowledgebase/publications/modernizatsiya_sistemi_upravlinnya_osvitoyu_v_ukraini_dorozhnya_
karta_reform/, last access 26 December 2018.

2 Council of Europe, “Competences for Democratic Culture. Living Together as Equals in 
Culturally Diverse Democratic Societies”, 2016, https://rm.coe.int/16806ccc07, last access 14 
December 2018.

3 Law of Ukraine Nr. 2145-VIII “On Education”, 2017.
4 Concept of the New Ukrainian school, https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20

serednya/Book-ENG.pdf, last access 26 December 2018.
5 Concept of Civic Education Development in the Secondary School of Ukraine, adopted by 

the government in 2018, https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-
gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini, last access 26 December 2018.

https://rm.coe.int/16806ccc07
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/Book-ENG.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/Book-ENG.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini


38

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ЧАС ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

ціннісних орієнтацій, завдань та окреслення підходів до розвитку громадян-
ської освіти, особливостей упровадження системи громадянської освіти та 
формування її нормативно-правових основ і законодавчої бази. Документ ви-
значає поняття громадянської освіти як навчання й громадянське виховання 
на основі загальнонаціональних і загальнолюдських цінностей. Основними її 
стратегічними напрямками є правова освіта громадян, зокрема в частині знан-
ня, розуміння й уміння реалізовувати власні конституційні права та обов’яз-
ки; посилення здатності брати участь у суспільному житті та використовувати 
можливості впливу на процеси прийняття рішень на національному, регіо-
нальному й місцевому рівнях. Громадянська освіта повинна охоплювати всі 
види освіти (формальну, неформальну та інформальну), а також усі компонен-
ти, усі рівні освіти та всі вікові групи громадян, зокрема, освіту дорослих, і бути 
спрямованими на формування громадянських компетенцій.

Наслідком прогресивного реформування середньої освіти в Україні 
є впровадження в освітню програму для загальноосвітніх середніх за-
кладів курсу громадянської освіти як обов’язкового для учнів 10-го класу. 
Старшокласники всіх шкіл України почали вивчати цей курс у 2018/19 на-
вчальному році. Він також запроваджений у навчальні програми для фахо-
вої підготовки вчителів в Інститутах підвищення кваліфікації педагогічних 
та науково-педагогічних кадрів.

Освітні ресурси та приклади позитивного досвіду  
впровадження громадянської освіти

Утім, варто згадати, що громадянська освіта не є новим напрямом в укра-
їнській освіті. Курс громадянської освіти впроваджувався в практику шкіль-
ного навчання в рамках різних програм і реалізовувався у формі проведення 
позакласних заходів, а також викладався як факультативний згідно з на-
вчальними планами. Прикладом найуспішнішого досвіду втілення програм 
громадянської освіти, особливо гідними уваги є дві програми, нещодавно ре-
алізовані Всеукраїнською асоціацією “Нова доба”. Програми мають важливе 
значення, оскільки вони відповідають сучасним викликам соціальної й гро-
мадянської освіти та водночас є дієво впливовими щодо впровадження ефек-
тивної методології для набуття знань, навичок та цінностей, необхідних для 
забезпечення ефективної громадянської участі молоді в діяльності шкільної 
спільноти та місцевої громади; удосконалення здатності молодих людей на 
місцевому рівні виявляти соціальні проблеми, використовувати можливості 
впливу й контролю державної політики, спілкуватися та співпрацювати з 
громадою, владою й засобами масової інформації. Програми також врахову-
ють підтримку якісного розвитку ефективної співпраці відповідальних фа-
хівців-освітян для забезпечення сприяння інтеграції громадянської освіти в 
українське суспільство.

З 2017 по 2018 роки асоціація “Нова доба” реалізувала проєкт “Грома дянська 
освіта для відповідального громадянства. Упровадження громадянської освіти 
в навчальну програму” в рамках програми USAID / ENGAGE, яка фінансуєть-
ся Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) й утілюється компанією 
Пакт. Мета проєкту полягала в розробці та впровадженні навчальної програми 
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з громадянської освіти, навчальних і методичних матеріалів для забезпечення 
викладання курсу громадянської освіти відповідно до інноваційного змісту та 
методології громадянської освіти, а також у запровадженні системного підхо-
ду до здобуття громадянських компетенцій учнями старших класів, підготовці 
педагогічних кадрів та підвищенні ефективності викладання громадянської 
освіти з використанням інтерактивної онлайн-платформи1.

За основу підручника для учнів і методичного посібника для вчите-
лів, укладених у рамках проєкту, узято підхід, що зорієнтований на фор-
мування основних компетенцій, необхідних для розвитку культури демо-
кратії. Підручник, розроблений для учнів 10-го класу, отримав найвищу 
оцінку на конкурсі навчальних видань із громадянської освіти, проведеному 
Міністерством освіти і науки і, як наслідок, був опублікований за кошти дер-
жавного фінансування в кількості 60 000 примірників.

Упровадження курсу громадянської освіти в навчальну програму викли-
кало багато проблем. Більшість викладачів, які беруть участь у викладанні 
курсу громадянської освіти в українських школах, не ознайомлені зі специ-
фікою інтегрованого змісту й інтерактивних методів викладання курсу, що 
може вплинути на рівень і якість викладання, а також певною мірою дис-
кредитувати ідеї освіти для демократичного громадянства. Крім того, однією 
з вимог процесу викладання курсу громадянської освіти є поглиблене вико-
ристання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій. Оскільки гро-
мадянська освіта є важливим впливовим ефективним чинником процесів 
міжкультурної та міжрегіональної інтеграції, у сучасних умовах існує потре-
ба безпосередньо залучати молодих людей до практики демократичного гро-
мадянства на рівні місцевої громади й будувати на її основі міжрегіональне 
та міжкультурне співробітництво студентської молоді.

З метою вирішення цих завдань асоціація “Нова доба” реалізувала ще 
один напрямок діяльності в рамках проєкту з 2018 по 2019 рік. Він орієнто-
ваний на підготовку вчителів і спрямований на вдосконалення фахового по-
тенціалу та підвищення кваліфікації викладачів у сфері громадянської осві-
ти, а також розробки освітньої онлайн-платформи як інструменту вивчення 
курсу громадянської освіти, спільний доступ до якої для учнів школи та сту-
дентів у різних регіонах України забезпечує можливості міжрегіонального 
спілкування, сприяючи подальшій інтеграції.

Громадянська освіта має вирішальне значення для країн, у яких демо-
кратична система лише розвивається і які перебувають у стані військового 
конфлікту. Ще одним прикладом успішної діяльності Всеукраїнської асоціації 

“Нова доба” в напрямку вирішення проблем дітей ВПО є проєкт “Інтеграція че-
рез діалог. Мережа місцевих навчальних центрів для дітей внутрішньо пере-
міщених осіб та інших дітей, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні”, 
реалізований у період із 2015 по 2017 рік за підтримки ЄС. Метою проєкту 
було надання освітньої, психологічної й інтеграційної підтримки дітям, які 
постраждали від військового конфлікту на сході України та анексії Криму. 

1 Nova Doba, “Civic Education for Responsible Citizenship. Introducing civic education into 
curricular” http://citizen.in.ua, last access 26 December 2018.

http://citizen.in.ua/
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У рамках проєкту створено центри громадянської освіти в різних регіонах 
України, а в ході його реалізації було виявлено деякі важливі питання щодо 
роботи з дітьми, які постраждали від військового конфлікту на сході України, 
та дітьми з сімей із різним соціальним і культурним становищем у цілому.

Напрямками діяльності центрів громадянської освіти є:
• Освітня підтримка: забезпечення умов і надання індивідуального й 

групового навчання для дітей-учасників проєкту, які, з огляду на обставини, 
не мають можливості вчасно засвоювати матеріал шкільної програми; реа-
лізація навчальних онлайн програм для вивчення ІКТ, громадянської освіти, 
англійської та української мов, інших шкільних предметів.

• Психологічна підтримка: індивідуальна допомога й групові заняття з 
питань розвитку міжособистісних взаємин, урегулювання конфліктів, подо-
лання посттравматичного стресу, розладів тощо.

• Соціальна інтеграція: сприяння та підтримка в адаптації дітей-пересе-
ленців у місцевих громадах (спільна діяльність у взаємодії з місцевими діть-
ми щодо вирішення питань громадянської освіти, прав людини, спілкування, 
подолання упередженості й стереотипів, відповідальної громадської участі).

У рамках проєкту діти з сімей переселенців та діти з місцевої громади 
спільно створили арт-проєкт “Те, про що важко сказати”, експозицію світлин, 
присвячених проблемі упередженого ставлення до людей, які є вимушеними 
переселенцями. У період із жовтня 2016 року до червня 2018 року презента-
ції виставки проєкту відбулися у 23 містах України (Житомир, Біла Церква, 
Нова Каховка, Херсон, Олешки, Київ, Львів, Бахмут, Бердянськ, Кам’янське, 
Краматорськ, Слов’янськ, Кропивницький, Марганець, Сєвєродонецьк, Харків, 
Маріуполь, Авдіївка, Щастя, Лисичанськ, Полтава, Миколаїв, Волноваха).

У ході медіапроєкту “Діалоги з друзями”, що проводився як флешмоб у пе-
ріод із квітня по липень 2017 року, у коротких відео діти зверталися до своїх 
друзів, яких вони втратили або знайшли в умовах війни. Серед 23 відеоробіт 
було відібрано шість фіналістів. У результаті флешмобу створено 6 соціаль-
них відео, які зараз демонструються на телеканалі Суспільного мовлення.

У межах проєкту проведено декілька Молодіжних Академій, спрямова-
них на інтеграцію дітей із цільових груп із різних регіонів України шляхом 
налагодження співпраці й розвитку громадських проєктів. Кожну Молодіжну 
Академію була присвячено певній темі розгляду важливих соціальних гро-
мадських проблем.

Підсумовуючи, варто зазначити, що втілений проєкт був успішним, 
ефективна результативність наслідків проведення заходів його реалізації є 
очевидною і, на наш погляд, відображена у важливості таких висновків.

По-перше, надзвичайно важливо заохочувати до спілкування й об’єдну-
вати дітей із різних регіонів і різних верств населення. Це допомагає їм діз-
натися більше про інші регіони, культури та традиції, знайти спільні риси, 
подолати упередження й стереотипи щодо інших. У дітей, які брали участь у 
заходах проєкту, особливо за умов систематичного залучення, спостерігали-
ся відчутні позитивні зміни.

По-друге, співпраця щодо розробки громадських проєктів, досліжен-
ня проблемних та суперечливих питань, пошуку оптимальних рішень і 
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компромісів сприяє розвитку взаєморозуміння та вдосконаленню комуніка-
тивних умінь і навичок.

По-третє, залучення дітей до участі в таких проєктах має бути система-
тичним, за такої умови можна отримати позитивніші та ґрунтовніші резуль-
тати спільної інтегрованої діяльності.

Нарешті, завдяки зусиллям проєкту, спрямованим на забезпечення роз-
витку співпраці й партнерства між школами різних регіонів, організовано 
велику кількість взаємних міжрегіональних відвідин, зустрічей та екскурсій. 
У процесі реалізації проєкту створено низку розвинених комунікативних 
мереж між дітьми, а також педагогами з різних регіонів України, які бра-
ли участь у проєктній діяльності. Спілкування та співпраця в цих мережах 
(шкільні обміни, екскурсії, круглі столи тощо) продовжують тривати навіть 
після закінчення проєкту.

Проєкти громадянської освіти, маючи вплив на теперішню ситуацію в 
Україні, сприяли розвитку діалогу й взаєморозуміння між українськими гро-
мадами (також постраждалими внаслідок конфліктів) шляхом забезпечення 
соціальної взаємодії, громадянської освіти та залучення молоді.
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Анотація

У статті подано короткий аналіз чинних програм і навчаль-
них дисциплін із громадянської освіти в середній школі України. На основі 
світових тенденцій упровадження цивільної відповідальності в дисципліни 
середньої школи автор розглядає чинні програми крізь призму класифіка-
ції навчальних програм, спрямованих на виховання трьох типів “хорошого 
громадянина” Джоела Вестхеймера. Ряд змін у системі української освіти, 
які відбулися протягом останніх чотирьох років, тісно пов’язаний як із пе-
редовою європейською практикою формування культури демократії, так і з 
триваючим військовим конфліктом, що відображено в національній основі 
громадянської освіти в Україні. Одним із невідкладних викликів для гро-
мадянської освіти є спосіб його викладання, залученість учнів до апробації 
отриманих знань і навичок.

Ключові слова: громадянська освіта, типові освітні програми, грома-
дянська відповідальність, нова українська школа.

Вступ
З 2014 року Україну було втягнуто у військовий конфлікт, що вплинув 

не тільки на економічну, політичну сторону суспільства, а й на все наше 
життя, де освіта не є винятком. У щоденний ужиток увійшли такі терміни, 
як внутрішньо переміщені особи (ВПО) і тимчасово окупована територія, де-
маркаційна зона й мінна безпека. Нам довелося дуже швидко адаптуватися 
до невизначеності потокової ситуації, “на ходу” вчитися жити у світі VUCA 
(абревіатура з англ. volatility — невловимість, мінливість; uncertainty — неви-
значеність; complexity — складність, заплутаність; ambiguity — неоднознач-
ність) [1].
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Термін VUCA вперше було застосовано в Збройних силах США наприкін-
ці 1990-х років, він є способом загальної оцінки мінливості ситуацій і подій. 
Невловимість означає легкість і швидкість, з якою ситуація може змінитися. 
Невизначеність відноситься до нестачі знань або обізнаності, які супрово-
джують непередбачені події. Складно ставитися до павутини взаємозв’язку й 
хаосу, що є довкола цієї події або організації, а двозначне ставлення до мож-
ливого нерозуміння й плутанини, пов’язаної як із самою організацією або по-
дією, так і з різницею культурного сприйняття.

Демократичне суспільство, відповідаючи на виклики світу VUCA, потре-
бує громадян, які вміють брати на себе відповідальність, виявляють інтерес 
до вивчення світу й того, як він працює поза їхнім безпосереднім оточенням. 
Вони розпізнають перспективи й світогляд інших та можуть взаємодіяти й 
спілкуватися відповідним чином із людьми різних культур і регіонів. І що 
найважливіше, люди, що поділяють цінності глобального громадянства, не 
просто розуміють світ (що само собою важливо) — вони є його активною 
частиною. Вони можуть вирішувати великі і малі проблеми, щоб поліпшити 
наш колективний добробут, і справді вживають заходів для цього [2].

Розуміючи всю важливість і багатогранність виховання такого гро-
мадянина, а також складність завдання для освітніх систем демократич-
них держав, Рада Європи (2017) запропонувала концептуальну розробку — 

“Компетенції для демократичної культури” (відому також під назвою “рамка 
компетенцій”), засновану на принципах Ради Європи, для завдань у галузі 
навчання громадянськості на національному, європейському й глобально-
му рівнях. У вищезгаданій рамці компетенцій для демократичної культури 
(РКДК) демократичну компетентність може бути відображено на перетині 
цінностей, знань і їх критичного розуміння, навичок і установок [3].

Цінності включають у себе повагу до людської гідності і прав людини, 
цінність культурного розмаїття, цінність демократії, справедливості, рівність 
і верховенство закону. До списку значущих установок входять відкритість до 
культурної своєрідності, до інших переконань, світогляду і практики, а також 
шанобливе ставлення до них, наявність громадянського мислення (стосовно 
товариства або соціальної групи); відповідальність і самоефективність. До 
групи навичок відносять аналітичні навички, емпатію, співпрацю, спілку-
вання, вирішення конфліктів, тимчасом як знання і їх критичне розуміння 
ілюструються знанням і критичним розумінням себе, мови і світу.

У 2014 році під час Революції Гідності українське громадянське суспіль-
ство зробило вибір на користь демократичних цінностей. Це була і є наша 
“точка біфуркації”. Згідно з Осберг, точка біфуркації — це вибір, зроблений у 
момент змін, в основі якого є не якась певна причина, а політичне рішення [4].

Це було наше політичне рішення — будувати державу на основі демо-
кратичних цінностей, виховувати громадян, які розуміють і приймають усе 
розмаїття світу. Воно знайшло своє відображення в навчальних програмах 
середньої школи з тих предметів, за допомогою яких формується громадян-
ська компетентність. Мета нашої статті — дослідити, як ми можемо вико-
ристовувати час змін для впровадження світових освітніх інновацій і тен-
денцій у громадянській освіті в освітню практику в Україні..
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Теоретичний підхід у галузі дослідження громадянської освіти

Упродовж останнього десятиліття різні країни розробили кілька підхо-
дів до просування громадянської освіти в середній школі. Донедавна в США, 
Канаді, Великобританії, Австралії, Італії, Португалії та ряді інших країн в ос-
вітньому плані віддавали перевагу окремому предмету під назвою “грома-
дянська освіта”. Сьогоднішня тенденція світової освіти показує, що провід-
ні освітні системи повільно, але перебудовують свої програми й включають 
громадянську освіту не просто до змісту суспільних дисциплін (історія, філо-
софія, суспільствознавство), а й як міждисциплінарну тему в усі предмети се-
редньої школи [5]. Провідними в цій сфері виступають скандинавські країни, 
Великобританія і США.

Однак, незважаючи на те що в Європі і світі було докладено значних 
зусиль щодо заохочення участі учнів і молоді в демократичних інститу-
тах, дані аналітичного дослідження проєкту “Школи за молодь майбутньо-
го” (Великобританія) стверджують, що недостатньо уваги приділяється тим 
зв’язкам, які молоді люди створюють між своїм світоглядом, особистою й со-
ціальною ідентичністю та тим, як вони використовують свої знання й нави-
чки для активної участі в житті суспільств [6].

У контексті аналізу цікавими для нас є роботи Дж. Вестхеймера і 
Дж. Кахна (2004, 2015), які на основі дворічного дослідження освітніх програм 
у Сполучених Штатах, спрямованих на розвиток демократії, спираючись на 
демократичну теорію, розробили концепцію трьох типів “хорошого” грома-
дянина: громадянин, в основі дій якого лежить особиста відповідальність 
(перший тип), громадянин із широкою участю (другий тип) і громадянин, 
орієнтований на соціальну справедливість (третій тип) [7].

Перший тип, громадянин, в основі дій якого лежить особиста відпові-
дальність, дотримується правил і законів, діє відповідально у своїй спіль-
ноті, наприклад, сплачуючи податки, сортує сміття, здає кров і допомагає 
нужденним. Тому програми, які націлені на виховання подібного типу гро-
мадян, прагнуть розвивати такі цінності, як чесність, порядність, послух і 
дисципліну.

Другий тип “хорошого” громадянина — це той, хто бере активну участь 
у цивільних справах на місцевому, обласному та національному рівнях. Він 
виходить за рамки тільки особистої відповідальності, виступає від імені 
спільноти, шукає знання про те, як працює система, щоб розробляти страте-
гії для участі в прийнятті політичних рішень, які сприяють змінам. У зв’язку 
з цим програми, які виховують такий тип громадянина, спрямовані на нав-
чання роботи державних та інших установ, а також на важливість плануван-
ня колективних дій і активної участі в них.

Громадяни, орієнтовані на справедливість, можуть аналізувати соціаль-
ні, політичні й економічні структури та шукати стратегії для зміни реальних 
причин соціальних проблем. Освітні програми з орієнтацією на соціальну 
справедливість мають чіткий акцент на розвиток критичного мислення й 
обговорення питань справедливості, рівних можливостей для всіх верств на-
селення на основі демократичної прихильності й пошук шляхів поліпшення 
суспільства в цьому напрямку [8].



45

Лариса Колесник. Виклики і перспективи громадянської освіти під час воєнного конфлікту в Україні

Запит суспільства
Згідно зі звітом “Громадянська грамотність в Україні, Молдові та Білорусі” 

(2016), підготовленим Київським міжнародним інститутом соціології (КМС) 
для Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Міністерства 
закордонних справ Данії, 73% респондентів в Україні вважають, що громадян 
можна навчити бути вільними й відповідальними. Більшість також вважає, 
що таке навчання є обов’язком сім’ї (62%) й системи формальної освіти (56%). 
Тимчасом як 39% українців дотримуються думки, що подібне навчання вхо-
дить до безпосередніх обов’язків самого громадянина [9].

Найчастіше згадуваними практичними цивільними навичками, які 
українці хотіли б поліпшити, є захист їхніх прав та інтересів — 30%, критичне 
мислення — 9%, початок і ведення бізнесу — 9%, вирішення конфліктів — 9%. 
Найбажанішими способами отримання знань і розвитку навичок в Україні 
для опитаних є дистанційне навчання — 32%, відвідування тренінгів і семі-
нарів — 29%. Також українці вважають за найкращий спосіб отримувати на-
вчальну інформацію через необов’язкові державні навчальні програми або ж 
неформальні програми навчання, розроблені недержавними громадськими 
організаціями (НУО). Як бачимо, запит на навчання в середовищі дорослого 
населення (у дослідженні брали участь респонденти від 18 до 60 років) досить 
істотний. Звідси ми можемо зробити висновок, що рівень шкільної освіти 
недостатньо задовольняє освітні потреби сучасного громадянина.

Такого висновку у 2016 році дійшли розробники концепції “Нової укра-
їнської школи” (НУШ), упровадження якої нині є стрижневою реформою в 
освіті України. Мета реформи — створити школу, у якій “буде приємно вчити-
ся”, яка також “буде виховувати відповідальних, активних і підприємливих 
громадян”. Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, 
виховання й соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином 
України, здатним до життя в суспільстві й цивілізованій взаємодії із при-
родою; особистості, яка прагне до самовдосконалення й навчання протягом 
усього життя, готова до свідомого життєвого вибору й самореалізації, трудо-
вої діяльності та громадянської активності [10].

Формула побудови НУШ складається з дев’яти компонентів: формування 
компетентностей у випускників; сфокусованість на вмотивованості вчите-
лів, які мають можливість і свободу розвиватися та впроваджувати нові на-
працювання; виховання й навчання на основі цінностей; забезпечення авто-
номії для шкіл; упровадження педагогіки партнерства на основі трикутника 
партнерства учень-учитель-батьки; політика дітоцентризму; імплементація 
нової структури школи; справедливий розподіл суспільних засобів; створен-
ня сучасного освітнього середовища.

До стрижневих відносять такі компетентності: спілкування держав-
ною (і рідною в разі відмінності) мовою; спілкування іноземними мовами; 
математична компетентність; основні компетентності в природничих нау-
ках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння навчатися 
протягом життя; ініціативність і підприємливість; соціальна й громадянська 
компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав 
людини, благополуччя та здорового способу життя, з усвідомленням рівних 
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прав і можливостей; обізнаність і самовираження у сфері культури; екологіч-
на грамотність. Усі компетентності однаково важливі. Вони розвиваються на 
різних уроках протягом усього періоду навчання. Спільними для всіх компе-
тентностей є вміння читати й розуміти прочитане, висловлювати думку усно 
та письмово, критичне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 
проявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ри-
зики й приймати рішення, уміння конструктивно керувати емоціями, засто-
совувати емоційний інтелект, здатність працювати в команді.

Згідно з Концепцією, випускник НУШ — це цілісна, усебічно розвине-
на особистість, здатна до критичного мислення; патріот із активною грома-
дянською позицією, який діє відповідно до морально-етичних принципів і 
здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; 
інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку на 
принципах сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися протягом 
усього життя [11].

 У 2018/2019 навчальному році за новим стандартом освіти в Україні пра-
цюють усі перші класи. І саме початкова школа стала першою в ланцюжку 
змін освітніх програм.

Громадянська освіта в початковій школі
Із 2018 року в Україні діють дві типові освітні програми, кожну з яких 

розроблено відповідно до нового Закону України “Про освіту” та Державного 
стандарту початкової освіти. Педагогічна рада самостійно вибирає, за якою 
програмою навчатимуть учнів, а керівник затверджує схвалену педрадою 
програму. Крім того, навчальні програми, які розроблятимуть на основі типо-
вих, не вимагають окремого затвердження міністерством або центральним 
органом освіти. Це дозволяє школам самостійно визначати перебіг навчаль-
ного процесу й у такий спосіб формувати стрижневі й предметні компетент-
ності учнів.

Керівниками робочих груп, які працювали над розробкою програм, ста-
ли академік АПН Олександра Савченко та директор Львівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти Роман Шиян. Розроблені про-
грами мають однакові змістові лінії, оскільки створювалися відповідно до 
проєкту Держстандарту. Різниця між ними полягає в рівні інтеграції освітніх 
галузей у навчальні предмети. Ще однією відмінністю програм є очікувані 
результати навчання. За однією програмою їх визначають із розбивкою на 
1-й і 2-й клас, за іншою — у кінці циклу (після 2-го класу).

Інтегрований курс “Я досліджую світ” для першого класу реалізує зміст 
декількох освітніх галузей стандарту початкової освіти, а саме: цивільної 
та історичної, соціальної та здоров’язберігаючої, галузі “Природознавство”, 
технологічної, мовно-літературної, математичної та художньої галузей. 
Метою курсу є розширення елементарних знань учнів про предмети та яви-
ща природи й соціуму; розкриття в доступній формі зв’язків між неживою 
і живою природою та впливом людини на природу; виховання любові до 
Батьківщини; формування вмінь аналізувати, оцінювати, систематизувати, 
узагальнювати об’єкти і явища, визначати закономірність зв’язків між ними.
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Завдання курсу підібрано таким чином, щоб сприяти формуванню від-
повідального ставлення до природи й усвідомлення ролі кожного зокрема 
в соціумі, сформувати відповідальне ставлення на рівні внутрішнього при-
йняття. Водночас формується уявлення першокласників про себе як грома-
дян України, які повинні оберігати й любити Батьківщину, дбати про своє 
здоров’я і про тих, хто є поряд із ними.

Тепер у 3–4 класах викладають предмет “Я у світі”, який реалізує освітню 
галузь “Суспільствознавство” Державного стандарту початкової загальної 
освіти й спрямований на соціалізацію особистості молодшого школяра, зо-
крема його громадянське та патріотичне виховання. Метою предмета є фор-
мування здатності дитини до саморозвитку відповідно до своїх здібностей, 
інтересів і потреб; виховання молодшого школяра як громадянина України — 
вільної, демократичної, освіченої людини, здатної до незалежних моральних 
дій; формування навчальних умінь і навичок та потреби в навчанні, а також 
здатності до практичного й творчого використання набутих знань; сприян-
ня збагаченню духовного світу й моральної культури дитини, становленню 
його світогляду.

Крім обов’язкових дисциплін, у початковій школі є також курси за вибо-
ром, як-от: “Цифрова та медіаграмотність”, “Фінансова грамотність”, “Уроки 
для стійкого розвитку”, які теж спрямовані на формування громадянської 
компетентності. Однак вибір перерахованих дисциплін відноситься до пре-
рогативи спільного прийняття рішень школою і батьками.

Як бачимо з короткого огляду, згідно з концепцією Вестхеймера, у почат-
ковій школі ми маємо програми, які просувають виховання громадянина, в 
основі дій якого лежить особиста відповідальність. Проте, на думку самого 
автора концепції, такий тип громадянина не має нічого спільного з утвер-
дженням демократії в суспільстві. Про такі навчальні програми Вестхеймер 
каже, що вони зосереджені виключно на особистій відповідальності й не да-
ють учням можливості розглянути масштабніші рішення у сфері соціальної 
політики. Програми, які заохочують окремі акти співчуття й доброти, часто 
нехтують важливістю соціальних дій, політичної активності й реалізації 
справедливої   та рівноправної політики [8].

Середня школа і громадянська освіта
Відповідно до затвердженої у 2018 році типової освітньої програми, в ін-

варіативній частині навчального плану існують кілька предметів, які тою чи 
іншою мірою мають відношення до громадянської освіти: “Історія України”, 

“Всесвітня історія”, “Правознавство”, “Основи безпеки життєдіяльності” .
Під час вивчення курсу “Основи безпеки життєдіяльності” кілька тем 

фокусують увагу учнів на цивільній відповідальності за особисте й соціальне 
благополуччя, здоров’я та безпеку; повагу прав людини; сприяють усвідом-
ленню демократичної культури як основи для досягнення спокійного, забез-
печеного життя.

Історія як суспільствознавча дисципліна завжди мала величезний 
потенціал і була тісно пов’язана з громадянською освітою. Відповідно до 
Державного стандарту, метою вивчення історії в школі є формування в учня 
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ідентичності, почуття власної гідності в результаті осмислення соціаль-
ного, морального досвіду минулих поколінь, розуміння культури та історії 
України в контексті історичного процесу. Згідно з концепцією історичної 
освіти України, основними підходами й принципами викладання є науко-
вість, об’єктивність (відхід від штампів, ідеологічних стереотипів, політичної 
кон’юнктури, відображення історичних діячів, політичних рухів без фальси-
фікацій і міфологізації), демократизм і гуманізм. Однак саме під час триваю-
чого військового конфлікту існує реальна загроза не дотримуватися певних 
принципів, згладжувати гострі кути, уникати дискусійних тем, звалювати 
все на складність поточної ситуації.

У середній школі оновлена   програма курсу “Основи правознавства” 
(9 клас), для 10–11-х профільних класів — “Правознавство” (профільний рівень), 
об’єднує в собі п’ять основних змістових ліній: громадянську відповідальність, 
підприємливість, фінансову грамотність, екологічну безпеку й сталий розви-
ток, здоров’я та безпеку. У процесі вивчення курсу важливим є оволодіння 
учнями практичних знань (складання позову про відшкодування моральної 
шкоди, стягнення аліментів, складання шлюбного договору або трудового до-
говору, конституційної скарги тощо), засвоєння найважливіших понять і тер-
мінів, розвиток у школярів навичок діяти в різних життєвих ситуаціях, уміння 
аналізувати з правової точки зору явища та ситуації суспільного й повсякден-
ного життя, використовувати правові знання та навички для реалізації й захи-
сту своїх прав і під час формування активної громадянської позиції.

Починаючи з 2018–2019 навчального року в закладах загальної серед-
ньої освіти в інваріантну складову Типових навчальних планів уведено інте-
грований курс “Громадянська освіта” (10 клас).

Зміст громадянської освіти передбачає інтеграцію соціально-гуманітар-
них знань і орієнтацію на вирішення практичних проблем.

Уведення громадянської освіти як окремого предмета є забезпеченням 
мінімальної функціональної громадянської освіченості індивіда. Цієї мети 
можна досягти, за допомогою застосування “багатовекторного” підходу, тобто, 
зосередивши увагу на кількох стрижневих моментах. Насамперед, учнівську 
молодь потрібно озброїти компетенціями, необхідними для участі в житті 
суспільства на всіх рівнях, що передбачає, передусім, здатність реалізовувати 
свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, 
а також діяти відповідно до власних переконань і цінностей . Дуже важливо 
сформувати в молодих громадян України повагу до прав людини, плюралізму 
й демократії, верховенства закону, виховати в них неприйняття насильства, 
ксенофобії, расизму, агресії, нетерпимості.

У старшій школі чинними залишаються програми для учнів 11-х класів 
“Людина і світ. 11 клас”, “ Філософія. 10–11 класи”. Предметам притаманний ін-
тегративний характер. Вони спрямовані на узагальнення знань, отриманих 
під час вивчення різних дисциплін (літератури, історії, права, географії, біо-
логії, астрономії і тощо) і досвіду, набутого в процесі життєдіяльності дитини. 
Головним завданням під час навчання виступає освоєння базових знань із 
філософії, політології, соціології, культурології, розвиток теоретичних і прак-
тичних умінь та навичок, формування самосвідомості особистості. Ці курси 
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повинні допомогти учням якомога краще зрозуміти природу суспільства й 
держави, у якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалі-
зації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

Варіативні курси правознавчого змісту й громадянської освіти в основ-
ній школі виконують роль пропедевтичних курсів і курсів допрофільної під-
готовки учнів. Такі курси, як “Живи за правилами” (7–8 клас), “Вчимося бути 
громадянами” (8 клас), “Ми — громадяни України” (9 клас), розробили автор-
ські колективи Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дис-
циплін “Нова Доба”.

В умовах війни України з Росією вкрай актуальним є вивчення курсу за 
вибором “Міжнародне гуманітарне право” (для учнів 10 (11) класів установ 
загальної середньої освіти). Вивчення курсу сприяє виробленню в учнів стій-
кої зацікавленості проблемами міжнародного гуманітарного права, формує 
вміння використовувати гуманістичні цінності як базові в повсякденному 
житті і в подальшій професійній діяльності; вести діалог, спілкуватися з носі-
ями різних культур і цінностей. 

Завданнями курсу є розвиток культури ненасильницьких взаємин, здат-
ності аналізувати власні погляди. Також надзвичайно важливим є формуван-
ня суспільно активних і відповідальних молодих людей, здатних дотримува-
тися норм гуманітарного права й принципів поваги до людської гідності та 
життя людини, захищати й розвивати їх у майбутніх сферах своєї діяльності 
[12].

Також у контексті російської інформаційної агресії особливе місце в на-
шому суспільстві займає медіаграмотність.

З 2015 року відбувається методологічне та кваліфікаційне забезпечення 
процесу впровадження медіаграмотності й методик критичного мислення 
у викладання суспільних дисциплін в установах загальної середньої освіти 
України. Навчання медіаграмотності й навичок критичного мислення стар-
шокласників упроваджується при вивченні курсу “Громадянська освіта”, 

“Людина і світ” та інших суспільствознавчих курсів.
Як бачимо, більшість із перерахованих навчальних програм спрямо-

вані як на виховання громадянина першого типу, в основі діяльності якого 
лежить особиста відповідальність, так і на громадянина другого типу, той, 
хто бере активну участь у цивільних справах на місцевому, обласному й на-
ціональному рівнях. Однак, на нашу думку, виховання другого типу грома-
дянина вимагає обов’язкового впровадження системи навчання на основі 
діяльнісного підходу, коли апробують отримані знання на практиці, школярі 
можуть переконатися в можливості змін і користі від своїх дій. Беручи до 
уваги методичну свободу вчителя й принципи демократизації системи осві-
ти, ми не можемо не відзначити в процесі викладання громадянської освіти 
роль учителя як особистості й професіонала своєї справи.

Висновки
Зміни у світі і його нестабільність дають нам нові правила розуміння важ-

ливості громадянської освіти. У контексті реформи української системи осві-
ти громадянську відповідальність прописано як одну з основних змістових 
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ліній оновлених типових освітніх і навчальних програм. Об’єднуючи декіль-
ка підходів до громадянської освіти (окремі курси, міждисциплінарні теми в 
предметах), ми не можемо не відзначити національних переваг у вихованні 
громадянина, що цілком зрозуміло в контексті недавніх історичних подій в 
Україні й існуючого військового конфлікту.

Окремим викликом для громадянської освіти в Україні є і залишається 
методика його викладання. Як відзначав Вестхеймер, недостатньо навчити 
компетентних і свідомих громадян говорити про демократичні цінності та 
ідеї. Основою виховання громадянськості є активне залучення молоді до ви-
рішення проблем нашого суспільства. Усвідомлення того, що великі пробле-
ми починаються з невеликих справ (посадки дерев, розчищення струмка, до-
помоги сусідові), призводить не тільки до конкретних дій, а й до отримання 
позитивного досвіду участі в житті суспільства.

Отож, на перше місце виходить питання підготовки майбутніх учителів, 
здатних навчити учнів критичного мислення, активної участі у вирішенні 
проблем, пошуку можливостей життя в мінливому світі. Але це вже тема ін-
шого дослідження. 
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“Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, 
координаторка проєктів та тренерка Українського центру 
дослідження історії Голокосту 

Громадянський протест 2013–2014 років — це подія, що впли-
нула на уявлення про періодизацію новітньої історії України. На символіч-
ному рівні вона закріпилася як точка біфуркації в розвитку українського 
суспільства. Так, один із найвідоміших, документальних багатосерійних 
фільмів, присвячених подіям Майдану (вийшов на телеканалі “1+1” у квітні 
2014 року), мав назву “Зима, що нас змінила”. У листопаді 2018 року дирек-
торка Мистецького арсеналу Леся Островська-Люта на одній зі своїх лекцій 
зазначила, що в роботі із виставкою “Швидкорозчинний час”, присвяченій 
90-м рокам в історії України, колектив музею відштовхувався від тези, що 

“1990-і тривали до 2014 року й закінчилися разом із Майданом”.
Ця розвідка має на меті простежити, як події 2013–2018 років відображе-

но в шкільній освіті. Оскільки підручник для курсу історії України для 11 кла-
су не оновлювався з 2011 р., основну увагу я зосередила на текстах навчаль-
них програм і методологічних рекомендацій Міністерства освіти та науки, а 
також сценаріїв виховних заходів. 

Революція Гідності та європейські цінності:  
офіційний освітній наратив 

На офіційному рівні на позначення масових протестів 2013–2014 року 
закріпилася назва “Революція Гідності”. У листопаді 2014 року Президент 
України Петро Порошенко підписав указ про щорічне відзначення 21 листо-
пада Дня Гідності і Свободи. Першим законодавчим актом, де вжито словос-
получення “Революція Гідності”, став Закон України “Про внесення зміни 
до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту”” від 10 лютого 2015 року, де Революція Гідності визначається 
як “масові акції громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 
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21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича”1. У 2015 
році Кабінет Міністрів України оголосив про створення Меморіального комп-
лексу Героїв Небесної Сотні — Музею Гідності “з метою вшанування подвигу 
учасників Революції Гідності”2. 

Посібник МОН 2015 року. Загалом протягом 2014–2015 років закріпив-
ся консенсус щодо представлення подій Майдану та початкового етапу вій-
ни на Сході в офіційних документах, зокрема й Міністерства освіти і науки 
(далі — МОН). У квітні 2015 року МОН рекомендував до використання в на-
вчальному процесі посібник “Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія 
Росії проти України” за загальною редакцією Павла Полянського3. Невелика 
за обсягом брошура містить рекомендації, як саме і що розповідати про події 
2013–2015 років. Чотири розділи, які написали різні автори, описують відпо-
відно події Євромайдану, період від перемоги Євромайдану до листопада 2014 
року, історію України в умовах російської агресії та Угоду про Асоціацію між 
Європейським Союзом та Україною як призвідник Революції Гідності.

Причинами Євромайдану названо не вибір між Європейським Союзом і 
Росією, а в обстоюванні громадянських прав та свобод, і саме тому автори про-
понують називати події зими 2013–2014 років Революцією Гідності [7]. Період 
перебування на посаді Віктора Януковича названо диктатурою, під час якої було 
запроваджено репресії та переслідування активістів, спочатку в регіонах, а потім 
і в столиці [8]. Під тиском Президента Януковича 16 січня 2014 року було прийня-
то “диктаторські закони” [10]. Перший розділ підсумовується такими здобутками 
Революції Гідності, як “збереження державного суверенітету України; ліквідація 
диктатури в результаті скасування “диктаторських законів”, відновлення ос-
новних демократичних свобод; ліквідація корумпованого режиму В. Януковича; 
відновлення руху України до європейських стандартів життя і демократичних 
свобод; презентація України у світі як країни громадян із високим почуттям гідно-
сті; зростання ідей патріотизму та солідарності серед громадян України; подолан-
ня в суспільстві страху перед тиранією та репресіями; прискорене завершення 
формування української політичної влади та громадянського суспільства” [14–15]. 

Другий розділ посібника присвячено опису політичної ситуації в Україні 
у 2014 році. У ньому зазначено, що “нова українська влада була визнана сві-
товою спільнотою”, а провідні країни світу, за винятком Росії, визнали в.о. 
Президента та Прем’єр-міністра як легітимну українську владу [16].

У третій частині розглянуто новітню історію України в умовах військо-
вої агресії Росії. Її головною причиною, на думку авторів, стало те, що Україна 
посідала стрижневе місце в планах Кремля й розглядалася як один із провід-
них центрів так званого “русского мира” [19]. Примітною є теза про те, що 

“повалення режиму В. Януковича означало, що Україна остаточно виходить 
з орбіти російського впливу, і Путін вдався до агресії” [20]. Загалом третій 
розділ посібника, за авторством Володимира Головка, є найбільш емоційно 

1 Повний текст Закону України: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-19#n5. 
2 Повний текст Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248644707. 
3 Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України : наук.-метод. матер. / 

Головко В., Палій О., Черевко О., Янішевський С. ; за заг. ред. П. Полянського. — К. : Київ. ун-т 
ім. Б. Грінченка, 2015. — 35 c.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-19#n5
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248644707
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забарвленим, суб’єктами наративу часто виступають “Росія” або “Путін”.
Четвертий розділ оцінює Угоду про асоціацію між ЄС та Україною як 

призвідник Революції Гідності. За словами автора, європейський пріоритет 
України пояснюється історичним розвитком українського народу як нероз-
ривної складової європейської цивілізації. Відмова від Угоди стала поштов-
хом до подій Майдану, який засвідчив, що європейська інтеграція стає най-
привабливішою для всіх регіонів і різних суспільних груп населення [29]. 

Одночасно з посібником для викладання автори опублікували також і по-
сібник для учнів1. Він складається з наступних шести розділів: “Природа режи-
му Януковича”, “Угода про Асоціацію між Україною та ЄС”, “Революція Гідності”, 

“Загарбання Криму Росією”, “Агресія Росії проти України”, “Політичне утвер-
дження України”. Його написано простішою мовою, коротшими реченнями, 
має простішу структуру й заголовки розділів. Текст удвічі більше проілюстро-
вано: 21 ілюстрація проти 11 приблизно в такому ж за обсягом посібнику для 
вчителів, на яких фігурують переважно діти та молодь. Причому ілюстрації 
мають відмінний характер та емоційне забарвлення: вони частіше персоналі-
зовані та розраховані на просту позитивну реакцію або навіть комічний ефект. 
Відрізняється також і композиція тексту — акцент зроблено не на політичній 
історії, а на повсякденному досвіді учасників подій.

Навчальна програма з історії України 2016 року. Уперше після подій 
Майдану МОН через два роки оновило навчальну програму з історії України 
для 10–11 класів. У вступній пояснювальній записці для вчителя зазначе-
но: “У сучасних умовах існує загроза територіальної цілісності України та 
відбувається втручання інших держав у її інформаційно-ідеологічну сферу. 
Важливою складовою неоголошеної Російською Федерацією “гібридної вій-
ни” є маніпулювання національною пам’яттю українського народу. Через це 
виникає нагальна необхідність відновлення й збереження історичної пам’я-
ті, формування національної ідентичності та відродження інтересу до історії 
України, її культури, традицій і звичаїв”. 

Освіта, зокрема історична, розглядається як основний стратегічний ре-
сурс для консолідації нації, що й спричинило потребу відкоригувати програ-
му. Тобто в новій програмі не тільки з’явилася нова частина про події 2013-
2016 років як складова теми “Україна в умовах Незалежності від 1991 року до 
сьогодення”, на яку відведено 11 із 52 годин річного курсу.

Автори підкреслюють, що головні акценти в програмі зроблено на про-
тяжності українських державотворчих процесів та постійній боротьбі за 
незалежність і цілісність (зокрема, наголошено на зв’язку тем “Українська 
незалежність 1917 року та подальша боротьба за українську державність”, 

“Встановлення та утвердження радянського тоталітарного режиму” та 
“Україна в роки Другої світової війни”). Також підкреслено необхідність до-
тримання балансу між загальнонаціональною історією й регіональною, зо-
крема наголошено на подіях історії на західноукраїнських землях, сході 
України та Криму, а також зроблено акцент на повсякденній історії. 

1 Палій О. Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України : навч.-метод. 
посіб. / Палій О., Головко В., Черевко О., Янішевський С. ; за заг. ред. П. Полянського. — К. : 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2015. — 36 с. 
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Патріотичне виховання дітей та молоді

У 2015 році було прийнято низку документів, що запроваджували нову 
концепцію національно-патріотичного виховання. Так, у травні Верховна Рада 
України прийняла Постанову “Про вшанування героїв АТО та вдосконалення 
національно-патріотичного виховання молоді”1. Постанова рекомендувала зо-
середити виховну роботу на кількох основних напрямах: зібрання й поширення 
інформації про героїчні вчинки воїнів АТО і волонтерів; системне збирання, об-
лік та зберігання доказів російської агресії; розробка методичних рекомендацій 
до оновлення навчальних курсів і музейних експозицій; а також на місцевому 
рівні звернутися до навчальних закладів і трудових колективів із пропозицією 
взяти шефство над українськими воїнами АТО та членами їхніх родин.

У червні того ж року було прийнято Указ Президента “Про заходи щодо 
поліпшення національно-патріотичного виховання молоді”2, яким створе-
но Робочу групу з розробки Стратегії національно-патріотичного виховання 
на 2016–2020 роки. Співголовами робочої групи стали два заступники Глави 
Адміністрації Президента — Ростислав Павленко та Андрій Таранов, що під-
креслює важливість цього наративу на державному рівні.

Відповідно до Указу Президента, було запропоновано осучаснити робо-
ту навчальних закладів, бібліотек, музеїв, клубів та інших закладів культу-
ри для активного залучення дітей та молоді до вивчення історії й культури 
України, подвигів борців за незалежність, суверенітет і територіальну ціліс-
ність України, її демократичний вибір. Ключовими виконавцями в докумен-
ті було визначено Кабінет Міністрів, Національну академію наук України та 
Національну академію педагогічних наук України, також Міністерство ін-
формаційної політики, Державний комітет телебачення і радіомовлення 
України та Український інститут національної пам’яті разом із обласними 
державними адміністраціями. Останнім запропоновано налагодити співпра-
цю з громадськими об’єднаннями патріотичного спрямування, волонтерами 
й учасниками АТО. Серед визначених Указом Президента заходів “організація 
в телевізійних та радіопрограмах, друкованих засобах масової інформації по-
стійно діючих рубрик із популяризації української історії, мови та культури, 
досвіду роботи з національно-патріотичного виховання”, “створення та роз-
міщення соціальної реклами, спрямованої на національно-патріотичне вихо-
вання дітей та молоді”, а також “виготовлення та розповсюдження інформа-
ційно-просвітницької продукції (навчально-методичних посібників, буклетів 
тощо) про героїчну боротьбу українського народу за незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України”. 

Також у червні 2015 року МОН затвердило та скерувало до обласних де-
партаментів освіти і науки Концепцію національно-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді. Концепція наголошує на необхідності посилення патрі-
отичного виховання на тлі загрози денаціоналізації та втрати державності. 
Виховання має на меті формування нового типу українця, що діє на основі 
національних і європейських цінностей.

1  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-19. 
2  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334/2015. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334/2015
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В ПОСТСОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ: 

“ТЕПЕРЬ” И “ТОГДА”

Александр Черкасов 
Правозащитный центр “Мемориал”, 
Москва, Россия

В своем кратком сообщении я попробую сравнить активность 
российского гражданского общества в контексте и в условиях нынешнего во-
оруженного конфликта — и в контексте конфликтов в перестроечном СССР и 
на постсоветском пространстве, а также коснуться взаимодействия граждан-
ских обществ Украины и России.

Сразу скажу: в практической работе по защите прав конкретных людей 
такое взаимодействие очевидно и заметно. Прежде всего — в поддержке по-
литзаключенных: от Сенцова и Савченко до захваченных на днях моряков. 
Речь идет и о правовой помощи, и о гуманитарной: кажется, в следственном 
изоляторе ФСБ в Лефортово были удивлены тем, как морякам передавали 
передачи. Продолжаются бессрочные пикеты, — сначала в поддержку Олега 
Сенцова, теперь — с требованием обмена “всех на всех”.

Это не удивительно, — скорее, это нормально в последние полвека. Когда в 
1966 году писатель Юлий Даниэль, осужденный вместе с Андреем Синявским 
в Москве на первом громком диссидентском процессе, попал в мордовские 
лагеря, там он встретил своих друзей — поэтов разных народов, поэтов, ко-
торых он переводил. И прежде всего — участников украинского культурно-
го возрождения. Родственники украинских политзеков по пути в Дубравлаг 
останавливались в квартирах Московских диссидентов. Точно так же, как и 
крымскотатарские представители, выезжавшие в Москву, ночевали сначала 
у Петра Григоренко, потом — у Александра Лавута. В 36-м Пермском особом 
лагере украинского поэта Василя Стуса и русского националиста, писателя 
Леонида Бородина посадили в одну маленькую камеру размером с железно-
дорожное купе, но без стола (писатели — без стола!), — но, кажется, так и 
не смогли спровоцировать конфликт между ними. Всем политзекам помогал 
солженицынский Фонд помощи политзаключенным. Обо всех политических 
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процессах и политзеках писала самиздатская “Хроника текущих событий”.
Эти связи — и между общественными движениями (в нашем слу-

чае — российским правозащитным, украинским и крымскотатарским), и 
между поколениями в этих движениях. “Мемориал” наследовал дисси-
дентскому движению не только идейно: достаточно назвать имена Андрея 
Сахарова, Сергея Ковалева, Арсения Рогинского. А, например, солагерник и 
друг Ковалева Евген Свестюк был “учителем жизни” для некоторых замеча-
тельных украинских правозащитников “поколения Майдана”. А с Мустафой 
Джемилевым четверть века назад меня познакомил Александр Лавут, “заве-
довавший” крымско-татарским движением в Хронике текущих событий.

Неудивительно, что эти отношения продолжились в перестроечное и 
постперестроечное время. В московских активистах видели не представи-
телей “империи”, но товарищей по общей борьбе за свободу. И, например, 
появление в июне 1991 года на политическом процессе над поэтом Ширали 
Нурмурадовым, противником Сапармурата Ниязова, наблюдателей — по-
ляка, западенца и двоих москвичей, — было нормой солидарности в одном 
соцлагере.

Важно еще и то, что Москва оставалась одновременно и центром СССР, 
и центром новой демократической России, оппонента союзного Центра. И у 
российских правозащитников не было “конфликта интересов”. Кроме того, 
апелляция к Москве была также обращением к центральным масс-медиа, ча-
сто более независимым, чем местные.

Именно так было в случае позднесоветских вооруженных конфликтов, 
где Москва — союзный центр — выступал отнюдь не на стороне права (как в 
Нагорном Карабахе с 1988 г), или же (примерно с 1990 г.) поддерживал и про-
воцировал сепаратистские движения в союзных республиках, — как средство 
против набиравших силу и даже побеждавших движений за независимость 
в самих этих республиках. При этом, замечу, я отнюдь не утверждаю, что для 
таких движений в автономных республиках союзных республик совсем не 
было почвы, что эти движения были вовсе искусственными.

Ситуация поменялась в августе-декабре 1991 года, когда на месте СССР 
возникли новые независимые государства.

Тогда казалось, что Россия отделилась от локальных вооруженных кон-
фликтов, продолжавшихся на периферии постсоветского пространства. 

При этом российские правозащитники, продолжая старую традицию, 
продолжали работать в зонах этих конфликтов. В первый постсоветский 
1992-й год таких вооруженных конфликтов было пять: Нагорный Карабах, 
Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Таджикистан. И во всех этих регио-
нах, с большими или меньшими трудностями, работали и журналисты, и 
правозащитники из России. Это были немыслимые по нынешним временам 
возможности: скажем, в Нагорном Карабахе был доступ на обе стороны ар-
мяно-азербайджанского конфликта. А когда в июне 1992-го возникло подоз-
рение о массовой гибели гражданского населения в ходе азербайджанского 
наступления в одном из районов, то удалось практически немедленно полу-
чить туда доступ. Мы работали там две недели, массовой гибели граждан-
ских там не было, зато удалось добиться освобождения двух десятков граж-
данских заложников. Это важно — тогда удавалось не только расследовать и 
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реконструировать события, бороться с fake news, но и непосредственно воз-
действовать на гуманитарную ситуацию. Одна из причин — общественны-
ми связями в Министерстве обороны Азербайджана тогда заведовала Лейла 
Юнусова, активист правозащитного движения. Времена изменились: совсем 
недавно политзаключенная Юнусова была освобождена из азербайджан-
ской тюрьмы…

Так вот, российские правозащитники воспринимали себя объективны-
ми внешними наблюдателями. Скажем, в том же армяно-азербайджанском 
конфликте наши доклады в равной степени критиковала и азербайджанская, 
и армянская стороны — что казалось свидетельством качества работы — но 
обе стороны приглашали к дальнейшему взаимодействию. 

Это взаимодействие, кстати, продолжалось еще полтора десятиле-
тия. Международная миссия в составе Светланы Ганнушкиной (Мемориал, 
Россия), Пааты Закареишвили (Грузия, — он долгое время занимался осво-
бождением пленных и заложников в зоне конфликта в Абхазии) и Бернхарда 
Клазена (Германия) долгое время небезуспешно занималась поиском про-
павших и освобождением насильственно удерживаемых лиц в зоне армя-
но-азербайджанского конфликта.

Одной из предпосылок к такой работе был очевидный статус нейтраль-
ного внешнего наблюдателя: ведь Россия если и участвовала в этих кон-
фликтах, то отнюдь не на одной из сторон, но в статусе миротворца. В двух 
конфликтах этот статус летом 1992 года был зафиксирован официально — в 
Приднестровье и в Южной Осетии.

Конечно, в некоторых конфликтах фигурировали парамилитар-
ные формирования, в которых участвовали граждане России. Казаки — в 
Приднестровье и в Абхазии. Там же, в Абхазии, — силы Конфедерации наро-
дов Кавказа под командованием Шамиля Басаева. Но что вы хотите — у нас 
ведь хаос, распад, в Чечне разграблены оружейные склады…

Однако в целом, повторю, из Москвы эти вооруженные конфликты во-
спринимались как не связанные с Россией. Российское общество восприни-
мало себя как внешнего актора, — обязанного, впрочем, в меру сил содей-
ствовать соблюдению прав человека и норм гуманитарного права, помогать 
жертвам конфликтов и беженцам, споспешествовать мирному процессу.

* * *

Мой знакомый Павел Томачинский, подрабатывавший в “Мемориале” 
сторожем, типичный “русский чудик” из книг Василия Шукшина, внезап-
но исчез. Появившись снова, сообщил, что вместе со своим соратником по 
Московскому антифашистскому центру Евгением Прошечкиным в Абхазии 
доставлял гуманитарную помощь в блокированный Ткварчели. 

Кто-то хотел содействовать борцам за свободу. Так, в Москве один акти-
вист Демократического союза (возникшей в 1988 году политической партии, 
известнейший ее лидер Валерия Новодворская) — так вот, активист Демсоюза, 
назовем его Петя, грустный еврейский юноша философского склада ума, — 
решил, что надо защищать страдающий и борющийся народ Абхазии. И 
отправился в Чечню, в Грозный, к Шамилю Басаеву, чтобы сражаться под его 
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знаменами с режимом Эдуарда Шеварднадзе, подавляющим абхазскую неза-
висимость. Надо сказать, Шамиль, критически посмотрев в его печальные 
семитские глаза шлимазла Пети, нашел убедительные слова, чтобы ему от-
казать. Но оцените порыв!

Сама Валерия Новодворская примерно в это время вполне успешно путе-
шествовала в леса Западной Грузии, где встречалась с другим оппонентом 
Шеварднадзе — со свергнутым президентом Звиадом Гамсахурдия. По совер-
шенно случайному совпадению, Гамсахурдиа скоро был убит.

А вот еще — мой большой друг Виктор Алексеевич Попков, выросший в 
семье хранителей заповедника в Азербайджане, когда рядом с его родиной 
началась война, пытался что-то делать. Его миротворческие речи не очень 
хорошо воспринимались в подвалах во время бомбежек, и у него постоянно 
возникали сложности с местными службами безопасности. Но он не отчаи-
вался, и летом 1993 года его ассоциация ОМЕГА (целью которой была “этно-
гармонизация”) устроила марш мира в зоне грузино-абхазского конфликта. 
Пока они маршировали по территории, контролируемой грузинскими сила-
ми, были, конечно, трудности. Но настоящие проблемы начались, когда они 
вступили на территорию, контролируемую абхазскими силами. Местная 
служба безопасности бросила Попкова в свой подвал. Оказалось, что его за-
меститель в этом “марше мира”, — назовем его, скажем, Вася, — на самом 
деле был сотрудником абхазских спецслужб, и времени даром не терял. В 
частности, он разагитировал и перевербовал всех остальных участников 
марша, и далее они занимались своей позитивной работой исключительно 
на абхазской стороне. 

Вася потом подорвался на мине, которую сам же раньше поставил, поте-
рял ногу, впал в депрессию и покончил с собой. Так бывает…

А Виктора Попкова тогда освободили, он стал послушником старообряд-
ческого монастыря, пытался содействовать мирному процессу в Чечне, не-
сколько раз чуть не был расстрелян заместителями Шамиля Басаева, смог 
освободить многих пленных и заложников, возил гуманитарную помощь в 
чеченские горы и распределял ее там в беднейших семьях, и был расстрелян 
ваххабитами весной 2001 года. Он был абсолютно честным человеком, и слу-
жил только добру — в своем понимании.

Точно так же, Валерия Новодворская субъективно была абсолютно чест-
ным человеком: диссидент, антисоветчица, враг империи и симпатизантка 
такого чудовища, как Шамиль Басаев. Но вот ее горячий сторонник, — назо-
вем его, скажем, Александр, — сопровождавший ее в путешествии к Звиаду 
Гамсахурдиа, был более сложным человеком. Демократичнейший депутат 
Московского совета, переосмысливший свое прошлое офицер Комитета 
государственной безопасности СССР. А до переосмысления он долгое вре-
мя был горячим сторонником одного московского диссидента, Валентина 
Новосельцева. Новосельцев критиковал неправильных лидеров московских 
диссидентов, изрядно отравляя им жизнь. Александр его поддерживал и по-
могал, как мог. А когда всех объектов критики Новосельцева арестовали или 
выслали, Александр вдруг явился к нему в своем официальном качестве, и 
арестовал. Новосельцева тогда приговорили к семи годам лагеря. Но, разу-
меется, у нас нет никаких доказательств того, что случай с Новодворской 
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повторяет эту историю, у нас нет. И мы не можем однозначно утверждать, 
что гибель Гамсахурдиа как-то связана с его встречей с Новодворской, кото-
рую совершенно случайно сопровождал Александр: “после” не значит “пото-
му что”.

Повторю: я считал и считаю Попкова, Томачинского, Новодворскую и 
других людьми субъективно честными. Однако, как видим, эта субъектив-
ная честность отнюдь не спасает от того, чтобы тебя сделали объектом ма-
нипулирования. Особенно — в регионах со сложной оперативно-агентурной 
обстановкой, как их называют специально обученные люди.

* * *

“Ах, обмануть меня нетрудно, — я сам обманываться рад!” — писал 
Пушкин. Это бывает и с людьми, и — тем более — с большими группами, с 
целыми народами.

Как представляется теперь, спустя четверть века, в начале 1990-х в пост-
советских конфликтах Россия выступала отнюдь не только в качестве ней-
трального внешнего актора, порою как раз в силу нейтральности выполняв-
шего роль миротворца. 

В Южной Осетии этот статус был закреплен Дагомысскими соглашени-
ями после войны 1991–1992 годов. Утечку оружия в ходе этой войны с терри-
тории советской (а затем российской) саперной части и вертолетного полка 
оставим без комментариев.

В Приднестровье 14-я российская армия генерала Лебедя также полу-
чила миротворческий статус. Однако, например, в решении Европейского 
суда по правам человека по делу “Илашку и другие” было зафиксирова-
но то, что Россия осуществляла эффективный контроль этой территории. 
Неудивительно: самого Иона Илие Илашку травили собаками, требуя при-
знаться в совершенно фантастических преступлениях, в помещении га-
уптвахты российской военной комендатуры.

В Абхазии местные силы и прибывшие в республику добровольцы до-
были оружие, якобы разграбив склады одной из располагавшихся там воин-
ских частей. А добровольцы Шамиля Басаева в августе 1992 года прибыли 
туда сами, захватив в ставропольском крае автобусы с заложниками и под 
прикрытием живого щита прорвавшись к границе. Однако, как пишет в 
своих мемуарах “Тяжелые звезды” Анатолий Куликов (на тот момент — за-
меститель командующего Внутренними войсками России), он с отрядом 
спецназа находился в засаде на перевале и был готов отряд Басаева унич-
тожить. А приказ пропустить Басаева был якобы получен им от командую-
щего, Владимира Шаталина. Вопрос: а кто передал этот приказ Шаталину? 
По многочисленным свидетельствам, Шамиля Басаева и других боевиков в 
Абхазии в дальнейшем тренировали и обучали инструкторы спецназа ГРУ и 
спецразведки воздушно-десантных войск.

До абхазской войны, зимой-весной 1992 года, отряд Шамиля Басаева во-
евал в Нагорном Карабахе, на азербайджанской стороне. На той же стороне 
выступали и регулярные российские силы, например, кировабадский (гя-
нджинский) парашютно-десантный полк Владимира Шаманова. По итогам 
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наступления в Шаумяновском районе бойцы полка были награждены азер-
байджанскими наградами (находились они в тот момент в районе села 
Гюлюстан). Это и дальнейшее наступление в Мардакертском районе плани-
ровал в штабе в Геранбое лично Шаманов. Я с коллегой видели его, прибыв 
тогда в штаб с министром обороны Азербайджана Рахимом Газиевым. 

Наконец, в Таджикистане гражданское противостояние изменило 
свой ход после того, как с севера, из Узбекистана, в Ленинабадскую область 
вошла 15-я отдельная бригада спецназа ГРУ под командованием Владимира 
Квачкова. После этого там возникли мощные вооруженные отряды, руково-
димые персонажами вроде уголовника Сангака Сафарова, которые привели к 
власти Эмомали Рахмонова. По воспоминанию журналиста Аркадия Дубнова, 
Квачков тогда вслух размышлял: “Ну как я “продам” [т е представлю] этого 
Рахмонова Каримову [президенту Узбекистана]? Ну ничего, как-нибудь…” 
Квачков затем прославился в России неудачными попытками организовать 
военную оппозицию и неумелым покушением на Анатолия Чубайса, — одна-
ко на 1992–1993 годы Квачкова вряд ли стоило рассматривать как независи-
мого актора, самостоятельно проводящего военные перевороты.

* * *

Суммируя, можно утверждать, что в постсоветских вооруженных кон-
фликтах Россия выступала как активный участник, а сами эти конфликты 
вполне подпадают под современное определение “гибридных войн”.

Не менее важно и то, что российское гражданское общество восприни-
мало эти конфликты совершенно иначе — как внешние по отношению к 
России.

Само же участие — пусть под правозащитным, гуманитарным или жур-
налистским соусом, — не ощущалось как очевидный “конфликт интересов”.

Извлечен ли из этого урок? И да, и нет. 
Парадоксально, но спустя четверть века российское гражданское обще-

ство выглядит существенно более здраво. Без претензий на роль “старшего 
брата”, с полным пониманием роли России в конфликте на востоке Украины.
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Освітні галузі країн Центральній Азії, як і їхні інші сфери та 
сектори, зазнали бурхливих критичних змін унаслідок розпаду СРСР у 1991 
році. У радянські часи, хоча мова була стрижневим засобом диференціації 
етнічних груп і зміцнення їхньої колективної свідомості, державна ідеоло-
гія слугувала збереженню єдності суспільств на шляху досягнення спільної 
мети. Відповідно, національним меншинам були надані рівні права на здо-
буття освіти рідною мовою. З припиненням існування Радянського Союзу 
кожна з новоутворених держав залишилася країною з багатонаціональним 
населенням і багатомовною системою освіти, що потребувала вирішення 
низки нагальних проблем. Киргизстан, як і інші сусідні країни, зосередився 
на розширенні прав і можливостей державної мови — киргизької, нехтую-
чи іншими мовами меншин, що призвело до значного зменшення кількості 
шкіл із навчанням іншими мовами. Однак російська мова залишалася офі-
ційною, і все більша кількість меншин переходила на навчання російською 
мовою в освітніх закладах. Ставлення до російської мови різниться залежно 
від державного підходу, але напруженість між киргизьким населенням на 
півдні країни й узбецькою меншиною, яка за два роки розкололася на два 
супротивні табори, сприяє розширенню сфери вжитку російської мови як 
“лінгва франка”.

Проте, проблема мови освіти в Киргизстані тісно пов’язана з іншими 
проблемними питаннями в освітній галузі. Майже через двадцять вісім ро-
ків після визнання незалежності держави очевидним є факт, що систему 
освіти в Киргизстані значною мірою зруйновано. Нестача вчителів і ква-
ліфікованих кадрів, низька заробітна плата, що демотивує молодих людей 
обирати педагогічну професію, дефіцит місцевих підручників і їхня надзви-
чайно низька якість, велика кількість випадків відмови від продовження 
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навчання ще до завершення обов’язкового циклу навчання в освітній прак-
тиці й націоналістичні настрої — це стрижневі виклики, що сформувалися 
та існують у сучасній системі освіти внаслідок прийнятого після незалеж-
ності напрямку розвитку держави. До того ж освітніх питань значною мі-
рою не розглядали й не привертали пріоритетної уваги на рівні міжнарод-
ної освітньої допомоги.

Побудова нації

Девід Гюллетт стверджує, що побудова нації в Киргизстані ґрунтується 
на генеалогічному принципі, заснованому на традиційній киргизькій прак-
тиці генеалогічного літопису або ж надання усної розповіді про свій родо-
від, яку називають санжира1. Крім того, державну офіційну ідеологію в часи 
А. Акаєва було побудовано на народному епосі про богатиря Манаса, який, 
з іншого боку, не написано на основі санжири. Якщо санжира ґрунтується 
на генеалогії, що спрямована винятково на киргизьку націю й не охоплює 
інших етнічних груп, то ідеологія, заснована на образі Манаса, більше зорі-
єнтована, відповідно до однієї з його семи заповідей, на державну єдність і 
міжетнічну злагоду. Як наслідок, існують два дискурси з питань державо-
творення, які періодично займають домінантні позиції: один спрямований 
винятково на побудову титулярної нації, а інший націлений на забезпечен-
ня співдружності й братерства з іншими групами2. Проте за результатами 
аналізу підручників із історії для старшокласників Даміри Уметбаєвої, “дис-
кусія про побудову нації в Киргизстані на вищих урядових рівнях є гостро 
амбівалентною”3.

Образ власного “Я” та уявлення “Інші”

Проаналізувавши підручники з історії для старших класів середньої 
школи, Даміра Уметбаєва виявила, що “Я” зображено як киргизький народ, 
але водночас у висвітленні подій дорадянських або ранніх радянських ча-
сів у підручниках трапляються покликання “середньоазіатський/туркестан-
ський”, що створюють образ “Я”, а в розповідях про повстання проти цар-
ського гніту в 1916 році “Я-образ” пов’язаний із узбеками. Однак пізніше, у 
1989 році, в Ошських земельних спорах узбеки перетворилися на “Інших”, 
наважившись поставити під сумнів киргизьку державність. Така ж ситуація 
і з росіянами, вони були царськими гнобителями, пізніше стали модерніза-
торами киргизької держави, але ближче до кінця СРСР знову стали “Іншими”. 
Д. Уметбаєва дійшла висновку, що “амбівалентність щодо Радянського Союзу, 

1 David Gullette, The Genealogical Construction of the Kyrgyz Republic: Kinship, State, and 
‘Tribalism’ (Bloomington: Indiana University Press, 2009).

2 Asel Murzakulova and John Schoeberlein, “The Invention of Legitimacy: Struggles in 
Kyrgzystan to Craft an Effective Nation-State Ideology”, Europe-Asia studies, 61, no. 7 (Fall 
2009):1229-48. 

3 Damira Umetbaeva, “Paradoxes of Hegemonic Discourse in Post-Soviet Kyrgyzstan: History 
Textbooks’ ad History Teachers’ Attitudes toward the Soviet Past”, Central Asian Affairs, no. 2 (2005), 
287–306.
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яка простежується в підручниках історії, показує суперечливе ставлення до 
реальних історичних подій і процесів, що відбувалися в країні у ХХ столітті”. 
За її словами, спрощення подій і висування звинувачень за їхній перебіг од-
ній певній стороні закладають основу для майбутніх конфліктів і дестабілі-
зації в країні.

Шкільна освіта та мова соціуму після подій 2010 року 

За даними Міністерства освіти, у 2017–2018 навчальному році в 
Киргизстані загальна кількість учнів складала 1,3 млн дітей, навчання здій-
снювалося у 2236 школах, а дефіцитна кількість навчальних закладів серед-
ньої освіти становила 600 шкіл по всій країні. Шкільна освіта забезпечувала-
ся киргизькою, російською, англійською, узбецькою й таджицькою мовами. 
Більш ніж половина шкіл, тобто 1423, навчалися киргизькою мовою, у 551 
школі мови навчання були змішані (дві мови одночасно, зазвичай киргизь-
ка/російська або російська/англійська), 216 шкіл дотримувалися російсько-
мовного навчання, у 43 школах (проти 141 у 2003 році) мовою навчання була 
узбецька, а в 3 — таджицька (число не змінилося). Водночас попит на школи 
з російською мовою навчання зріс в усіх етнічних груп, попри те, що уря-
дову політику було спрямовано на заохочення до поступового переходу на 
державну мову — киргизьку. Хоч конституція гарантувала меншинам мож-
ливість навчатися рідними мовами,1 чисельність шкіл із узбецькою мовою 
навчання швидко скорочувалася, один із двох університетів із узбецькою 
мовою викладання було ліквідовано, а інший у викладанні перейшов на ки-
ргизьку та російську мови.

На думку батьків, умови складалися несприятливо, що й спонукало їх 
до рішення за власним бажанням переводити своїх дітей до киргизькомов-
них чи російськомовних шкіл із обґрунтуванням, що це забезпечить їхнім ді-
тям більше можливостей. У 2013 році за умовами проведення Національного 
вступного іспиту на здобуття вищої освіти було скасовано можливість склада-
ти тест узбецькою мовою. Тепер випускники шкіл можуть проходити тесту-
вання тільки російською або киргизькою мовами, що є складним завданням 
для узбецькомовних учнів. Нині Міністерство освіти розробляє проєкт поста-
нови, яка внормує й урегулює проведення тестування киргизькою мовою для 
випускників шкіл з іншими, окрім киргизької, мовами навчання. Директор 
Фонду розвитку державної мови в Ошській області Алмагул Тілекманова на-
голошує, що “батьки просять створювати в школах класи з навчанням ки-
ргизькою мовою, щоб їхні діти могли легко скласти загальнонаціональне 
тестування після закінчення середньої школи. Після завершення навчання у 
вишах випускники зможуть влаштуватися на роботу в державні органи, які в 
цей час не працевлаштовують тих, хто не володіє киргизькою. Це сприятиме 

1 Бакыт Ибраимов и Темир Акматов, Жесткий разговор о школах Кыргызстана, Пылкая 
риторика Бишкека усиливает страх этнических меньшинств потерять образование на род-
ном языке, 6 август, 2012, Доступно: http://www.tol.org/client/article/23312--.html 

http://www.tol.org/client/article/23312--.html
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інтеграції узбецьких громадян до киргизької громади”.1 І дійсно, у меншин-
них групах є батьки, які розробили “індивідуальні стратегії навчання і які 
не хочуть бути ізольованими від ширшого кола киргизького громадянського 
суспільства”2 через вивчення будь-якої іншої мови, ніж узбецька.

Представники Міністерства освіти визнають, що зацікавленість бать-
ків у тому, щоб діти навчалися в класах/школах із російською мовою нав-
чання, значно зросла, адже більшість із них вважає, що якість освіти краща 
в російськомовних класах. Однак батьки також припускають, що їхні діти 
найімовірніше повинні будуть мігрувати до Росії в пошуках роботи у зв’язку 
із суттєво обмеженими можливостями працевлаштування в Киргизстані. За 
висновками А. Орусбаєва, А. Мустайокі та Е. Протассової, державні зусилля, 
спрямовані на впровадження й розповсюдження киргизької мови на всіх рів-
нях використання в суспільстві, не були марними і, зокрема, сприяли зміц-
ненню усвідомлення того, що національна мова є престижною й важливою. 
Проте багато киргизів і представників інших етнічних груп віддають пере-
вагу тому, щоб їхні діти навчалися переважно російською мовою, оскільки 
російська надає доступ до кращої освіти, працевлаштування, інформації та 
економічного зростання3. Олів’є Феррандо4 також стверджує, що в меншин-
них групах батьки розробили власні альтернативні індивідуальні стратегії 
навчання, віддаючи своїх дітей до російськомовних шкіл, щоб забезпечити 
їм якісну освіту та майбутню можливість працевлаштування в Росії. Однак 
є й представники групи меншин, які наполягають на збереженні своєї куль-
турної ідентичності й підтримують ізоляціоністську стратегію, звертаючи 
увагу на надто високий рівень оплати за навчання в приватних школах, які 
досі є єдиною можливістю отримати громадянську освіту в країні.

Зі зростанням соціального попиту на російськомовну освіту виникла 
інша проблема, зокрема, проблема гострої нестачі вчителів, здатних викла-
дати російську мову. Один із педагогів, не називаючи свого імені, під час ін-
терв’ю Азаттику зазначив, що створення киргизькомовних класів у школах 
є прийнятнішим рішенням, оскільки для російськомовного навчання не ви-
стачає вчителів, а діти, які закінчують навчання в російськомовних класах, 
не вміють добре писати або ж розмовляти російською. Ще однією проблемою 
є якість схвалених МО російськомовних підручників, а через нестачу підруч-
ників узбецькою мовою школи використовують підручники, видані для кир-
гизькомовних шкіл, відповідно, киргизькою мовою.

1 Бакыт Ибраимов и Темир Акматов, Жесткий разговор о школах Кыргызстана, Пылкая 
риторика Бишкека усиливает страх этнических меньшинств потерять образование на род-
ном языке, 6 август, 2012; http://www.tol.org/client/article/23312--.html

2 Olivier Ferrando, Sciences Po Paris, “Policies and Practices of Language Education in Post-
Soviet Central Asia Between Ethnic and Civic Consciousness” M. Bassin, C. Kelly (ed.), Post/Soviet 
Identities, Cambridge University Press, 2011. 

3 Abdykadyrov Orusbaev, Arto Mustajoki & Ekaterina Protassova, “Multilingualism, Russian 
Language and Education in Kyrgzystan”, International Journal of Bilingual Education and 
Bilingualism, 11:3-4. (2008):476–500. 

4 Olivier Ferrando, Sciences Po Paris, “Policies and Practices of Language Education in Post-
Soviet Central Asia Between Ethnic and Civic Consciousness” M. Bassin, C. Kelly (ed.), Post/Soviet 
Identities, Cambridge University Press, 2011. 
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Якість шкільних підручників 

Хвиля гострих дискусій щодо якості підручників здійнялася по всій кра-
їні після того, як журналісти виявили по 7–8 помилок на кожній сторінці не-
щодавно опублікованих підручників, затверджених МО після початку 2018 
навчального року.

Загалом 83,6% шкіл забезпечено достатньою кількістю підручників, 82% 
(торік 96%) киргизькомовних шкіл не мають проблем із підручниками, як і 
72% (торік 69,2%) російськомовних шкіл, 67% (проти 83,4% минулого року) 
узбецькомовних шкіл і 56,8 % таджицькомовних. Однак нові підручники, 
затверджені Міністерством освіти в жовтні й розповсюджені в школах для 
учнів п’ятого та шостого класів російськомовних шкіл, містили помилки, за-
старілі факти й фотографії, опубліковані з порушенням авторських прав без 
покликань1. Такий негативний досвід свідчить про руйнівний стан системи 
освіти Киргизької Республіки.

Успішний досвід

Проєкт багатомовної освіти Міністерства освіти під егідою ЮНІСЕФ є 
програмою, спрямованою на підтримку успішної інтеграції узбецької мо-
лоді в суспільство. Реалізація багатомовної освітньої програми почалася 
у 2015 році, а передпочатковим її етапом була протягом року тривала під-
готовка вчителів. Шкільний колектив гімназії № 8 м. Ош висловив ініціа-
тиву взяти участь у цьому пілотному проєкті2. Освітній заклад є одним із 
56 учасників проєкту в м. Ош, а більшість учнів гімназії — представники 
узбецької національності. Ідея полягає в тому, щоб учні одного й того ж 
класу навчалися різними мовами, починаючи з вивчення предметів рід-
ною мовою, а також практикуючи киргизьку й російську у вивченні різ-
них дисциплін упродовж навчання. Директор гімназії Зульфія Кадирова 
вважає, що мова має першочергове значення для формування майбутньо-
го її учнів, а знання державної й офіційної мов країни тільки сприятиме 
їхній майбутній кар’єрі й забезпечить більше можливостей для працев-
лаштування. Вона наголошує, що “вивчення мови  — це не тільки бажан-
ня, а й потреба. 

У ході підготовки проєкту було виявлено, що батьки також зацікавле-
ні в тому, щоб долучитися до програми”. З моменту запуску програми до 
школи вступили 14–15 учнів із інших меншинних груп, головним чином у 
молодші класи. Це добрий знак для школи, тому що попередньо всі учні, які 
навчалися там, були узбецької національності. Крім того, удосконаливши 
навички киргизької й російської мов, учні почали успішно брати участь у 
шкільних конкурсах та олімпіадах, відвідувати збори й фестивалі, а також 
почали налагоджувати дружні взаємини поза межами їхнього етносу. У 
минулому траплялися випадки недоброзичливого ставлення до учнів цієї 

1 Kyrgyzstan: State textbooks embrace post-truth, post-grammar ethos, October 16, 2018, Stable 
URL: https://eurasianet.org/kyrgyzstan-state-textbooks-embrace-post-truth-post-grammar-ethos 

2 https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru 

https://eurasianet.org/kyrgyzstan-state-textbooks-embrace-post-truth-post-grammar-ethos
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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школи з боку учнів інших шкіл. Проте, як пояснила З. Кадирова: “Для остан-
ніх двох років це перестало бути звиклою практикою. Оскільки учні тепер 
розмовляють киргизькою, вони можуть спілкуватися і вести перемовини”1.

Висновки

Отже, з огляду на амбівалентність і суперечливість офіційних дискур-
сів можна стверджувати, що освіта меншин їхньою рідною мовою, а саме 
узбецькою, переживає кризу, як і уся освітня галузь Киргизстану. Суспільство 
обрало індивідуальні стратегії, запропоновані батьківством, а саме скеру-
вання своїх дітей на навчання до російськомовних/киргизькомовних класів 
або багатомовних освітніх закладів, а засоби масової інформації та журна-
лістські розслідування не мають значного успіху, намагаючись привертати 
увагу до проблем освіти та наголошуючи на відповідальності Міністерства 
освіти перед громадськістю. Оскільки чисельність шкіл із узбецькою мовою 
навчання різко скорочується, а батьки віддають дітей до шкіл із держав-
ною та офіційною мовами навчання, існують підстави стверджувати про 
створення можливостей для інтеграції молоді меншинних груп у киргизьке 
суспільство й відкриття нових перспектив для покращення її працевлаш-
тування в майбутньому. На жаль, існує ризик того, що молоде покоління 
меншин утратить свою етнічну ідентичність, що, знехтувана державою, 
матиме можливість для виявлення тільки на стратегічно індивідуальному 
особистісному рівні.

1 https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru 

https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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та Університету Гренобль-Альпи, Франція 

Існують різноманітні концепції та визначення громадянсько-
го суспільства. Наприклад, Вікіпедія визначає його як “особи та організації в 
суспільстві, які є незалежними від уряду”. Антоніо Грамсі вважає, що одним 
із головних завдань громадянського суспільства є впливати на громадську 
думку. З цієї причини інтелектуали займають центральне місце в громадян-
ському суспільстві: вони можуть або підтримувати інтелектуальну гегемо-
нію держави, або певним чином виступати проти неї, як зазначає у своєму 
аналізі Юрген Габермас1.

Пропаганда, що здійснюється громадянським суспільством 

Як правило, громадська думка повинна не повністю чи лише частко-
во узгоджуватися з ідеологією урядових кіл, принаймні в демократичних 
країнах. Проте, коли вибухнула Перша світова війна, усі уряди успішно до-
несли до своїх громадянських суспільств думку про те, що їх батьківщину 
несправедливо атакували. За винятком невеликої меншості пацифістів та 
лівих соціалістів, увесь народ забув про свої суперечки й критику уряду та 
був готовим кинутися на його захист. На підтвердження цього можемо на-
вести слова кайзера Вільгельма: “Я більше не знаю партій, я знаю лише 

1 Див. Вікіпедія, “Громадянське суспільство”, https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society, ос-
танній доступ 05 червня 2019; Сувік Лал Чакраборті, “Ідея громадянського суспільства Грам-
сі”, у: Міжнародному журналі досліджень із гуманітарних та суспільних наук 3, 6 (2016), 
19–27; Серкан Тас, “Громадянське суспільство в Грамсі та Габермаса”, https://www.academia.
edu/16237774/CIVIL_SOCIETY_IN_GRAMSCI_AND_HABERMAS, останній доступ 05 червня 2019. 
Оскільки далі в цій статті цитується Ебергард Демм, Цензура і пропаганда в Першій світовій 
війні, Лондон: Тауріс/Блумсбері, 2019, я покликаюся на розгорнену анотацію й буду лише 
зазначати покликання на цитати. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society
https://www.academia.edu/16237774/CIVIL_SOCIETY_IN_GRAMSCI_AND_HABERMAS
https://www.academia.edu/16237774/CIVIL_SOCIETY_IN_GRAMSCI_AND_HABERMAS
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німців”. Burgfrieden — “мир усередині оточеної фортеці” — був проголошений 
у Німеччині.

Те саме відбулося й в інших країнах, залучених до війни: у Франції було 
створено Священний союз, у Росії — “Союз царя і народу”, у Британії пролу-
нав заклик “об’єднати ряди”. У результаті, більшість інтелектуалів щиро під-
тримали воєнну політику своїх урядів як усередині країни, так і за кордоном 
та вступили на “інтелектуальну військову службу”, як її назвав Томас Манн. 
Журналісти й письменники були, звичайно, найважливішими борцями на 
фронті пропаганди, до них долучилися навіть карикатуристи, які зазвичай 
раніше атакували й висміювали церкву, суспільство, військових та уряд. 
Професори університетів були раді посилити свою роль духовних лідерів на-
ції і були особливо відданими справі війни. Вони читали публічні лекції і 
навіть лекції на фронті, у нейтральних країнах і на окупованих територіях, 
публікували численні пропагандистські брошури та підписували відозви і 
контрвідозви. Опорою місцевої пропаганди в тилу виступали вчителі шкіл 
і священники. Духовенство підтримувало війну у своїх проповідях, учителі 
проводили промивання мізків своїх учнів на уроках; ті та інші організовува-
ли патріотичні мітинги та кампанії з розповсюдження облігацій військових 
позик. Різноманітні підприємства, як-от виробники озброєння, амуніції та 
військових іграшок, а також видавці воєнних книжок також долучилися до 
пропагандистської роботи. 

Досить багато з цих “тилових бійців”, як деякі люди називали їх, всту-
пили до численних офіційних і приватних пропагандистських асоціацій, 
не лише щоб бути залученими до створення пропаганди, а й щоб уник-
нути вислання на фронт. Наприклад, в Австрії Бюро воєнного добробуту 
й Воєнні архіви надавали притулок багатьом пропагандистам, що ухиля-
лися від служби, як-от Гуго фон Гофмансталь і Стефан Цвейг. У Німеччині 
тилові бійці вступали до Культурної ліги німецьких учених і митців, а в 
Британії до Центрального комітету національної патріотичної організації. 
У Франції багато приватних асоціацій були об’єднані і з них 1917 року був 
створений Союз великих асоціацій проти ворожої пропаганди, що включав 
одинадцять мільйонів членів. Асоціації “Трент та Трієст”, “Данте Аліг’єрі” та 
різноманітні вчительські організації агітували в Італії, як і напівофіційний 
Комітет Скобелева в Росії. 

Проте лише в Росії та Італії держава полишила всю пропаганду на гро-
мадянське суспільство; в інших країнах уряд і військові організували свої 
інституції для пропаганди, як правило, залучаючи до таких органів інтелек-
туалів. Наприклад, секретне Бюро воєнної пропаганди в Британії під управ-
лінням Чарльза Мастермана вже у вересні розпочало поповнювати свої лави 
двадцятьма п’ятьма провідними письменниками й журналістами, серед 
яких були Конан Дойл, Герберт Дж. Веллс та Джон Голсуорсі, для створення 
пропагандистських памфлетів. У Сполучених Штатах Комітет із публічної ін-
формації під управлінням Джорджа Кріла, що володів монополією на інфор-
мацію, мобілізував провідних письменників країни, які безкоштовно писали 
газетні статті для різних видань. 
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Цілі пропаганди 

Різні цілі пропаганди можна категоризувати за її чотирма основними 
цільовими аудиторіями: тил, військовий фронт, нейтральні особи та вороги. 
У тилу пропаганда повинна мобілізувати націю, підтримувати її моральний 
дух і спонукати солдатів боротися до кінця. Вона має викликати ненависть 
до ворогів, ідеалізувати воєнні цілі власної країни, попереджати про наслід-
ки поразки, утверджувати віру у вищість батьківщини й чітко заявляти про 
впевненість в остаточній перемозі. До того ж вона повинна говорити про пе-
решкоди, звинувачуючи в них офірних цапів — від страйкарів до воєнних 
спекулянтів — задля того, щоб люди не ставили під питання саму війну чи 
навіть сучасну соціальну чи політичну систему. Стосовно нейтральних осіб, 
пропаганда повинна переконати їх у своїй рації, заохочуючи для цього друж-
ні елементи й місцевих паліїв війни або, якщо це неможливо, утримуючи 
нейтральних осіб від участі у війні, підтримуючи погляди про невтручання 
та пацифізм. Пропаганда проти ворога повинна деморалізувати його солда-
тів, заохочувати дезертирство й під’юджувати цивільних осіб. Її улюбленими 
суб’єктами є незадоволені елементи суспільства, як-от класи, позбавлені при-
вілеїв, революційні рухи та національні меншини. 

Цензура 

Однак така пропаганда мала шанси лише тоді, коли всі відмінні дже-
рела інформації можна було якомога більше приховати. Тому одразу ж піс-
ля початку воєнних дій усі воюючі держави створили відділи цензури. Вони 
зазвичай перебували під керівництвом Міністерства закордонних справ або 
Воєнного міністерства. У Німеччині вони підпорядковувалися Верховному 
командуванню (OHL, Oberste Heeresleitung) і на місцевому рівні військовим 
командирам, що управляли п’ятдесятьма сьома військовими округами кра-
їни. У Росії й Туреччині цивільну цензуру було замінено військовою цен-
зурою. Хоча німецькі й французькі відділи цензури також користувалися 
послугами письменників та інших цивільних осіб, зазвичай командували 
ними військові і вони мали владу домінувати над ними. 

Цензуру можна вважати найбільшим втручанням у громадянське сус-
пільство з боку як держави, так і військових. Уся інформація, що передава-
лася через телеграф та інформаційні агентства (Рейтерс, Гавас, Вольф) зазда-
легідь піддавалася цензурі, що означає, що вона була повністю прихованою, 
модифікованою або принаймні затримувалася. Адресати таких передач на-
віть не усвідомлювали цього, якщо не отримували поштою копії оригіналь-
ного документа. 

Найбільш обмежувальна й деспотична цензура практикувалася у 
Франції, Італії й до літа 1917 року на австрійській території дуалістичної мо-
нархії Австро-Угорщини. Газети, брошури й листівки (у Франції також і всі 
інші публікації) повинні були подаватися для перегляду перед публікацією. 
Цензор відзначав сумнівні рядки, іноді цілі абзаци, і тоді друкар, échopper — 
тобто, відсікав цензуровані абзаци з кліше в друкарських машинах, 
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залишаючи пусті місця при друку. Іноді статті та ілюстрації були настільки 
строго цензуровані, що не залишалось нічого, крім назви й імені автора. 

Попередня цензура існувала також у Німеччині та Британії, але вона об-
межувалася лише спеціальними випадками. Оскільки цензори також кон-
тролювали публікації після друку, то завжди було безпечніше, принаймні в 
делікатних ситуаціях, здавати статтю для цензури заздалегідь. В іншому разі 
людині загрожували санкції різного рівня. Газету могли закрити на певний 
період, а журналістів могли покарати. 

У всіх арміях раніше чи пізніше впроваджувався поштовий контроль. 
У Британії та Сполучених Штатах цивільна кореспонденція теж скрупульоз-
но контролювалася. У Франції та Німеччині лише кореспонденція “підозрю-
ваних” осіб, як-от антивоєнні активісти, контролювалася й копіювалася полі-
цією, але не перехоплювалася. 

Гіршою, ніж поштовий контроль, була усна цензура. У Німеччині треба 
було подавати промови цензорам у письмовому вигляді за декілька днів до їх 
презентації, і вони могли бути заборонені або обмежені лише певною аудито-
рією. Поліцейські були присутніми на промовах, занотовуючи всі “підривні” 
висловлювання, доносячи владі на промовців чи навіть розганяючи мітинги. 
У Британії досить часто застосовувався спеціальний підхід: бандити й хуліга-
ни, часто колоніальні солдати, оплачувані “патріотичними” організаціями, 
штурмували й зривали мітинги пацифістів, тимчасом як поліція спокійно на 
це дивилася. 

Приватні висловлювання також санкціювалися владою, і ця процедура 
призвела до хвилі звинувачень, жахливого полювання на відьом і суворих 
санкцій за незначні речі в Британії та Сполучених Штатах. В Італії довірені 
особи Італійської служби пропаганди (Сервіціо П.), попередники радянських 
комісарів, шпигували за солдатами й робітниками, які висловлювали “пораз-
ницькі” ідеї та передавали їх владі для покарання.

Що піддавалося цензурі?
Критика армії й несанкційовані новини про її операції, особливо про 

військові поразки, заколоти та військові злочини, піддавалися цензурі на-
самперед — іноді з дивними результатами. Коли німецькі військові захопи-
ли Форт Дуамон у Верденській битві, французька цензура приховала цю ін-
формацію. Коли французи відбили форт, цей успіх був гордо проголошений 
в офіційному комюніке, але французьке населення було досить здивоване, 
коли дізналося, що він взагалі перебував у німецьких руках. 

Жахлива кількість убитих на фронті також приховувалася. Лише з боку 
Німеччини в середньому 1,158 солдатів гинуло щодня.

Незабаром цензура розповсюдилася також на політичні справи й ін-
струкції, що в деяких країнах підсумовувалися в книгах про цензуру, могли 
іноді бути відмінними. Загалом, уся критика уряду чи армії й усіх подій, які 
могли завдати горя населенню, схвилювати його чи послабити моральний 
дух мала приховуватися, пом’якшуватися або принаймні піддаватися попе-
редній цензурі. Ці події також включали страйки та інші робітничі завору-
шення, демонстрації, заколоти, конфіскації газет, мирні зусилля, продовольчі 
повстання, а найважливіше — сумніви в остаточній перемозі. 
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Діти та пропаганда 
Беручи до уваги той факт, що пропаганда пронизувала повністю все 

культурне життя в країні, у контексті цієї статті неможливо детально про-
аналізувати різні методи та цільові аудиторії такої пропаганди.1 Отже, я до-
сліджуватиму одну категорію громадянського суспільства, яка мала дуже 
особливий стосунок до пропаганди.2 З одного боку, дітям було легко проми-
вати мізки, оскільки їх критичний дух ще не був добре розвинений; з іншого 
боку, ними навіть зловживали, перетворюючи їх самих на пропагандистів.

Учнів піддавали ідеологічній обробці передусім їхні вчителі в школі. Під 
наглядом учителя учні писали твори, пісні й вірші на тему війни; малювали 
малюнки; інтерпретували захопливі історії, малюнки й плакати, присвячені 
героїчним битвам; їх залучали до співу та рольових ігор у шкільному дворі й 
навіть у публічних місцях. Твори й малюнки зазвичай відображали уроки та 
пропагандистські тексти вчителів. Шестирічний німецький хлопчик запи-
сав у зошиті: “Англійці — наші вороги. Німці та турки — наші брати й союз-
ники (переклад автора)”3. Чотирнадцятирічна дівчинка написала в шкіль-
ному творі: “Німецька жінка воює вдома й біля плити так само, як чоловіки 
воюють на полі бою (переклад автора)”4. Вона отримала найвищу оцінку від 
свого вчителя.

У Франції диктанти й твори були сповнені помсти та ненависті до воро-
га. В одному з таких диктантів для молодших учнів німецький кайзер опи-
сувався як “монстр, огидний канібал”, тимчасом як старшим учням було за-
пропоновано таку тему твору: “Дайте приклади звірств, здійснених німцями 
під час цієї війни. Уявіть собі, що ви солдат і могли б завоювати Німеччину з 
вашими військами. Що б ви зробили і чому? (переклад автора)”5.

У деяких країнах шкільні уроки починалися з певної, пов’язаної з вій-
ною церемонії: у Сполучених Штатах — салютом на честь національного 
прапора й співом гімну, в інших місцях — клятвою вірності, у Німеччині — 
привітанням “Боже, покарай Англію”, у Франції — хвилиною мовчання за 
батьками й братами, що полягли в окопах. У всіх країнах учителі зазвичай 
читали й пояснювали воєнні комюніке. На уроках історії учні обговорю-
вали актуальні чи історичні перемоги, захоплювалися мужністю військо-
вих героїв або вивчали про безмежні звірства ворога. На уроках географії 

1 Див. повний аналіз ibid.
2 Подальші деталі див. у Ебергард Демм, “Kinder und Propaganda im Ersten Weltkrieg: Eine 

transnationale Perspektive“ [Діти і пропаганда в Першій світовій війні: Транснаціональна 
перспектива], у: Стефан Грюнер і Маркус Рааш (під ред.), Kinder und Krieg: Von der Antike bis 
zur Gegenwart, Historische Zeitschrift [Діти і війна: від античності до теперішнього часу, Істо-
ричний журнал], додаток 68, 2016, 103–128.

3 Вальтер Вітцерманн, Der Krieg: Geographische, politische und zoologische Gedanken eines 
sechsjährigen am Anfang des Ersten Weltkrieges [Війна: географічні, політичні і зоологічні дум-
ки шестирічного хлопчика на початку Першої світової війни], 2-ге видання, Констанц: Кон-
станцькі публікації з історії, 1998; 34, 19.

4 Ебергард Демм, Von Wilhelm II. zu Wilhelm dem Letzten: Streiflichter zur Wilhelminischen 
Zeit [Від Вільгельма II до Вільгельма Останнього: світлини з періоду Вільгельмів], Наталі 
Чамба (під ред.), Нордгаузен: Т.Бауц, 2018, 273.

5 Пауль Рюльманн, Die französische Schule und der Weltkrieg [Французька школа і Світова 
війна], Лейпциг: Квелле і Маєр, 1918, 104.
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вони вивчали про захоплені території; на уроках із природничих наук їх 
інформували про зброю, амуніцію, отруйний газ, окопи, літаки й підводні 
човни. На уроках релігії німецьким учням говорили, що вони не помруть 
із голоду від блокади Альянсом (Антанти), тому що Ісус нагодував тисячі 
людей кількома рибами й хлібами. Найпереконливішою була така задача 
з математики: “У битві при Нев-Шапель британці завоювали смужку землі 
довжиною 3 км і 950 м шириною. Цей “успіх” коштував їм 25 000 убитих сол-
датів. Скількома ще солдатами треба буде їм пожертвувати, щоб звільнити 
повністю окуповану французьку територію площею 22,300 км2?” Коли учні 
здійснили підрахунки, у підсумку вони отримали 195600000 убитих солда-
тів. “Це неможливо”, — сказав один учень. “Так, – підтвердив учитель, — 
саме тому вони не зможуть перемогти у війні. Не забудьте сказати це своїм 
батькам (переклад автора)”1. Це підкреслює важливу річ: діти повинні були 
впливати на своїх батьків.

З початку осені 1914 воєнні ігри користувалися великою популярністю. У 
Британії молодь грала в настільні ігри “Футбол в окопах”, “Наступ на Берлін” 
або “Чи може Велика Британія бути завойованою?”. У Німеччині й Франції 
грали в стратегічні ігри, наприклад про прохід через протоку Дарданелли чи 
як-от “Воєнна гра в перемогу”. Інші ігри надихалися відомими перемогами, 
наприклад: “Оточення російської армії та її поразка” чи британська “Нова 
гра Ютландії”. 

Спів у групі був також важливим інструментом мобілізації. Вважалося, 
що він сприяє “інтеграції індивіда в одне ціле з людьми” і посилює нена-
висть, дисципліну й дух жертовності під гаслом “Той, хто співає, буде також 
перемагати”. Складалися брутальні воєнні пісні, а традиційні пісні перепи-
сувалися в мілітаристському дусі. В Англії діти марширували, як солдати, і 
співали:

Це дім, який збудував Джек.
Це бомба, що впала на дім, який збудував Джек. 
Це фріц, що скинув бомбу, що впала на дім, який збудував Джек. 
Це рушниця, яка вбила фріца, який скинув бомбу, що впала на дім, який 

збудував Джек.2

У Німеччині діти співали пісню “Хайль Гінденбург”, ходячи по колу й 
супроводячи пісню несамовитими рухами. Наприклад, при словах “добре 
вдар його кулаком” чи “застрели його”, вони били одне одного. У приспі-
ві вони співали: “Хайль Гінденбург, застрели всіх росіян”3. У Франції дорос-
лі і діти із задоволенням співали пісні про німецькі звірства й героїчних 
французьких дітей4. Діти також були зобов’язані молитися за успіх солда-
тів їхньої країни й читати молитви ненависті до ворога. 1915 року като-
лицькі священники у Франції, Німеччині та Австрії організовували “дитячі 

1 Ебергард Демм, Ostpolitik und Propaganda im Ersten Weltkrieg [Східна політика і пропа-
ганда в Першій світовій війні], Франкфурт-на-Майні: Петер Ланг, 2002, 65.

2 Розі Кеннеді, The Children’s War: Britain, 1914–1918 [Війна дітей: Британія, 1914–1918], 
Бесінгстоук: Пелгрейв Макміллан, 2014, 79.

3 Лемерманн, Kriegserziehung [Воєнне виховання], 333, 916.
4 Демм, Von Wilhelm II [Про Вільгельма ІІ] 361, 368.
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хрестові походи”, члени яких виголошували безконечні молитви за перемо-
гу в їхніх країнах. 

Таким чином, як пише Береніс Зуніно, “Молитва стала патріотичним 
обов’язком дітей”1.

Тимчасом як традиційні дитячі журнали, як-от Herzblättchens 
Zeitvertreib [Дозвілля улюбленця] та Auerbachs Kinderkalender [Дитячий 
календар Ауербаха] в Німеччині або Child’s Companion [Друг дитини] та 
Child’s Own Magazine [Власний журнал дитини] в Британії сумнівалися, чи 
варто для дітей писати надто багато на теми, пов’язані з війною, французь-
кі та італійські журнали безпосередньо були спрямовані на дітей. В Італії 
щонеділі виходив Corriere dei Piccoli [Дитячий кур’єр], дитячий додаток 
до газети Corriere della Sera [Вечірній кур’єр], що був спрямований на мо-
білізацію дитячого населення й представляв дітям різні рольові моделі й 
героїв. Один із них, Тофолетто, був героєм тилу — бідний хлопчик, готовий 
пожертвувати всім, навіть своїм життям, заради батьківщини. У Росії про-
сті популярні розваги були спрямовані не лише на дітей, а й на мільйони 
неписьменних людей. 

Книги для молодших дітей у Британії та Німеччині, як-от ілюстровані 
книги, військові розмальовки й букварі, зазвичай применшували значення 
війни та подавали її як певний вид бійки або висміювали ворога за допомо-
гою прийомів, скопійованих із карикатур. Такі книги зазвичай купували й 
читали батьки дітей, які пояснювали їх своїм дітям і таким чином також під-
давалися їх ідейному спрямуванню. Чудовим прикладом такої пропаганди 
для дорослих і дітей були воєнні версії знаменитої німецької дитячої книги 
Struwwelpeter [Нечупара Петер]. У німецькій воєнній версії Struwwelpeter 
тепер називається Bombenpeter [Петер з бомбою] за іменем сербського ко-
роля Петра I, якого змальовували як конспіратора та вбивцю. Усі керівні 
особи в цій історії повинні були представляти Німеччину й Австрію, тимча-
сом як усі неслухняні діти представляли злі й підлеглі їм ворожі нації, які 
очевидно програють війну. У Британії Struwwelpeter став Swollen-headed 
William [Самозакоханим Вільямом] “з кров’ю на руках”. Одну з цих історій 
варто переказати тут: в оригіналі дівчинка грається з коробкою сірників і 
врешті-решт згоряє на попіл, незважаючи на дружні попередження двох ко-
тів. У німецькій воєнній версії дівчинка називається Маріанна — як символ 
Франції. На коробці сірників є напис “ідеї помсти”, а двоє котів одягнені в 
німецький і австрійський військові шоломи. У британській версії вже кай-
зер грається з коробкою сірників, на якій написано “світова політика”, тим-
часом як двоє котів — це Бісмарк і його дідусь Вільгельм І.2

1 Береніс Зуніно, La littérature illustrée pour enfants à l’époque de la Première Guerre 
mondiale : Origine et évolution de la culture de guerre enfantine allemande [Ілюстрована дитяча 
література Першої світової війни. Походження й еволюція воєнної культури для німецьких 
дітей], неопублікована дисертація Університету Парижа IV та Вільного Берлінського універ-
ситету, 2014, 339.

2 Карл Е. Ольшевські, Der Kriegs-Struwwelpeter [Воєнний Нечупара Петер], Мюнхен: 
Гольбейн, 1915; Едвард В. Лукас, Swollen Headed William [Самозакоханий Вільям], Лондон: 
Метуен, 1914.
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Антивоєнні активісти 

Коли, починаючи з 1917 року, люди ставали все стомленішими війною, 
роль громадянського суспільства кардинально змінилася. Ті політичні пар-
тії та асоціації в громадянському суспільстві, що були проти війни з самого 
початку і знову вимагали розпочати мирний процес, тепер отримували все 
більшу підтримку у всіх воюючих країнах. Проте треба підкреслити, що ці 
організації все ще безнадійно перебували в меншості, а їхній діяльності на 
користь миру або послідовно створювали перешкоди, або її насильно приду-
шувала влада. 

Влада також надзвичайно посилила свою пропагандистську діяльність, 
наприклад у Німеччині це було “Патріотичне виховання”, яким із липня 
1917  р. керував генерал Еріх Людендорф, а в Італії — Сервіціо П, яким керува-
ло найвище військове командування з січня 1918 року. Усе важливіше става-
ло врізати свободи й демократичні цінності. Антивоєнним активістам забо-
роняли виступати, їх садили в тюрму (у Німеччині й Італії навіть без суду) або 
висилали на фронт. За винятком Британії, демонстрантів за мир безжально 
розстрілювали поліція й військові, найчастіше не в “мілітаристській” Пруссії, 
а швидше в демократичній Італії. З іншого боку, ситуація надавала все біль-
ше можливостей для революційних рухів. Однак через погану організацію й 
майстерне пригноблення владою ці рухи досягли мети лише в Росії. 

Найважливішою зброєю проти війни були політичні страйки й демон-
страції, що мали на меті змусити керівні еліти встановити мир. Проте уряди 
були добре підготованими, наприкінці врешті-решт запроваджуючи свого 
роду “промисловий призов”, названий так австрійським депутатом Йозефом 
Редліхом. Таким чином в Австрії, починаючи з 1914 року, а в Німеччині з 1916 
року всі чоловіки, природно за винятком буржуазії, були зобов’язані працю-
вати, могли бути висланими працювати в інші місця і/або не могли звіль-
нитися з роботи. У Франції та Британії такі міри застосовувалися лише до 
певних категорій робітників. В Італії впродовж усього року, а в Німеччині 
та Австрії в певні періоди фабрики теж могли бути мілітаризованими — тоб-
то робітниками керували офіцери, вони підлягали військовій дисципліні й 
управлялися військовою частиною. 

Незважаючи на це, усі урядові зусилля не могли повністю запобігти 
страйкам. Достатньо одного прикладу: в Італії, як пише Роберто Б’янкі, “інтен-
сивність подій не мала собі рівних в інших країнах Заходу””.1 Незважаючи на 
суворі правила “Промислової мобілізації”, що діяли від осені 1916 і впродовж 
1917 року, десятки тисяч страйкарів, багатьма з яких були жінки, підлітки й 
діти, проводили спонтанні демонстрації по всій країні “проти війни і за мир”, 
причому лише між 1 грудня 1916 і 15 квітня 1917 відбулося 500 демонстрацій. 
Багато з цих демонстрацій переросли в збройні повстання, які досягли свого 
піку в серпні 1917 року в Турині. Цього серпня було здійснено напади на бу-
динки багатих сеньйорів і воєнних пропагандистів, як-от шкільних учителів, 

1 Роберто Б’янкі, “Соціальні конфлікти і контроль, протести і репресії (Італія)”, https://
encyclopedia.1914-1918-online.net/article/social_conflict_and_control_protest_and_repression_
italy, останній доступ 05 червня 2019.

file:///D:/2019/DOBA%202019/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%202018-2019/ 
file:///D:/2019/DOBA%202019/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%202018-2019/ 
file:///D:/2019/DOBA%202019/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%202018-2019/ 
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захоплено ратуші, пограбовано й знищено крамниці, застосовувалася вог-
непальна зброя й було зведено барикади. Однак реформістська більшість 
Італійської соціалістичної партії (ІСП) залишалася вірною своїй програмі “не 
підтримувати та не саботувати” і відмовилася перетворити ці заворушення 
на організовану революційну акцію. 

Лише в Турині пропаганда “непримиренної” фракції ІСП була достатньо 
ефективною й наблизила заворушення до відкритого повстання, але влада 
була добре підготованою. Вона вже заслала войовничих антивоєнних пропа-
гандистів у віддалені місця, посадила їх у в’язницю або в табори на Сардинії 
чи вислала на фронт. Крім того, уряд утворив воєнні зони у всіх промислових 
районах, що перебували під контролем певного роду військової диктатури. У 
Турині військові частини, озброєні автоматами, застрелили п’ятдесят демон-
странтів, поранили сотні, засудили воєнним судом дванадцять агітаторів-со-
ціалістів за “непряму зраду” й ув’язнили тисячі людей без допиту. Спроби 
демонстрантів брататися з солдатами та заклики на зразок “Не стріляйте у 
ваших братів” зазвичай не мали успіху. 

У Німеччині страйки і мирні демонстрації від 28 по 31 січня 1918, роз-
палені спартакістами та революційними активістами на фабриках, на ща-
стя, не призвели до необхідності втручання чотирьох озброєних автоматами 
батальйонів, що були готові втрутитися й застрелити своїх батьків і братів, 
як сказав своїм рекрутам кайзер Вільгельм 1891 року. Величезна група по-
ліції, призвичаєна безжально розстрілювати страйкарів та демонстрантів 
упродовж десятиліть легко могла відновити “закон і порядок”. Врешті-решт 
дюжини демонстрантів було вбито чи поранено, 150 із них потрапили до 
в’язниці, а 3500 було відправлено на фронт як гарматне м’ясо з позначками 

“Б” на військовій формі, що означало, що вони мають бути призначені в най-
небезпечніші окопи. 

Російські соціалісти були набагато більше призвичаєні до підпільної бо-
ротьби, ніж їх німецькі й французькі колеги та підготувалися якнайкраще, 
щоб підняти на боротьбу робітників і підірвати збройні сили. Економічні й 
політичні мотиви, голод і вимога миру були тісно переплетеними. Джошуа 
Санборн пише: Їжа була головним політичним питанням дня в лютому 1917”. 
Це висловлювання добре ілюструє тогочасний поліцейський звіт: “Обурення 
відчувалося більше у великих родинах, де діти голодували в буквальному 
сенсі цього слова і де не чути жодних інших слів, лише “Мир, негайний мир, 
мир будь-якою ціною””1.

Після того як Лютнева революція усунула від влади царя, консервативні 
й ліберальні еліти, представлені в Думі, створили Тимчасовий уряд, міністр 
закордонних справ якого, Павло Мілюков, проголосив, що російські війсь-
ка битимуться до “вирішальної перемоги”2. Уряд за підтримки соціальних 

1 Джошуа А. Санборн, Imperial Apocalypse: The Great War and the Destruction of the Russian 
Empire [Імперіальний апокаліпсис: велика війна й знищення Російської імперії], Оксфорд: 
Преса Оксфордського університету, 2014, 191.

2 Петро Нікіфорович Соболєв та ін., Illustrierte Geschichte der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution [Ілюстрована історія Великої жовтневої соціалістичної революції], Бер-
лін: Дітц, 1972, 30.
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революціонерів і меншовиків у Петроградській раді підтвердив цей погляд і 
в травні розпочав наступ, який закінчився цілковитою поразкою. 

Ця войовнича спрямованість, що ігнорувала поширену вимогу миру й зе-
мельної реформи, і вирішила долю Тимчасового уряду. Центральний Комітет 
більшовиків, підсилений В. Леніним, який у квітні повернувся із заслання у 
Швейцарії, засудив “явний імперіалістичний характер” декларацій Мілюкова. 
У результаті була розгорнена бурхлива кампанія за мир. Важливішою, ніж 
численні газети й листівки, беручи до уваги високий відсоток неписьменних 
людей серед населення, була усна пропаганда на масових мітингах чи в ма-
лих дискусійних групах. Щодня Ленін звертався до натовпів із балкона вілли 
балерини, закликаючи їх припинити воювати й захопити землі великих зем-
левласників. Більшовики готували сотні професійних агітаторів і посилили 
свою пропаганду за негайний мир і земельну реформу в новостворених фа-
бричних комітетах. Передусім вони створили численні агітаційні осередки 
в збройних силах, згідно з вимогами Леніна в його Квітневих тезах, виголо-
шених 4 квітня (17 квітня) перед Петроградською радою про те, що “найшир-
шу кампанію на підтримку цього погляду [мир і скасування капіталізму] має 
бути організовано в армії на фронті”1. Вони також зосередилися на певних 
переконливих темах і надавали своїм агітаторам старанно розроблені зразки 
промов, на такі теми: “Що дала нам Лютнева революція через сім місяців?”, 

“Як завершити війну?” і “Ситуація робітничого класу та його роль”.
Однак оскільки за допомогою самих слів не можна скинути уряд, біль-

шовики здійснювали військову підготовку робітників і створювали власні 
бойові підрозділи, Червону гвардію, що були забезпечені зброєю та амуніці-
єю фабричними й полковими комітетами. Увечері 24 жовтня (6 листопада) 
1917 року розпочався державний переворот. Оскільки Тимчасовий уряд не 
зміг ввести достатню кількість надійних військ, більшовикам знадобилося 
не більше ніж 24 години для захоплення влади. Через деякий час вони розпо-
чали мирні переговори з німцями. 

Різні приклади, обговорені тут, демонструють, що втручання громадян-
ського суспільства зазвичай має успіх, якщо воно підтримує урядові проєкти. 
Проте якщо громадянське суспільство виступає проти інтелектуальної геге-
монії держави, шанси на його успіх є дуже обмеженими, якщо воно не має 
підтримки військових.
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ДУМКИ ПРО ДЕМОКРАТІЮ  
ТА АСИМЕТРИЧНУ ВІЙНУ

Роланд Лохте

Вступ

У ХХІ столітті війна — це зло, яке існує в міжнародних відносинах, 
а сподіванням на вічний мир після закінчення конфлікту між Сходом і Заходом 
так і не судилося збутися. Також держави з демократичною конституцією пері-
одично мають справу з насильницькими конфліктами. Поряд із міждержавни-
ми війнами потрібно згадати, зокрема, асиметричні форми війни, які ставлять 
демократії перед особливим викликом, і які є темою цієї роботи. У першому роз-
ділі погляд буде звернено на історію ідеї та висвітлено загальні ідеї Іммануїла 
Канта щодо співвідношення демократії та війни. У другій частині йтиметься 
про спеціальні проблеми, з якими зіштовхуються демократії в асиметричних 
війнах і як до них підходять автократії. На завершення з метою систематизува-
ти попередні роздуми буде диференційовано розглянуто види війни.. 

1. Вічний мир Іммануїла Канта
Питання співвідношення демократії, війни і миру докладно опрацю-

вав Іммануїл Кант ще в 1795 році. Праця “Про вічний мир” є одним із його 
найвідоміших творів і залишається актуальною для міжнародних відносин 
у ХХІ столітті. До прикладу, у політичних науках на ній базується лібераль-
на теорія Демократичного миру, її впливу зазнала також Хартія Об’єднаних 
Націй. Аспект, який становить інтерес, — це зв’язок демократії та миру, про 
що йдеться в наступній центральній цитаті: “Якщо (як у цій [демократичній] 
конституції інакше не може бути) потрібна згода громадян, аби вирішити, 

“чи має бути війна чи ні”, то немає нічого природнішого, аніж те, що вони 
добре подумають, перш ніж розпочати таку погану гру: оскільки їх стосува-
тимуться всі лиха війни (а це воювати самому; сплачувати кошти для війни з 
власного майна; нужденно лагодити спустошення, які війна залишає по собі; 
для довершення зла, зрештою, [через близькі, усе нові війни] брати на себе 
тягар боргів, які ніколи не вдасться виплатити, через що затьмарено й сам 
мир); оскільки в конституції, де підданий не є громадянином, а отже, вона 
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не є республіканською, це найбільш проста справа у світі, тому що глава не 
є співгромадянином, а власником держави, не зазнає через війну ні наймен-
ших втрат щодо своїх бенкетів, полювань, резиденцій, двірцевих свят тощо, 
а отже, із незначних причин вирішує розпочати війну як свого роду розвагу 
і заради пристойності може байдуже доручити виправдання війни диплома-
тичному корпусу, який до цього завжди готовий1. 

Описаний Кантом зв’язок між демократією й миролюбністю базується 
на трьох передумовах, на які переконливо вказав, зокрема, неокантіанець 
Ернст-Отто Чемпель2: по-перше, громадянин-власник, що діє раціонально, не 
може бути зацікавленим поставити під загрозу своє життя та майно у воєн-
них авантюрах. Кант аргументує при цьому не з точки зору моральної філо-
софії чи нормативно, а аналітично, указуючи на егоїзм і корисливість, які 
надто притаманні громадянам. 

По-друге, має бути розподіл тягарів між усіма громадянами. Чемпель 
зазначає: 

“Для того, аби діяла теорема Канта, має бути виконана передумова: од-
наковий розподіл навантаження між усіма громадянами. Лише той, кого це 
прямо стосується, виступає проти насильства й війни. Хто змушений “сам во-
ювати”, “сплачувати з власного майна” воєнні витрати, усувати спустошення 
та, зрештою, “брати на себе” воєнні борги, той буде проти війни. Навпаки, для 
“власників держави”, королів і знаті, які через війну не втрачають ні “най-
меншого”, вона була лише “свого роду розвагою”. У цих фактах, які доказово 
описав Кант із позицій емпіричної соціології, власне, і міститься стимул до 
відмови від насилля. Для того щоб він міг діяти, не можна роз’єднувати ком-
петенцію ухвалення рішень і тягар наслідків війни”3.

По-третє, цілком у дусі Канта й ліберальної теорії необхідно забезпечи-
ти елементарну характеристику демократії: адекватне втілення суспільних 
вимог у рішення політичної системи. Автономні індивідууми та суспільні 
групи повинні мати справжні права участі в прийнятті рішень і змогу захи-
стити свої матеріальні і духовні інтереси всередині держави. 

Лише коли виконано всі три передумови, як це має бути у випадку ді-
ючої демократії, наслідком цього стане мирна зовнішня політика. Єдиним 
винятком є ситуація захисту від агресії, про що докладно йтиметься нижче.

2. Екскурс про демократичну зовнішню політику
Теорему Канта емпірично підтверджує загальновизнаний висновок, що 

демократії не воюють між собою. Демократії, однак, навіть дуже ведуть війни 
проти не-демократій, чого, за кантівською теорією, не мало би бути. Чемпель 
розв’язує цю суперечність так: якщо демократії загалом не є миролюбні, тоді 
або вся теорія Канта є неправильною, або вони ще не є справжніми демокра-
тіями, тобто все ще не вистачає основних елементів, яких вимагає Кант:

1 Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. 2008, S. 12 f.
2 Czempiel, Ernst-Otto: Kants Theorem. Oder Warum sind Demokratien (noch immer) nicht 

friedlich?, in: Zeitschrift für internationale Beziehungen, Juni 1996.
3 Czempiel 1996, S. 92.
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“Це лише трохи перебільшено називати їх [західні індустріальні держави] 
колективними монархіями. Вони зберегли централізацію влади й розподілений 
вплив на рішення політичної системи, які були характерні для феодально-мо-
нархічної системи. Обидва ці фактори не були усунені системою репрезента-
тивної демократії, багатопартійністю і/чи президентською демократією. 
Не можна говорити про те, що в західних демократіях було виконано вимогу 
Канта. Тих, хто має нести тягар війни, недостатньо залучено до ухвалення 
рішень, а ті, хто їх ухвалює, не мусять потерпати від наслідків війни”1.

На цьому тлі є сумнівним, чи також у Німеччині може йтися про демо-
кратичну зовнішню політику в плані залучення громадян. Манфред Кнапп 
пропонує наступне визначення поняття “демократична зовнішня політика”: 

“Зовнішню політику, власне кажучи, можна лише тоді називати демократич-
ною, якщо вона легітимізована й достатньо контрольована як через внутріш-
ньополітичний консенсус (і таким чином її узгоджено із суспільними інтереса-
ми власного населення), так і коли одночасно під час проведення цієї політики 
в достатній мірі враховано демократичні принципи та дотримано їх”2. 

У 2001 р. депутати німецького Бундестагу майже всіх партій перекон-
ливою більшістю висловилися за військову участь у війні в Афганістані. 
Натомість німецьке населення у своїй більшості, згідно з усіма опитування-
ми, не погоджувалося на це. Чим довшою була операція, тим більшим ста-
вало несхвалення, що, однак, не завадило парламентарям постійно продов-
жувати мандат. Можна запитати себе, чи за такої зовнішньої політики все 
відбувається справді демократично3.

3. Демократія та асиметричні війни
Тези Канта доводять, що демократія і війна принципово не поєднують-

ся між собою. При цьому він мав на увазі відносини між державами. Якщо 
ж у війну втягнуто недержавних акторів, демократіям додається проблем. 
Крістофер Даазе вказав на ці проблеми, які буде окреслено далі, у книзі “Малі 
війни — великий ефект” (1999 р.) і в книзі “Повертаючись до теорій малої 
війни” (2006 р.)4.

Міра впливу війни на соціальні структури принципово залежить від 
форми усуспільнення взаємодіючих акторів. Задіяні в симетричній війні 
актори є виключно державами. У такій війні, як правило, легітимні супро-
тивники за допомогою регулярних військ ведуть конвенційну війну, яка 
є обмеженою в часі і просторі. На відміну від цього, в асиметричній війні 

1 Czempiel 1996, S. 86.
2 Manfred Knapp: Die Stimme Amerikas. Auslandspropaganda der USA unter der Regierung 

John F. Kennedys, 1972, S.127, цит. за Ulrich Albrecht: Internationale Politik, Oldenburg 1999,  
S. 239.

3 Див. докладно про це: Roland Lochte: Immanuel Kants Ewiger Frieden im 21. Jahrhundert: 
in Clausewitz Jahrbuch 2017, S. 97 ff. https://static.clausewitz-gesellschaft.de/wp-content/
uploads/2018/03/20180321–Clausewitz-Jahrbuch-2017-web.pdf

4 Christoper Daase: Kleine Kriege — Große Wirkung, Wie unkonventionelle Kriegführung die 
internationale Politik verändert, Baden-Baden 1999; Christoper Daase: Die Theorie des Kleinen 
Krieges revisited, in: Anna Geis (Hrsg.) Den Krieg überdenken, Kriegsbegriffe und Kriegstheorien 
in der Kontroverse, Baden-Baden 2006.

https://static.clausewitz-gesellschaft.de/wp-content/uploads/2018/03/20180321-Clausewitz-Jahrbuch-2017-web.pdf
https://static.clausewitz-gesellschaft.de/wp-content/uploads/2018/03/20180321-Clausewitz-Jahrbuch-2017-web.pdf
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зіштовхуються держави і недержавні актори. Наслідком такої констеляції є 
неконвенційна війна, яка не має меж у часі і просторі та яку ведуть регуляр-
ні і нерегулярні підрозділи, що називають один одного нелегітимними1. При 
цьому, як описано далі, передусім фактор часу створює проблеми демократі-
ям і підточує їхню демократичну специфіку.

На цьому тлі Даазе розробив три гіпотези, які стосуються соціальної ін-
теграції акторів: соціальної згуртованості, політичної легітимності й контро-
лю над силою. Нижче коротко окреслено ці гіпотези.

3.1. Соціальна когезія
Соціальна згуртованість (когезія) є для держави засадничою передумо-

вою спроможності вести війну. Міць держави базується на суспільній єдності 
й готовності громадян до воєнної жертовності як щодо людського життя, так 
і фінансової. За Карлом фон Клаузевіцом, війна є тоді найпотужнішою, коли 
тріада з уряду, народу й збройних сил, об’єднаних у монолітний блок, має 
спільну мету. Коли тріада розривається, чого, згідно з Кантом, у справжній 
демократії не може статися, то зазнає краху спроможність держави до веден-
ня війни. США отримали цей досвід у В’єтнамській війні. Чим довше тривала 
В’єтнамська війна і чим більшими ставали жертви, що вимагалися від су-
спільства, тим більше зростало незадоволення війною серед американського 
народу. Дійшло до глибокого розколу між урядом, народом і збройними сила-
ми. Результат В’єтнамської війни відомий2.

Демократичні держави мають в асиметричних війнах більші трудно-
щі, ніж недемократична держава, оскільки вони залежні від експліцитної 
підтримки населенням, наприклад, через вибори. Утрата соціальної згурто-
ваності робить їх вразливими. Чим більше держава може діяти проти волі 
населення, тим незалежнішою вона є від соціальної згуртованості. Відносно 
стабільна позиція радянської громадськості щодо війни в Афганістані й 
суспільна поляризація США під час В’єтнамської війни доводять, згідно з 
Даазе, цей зв’язок3.

3.2. Політична легітимність
Під легітимністю ми розуміємо правомірність певного політичного ладу. 

З одного боку, керівники мають дотримуватися права, а з іншого боку, ле-
гітимність охоплює готовність керованих добровільно коритися розпоря-
дженням голів. Сеймор Мартін Ліпсет визначив легітимність як “здатність 
системи виробити й зберігати віру в те, що сучасні політичні інституції (та 
інституційні форми) є адекватними для суспільства”4. При цьому соціаль-
на згуртованість тісно пов’язана з політичною легітимністю. Якщо зникає 
суспільне схвалення легітимності, тоді зникає й суспільна згуртованість. 

Схвалення легітимності чи відсутність такого явища є динамічним проце-
сом, який, зокрема в асиметричній війні, що довго триває, підданий масивним 

1 Пор. Daase 2006, S. 152.
2 Lochte 2017, S. 112 f.
3 Пор. Daase 2006, S. 153 f.
4 Seymour Martin Lipset: Political Man, Garden City 1960, S. 77, цит. за Daase 1999, S. 52.
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змінам. Легітимність держави перебуває при цьому під подвійним тиском: з 
одного боку, правомірність державної влади піддається сумніву з боку озброє-
ної опозиції; з іншого боку, держава сама може підривати власну легітимність 
через вибір контрзаходів. Нав’язана державі асиметрична війна штовхає її до 
застосування засобів, які не відповідають правилам. Якщо, наприклад, вво-
диться надзвичайний стан, який оголошується на певний час для захисту від 
гострої загрози, він не є одразу небезпечним для легітимності. Якщо ж надзви-
чайний стан стає тривалим, влада держави стає примусовою, внаслідок чого 
держава втрачає легітимність. Це маємо й тоді, коли держава ламає власні 
процедури й правила, не поважає прав людини та нехтує міжнародним воєн-
ним правом через застосування нерегулярних воєнних засобів1. 

3.3. Контроль над силою 
Контроль над силою означає здатність влади зберігати цивільний кон-

троль над збройними силами. Про це пише фон Клаузевіц, який своїм знаме-
нитим висловом про те, що війна є продовженням політики іншими засобами, 
постулював примат політики над армією. Саме в разі асиметричної війни цей 
контроль є в небезпеці. По-перше, обидві сфери можуть через усе тіснішу коо-
перацію переходити одна в одну, як це було під час В’єтнамської війни в США; 
по-друге, може дійти до мілітаризації політики, як, наприклад, в Ізраїлі під час 
Ліванської війни; по-третє, армія може політизуватися. У кожному з цих ви-
падків результатом є послаблення цивільного, демократичного контролю над 
збройними силами, тоді як у симетричній війні слід очікувати професіоналіза-
ції армії і, таким чином, посилення цивільного контролю над армією. 

Форсування цієї проблеми відбувається внаслідок застосування спеці-
альних загонів або ж приватних охоронних фірм, які мають завданням за 
допомогою власних нерегулярних засобів боротися з партизанами. Ці загони 
часто виведені з-під політичного контролю й схильні до самовільності та на-
сильницьких ексцесів2.

4. Автократичні системи влади та асиметричні війни
В авторитарній державі, на противагу демократії, зовнішню політику за-

звичай визначає окрема особа чи невелике коло відповідальних. Ще Кант пи-
сав, що ці особи можуть ізолюватися від тягарів війни, а тому вони швидше 
готові вести війну впродовж довгого періоду й до самого кінця. Вважається, що 
авторитарний режим може спрямувати на свою користь інформаційний по-
тік, або, точніше сказати, пропаганду. Зрештою, можливою є лише обмежена 
критика уряду або ж це взагалі неможливо, оскільки критика карається. 

Ці три фактори мають наслідком вищу ефективність збройних сил в ав-
торитарних державах. По-перше, мобілізація ресурсів для війни відбувається 
легше, тому що можливо контролювати громадську думку суспільства стосов-
но легітимності. По-друге, солдатів можна примусити до більшої самовіддачі 
в бою, оскільки нестача особистої віддачі й ухиляння від обов’язків можна лег-
ше покарати. По-третє, авторитарна держава відчуває себе менш зобов’язаною 

1 Daase 2006, S. 154 f.
2 Daase 2006, S. 155 f.
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дотримуватися воєнного права й тому може безоглядніше та брутальніше дія-
ти проти партизанських загонів. По-четверте, прийнятними є більші жертви, 
аніж у демократії, бо пов’язані з ними кошти несе не політична еліта. На про-
тивагу цьому, демократичні уряди часто змушені внаслідок сильної суспіль-
ної незгоди щодо людських та фінансових жертв через тиск громадської думки 
закінчити війну ще до того, як її вдасться успішно завершити1. 

5. Військова ефективність демократій в умовах війни 
Цим теоретичним положенням протистоїть емпіричне спостереження, 

що демократії цілком виявляють високу військову ефективність. В історії полі-
тичних ідей вже Нікколо Макіавеллі в політичному трактаті “Державець” ви-
словлював міркування, що республіки, громадяни яких самі беруться до зброї, 
можуть досягнути великих успіхів2. Справді, у сучасній науці відносно точним 
висновком вважається, що демократії виграли більшість своїх міждержавних 
воєн3. Д. Рейтер і А. Стем в емпіричних дослідженнях за допомогою найсучас-
ніших статистичних методів виявили, що, починаючи з 1815 року, демократії 
виграли понад три чверті своїх воєн4. Згідно з Девідом Лейком, демократії пере-
магають у своїх війнах зі співвідношенням чотири до одного5. Головною причи-
ною цього, на думку Рейтера та Стема, є два специфічні для демократій фактори, 
а саме: “селекційний ефект” і більша бойова здатність демократичних солдатів: 
“По-перше, оскільки обрані лідери розуміють, що поразка у війні може зумови-
ти внутрішньополітичну реакцію, то демократії розпочинають лише ті війни, 
які вони можуть виграти. По-друге, акцентування на людській особистості в 
демократичних суспільствах означає, що їхні військові воюють із більшою іні-
ціативністю та вищим лідерством”6. Демократичні цінності й структури вияв-
ляються особливим ресурсом, який часто веде до військової переваги. 

Яким же чином це поєднується з попередніми тезами і як можна розв’я-
зати це завдання? 

6. Вирішальний елемент: вид війни
Відповіддю на питання є різновид війни, від якого абсолютно принципово 

залежить військова ефективність демократій. Військову ефективність демо-
кратії виявляють у випадку коротких воєн. Це пояснюється тим, що підтрим-
ку війни населенням, яке, зрештою, має надавати солдат і фінансові засоби, в 
умовах демократії можна зберігати лише протягом певного періоду, оскільки 
з часом відбувається акумуляція навантаження на населення. Як пишуть Стем 
і Рейтер, “громадське схвалення подібне до піскового годинника: коли війна 
починається, годинник перевертають, і демократичні лідери знають, що вони 

1 Пор. Lukas von Krshiwoblozki, Asymmetrische Kriege, Marburg 2015, S. 99 f.
2 Machiavelli, Niccolo: Der Fürst, Frankfurt am Main 2001, S. 64 ff.
3 Огляд літератури див.: Minkwitz, Olivier: Demokratien und militärische Effektivität, in: 

Zeitschrift für Internationale Beziehungen 12, 2005, S. 310–336.
4 Reiter, Dan/Stam, Allan: Democracies at War, Princeton 2002, див. також: Biddle, Stephen/

Long, Stephen: Democracy and Military Effectiveness: A Deeper Look, in: Journal of Conflict 
Resolution 48, 2004, S. 525–546.

5 Lake, David: Powerful Pacifists: Democratic States and war, in: American Political Science 
Review 86: 1, 1992, S. 32.

6 Reiter, Dan/Stam, Allan 2002.
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повинні перемогти перед тим, як пісок пересиплеться”1. Симетричні війни, як 
правило, коротші, бо демократії обережніші, вступаючи у війну та обираючи 
лише таких супротивників, яких вони можуть швидко здолати (ефект селек-
ції)2. Якщо війни закінчуються швидко, вони не становлять загрози для демо-
кратичних структур, як видно з прикладу вторгнення США в Гренаду, яке дуже 
швидко закінчилося й стало успішним довершеним фактом ще до того, як аме-
риканська громадськість змогла почати дебатувати й опонувати щодо нього3. 

Найбільша слабкість демократій полягає в нетерпінні, яке штовхає до 
передчасного закінчення війни, якщо перемога не настає одразу. Це може 
бути фатальним явищем для демократій в асиметричних війнах, оскільки 
вони тривають дуже довго. Їхня тривалість обчислюється швидше десяти-
літтями, ніж роками, що стосується зокрема так званих “нових воєн”, які в 
багатьох відношеннях подібніші до довготривалої Тридцятилітньої війни 
1618–1648 років, ніж до інших воєн4. Селекційний ефект, який у симетрич-
них умовах захищає демократії від вступу в безперспективну війну, не діє в 
асиметричних війнах. Політична еліта відчуває себе у своїх преференціях не 
особливо обмеженою, оскільки в асиметричній війні через потужну військо-
ву перевагу демократичної держави здається, що незабаром можна очікува-
ти на перемогу недорогою ціною. Актуальним прикладом може слугувати 
Іракська війна. Якби американський Конгрес знав, що війна коштуватиме 
не кілька десятків мільярдів, як це передбачав уряд, а майже більйон доларів, 
тоді він із великою ймовірністю не дав би своєї згоди на війну5. 

Дослідження Ендрю Мека, який 1975 року першим увів поняття асиме-
тричної війни, переконливо показало, що демократії, через їхню систему керів-
ництва, майже не мають шансів перемогти в асиметричній війні, якщо вони 
здійснюють інтервенцію за межами власної території. Оскільки, за Меком, 
виживання державного актора, на відміну від недержавного актора, у жоден 
момент не є під серйозною загрозою, оскільки війна лише умовно або майже 
зовсім не впливає на його власну територію, виникає асиметрія інтересів між 
контрагентами. Відсутність життєвих інтересів і недостатня загроза призво-
дить у міру зростання тривалості конфлікту до все меншої жертовності серед 
населення держави. Уряду дедалі складніше виправдовувати воєнні витрати, 
аж поки противники війни не візьмуть гору й не реалізують своїх інтересів 
засобами демократичної держави, так що війна припиняється без успішного 
завершення, як це було в історії , наприклад, із В’єтнамською війною6.

1 Reiter/Stam 2002, S. 278.
2 Reiter/Stam 2002, Див. також: Sven Cochnacki, Kriege im Wandel. Eine typologische und 

empirische Bestandsaufnahme, S. 47 ff., in: Anna Geis (Hrsg.) Den Krieg überdenken, Kriegsbegriffe 
und Kriegstheorien in der Kontroverse, Baden-Baden 2006.

3 Ivan Arreguin-Toft: How the weak win wars, A theory of Asymmetric Conflict, Cambridge 
2005, S. 26.

4 Herfried Münkler: Die Neuen Kriege, Reinbek bei Hamburg 2002.
5 Пор. von Krshiwoblozki 2015, S. 101 f.
6 Andrew Mack: Why big Nations lose Small Wars: the politics of Asymmetric Comflict, World 

politics, Vol. 27, S. 175 ff.; див. також: Gil Merom: How Democracies lose small wars, Cambridge 2003.
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Поряд із короткими війнами слід очікувати, що демократії виявлять 
особливу національну міць, коли на кону стоїть національне виживання й 
загроза має екзистенціальний характер. Якщо громадяни захищають влас-
ну державу, можна очікувати сильної суспільної згуртованості, відтак тріада 
з уряду, народу й збройних сил виступає монолітним блоком. Також автор 
Вічного миру, Кант, жодним чином не був цілковитим пацифістом і виступав 
за те, щоб у разі війни громадяни носили однострій. Хоча він відкидає профе-
сійну армію, але зовсім інакше, як пише Кант, “справа виглядає в разі періо-
дичного добровільного вишколу зі зброєю, щоб таким чином убезпечити себе 
й свою батьківщину від атак іззовні”. Менш відома цитата Канта міститься 
в § 28 “Критики здатності судження”: “Навіть війна, якщо її ведуть впорядко-
вано й зі святою повагою до громадянських прав […], має в собі щось величне 
та одночасно надає способу мислення народу, який веде її таким чином, тим 
більшої величі, чим більшій кількості небезпек народ був підданий і зміг під 
ними утвердитися; навпаки, занадто довгий мир зазвичай робить панівними 
дух торгівлі, а з ним ницу корисливість, боягузтво й м’якотілість та веде 
до деградації способу мислення народу”. За Кантом, війну можна ситуативно 
обґрунтувати. У війні Кант убачає не менш, аніж передумову для розвитку 
культури й виникнення держав (зокрема, можливо, навіть демократичних 
держав). Війна, у його баченні, є злом, необхідним для прогресу1. 

Також Карл фон Клаузевіц розуміє війну в її екзистенціальному визна-
ченні — у відмежуванні від її інструментальної дефініції, яку Клаузевіц та-
кож розробив — не як засіб політики, а як засіб побудови або трансформації 
певної політичної величини. За такого розуміння спільнота “виковується” 
через боротьбу, створюється нація, за яку ведеться війна. Найочевиднішим 
це є у випадку національно-революційних визвольних рухів і, певним чи-
ном, у партизанській доктрині Ф. Кастро та Е. Че Ґевари, згідно з якою щойно 
боротьба формує самосвідомий клас2. 

Під враженням французької окупації Пруссії Клаузевіц розглядає честь 
і самоповагу — індивідуальну й колективну — як набагато важливіші, ніж 
громадянські інтереси, і в маніфесті, написаному 1812 року, він зазначає: 

“Звичайно, я знаю цінність спокою, комфорт товариства, радість життя; 
я також хочу бути щасливим, як і будь-хто інший. Але як сильно я прагну 
цих благ, так мало я хочу виторгувати їх ницістю й безчестям. Філософія 
вчить нас виконувати свій обов’язок, вірно служити нашій батьківщині на-
віть ціною крові, жертвувати їй наш спокій, навіть наше життя”3. Це сприй-
мається спочатку як антитеза до Вічного миру Канта. Та якщо придивитися 
уважніше, то між обома теоретиками насправді не існує жодної суперечності 
в питанні війни і миру, оскільки передусім щодо захисту держави вони були 
б, напевно, тієї самої думки. 

1 Oliver Hidalgo: Kants Friedensschrift und der Theorienstreit in den internationalen 
Beziehungen, Wiesbaden 2012, S. 11.

2 Herfried Münkler: Über den Krieg, Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer 
theoretischen Reflexion, Weilerswist 2011, S. 91 ff.

3 Цит. за Münkler 2011, S. 109.
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Клаузевіц далі пише: “Я відрікаюся від легковажного сподівання на по-
рятунок долею випадку. […] Від дитячого сподівання заклинати гнів тирана 
добровільним роззброєнням; через ницу покірність і лестощі здобути його до-
віру. Щоби честь короля й уряду були одним цілим із честю народу, єдиною 
запорукою його добробуту. Щоби народ був нездоланним у великодушній бо-
ротьбі за свою свободу”1.

Для Клаузевіца війна є процесом екзистенціального значення, актом, у 
якому народ знаходить себе, щоб довести свою волю собі самому й упевнити-
ся у своїй здатності взагалі мати політичну волю2. 

Схожим чином аргументує свою позицію Бріссо в знаменитій промові в 
клубі якобінців: “Народ, який здобув свободу після століть рабства, потребує 
війни. Він потребує війни, щоб її зміцнити; він потребує війни, щоб очистити 
свободу від пороків деспотизму; він потребує її, щоб із лона свободи зникнули 
люди, які можуть її зіпсувати”3.

Отже, як стоїть справа з асиметричною війною, у якій демократію підда-
но нападу на її власній території, у якій ідеться про оборонну війну за існу-
вання, від якої водночас слід очікувати, що вона триватиме дуже довго? Який 
фактор у цьому випадку є панівним: той, що це є оборонною війною, що мало 
б надати демократії особливої здатності до захисту, чи той, що асиметрична 
війна триває довго, через що демократії слабшають? На це питання нелегко 
знайти відповідь, оскільки сьогодні є лише небагато прикладів щодо цього й 
майже нема жодних досліджень. 

Крістофер Даазе пише про це побіжно: “Але одночасно потрібно визнати, 
що якраз демократії виробляють помітну здатність до спротиву партизан-
ським рухам — принаймні тоді, коли ці рухи відбуваються на власній території 
демократичних держав або ж безпосередньо загрожують цій території. Хоча, 
до прикладу, Ізраїль більше не є державою, якою він був 20 років тому, і назвати 
Колумбію демократією є більш, аніж улесливо, та все ж певні демократичні 
інституції виявляють дивовижну стійкість супроти змін, які треба було б очі-
кувати згідно з теорією малих воєн”4. Це питання, однак, жодним чином не є 
однозначно з’ясованим і запрошує до роздумів і подальших досліджень.

7. Підсумок
Системи влади з демократичною конституцією виявляють військову 

ефективність у симетричних війнах, які, як правило, тривають недовго, і в 
оборонних війнах за виживання. Якщо ж демократії здійснюють інтервен-
цію в асиметричних війнах за межами своєї території, то в них дуже незнач-
ні шанси успішно завершити конфлікт. Якщо ж демократії змушені захища-
тися в асиметричних війнах у межах власної території, то залишається під 
питанням, наскільки стійкими чи крихкими вони будуть. 

1  Цит. за Münkler 2011, S. 110.
2  Münkler 2011, S. 110.
3  Цит. за Münkler, 2011, S. 107.
4  Daase 2006, S. 161.
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ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ,  
КАК АФФЕКТИВНЫЙ  

ФАКТОР В ОБРАЗОВАНИИ

Вагиф Абасов, 
писатель и учитель. 
Баку, Азербайджан

История в большей мере ставит 
проблемы современности, чем той эпохи, 
которую она изучает.

Бенедетто Кроче

После распада Советского Союза и образования на его терри-
тории независимых государств, а соответственно, прихода к власти новых 
политических элит, настало время для новой исторической конъюнктуры. 
Пришедшие к власти политические силы были заинтересованы в скорей-
шем установлении той парадигмы, которая обосновала бы их нахождение у 
власти. За последние годы было воспитано новое поколение молодых исто-
риков, которые избавлены от необходимости что-то менять в своем созна-
нии. Они безоговорочно верят в пропагандируемые государством прописные 
истины. Схему их действий можно охарактеризовать следующим образом: 
не найти через исследования, а исследовать уже, как они убеждены, найден-
ное, скрытое до этого различными “врагами народа”.

Cенсационный характер подобных открытий подразумевает необя-
зательность какого-либо доказательства. Еще одним распространенным 
приемом таких исследователей является игра цифрами при описании 
масштабов тех или иных потерь. Для потребления массовым сознанием по-
даются большие, округленные цифры — от десятков и сотен тысяч вплоть 
до нескольких миллионов. Обыватель воспринимает такие страшные для 
его сознания цифры как истину и не склонен их перепроверять по источни-
кам. На это у него нет ни возможностей, ни времени. Да и вообще критиче-
ское мышление отключается, так как не может поспеть за таким шквалом 
информации.
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Характерным примером служит следующее заявление заместителя ди-
ректора Института Истории Национальной академии наук Азербайджана 
Джаби Байрамова, который в интервью правящей партии “Ени Азербайджан” 
сказал: “Геноцид, начатый 24 марта 1918 года в отношении азербайджанцев 
под руководством Степана Шаумяна, продолжался несколько дней. В этот пе-
риод на территории Азербайджана было убито до 700 тысяч человек”1.

Мифотворчество основывается на нескольких постулатах, наиболее 
важными из которых являются обязательная древняя славная история, не-
противоречиво сопутствующая этой истории виктимность и образ врага. 
Нахождение в составе царской России, а затем Советского Союза облегчи-
ло беспроигрышный выбор в пользу перманентной агрессии со стороны 
России, как источника всех бед. Задачей историков и является отсеивание 
неудобных и нахождение подходящих фактов, объясняющих справедли-
вость сделанного вывода. На формирование нового националистическо-
го дискурса, определяющего соответствующую политику исторической и 
культурной памяти, оказали влияние неудачные для Азербайджана ито-
ги войны в Карабахе. Как отмечает американский историк Алан Мегилл2, 
память является образом прошлого, сконструированного в настоящем. 
Соответственно, она может быть иррациональной, непоследовательной, 
обманчивой и самодостаточной. Одним из важных агентов трансформа-
ции памяти в коммеморацию является школьное историческое образова-
ние, которое достигает поставленных целей путем противопоставления 
великого прошлого, воспринимаемого через культ мертвых героев (объекта 
гордости и подражания), и образа перманентного врага. Как писал амери-
канский историк Майкл Смит3 об особенностях нациостроительства, на-
ция должна жить и развиваться дальше, потому что за нее уже умирали. 
Образовательный дискурс представляет образ вечного врага. Это не исчез-
нувшие кочевники, не растворившиеся в небытие народы и племена, а ося-
заемый враг. Цементируют этот образ насаждаемые воспоминания через 
места памяти, школьные ритуалы и учебные тексты. Все это позволяет го-
ворить об аффективном факторе в образовании на постсоветском простран-
стве в целом, и в Азербайджане в частности.

Отдельно стоит отметить ту важную роль, которую играют в деле аф-
фективного усвоения материала учащимися нарраторы. Установившийся 
дискурс диктует, как и что они будут репрезентировать учащимся без всяких 
дополнительных директив сверху. Прежде всего это сами авторы учебников. 
Анализ текстов показывает, что они не могут и не хотят скрывать свои лич-
ные пристрастия и убеждения и при помощи провокативной методологии 
составления текстов и вопросов к ним подводят учащихся к необходимым 

1 Институт истории НАНА: “В Азербайджане во время мартовских событий 1918 года 
армяне убили до 700 тысяч азербайджанцев” http://news.day.az/society/201594.html.

2 А. Мегилл Историческая эпистемология. — М.: “Канон+”, РООИ “Реабилитация”, 2007 
http://abuss.narod.ru/Biblio/megill/megill11.htm.

3 Смит М. Память об утратах и азербайджанское общество // Азербайджан и Россия: об-
щества и государства. М.: Летний сад, 2001. (http://old.sakharov-center.ru/publications/azrus/
az_004.htm).
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выводам, создавая ложную картину исследовательского момента в обучении. 
Другую группу нарраторов составляют сами педагоги, благодаря которым и 
оживают заложенные в учебниках образы и устанавливается связь времен. 
Именно на них лежит задача убедить и не позволить сомневаться.

В условиях “войн памяти” доказательства автохтонности превращаются 
чуть ли не в смысл существования исторической науки, оправдывая идеоло-
гически территориальный конфликт.

Повествуя учащимся пятых классов об эпосе “Книга моего деда Горгуда”, 
авторы убеждают учащихся в том, что их предки-огузы обладали самыми 
достойными человеческими качествами, в отличие от их врагов, которые 
упоминаются не иначе как “гяуры в черных одеяниях”.1 Гяур — это искаже-
ние в русском языке слова кяфир, что означает неверный. Данная сентенция 
имеет очень пагубное воздействие, так как не просто представляет врагов, но 
и аксиоматически делает враждебной их религию, а соответственно, и куль-
туру, превращая их в “чужих”, с которыми не может быть ничего общего. В 
свою очередь, такое представление врага открывает широкие возможности 
для обобщения. Если неверные гяуры — враги-христиане, то значит и все 
христиане — враги. В дальнейшем религиозная дифференциация по линии 
“наш — не наш, свой — чужой” проявится на протяжении всего школьного 
курса. Новые мифологические конструкты было настолько легче создавать, 
насколько они опирались на уже созданные в советский период примордиа-
листские концепции единства культурной и политической единицы и доми-
нирования государствообразующего народа, дающего ему монопольное пра-
во на владение землей. Определенные советской национальной политикой 
границы и стали границами постсоветских стран, включая Азербайджан. 
Советская национальная политика подверглась всеобъемлющей критике, 
представ средством обоснования изначальной враждебности по отношению 
к азербайджанскому народу определенных сил, и самое главное, объяснения 
причин неудач на начальном этапе независимости. Соединив таким образом 
в единое целое прошлое и настоящее, потребитель государственной пропа-
ганды подводится к предопределенному будущему, четкому эссенциалист-
скому разграничению на друзей и врагов.

Важное место в советских учебниках занимал миф об автохтонности, 
обосновывавший право титульной нации на проживание именно в этой 
стране и закреплявший ее главенствующее положение. Этим самым расстав-
лялись и соответствующие приоритеты при рассмотрении истории народов, 
населяющих конкретный регион. А также цементировалось монопольное 
право титульной нации на владение землей в данном регионе. Современные 
учебники унаследовали и развили данное примордиалистское повествова-
ние от истоков к современности с четким разделением на своих и чужих. 
Воспитательные и образовательные задачи были сведены к очищению “ис-
тинного пласта” национальной истории от чуждых примесей, что привело 
к упрощению и архаизации исторических подходов. В итоге мифологиза-
ция стала чуть ли не единственным способом исторического восприятия. 

1 Учебник “История Азербайджана” 5 класс. § 12, Баку, 2016.
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Составными частями националистического дискурса стали идеи возвраще-
ния к корням, густо разбавленные религиозной тематикой, восстановле-
ние попранной исторической справедливости и репрезентация советского 
прошлого, как периода сплошного угнетения, уничтожения цвета нации и 
т.д. Отдельные достижения и успехи советского периода толкуются не иначе, 
как вопреки политике центра, либо объясняются вынужденными мерами и 
преследованием своих интересов. И особенно эти представления касаются 
периода 70–80-х гг. XX века, когда Гейдар Алиев впервые взял бразды правле-
ния Азербайджаном в свои руки.

Неудачный исход войны в Карабахе и трагические события, произошед-
шие во время нее, привели к тому, что конструируемая новая национальная 
идеология получила установки также на репрезентацию самого азербай-
джанского народа в качестве жертвы. И такая репрезентация предусматри-
валась для потребления как внутри, так и за пределами Азербайджана. В 
ней нашли отражение как бесчисленные постоянные нападения коварных 
соседей и приносимые ими беды, так и борьба с ними, та важная роль, ко-
торая выпала на долю Азербайджана по недопущению изменения геополи-
тической карты в пользу христианского мира и сопутствующая этой роли 
славная героическая история благородных и, что важно, могущественных 
предков. 

И пусть зачастую она завершалась безуспешно, но это всего лишь из-
за многочисленности врагов и отсутствия единства. Прошлое дает ответ для 
настоящего. Нас всегда притесняли, но мы никогда не прекращали борь-
бу. И если были на территории Азербайджана могущественные государ-
ства в прошлом, то тяжелый период потери Карабаха обязательно сменит-
ся триумфом. В данном случае виктимность призвана объяснять неудачи 
прошлого, а героизация и славная история предков убедить в обязательных 
победах в будущем. Таким образом, поражение в войне и ее последствия по-
зволили выстроить официальную коммеморацию карабахского конфликта. 
Навязываемая сверху коллективная память и идентичность нашли отклик 
в личных переживаниях и эмоциональных потрясениях даже тех, кому не 
пришлось столкнуться с врагом лицом к лицу, или оказаться на месте бе-
женцев или вынужденных переселенцев. Этому способствовала та часть 
социальной памяти, которую принято называть коммуникативной. Она ха-
рактеризуется формированием или дополнением недостающих элементов 
собственных воспоминаний при помощи повседневного обмена информа-
цией с другими членами сообществ, групп, в которые он входит. В данном 
аспекте находит отражение определение мифа Алейдой Ассман. Она пред-
лагает рассматривать миф, не просто как искажение и манипуляцию, а как 
взгляд на исторические события через призму идентичности — аффективное 
усвоение собственной истории1. Никакие доводы в таком случае не прини-
маются во внимание, а убежденность в собственной правоте не подвергается 
никакому воздействию. Наоборот, эта убежденность еще более укрепляет-
ся по мере сталкивания с обратным мнением, ибо для выхода из состояния 

1 Алейда Ассман — Длинная тень прошлого М. 2014, с. 39.
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когнитивного диссонанса выискиваются те интерпретации, которые позво-
ляют выработать собственные ориентиры на будущее.

При выстраивании новой идентичности неизбежно появляются при-
сущие нациостроительству для самоутверждения и выживания нации эле-
менты массового сознания, как их определил еще в конце XIX века французс-
кий философ и историк Эрнест Ренан1. Среди них наиболее важное значение 
приобретают выпячивание траурных моментов истории (обладающих более 
аффективным воздействием, чем триумф), репрезентация себя в качестве 
жертвы, необходимость забвения сложных и тягостных периодов прошлого, 
не дающих повода для гордости, и, как следствие, нецелесообразность и даже 
враждебность для заданной цели создания новой идентичности основопо-
лагающих исторических исследований, идущих вразрез с мифотворческими 
нарративами. Определяющую роль в коммеморации карабахского конфлик-
та как векового конфликта армян и азербайджанцев сыграл указ от 26 марта 
1998 года “О геноциде азербайджанцев”, подписанный предыдущим прези-
дентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.2 Посредством данного официаль-
ного документа “геноцид” был окончательно утвержден, как важная со-
ставляющая государственной идеологии. Фактическое введение концепции 
геноцида азербайджанцев в политический оборот послужило дополнитель-
ным и главным ориентиром для последующих исторических исследований в 
Азербайджане в данной области и способствовало их тотальной идеологиза-
ции. Важное практическое значение в коммеморации данных трагических 
событий играют так называемые места памяти. Главным местом поклоне-
ния жертвам марта 1918 является расположенная в Нагорном парке Аллея 
шехидов, которую посещают в эти дни тысячи человек, включая школьные 
коллективы. Аллея шехидов аккумулирует в себе память нескольких судьбо-
носных в истории азербайджанского народа периодов. Тут захоронены жер-
твы трагической ночи 20 января 1990 года и погибшие на Карабахской войне. 
Считается также, что именно здесь были захоронены жертвы мартовских 
событий 1918 г.3

Сравнительно недавно появилось еще одно место памяти, которое также 
стало объектом паломничества. Это Губинский мемориальный комплекс. 
Официальная версия такова. Во время земельных работ в 2007 году было 
обнаружено массовое захоронение. В заявлении Генеральной Прокуратуры 
Азербайджана в 2010 г. было отмечено, что после обнаружения захоронения, 
где были беспорядочно нагроможденные и зарытые вместе многочисленные 
человеческие скелеты — черепа, бедренные и тазовые кости, ребра, конеч-
ности и другие части, принадлежащих лицам различного пола и возраста, в 
Губинский район были командированы сотрудники Генеральной прокура-
туры Азербайджанской Республики, Министерства национальной безопас-
ности, Института археологии и этнографии Национальной академии наук, 

1 Эрнест Ренан — Что такое нация http://www.hrono.ru/statii/2006/renan_naci.php.
2 http://www.azerbaycanli.org/ru/page131.html.
3 Трагические события марта 1918 года в Азербайджане (“День геноцида”) 

 https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/204012/.
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Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анато-
мии1. И хотя поначалу президент НАНА Махмуд Керимов призвал не торо-
питься с выводами2, предположив, что массовая гибель людей могла быть 
вызвана и эпидемией, государственная пропаганда не могла обойти данное 
событие. Отчета иностранных экспертов так и не последовало. Зато необхо-
димые выводы были сделаны. Появились упоминания, что определили не 
только расовую, но и этническую принадлежность. Точно известно, что по-
гибшие — местные мусульмане (азербайджанцы), лезгины и евреи. По сооб-
щению Генпрокуратуры, был проведен оперативный опрос многих жителей 
Губинского района, которые на основе сообщений, услышанных от родите-
лей и пожилых родственников, дали разъяснения о том, что на этой терри-
тории захоронены убитые в результате массовой бойни, учиненной состо-
явшим из армян карательным отрядом, который напал на Губу в мае 1918 
года3. И, как закономерный итог, звучит общий вывод о том, что захоронение 
связано с геноцидом, совершенном армянами против местного мирного на-
селения в 1918 году.

Губинские события в репрезентации столкновений 1918 года играют 
ныне не меньшую роль, чем гибель мирных жителей Баку. Они стали зна-
чимым нарративом дискурса понесенной азербайджанским народом жер-
твы и включены в школьные программы по истории Азербайджана для 5 
класса. Рассказывая о событиях в Губе, авторы приводят историю о посеще-
нии места захоронения старой женщиной, которая пришла туда со своей 
внучкой и опознала среди скелетов свою сестру по утерянному медальону. 
Марк Ферро в своей знаменитой книге “Как рассказывают историю детям в 
разных странах мира” выдвигает мысль о том, что в любом случае история 
имеет две функции: борьбу и врачевание4. Все остальное призвано скрыть 
идеологию. В случае с азербайджанскими учебниками функция врачевания 
призвана объяснить неудачи начала 90-х гг., тяжелый итог Карабахской вой-
ны изначальной, издревле проявлявшейся враждебностью врага, наличием 
у него сильных покровителей. Но вместе с тем, националистический дис-
курс также показывает, что если в прошлом были периоды неудач, то они 
всегда сменялись победами. А значит, нынешний период трагедий и скорби 
обязательно сменит триумф. И самое главное, история должна теперь при-
вить ясное понимание того, кем являемся “мы” и “они”. Подобный дискурс 
не оставляет для учащихся никаких шансов на альтернативное мышление. 
Начиная с первого класса на них сыплются неустанно повторяющиеся рефре-
ном фразы, тот “здравый смысл”, внедряемый интеллигенцией, о котором 

1 Официальное заключение Генеральной Прокуратуры Азербайджанской Республи-
ки прокуратуры по массовому захоронению в Кубе http://www.myazerbaijan.org/index.
php?p=history/37.

2 Кто захоронен в Губе — евреи, лезгины или “мусульмане”? http://lezgi-yar.ru/ 
news/kto_zakhoronen_v_kube_lezginy_evrei_ili_musulmane/2012-01-21-607.

3 Официальное заключение Генеральной Прокуратуры Азербайджанской Республи-
ки прокуратуры по массовому захоронению в Кубе http://www.myazerbaijan.org/index.
php?p=history/37.

4 Марк Ферро — как рассказывают историю детям в разных странах мира. М. 1992, с. 15.
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писал еще Грамши1. Именно интеллигенция, занятая в образовании, акти-
вирует образ врага и жертвы в школьном дискурсе. Без этих представителей 
интеллигенции, давящих своим моральным авторитетом всезнания, опыта 
и памяти, прошлое не получило бы никакой живой связи с настоящим и не 
получило бы право предопределять будущее. Именно их память и психоло-
гические диспозиции формируют тот нарратив мощной убедительной силы, 
который молотом бьет по сознанию учащихся. На протяжении всего школь-
ного курса истории учащиеся приобщаются к знанию, что Азербайджан 
выковал свое право на существование в борьбе с непримиримыми врагами, 
образ которых постепенно обретает ясные и четкие контуры.

Картина, где сконструированное прошлое, настоящее и будущее сое-
диняются в единое целое, предстает перед взорами учащихся в теме, посвя-
щенной эпосу “Китаби Деде Горгут”, который воспринимается как один из 
важнейших элементов культурного наследия Азербайджана. Огузы пред-
ставлены прямыми и основополагающими предками современных азер-
байджанцев. Соответственно, от них в наследство достаются наиболее по-
ложительные возвышенные качества, присущие всему народу целиком. Но 
вместе с тем унаследованной оказывается и вражда с “гяурами-иноверцами 
в черных одеяниях”, под которыми однозначно подразумеваются грузинские 
и армянские феодалы и их покровители. Из данной темы учащиеся также 
узнают, что “когда погибали огузские храбрецы, то все молодые женщины 
облачались в черные одежды”. Одна из самых любимых поговорок огузов 
звучала так: “Никогда старый враг не может быть другом”. Опасность дан-
ной сентенции в том, что этот враг — не пустая абстракция. На протяжении 
всего параграфа учащиеся могут убедиться в реальности врага, его характе-
ристиках, и укрепившимся с течением времени желанием захватить азер-
байджанские земли. Эти враги — армянские и грузинские гяуры-иноверцы в 
черных одеяниях и их покровители (Византия)2. Не удивительно, что авторы 
посчитали необходимым сделать акцент на слове “иноверцы”, подчеркивая 
религиозную сторону противостояния

В темах, посвященных событиям XVIII–XIX веков начинает проявляться 
единый образ заклятых врагов — России и армян, которые повязаны единой 
ненавистью к тюркам в целом и азербайджанцам в частности. Отныне Россия 
и армяне будут шагать по страницам учебников как единый монолит. Вот “21 
марта 1828 года, в день Новруз байрама, указом царя на землях Нахчывана 
и Иревана была создана вымышленная Армянская область. Таким образом 
было вознаграждено предательство армян против нашего народа”.3 В теме, 
посвященной карабахскому помещику Султанбеку Султанову, и организо-
ванному им сопротивлению армянской агрессии авторы неоднократно де-
лают ставку на неокрепшее сознание пятиклассников, дергая за такие нити 

1 Концепция гегемонии А.Грамши, основная идея и постмарксизм. Ш. Муфф и Э. Лакло.  
https://sci.house/politicheskaya-filosofiya-scibook/kontseptsiya-gegemonii-agramshi-
osnovnaya-29265.html.

2 Учебник “История Азербайджана” 5 класс. § 12 Китаби Деде Горгуд — историческая 
летопись нашего народа. Баку, 2016.

3 Учебник “История Азербайджана” 5 класс. § 30 Разделение Азербайджана, Баку, 2016.
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восприятия, как впечатление и потрясение. “В начале XX века начались давно 
готовившиеся против нашего народа армянские зверства. Армяне при под-
держке своих покровителей учинили страшную резню, расправу над нашим 
народом в разных уголках нашей родины. …Армянские бандиты, вторгаясь 
в азербайджанские селения, истязали и пытали людей, собрав их в мечетях, 
сжигали. Они вешали убитых детей, женщин и стариков на деревьях, чтобы 
устрашить всех. Зверства, совершаемые армянами, были также чудовищны, 
как и Ходжалинский геноцид”1. Дегуманизация противника идет по двум на-
правлениям. Первое, когда противнику приписываются все немыслимые же-
стокости на примере убийств детей, беременных женщин и т.д. Тем самым 
утверждается их бесчеловечность. Второе, когда враг априори считается бес-
человечным, так как все время и был врагом, к чему подводится доказатель-
ная база. Дело дошло до того, что сами этнонимы превратились в нарица-
тельные слова, подразумевающие отсутствие у врага человеческих качеств.

Школьное образование не только является успешным проводником по-
литики памяти. Оно не только отражает состояние общества, но и диалек-
тически влияет на него. И в реальности оно охватывает больший сегмент 
общества, чем только учащихся. Кроме собственно нарратива особое место 
занимает школьный ритуал, в котором в качестве зрителей могут присут-
ствовать и родители. Но главное — эмоциональное воздействие данного 
ритуала. К нему относятся различные театральные постановки, посвящен-
ные трагическим событиям, где учащиеся декламируют соответствующе-
го содержания стихи, исполняют отведенные роли, не давая прошлому за-
быться. Так формируется коллективная память, и память каждого учащегося 
должна стать ее составной частью в процессе такой коммуникации, когда 
ужас и боль учащийся может провести через себя и создать таким образом 
свой собственный нарратив. Одним из требований при составлении новых 
учебников была необходимость развития у учащихся критического мышле-
ния, чтобы учащиеся сами могли исследовать и анализировать. С этой целью 
тексты были снабжены отдельными источниками и документами. Однако 
сделано это было так, чтобы подтолкнуть учащихся к необходимым выво-
дам, укладывающимся в существующий дискурс. Большая часть источников 
представлена безымянными. В заглавии даются простые обозначения: “по 
словам высокопоставленного чиновника”, или “в одном документе сказано”. 
Источники даются с многочисленными отточиями, что приводит к искаже-
нию первоначального смысла и вырыванию цитат из контекста.

В параграфе “Формирование нации” перед учащимися вновь возвыша-
ется стена, где иные народы демонстрируются, как нечто чуждое и враж-
дебное, совместное проживание с которыми не может нести в себе ничего 
хорошего. Впрочем, это касается конкретно армян и русских. После направ-
ляющей фразы о том, что Россия проводила в Северном Азербайджане по-
литику национальной и религиозной дискриминации приводится сле-
дующая статистика: “В историческом прошлом на исторических землях 
Азербайджана не проживало ни одного русского. К концу же XIX века 10 % 

1 Учебник “История Азербайджана” 5 класс. § 38, Султан бек Султанов, Баку, 2016.
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численности населения Северного Азербайджана и треть населения Баку 
составляли русские. В период ханств в городе Баку проживало не более 3–5 
семей армянских мигрантов. К концу же XIX века армяне в городе Баку за-
нимали по численности 3 место после азербайджанцев и русских”. И сразу 
вслед за этим читаем: “Наша религия и религиозные деятели были взяты 
под жесткий полицейский контроль”1. Венчает этот фрагмент еще один зна-
менательный источник, который должен подчеркнуть пренебрежение и 
неприкрытый шовинизм царизма. О его достоверности сказано просто — в 
одном из официальных документов. Итак, читаем: “Образование здесь надо 
построить таким образом, чтобы татарин, получивший русское образование, 
превратился в ничто. Чтобы при письме на русском языке он допускал мно-
го ошибок, чтобы он боялся не только губернатора, но и рядового канцеляр-
ского чиновника”. Прочитав данный опус, учащиеся должны ответить на 
простой вопрос — “На основе источника объясните колониальную сущность 
образовательной политики”. В теме, озаглавленной “Массовое уничтожение 
армянами азербайджанского населения”, мы вновь можем видеть объеди-
ненные действия русских и армян, направленных против азербайджанцев. В 
нижеследующем тексте можно увидеть четко оформленную мысль об этни-
ческих обоснованиях антиазербайджанских действий армян, действующих 
по указке русских. Читаем: “Вам уже известно, что для удержания в своем 
подчинении захваченных народов Россия применяла принцип “Разделяй и 
властвуй”. Переселенные в Азербайджан и размещенные на самых лучших 
землях армяне рано или поздно должны были отблагодарить российское 
правительство”2. Далее авторы описывают, как в ходе борьбы с революцион-
ным движением власти решили устроить истребление тюрко-мусульманс-
кого населения по национальному признаку руками армян. “В своей грязной 
политике царское правительство воспользовалось армянами как орудием. 
Армяне всегда верно служили русским в борьбе с тюрко-мусульманскими 
народами… Царское правительство организовало руками армян первый мас-
совый национальный погром в городе Баку”. В данном нагромождении мы 
можем видеть соединение нескольких мифов и нарративов в одном. Это и 
доставшийся в наследие от советского периода тезис о намеренном страв-
ливании народов царизмом, и изначальная ненависть к тюркам и мусуль-
манам, невозможность каких-либо самостоятельных шагов армян без указ-
ки русских, что является прямым намеком на современность, и т.п. Однако 
мифы претерпевают определенные изменения. Если раньше все сталкивае-
мые народы представлялись жертвами коварных властей, то сейчас жертва 
только одна — азербайджанцы. А армяне участвуют в погромах сознательно 
и выполняют волю русских. И в этой взаимосвязи армяне и русские будут 
присутствовать в последующих параграфах.

Учащиеся должны видеть не только действия врагов, но и их жертв. На 
страницах часто упоминаются, (впрочем, тут нет ничего удивительного) 

1 Учебник “История Азербайджана” 9 класс. § 9, Формирование нации Баку 2016.
2 Учебник “История Азербайджана” 9 класс. § 17, Массовое уничтожение армянами 

азербайджанского населения. Национально-демократическое движение Баку 2016.
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убитые женщины, дети, старики. Приводятся подробности, среди которых 
насаживание младенцев на штыки, сожжение детей. Упоминается и то, 
что активное участие в погромах принимали армянская интеллигенция и 
армянская церковь. Как видно, нет безвинных армян. Все слои армянского 
населения принимали участие в геноциде. Постоянное повторение данного 
нарратива вместе со школьными ритуалами, проводимыми по этому поводу, 
питают ту силу воображения учащихся, которая поможет им создать свои 
собственные воспоминания. Потрясение и впечатление — те эмоциональные 
механизмы, которые будут удерживать учащихся в рамках порочного круга 
создания образов врага и жертвы. Вырваться из него можно будет лишь при 
наличии воли и желания педагога-нарратора дать учащимся возможность 
иной интерпретации событий и дополнительных источников информации. 
Как мы и упоминали выше, учебники, как идеологический ресурс, не только 
отражают умонастроения общества, но и оказывают на него опосредованное 
воздействие. Со многими предлагаемыми нарративами через своих детей и 
внуков знакомятся и старшие поколения. В итоге устоявшиеся представле-
ния вызывают неприятие определенных новшеств. Так, в социальной сети 
Facebook был опубликован пост одного из родителей, который приводил кар-
ту, помещённую на страницах учебника “Всеобщая история” для 10 класса 
под темой “Древняя Греция и Рим”. Возмущение было вызвано тем, что на 
карте Римской империи I–II вв. территория, вплотную примыкающая к со-
временной территории Азербайджана и даже немного забирающаяся выше, 
была обозначена как Армения1. Любопытно, что идентичные учебники по 
истории для азербайджанского сектора обучения слово “Армения” на карте 
не содержали. Можно предположить, что тут имела место элементарная 
техническая погрешность, а точнее, невнимательность. Почистив карту 
от неприятного наименования, забыли сделать то же самое в случае с 
учебниками на русском языке. Авторы пытались объяснить обывателям, что 
они пользовались общепринятыми картами и ничего сами не выдумывали. 
Правда, упуская из внимания тот факт, почему же тогда учебники на 
азербайджанском языке были напечатаны с отредактированной картой. 
В итоге, учебники были в спешном порядке изъяты из школ и в течении 
недели заменены на новые. В данном учебнике также можно проследить 
противопоставление по религиозному компоненту. Для термина “неверные” 
не предусмотрена широкая трактовка и не объясняется, что такими же 
неверными, как христиане для мусульман, могли бы рассматриваться 
и сами мусульмане. Термин используется сугубо для обозначения 
немусульман и создает определенный фон. Так, приводится разговор эмира 
Тимура с послами османского султана Баязида, где он обещает, что не будет 
вступать в их страну, пока султан воюет с неверными, так как не желает 
уничтожать мусульманскую страну, что будет только на руку неверным.  
И ниже приводится вопрос к источнику: “О чем говорит заявление Тимура?”, 

1 ГЭЦ прокомментировал скандал по поводу карты “Великой Армении” в азербай-
джанских учебниках http://www.1news.az/news/gec-vyrazil-otnoshenie-k-voprosu-v-svyazi-s-
uchebnikom-x-klassa-vseobschaya-istoriya.
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подталкивающий учащихся к четкой картине разделения мира на своих и 
чужих.

По сравнению с учебником для 9 класса, в последнем учебнике для  
11 класса в теме, посвященной формированию нации, практически ничего 
не изменилось. Разве что увеличился элемент аффективности. Были 
добавлены выражения, несшие в себе большую эмоциональную окраску. 
Например, “Наш народ стал испытывать невиданный национальный 
и религиозный гнет. С первого дня завоеваний Россия начала открыто 
проводить дискриминационную политику в этой области. Отрицались 
многовековые ценности нашего народа, его обычаи и традиции. Не 
допускалось даже использование местного языка в качестве второго языка. 
Вся документация в государственном управлении велась на русском языке. 
Для обезличивания народа и его отдаления от своих исторических корней, в 
официальных документах азербайджанских тюрков именовали “татарами” и 
“мусульманами”.1 Авторы не испытывают никакого когнитивного диссонанса, 
когда пишут вслед за этим “несмотря на давление и угнетение, наш народ 
сумел сохранить свои традиции, необходимый для формирования нации 
язык” и так далее в том же духе. В теме, посвященной политике национальной 
резни, проводимой царизмом, немного изменилась тональность, но суть 
осталась прежней. Резня была спровоцирована царизмом. Упоминается 
ответственный за это бакинский губернатор Накашидзе. Также отмечается 
роль дашнаков в резне, но при этом армяне продолжают упоминаться в 
виде обобщения, как народ, все как один, повинный в кровавых событиях. 
Перечисляются города, где армяне совершили нападения, но везде получили 
отпор. Также в отличие от учебника 9 класса, в последнем учебнике к теме 
прилагаются следующие направляющие вопросы: 1) В чем заключалась цель 
армян? Сравните с сегодняшним временем и сделайте выводы. 2) Какие 
события, приведенные в теме, схожи с событиями в Ходжалы? Приведите 
аргументы. 3) Используя дополнительные материалы, проведите сравнение 
событий начала и конца XX века в Карабахе2.

Наличие в учебниках многочисленных дискриминационных текстов 
как по национальной, так и по религиозной линии объясняется также 
тем фактом, что авторы пишут тексты сугубо для азербайджаноязычной 
аудитории, исходя из своих личных националистических и религиозных 
убеждений. Не удивительно, что, рассказывая о культуре и общественной 
мысли Азербайджана XIX–XX веков, абсолютно замалчивается атеизм в 
целом и атеизм передовых азербайджанских деятелей. Написанные из 
этих предпосылок тексты просто переводятся на русский язык, без учета 
наличия в русском секторе обучения представителей как иных этнических 
меньшинств, так и других верующих. Поэтому учащиеся могут столкнуться с 
утверждениями об исламе, как самой лучшей, совершенной религии.

1 Учебник “История Азербайджана” 11 класс. § 6 Экономическое развитие в Северном 
Азербайджане Баку 2018.

2 Учебник “История Азербайджана” 11 класс. § 8 Политика национальной резни, прово-
димая царизмом Баку 2018.
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“ЗАМОРОЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ”  
В НОВЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ ГРУЗИИ

Елене Медзмариашвили, 
профессор Тбилисского государственного университета  
им. Ивана Джавахишвили. Грузия

Проблемы, связанные с замороженными конфликтами, резуль-
татом которых было появление так называемых де-факто государств, остают-
ся нерешенными, а попытки разрешения конфликтов и примирения ослож-
няются многими факторами, в том числе интересами и участием России в 
регионе, национальной исторической памятью и демографией, а также меж-
дународными нормами и законами, которые благоприятствуют статусу кво.

Появление и неразрешимость замороженных конфликтов, результаты 
советской и российской политики в черноморском регионе и в частности 
Грузии, способствуют региональной нестабильности, обеспечивая при этом 
постоянную гегемонию Москвы в ее ближнем зарубежье, конкретно, на тер-
ритории самих конфликтов.

Из пяти замороженных конфликтов на постсоветском пространстве два 
конфликта — в Грузии. Из них первый появился в Абхазии, где большевики 
заложили т. н. бомбу замедленного действия, которая взорвалась после разва-
ла Советского Союза. Напряженность между Тбилиси и Сухуми усугублялись 
советской и российской политикой, которая использовала действия грузин-
ских и абхазских националистических движений 1980-х и 1990-х годов. Та же 
политика проводилась в т. н. Южной Осетии, которая стала полигоном Русско-
Грузинской войны 2008 года, считавшейся самым крупным конфликтом в 
Европе после войны в Косово в 1999 году до начала конфликта в Украине. Хотя 
замороженный конфликт между Тбилиси и Цхинвали, как и между Тбилиси 
и Сухуми, внешне носит этнический характер, он отличается от конфликта в 
Абхазии тем, что если абхазы предпочитают сохранить независимость, то мно-
гие осетины хотят присоединиться к Северной Осетии в пределах Российской 
Федерации, предпочитая таким образом присоединение независимости.

Ключевой вопрос данной статьи: как представлены в грузинских учеб-
никах истории замороженные (и фактически размороженный) конфликты? 
Поэтому моей целью не является исследование причин или последствий 
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конфликтов в этих двух регионах Грузии, несмотря на то, что причины до сих 
пор вызывают спор среди исследователей из разных стран, занимающихся 
нашим регионом. Соответственно, обсуждение назавершённых исторических 
процессов и неисследованных до конца вопросов в учебниках нежелательно. 
Можно лишь передать фактический материал, который должен изучаться с 
мультиперспективным подходом.

Ученики грузинских школ уже в V классе получают информацию о су-
шествующих конфликтах в стране. В V–VI классах начальной школы препо-
даётся интегрированый предмет “Наша Грузия”, который в основном носит 
краеведческий характер. Изучая Картли — историко-этнографический регион 
Восточной Грузии — ученики обнаруживают, что там, точнее в Шида Картли, 
как исторически называется внутренняя часть Картли, тот же Цхинвальский 
регион, живут не только грузины, но и другие национальности, и среди них 
в основном осетины. Авторы подчёркивают причину переселения осетин в 
Картли в середине ХVII века, также династические союзы, совместную борь-
бу против общих врагов, причину, почему грузинские цари и дворянство по-
ддерживали их переселение.1 О самом конфликте ничего не говорится. В кон-
це лишь упоминается Российско-грузинская война 2008 года и то, что в итоге 
большая часть населения оказалась беженцами. Тут же даётся иллюстрация 
поселения беженцев из Шида Картли, т.н. Южной Осетии2 и задание: най-
ти информацию о поселении и обсудить в классе предполагаемые причины 
его существования.3 Таким образом ученики, получают информацию о суще-
ствующем конфликте и его результатах. 

Следующее задание — написать письмо своему осетинскому сверстнику 
и придумать вместе, как восстановить историческую дружбу и старые отно-
шения между нашими народами4 — имеет целью развить в учениках чувство 
толерантности и положительное отношение к осетинам. 

Та же цель поставлена и при изучении Абхазского конфликта в VI клас-
се. Абхазия представлена в учебнике как историко-этнографический регион 
Грузии. Поэтому ей посвящена отдельная глава.5 В уроке о населении Абхазии 
ученики должны ответить на ключевой вопрос: “Что вызывало изменения 
среди населения Абхазии?”6 Этот вопрос дал нам — авторам — возможность 
с помощью текста урока, источников, иллюстраций дать ученикам инфор-
мацию о многокультурном, многорелигиозном составе населения Абхазии, 
об абхазах и их происхождении, о сходсве наших двух народов, о многове-
ковом сосуществовании, о совместном царстве, об известных абхазских дея-
телях, которые питали особые тёплые чувства к своей родине — Грузии, о 

1 Топчишвили Роланд, Медзмариашвили Елене, Элизбарашвили Нодар и Автанди-
лашвили Гиоргий, Наша Грузия, учебник V класса, Редактор серии Е. Медзмариашвили. 
Тбилиси: Издательство Клио, 2018, 38 (на грузинском языке).

2 То же.
3 То же.
4 Там же, 39.
5 Топчишвили Роланд, Медзмариашвили Елене... Наша Грузия, Учебник VI класса, Ре-

дактор серии Елене Медзмариашвили, Тбилиси: Уздательство Клио, 2018, С. 8–25 (на грузин-
ском языке).

6 Там же, 18.
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грузинском языке как государственном и литературном языке абхазов и т.д.1.
Отдельный параграф посвящён беженцам из Абхазии — абхазским му-

хаджирам в XIX веке, связанным с Кавказскими войнами России, и современ-
ным беженцам.2 В данном тексте причина, вызвавшая изменения в составе 
населения современной Абхазии также связана с политикой России, которая 
инспирировала конфликт и сама учавствовала в нём. 

Ученики должны работать над иллюстрациями мухаджиров и выяснить 
по ним — было мухаджирство вынужденным или добровольным?3 Рядом 
иллюстрации современных беженцев, которые ясно показывают трагедию 
этих людей4. Вопрос, который связывает эти два события звучит так: Как от-
разились Российские войны в XIX и ХХ веках на судьбе абхазов и живущих в 
Абхазии грузинах?5

Весь урок направлен на то, чтобы настроить учеников положительно по 
отношению к абхазам и стимулировать желание к примирению. Им даётся 
задание: придумать, как можно примирить наши народы. Для этого ученики 
должны представить себя на месте своих абхазских сверстников и предполо-
жить, что бы их обрадовало услышать от грузинских детей. Ученики в группах 
должны написать коллективное письмо своим абхазским сверстникам, в ко-
тором они “подадут руку” для примирения. Лучшие письма будут опублико-
ваны в стенной газете в классе6. 

Таким образом, уже в V–VI классах ученики готовятся к тому, чтобы в сле-
дующих классах изучить проблему замороженных конфликтов более глубоко. 

Учебники V–VI классов созданы на основе новой общенациональной про-
граммы. А вот учебники старших классов пока не обновлены. По работающей 
сегодня общенациональной программе Историю Грузии в наших школах изу-
чают в IX классе и вместе с Мировой историей в XI–XII классах. ХХ век пред-
ставлен в XII классе. В этих классах работают по учебникам двух издательств: 
в IX классе — издательства “Клио”7 и издательства “Бакур Сулакаури”8, а в XII 
классе — издательства “Диогене”9 и того же “Сулакаури”10. Материал в учебни-
ках разный. 

1 Топчишвили Роланд, Медзмариашвили Елене... Наша Грузия, Учебник VI класса, Ре-
дактор серии Елене Медзмариашвили, Тбилиси: Уздательство Клио, 2018, С. 18–19 (на гру-
зинском языке).

2 Там же, 20–21.
3 Там же, 20.
4 Там же, 21.
5 То же.
6 То же.
7 Джанелидзе Отар, Табуашвили Аполон, Тавадзе Лери, Иремашвили Нана, История 

Грузии, Учебник IX класса, Редактор серии Елене Медзмариашвили, Тбилиси: Издательство 
Клио, 2014 (на грузинском языке).

8 Асатиани Нодар, Лорткипанидзе Мариам, Ломашвили Парнаоз, Отхмезури Гиорги, 
История Грузии, Учебник IX класса, Тбилиси: Издательство Бакур Сулакаури, 2012 (на гру-
зинском языке).

9 Абдаладзе Гванца, Купатадзе Бондо, Ахметели Ната, История, Учебник XII класса, Тби-
лиси: Издательство Диогене, 2012 (на грузинском языке).

10 Кигурадзе Нино, Гачечиладзе Реваз, Саникидзе Гиорги, История, Учебник XII класса, 
Тбилиси: Издательство Бакур Сулакаури, 2012 (на грузинском языке).
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В учебнике издательства “Клио” (Редактор Е.Медзмариашвили) заморо-
женным конфликтам посвящён отдельный урок, который называется “Борьба 
с сепаратизмом”. В отличие от материала начальной школы, на базовом уров-
не текст урока вместе с источниками, иллюстрациями и заданиями занима-
ет почти две страницы.1 Ключевой вопрос урока звучит следующим образом: 
Почему начались сепаратисткие движения в автономных единицах Грузии?2 
Тут же даны ключевые слова: инспирированный, конфронтация, “война зако-
нов”.3 Так что, понятие “замороженный конфликт” тут пока не использован. 
Уже эти ключевые слова подсказывают, о чём речь в данном уроке. Вместе 
с тем, предложенные авторами источники, сам текст урока и иллюстра-
ции приводят учеников к заключению, кто главный виновник в конфликте. 
Например, в Источнике 1 даётся отрывок из выступления 25 декабря 1989 года 
Звиада Гамсахурдия, лидера национально-освободительного движения, пер-
вого президента после восстановления Грузией независимости, в котором 
Гамсахурдия заявляет, что захватническая война, аннексия Грузии, начатая 
Советской Россией в 1921 году, продолжается... То, что происходит в Самачабло, 
Абхазии и в других регионах — это для Кремля этноконфликт, этнокризис, и 
это кремлёвские термины. Для нас это захватническая война против грузин-
ского народа, которую Кремль ведёт руками других наций4. В задании ученик 
на основе текста урока и Источника должен определить, чем являются процес-
сы в Абхазии — грузино-абхазским этническим противостоянием или инспи-
рированным конфликтом политического характера, который имеет целью 
воспрепятствовать восстановлению независимости Грузии.5 Ученик должен 
обосновать своё мнение. В тексте даны лишь факты: действия неформальных 
объединений в Абхазии и Южной Осетии, их требовния, “война законов”, на-
чало войны, военные действия в Абхазии, их итоги, в том числе возникнове-
ние атмосферы отчуждения, раздача российских паспортов, самопровоглаше-
ние независимого государства и т.д.6

Следующее задание предназначено для работы с картой Грузии. Ученики 
с помощью карты должны назвать причины, почему Россия заинтересована в 
контролировании Абхазии: а) из-за стратегического положения; б) завладения 
развитым экономическим потенциалом или по другой причине.7 Ученик до-
лжен обосновать своё мнение.

Тут же отдельный параграф посвящён конфликту в Южной Осетии.8 В 
тексте ученик получает объективную информацию о положении в этом ре-
гионе. Как после провозглашения автономного округа автономной респу-
бликой (ноябрь1989) Верховный Совет Грузии аннулировал это решение; как 
сепаратисты продолжили свою деятельность и вооружённые нападения на 

1 Отар Джанелидзе,.. История Грузии, 365.
2 Там же, 365–367.
3 Там же, 365.
4 То же.
5 То же.
6 Там же, 365–366.
7 Там же, 366.
8 Там же, 366–367.
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грузинское население; как они вместе с российскими военными остановили 
многотысячную колонну, которая собиралась устроить мирный митинг у вхо-
да в Цхинвали; как после этого осенью 1990 года Южная Осетия провозгласила 
независимость, а 11 декабря вновь избранный Верховный Совет Грузии анну-
лировал Южно-Осетинстий автономный округ и Совет народных депутатов, 
а после этого начались военные столкновения и массовое выселение грузин-
ского населения из Цхинвали и окресных сёл. Так люди стали беженцами в 
собственной стране. 

В учебнике ученикам даётся информация о Дагомысском соглашении 
(24 июня 1992), создании Смешанной контрольной комиссии для урегулирова-
ния конфликта, об очередном объявлении суверенной республики, принятии 
конституции и избрании президента1. Конфликт был заморожен до августа 
2008 года (именно здесь впервые ученик встречается со словом “заморожен”). 
Русско-грузинская война ещё более отдалила его решение. Россия признала 
независимость Абхазии и Южной Осетии и окупировала эти регионы Грузии.

Источники и иллюстрации, в том числе карикатура, дают возможность 
ученикам углубить свои знания по данной теме. Один из источников — от-
рывок из Декларации о независимости Южно-Осетинской советской демокра-
тической республики в составе Советского Союза2. Также отрывок из высту-
пления Звиада Гамсахурдия, который не отрицает право самоопределения, но 
только на их исторической территории, а не за счёт Шида Картли, которая яв-
ляется неотъемлемой частью суверенного грузинского государства3. 

Ещё одно задание призывает учеников проонализировать выше указан-
ные источники и обсудить, насколько законным было решение об объявле-
нии независимости Южной Осетии4.

Текст урока и источники дают возможность ученикам обсудить также 
такие вопросы, как причины сепаратистских движений в автономных обра-
зованиях Грузии; кого устраивали конфликты в 1990-х годах; пути восстанов-
ления “провалившегося моста” с абхазами и осетинами. Последнее задание: 
написать письмо на имя абхазского или осетинского сверстника, с кем бы хо-
телось дружить5. 

В учебнике IX класса издательства “Бакур Сулакаури” замороженные 
конфликты представлены в одном Уроке 82 вместе с темой объявления неза-
висимости.6 В тексте причиной сепаратистского движения в Южной Осетии и 
Абхазии указана не только подстрекательская политика России, но и ошибки, 
допущенные властями Грузии. Хотя авторы ограничиваются общими фраза-
ми и не конкретизируют эти ошибки. Несморя на Дагомысское соглашение 
между Россией и Грузией и прекращение военных действии, Россия продол-
жила политику отчуждения Южной Осетии от Грузии. Объявление независи-
мости Абхазии в июле 1992 года авторы объясняют тем, что Верховный совет 

1 Отар Джанелидзе,.. История Грузии, 367.
2 Там же, 366.
3 То же.
4 То же.
5 Там же, 367.
6 Асатиани Нодар.., История Грузии, Учебник IX класса, 417–421.
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автономной республики воспользовался гражданской войной, которая происхо-
дила тогда в Грузии, и бойкотом грузинских депутатов совета. Тут же в скобках 
авторы объясняют, что из-за отсутствия кворума (данное понятие ученикам 
пока неизвестно) это решение Верховный совета Абхазии было незаконным.1 

Практически в учебнике дана лишь политическая история. Например, го-
вориться о начале военных действий в Абхазии в августе того же года, чему 
способствовали следующие события: тогдашний министр обороны Грузии 
Тенгиз Китовани получил часть вооружения от руководства Закавказского во-
енного округа, в том числе танки, и 14 августа ввёл в Абхазию гвардию. Авторы 
также объясняют причину поражения грузинской армии: она была плохо ор-
ганизованна, против неё, кроме абхазских бойцов, в боях учавствовали казаки, 
наёмники из Северного Кавказа и регулярные войска Российской Федерации 
(в основном авиация). В руках противника оказалось огромное количество во-
оружения, завезённого из России.2 Таким образом, у учеников готовый ответ 
на вопрос, почему грузинская армия потерпела поражение. Авторы подчёр-
кивают и то, что обе попытки прекращения огня — Московское соглашение 
в сентябре 1992 года и Дагомысское соглашение в июле 1993 года — было на-
рушено абхазской стороной. В итоге грузинское население было изгнано из 
Абхазии, и люди стали беженцами (“вынужденно перемещёнными лицами”) 
в собственной стране3.

В уроке три источника, среди них два касаются конфликтов. Один — это 
отрывок из книги “История Грузии. XX век”, где говорится об ошибках грузин-
ского руководства и проблемах “слабой и неорганизованной” армии,4 а вто-
рой — слова американского картвелолога Стивена Джонса, где он обвиняет 
Российское руководство в проведении такой политики, которая вынудила 
Грузию войти в СНГ.5

Всего два задания связаны с интересующей нас темой: Насколько закон-
ными были решения Верховных советов Абхазской автономной республики и 
Южно-Осетинского автономного округа? А второе — это домашнее задание, 
использовать выше указанные источники и написать о причинах поражения 
Грузии и итогах Абхазской войны. 

В учебнике XII класса издательства “Бакур Сулакаури” замороженным 
конфликтам посвящён параграф “Сепаратистские восстания”,6 в котором в 
сокращённом виде фактически повторяется текст IX класса. Единственное 
новое предложение — оценка решения Верховного совета Грузии об анулиро-
вании Южно-осетинского автономного округа (что в учебниках нежелатель-
но): “Хотя было бы лучше использовать нерадикальные, дипломатические 
действия”!7 Внизу текста иллюстрация гражданской войны и ни одной иллю-
страции конфликта в Шида Картли или Абхазии. Повторяются даже источники 

1 Асатиани Нодар.., История Грузии, Учебник IX класса, 419.
2 То же.
3 То же.
4 Там же, 420.
5 То же.
6 Кигурадзе Нино.., История, Учебник XII класса, 277–279.
7 Там же, 277.
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и одно домашнее задание IX класса. К сожалению, во время грифирования 
новых учебников такие нарушения не были учтены. 

В том же уроке в отдельном параграфе объединены реформы и агрес-
сия России (это название параграфа), где говорится о прозападном векторе во 
внешней политике Грузии, о референдуме 5 января 2008 года, в котором насе-
ление страны поддержало стремление Грузии к вхождению в НАТО. Именно 
это стремление стало причиной беспокойства Российской Федерации и ан-
тигрузинских провокаций, в том числе в сепаратистских регионах, что пе-
реросло в Русско-грузинскую войну и в итоге — оккупацию этих регионов 
Российскими войсками.1 Грузинское население было изгнано из собственных 
домов, а Россия признала их “независимосимыми государствами”.2 

Единственный источник — это слова российского журналиста Андрея 
Илларионова, который считает, что Русско-грузинская война — лишь часть бо-
лее масштабной войны, которую Россия собиралась направить против Запада. 
По версии официальной пропаганды России, признание Южной Осетии объяс-
няется желанием защитить российских граждан. Если Россия признаёт право 
на самоопределение, то она должна была бы в первую очередь признать неза-
висимость Чечни, пишет Илларионов3. 

Этот источник требует от учителя объяснения, т.к. ученикам неизвестна 
история Чечни, так же, как они не знают о российских миротворцах, которые 
в источнике упоминаются как граждане России4.

Лишь одно последнее задание данного урока предпологает работу уче-
ников над указанной темой. Они должны оценить действия России в августе 
2008 года.5 

В учебнике XII класса издательства “Диогене” история конфликтов не даёт-
ся в отдельном параграфе. Как и в учебнике издательства “Бакур Сулакаури” 
авторы дают свою оценку введения полиции и воинского подразделения в 
Абхазию для защиты железной дороги, как большую политическую ошибку,6 
вместо того, чтобы привести к этому заключению самих учеников с помошью 
задания, источников, самого текста и т.д. 

Довольно большой текст посвящён в этом учебнике Русско-грузинской 
войне7. Вместе с источниками он занимает три страницы. В нём детально рас-
сказана история войны. Дана всего одна иллюстрация, с которой не связано 
задание. Зато здесь больше источников, чем в учебнике издательства “Бакур 
Сулакаури”, например, 6-пунктовое соглашение Медведева — Саркози,8 слова 
Владимира Путина, которые он произнёс задолго до начала войны и по которым 
было видно, как Президент России фактически связывает провозглашение 
независимости Косово с грузинскими сепаратистскими регионами и своими 

1 Кигурадзе Нино.., История, Учебник XII класса, 283.
2 То же.
3 То же.
4 То же.
5 То же.
6 Абдаладзе Гванца.., История, Учебник XII класса, 324.
7 Там же, 328–330.
8 Там же, 329.
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действиями, откуда видно, что его реакция на это будет ответом не Грузии, а 
Западу, Соединённым Штатам и НАТО.1 Тут же слова Дмитрия Медведева, 
Президента России в 2008 году, который заявил, что если бы Россия стала сомне-
ваться в свойх действиях, то геополитическая ситуация изменилась бы, и страны, 
которые хотели искуственно ввести в Северо-Атлантический Альянс, уже были 
бы там2. Ещё один источник — это отрывок из пресс-конференции Владимира 
Путина. Из него видно, что для российского президента было немыслимо, чтобы 
в Грузии оказалась противоракетная система НАТО. Он ставит риторический 
вопрос: Что, направить нашу систму в сторону Грузии? Вы понимаете, как это 
страшно? Есть ли у нас гарантия, что это не произойдёт?3 Считаю, вопросы, ко-
торые следуют за текстом и источниками, довольно сложные и требуют более 
глубокого знания, чего у учеников XII класса пока нет. Многие проблемы им пока 
неизвестны. Да и анализ геополитической ситуации в нашем регионе не толь-
ко для учеников, но и учителей довольно сложен, тем более, если учесть, что в 
школах Грузии до сих пор преподают учителя старого поколения, у которых нет 
современных знаний, и они часто используют методы преподавания истории 
советского периода. Например, в данном учебнике авторы ставят следующие 
вопросы: По вашему мнению, почему Россия желает сохранить своё влияние на 
Кавказе и всем постсоветском пространстве; Почему Россия считает расшире-
ние НАТО на восток угрозой? Насколько было возможным перерастание войны 
августа 2008 года в глобальную или региональную войну?4 Остальные вопросы 
требуют от ученика элементарный ответ — да или нет. 

В учебнике “Диогене” мне нравятся два задания. Одно связано с живой 
историей, когда ученикам предлагают опросить взрослых членов семьи, какие 
события войны в Абхазии 1992–1993 годов они знают, и на основе собранной 
информации написать эссе “Абхазская война”5. Последнее задание: обсудить 
условия и методы решения Абхазского и Цхинвальского конфликтов, выде-
лить приоритеты: экономический метод или политический — подразумевает 
групповую работу в классе. 

Таким образом, исследуя проблему замороженных конфликтов в новых 
школьных учебниках Грузии, можно сделать следующие выводы:

В основном, данный в новых грузинских учебниках истории материал 
о замороженных конфликтах ориентирован на их политическую историю, 
что является продолжением традиционного подхода преподавания истории 
Грузии в нашей стране. Хотя, в учебниках издательства “Клио” встречаются 
попытки изменить эту тенденцию и обратить внимание на социально-эко-
номические и другие вопросы. Кроме политической истории, в будущих 
учебниках будет необходимо дополнить бытовую, живую историю в период 
конфликтов, описать миграционные процессы, привести примеры дружбы и 
взаимной помощи между нашими народами, несмотря на военные действия, 
отдельные примеры героизма и т.д. 

1 Абдаладзе Гванца.., История, Учебник XII класса, 330.
2 То же.
3 То же.
4 То же.
5 То же.
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Представленные в учебниках источники, связанные с конфликтами, но-
сят, в основном, односторонний характер и не дают возможность изучить про-
блему с мультиперспективной точки зрения. Для этого необходимо изучить 
абхазские и южно-осетинские материалы, что является задачей, в первую оче-
редь, наших учёных, и только после этого будет возможным их использование 
в учебниках. 

Необходимо использовать источники различного характера — подразу-
меваю не только документы и фотографии, но и диаграммы, карты, карика-
туры и т.д. 

Ученикам не даётся возможность работать над существующими иллю-
страциями, которые и не предназначены для этого (исключение составляют 
учебники издательства “Клио”). 

Ни в одном учебнике не использовано понятие “замороженный кон-
фликт”, что дало бы возможность ученикам понять, почему до сих пор они не 
разрешены.

Встречаются неправильно сформулированные вопросы, что говорит о 
том, что дидактическая, методологическая подготовка авторов оставляет же-
лать намного лучшего. Об этом свидетельствуют и другие компоненты учеб-
ника, в том числе подборка различных источников, неиспользование совре-
менных методов обучения, например, мультиперспективности, без которого 
изучение замороженных конфликтов будет безуспешным.

Все замечания возможно предусмотреть в новом поколении учебников 
для базовой и средней школы (они уже появились в V–VI классах начальной 
школы), над которыми уже началась работа. По новой общенациональной 
программе, ХХ век будет представлен в IХ классе, что даст нам — авторам и 
ученикам — возможность более основательно и объективно изучить эту 
сложнейшую и значительную для страны проблему. Кроме того, мы сможем 
обратить внимание и на другие замороженные конфликты в Азербайджане, 
Молдове и Украине. 
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ІСТОРИЧНА ОСВІТА ТА ФОРМУВАННЯ  
ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНФЛІКТНОМУ РЕГІОНІ.  

СИТУАЦІЯ В ПРИДНІСТРОВ’Ї,  
РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

Сержіу Мустяце,
Кишинів, Республіка Молдова

Анотація 

Розпад СРСР і процеси, що відбулися в колишніх радянських 
республіках не перестають привертати наукову увагу фахівців у галузі су-
спільних наук уже протягом останніх двох із половиною десятиліть. Наукова 
проблематика досліджень зорієнтована на розгляд та аналіз пострадянських 
політичних подій, розвитку й становлення органів державної влади, демо-
кратичних або (у деяких випадках) авторитарних перетворень, проблем 
громадянського суспільства, суспільних конфліктів і питання ідентичності. 
У новому політичному контексті громадянська освіта та навчальна літера-
тура з історії відіграють важливу роль у процесах формування державної 
ідентичності. Республіка Молдова належить до тих країн, де дискурс іден-
тичності тісно пов’язаний із питаннями історичної освіти. Політизація освіт-
ніх питань і політична обумовленість змін навчальної програми та підруч-
ників із історії протягом останніх десятиліть провокувала гострі суперечки й 
протести в молдавському суспільстві. У пострадянських державах із конфлік-
тними регіонами процеси побудови державності відбуваються з більшими 
ускладненнями.

Невизнана Придністровська Молдавська Республіка, самопроголоше-
на в 1991 році, має свою систему освіти, відповідно розроблені й навчальні 
програми та підручники. Історична освіта є частиною офіційного дискурсу 
й зорієнтована на прихильність до придністровських інтересів. У багатьох 
випадках підручники ґрунтуються на радянській історіографії, прослідкову-
ється вороже ставлення до західних сусідів країни. Цей дискурс є агресивним 
і наповненим ненавистю, що є неприйнятним у двадцять першому столітті 
й суперечить міжнародним правилам. Головною проблемою відносин між 
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Кишиневом і Тирасполем є відсутність ефективного спілкування. Однак осві-
та має бути одним із найважливіших інструментів вирішення конфліктних 
ситуацій.

Ключові слова: історична освіта, ідентичність, Придністров’я, 
Республіка Молдова.

Вступ
Історична освіта безпосередньо пов’язана з перспективами побу-

дови національної ідентичності, оскільки саме історичні дослідження 
та освіта уможливлюють маркування ідентичності кожного громадяни-
на1. Взаємозв’язок між національною ідентичністю й історією в Республіці 
Молдова зумовлений особливою ситуацією. За метою виправдання певних 
політичних рішень радянська історіографія винайшла “молдавську” мову й 
націю та підробила історію місцевого населення2. У Радянській Молдові на-
саджувалася комуністична ідеологія, яка замінила румунську ідентичність 
іншою, щойно створеною. Молдовенізм став не тільки “історіографічним ар-
гументом”, але й ідеологією, яку пропагувала центральна радянська влада. 
Зрештою, мешканці Бессарабії були позбавлені основних прав, а саме: знан-
ня своєї національної мови, історії й національного самовизначення як ру-
мунського народу Бессарабії.3 Протягом майже трьох десятиліть Республіка 
Молдова перебувала в пошуку власної національної ідентичності. На пер-
ший погляд легко вирішувана проблема насправді залишатиметься склад-
ним гострим питанням доти, поки суспільство ділитиметься на дві групи 
ідентичності — молдавську і румунську. Національна ідентичність держави 
не може бути вигадкою уряду або політичної партії. Ідентичність народу — 
це цінності, створені поколіннями протягом століть. Історія, мова, культура, 
релігія, традиції та звичаї є тими елементами, які об’єднують людей і визна-
чають особливості їхньої ідентичності. Збереження цієї культурної спадщи-
ни може бути забезпечене лише завдяки освіті, починаючи з сім’ї, школи, 
церкви й суспільства. Недостатньо знати лише ім’я, важливо усвідомлювати 
приналежність до певної нації. З цієї причини в більшості країн світу осо-
бливу увагу звертають на історичну освіту молодого покоління. Школа з дав-
ніх часів була основним джерелом проповідування й поширення історичних 
і культурних цінностей.4 Законодавством Республіки Молдова передбачено 

1 A. Bruter, L’Histoire enseignée au Grand Siècle. Naissance d’une pédagogie, Paris, 1997, p. 7.
2 Ch. King, Moldovan Identity and Politics of Pan-Romanianism. In: Slavic Review, vol. 53, n° 

2, 1994, pp. 345–368; Idem, The Moldovans. Romania, Russia, and the Politics of Culture. Stanford, 
1999, pp. 63–88; T. Carauş, Despre “politica naţională” în Republica Moldova: între bilingvism şi 
unilingvism, 9 septembrie 2003, http://www.azi.md/news?ID=25676 (accessed15.02.2009); Stella 
Ghervas, La réinvention de l’identité moldave. In: Regard sur l’Est, 09/08/2005, http://www.regard-
est.com/home/breve_contenu.php?id=367 (accessed 15.02.2009); M. Neagu, Istorie, memorie, 
identitate în Moldova postsovietică. Consideraţii asupra evoluţiei istoriografiei şcolare din 
Republica Moldova (1991–2005). In: Cugetul 1 (29), 2006, pp. 9–25.

3 Ion Holban, Moldovenismul — cauza deznaţionalizării noastre. In: Literatura şi Arta, nr. 1 
(2889), 4 ianuarie 2001, p. 3.

4 Mirela-Luminiţa Murgescu, Între “bunul creştin” şi “bravul român”. Rolul şcolii primare în 
construirea identităţii naţionale româneşti (1831–1878), Bucureşti, 1999, p. 31.

http://www.azi.md/news?ID=25676
http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=367
http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=367
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не тільки поважати це право, але й захищати його, оскільки кожна люди-
на має право на захист своєї культурної ідентичності з боку держави.1 
Проте історична освіта в Республіці Молдова має окремий особливий статус, 
який у найбільш можливому позитивному сенсі не є настільки парадоксаль-
ним, наскільки він міг би бути, але проблема викладання історії в школі все 
ще залишається більше політичним, аніж освітнім чи навчальним питан-
ням для нашого суспільства2.

Процес державотворення в Республіці Молдова пов’язаний не тільки з 
утвердженням ідентичності, але й із протистоянням різним сепаратистським 
рухам. Ще в 1990 році кишинівська влада зіткнулася з двома напрямками се-
паратистського руху: у Комраті й Тирасполі, який згодом виявився свого роду 
”політизованим регіоналізмом”.3 Якщо в першому випадку конфлікт можна 
було владнати мирним шляхом, то в другому — він розвинувся до рівня вій-
ськового протистояння. Таким чином, хоча керівництво Республіки Молдова 
докладало зусиль для того, щоб приєднатися до міжнародного співтовари-
ства, сепаратистські сили на лівому березі Дністра, заохочені московськими 
політиками, намагалися реалізувати сценарій виникнення військових ви-
кликів. У березні — липні 1992 року відбувся військовий конфлікт на Дністрі. 
У той час на території Республіки Молдова перебували 36 військових гарнізо-
нів із особовим складом понад 30 тисяч солдатів колишньої Радянської Армії. 
На озброєнні колишньої радянської 14-ої армії були 120 бойових танків, 166 
бронемашин, 129 артилерійських комплексів, 6 бронетанкових пускових 
установок, 9 бойових гвинтокрилів, 36 протитанкових ракетних пускових 
установок і близько 50 000 одиниць автоматичної зброї4. З самого початку 
було зрозуміло, що конфлікт у Придністров’ї є транснаціональним5 і стає 
предметом європейської геополітичної безпеки6. Американський сенатор 
Ларрі Пресслер заявив 22 липня 1992 року, що “єдиний спосіб досягти миру 
в Молдові та запобігти подібним конфліктам у країнах Балтії полягає в тому, 
що російська армія має оголосити про свій нейтральний статус, а її військові 
частини мають бути негайно виведені з територій тих іноземних країн, де 
досі розташовувалися її військові бази. Протягом березня близько 1000 коза-
ків і найманців із Ростовської області прибули до Придністров’я для участі у 
військовому конфлікті на боці сепаратистів. Рішення саміту ОБСЄ в Стамбулі 
в 1999 році про виведення військ Російської Федерації з території Республіки 

1 Article 3, Legea Republicii Moldova despre cultură. In: Monitorul Oficial, 5 august 1999, nr. 
83–86, p. I, art. 401.

2 See for more details S. Musteaţă, Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în 
Republica Moldova [History education between political and identity discourse in the Republic of 
Moldova], Seria IDN, M3, Chişinău, Editura Pontos, 2010.

3 Pål Kolsto, Andrei Malgin, The Transnistrian Republic: a case of politicized regionalism. In: 
Nationalities Papers, Vol. 26. No. 1, 1998, pp. 103–127.

4 Chiril Levinţă, Conducerea militară în războiul pentru independenţa Republicii Moldova. In: 
Cugetul, nr. 3–4, 1993, pp. 54–60.

5 Stuart J. Kaufman, Stephen R. Bowers, Transnational Dimensions of the Transnistrian Conflict. 
In: Nationalities Papers, Vol. 26, No. 1, 1998, pp. 129–146.

6 W. Alejandro Sanchez, The “Frozen” Southeast: How the Moldova-Transnistria Question has 
become a European Geo-security issue. In: Journal of Slavic Military Studies, 22, 2009, pp. 153–176.
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Молдова до кінця 2002 року здавалося на той час оптимістичним шляхом ви-
рішення цієї суперечки, але Росія швидко змінила свою позицію й рішення 
залишилося формальним1. Навіть прогнози американських експертів, ви-
словлені на Вашингтонській конференції “Врегулювання конфліктних ситу-
ацій на Кавказі і в Молдові: перспективи подальших дій” (6–7 травня 2002 
року) про те, що “конфлікт у Придністров’ї близький до вирішення” виявили-
ся хибними2. Хоча Росія й узяла на себе обов’язок із виконання миротворчої 
місії в зоні конфлікту й почала перемовини щодо відновлення взаєморозу-
міння між молдавським, російським, українським та румунським урядами, 
військові зіткнення тривали до кінця липня 1992 року3. На зустрічі глав 
держав-членів Організації чорноморського економічного співробітництва 
25 червня 1992 року в Стамбулі президенти М. Снєгур, Б. Єльцин, Й. Ілієску й 
Л. Кравчук уклали офіційну угоду про врегулювання придністровського кон-
флікту, якою визначалися “сторони конфлікту”4 та ініціювалося створення в 
ролі спостерігача чотиристоронньої комісії.

22 липня 1992 року Президент Республіки Молдова Мірча Снєгур і 
Президент Росії Борис Єльцин підписали молдовсько-російський Договір 
про мирне врегулювання збройного конфлікту в Придністровському ре-
гіоні Республіки Молдова, який передбачав повне припинення бойових дій 
і розведення сторін у регіоні конфлікту шляхом створення зони безпеки й 
формування спеціальної комісії для спільного контролю за виконанням його 
умов, неухильне дотримання нейтралітету 14-ої армії Російської Федерації, 
зняття економічної блокади й повернення біженців до місць їх постійного 
проживання на території лівого берега р. Дністер. У цьому конфлікті по-
страждали 108 тисяч біженців, 802 людини загинули, понад 5000 людей були 
поранені. Республіка Молдова зазнала економічних втрат на понад 12 мі-
льярдів рублів (національний дохід у 1991 році становив 15,4 мільярди ру-
блів). Для відновлення зруйнованих населених пунктів і місцевості необхід-
но було 15 мільярдів рублів5.

Придністровський конфлікт, як і конфлікти в Грузії, Азербайджані тощо, 
є “невеликою, але жорстокою конфліктною ситуацією”6. Серед його причин 
досить часто вказують проблеми, пов’язані з національною ідентичністю й 
міжетнічними відносинами в Республіці Молдова:

1 The 1999 OSCE Istanbul summit decisions on Moldova and Georgia: prospects for 
implementation, Occasional paper, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Kennan 
Institute; no. 284, Washington D.C.: Kennan Institute, 2002; Moldova: are the Russian troops really 
leaving?: hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundred 
Seventh Congress, first session, September 25, 2001, Washington: U.S. G.P.O.: For sale by the Supt. of 
Docs., U.S. G.P.O. [Congressional Sales Office], 2001.

2 Resolving conflicts in the Caucasus and Moldova: perspectives on next steps [electronic 
resource], Washington, D.C., National Intelligence Council, 2002, p. 4.

3 See the details of the conflict and the involvement of the 14th Army and Russia, http://old.azi.
md/investigation?ID=43904 (accessed 17.06.2008).

4 Ibid.
5 For more details see the paper: S. Musteaţă, 1992 — annus horribilis — 20 de ani de la 

conflictul militar de pe Nistru. In: Revista Limba Română, Nr. 3–4, Anul XXII, 2012. 
6 Ch. King, The Black Sea. A History, New York, Oxford University Press, 2004, p. 5. 

http://old.azi.md/investigation?ID=43904
http://old.azi.md/investigation?ID=43904
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“За цими діями стояли спеціальні структури колишнього Радянського 
Союзу, які ще наприкінці 80-х років минулого століття здійснювали сценарії 
внутрішньої дестабілізації деяких бунтівних республік. Ми не знаємо, однак, 
масштабів наслідків діяльності п’ятої колони, закладеної радянськими орга-
нами безпеки у функціювання державних органів прийняття військово-полі-
тичних рішень Республіки Молдова на той час. Безперечно, події, що стали-
ся восени 1991 року — улітку 1992 року, відбулися не без участі спеціальних 
агентів, засланих КДБ. Добре зрозумілим є факт, що на той час спецслужби 
колишнього СРСР мали велику мережу агентів впливу у всіх владних орга-
нах прийняття рішень у Республіці Молдова. Також не викликає сумніву, що 
великі помилки, допущені Кишиневом у передконфліктний період, під час 
конфлікту, як і спричинені ними згодом самі військові дії, були викликані 
не тільки некомпетентністю, але й злісними намірами... Велика зрада, ось 
що, у принципі, було придністровським конфліктом для Республіки Молдова. 
Зрада, величини якої, на жаль, ми не знаємо навіть сьогодні... Цікаво, що 
Республіка Молдова ніколи не порушувала питання про розслідування най-
більшого злочину в її короткій історії — конфлікту на Дністрі. Понад 1000 
людей загинули, постраждало більше 4000 людей, тисячі мешканців стали 
біженцями, завдано величезних прямих і непрямих матеріальних збитків, 
нанесено значної шкоди політичному й економічному іміджу Республіки 
Молдова. Натомість протягом 15 років влада офіційно уникала ініціювання 
розслідування щодо осіб, які за час конфлікту несли різного виду політичну й 
військову відповідальність...”1.

Участь Російської Федерації в цьому конфлікті була очевидна з самого 
початку, а головну причину підтримки сепаратистських сил розкрили самі 
московські лідери2. Голова Державної Думи РФ Геннадій Селезньов під час 
свого візиту до Республіки Молдова з 20–22 жовтня 2002 року заявив у пар-
ламенті, що “війна 1992 року мала лише одну мету — запобігти об’єднанню 
Молдови з Румунією”3. Роль і тиск Росії неодноразово простежувалися в пе-
реговорному процесі. “Меморандум Козака” був одним із таких російських 
сценаріїв, який відхилив Президент Молдови В. Воронін у листопаді 2003 
року4. Однак у контексті кризи в Грузії й визнання незалежності Осетії та 
Абхазії у 2008 році5 міністр закордонних справ Росії С. Лавров заявив, що в 

1 http://www.parlament.md/news/plenaryrecords/01.03.2007/index.html (accessed 17.06.2008).
2 M. V. Majorov, Rol’ rossijskoj diplomatii v uregulirovanii konfliktov na postsovetskom 

prostranstve k načalu XXI veka. In: Novaja i novejšaja istorija, nr. 3, 2004, s. 60–79. http://
jurisprudentacedo.com/Ilascu-si-altii-contra-Moldovei-si-Rusiei-Rezumatul-declaratiilor-
martorilor-facute-in-fata-delegatilor-Curtii/Toate-paginile.html (accessed 22.02.2019).

3 Iurie Gogu, Istoria Românilor dintre Prut şi Nistru. Cronologie comentată (1988–2010), 
Chişinău, 2010, msc. 

4 William Crowther, Moldova, Transnistra and the PCRM’s Turn to the West. In: East European 
Quaterly, XLI, No. 3, September 2007, p. 284; Paul D. Quilan, A Foot in Both Camps: Moldova and the 
Transnistrian Conundrum from the Kozak Memorandum. In: East European Quarterly, XLII, No. 2, 
2008, p. 130.

5 Dov Lynch, De facto ’State’ around the Black Sea: The Importance of Fear. In: Southeast 
European and Black Sea Studies, Vol. 7, No. 3, 2007, pp. 483–496.

http://www.parlament.md/news/plenaryrecords/01.03.2007/index.html
http://jurisprudentacedo.com/Ilascu-si-altii-contra-Moldovei-si-Rusiei-Rezumatul-declaratiilor-martorilor-facute-in-fata-delegatilor-Curtii/Toate-paginile.html
http://jurisprudentacedo.com/Ilascu-si-altii-contra-Moldovei-si-Rusiei-Rezumatul-declaratiilor-martorilor-facute-in-fata-delegatilor-Curtii/Toate-paginile.html
http://jurisprudentacedo.com/Ilascu-si-altii-contra-Moldovei-si-Rusiei-Rezumatul-declaratiilor-martorilor-facute-in-fata-delegatilor-Curtii/Toate-paginile.html
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ситуації в Республіці Молдова вони повернуться до “меморандуму Козака”1.
Румунські національні ідеї й можливе возз’єднання Республіки Молдова 

з Румунією були й досі розглядаються тираспольською владою як небезпека, 
особливо для налаштованого в дусі русофільства населення в Придністров’ї2. 
Е. Шевчук, колишній лідер Придністров’я, повідомив в інтерв’ю, що він уваж-
но стежить за “об’єднувальними процесами” в Республіці Молдова3. Часто на-
віть лідери Молдови робили абсурдні заяви про причини придністровського 
конфлікту. У лютому 2003 року Президент В. Воронін заявив європейським 
експертам, що “при укладанні підручників із історії слід враховувати полі-
тичний характер нашої держави”. Ігнорування цього критерію було одним із 
факторів, що породжували соціальні конфлікти в перші роки незалежності, 
зокрема й придністровський”4. Водночас В. Воронін під час свого візиту до 
США в грудні 2002 року визнав, що “це був не міжетнічний, а політичний 
конфлікт, конфлікт правлячих кіл. Частина з них вважає молдовську держав-
ність тимчасовим явищем, зосереджуючись на інтеграції з Румунією. Інша 
частина владної еліти намагається зберегти економічні та політичні прин-
ципи політичної системи, орієнтуючись на Росію”5.

Зв’язок вивчення нашої історії з рекомендаціями Ради Європи, на дум-
ку В. Вороніна, може сприяти врегулюванню придністровського конфлік-
ту й процесу європейської інтеграції. Однак ці заяви виявилися політич-
ними спекуляціями, що позначилися на національному та міжнародному 
рівнях. Відтак Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Рене ван 
дер Лінден у своєму зверненні до Парламенту Республіки Молдова 27 липня 
2006 року зазначив, що “ситуація в Придністров’ї не може служити виправ-
данням порушень у виконанні зобов’язань і обіцянок перед Радою Європи”6. 
Оцінюючи відносини Росії з рештою Європи в останні роки, характерною 
ознакою яких є збільшення непорозумінь і виникнення підозри, Р. ван дер 
Лінден наголосив, що “нам треба вчитися на уроках історії й заразом відпу-
скати минуле”7. Європейський представник справедливо зауважив, що вла-
да Молдови використовує напружений стан відносин із Придністров’ям як 

1 East or West?The Future of Democracy in Moldova, September 24, 2008, 110th Congress, 2nd 
Session, Briefing of the Commission on Security and Cooperation in Europe, Washington 2011, p. 12.

2 Н.В. Бабилунга, Б. Г. Бомешко, Приднестровский конфликт: исторические, демогра-
фические, политические аспекты, Тирасполь, 1998; Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Пажинь 
дин история плаюлуй натал, Тираспол, 1997; Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Страницы род-
ной истории. Учебное пособие по истории для 5 класса средней школы, Тирасполь, РИО 
ПИНО, 1997; Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, История родного края. Учебник для обшеобразо-
вательных учебных заведений, 8–9 классы, Тирасполь РИО ГИПК, 2005; S. Nazaria, A. Roman, 
M. Sprînceană, L. Barbus, S. Albu-Machedon, A. Dumbravă, Istorie. Epoca contemporană. Manual 
pentru clasa a IX-a, Chişinău, Cartea Moldovei, 2006, p. 169 (Studiu de caz).

3 Unimedia: http://unimedia.md/?mod=news&id=44477 (accessed 18.02.2012).
4 February 18, 2003. http://www.prezident.md/search.php?id=902&lang=rom (accessed 

22.06.2008). 
5 Ibid.
6 Speech in the Parliament of the Republic of Moldova by René van der Linden, the President 

of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Chisinau, 27 July 2006, 09.45, http://www.
parlament.md/news/27.07.2006/ru.html (accessed 17.06.2008).

7 Ibid.

http://unimedia.md/?mod=news&id=44477
http://www.prezident.md/search.php?id=902&lang=rom
http://www.parlament.md/news/27.07.2006/ru.html
http://www.parlament.md/news/27.07.2006/ru.html
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виправдання за невиконання низки зобов’язань Республіки Молдова щодо 
європейських структур.

Освітня політика

Після підписання угоди 1992 року регіони на лівому березі ріки Дністер 
розвивалися практично поза впливом офіційної політики Республіки 
Молдова. Придністров’ю вдалося створити власні адміністративні та обо-
ронні органи, побудувати власні фінансові, банківські, податкові системи й 
запровадити обіг власної грошової одиниці. Кишинів не мав впливу на ста-
новлення сепаратистської влади в Тирасполі. Незважаючи на ряд проведе-
них перемовин, відносини між Тирасполем і Кишиневом залишаються до-
сить жорсткими. Ці процеси не обійшли системи освіти в придністровських 
регіонах. Відповідно, освіту в східних районах Республіки Молдова було 
підпорядковано владним структурам із Тирасполя. Міністерство освіти ві-
докремленої території визначає освітню політику для шкіл відокремленого 
регіону, за винятком лише кількох населених пунктів. Сьогодні в східному 
регіоні Республіки Молдова, включно з містом Бендери, діє 51 довузівський 

“молдовський” навчальний заклад із викладанням кирилицею (близько 12 
000 учнів), існує 7 змішаних молдовсько-російських шкіл (чисельністю по-
над 200 учнів); у професійних освітніх закладах навчаються 33 студентські 
групи (загалом близько 650 осіб) і 29 студентських груп здобувають освіту в 
Тираспольському університеті (472 студенти).1 Процес навчання здійснюєть-
ся російською й молдовською мовами, останній — за орфографічними нор-
мами, встановленими в радянський період, і, відповідно, кирилицею. Мовні 
проблеми спричинили появу розбіжностей і напруження в східних районах.2 
7 навчальних закладів на цій території підпорядковуються уряду Республіки 
Молдова, а процес навчання відбувається румунською мовою (загальна кіль-
кість учнів у таких закладах становить у Бендерах — 2014, Тирасполі — 780, 
Рибниці — 760, Дубосарах — 650, Роги — 150, Григоріополі — 734 та Коржево — 
290 учнів. Школи підтримує безпосередньо Міністерство освіти, молоді та 
спорту центрального уряду в Кишиневі,3 проте їхня діяльність відбувається 
в складних умовах через постійний тиск сепаратистських органів влади в 
Тирасполі.4 Постійні конфлікти, що виникають між адміністраціями шкіл й 

1 Reviews of National Policies for Education. South Eastern Europe. FYROM, Moldova, 
Montenegro, Romania, Serbia. Vol. 2. Organisation for Economic Co-operation and Development-
OECD, 2003, p. 105; Oldrich Andrysek, Mihai Grecu, Dreptul la educaţie în regiunea transnistreană 
a Republicii Moldova şi atitudinea comunităţii internaţionale. In: Cugetul, nr. 1 (21), 2004, p. 9.

2 Luminiţa Drumea, Die Nationalen und Sprachlichen Probelem des Bildunswesens der 
Republik Moldau. In: Peter Bachmaier (Hrsg.), Nationalstaat oder Multikulturelle Gesellschaft? Die 
Minderheitenpolitik in Mittel-, Ost- und Südosteuropa im Bereich des Bildungswesens 1945–2002, 
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003, S. 276–281.

3 Decision of the Government of the Republic of Moldova no. 750, October 10, 1994, regarding 
the direct financing from the Republican budget of the Moldovan schools, with teaching in the Latin 
script, located on the left bank of the Dniester and in the town of Bender.

4 Reviews of National Policies for Education. South Eastern Europe. FYROM, Moldova, 
Montenegro, Romania, Serbia. Vol. 2. Organisation for Economic Co-operation and Development-
OECD, 2003, p. 105.
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органами сепаратистської влади вирішуються шляхом безпосереднього за-
лучення представників міжнародних організацій: ОБСЄ, Верховного комісара 
ООН у справах біженців, ЮНІСЕФ тощо. У 1998–2001 роках Управління ВКБ 
ООН виділило приблизно 155 000 доларів для навчальних закладів із румун-
ською мовою наввчання, а уряд Японії надав школам відокремленого регіону 
допомогу в розмірі 800 тисяч доларів1.

Історична освіта

У 1990 році сепаратистські органи влади в Тирасполі прийняли рішення 
про “надзвичайні заходи щодо збереження ідентичності молдовського на-
роду, його мови та культури”, згідно з яким, виходячи з того, що Республіка 
Молдова сприятиме “антинаціональній політиці” з метою знищення наці-
ональної ідентичності молдован, було вирішено: “запровадити обов’язкове 
вивчення історії рідного краю й Молдови та історії СРСР у всіх навчальних 
закладах”2. Тому з початку 1990-х років влада Придністров’я ініціювала ви-
вчення курсу історії свого рідного краю в 5 класі. Сьогодні курс історії рідного 
краю викладається трьома мовами: молдовською, російською та українською 
в 6–9 класах ЗОСШ. У 1991 році розроблено “Програму курсу уроків із історії 
Молдови”, за якою укладено перші розробки уроків навчального курсу, опу-
бліковані протягом 1992–1997 років М. В. Бабілунгою й Б. Г. Бомешком (мал. 
1)3 в щорічній серії видання “Історія рідного краю”4 та історичному альма-
насі5. У 1996 році Тирасполь видав перший історичний атлас Придністров’я. 
А перший експериментальний підручник, призначений для учнів п’ятого 
класу та всіх, хто вивчає історію рідного краю, вийшов друком у Тирасполі 
в 1997 році6. Цей підручник за структурою містить вісім розділів: Молдова в 
далекому минулому; Молдова в XIV-XVIII століттях; Молдова в ХІХ — на по-
чатку ХХ століття; Жовтнева революція та іноземна інтервенція; Формування 

1 Ibidem, p. 106.
2 Paragraph 2 of that decision prohibited the study of the History of the Romanians. See Igor 

Ojog, Igor Sharov, Stefan cel Mare in Transnistria textbooks, (manuscript).
3 Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Курс лекций по истории Молдавии, лекции I-V, Ти-

располь, 1992–1997. Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Краткий курс истории Молдавии: Мол-
давия в годы военной интервенции и гражданской войны. Борьба за воссоединение Бес-
сарабии с СССР, Тирасполь, 1992; Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Курс лекций по истории 
Молдавии: Молдавская АССР, Тирасполь, 1993; Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Курс лекций по 
истории Молдавии: 1940 год: восcтановление советской власти в Бессарабии и образование 
Молдавской ССР, Тирасполь, 1994; Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Курс лекций по истории 
Молдавии: Молдавия в период Великой Отечественной войны и воcстановления народного 
хозяйства, Тирасполь, 1994; Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Приднестровский конфликт: исто-
рические, демографические, политические аспекты, Тирасполь, 1998.

4 Из истории родного города, Тирасполь, 1997, вып. 1; Из истории родного города, Ти-
располь, 1998, вып. 2.

5 Ежегодный исторический альманах Приднестровья, 1997, nr. 1; 1998, nr. 2; 1999, nr. 3; 
2000, nr. 4; 2001, nr. 5; 2002, nr. 6; 2003, nr. 7, 2004, nr. 8 etc.

6 Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Пажинь дин история плаюлуй натал, Тираспол, 1997; 
Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Страницы родной истории. Учебное пособие по истории для 
5-го класса средней школы. Рекомендовано Министерством народного образования и нау-
ки в качестве экспериментального учебника, Тирасполь, РИО ПИНО, 1997, c. 2.



115

Сержіу Мустяце. Історична освіта та формування ідентичності в конфліктному регіоні

АРСРМ, битва населення Бессарабії проти окупантів; Велика війна за батьків-
щину; Молдова в післявоєнний період і Сучасне Придністров’я. Питання й 
дидактичні завдання розроблені в стилі радянської історіографії з акцентом 
на революційні події, війни, радянський і проросійський патріотизм.1 Підхід 
до розгляду питань міжвоєнного періоду, пов’язаних із Румунією, є досить 
агресивним, румунська влада трактується як окупанти, а після остаточної 
ноти СРСР 1940 року в питаннях без будь-яких аргументів наголошується на 
зловживаннях румунської влади: “Повернення Бессарабії до СРСР відбулося 
мирним шляхом протягом декількох днів. Покидаючи територію, окупанти 
грабували й поспішно вивозили все можливе. Машини, обладнання, продук-
ти харчування були відправлені до Румунії. Речі, яких не могли забрати, про-
сто знищували. Вивозилися не тільки парові локомотиви й вагони, а й навіть 
столи та стільці з їдалень на залізничних станціях. Власність безжалісно від-
бирали в беззахисного населення. Окупанти забирали худобу, вагони, товари 
для дому, посуд. А селян, які чинили опір пограбуванням, піддавали жорсто-
кому побиттю й навіть убивали румуни.”2

Події Другої світової війни також висвітлено подібним чином: “7 серпня 
1941 року німецько-румунські війська увійшли до Тирасполя. Почався роз-
бій і терор. Вороги вивозили все, що тільки можна було вивезти. Мешканців 
міста виганяли на важку роботу. Скрізь панували свавілля й насильство. За 
роки окупації кілька тисяч громадян Тирасполя було знищено”.3

Щодо періодів перебудови та національно-визвольного руху, то авто-
ри посібника й надалі в такому ж ненависному стилі до національних ідей 
описували зміни, що відбулися в 1990 році, як швидкий курс об’єднання з 
Румунією.4 Прихильників національних ідей тираспольські історики часто 
називають ”фашистами, націоналістами й агресорами”5. Усі ці причини, імо-
вірно, створили відповідні передумови й спонукали народ Придністров’я до 
самопроголошення Придністровської Молдавської Республіки з гаслом про 
те, що процес формування державності відбувався в цьому регіоні ще в пе-
ріод 1924–1940 років, а в 1990 році він відновився (мал. 1)6. Потрібно визнати, 
що деякі заяви й позиції учасників національно-визвольного руху були про-
вокаційними7. Події 1991–1992 рр. також описані з точки зору ненависті до 
центральної влади, яку звинувачують у вбивстві патріотів ПМР: “У вересні та 

1 Example: p.77 Questions and tasks: What revolutionary traditions had emerged in the 
Transnistrian city of Bender? How do the inhabitants of this city continue them today? Remember 
this date: May 27, 1919 — Bender Uprising.

2 Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Страницы родной истории. Учебное пособие по истории 
для 5-го класса средней школы, Тирасполь, РИО ПИНО, 1997, с. 87.

3 Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Страницы родной истории. Учебное пособие по истории 
для 5-го класса средней школы, Тирасполь, РИО ПИНО, 1997, с. 123.

4 Ibidem, p. 109.
5 Cf. В.Н. Яковлев, Тернистый путь к справедливости, Тирасполь, 1993; Г.П. Валобой. 

Кровавое лето в Бендерах: Хроника приднестровской трагедии, Бендеры, 1993; Н.П. Руденко, 
Дубоссары — город защитников ПМР, Дубоссары, 1995.

6 Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Страницы родной истории. Учебное пособие по истории 
для 5-го класса средней школы, Тирасполь, РИО ПИНО, 1997, с. 110.

7 Act de identitate. Frontul Popular Crestin-Democrat din Moldova, Chişinău, 1995.
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грудні 1991 року молдовська поліція знову напала на Дубосари. Міліціонери 
вмирали на своїх постах. Молдова привезла спеціально підготовлені теро-
ристичні угрупування, щоб посіяти паніку й смерть, убити патріотів ПМР…”1.

У наступні роки були опубліковані інші роботи й підручники для при-
дністровського освітнього простору, які впливали на підхід і якість історично-
го дискурсу в регіоні2. У 2000 році Міністерство освіти ПМР затвердило зразок 
програми з історії для навчальних закладів, що стала нормативним актом, 
на основі якого реалізується концепція історичної освіти в Придністров’ї3. 
Кінцевий варіант програми з історії для навчальних закладів середньої осві-
ти, доповнений новими методичними вказівками, затверджено 10 червня 
2001 року4.

Таблиця 1. Структура і тематика курсу викладання історії в загально-
освітніх навчальних закладах

Клас Назва предмета
Кількість годин

на тиждень усього

5 Історія стародавнього світу 2 68

6
Історія середніх віків 2 42

Історія рідного краю (від початку до кінця  
XV століття)
(Історія Росії. Історія Молдови)
Усього:

2
26
18
8

68

7
Історія рідного краю (XVI–XVIII століття)
Історія Росії. 
Історія Молдови
Сучасна історія, частина I (XVI–XVIII століття)
Усього:

3
3

62
44
18
40

102

8
Сучасна історія, частина II (XIX століття)
Історія рідного краю (XIX століття)
Історія Росії 
Історія Молдови
Усього:

2

2

22
46
30
16
68

1 Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, Страницы родной истории. Учебное пособие по истории 
для 5-го класса средней школы, Тирасполь, РИО ПИНО, 1997, c. 111.

2 В.Я. Гросул, Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, М.Н. Губогло, Г.А. Санин, А.З. Волкова (редак-
ционная коллегия), История приднестровской молдавской республики, Научно-исследова-
тельская лаборатория истории Приднестровья, Тирасполь, РИО ПГУ, т. 1, 2000, т. 2, часть 1 и 
2, 2001.

3 Д.Г. Бордей, Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомещко, История. Типовая программа для общеобра-
зовательных учреждений (5–11 классы), Тирасполь, 2000. In: Педагогический вестник при-
днестровья 2/2000, c. 3–110.

4 Приказ Министерство просвещения пмр N453 от 19.06.01 г. “О введении в действии 
инструктивно-методических писем на 2001/02 учебный год”. In: Педагогический вестник 
приднестровья 3/2001, c. 3, История, с. 42–46.
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9
Історія рідного краю (XX століття)
Історія Росії 
Історія Молдови
Сучасна історія (XX століття) 
Усього:

3
3

70
48
22
32

102

10
Історія Росії (із найдавніших часів до кінця 
XVIII століття)
Історія Придністров’я
Усього:

3
1

68
34

102

11
Історія Росії (XIX–XX століття)
Історія Придністров’я 
Усього:

3
1

68
34

102

У 2004–2005 роках з’явилися видання двох шкільних підручників із 
різноманітнішим змістом і дидактичними завданнями, ніж попередні.1 У 
підручниках для 6 і 7 класів, виданих румунською мовою, але кириличною 
абеткою, зазначено, що вони зареєстровані в Національному книжковому 
фонді з описом CIP та ISBN, під якими раніше були зареєстровані підручники 
для 8 й 9 класів, а потім ISBN номери були закріплені за підручниками для 6–7 
класів. На сторінці 2 підручника для 6-го класу згадується, що він започатковує 
серію підручників із історії Придністров’я, що починається з палеоліту й 
триває до кінця 18 століття, коли ці території було “приєднано до Росії”. Цей 
факт вказує на проросійську позицію політичних і освітніх систем відокремле-
ного регіону. У цьому ж контексті декількома рядками нижче автори підруч-
ника з історії рідного краю відзначають, що цим підручником завершується 
серія навчальної літератури з історії Росії (“Історія Росії з найдавніших часів до 
XVIII століття”) для 6–7 класів і курс з історії рідного краю (“Національна істо-
рія”).2 Те ж саме вказано на сторінці 2 підручника для 8–9 класів із додатковим 
зауваженням, що в ньому звертається особлива увага на процеси виникнення 
й розвитку придністровської державності у ХХ столітті, становлення та лікві-
дації АРСРМ, історію становлення, розвитку й самозахисту Придністровської 
Молдавської Республіки.3 Обидва підручники з історії рідного краю в основно-
му синтезують зміст історії ПМР, опублікованої в 2000–2001 роках4.

1 Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, История родного края. Учебник для общеобразователь-
ных учебных заведений, 6–7-е классы. Рекомендовано Министерством просвещения ПМР в 
качестве учебника, Тирасполь, ГИПК, 2004, 224 с., тираж 14000 экз., ISBN 9975-9661-9-5 şi Н.В. 
Бабилунга, Б.Г. Бомешко, История родного края. Учебник для общеобразовательных учеб-
ных заведений, 8–9-е классы. Рекомендовано Министерством просвещения ПМР в качестве 
учебника, Тирасполь, РИО ГИПК, 2005, 352 с., ISBN 9975-9661–9-5.

2 Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, История родного края, Учебник для общеобразователь-
ных учебных заведений, 6–7-е классы, Тирасполь ГИПК, 2004, c. 2.

3 Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, История родного края, Учебник для общеобразователь-
ных учебных заведений, 8–9-e классы, Тирасполь, РИО ГИПК, 2005, c. 2.

4 В.Я. Гросул, Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, М.Н. Губогло, Г.А. Санин, А.З. Волкова (редак-
ционная коллегия), История приднестровской молдавской республики, Научно-исследова-
тельская лаборатория истории Приднестровья, Тирасполь, РИО ПГУ, т. 1, 2000, т. 2, часть 1 и 
2, 2001.
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У підручниках для 6 і 7 класів автори намагаються висвітлити роль і 
значення регіону й самої назви Придністров’я незалежно від історичного пе-
ріоду чи історичних подій. Так, у першому розділі, під назвою “Доісторичні 
люди на Дністрі”, ідеться про поселення перших людей у придністров-
ських регіонах, про фермерів і виноградарів на Дністрі в Залізному віці, про 
придністровських кіммерійців, про завоювання римлянами й відмову М. 
Аврелія від Дакії, вторгнення гунів, і всі ці події представлені в традиціях 
радянської історіографії як такі, що перетворили ці території на покинуті 
регіони, а відтак може здаватися, що, коли в ці місця прийшли слов’яни, 
тут не існувало корінного населення1. Розділ II “Придністровські землі в 
ранньому середньовіччі” охоплює теми асиміляції слов’ян у Придністров’ї 
й встановлення феодальних відносин, згадуючи лише про антів, склави-
нів, тиверців та уличів на цих територіях2. Водночас автори пропонують 
учням для розгляду досить суперечливі й амбітно висвітлені теми, як-от: 
“Придністровські землі як частина Київської Русі” або ж “Придністров’я та 
Галицька Русь”3. Татарсько-монгольський період продовжує розглядатися 
згідно з попередньою тенденцією як період хаосу й тотального руйнуван-
ня. Зокрема, стверджуючи, що в 1242 р. татаро-монгольські орди ввійшли 
до Придністров’я, а в 1363 році їхнє панування було ліквідоване,4 акцен-
тується увага на військових подіях і немає й згадки про рівень досягненої 
татарами культури та міста, побудовані в пруто-дністровському регіоні, як 
м. Оргіїв (Орхей) Оргіївського району й с. Костешти Яловенського району. 
Контекст важливості слов’янської цивілізації для придністровських регіо-
нів також характерний і для наступних розділів: “Придністров’я як частина 
російсько-литовської держави”, “Київське князівство”, “Велике князівство 
Литовське і Королівство Польське”, “Вторгнення татар у Придністров’я”. У 
4-му розділі, хоча назва, з точки зору Придністров’я, відображає ворожість 
у відносинах між імперіями й державами, у першій частині про встанов-
лення середньовічної держави Молдови розповідь ведеться таким чином, 
що далі в наступних двох частинах прослідковується наполегливе звернен-
ня особливої уваги на питання щодо панування кримських татар на пів-
дні Придністров’я та панування польських магнатів і католицької церкви 
в північному Придністров’ї,5 а в останній — на зміцнення молдавсько-укра-
їнського братерства в результаті походів запорізьких козаків на Молдову 
й плани створення Козацької держави в Придністров’ї.6 У двох останніх 
розділах історія придністровського регіону розглядається в контексті 
польсько-турецьких війн XVII століття та російсько-турецьких війн XVIII 
століття і завершується її опис питанням благотворного впливу союзу 

1  Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, История родного края. Учебник для общеобразователь-
ных учебных заведений, 6–7-e классы, Тирасполь ГИПК, 2004, c. 39, 41.

2  Ibidem, pp. 47–50.
3  Ibidem, pp. 53–59 şi pp. 61–62.
4  “! Remember: 1242 — Tartar-Mongol hordes entered Transnistria”, Ibidem, p. 65. “! 

Remember: 1362 — the Tartar-Mongol yoke was overthrown in Transnistria”, Ibidem, p. 76.
5  Ibidem, pp. 118–137.
6  Ibidem, pp. 137–138.



119

Сержіу Мустяце. Історична освіта та формування ідентичності в конфліктному регіоні

придністровського регіону з Росією з наголосом на демографічному зростан-
ні, відродженні місцевого козацтва тощо.

Підручник для 8–9 класів зорієнтований на розкриття значення Росії 
для придністровських регіонів, впливу агресії Молдови на розвиток дер-
жавності цього регіону тощо (мал. 3)1. Перший розділ має назву “Кінець 
XVIII століття — поворотний момент в історичній долі Придністров’я”. У 
перших розділах у спробах авторів з’ясувати такі актуальні питання, як міс-
це селянства, етнічний склад, економічна зайнятість населення тощо, по-
літизований акцент залишається домінантним. У розділі II про буржуазні 
реформи 1960-х років автори використовують менш поширений для росій-
ської мови термін “селянська реформа в Бессарабії”2. Початок ХХ століття 
представлений у світлі суспільно-політичних і революційних перетворень 
у Росії з вивченням їх впливу на придністровський регіон. Деякі ілюстра-
ції в підручнику викликають хвилю обурення, зокрема ті, на яких зобра-
жено страту прихильників радянської влади через повішення за наказом 
Денікіна не повинно бути місця в шкільному підручнику, або ж, якщо вини-
кає необхідність подати таку інформацію, вона повинна бути збалансована 
й не викликати в дітей ненависті, тим більше, що в підручнику немає жод-
ного слова про комуністичний терор. Насправді, міжвоєнний період вважа-
ється одним із найважливіших етапів в історії придністровського регіону, 
етапом формування його державності. Проблема ж Бессарабії розглядаєть-
ся з прорадянських позицій, а зі створенням Молдавської РСР державність 
Придністров’я була авторитарно ліквідована3. Друга світова війна й після-
воєнний період односторонньо розглядаються лише з позицій радянської 
історіографії, немає згадок про вплив тоталітарної політики на військо-
ве й цивільне населення. У прикінцевій частині підручника йдеться про 
Придністровську Молдавську Республіку, розкриваються питання “бороть-
би” жителів придністровського регіону з “дискримінаційними законами”, 
проблеми “романізації та політики національної дискримінації”, що про-
пагується Кишиневом, і відновлення державності4. Збройний конфлікт 1992 
року однобічно висвітлюється як “військова агресія Молдови проти народу 
Придністров’я”,5 а деякі зображення демонструють вияв лютої ненависті до 
людей, які називають себе румунами: “Смерть румунським людожерам!”6. 
У завершальній частині підручника розглядаються питання створення й 
встановлення інститутів влади та державності сепаратистського режиму в 
Тирасполі, а у вибраних додатках простежуються наміри викликати вороже 
ставлення до політики Кишинева.7

1  Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, История родного края. Учебник для общеобразователь-
ных учебных заведений, 8–9-e классы. Рекомендовано Министерством просвещения ПМР в 
качестве учебника, Тирасполь, РИО ГИПК, 2005, c. 3–4.

2  Ibidem, p. 53.
3  Ibidem, p. 215.
4  Ibidem, pp. 285–290.
5  Ibidem, pp. 295–296.
6  Ibidem, p. 304.
7  Ibidem, pp. 331–335.
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Підручники з історії, що використовуються в навчальних закладах у ре-
гіонах, підконтрольних сепаратистським органам влади, виховують молоде 
покоління в дусі ненависті й недовіри до влади Кишинева та людей, які іден-
тифікують себе румунами. Сучасний стан історичної освіти в придністров-
ському сепаратистському регіоні не відповідає сутності демократичного су-
спільства. Таке виховання й ставлення особливо помітне, наприклад, під час 
проходження контролю з боку працівників контрольних пунктів міліції, мит-
них і військових органів самопроголошеної Придністровської Молдавської 
Республіки. Зазначимо, що молоді люди, які проживають на лівому березі 
Дністра, вивчають під контролем сепаратистської влади, починаючи з 6-го 
класу, історію Росії за підручниками з історії, виданими в Москві. І це факт, 
що доводить пряме залучення Росії не лише до політичної, а й до системи 
освіти в східних регіонах Республіки Молдова1.

Ми мусимо визнати, що представники сепаратистської влади заперечу-
ють порушення фундаментальних прав людини, а іноді навіть заявляють, що 
вони не зобов’язані їх поважати. Такі факти обумовлюють необхідність ак-
тивізувати участь міжнародного співтовариства у вирішенні ”придністров-
ського конфлікту” й дотриманні прав людини в цьому регіоні2.

Висновки
Після майже трьох десятиліть демократичних перетворень у більшо-

сті колишніх соціалістичних держав учні мають доступ до значно урізно-
манітненої історичної інформації, якою раніше нехтували, яку забороня-
ли або фальсифікували тоталітарні режими. Як приклади можна назвати 
сталінський терор, примусову колективізацію, наслідки пакту Молотова-
Ріббентропа, Голокосту тощо. Прикро, але ситуацію далеко не повністю 
вирішено. Представлення деяких суперечливих тем, особливо з історії ХХ 
століття, вимагає великої уваги, оскільки новітня історія не тільки важли-
ва для розвитку критичного мислення, виховання толерантності й демо-
кратичного громадянства, але також є досить чутливою й може викликати 
появу конфліктних ситуацій. Неможливо написати історію, яка б задоволь-
нила кожного, але історик повинен зосереджуватися не на вподобаннях, а 
на професійній місії, що полягає в об’єктивному ставленні до історичних 
фактів3. Принципи толерантності й поваги до інших повинні бути спільни-
ми не тільки для історії як навчальної дисципліни, але й для інших шкіль-
них предметів — географії, літератури, громадянської освіти, іноземних 
мов тощо. Те, що перемовини між представниками влади з Кишинева 
й Тирасполя зайшли в глухий кут і призупинилися, мало безпосередній 
вплив на думки, погляди й настрої людей по обидва боки Дністра. Історична 

1  See for example the textbook for 10th grade: V.I. Buganov, P.N. Zyrjanov, Istorija Rossi, konec 
XVII–XIX vek, Moskva. Prosveshcenie, 1999. 

2  Oldrich Andrysek, Mihai Grecu, Dreptul la educaţie în regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova şi atitudinea comunităţii internaţionale. In: Cugetul, nr. 1 (21), 2004, p. 12.

3  N. Nicolae’s speech at the Conference on “History textbooks and teaching resources in South 
East Europe?”, Sinaia, Romania, 6–8 June 2002, Report by Dr. Robert Stradling, DGIV/EDU/HIST 
(2002), 03, Strasbourg, 2002, p. 7.
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освіта, як і соціально-економічна, політична, фінансова та інші сфери, роз-
виваються паралельно, але, по суті, є різними системами. Найсерйознішою 
проблемою є відсутність комунікації й обміну досвідом у сфері освітньої по-
літики між двома системами.

Пропаганда того чи іншого певного дискурсу ідентичності потребує іс-
торичної підтримки1. Відтак послідовники обох концепцій звертаються до 
історичних даних; викладання історії, що сприяє розвитку культурних цін-
ностей та ідентичності людей, стало найчастіше обговорюваною темою в 
молдовському суспільстві. Підручники як дидактичний інструмент і джере-
ло інформації безпосередньо визначають формування особистості учнів і їх 
розуміння національної та державної ідентичності2.

Незалежно від того, який підхід існує до питання ідентичності, викла-
дання історії має стати прикладом соціального й культурного компромісу 
сучасного суспільства. Прикро, що досі не знайдено реального компроміс-
ного вирішення проблем викладання історії в Республіці Молдова. Амбіції 
політиків перешкоджали якісній еволюції реформи історичної освіти. 
Сьогодні необхідна продумана й виважена співпраця фахівців-освітян та 
професійних істориків, щоб створити збалансовану концепцію історичної 
освіти, на основі якої можуть бути розроблені національні навчальні про-
грами для кожного рівня освіти, а потім підготовлені навчальні посібники. 
Протягом усього процесу мають бути забезпечені принципи демократичної 
співпраці, прозорості й відкритого доступу до інформації для всіх зацікав-
лених осіб. Державні інституції повинні об’єднатися з громадянським сус-
пільством і стати частиною цього процесу, а не інструментом, який просто 
диктує, що потрібно зробити. Саме суспільство потребує визначення освіт-
ніх пріоритетів, відповідно до викликів сучасності, а державне управління 
має створити умови для їх реалізації.

Спільноти будують свої погляди на історію й суспільство, на події та осо-
бистості за допомогою навчальної літератури. Досвід Республіки Молдова в 
останні роки вкотре доводить, що правлячі політичні сили можуть впли-
вати на побудову змісту шкільних підручників. Як наслідок, роль політи-
ки в освітніх процесах має бути мінімізовано. Державна стратегія повинна 
ґрунтуватися на цінностях демократії й толерантності. Успіх освітньої полі-
тики шкільних підручників може бути забезпечений лише шляхом щирих 
партнерських відносин між її основними учасниками: владою, видавцями, 
авторами й користувачами. Це фактори, які повинні спільно й злагодже-
но працювати разом, але не проти один одного. Існує необхідність чітко 

1 Stefan Ihrig, Rediscovering History, Rediscovering Ultimate Truth — History, Textbooks, 
Identity and Politics in Moldova. In: In Search of a Common Regional History: the Balkans and the 
East Asia in History Textbooks. Reports from the International Symposium held at Komaba Campus, 
the University of Tokyo (12th November, 2005), Tokyo, 2005, p. 65; Idem, Attainment Nationalism 
vs. Maintenance Nationalism — the case of Moldova and Nationalism Theory. In: In Search of a 
Common Regional History: the Balkans and the East Asia in History Textbooks. Reports from the 
International Symposium held at Komaba Campus, the University of Tokyo (12th Novemner, 2005), 
Tokyo, 2005, p. 177–178.

2 Anna Emilia Berti, Children’s understanding of the concept of state. In: Cognitive and 
Instructional Processes in History and the Social Sciences, LEA, 1994, p. 58.
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визначеної, життєздатної й стійкої системи планування, розробки, затвер-
дження та розповсюдження підручників у системі освіти і, не в останню 
чергу, їхньої постійної оцінки й аналізу, що сприятимуть їх вдосконаленню. 
Підручник повинен бути нейтральним щодо будь-якої ідеології, його зміст 
повинен відображати те, що є справедливим і демократичним. Автори по-
сібника не повинні покладатися на пояснення вчителя учням того, що вони 
хочуть сказати. Фахівці повинні продемонструвати професійне ставлення 
до розробки відповідного змісту навчального плану, а підручник має бути 
привабливим і заохочувати учнів до самостійного опрацювання. Підручник 
з історії мусить бути не лише інформативним, а й аналітичним ресурсом, 
що охоплює різноманітний спектр історичних та інших джерел, опрацю-
вання яких супроводжується добре продуманими завданнями, що заохочу-
ють учнів до критичного й збалансованого підходу в навчанні. Підручник з 
історії повинен бути підручником роздумів і забезпечити справжній внесок 
у формування громадської активності.
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Вступ

16 лютого 2014 р. Орландо Фігес написав у статті “Чи існує 
єдина Україна?”, що “психологічні та географічні суперечності між Сходом і 
Заходом глибоко вкорінені в українській національній ідентичності”1. Однак 
Олександр Дж. Мотиль не згоден із ідеєю Фігеса про те, що “розмаїття України 
загалом і регіональні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності між її 
Заходом та Сходом зокрема”2 були підставою або причиною розпаду України. 
Для Мотиля розмаїття є нормою всіх стабільних держав. Як приклад він на-
водить поділ між північними і південними штатами в США. Мотиль ставить 
запитання “Чи була якась країна коли-небудь “єдиною” — особливо через 
більш ніж двадцять років після її заснування? Сполучені Штати були віль-
ною агломерацією колишніх колоній — і, звичайно, різницею між Північчю 
і Півднем було рабство”3.

У цій статті я виходжу з того, що тези Фігеса й Мотиля не суперечать 
одна одній, а швидше описують реальність із різної перспективи. А саме: на 
думку Фігеса, Україна — це нестабільна країна, у результаті чого українське 

1 Orlando Figes, ‘Is There One Ukraine? The Problem with Ukrainian Nationalism’, in: Foreign 
Affairs, 16 December 2013, https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2013-12-16/there-
one-ukraine, last accessed 21 December 2018.

2 Alexander J. Motyl, ‘Should There Be One Ukraine’, in: World Affairs, 14 February 2014, https://
www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/alexander-j-motyl-should-there-be-one-ukraine-336915.
html, last accessed 25 May 2019.

3 Ibid.

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2013-12-16/there-one-ukraine
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2013-12-16/there-one-ukraine
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/alexander-j-motyl-should-there-be-one-ukraine-336915.html
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/alexander-j-motyl-should-there-be-one-ukraine-336915.html
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/alexander-j-motyl-should-there-be-one-ukraine-336915.html
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суспільство є надто розділеним, щоб примирити свої відмінності. Ця думка 
повністю заперечує теорію Мотиля про те, що розмаїття в Україні не є чимось 
незвичним в історії людства, що воно може мати позитивні наслідки й на-
віть забезпечити стабільність для держави та стати корисним ресурсом для 
її майбутнього. 

Уже у 2013 році Мотиль припустив, що режим Президента України 
В. Януковича розпадеться й Україна або скотиться до громадянського кон-
флікту, або її східні області будуть “анексовані Росією, яка побоюватиметься 
розповсюдження конфлікту та масових біженців”1. На жаль, цей похмурий 
прогноз справдився. У квітні 2018 року газета “Вашингтон пост” визнала, що, 
оскільки бої на Донбасі вже тривають п’ятий рік, “сьогодні війна на Донбасі 
є однією з найгірших гуманітарних криз у світі”2. Статистика, яку наведено 
в цій статті, показала, що “більш ніж 10 000 осіб було вбито в цьому довго-
тривалому конфлікті; з них 2800 цивільних громадян” і “майже два мільйо-
ни людей стали внутрішньо переміщеними особами або піддавалися ризику, 
якщо залишилися вдома”3.

Газета “Вашингтон пост” стверджувала, що у 2014 році “Україна була 
розділена між тими, хто хотів приєднатися до Росії, і тими, хто схилявся до 
Європи та НАТО”4. Реакція населення Донбасу, що складається переважно з 
етнічних росіян та українців, була різною5. Проте етнічні росіяни й україн-
ці є не єдиними народами, що проживають у сучасній Україні, багато інших 
етнічних груп є громадянами України та ідентифікують себе з українською 
державою6. 

У День Гідності, 15 грудня 2013 року, голова Конгресу національних гро-
мад України Йосиф Зісельс на Народних зборах Євромайдану виголосив про-
мову, у якій згадав Помаранчеву революцію 2004 року7: “Я звертався з цієї 
сцени до національних меншин України, до тих українських громадян, які 
не є етнічними українцями […]. Я закликав їх виходити на Майдан і разом 
зробити крок […] до європейської української політичної нації”8. Він додав, 
що, будучи євреєм, хоче звернутися до людей різного походження, що пере-
бували на Майдані. Під час свого виступу він також говорив російською, щоб 

1 Alexander J. Motyl, ‘Yanukovych Could Divide and Destroy Ukraine’, in: World Affairs, 28 
May 2013, https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/motyl-yanukovych-could-divide-and-
destroy-ukraine-324903.html, last accessed 25 May 2019.

2 Cynthia Buckley, Ralph Clem, Jarod Fox, and Erik Herron, ‘The War in Ukraine Is More 
Devastating than You Know’, in: Washington Post, 09. April 2018, https://www.washingtonpost.
com/gdpr-consent/?destination=%2fnews%2fmonkey-cage%2fwp%2f2018%2f04%2f09%2fthe-
war-in-ukraine-is-more-devastating-than-you-know%2f%3fnoredirect%3don%26utm_term%3d.
be3b8a466f38&noredirect=on&utm_term=.4320e1d3d4a8, last accessed 21 December 2018.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 State Statistics Committee of Ukraine, ‘All-Ukrainian Population Census 2001’, http://2001.

ukrcensus.gov.ua/eng/, last accessed 21 December 2018.
7 National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, ‘Speech of Josef Zissels at Euromaidan”, 17 

December 2013, https://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/news/482-speech-of-josef-zissels-at-
euromaidan, last accessed 21 December 2018.

8 Ibid.

https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/motyl-yanukovych-could-divide-and-destroy-ukraine-324903.html
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/motyl-yanukovych-could-divide-and-destroy-ukraine-324903.html
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fnews%2fmonkey-cage%2fwp%2f2018%2f04%2f09%2fthe-war-in-ukraine-is-more-devastating-than-you-know%2f%3fnoredirect%3don%26utm_term%3d.be3b8a466f38&noredirect=on&utm_term=.4320e1d3d4a8
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fnews%2fmonkey-cage%2fwp%2f2018%2f04%2f09%2fthe-war-in-ukraine-is-more-devastating-than-you-know%2f%3fnoredirect%3don%26utm_term%3d.be3b8a466f38&noredirect=on&utm_term=.4320e1d3d4a8
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fnews%2fmonkey-cage%2fwp%2f2018%2f04%2f09%2fthe-war-in-ukraine-is-more-devastating-than-you-know%2f%3fnoredirect%3don%26utm_term%3d.be3b8a466f38&noredirect=on&utm_term=.4320e1d3d4a8
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fnews%2fmonkey-cage%2fwp%2f2018%2f04%2f09%2fthe-war-in-ukraine-is-more-devastating-than-you-know%2f%3fnoredirect%3don%26utm_term%3d.be3b8a466f38&noredirect=on&utm_term=.4320e1d3d4a8
http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/
https://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/news/482-speech-of-josef-zissels-at-euromaidan
https://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/news/482-speech-of-josef-zissels-at-euromaidan
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звернутися до всіх тих, хто не говорить українською. У російській частині 
своєї промови Зісельс наголосив, що Україна є батьківщиною для багатьох 
етносів, які завжди мали вибір — повернутися на свою “історичну батьків-
щину” чи залишитися в Україні й поділяти долю її народу.1

У цій статті ми побачимо, що до деяких проблем, з якими зіткнулися 
сучасне українське громадянське суспільство, українські меншини й зви-
чайні українці, можна провести разючі паралелі з іншими епохами. Я вва-
жаю, що мій внесок як історика допоможе нам розглянути весь процес із но-
вої перспективи й стимулюватиме подальші дискусії про сучасну ситуацію 
в Україні, а також допоможе краще зрозуміти той вибір, який здійснюють 
українці. У статті я припускаю, що проблеми й виклики, з якими стикалися 
представники релігійних та національних меншин у деяких західних кра-
їнах у XIX столітті були досить подібними на виклики, з якими стикається 
українське громадянське суспільство сьогодні. Інакше кажучи, меншини 
в Україні у XXI столітті, мусять знаходити розв’язання проблем у ситуаціях, 
схожих на ті, з якими стикалися багато людей у попередні епохи. Зокрема, 
якщо людина хоче належати до мажоритарного суспільства й бути патріо-
том, чи необхідно їй боротися за добро для нації, до якої вона належить за 
своїми відчуттями? Чи може людина як член меншини використати можли-
вість для інтеграції, яку надає військова служба? Чи людина має відкинути 
націоналістичні імпульси, як застарілі, по суті, і якось постаратися вижити 
в цій ситуації, не пориваючи з мажоритарним суспільством? Крім того, існу-
ють запитання, що стосуються загальної життєвої стратегії людини. Чи має 
особа відійти в тиху гавань релігійного світу своєї меншини? Чи має людина 
уникнути цієї ситуації через еміграцію? У заключних реченнях я коротко по-
вернуся до вихідного пункту, а саме до теперішнього військового конфлікту, 
з яким українське громадянське суспільство стикається зараз. 

Єврейська національна приналежність  
і маскулінність у XIX столітті 

Для розгляду цих питань я обговорюватиму деякі аспекти єврейської 
національної приналежності й маскулінності в XIX cтолітті, а також опису-
ватиму, як по-різному вони розвивалися в єврейських громадах у Європі та 
Північній Америці. Я покажу, як у деяких випадках ці поняття сприяли про-
цесові інтеграції та включення, а також допомагали будувати стосунки між 
єврейською меншістю й християнською більшістю під час військового кон-
флікту і як це, зі свого боку, формувало основу громадянського суспільства 
в мирний час2. Роль релігійних інституцій та авторитету рабинів була дуже 
важливою в цьому процесі. Необхідно було розробити галахічні (традицій-
но релігійні) єврейські рекомендації стосовно єврейської релігійної участі 
в збройних силах. Ці рекомендації висвітлювали стосунки між окремими 

1 Ibid.
2 David Sorkin, ‘Epoch of Modernity’, in: Nicholas de Lange (ed.), The Illustrated History of the 

Jewish People, Raanana: The Open University of Israel Press, 2009, 339.
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євреями і єврейською громадою та неєврейською державою та її владою, що 
були епізодично описані в біблійній літературі1.

У 2018 році процес навколо Томосу (документа, що надає право самовряд-
ності) для Православної церкви України став фокусом політичних дебатів і за-
пальних жвавих дискусій в українському суспільстві. Це питання можна по-
рівняти з дебатами щодо ролі релігії, що були характерними для єврейських 
громад у XIX столітті. В Україні це питання також викликало б резонанс у неве-
ликій частині суспільства; громадяни, що належать до інших релігійних мен-
шин або без релігійної ідентифікації, не мали б стосунку до цієї ситуації. 

Процес утвердження Православної церкви України відбувався впро-
довж перших десятиліть незалежності України і весь цей час залишався 
надзвичайно важливою темою публічних дебатів.2 Він досягнув кульмінації 
з обранням Митрополита Епіфанія головою Православної церкви України 
в грудні 2018 року. Епіфаній був обраний об’єднавчим собором українських 
православних церков, що проводився в Соборі Св. Софії в Києві.3 Той факт, що 
церкву було засновано відносно швидко після здобуття незалежності, демон-
струє важливу роль, яку релігійні інституції відіграють у творенні нації й під-
креслює, наскільки взаємопов’язаними є релігія та національна приналеж-
ність, а також є проілюстрованим на прикладі розвитку єврейського життя 
в XIX столітті. 

У статті я порівнюватиму життєвий досвід єврейських цивільних чоло-
віків у німецькій та американській культурах із їхніми співвітчизниками в 
збройних силах, для того щоб проаналізувати стратегії інтеграції у відповідні 
культури. Далі стаття зосереджуватиметься на двох центральних питаннях: 
перше стосується викликів і можливостей соціального включення єврей-
ських емігрантів у неєврейське середовище через їхню військову службу та 
соціальну залученість. Друге стосується їх досвіду в збройних силах та вій-
ськових конфліктах і розглядає подібні й відмінні риси різних стратегій інте-
грації в XIX столітті.

Зокрема, Франсуа Гесне зазначав, що традиційні структури єврейської 
громади продовжували бути вихідною позицією й джерелом впливу на ок-
ремих євреїв навіть у громадах великих міст, що стрімко модернізувалися. 
Єврейські релігійні органи влади прагнули допомогти євреям далі викону-
вати свої релігійні обов’язки та поєднувати свій новий досвід зі щоденним 
дотриманням єврейського права. 

1 Yohanan Petrovsky-Shtern, Jews in Russian Army, 1827–1917, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009, 43, 50.

2 UNIAN Information Agency, ‘Tomos for Ukraine Church: Poroshenko’s adviser to attend 
Synod of Ecumenical Patriarchate’, 23 November 2018, https://www.unian.info/politics/10349757-
tomos-for-ukraine-church-poroshenko-s-adviser-to-attend-synod-of-ecumenical-patriarchate.html, 
last accessed 21 December 2018.

3 UNIAN Information Agency, ‘Metropolitan Epifaniy elected head of local Ukrainian Orthodox 
Church’, 15 December 2018, https://www.unian.info/politics/10378413-metropolitan-epifaniy-
elected-head-of-local-ukrainian-orthodox-church-photo-video.html, last accessed 21 December 
2018.

https://www.unian.info/politics/10349757-tomos-for-ukraine-church-poroshenko-s-adviser-to-attend-synod-of-ecumenical-patriarchate.html
https://www.unian.info/politics/10349757-tomos-for-ukraine-church-poroshenko-s-adviser-to-attend-synod-of-ecumenical-patriarchate.html
https://www.unian.info/politics/10378413-metropolitan-epifaniy-elected-head-of-local-ukrainian-orthodox-church-photo-video.html
https://www.unian.info/politics/10378413-metropolitan-epifaniy-elected-head-of-local-ukrainian-orthodox-church-photo-video.html
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Військова служба була справжнім викликом у житті релігійного єврей-
ського чоловіка, який змушений був учитися, як поводитися загалом у ново-
му середовищі1.

Мордехай Броєр наголошував на тому, що члени єврейських релігійних 
громад були швидше схильні вважати себе частиною групи, ніж окремими 
особами; а групова лояльність була складовою частиною їхньої релігійності.2 
Як зазначав Уте Фреверт, християнські органи влади намагалися використа-
ти цей зв’язок між лояльністю й релігією для заохочення доброї поведінки 
та покращення моральності серед своїх солдатів3. Окрім того, це поняття є 
пов’язаним із єврейськими релігійними практиками, що продовжували ві-
дігравати важливу роль у єврейській ідентичності й слугували спільною ри-
сою для євреїв.

Єврей у будь-якій європейській чи американській військовій формі по-
ривав зі щоденними практиками своєї громади, а також набував нових обра-
зів маскулінності й ритуального досвіду, який відтворювався в специфічній 
і майже виключно чоловічій громаді. Військова служба створила новий тип 
людської поведінки, що кидав виклик панівній місцевій маскулінності тих 
чоловіків, які не служили4. Бенджамін Натанс показав, що єврейські солдати 
використовували низку стратегій, щоб упоратися зі своїм періодом військо-
вої служби, і намагалися максимально використати потенційні переваги ар-
мійського життя після закінчення служби5.

Насправді, у XIX столітті не було єдиного поняття єврейської панівної 
маскулінності через високий рівень неоднорідності єврейського населення в 
той час. Як писав Даніель Вільдман, німецька єврейська маскулінність уяв-
лялася відмінною від свого східноєвропейського відповідника: німецькі євреї 
прагнули мати витончене й гармонійне тіло, тимчасом як східноєвропейська 
маскулінність перебувала на межі відвертого насильства6.

Згідно з Міріам Рюруп, у XIX столітті єврейські студенти почали прийма-
ти форму німецької панівної маскулінності, що існувала в німецьких акаде-
міях. Єврейські студенти поєднували прусські воєнні ідеали та свою німець-
ко-єврейську маскулінність із патріотизмом7. Гілман припускав, що образ 
східного єврея замінив у суспільній уяві первісний образ його одновірця 

1 Francois Guesnet, Polnische Juden im 19. Jahrhundert: Lebensbedingungen, Rechtsnormen 
und Organisation im Wandel, Köln: Böhlau, 1998, 254, 357.

2 Mordechai Breuer, Jüdische Orthodoxie im Deutschen Reich 1871–1918, Frankfurt a. M.: 
Jüdischer Verlag bei Athenäum, 1986, 4.

3 Ute Frevert, Die kasernierte Nation: Militärdienst und Zivilgesellschaft in Deutschland, 
München: Beck, 2001, 253.

4 Ibid., 110, 235.
5 Benjamin Nathans, Beyond the Pale. The Jewish Encounter with Late Imperial Russia, 

Berkeley: University of California Press, 2002, 62.
6 Daniel Wildmann, Der veränderbare Körper: Jüdische Turner, Männlichkeit und das 

Wiedergewinnen von Geschichte in Deutschland um 1900, London: Leo Beck Institute, 2009, 271.
7 Miriam Rürup, ‘Auf Kneipe und Fechtboden: Inszenierungen von Männlichkeit in jüdischen 

Studenten verbindungen in Kaiserreich und Weimarer Republik‘, in: Martin Dinges (ed.), Männer — 
Macht — Körper: Hegemoniale Männlichkeiten von Mittelalter bis heute, Frankfurt: Campus Verlag, 
2005, 154.
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західного єврея, як квінтесенцію неасимільованого аутсайдера через його осо-
бливу мову, зовнішність та обмеження в дієті, притаманні євреям зі Східної 
Європи1. Кріста Хеммерле написала, що поняття панівної маскулінності мож-
на застосовувати за умови знання контексту. Вона також підтримує припу-
щення, що в кожному суспільстві було багато видів панівної маскулінності.2

Єврейські фізичні риси, зовнішність і особливі моделі поведінки часто 
ставали об’єктом дискусій і суперечностей. Вони відігравали важливу роль 
в антропологічно та політично чи (псевдо)-науково мотивованих дебатах у 
християнських спільнотах. У цей період центрально-європейська влада ви-
рішила відкрити свої збройні сили для євреїв, як це було зроблено в Росії.3

Відтоді молоді єврейські чоловіки почали регулярно набувати різнома-
нітного досвіду в різних європейських збройних силах, часто проти їхньої 
волі. Наприклад, для єврея було майже неможливо стати офіцером прусської 
армії.4 Й. Брафман писав: “Краще служити Небесному Цареві, ніж одягти на 
себе хрест царя; краще померти, ніж їхати на коні царя”5. Дерек Пенслар у 
книзі “Євреї та збройні сили” описував роки від Французької революції до 
початку Першої світової війни, визначаючи їх як довге XIX століття, яке у 
випадку євреїв чітко починалося від Наполеонівських воєн і закінчувалося 
кінцем Першої світової війни6.

На початку цього процесу в декількох європейських країнах йшли деба-
ти щодо того, чи євреї здатні взагалі нести військову службу.7 Це було дуже 
важливе питання, яке порушувало проблему рівності й громадянських прав 
для християнської більшості та єврейської меншості в сучасній державі.8 
Шмідль писав, що ця ситуація неминуче призведе до розгляду питань грома-
дянської відповідальності й військової служби9.

У Росії, за словами Йоханана Петровського-Штерна, “з часом служба в ар-
мії спричинила зміни у фізичній зовнішності євреїв, витворила нові форми 
єврейської свідомості, допомогла їм набути нові навики, запалила єврейське 
патріотичне завзяття, мілітаризувала […] єврейський публічний дискурс і 
відкрила двері єврейським солдатам до рівності та звільнення”.10 Цікаво, що 
тут можна побачити еквівалент однієї з ситуацій, що розглядатиметься 

1 Sander Gilman, Jüdischer Selbsthaß: Antisemitismus und die verborgene Sprache der Juden, 
Frankfurt a. M.: Jüdischer Verlag, 1993, 190.

2  Christa Hämmerle, ‚Zur Relevanz des Connell’schen Konzepts hegemonialer Männlichkeit für 
Militär und Männlichkeit/en in der Habsburgermonarchie (1868–1914/18)‘, in: Martin Dinges (ed.), 
Männer — Macht — Körper: Hegemoniale Männlichkeiten von Mittelalter bis heute, Frankfurt: 
Campus Verlag, 2005, 118 f.

3  S. Rohrbacher and M. Schmidt, Judenbilder: Kulturgeschichte antijüdischer Mythen und 
antisemitischer Vorurteile, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1991, 375, 361.

4  Meno Burg, Geschichte meines Dienstlebens, 2. Aufl., Leipzig: Verlag von Kaufmann, 1916, XI.
5  Yakov Aleksandrovich Brafman, The Book of the Kahal, St. Petersburg, 1882, 161.
6  Derek Penslar, Jews and the Military: A History, Princeton: Princeton University Press, 2013, 

35.
7  Erwin Schmidl, Habsburgs jüdische Soldaten 1788–1918, Wien: Böhlau Verlag, 2014, 22.
8  Sorkin, “Epoch of Modernity”, 336.
9  Schmidl, Habsburgs jüdische Soldaten, 23.
10  Petrovsky-Shtern, Jews in Russian Army, 1.
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пізніше в цій статті й стосуватиметься Ісаака Маєра Вайза і його намагань 
створити нове освічене й відповідальне єврейство в США через декілька 
десятиліть. 

Нові політичні реалії змінили фізичні виміри життя окремого чолові-
ка-єврея. Досвід служби в армії сучасної держави надавав нові виклики й 
можливості людям ізраїльської віри.1 Проте існував величезний розрив між 
їхньою готовністю як громадян повністю брати участь у житті своєї країни 
й реальністю, яка була не лише результатом їхніх особистих рішень, але й 
результатом реакції з боку християнського суспільства. 

 Те, як єврейські солдати фізично чи психологічно давали собі раду 
з військовою службою, загалом свідчило про їх готовність інтегруватися в 
християнське суспільство чи відсутність такої готовності, або, іншими сло-
вами, — демонструвало прагнення зберегти своєю єврейську ідентичність 
чи пожертвувати нею. Згідно зі словами Шмідля, “багато євреїв, особливо в 
західних регіонах (Богемія, Нижня Австрія та Трієст), вітали запровадження 
обов’язкової військової служби як можливість для себе”2. Проте їхні одновір-
ці з Галичини часто реагували негативно, як і євреї під пануванням Росії. У 
Східній Європі виявляється, що “тоді, як усюди в Європі запровадження вій-
ськової служби для євреїв поклало кінець їхньому виключенню з суспільства 
загалом і з політики зокрема, призов в армію російських євреїв був унікаль-
ною справою […]. Росія просто залучала […] євреїв у державу”3.

Уряди центрально-європейських держав вважали своє єврейське насе-
лення засобом для досягнення мети: з одного боку, євреї стали сировиною, 
яку можна було перетворити на вірних і відданих громадян для їхніх сучас-
них держав. З іншого боку, європейські монархи також хотіли посилити свої 
збройні сили й постійно потребували більше солдатів. Євреї мусили адапту-
ватися до цієї ситуації або покинути Європу4.

Аналіз ситуацій: Ісаак Маєр Вайз, Альберт Конгейм і Макс Ейнштейн 

Для того щоб краще проілюструвати різні поняття єврейської національ-
ної приналежності та маскулінності, я презентую особистий досвід і виклики 
трьох єврейських чоловіків: Ісаака Маєра Вайза, Альберта Конгейма й Макса 
Ейнштейна.

Ісаак Маєр Вайз (Мудрий) став утіленням нового, орієнтованого на рефор-
ми американського єврея центрально-європейського походження. Приклад 
Вайза — це основна ситуація, яку буде проаналізовано в цій статті, а долі двох 
інших єврейських постатей подаються як ілюстрації можливих альтернатив 
до його життя. Однією з цих особистостей є Альберт Конгейм, що воював у 
німецько-данській війні 1864 року, на прикладі якого ми бачимо, що стало-
ся з багатьма чоловіками, які не емігрували, як Вайз. Другою особою є Макс 

1  Sorkin, “Epoch of Modernity”, 360.
2  Schmidl, Habsburgs jüdische Soldaten, 33.
3  Petrovsky-Stern, Jews in Russian Army, 2.
4  Sorkin, “Epoch of Modernity”, 332, 375.



130

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ЧАС ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

Ейнштейн, освічений німецько-американський єврей, що служив і в зброй-
них силах, і дипломатом. Обоє з них — Вайз і Ейнштейн — були євреями з 
Центральної Європи, яким удалося утвердитися в США як зрілим особисто-
стям, хоч і в різних сферах. 

Ісаак Маєр Вайз залишив свою скромну посаду рабина в маленькому 
містечку в Габсбурзькій імперії й переїхав до США в 1846 році. У своїх піз-
ніх статтях він описував світ та ідеї європейського єврея, що носив маску 
справжнього американця. Його сила, характер і особисті якості допомогли 
йому заявити про себе як про проповідника й плідного письменника. Це зро-
било його однією з найцікавіших постатей у північноамериканській єврей-
ській громаді тієї епохи. Він перебував у центрі політико-соціальних дебатів 
свого часу. Можна сказати, що він символізує собою прогресивних релігійних 
євреїв у нову епоху модернізму1.

Макс Ейнштейн був німецьким євреєм, що народився 1822 року в Бухау 
й пішов добровольцем в американську армію під час Громадянської війни. 
Його сповнене пригод життя й кар’єра описувалися в німецько-єврейській 
національній пресі, і він став рольовою моделлю для молодих єврейських 
чоловіків, які хотіли стати офіцерами німецької армії в переддень Першої 
світової війни. Він переїхав до Америки в дорослому віці й пізніше повер-
нувся на свою німецьку батьківщину, коли був призначений американським 
консулом у Нюрнберзі. Газета “Юдіше Турнцайтунг” (“Єврейська спортив-
на газета”) публікувала в 1904 році низку статей про євреїв на військовій 
службі в Німеччині та за кордоном, і Макс Ейнштейн був героєм однієї з них. 
Звичайний єврей XIX століття, він був захоплений технічним і соціальним 
прогресом, що відбувався навколо нього. 

Багато євреїв були залучені до цього нового європейського світу як маскі-
лім (освітяни). Деякі традиційні євреї утворювали неоортодоксальні групи, 
оскільки відчували потребу визначити межі дозволених дій2. Інші вирішили 
емігрувати до Нового Світу й використати його нові можливості, щоб збуду-
вати своє життя на основі повністю нових ідей. Одним із них був Ісаак Маєр 
Вайз, що народився 29 березня 1819 року в богемському містечку Штайнгруб, 
у центрі Габсбурзької імперії. Те, що він виріс і вивчився на рабина в серці 
Європи, змусило його прагнути свободи, щоб стати господарем своєї долі й 
продовжити власну самоосвіту. Вайз прагнув до рівності між людьми й соці-
ального прогресу.

Вайз вирішив емігрувати до Америки, де, на його думку, усі могли бути 
рівними, незважаючи на їхнє релігійне походження. Після адаптації до но-
вого американського суспільства відбулася трансформація його європей-
ських страхів, і в нього з’явилася неприязнь до європейського модернізму 
й національної приналежності. Він брав участь у створенні нової системи 
поглядів в юдаїзмі, яка надавала його одновірцям стійкий космополітич-
ний і парадоксально націоналістичний американський світогляд на новій  

1 Ibid., 379.
2 Ibid., 323, 343.
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землі.1 Якби Вайз залишився в Центральній Європі, він би йшов іншою до-
рогою, можливо, тією, яка стала типовою для багатьох молодих єврейських 
чоловіків у XIX столітті.

Газета “Юдіше Турнцайтунг” інформувала своїх читачів про життя 
і смерть єврейського волонтера Альберта Конгейма, що поліг у німецько-дан-
ській війні 1864 року, воюючи на німецькому боці. Він був воєнним героєм, 
який раніше був активним членом Гамбурзького гімнастичного товариства. 
Його героїчна смерть дала читачам доказ, що єврейський солдат може жити 
і вмирати за свою країну так само, як німецький офіцер. Справжній німець-
ко-єврейський солдат повинен вести своїх товаришів уперед у бій. Конгейм 
загинув, коли його загін штурмував данські позиції 29 червня 1864 року2.

Життя і смерть Конгейма були представлені репортером як дві пара-
лельні історії, одна з яких описувала війну і смерть, а друга — життя героя 
в мирний час. Наче прагнучи довести його шляхетне походження й добру 
німецьку освіту, газета стверджувала, що він не лише був успішним членом 
чисто німецького гімнастичного товариства, у якому завоював багато при-
зів, але й був у його правлінні. У статті зазначалося, що Конгейм був фізично 
й ментально готовим до німецької військової служби.3 Ця історія описувала 
гордого німецького єврея й патріота німецької батьківщини, що боровся за 
славу та свободу Німеччини і чиє життя несподівано обірвалося. 

Жахлива битва, у якій загинув Конгейм, відбулася на острові Альсен і 
була драматично описана в газетній статті. Конгейм вів своїх солдатів, “поки 
зрадлива куля не влучила йому просто в хоробре серце”4. Конгейм написав в 
останньому листі перед смертю , що якби атака була успішною, його б підви-
щили до звання офіцера. Його поховали на єврейському кладовищі з повни-
ми військовими почестями, хоча він не був офіцером, і вшанували як героя 
члени Гамбурзького гімнастичного товариства.

Наш третій приклад — це Макс Ейнштейн, що переїхав до Америки 
менш ніж на 20 років, а потім повернувся до Нюрнберга. Подібно до Ісаака 
Маєра Вайза, він залишив Європу саме перед хвилею революцій наприкінці 
1840-х років. Він став лейтенантом гвардії у Вашингтоні 1852 року, брав ак-
тивну участь в організації Ескадрону летючої артилерії у Філадельфії 1853 
року й пізніше був призначений ад’ютантом міського губернатора Полака. 
Як полковник армії Півночі, Ейнштейн хоробро бився в битві при Булл Ран. 
У 1861 році він залишив збройні сили й став американським консулом у 
Нюрнбергу, Баварія. 

1 Упродовж короткого часу він був рабином у Рідніці, у своїй рідній Богемії. Після по-
дальшого навчання він став рабином в Олбані, Нью-Йорк. Пізніше, у 1854 р., його обрали 
рабином конгрегації Бене Єшурун у Цинциннаті. Він дуже цікавився літературою й літера-
турною працею і в 1854–55 рр. заснував дві газети: англомовний Ізраеліт (Ізраїльтянин) та 
німецькомовну Дебору. У 1873 р. він заснував Союз американських єврейських конгрегацій, 
що призвело до заснування Коледжу єврейського союзу й Центральної конференції амери-
канських рабинів. 

2 Notices, ‚In memoriam‘, in: Jüdische Turnzeitung. Monatsschrift für die körperliche Hebung 
der Juden, May 1903, 85.

3 Ibid.
4 Ibid.



132

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ЧАС ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

Про Ейнштейна також було написано статтю в “Юдіше Турнцайтунг” і 
його хвалили єврейсько-німецькі читачі за те, що він був єврейським “ні-
мецьким” солдатом в армії США. Газета вважала, що його єврейсько-німець-
кі корені робили полковника добрим прикладом національно орієнтовано-
го єврея, що також був німецьким патріотом. Д-р Естер [sic] написав у своїй 
статті, що Ейнштейн точно мав німецький військовий дух і, будучи євреєм, 
він навряд чи зміг би стати офіцером у своїй рідній Німеччині1.

Ісаак Маєр Вайз обрав зовсім іншу дорогу. Будучи молодим чоловіком, 
що робив перші кроки на американській землі, він використовував усі мож-
ливості, щоб зустрітися з такими видатними американцями, як Президент 
США Закарі Тейлор, сенатор Сюард та іншими політичними діячами у 
Вашингтоні.2 Глибоке незадоволення європейськими політико-соціальними 
системами привело молодого єврея з Богемії на Східне узбережжя Америки, 
а пізніше на Середній Захід, де він полюбив лібералізм і республіканський 
спосіб життя. 

Центрально-європейське суспільство відмовило Вайзу в рівності, якої 
він прагнув. Він вважав становище толерованого єврея в Європі навіть гір-
шим за становище чорношкірих рабів на американському Півдні3. Вайз очі-
кував, що зміни врешті-решт прийдуть і в його колишню батьківщину, але 
не відчував культурної чи політичної відданості до полишеного ним цен-
трально-європейського оточення. Він відчував, що залишив землю рабства, 
як єврей із біблійних історій, він виїхав зі свого богемського Єгипту й дістався 
до берегів землі свободи разом із тисячами інших біженців.4 Ця нова земля 
була обіцяна їм не лише Богом, але й Просвітництвом і прогресом людства. 

Вайз міг вільно продовжувати свою службу Богові як єврей-практик і 
почати служити своїй новій громаді й країні як вільна людина в політиці. 
Можна припустити, що Вайз уже був “самоствореним” американцем у Європі, 
що витворив для себе Америку з допомогою книжок і своєї уяви.5 Незважаючи 
на це, такий шлях не був йому призначеним наперед. Після того, як новини 
про революції в Європі досягли американських берегів у 1848 році, молодий 
рабин Вайз почав розглядати можливість повернення до Європи, щоб узяти 
участь у заснуванні ідеалізованої пан-європейської республіки. Він мріяв не 
про те, щоб привезти більше європейців до Америки, а про запровадження 
в Європі суспільного устрою в американському стилі.6 Його перші дні в США 
формувалися утопічною мрією про універсальну ліберальну державу. 

Ісаак Вайз приїхав до Америки своїх мрій, і справжня Америка його 
не розчарувала. Політично він приєднався до Демократичної партії прав 

1 Dr. Bloch‘s Östereichische Wochenschrift, ‘Ein deutscher Jude als Oberst‘, in: Jüdische 
Turnzeitung: Monatsschrift für die körperliche Hebung der Juden, March 1904, 58–59.

2 Jacob R. Marcus, The Americanization of Isaac Mayer Wise, Cincinnati: American Jewish 
Archives, 1969, 1.

3 Ibid., 5.
4 Ibid.
5 Ibid., 4.
6 Ibid., 8.
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штатів1. Тимчасом як Ісаак утверджувався в Цинциннаті, він був залуче-
ний до Республіканської партії. Вайз розглядав республіканство й відданість 
Американській Конституції як спосіб життя, освячений божественною владою. 
Держава в Америці мала бути відокремленою від Церкви, щоб захистити благо-
получчя людини як особистості, вірянина й громадянина. Жодна деномінація не 
повинна була узурпувати державу й перетворити її на “акціонерну компанію”2.

Місто Цинциннаті і його жителі перебували під впливом і Півночі, і 
Півдня США, і Вайз не був винятком. Він розглядав Громадянську війну як 
величезне зло, якого треба було уникнути будь-якою ціною. Сполучені Штати 
були унікальною державою в новітній історії людства, яка була надто вели-
кою, крихкою й перспективною, щоб ризикувати її існуванням у вбивчому 
громадянському протистоянні. 

Вайз став головним редактором “Ізраеліта” (“Ізраїльтянина”), що був 
найстарішим щотижневиком у регіоні й за діапазоном тем, які висвітлював, 
мав безпрецедентний вплив на своїх читачів на американському Середньому 
Заході та Півдні3. Редакційні статті Вайза були свідченням його політичних і ре-
лігійних поглядів на багато тем, включно з єврейською національною прина-
лежністю та війною. Його позиція, незважаючи на симпатії до американських 
радикалів із їхньою огидою до рабства й бідності, була позицією центристської 
людини в політичному та релігійному значенні. Це добре узгоджувалося зі ста-
рою єврейською ідеєю уникнення крайнощів. Його позиція вимагала від нього 
наслідувати derech eretz (дорогу світу) — або, інакше кажучи, прийнятну й по-
мірковану поведінку в житті.

Вайз невтомно боровся за єврейське звільнення та свободу. Він не вва-
жав себе екстремістом, а відданим і благочестивим єврейським лібералом із 
завзятим і логічним порядком денним, спрямованим на просування релігій-
них і суспільних реформ, корисних як для євреїв, так і для християн. Як зазна-
чає Джейкоб Маркус, одним із важливих аспектів ідентичності Вайза були 
не його єврейські переконання, а швидше його схильність до космополітиз-
му.4 Інакше кажучи, його країна — США — покращувала світ і його політику 
на всій земній кулі, включно з Європою. Політичні інституції могли б дати 
суспільству можливість наблизитися до ідеального світу, описаного в єврей-
ських релігійних текстах.

Під впливом своїх нових співвітчизників Вайз перейшов від переконан-
ня, що Америка — це ідеальне місце для збереження прав людини для аме-
риканців, до ідеї, що американські цінності можна розповсюдити по всьому 
світу. Але тут час був визначальним і, на його думку, Європа XIX століття була 
ще надто незрілою, щоб вийти на американський ліберальний шлях. Вайз 
був молодим ідеалістом, який знайшов безпечне місце, що мало потенціал, 
щоб стати місцем “єдиного людства” й дати надію світові5.

1 Ibid., 6.
2 Ibid., 7.
3 Bertram W. Korn, Isaac Mayer Wise on the Civil War, Hebrew Union College, 1970, 635.
4 Marcus, The Americanization of Isaac Mayer Wise, 6, 8.
5  Ibid., 9.
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Вайз знав, що йому потрібна буде відповідна мова, щоб донести свої ідеї 
до євреїв-співвітчизників і адекватно виразити нові ідеї свободи. Він розумів 
важливість опанування англійської мови, щоб отримати доступ до амери-
канського суспільства1.

Вайз розглядав німецьку мову як зв’язок із інтелектуальним рабством 
попереднього життя в Європі й робив значні зусилля, щоб його одновірці не 
залишалися німецькими євреями в американському суспільстві. Вайз не під-
тримував старої німецької общинної влади чи старих європейських органі-
заційних форм, тому що вони були антитезою до його ідеології, що необхідно 
стати новим американським євреєм.

Вайз дотримувався космополітичних поглядів, ще живучи в Європі, і 
вони були вираженням його власного ставлення до ідеї національної при-
належності, яка стала окремим явищем в Америці середини XIX століття й 
лежала в основі егоцентричного націоналізму2. Вайз не був лібералом свого 
часу, але був ближчим до ранніх республіканських ідей кінця XVIII століття. 
Він розумів суперечність між приналежністю до ідеальної нації і щоденною 
політичною практикою представників влади в їхніх кабінетах. Він бачив не-
доліки й недосконалу практику, яка суперечила його уявленню про лібераль-
ну націю і, що гірше, була схожою на автократичну та непопулярну Європу. 
Він зневажав партії й групи впливу, що були винними в корупції на держав-
ній службі чи упереджену заангажованість церкви в політиці, а також тих 
людей, що були готові вести жорстокі внутрішні битви заради вигоди на шко-
ду американським публічним інтересам. 

Вайз намагався навчати людей і не сприймав неосвіченості в будь-якій 
формі. Він вважав, що брак моральних чеснот в індустріальному суспіль-
стві був наслідком нестачі освіченості серед його співвітчизників. Він бачив 
конфлікт у своїй ідеалізації неіндустріалізованого європейського суспіль-
ства як досконалого середовища для розвитку ліберального способу життя, 
з одного боку, та промисловою Америкою, що швидко модернізувалася, з 
іншого боку.3

Вайза турбував той факт, що швидкі гроші й величезне багатство заро-
блялися за рахунок утримання своїх співгромадян у бідності, що могло за-
грожувати соціальній рівновазі й призвести до щораз більшої соціальної 
нерівності. Лише середній клас, відомий йому з Центральної Європи, міг би 
підтримувати демократичний розвиток республіки. Він не схвалював бага-
тих сімей (як-от Ротшильди, хоча вони й були євреями з походження), якщо 
вони не були прихильними до ліберальних ідей і соціальної справедливості.4

Америка мала величезні природні ресурси й була досить багатою, щоб 
створити суспільство рівних можливостей і полегшити доступ до освіти та 
заможного майбутнього непривілейованим класам. Освіта й збалансована 
суспільна система, а не радикальні й революційні крайнощі стали ключем 

1  Ibid., 10.
2 Marcus, The Americanization of Isaac Mayer Wise, 11.
3 Ibid., 12.
4 Ibid., 13.



135

Еліша Салівон. Аспекти національної приналежності та маскулінності серед євреїв- чоловіків

до майбутнього. У своїх суспільно-політичних ідеях Вайз виступав проти по-
току сучасних йому подій. Його упередження й підозри щодо великого біз-
несу були ідеалістичними, орієнтованими на майбутнє й непрактичними 
або важкими для застосування в його час. Релігійна громада була, напевно, 
найкращим місцем, де ідеї Вайза могли знайти найдоброзичливіших слуха-
чів, які охоче сприймали красномовного релігійного й громадського лідера 
з сучасним ставленням, що був готовий пристосуватися до нового життя в 
Америці. 

Ісаак Маєр Вайз бачив, як і багато інших, неминучість війни між амери-
канськими Північчю і Півднем. У Західній і Центральній Європі багато євреїв 
розглядали війну як можливість довести свою відданість державі й зароби-
ти право стати повноцінними громадянами. Вайз виїхав із Європи, оскільки 
вважав, що ці намагання були марними й не мали майбутнього. У 1861 році, 
коли стало зрозумілим, наскільки кровопролитною буде Громадянська вій-
на в Америці, Вайз написав редакційну статтю в “Ізраїльтянині” під назвою 

“Мовчання — наша політика”, де висловив свої чіткі погляди на питання вій-
ни.1 Вайз написав, що треба порівнювати американську публіку з колектив-
ним утіленням пророка Єремії, який оплакував крах Республіки серед жахли-
вого ажіотажу перед війною2. Його цікавило, чи могла б людина передбачити 
морально-соціальний розпад цієї Республіки й чи повинна вона ставати на 
якийсь бік у цій війні. 

Вайз визнавав, що вибрати, на чий бік стати, було важко, оскільки кож-
на зі сторін мала своїх прихильників серед його одновірців. Тому лібераль-
ний єврей має мовчати про ці сумні й нещасливі події та сподіватися, що 
примирення одного дня зцілить рани війни.3 Автор вирішив утримуватися 
від коментарів і радив своїм читачам робити так само. Для нього було вели-
ким горем дивитися, як його нова батьківщина руйнує себе в Громадянській 
війні. Це горе можна було порівняти лише з почуттям втрати зв’язку з міс-
цем народження, після того як він залишив свою європейську батьківщину. 

Тут є не лише посилання на біблійний образ зруйнованого Єрусалиму, 
але й на особисті переживання єврейських емігрантів, які вже втратили свою 
батьківщину. Вони втекли з Європи, щоб заснувати нове життя в лібераль-
ній Америці й опинилися у вирі війни між громадянами-братами. У цьому 
оточенні Вайз відкидав радикалізм і приймав ліберальний порядок денний 
поступових змін через просвітництво й освіту. Він розглядав старовинний 
Закон Мойсея (Тору) як досконалий інструмент для поширення моральних 
ідей, а Америку — як ідеальне місце для розвитку нового вільного суспіль-
ства навколо цих ідей. Він виступав проти будь-яких радикальних змін у ре-
лігії чи внутрішній політиці.

Вайз залишався відданим принципу мовчання, який він проголосив у 
редакційній статті на початку Громадянської війни й уникав обговорення 
поточних політичних і військових подій у своїй газеті. Проте написане ним 

1  Korn, Isaac Mayer Wise on the Civil War, 636.
2  Ibid.
3  Ibid.
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про спасіння окремих душ, яке він вважав важливішим за будь-які політичні 
події в сучасній історії, дає нам невелике уявлення про його світогляд1.

З релігійної перспективи, він міг би знайти втіху в тому погляді, що 
Громадянська війна була покаранням, посланим Богом для очищення нації 
від її пороків. Він продовжував звинувачувати політиків і проповідників 
у значній шкоді державі, яка стала результатом їхньої ненависті та гріхів. 
Іншим результатом Громадянської війни було значне зростання антисемі-
тизму. Знову відчувати на собі ці старі упередження з сучасними вивертами 
шокувало німецьких євреїв у США й нагадувало їм про антисемітські євро-
пейські спільноти, які вони залишили. Образ єврея як підозрілого й нелояль-
ного підданого був поширений у Європі в XIX столітті та пізніше.

Як протидію до антисемітських нападів, Вайз підтримував зведення 
пам’ятників євреям, що полягли у війні. Вайз і члени сучасного йому єврей-
ського суспільства вважали, що спорудження пам’ятників і збір даних про 
внесок єврейських солдатів у перемогу чи захист своєї батьківщини допо-
може їм у боротьбі за громадянські права євреїв двома вирішальними спо-
собами. По-перше, це буде виявом поваги до загиблих солдатів. По-друге, це 
доведе наступним поколінням, що американські євреї справді боролися за 
свою американську батьківщину.

Вайз, Конгейм і Ейнштейн ніколи не були суперечливими особами чи 
людьми, що кидали виклик соціальним нормам. Вони були візіонерами, що 
малювали у своїй уяві нову форму Національної приналежності в лібераль-
ному суспільстві, вільному від нетолерантності, де повністю освічені євреї 
та не-євреї будуть рівними партнерами в поширенні божественного знання 
про гармонійний суспільний устрій або в їх суспільній позиції. Крім того, 
для Вайза катастрофа полягала в тому, що розпочалася Громадянська війна. 
Вона ставила під загрозу його нову націю та життя його співгромадян і спів-
вітчизників-євреїв. На відміну від багатьох своїх реформаторськи налашто-
ваних сучасників у Європі, він не бачив можливості для рівності у військо-
вій службі. Навпаки, його лякали великий розмах і страждання війни та її 
наслідки для американського суспільства. Війна йому не подобалася, і він 
вважав за краще почати подорож до землі обітованої за океаном та приєд-
натися до іншої нації. Ейнштейнові й Конгеймові їхня участь у військових 
діях принесла можливість бути в добрих стосунках із новими політичними 
націями та доводити, що вони належать до них, частково через те, що вони 
живуть у відповідних державах і частково через той факт, що вони бороли-
ся за них.

Вайз намагався утвердити новий тип єврейської громади навколо но-
вих духовних та освічених лідерів, які могли керувати своїми одновірцями 
й навчати їх громадянської участі. Він використовував сучасні національні 
мас-медіа, щоб звертатися до всіх єврейських громад та осіб, які хотіли його 
слухати.

1 Ibid., 649.
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Висновок

Я обрав для аналізу ситуацій три особи, що належали до етнічної й ре-
лігійної єврейської меншини. Зосередився саме на них, оскільки всі вони 
перебували в пошуку національної ідентичності та громадянського суспіль-
ства, справжніми членами якого вони себе почували в періоди військових 
конфліктів і на початку військової мобілізації більшості чоловічого насе-
лення в західному світі. Не обов’язково всі єврейські чоловіки в XIX століт-
ті почували себе цінними членами свого суспільства лише тому, що вони 
носили його військову форму. Я описав суперечності, які виникали між 
цими двома ролями, і яким чином чоловіки могли з ними впоратися. У двох 
із описаних випадків чоловіки розглядали армію як можливість і виклик 
своєму розумінню національної приналежності та особистої ідентичності. 
Третій чоловік знайшов іншу стратегію й уникав війни та збройних сил. Ці 
три ситуації ілюструють, що було багато стратегій поведінки для патріотич-
ного члена мажоритарного суспільства, який водночас продовжував нале-
жати до окремої меншини. 

У висновку ми повернемося до України, наводячи цитату зі статті 
Олександра Мотиля: “Бачите, я не знаю чи розмаїття є джерелом сили, як 
говорить народна мудрість. Але я точно знаю, що це життєвий факт — для 
країн, університетів, корпорацій, для всіх. У цьому сенсі Україна є нормаль-
ною й цілком типовою”.1 Уроки з попередніх епох, які ми вивчили, можуть 
допомогти зрозуміти, як люди творили свою ідентичність, особливо під час 
військових конфліктів. Сучасна Україна матиме можливість оцінити тепе-
рішній досвід і використати його для побудови стабільного демократичного 
суспільства, що допоможе їй подолати трагедію сучасного конфлікту.
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