
Виставка Ути та Беттіни Фреверт, підготовлена до друку Фондом «Пам‘ять, 
відповідальність і майбутнє» та Федеральним фондом із досліджень 
диктатури Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН) під патронатом 
федерального міністра закордонних справ Гайко Мааса. 
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Витяги з текстів та фото -графії 
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ВЛАДА ПОЧУТТІВ

40 відсотків німців вважають 
огидним, коли геї цілуються в 
публічних місцях. З відразою 
люди реагують також і на ті речі, 
які їх начебто забруднюють та 
отруюють. Тому за часів націо-
нал-соціалізму представників 
сексуальних меншин послідовно 
«видаляли з тіла народу». Пла-
номірну пропаганду, спрямовану 
на почуття огиди, здійснювали 

держава та партія стосовно євреїв, сінті та ромів. 
Називаючи їх «паразитами» чи «гноєм», нацисти 
готували їхнє «викорінення» та «знищення». НДР 
також говорила про «народних шкідників» і провадила 
в 1952 році на прикордонних територіях «чистки» 
під кодовою назвою «Акція «Шкідники». На адресу 
Заходу лунали закиди з приводу «брудної культури», 
а фанів біт-музики обзивали «немитими хіпі». Такі 
лозунги використовували й західні німці, які нещадно 
критикували лівих студентів, називаючи їх «патлатими 
мавпами». Але коли політик від Християнсько-соці-
ального союзу Франц Йозеф Штраус обізвав критично 
настроєних письменників «щурами та падальними 
мухами», то навіть консервативні газети відмежувалися 
від цієї «мови, замішаної на гної».

Відраза як розвага: «Тунель жахів» у телевізійному шоу RTL 
« Табір у джунглях», 2004 р.
picture alliance / dpa / RTL / Штефан Менне

ВІДРАЗА

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

«З довгим волоссям, 
готові випити, 

неохайні та байдужі 
– вони тиняються на 

задвірках нації», – 
пише про хіпі журнал 

«Der Spiegel» 1996 
року. Схід та захід 

одностайні у своєму 
несприйнятті цієї 

молодіжної культури. 
DER SPIEGEL 39/1966

 У Гамбурзькому «скандалі з холодцем» 1919 року відраза пе-
ретворилася на гнів: власник фабрики Якоб Гайль переробляв 
трупи тварин на холодець. Починаються заворушення, і Гайля 
женуть вулицями. 
SZ Photo

«Єврей – світовий паразит»: навчальний 
зошит Вермахту закликає офіцерів та сол-
датів у 1944 році до нищівної війни на Сході. 
Wikipedia

Залізничників НДР закликають 
у 1959 році бути пильними у 
ставленні до тих, хто приїжджає 
із заходу.
bpk / Йохен Люке

40 відсотків німців вважають огидним, коли 
геї цілуються в публічних місцях. З відразою 
люди реагують також і на ті речі, які їх 
начебто забруднюють та отруюють. Тому за 
часів націонал-соціалізму представників 
сексуальних меншин послідовно «видаляли 
з тіла народу». Планомірну пропаганду, 
спрямовану на почуття огиди, здійснювали 
держава та партія стосовно євреїв, сінті та 
ромів. Називаючи їх «паразитами» чи «гно-
єм», нацисти готували їхнє «викорінення» 
та «знищення». НДР також говорила про 
«народних шкідників» і провадила в 1952 
році на прикордонних територіях «чистки» 
під кодовою назвою «Акція «Шкідники». 
На адресу Заходу лунали закиди з приводу 
«брудної культури», а фанів біт-музики 
обзивали «немитими хіпі». Такі лозунги ви-
користовували й західні німці, які нещадно 
критикували лівих студентів, називаючи 
їх «патлатими мавпами». Але коли політик 
від Християнсько-соціального союзу Франц 
Йозеф Штраус обізвав критично настроєних 
письменників «щурами та м’ясними муха-
ми», то навіть консервативні газети відмежу-
валися від цієї «мови, замішаної на гної».

Відраза як розвага: «Тунель жахів» у телевізійному шоу RTL «Табір у джунглях», 2004 р.
picture alliance / dpa / RTL / Штефан Менне

«Зупиніть Штрауса» – демонстрація 1980 року в Штутгарті. 
Кандидат на посаду канцлера Франц Йозеф Штраус, називаю-
чи лівих «щурами та м’ясними мухами», зазнає спротиву.
picture alliance / dpa

ВІДРАЗА

Влітку 2017 року 
поліція Пассау 
звернулася до 
громадян з проханням 
надати інформацію, 
після того як 
невідомі причепили 
свинячу голову на 
німецько-арабський 
благодійний притулок. 
Ворожий до ісламу 
акт мав викликати 
відразу у мусульман, 
які вважають м’ясо 
свині нечистим. 
Twitter

ВІДЕО: Йорґ Дрізельманн: Середовищу хіпі 
поголили голову, 3:59 хв.
zeitzeugen-portal.de

У 2010 році настав день гніву гро-
мадян, невдоволених політикою 
уряду. Гнів виник у Штутгарті, 
мешканці якого тривалий час 
протестували проти проекту мо-
дернізації залізничного вокзалу. 
Те, що жінки і чоловіки середнього 
та старшого віку голосно протес-
тували проти політичних рішень, 
спочатку здивувало. Починаючи з 
1960-их років, протести, здавалося 

би, стали прерогативою молоді. Але вже у Веймарській 
республіці громадяни всіх вікових груп вільно вислов-
лювали своє політичне невдоволення, навіть якщо 
«організований» гнів правого та лівого спектрів зосе-
реджувався в руках та кулаках молодих чоловіків. Як за 
військовим планом були організовані і антисемітські 
погроми 9 листопада 1938 року, під час яких – як пізні-
ше писали – «кипляча душа народу» випустила пару. 
Неорганізований гнів вивів громадян НДР на вулиці в 
червні 1953 року проти скорочення заробітних плат і за 
вільні вибори. І хоча гнів не придатний ні для тривалої 
мобілізації, ні для діалогу, спрямованого на пошук 
компромісу, він сигналізує про гостру потребу в діях: з 
розгніваними громадянами не можна ні жартувати, ні 
лаятись.

Противники суперечливого будівельного проекту «Штутгарт-21» 
у вересні 2010 року. 
picture alliance / dpa / Бернд Вайсброд

ГНІВ

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

У 2010 році настав день гніву громадян, 
невдоволених політикою уряду. Гнів виник 
у Штутгарті, мешканці якого тривалий час 
протестували проти проекту модернізації 
залізничного вокзалу. Те, що жінки і чоло-
віки середнього та старшого віку голосно 
протестували проти політичних рішень, спо-
чатку здивувало. Починаючи з 1960-их років, 
протести, здавалося би, стали прерогативою 
молоді. Але вже у Веймарській республіці 
громадяни всіх вікових груп вільно вислов-
лювали своє політичне невдоволення, навіть 
якщо «організований» гнів правого та лівого 
спектрів був у руках та кулаках молодих чо-
ловіків. Як за військовим планом були орга-
нізовані і антисемітські погроми 9 листопада 
1938 року, під час яких – як пізніше писали – 
 «кипляча душа народу» випустила пару. 
Неорганізований гнів вивів громадян НДР на 
вулиці в червні 1953 року проти скорочення 
заробітних плат і за вільні вибори. І хоча гнів 
не придатний ні для тривалої мобілізації, ні 
для діалогу, спрямованого на пошук компро-
місу, він сигналізує про гостру потребу в діях: 
з розгніваними громадянами не можна ні 
жартувати, ні лаятись. 

Противники суперечливого будівельного проекту «Штутгарт-21» у вересні 2010 року. 
picture alliance / dpa / Бернд Вайсброд

ГНІВ

Бонн, 1975 рік. Демонстрація проти статті 218, якою 
забороняли аборти. 
picture alliance / dpa / Клаус Розе

Під час виборів рейхспрезидента 1925 року в Берліні 
відбуваються заворушення.
picture alliance / akg-images

Вулиця Лейпцизька в Східному Берліні 17 червня 1953 року. 
Радянські танки приборкують народне повстання в НДР.
picture alliance / akg-images

Мешканці Праги з гнівом спостерігають за вторгненням 
німецького Вермахту 15 березня 1939 року.
bpk / Карел Новак

У листопаді 2018 року федеральна канцлерка Ангела Меркель 
і президент Франції Емманюель Макрон беруть участь у 
заходах пам’яті, присвячених 100-літтю завершення Першої 
світової війни, які відбуваються у північнофранцузькому місті 
Комп’єнь.
Funke Mediengruppe / Рето Клар 

Гнів на федерального канцлера Гельмута Коля в Галле (Саксонія-Ангальт) 
у травні 1991 року.
picture alliance / AP Images / Ганзі Краусс 

VIDEO:  
пані Махляйт. Гнів чехів, 4:38 хв. 
zeitzeugen-portal.de
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ГОРДІСТЬ
Літня казка 2006 року створила 
підґрунтя для відчуття гордості, 
хоча національна збірна і вибула 
з півфіналу. Тут було розв’язано 
загальновідомий вузол: від-
критість світові та гостинність 
поєдналися рука до руки у морі 
чорно-червоно-золотих прапорів. 
Після злочинів нацизму пишатися 
власною нацією було заборо-
нено – і це сприймалося як щось 

загальнозрозуміле. Гордість перемістилася в приватну, 
індивідуальну сферу: домогосподарки пишалися тим, 
що утримували свої квартири в бездоганній чистоті, 
 робітники гордилися високою якістю продукції «made 
in Germany“. Коли Соціал-демократична партія Німеч-
чини під час виборчої кампанії 1972 року проголосила 
слоган «Німці, ми можемо пишатися своєю країною», 
Віллі Брандт уточнив, що йшлося про «гордість за 
результати нашої напруженої роботи». Оскільки НДР 
стверджувала, що вона радикально розірвала зв’язки з 
національною історією, то і з гордістю там було легше: 
громадяни НДР мали пишатися досягненнями «соціа-
лістичної батьківщини», антифашистськими борцями і 
збройним братерством з Радянським Союзом. 

«Ми пишаємося вами» – слова в берлінській фан-зоні під час 
Чемпіонату світу з футболу 2006 року.
picture alliance / dpa / Марсель Меттельзіфен 

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Літня казка 2006 року створила підґрунтя 
для того, щоб відчувати гордість, хоча 
національна збірна і вибула з півфіналу. 
Тут було розв’язано загальновідомий 
вузол: відкритість світові та гостинність 
поєдналися рука до руки у морі чорно- 
червоно-золотих прапорів. Після злочинів 
нацизму пишатися власною нацією було 
заборонено – і це сприймали як щось 
загальнозрозуміле. Гордість перемістилася 
в приватну, індивідуальну сферу: домогос-
подарки пишалися тим, що утримували свої 
квартири в бездоганній чистоті, робітники 
гордилися високою якістю продукції «made 
in Germany“. Коли Соціал-демократична 
партія Німеччини під час виборчої кампанії 
1972 року проголосила слоган «Німці, ми 
можемо пишатися своєю країною», Віллі 
Брандт уточнив, що йшлося про «гордість 
за результати нашої напруженої роботи». 
Оскільки НДР стверджувала, що вона ради-
кально розірвала зв’язки з національною 
історією, то і з гордістю там було легше: 
громадяни НДР мали пишатися досяг-
неннями «соціалістичної батьківщини», 
антифашистськими борцями і збройним 
братерством з Радянським Союзом. «Ми пишаємося вами» – слова в берлінській фан-зоні під час Чемпіонату світу з футболу 2006 року.

picture alliance / dpa / Марсель Меттельзіфен 

ГОРДІСТЬ

Успішна кампанія: 1972 року 
СДПН досягла найбільшого 

успіху на виборах за всю істо-
рію Федеративної Республіки 

Німеччина. Вона отримує 
 майже 46 відсотків голосів.

Гаррі Вальтер / ARE / Архів соціальної 
демократії, мистецька колекція 

Фонду Фрідріха Еберта 

9 листопада 1918 року політик від СДПН Філіп Шайдеманн 
проголошує «Німецьку республіку»: «Ми повинні пишатися 
цим днем у майбутньому!»
SZ Photo / Шерль

1960 року фотограф із НДР інсценує фотографію 
сучасної домогосподарки в начищеній до блиску кухні.
picture alliance / akg-images / Курт Гартманн 

Привід для гордості на заводі «Фольксваген» у Вольфсбурзі, 
1955 рік: мільйонний «жук» покидає конвеєр.
picture alliance / dpa / Герд Герольд 

З нагоди візиту Папи Римського до Берліна в 2011 році на будинку видав-
ництва «Шпрінгер» укріплюють величезний транспарант. На ньому зо-
бражена титульна сторінка журналу «Bild» у день після обрання Йозефа 
Ратцінґера главою католицької церкви в 2005 році.
picture alliance / dpa / Тобіас Кляйншмідт

«Ветеран праці» з гордістю показує свої ордени. 
Нагороди відіграють у НДР важливу роль.
SZ Photo / Уве Геріг

VIDEO:  
Повалення влади імператора та революція,  
3:36 хв. 
zeitzeugen-portal.de

ВІДЕО:  
Єдність, справедливість і свобода?!  
Чи можемо ми пишатися – і якщо так, то чим? 
Прибл. 3:30 хв.
musealis

ДОВІРА
Не зважаючи на «дизельгейт», у 
німецьких виробників автомобілів 
і далі зростають прибутки. Зухвала 
афера, вочевидь, не вплинула на 
довіру до автомобільної марки. У 
політиці все інакше. Тут довіра – 
тверда валюта, яка перебуває під 
постійною загрозою. Після 1919 
року багатьом громадянам було 
непросто довіряти новій Веймар-
ській державі, де часто зміню-

валися парламенти та уряди. Натомість вони сліпо і 
безумовно вірили Адольфу Гітлеру: «Фюрер наказав, 
ми послухалися». НДР багато говорила про довіру, але 
ставилася до своїх громадян з абсолютною недовірою, 
як це показало створення системи доносів Штазі. 
Оскільки і демократії бояться розмивання довіри, вони 
відводять недовірі своє закономірне місце. У парламен-
тах є голосування з питань про довіру, а також вотуми 
недовіри. Виборці і без того висловлюють свою довіру 
тільки на певний час і можуть переглядати свої рішення 
раз на чотири чи п’ять років. Такої можливості у них не 
було ні в «Третьому Рейху», ні в НДР.

2015 року стає відомо, що численні виробники автомобілів кажуть 
неправду, проводячи контроль показників вихлопних газів.
picture alliance / dpa / Юліан Штратеншульте

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Не зважаючи на «дизельгейт», у німецьких 
виробники автомобілів і далі зростають 
прибутки. Зухвала афера, вочевидь, не 
вплинула на довіру до автомобільної 
марки. У політиці все інакше. Тут довіра – 
тверда валюта, яка перебуває під постій-
ною загрозою. Після 1919 року багатьом 
громадянам було непросто довіряти новій 
Веймарській державі, де часто змінювалися 
парламенти та уряди. Натомість вони сліпо 
і безумовно повірили Адольфу Гітлеру: 
«Фюрер наказав, ми послухалися». НДР ба-
гато говорила про довіру, але ставилася до 
своїх громадян з абсолютною недовірою, 
як це показало створення системи доносів 
Штазі. Оскільки і демократії бояться розми-
вання довіри, вони відводять недовірі своє 
закономірне місце. У парламентах є голосу-
вання з питань про довіру, а також вотуми 
недовіри. Виборці і без того висловлюють 
свою довіру тільки на певний час і можуть 
переглядати свої рішення раз на чотири чи 
п’ять років. Такої можливості у них не було 
ні в «Третьому Рейху», ні в НДР. 

2015 року стає відомо, що численні виробники автомобілів обманюють під час перевірки вихлопних газів.
picture alliance/dpa/Юліан Штратеншульте

ДОВІРА

Джерело: GfK (Глобальний звіт про довіру 2015)  * повністю або переважно

Поліція

Юстиція/суди 

Громадські організації 

Адміністрація, служби, органи влади 

Євро 

Військові/армія 

ЗМІ 

Уряд 

Церква 

Інтернет 

Великі підприємства, внутрішні концерни 

Політичні партії

Громадяни Німеччини довіряють 
таким інституціям (у відсотках)*

Опитування: Кому довіряють?
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10222© GlobusВотум недовіри в парламенті: 1 жовтня 1982 року Бундестаг 
більшістю голосів висловлює недовіру чинному канцлеру 
Гельмуту Шмідту (СДПН). Його наступником стає Гельмут Коль 
(ХДС).
picture alliance/dpa/Йорг Шмітт 

Картотеки в міністерстві державної безпеки. Під девізом 
«Довіряй, але перевіряй» уряд НДР організував пильний 
нагляд за своїм населенням.
picture alliance

«Жінки – довіряйте! Обирайте Союз. ХДС».
Західнонімецький виборчий плакат 1946 року.
KAS/ACDP 10-002:17 CC-BY-SA 3.0 DE/G. Knoblauch

Кому довіряють? Опитування 2015 року.
picture alliance/dpa-infografik/Globus-Grafik

Довіра до західнонімецького федерального канцлера: 
«Гельмут, візьми нас за руку, покажи нам шлях до країни 
економічного дива», – слова на транспаранті під час мітингу 
ХДС у НДР за чотири дні до виборів у Народну палату 
18 березня 1990 року.
SZ Photo/picture alliance/dpa/AP Images

Троє британських солдатів на німецько-нідерландському кор-
доні, лютий 1945 року. На стіні будинку оптимістична фраза «Ми 
віримо в Адольфа Гітлера та в перемогу Німеччини» – багато 
німців до останнього довіряли націонал-соціалістичному керів-
ництву.
picture alliance/AP Images

VIDEO: Ганс-Юрґен Бранд. 
Надія «Остаточна перемога», 1:15 хв.
zeitzeugen-portal.de

ВІДЕО: 
Довіра була вчора, сьогодні – гнів? 
Злами в нашому суспільстві, 
прибл. 4:00 хв.
musealis



ВЛАДА ПОЧУТТІВ

ЗАЗДРІСТЬ 
Тим, хто обстоює підвищення по-
датків на майно і критикує надмір-
ні бонусні виплати менед жерам, 
часто доводиться чути, що він чи 
вона дебатує через заздрість. Але 
заздрість вважають вираженням 
пожадливості, слабкості та не-
сприйняття «отримувачів бонусів», 
успішність яких виставляється в 
сумнівному моральному світлі. 
І справді, заздрість, якщо її так 

і не називали, була причиною багатьох політичних 
кампаній. Антисеміти робили у всьому винними євреїв 
і за часів нацизму не соромилися збагачуватися за 
рахунок їхнього майна. Критики Сполучених Штатів, 
починаючи з 1920-их років, звинувачували Америку 
в безкультурності, щоб приховати свої заздрощі до 
економічних та військових успіхів нової супердержави. 
У НДР існувала «соціальна заздрість», хоча там різниця 
в доходах і була набагато меншою, ніж у Федеративній 
Республіці. Тією мірою, якою з 1990-их років збільшу-
валася нерівномірність розподілу доходів та майна, 
збільшувалася і кількість людей, що порушували 
питання соціальної справедливості. Інші це називають, 
дискредитуючи, заздрістю. 

Заздрість до статків інших: документальний телесеріал 
« Гайссени – жахливо гламурна сім’я» виставляє напоказ 
 домогосподарство мільйонера.
picture alliance / picturedesk.com / Рікардо Геррготт, 2011 р.

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Тим, хто обстоює підвищення податків на 
майно і критикує надмірні бонусні виплати 
менеджерам, часто доводиться чути, 
що він чи вона дебатує через заздрість. 
Але заздрість вважають вираженням 
пожадливості, слабкості та несприйняття 
«отримувачів бонусів», успішність яких 
постає в сумнівному моральному світлі. І 
справді, заздрість, якщо її так і не називали, 
була причиною багатьох політичних кампа-
ній. Антисеміти робили у всьому винними 
євреїв і за часів нацизму не соромилися 
збагачуватися за рахунок їхнього майна. 
Критики Сполучених Штатів, починаючи 
з 1920-их років, звинувачували Америку 
в безкультурності, щоб приховати свої 
заздрощі до економічних та військових 
успіхів нової супердержави. У НДР існувала 
«соціальна заздрість», хоча там різниця 
в доходах і була набагато меншою, ніж у 
Федеративній Республіці. Тією мірою, якою 
з 1990-их років збільшувалася нерівномір-
ність розподілу доходів та майна, збільшу-
валася кількість людей, що порушували 
питання соціальної справедливості. Інші це 
називають, дискредитуючи, заздрістю. 

Заздрість до статків інших: документальний телесеріал «Гайссени –  жахливо гламурна сім’я» виставляє 
напоказ домогосподарство мільйонера.
picture alliance/picturedesk.com/Рікардо Геррготт, 2011 р.

ЗАЗДРІСТЬ

Виставка «Вічний жид» 1937 року поєднує 
антисемітські кліше і роздмухує заздрість до 
надуманого багатства євреїв. 
picture alliance/arkivi

Карикатура «Біженці… вони все отримують безкоштовно!» 
віддзеркалює актуальну дискусію про заздрість. 
Карстен Шляй 

У березні 1926 року відбувся перший референдум щодо майна, 
конфіскованого у німецьких дворян 1918 року. Плакат вимагає 
націоналізувати майно без відшкодування.
BArch, фото 102-02427/фотограф: o. A. 

Молодь дивується спортивному автомобілю із Заходу на вулиці Софієнштрасе 
в Східному Берліні, 1985 рік. 
picture alliance/akg-images/Барбара Шнабель

Quelle: Eigene Berechnungen © DIW Berlin 2018
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Нерівність у доходах зростає: 1960 року 
половина населення заробляє 30 відсотків 
від усієї суми доходів. Сьогодні це менше 
20 відсотків. 
DIW Берлін, 2018 р.

«Німецькі робітники! 
СДПН хоче забрати 
ваші вілли в Тессіні». 
Під час виборчої кам-
панії до Бундестагу 
1972 року художник-
графік Клаус Штек 
реагує за допомогою 
сатири на необґрунто-
ване твердження, що 
СДПН проти приватної 
власності на житло.
Клаус Штек 

VIDEO: 
Ґергард Льовенталь: Соціальна 
ізоляція євреїв, 4:40 хв.
zeitzeugen-portal.de

Source: Authors’ own calculations. © DIW Berlin 2018
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ЕМПАТІЯ
Німецька культура гостинності 
2015 року викликала здивування 
як усере дині країни, так і за 
кордоном. Багато людей дуже 
щиро поставилися до біженців. 
Але зараз країна могла дозволити 
собі цю гостинність на відміну від 
тих часів, коли після світових війн 
населення само страждало від 
злиднів і потребувало допомоги. 
У період між 1946 та 1960 роками 

десять мільйонів західнонімецьких сімей отримали 
посилки з допомогою від благодійних організацій США. 
Разом із зростанням власного добробуту зростала 
й готовність допомагати іншим. Зокрема, на початку 
1980-их років багато громадян жертвували гроші, 
медикаменти та одяг для людей у Польщі, де вирували 
кризи. Поряд із церковними парафіями та організаці-
ями соціальної допомоги активну участь у цьому брала 
величезна кількість приватних осіб. Але емпатія може 
й ізолювати. За часів нацизму співчуття мало обмежу-
ватися лише власним народом і не могло стосуватися 
осіб, що не належали до «панівної раси», – євреїв, 
іноземців, яких залучали до примусових робіт, або 
військовополонених. Напади на мігрантів та біженців, 
що тривають з 1990-их років, показують, що деякі кола 
знову прагнуть створювати мури емпатії і співчувати не 
всім. 

У вересні 2015 року на Фленбурзькому вокзалі волонтери 
встановлюють буфет для біженців.
picture alliance / dpa / Карстен Редер

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

«Гастарбайтер – 
теж твій ближній!» 

За допомогою 
таких плакатів у 

1996 році церкви 
намагаються 

викликати 
співчуття та любов 

до ближнього 
у ставленні 

до робітників, 
які прибули в 

Німеччину із-за 
кордону. 

Гергард Юхем / VG Bild-
Kunst, Бонн 2018 / KAS 
e.V., збірка плакатів

Мюнстер, 1933 рік. Кардинала, графа Клеменса Августа фон 
Ґалена висвячують у єпископи. Через вісім років під час 
націонал-соціалістичного панування він публічно виступає 
проти «знищення людей, які не варті життя».
BArch, Bild 183-1986-0407-511 / Г. Майєр

«Ми не мовчимо – ми ваші докори сумління». Члени студент-
ської групи спротиву «Біла троянда» у своїх листівках тавру-
ють відсутність співчуття у німців до жертв нацистських зло-
чинів. За це Ганс та Софі Шолль і Крістоф Пробст (праворуч) 
страчені 1943 року. 
akg-images / Ґеорг (Юрґен) Віттенштайн

Американська благодійна організація CARE видає посилки у 
Західній Німеччині 1949 року.
picture alliance / ZB

Німецька культура гостинності 2015 року 
викликала здивування як усередині країни, 
так і за кордоном. Багато людей дуже щиро 
поставилися до біженців. Але країна могла 
дозволити собі цю гостинність на відміну 
від тих часів, коли після світових війн насе-
лення само страждало від злиднів і потре-
бувало допомоги. У період між 1946 та 1960 
роками десять мільйонів західнонімецьких 
сімей отримали посилки з допомогою від 
благодійних організацій США. Разом із 
зростанням власного добробуту зростала 
й готовність допомагати іншим. Зокрема, 
на початку 1980-их років багато громадян 
жертвували гроші, медикаменти та одяг для 
людей у Польщі, де вирували кризи. Поряд 
із церковними парафіями та організація-
ми соціальної допомоги активну участь у 
цьому брала величезна кількість приватних 
осіб. Але емпатія може й ізолювати. За часів 
нацизму співчуття мало обмежуватися 
лише власним народом і не стосувати-
ся осіб, що не належали до «панівної 
раси», – євреїв, іноземців, яких залучали 
до примусових робіт, або військовополо-
нених. Напади на мігрантів та біженців, що 
тривають з 1990-их років, показують, що 
деякі кола знову прагнуть створювати мури 
емпатії і співчувати не всім. 

У вересні 2015 року на Фленсбурькому вокзалі волонтери встановлюють буфет для біженців.
picture alliance / dpa / Карстен Редер

Після силового придушення студентських протестів на площі 
Небесного миру в Пекіні понад 1000 людей беруть участь у 
богослужінні-жалобі, яке відбувається 28 червня 1989 року в 
східноберлінській Церкві самарян. 
picture alliance/ epd

ЕМПАТІЯ

Мюнхен, 2013 р. Вшанування пам’яті Хабіля Кіліча, четвертої 
жертви правоекстремістської терористичної групи «Націонал-
соціалістичне підпілля».
SZ Photo / Алессандра Шелльнеггер 

ВІДЕО:  
Біла троянда, 3:31 хв.
zeitzeugen-portal.de
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ЗАХОПЛЕННЯ
Сьогодні вже майже і не зрозуміти, 
чому люди так захоплювалися ма-
совими заходами націонал-соціа-
лізму і з піднесенням прославляли 
свого «фюрера». Після поразки у 
Світовій війні часи національного 
піднесення, здається, відійшли 
в минуле, настало політичне 
протвережування. І лише 1954 
року, коли національна збірна 
Німеччини, всупереч очікуванням, 

стала чемпіоном світу з футболу, розділені німці 
знову вибухнули неподільною радістю. За «чудом у 
Берні» сталося «економічне диво», яке подарувало 
Федеративній Республіці підвищення заробітної плати 
та неочікувані можливості товарного споживання. Тим 
часом у НДР здійнювалися марні намагання надихнути 
більшість громадян на побудову соціалізму. Мільйони 
голосували «ногами», покидаючи країну, поки це ще 
було можливим. Ті, хто залишився, могли принаймні 
радіти спортивним успіхам країни на міжнародних 
змаганнях. Коли 1989 року впав Берлінський мур, східні 
та західні німці знову вперше святкували разом.

Північноамериканський метал-бенд «Trivium» заводить публіку 
на фестивалі «Рок на колі», 2014 рік. 
imago / Маннґольд

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Бонн, 23 червня 1963 року: десятки тисяч людей радісно віта-
ють Президента США Джона Ф. Кеннеді, який разом з Феде-
ральним канцлером Конрадом Аденауером їде столицею ФРН 
у відкритому лімузині.
picture alliance / AP Images

Захоплення «фюрером» під час Німецьких спортивних змагань 
1938 року у Вроцлаві (Бреслау). 
SZ Photo Літній розпродаж 1951 року в Берлінському Універмазі Заходу 

(KaDeWe).
picture alliance / akg-images / Герт Шютц

Фани вітають футболістів Фрітца Вальтера (з кубком) і Горста 
Еккеля після перемоги в Чемпіонаті світу з футболу 1954 року. 
picture alliance / dpa

Сьогодні вже майже і не зрозуміти, чому 
люди так захоплювалися масовими захо-
дами націонал-соціалізму і з піднесенням 
прославляли свого «фюрера». Після 
поразки у Світовій війні часи національно-
го піднесення, здається, відійшли в минуле, 
настало політичне протвережування. І 
лише 1954 року, коли національна збірна 
Німеччини, всупереч очікуванням, стала 
чемпіоном світу з футболу, розділені німці 
знову вибухнули неподільною радістю. 
За «чудом у Берні» сталося «економічне 
диво», яке подарувало Федеративній 
Республіці підвищення заробітної плати та 
неочікувані можливості товарного спожи-
вання. Тим часом у НДР здійснювали марні 
намагання надихнути більшість громадян 
на побудову соціалізму. Мільйони голосува-
ли «ногами», покидаючи країну, поки це ще 
було можливим. Ті, хто залишився, могли 
принаймні радіти спортивним успіхам кра-
їни на міжнародних змаганнях. Коли 1989 
року впав Берлінський мур, східні та західні 
німці знову вперше святкували разом.

Північноамериканський метал-бенд «Trivium» заводить публіку на фестивалі «Рок на колі», 2014 рік. 
imago / Маннґольд

Юрген Шпарвассер, нападник збірної НДР з футболу, радіє. Його гол став 
вирішальним у груповому турнірі 1974 року. 
picture alliance / dpa

ЗАХОПЛЕННЯ

Моментальний знімок на внутрішньонімецькому 
прикордонному переході Гельмштедт-Маріенборн, 
11 листопада 1989 року, через два дні після 
падіння Берлінського муру.
Федеральний уряд / Гайко Шпехт

ВІДЕО: Ульріх Шюрманн. Радість з приводу візиту 
Кеннеді до Берліна, 6:53 хв.
zeitzeugen-portal.de

ЗАХИЩЕНІСТЬ 
Починаючи з 2018 року, федераль-
ний уряд, утворивши міністерство 
батьківщини, дбає про «почуття 
захищеності» німців. У часи гло-
бальних потрясінь держава хоче 
створити у своїх громадян почуття 
приналежності і згуртованості. У 
1950-их роках батьківщина, будучи 
захищеним місцем, яке пропонува-
ло захист, мала велике значення. 
Країнознавство, фільми та пісні 

про батьківщину створювали емоційну захищеність 
у людей після втрат і травм війни. Переселенці з 
колишніх німецьких територій повинні були знайти 
нову батьківщину, що для них було не завжди просто. 
Те, що місцеві мешканці не завжди мирилися з пере-
селенцями, з 1960-их років відчули і «гастарбайтери», 
запрошені на роботу обома німецькими державами. 
Оскільки ні на сході, ні на заході вони тоді так і не 
стали співвітчизниками, «гастарбайтери» налагодили 
своє життя у спільноті своїх родин та земляків. У 
ретроспективі багато східних німців сприймають кінець 
існування НДР як втрату захищеності в рамках закритої 
соціальної системи і як зіткнення з непевністю, до якої 
вони не звикли. 

Березень 2018 р. Федеральне міністерство внутрішніх справ 
набуває нових повноважень. 
picture alliance / dpa-ZB / Йенс Бюттнер 

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

З 1961 року майже мільйон турків як «гастарбайтери» при-
бувають до Федеративної Республіки. За 50 років фільм 
«Алманія – ласкаво просимо в Німеччину» порушує питання 
їхньої ідентичності та батьківщини.
picture alliance / dpa / RoxyFilm / Берлінале / Крістіан Ґартманн

2 липня 1945 року Бремен оголошує заборону на прийняття 
біженців та депортованих осіб. У зруйнованому війною місті не 
вистачає житла. У бараках панують катастрофічні умови.
Державний архів Бремена / Карл-Едмунд Шмідт У радянській зоні окупації та пізніше в НДР з ідеологічних 

причин не існувало ні біженців, ні депортованих осіб – лише 
переселенці. 1946 року СЄПН обіцяє їм нову батьківщину.
BArch, Плакат 100-015-022, графік: W

У 1950-их роках 
величезною 
популярністю 
користується 
фільм про 
батьківщину: 
плакат 1951 року.
picture alliance

Починаючи з 2018 року, федеральний уряд, 
утворивши міністерство батьківщини, 
дбає про «почуття захищеності» німців. У 
часи глобальних потрясінь держава хоче 
створити у своїх громадян почуття прина-
лежності і згуртованості. У 1950-их роках 
батьківщина, будучи захищеним місцем, яке 
пропонувало захист, мала велике значення. 
Країнознавство, фільми та пісні про бать-
ківщину створювали емоційну захищеність 
у людей після втрат і травм війни. Пере-
селенці з колишніх німецьких територій 
повинні були знайти нову батьківщину, 
що для них було не завжди просто. Те, що 
місцеві мешканці не завжди мирилися з 
переселенцями, з 1960-их років відчули 
і «гастарбайтери», запрошені на роботу 
обома німецькими державами. Оскільки ні 
на сході, ні на заході вони тоді так і не стали 
співвітчизниками, «гастарбайтери» нала-
годили своє життя у спільноті своїх родин 
та земляків. У ретроспективі багато східних 
німців сприймають кінець існування НДР як 
втрату захищеності в рамках закритої соці-
альної системи і як зіткнення з непевністю, 
до якої вони не звикли. 

Березень 2018 р. федеральне міністерство внутрішніх справ набуває нових повноважень. 
picture alliance / dpa-ZB / Йенс Бюттнер 

Супермаркет в берлінському районі Ліхтенберг пропонує 
товари з країн колишнього Радянського Союзу.
picture alliance / ZB / Sören Stache, 2007

ЗАХИЩЕНІСТЬ 

Гольцов, вересень 2015 р. Бургомістр пояснює 
сімейній парі із Сирії кінопроект «Діти Гольцова». 
Документальний фільм розповідає про життєвий 
шлях 18 людей з 1961 до 2007 року – для 
багатьох східних німців цей серіал є частиною 
батьківщини.
picture alliance / dpa / Патрік Пльойль

ВІДЕО:  
Федеральний президент Франк-Вальтер 
Штайнмайєр: «Розуміти і бути зрозумілими –  
це Батьківщина», 2:33 хв.
bundespraesident.de



ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Сайт знайомств Tinder, біржі для 
пошуку партнера, «шлюб для 
всіх»: деяких новий світ кохання 
відлякує, інші радіють збільшенню 
свободи та новим можливостям 
для самовизначення. Питання 
«Хто, кого, як і з якими наслід-
ками має право кохати» набуло 
актуальності ще в 1920-их роках. 
Тоді сучасники обстоювали права 
неодружених матерів та їхніх 

дітей, інколи навіть кохання, яке відчували жінки до 
жінок, а чоловіки до чоловіків. Але держава і церква 
не поступалися. За часів нацизму одностатеве кохання 
було так само заборонене, як і кохання між євреями та 
не-євреями, або між німцями та «остарбайтерами». На 
початку існування Федеративної Республіки вирувала 
боротьба проти «змішаних шлюбів» між католиками та 
протестантами. І лише поступово утверджувалася дум-
ка, що кохання є приватною справою. Держава також 
перестала бути предметом любові, принаймні на Заході. 
У той час як учителі НДР повинні були виховувати 
своїх учнів у «любові до соціалістичної батьківщини», 
федеральний президент Ґустав Гайнеманн 1969 року 
відповів на запитання, чи любить він свою державу, 
так: «Я люблю свою дружину. Крапка!»

Члени стрілецького об’єднання приймають 2 жовтня 2017 року 
сімейну пару, яка щойно одружилася в ратуші Гаммера. Напередо-
дні Німецький Бундестаг дозволив одностатеві шлюби. 
picture alliance / dpa / Іна Фассбендер 

КОХАННЯ

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

КОХАННЯ

Куксгафен, червень 1933 р. Чоловіка-єврея та жінку неєврейського 
походження зганьбили за їхні любовні стосунки.
SZ Photo / Шерль 

«Моя любов і вчинки моїй 
Батьківщині НДР» – ці 
слова можна прочитати на 
титульній сторінці газети 
«ABC-Zeitung», яка виходила 
в НДР для дітей. Цей випуск 
№ 17 побачив світ у вересні 
1989 року, безпосередньо 
перед Мирною революцією.
Бібліотека Федерального фонду з 
досліджень диктатури

«Твій чоловік – невідома істота»: 
плакат до фільму Освальта Коллеса, 
присвяченого сексуальній просвіті, 
1970 рік.
picture alliance

Трансвестити, гомосексуалісти і туристи зустрі-
чаються 1926 року в берлінському диско-кафе 
«Ельдорадо», одному з небагатьох місць, де гомо-
сексуалізм міг жити відкритим життям.
bpk

Біржі для самотніх, бюро з пошуку партнера або мобільні 
програми для флірту: провайдери послуг фіксують 
постійне зростання кількості клієнтів та обороту.
picture alliance / інфографіка dpa

Інтернет-знайомства в Німеччині

Гроші за допомогою кохання, стосунків та флірту

2003 2005 2010 2015 2017

... на біржах з пошуку 
партнера та інтернет-
сторінках знайомств

Оборот по галузі
у млн. євро

Джерело: singleboersen-vergleich.de *без еротичних побачень

Профілів у млн.  ...
Активних користувачів* 
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© Globus 12724

Американський солдат з німецькою подругою у 
зруйнованому війною Франкфурті-на-Майні в 1945 / 46 
роках. До жінок, які погоджувалися на такі стосунки, 
ставилися вороже і називали їх «коханками окупантів».
picture alliance / akg-images / Тоні Ваккаро

Сайт знайомств Tinder, біржі для пошуку 
партнера, «шлюб для всіх»: деяких новий 
світ кохання відлякує, інші радіють збіль-
шенню свободи та новим можливостям 
для самовизначення. Питання «Хто, кого, 
як і з якими наслідками має право кохати» 
набуло актуальності ще в 1920-их роках. 
Тоді сучасники обстоювали права неодру-
жених матерів та їхніх дітей, інколи навіть 
кохання, яке відчували жінки до жінок, а 
чоловіки до чоловіків. Але держава і цер-
ква не поступалися. За часів нацизму одно-
статеве кохання було так само заборонене, 
як і кохання між євреями та не-євреями, 
або між німцями та «остарбайтерами». На 
початку існування Федеративної Респу-
бліки вирувала боротьба проти «змішаних 
шлюбів» між католиками та протестантами. 
І лише поступово утверджувалася думка, 
що кохання є приватною справою. Держава 
також перестала бути предметом любові, 
принаймні на Заході. У той час як учителі 
НДР повинні були виховувати своїх учнів у 
«любові до соціалістичної батьківщини», 
федеральний президент Ґустав Гайнеманн 
1969 року відповів на запитання, чи любить 
він свою державу, так: «Я люблю свою 
дружину. Крапка!»

ВІДЕО: 
Карін Мор. Просвіта в 
1950-их роках, 1:45 хв. 
zeitzeugen-portal.de

Члени стрілецького об’єднання приймають 2 жовтня 2017 року сімейну пару, яка щойно одружилася в ратуші 
Гаммера. Напередодні Німецький Бундестаг дозволив одностатеві шлюби. 
picture alliance / dpa / Іна Фассбендер 

ВІДЕО:  
НенавистьЛюбов.  
Про близькість, здавалося би, двох  
протилежних почуттів, прибл. 4:00 хв.
musealis

НАДІЯ
Надія на кращі часи змушувала 
громадян НДР 1989 року або 
покидати країну, або виходити на 
вулиці. «Ми, мабуть, збожеволіли 
від надії», – співав 1982 року 
Вольф Бірманн, якого позбавили 
громадянства. Політики дуже 
швидко збагнули, що люди 
не можуть жити без надії. Чим 
далі слабшала релігійна віра, 
тим важливіші були політичні 

обіцянки. 1919 рік став роком прориву до демократії, 
1933 рік – роком «національної революції». 1949 року 
НДР обіцяла своїм громадянам мир та справедливість. 
Федеративна Республіка відповіла свободою та еко-
номічним зростанням. 1990 року канцлер Гельмут Коль 
пообіцяв східним німцям «молочні ріки». Але той, кому 
багато обіцяють, має бути готовий і до розчарувань. 
Розчарування на сході було незрівнянно більшим, ніж 
на заході. Серед 2,7 мільйонів людей, які втекли з НДР 
до спорудження Берлінського муру в 1961 році, був і 
філософ Ернст Блох. Його книга про «принцип надії» 
надихнула тих, хто 1968 року у Федеративній Республіці 
виступав за ідеали «реальної демократії». 

Селфі біженців із федеральною канцлеркою Ангелою Меркель, 
як, наприклад, оце з іракцем Шейкером Кедіда, обійшли у вересні 
2015 року весь світ. Вони стали символом надії на краще майбутнє 
для людей, які шукають захисту. Критики побоювалися, що ці 
фотографії можуть бути хибно сприйняті як запрошення до 
Німеччини.
picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

НАДІЯ

Після звільнення в’язнів з концтабору 
Бухенвальд троє молодих євреїв з Польщі, 
Угорщини та Латвії 5 червня 1945 року 
вирушають в дорогу до Палестини. Їхніх 
батьків було вбито під час Голокосту. 
picture alliance/Еверетт Коллекшн 

Громадяни НДР вийшли на демонстрацію в Лейпцигу 30 жовт-
ня 1989 року, обстоюючи вільні вибори та свободу слова. Вони 
сподіваються на реформи, які провадить очільник радянської 
держави та партії Михайло Горбачов.
picture alliance/dpa

Виборча дільниця в Берліні 19 січня 1919 року. У виборах до 
Національних конституційних зборів вперше беруть участь 
жінки. 
SZ Photo

Плакат НСРПН про-
голошує Адольфа 
Гітлера в 1932 році 
«останньою надією» 
для всіх, хто страждає 
від наслідків світової 
економічної кризи.
picture alliance/Ульріх 
Баумгартен/Мйольнір [Ганс 
Швайтцер] 

У 1954 році східно-
берлінське видав-

ництво «Aufbau», а 
пізніше й видавництво 
«Suhrkamp» у Франк-

фурті-на-Майні друку-
ють «Принцип надії» 

Ернста Блоха. Книга 
впливає на критичних 
лівих як на сході, так і 

на заході. 
Бібліотека Федерального 

фонду з досліджень дик-
татури

«Ми, мабуть, збожеволіли від надії/Марі, ти темне 
сонце/Ми вкинули тебе в цей світ / – Засинай, товста 
мадонно», – це слова з «Пісні привітання», яку автор 
Вольф Бірманн написав 1981 року для своєї доньки. 
Це був час гонки ядерних озброєнь і зростання за-
бруднення довкілля.
Вольф Бірманн 

AUDIO: Вольф Бірманн
 «Пісня привітання для Марі», 5:05 хв.
Youtube

Надія на кращі часи змушувала громадян 
НДР 1989 року або покидати країну, або 
виходити на вулиці. «Ми, мабуть, збоже-
воліли від надії», – співав 1982 року Вольф 
Бірманн, якого позбавили громадянства. 
Політики дуже швидко збагнули, що люди 
не можуть жити без надії. Чим далі слаб-
шала релігійна віра, тим важливіші були 
політичні обіцянки. 1919 рік став роком 
прориву до демократії, 1933 рік – роком 
«національної революції». 1949 року НДР 
обіцяла своїм громадянам мир та справед-
ливість. Федеративна Республіка відповіла 
свободою та економічним зростанням. 
1990 року канцлер Гельмут Коль пообіцяв 
східним німцям «молочні ріки». Але той, 
кому багато обіцяють, має бути готовий і до 
розчарувань. Розчарування на сході було 
незрівнянно більшим, ніж на заході. Серед 
2,7 мільйонів людей, які втекли з НДР до 
спорудження Берлінського муру в 1961 році, 
був і філософ Ернст Блох. Його книга про 
«принцип надії» надихнула тих, хто 1968 
року у Федеративній Республіці виступав 
за ідеали «реальної демократії». 

Селфі біженців із федеральною канцлеркою Ангелою Меркель, як, наприклад, оце з іракцем Шейкером Кедіда, 
обійшли у вересні 2015 року весь світ. Вони стали символом надії на краще майбутнє для людей, які шукають 
захисту. Критики побоювалися, що ці фотографії можуть бути хибно сприйняті як запрошення до Німеччини.
picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka
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НОСТАЛЬГІЯ
Хто з нас не чув цього носталь-
гічного речення: «Раніше все 
було краще!» Чим складнішою 
видається сучасність, тим 
більшим стає сум за минулим. І до 
«ОСТальгії» (ностальгії за НДР), 
додалася «ВЕСТальгія» (ностальгія 
за ФРН). У світі меблів та моди 
панують вінтажні та ретро-образи 
минулих десятиліть, а чимало 
людей вихваляють час до падіння 

Берлінського муру. У Веймарській республіці, коли 
демократія ще бігала у дитячих штанцях, багато хто 
хотів повернути кайзера, який зрікся престолу, та 
його імперію. Сум за сильним правителем, очільником 
держави, набув поширення. У 1925 році це позначилося 
на виборі рейх-президентом Пауля фон Гінденбурга, 
генерала Першої світової війни, а 1933 року цей сум 
привів до влади єфрейтора Адольфа Гітлера. Сьогодні 
ця ностальгія, здається, не знаходить підтримки біль-
шості. А вислів «Ми повинні мати вождя, який сильною 
рукою вестиме Німеччину до загального добробуту» 
знаходить відгук лише у меншості громадян. 

«Ми хочемо пам’ятати, а не провокувати!» – девіз «кабінету- 
остальгії» (ностальгії за Східною Німеччиною), створеного 2004 
року в м. Ланґенведдінґен (Саксонія-Ангальт). 
picture alliance / dpa-ZB / Петер Герке

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Хто з нас не чув цього ностальгічного 
речення: «Раніше все було краще!» Чим 
складнішою видається сучасність, тим біль-
шим стає сум за минулим. І до «ОСТальгії» 
(ностальгії за НДР), додалася «ВЕСТальгія» 
(ностальгія за ФРН). У світі меблів та моди 
панують вінтажні та ретро-образи минулих 
десятиліть, а чимало людей вихваляють час 
до падіння Берлінського муру. У Веймар-
ській республіці, коли демократія ще бігала 
у дитячих штанцях, багато хто хотів по-
вернути кайзера, який зрікся престолу, та 
його імперію. Сум за сильним правителем, 
очільником держави, набув поширення. 
У 1925 році це позначилося на виборі 
рейх-президентом Пауля фон Гінденбурга, 
генерала Першої світової війни, а 1933 
року цей сум привів до влади єфрейтора 
Адольфа Гітлера. Сьогодні ця ностальгія, 
здається, не знаходить підтримки більшості. 
А вислів «Ми повинні мати вождя, який 
сильною рукою вестиме Німеччину до за-
гального добробуту» знаходить відгук лише 
у меншості громадян. 

«Ми хочемо пам’ятати, а не провокувати!» – девіз «кабінету-остальгії» (ностальгії за Східною Німеччиною), 
створеного 2004 року в м. Ланґенведдінґен (Саксонія-Ангальт). 
picture alliance/dpa-ZB/Петер Герке

НОСТАЛЬГІЯ

У серпні 2016 року прихильники «Bohème Sauvage – 
Товариства світських розваг» організували в берлін-
ському парку Тірґартен пікнік у стилі 1920-их років.
picture alliance/dpa/Брітта Педерсен

1960 року СЄПН віддало наказ підірвати Потсдамський міський замок. 2005 
року Парламент Бранденбурга вирішує відновити його. 2014 року замок 
урочисто відкрили як місце розташування Парламенту цієї федеральної землі. 
picture alliance/Westend61/Вернер Дітеріх

Під час «мітингу вірності» кронпринцу Руппрехту Баварському 
в 1953 році перед замком Німфенбург у Мюнхені зібралися 
тисячі монархістів. 
SZ Photo/Альфред Штробель В опитуванні ілюстрованого журналу «Quick» 

1968 року близько 40 відсотків читачів хотіли, щоб 
онук останнього імператора став федеральним 
президентом. 
QUICK 45/1968

У 2011 році плакати рекламують відкритий 1965 
року Європа-Центр, символ старого Західного 
Берліна.
picture alliance/dpa/Флоріан Шу

1928 року право-
консервативна 

Німецько-національна 
народна партія 
вимагає надати 

більше влади герою 
Світової війни та рейх-
президенту Паулю фон 

Гінденбурґу.
picture alliance/akg-images

VIDEO: Сигізмунд фон Браун: 
Скепсис від демократії у Веймарській республіці, 2:12 хв.
zeitzeugen-portal.de

НАДІЯ
Проповідників ненависті вистачає 
не тільки серед релігійних 
фундаменталістів, вони є і серед 
екстремістських течій політичного 
спектра. У соціальних мережах 
хвилі обурення та образ (так 
звані «shitstorms») і тиради 
ненависті, спрямовані проти 
політиків та журналістів, стали 
буденною справою, і особливо 
від них потерпають жінки. Листи 

ненависті отримував ще на початку 1920-років і Фрідріх 
Еберт, перший рейхспрезидент від соціал-демократів. 
Вираз «ненависть викривляє риси» належить поету 
Бертольду Брехту. При цьому він мав на увазі ненависть 
до нацистів, які його та багатьох інших примусили 
емігрувати. Ця ненависть, за словами Брехта, зрозуміла, 
але вона робить занадто схожими між собою жертв 
та їхніх, сповнених ненависті, гонителів. Ненависть 
як засіб політики виникала завжди тоді, коли різниця 
між другом та ворогом ставала радикальною, і люди 
намагалися знищити ворогів за допомогою сили. У 
демократичних суспільствах натомість ненависть стала 
предметом покарання. Але боротися проти ненависті та 
насильства має не тільки юстиція, ця боротьба вимагає 
громадянської мужності і від людей. 

Декілька сотень праворадикалів протестують у Берліні 5 листо-
пада 2016 року під гаслом «Меркель має піти геть».
picture alliance / NurPhoto / Маркус Гайне

НЕНАВИСТЬ

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Проповідників ненависті вистачає не тільки 
серед релігійних фундаменталістів, вони є 
і серед екстремістських течій політично-
го спектра. У соціальних мережах хвилі 
обурення та образ (так звані «shitstorms») 
і тиради ненависті, спрямовані проти 
політиків та журналістів, стали буденною 
справою, і особливо від них потерпають 
жінки. Листи ненависті отримував ще на 
початку 1920-років і Фрідріх Еберт, перший 
рейхспрезидент від соціал-демократів. Ви-
раз «ненависть викривляє риси» належить 
поету Бертольду Брехту. При цьому він мав 
на увазі ненависть до нацистів, які його та 
багатьох інших примусили емігрувати. Ця 
ненависть, за словами Брехта, зрозуміла, 
але вона робить занадто схожими між 
собою жертв та їхніх, сповнених ненависті, 
гонителів. Ненависть як засіб політики 
виникала завжди тоді, коли різниця між 
другом та ворогом ставала радикальною, 
і люди намагалися знищити ворогів за 
допомогою сили. У демократичних суспіль-
ствах натомість ненависть стала предметом 
покарання. Але боротися проти ненависті 
та насильства має не тільки юстиція, ця 
боротьба вимагає громадянської мужності і 
від людей. 

Декілька сотень праворадикалів протестують у Берліні 5 листопада 2016 року під слоганом «Меркель має 
піти геть».
picture alliance / NurPhoto / Маркус Гайне

НЕНАВИСТЬ

Анонімна листівка від 2 вересня 1921 року, адресована рейх-президенту 
Фрідріху Еберту: «Ми Вас ненавидимо, і ми Вас скинемо, як тільки для 
цього настане час. Могильник Німеччини, жалюгідний зрадник […]»
BArch, R 601, Nr. 17

1936 року виходить у світ антисемітська книга в 
картинках «Не довіряй лисиці в лісі і обіцянці 
єврея». Ця книга вже з дитинства виховує 
ненависть до євреїв. 
picture alliance / akg-images

«Народній Демократичній Республіці – наша любов, ворогу – 
наша ненависть». Слоган міжвузівської спартакіади з 
військово-прикладних видів спорту. Карл-Маркс-Штадт 
(Хемніц), 1972 р.
Архів Університету Хемніца, 515/92 5 вересня 1977 року кортеж президента Асоціації роботодавців 

Ганса Мартіна Шляйєра був зупинений Фракцією Червоної 
Армії (РАФ). Його водія і трьох охоронців було розстріляно, 
Шляйєра викрали і пізніше теж вбили. Це був апогей лівора-
дикального терору, який з ненавистю та насильством боровся 
проти «імперіалістичної системи панування» Федеративної 
Республіки. 
SZ Photo / Свен Сімон

«Hate Poetry» (Поезія ненависті), Білефельд, 7 березня 2015 р. 
Журналісти Деніз Юджель, Ебру Таздемір, Джассін Мушарбаш 
та Мелі Кіяк зачитують надіслані їм електронні листи 
ненависті. 
picture alliance / AP Images / Олівер Крато

У вірші Бертольта Брехта 
«До нащадків» є такі 
слова: «Ми ж при цьому 
знали: / і ненависть до 
підлості / також спотворює 
риси. / І гнів проти 
несправедливості / Робить 
голос хрипким. / Ах, ми, 
хто готував підґрунтя 
для приязні, / І самі не 
вміли бути приязними». 
Машинописний текст 
рукопису з власноручним 
коригуванням 
співробітниці Брехта 
Маргарет Штеффін, 
1937 рік.
Академія мистецтв, Берлін, Архів 
Бертольта Брехта, 425/124.

AUDIO: 
Бертольт Брехт «До нащадків», 4:29 хв. 
Академія мистецтв



ВЛАДА ПОЧУТТІВ

ПРИХИЛЬНІСТЬ
Чи подобаються один одному 
Ангела Меркель та Емманюель 
Макрон? Чи подобалися один 
одному Гельмут Коль та Михайло 
Горбачов, коли 1990 року вели 
переговори про вступ об’єднаної 
Німеччини до НАТО? І що, власне, 
виражає «братній поцілунок» 
Еріха Гонеккера та Леоніда Бреж-
нєва під час відзначення 30-річчя 
НДР? Те, що між політиками існує 

і взаємна прихильність, і взаємне несприйняття, є 
беззаперечним фактом. Але чи впливають особисті 
почуття на політичні рішення – сумнівно. Тут державні 
інтереси відіграють значно більшу роль. Коли Конрад 
Аденауер та Шарль де Голль, дбаючи про державні 
інтереси, 1963 року уклали мирний договір між Німеч-
чиною та Францією, про прихильність між цими, такими 
різними, чоловіками спочатку було годі й говорити. 
Вона виникла вже під час численних зустрічей, істотно 
полегшивши підписання мирного договору. Завдяки 
цьому договору громадяни колись ворожих держав 
здобули можливість познайомитися між собою під 
час молодіжних обмінів або партнерств між містами, 
і змогли розбудувати почуття прихильності один до 
одного.

У листопаді 2018 року федеральна канцлерка Ангела Меркель 
і президент Франції Емманюель Макрон взяли участь у заходах 
пам’яті, присвячених 100-літтю завершення Першої світової 
 війни, які відбулися у північнофранцузькому місті Комп’єнь.
Funke Mediengruppe / Рето Клар 

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Чи подобаються один одному Ангела Мер-
кель та Емманюель Макрон? Чи подобалися 
один одному Гельмут Коль та Михайло 
Горбачов, коли 1990 року вели переговори 
про вступ об’єднаної Німеччини до НАТО? І 
що, власне, виражає «братній поцілунок» 
Еріха Гонеккера та Леоніда Брежнєва під 
час відзначення 30-річчя НДР? Те, що між 
політиками існує і взаємна прихильність, 
і взаємне несприйняття, є беззаперечним 
фактом. Але чи впливають особисті почуття 
на політичні рішення – сумнівно. Тут дер-
жавні інтереси відіграють значно більшу 
роль. Коли Конрад Аденауер та Шарль де 
Голль, дбаючи про державні інтереси, 1963 
року уклали мирний договір між Німеччи-
ною та Францією, про прихильність між 
цими, такими різними, чоловіками спочатку 
було годі й говорити. Вона виникла вже піс-
ля численних зустрічей, а мирний договір 
істотно це полегшив. Завдяки цьому дого-
вору громадяни колись ворожих держав 
здобули можливість познайомитися між 
собою під час молодіжних обмінів або парт-
нерства між містами, і змогли розбудувати 
почуття прихильності один до одного. 

У листопаді 2018 року федеральна канцлерка Ангела Меркель і президент Франції Емманюель 
Макрон беруть участь у заходах пам’яті, присвячених 100-літтю завершення Першої світової війни, які 
відбуваються у північнофранцузькому місті Комп’єнь.
Funke Mediengruppe/Рето Клар 

ПРИХИЛЬНІСТЬ

Source: Agence Erasmus+ 2010, European Commission 2014 and 2015. © European Commission, 2017
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Федеральний канцлер Коль (праворуч), керівник держави та 
голова партії Горбачов (в центрі) і міністр закордонних справ 
Геншер на Кавказі, 16 липня 1990 року.
Федеральний уряд/Роберто Пфайль

Північноамериканські «бомбардувальники родзинок» забез-
печують Західний Берлін гуманітарною допомогою під час 
радянської блокади 1948/49 років. Повітряний міст поєднує 
німців та американців.
picture alliance/dpa, 1948 рік

Щира симпатія? «Соціалістичний братній поцілунок» Еріха 
Гоннекера та Леоніда Брежнєва, керівників держав та партій у 
НДР та Радянському Союзі.
picture alliance/AP Images/Гельмут Ломанн 

Попереду свого часу: студенти дев’яти національностей 1950 
року руйнують шлагбауми на німецько-французькому кордоні. 
Вони вимагають політичного об’єднання Європи.
SZ-Photo/UPI

Програма ЄС «Erasmus» з 1987 року сприяє перебуванню сту-
дентів та учнів виробничого навчання за кордоном у Європі. 
Європейська Комісія, 2017 рік

Порозуміння між народами починається з малого: партнерство 
між гімназією ім. Шиллера в Мюнстері та Першим ліцеєм у 
Любліні (Польща).
Манфред Зелльмайєр/Гімназія ім. Шиллера в Мюнстері, 2006 рік

VIDEO: Ганс-Дітріх Геншер: 
політика на пеньках, Кавказ., 4:55 хв.
zeitzeugen-portal.de

За світовою банківською та фі-
нансовою кризою 2007-2008 років 
здійнялася хвиля обурення. Те, що 
платники податків мали рятувати 
галузь економіки, яка просто 
купалася в грошах, суперечило 
почуттю справедливості багатьох 
людей. Порушення усталених 
уявлень про мораль та справедли-
вість завжди створювали приводи 
для громадського обурення. Коли 

Версальський договір 1919 року поклав провину за 
війну тільки на саму Німеччину, це викликало широкі 
протести. У Федеративній Республіці післявоєнне 
покоління обурювалося тим, що, коли воно хотіло 
танцювати рок-н-рол замість вальсу, то їх звинува-
чували в порушенні «загальноприйнятих моральних 
норм». Студентський рух наприкінці 1960-их років 
був невдоволений мовчанням старшого покоління 
про часи націонал-соціалізму і критикував той факт, 
що лише невелику кількість осіб було притягнуто до 
відповідальності після 1945 року. Скандали були і в НДР: 
підтвердження масових фальсифікацій на місцевих ви-
борах у травні 1989 року, не зважаючи на залякування з 
боку держави, призвели до протестів по всій країні. 

«Банки в рамки»: Берлінська «ок’юпай»-демонстрація в листо-
паді 2011 року.
 SZ Photo / snapshot-photography / Тобіас Зеєлігер 

ОБУРЕННЯ

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

«Нацисте, геть у 
 відставку!» – кри-

чить у 1968 році 
журналістка Беате 
 Кларсфельд феде-

ральному канцлеру 
Ґеорґу  Кісінґеру, 

колишньому члену 
НСРПН. Стає знамени-
тим ляпас, якого вона 

йому дала пізніше.
SZ Photo / dpa

Обурення Версаль-
ським договором 

 передається наступ-
ному поколінню: 

карта «німецьких 
кор донів, що крово-

точать» на заняттях у  
школі 1932 року.

SZ Photo

1943 року неєврейські жінки Берліна вимагають звільнення 
своїх чоловіків і членів сімей – євреїв. З 1995 року пам’ятник 
Інґеборґе Гунцінґер на вулиці Розенштрасе нагадує про 
найбільший спонтанний протест за часів нацизму.
picture alliance / akg-images / Дітер Е. Гоппе 

20 травня 1967 року близько 10 000 людей протестували в 
Обергаузені проти запланованого закриття вугільної шахти 
«Concordia» і небезпеки втрати робочих місць.
picture alliance / dpa

За світовою банківською та фінансовою 
кризою 2007-2008 років здійнялася хвиля 
обурення. Те, що платники податків мали 
рятувати галузь економіки, яка просто 
купалася в грошах, суперечило почуттю 
справедливості багатьох людей. Порушення 
усталених уявлень про мораль та справед-
ливість завжди створювали приводи для 
громадського обурення. Коли Версальський 
договір 1919 року поклав провину за війну 
тільки на саму Німеччину, це викликало 
широкі протести. У Федеративній Республіці 
післявоєнне покоління обурювалося тим, 
що, коли воно хотіло танцювати  рок-н-рол 
замість вальсу, то їх звинувачували в по-
рушенні «загальноприйнятих моральних 
норм». Студентський рух наприкінці 1960-их 
років був невдоволений мовчанням старшо-
го покоління про часи націонал-соціалізму 
і критикував той факт, що лише невелику 
кількість осіб було притягнуто до відпові-
дальності після 1945 року. Скандали були і в 
НДР: підтвердження масових фальсифікацій 
на місцевих виборах у травні 1989 року, не 
зважаючи на залякування з боку держави, 
призвели до протестів по всій країні. 

«Банки в рамки»: Берлінська «ок’юпай»-демонстрація в листопаді 2011 року.
 SZ Photo / snapshot-photography / Тобіас Зеєлігер 

Східний Берлін, 7 червня 1989 року. Мітинг перед Софійською 
церквою проти фальсифікації місцевих виборів у НДР у травні. 
epd / Ганс-Юрґен Рьодер

ОБУРЕННЯ

Після протестів студентських профспілок 2018 року Берлін-
ський інститут ім. Еліс Саломон вирішує прибрати зі свого 
південного фасаду начебто недружній до жінок вірш  Ойґена 
Ґомрінґера. Це рішення виклало обурення і спричинило 
суспільну дискусію.
picture alliance / dpa-Zentralbild / Брітта Педерсен 

ВІДЕО:  
Версальський договір, 3:31 хв.
zeitzeugen-portal.de
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19 листопада 2016 року терорист 
на вантажівці в’їхав у натовп 
людей під час різдвяного ярмарку 
на Брайтшайдплатц у Берліні. 
12 людей загинули, багато – були 
важко поранені. Після обурення 
настав траур. У пам’ять про жертв 
відправили богослужіння, а на 
місці злочину за рік спорудили 
пам’ятник. Загальний траур у 
суспільстві має дві функції: по-

прощатися із загиблими і нагадати про них та причини 
їхньої смерті. Уже після Першої світової війни члени 
сімей загиблих солдатів встановлювали пам’ятники, 
щоби в такий спосіб задокументувати свою особисту 
втрату і зобов’язати суспільство докладати зусиль до 
того, за що віддали життя загиблі. Із запровадженням 
1925 року Дня всенародної скорботи таке вшану-
вання пам’яті стало офіційним. Націонал-соціалісти 
реорганізували його в День пам’яті героїв. Країни з 
централізованим управлінням можуть призначати дні 
трауру, як це зробила, наприклад, НДР в 1953 році після 
смерті Сталіна. При цьому громадське життя на декілька 
днів завмерло. У Федеративній Республіці такого немає. 
При цьому безліч людей продемонстрували після 
теракту в Берліні своє співчуття і скорботу. 

Траур за загиблими та пораненими на берлінській площі 
 Брайтшайдплатц у грудні 2016 року.
picture alliance / NurPhoto / Омер Мессінгер

СКОРБОТА

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

19 листопада 2016 року терорист на 
вантажівці в’їхав у натовп людей під час 
різдвяного ярмарку на Брайтшайдплатц у 
Берліні. 12 людей загинули, багато – були 
важко поранені. Після обурення настав 
траур. У пам’ять про жертв відправили 
богослужіння, а на місці злочину за рік 
спорудили пам’ятник. Загальний траур у 
суспільстві має дві функції: попрощатися із 
загиблими і нагадати про них та причини 
їхньої смерті. Уже після Першої світової 
війни члени сімей загиблих солдатів 
встановлювали пам’ятники, щоби в такий 
спосіб задокументувати свою особисту 
втрату і зобов’язати суспільство докладати 
зусиль до того, за що віддали життя загиблі. 
Із запровадженням 1925 року Дня всена-
родної скорботи таке вшанування пам’яті 
стало офіційним. Націонал-соціалісти 
реорганізували його в День пам’яті героїв. 
Країни з централізованим управлінням мо-
жуть призначити дні трауру, як це зробив, 
наприклад, Радянський Союзу в 1953 році 
після смерті Сталіна. При цьому громадське 
життя на декілька днів завмерло. У Федера-
тивній Республіці такого немає. При цьому 
безліч людей продемонстрували після 
теракту в Берліні своє співчуття і скорботу. 

Траур за загиблими та пораненими на берлінській площі Брайтшайдплатц у грудні 2016 року.
picture alliance / NurPhoto / Омер Мессінгер

СКОРБОТА

Жінка зі сходу Берліна із сльозами на 
очах спостерігає за будівництвом муру 
в 1961 році.
picture alliance / akg-images

Траурна церемонія на честь Вальтера Ратенау в пленарному 
залі Рейхстагу 27 червня 1922 року. За три дні до того міністра 
закордонних справ Рейху було вбито правоекстремістською 
організацією «Консул».
BArch, Bild 183-Z1117-502, фотограф: див. вище 

Перед пам’ятником Сталіну на Алеї Сталіна (сьогодні Алея 
Карла Маркса) у Східному Берліні 9 березня 1953 року 
відбувається офіційна траурна церемонія за померлим 
радянським диктатором.
picture alliance / ZB

Нова вартівня (Neue Wache) в Берліні після реконструкції і 
спорудження меморіалу вшанування пам’яті загиблих під час 
Першої світової війни, 1931 рік.
bpk

18 квітня 2010 року солдати Бундесверу прощаються із 
загиблими товаришами в польовому таборі Масар-і-Шаріф в 
Афганістані.
picture alliance / dpa / Мауріціо Гамбаріні

Під час підпалу, спрямованого проти іноземців, в Золінґені 
в ніч проти 29 травня 1993 року загинули п’ятеро жінок 
турецького походження.
picture alliance / dpa / Штефан Янсен 

VIDEO: Вшанування, пам’ять, траур: ліс пам’яті – 
Бундесвер, 3:33 хв. 
youtube.com / Bundeswehr

Приховану ворожість пов’язують 
із демонстрантами Pegida 
(Патріотичні європейці проти 
ісламізації Старого світу), які зби-
раються щопонеділка з 2014 року. 
Ресентимент – слово, запозичене 
з французької мови, і означає, 
власне, «приховану ворожість». 
Але «патріотичні європейці», які 
начебто піклуються про Старий 
світ, виносять своє невдоволення 

на вулиці і зовсім не приховують своєї антипатії до 
«тих, нагорі». Вони говорять, що політична «еліта» їх 
не сприймає і вимагають, щоб їх вислухали. Відмінність 
між народом та елітою має давню, сповнену прихованої 
ворожості, традицію. Антидемократичні партії правого 
й лівого спектра старанно над цим попрацювали: вони 
посилювали упередження, розпалювали бажання 
до помсти і спрямовували її. Нацизм вважав себе 
«голосом народу», який виступає проти тих, хто 
«псує народ».  Керівництво НДР видавало себе за 
оборонця « трудящого народу» від капіталістичних 
експлуататорів. І сьогоднішній правий популізм роз-
дмухує ворожнечу у тих, хто, прикриваючись лозунгом 
«Ми – народ», агресивно виступає проти надуманих 
«зрадників народу».

Демонстрація руху Pegida (Патріотичні європейці проти ісламіза-
ції Старого світу) 22 грудня 2014 року в Дрездені. Банер з написом 
«Ми – народ» порівнює цей рух з мирними революціонерами 
1989 року.
picture alliance / Reuters / Ганнібал Ганшке 

РЕСЕНТИМЕНТ

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Приховану ворожість пов’язують із 
демонстрантами Pegida (Патріотичні 
європейці проти ісламізації Старого світу), 
які збираються щопонеділка з 2014 року. 
Ресентимент – слово, запозичене з фран-
цузької мови, і означає, власне, «приховану 
ворожість». Але «патріотичні європейці», 
які начебто піклуються про Старий світ, 
виносять своє невдоволення на вулиці і 
зовсім не приховують своєї антипатії до 
«тих, нагорі». Вони говорять, що політична 
«еліта» їх не сприймає і вимагають, щоб 
їх вислухали. Відмінність між народом та 
елітою має давню, сповнену прихованої 
ворожості, традицію. Антидемократичні 
партії правого й лівого спектра старанно 
над цим попрацювали: вони посилювали 
упередження, розпалювали бажання до 
помсти і спрямовували її. Нацизм вважав 
себе «голосом народу», який виступає про-
ти тих, хто «псує народ». Керівництво НДР 
видавало себе за оборонця «трудящого на-
роду» від капіталістичних експлуататорів. 
І сьогоднішній правий популізм роздмухує 
ворожнечу у тих, хто, прикриваючись 
лозунгом «ми – один народ», агресивно 
виступає проти надуманих «зрадників 
народу». 

Демонстрація руху Pegida (Патріотичні європейці проти ісламізації Старого світу) 22 грудня 2014 року в 
Дрездені. Банер з написом «Ми – народ» порівнює цей рух з мирними революціонерами 1989 року.
picture alliance / Reuters / Ганнібал Ганшке 

РЕСЕНТИМЕНТ

VIDEO: Герберт Байєр. 
Дефамація росіян як недо-
людей, 1:58 хв. 
zeitzeugen-portal.de

У 2012 році берлінські орендарі звинуватили назагал 
переселенців-швабів у конкуренції, яка витісняє 
берлінців з ринку орендного житла.
picture alliance / dpa / Йорг Карстенсен

Фанати футбольної команди третьої ліги зі Штуттгарта з банером 
«Брехлива преса, стули пельку!», 2012 рік.
picture alliance / Eibner-Pressefoto

Майже чотири мільйони екземплярів цієї 
брошури розповсюджено в Німеччині з 1942 
року, щоб виправдати расову ідеологію війни 
на Сході.
Німецький історичний музей / С. Алерс

Рейхспрезидент Фрідріх 
Еберт та міністр Густав 

Носке у плавках, 
1919 рік. Противники 

Веймарської республіки 
поширюють цю 

фотографію, щоб 
висміяти демократію та 

її представників. 
picture alliance / akg-images

Навесні 1953 року в НДР молоді християни зазнають переслідувань. Газета 
державної молодіжної організації FDJ (Вільна німецька молодь) оголошує 
молодих вірян-протестантів агентами США.
Junge Welt, спецвипуск, квітень 1953 р.

«Я кохаю іноземця»: 1974 року «Bravo» консультує молодих 
читачок, батьки яких не сприймають таких стосунків.
BRAVO 49 / 1974



ВЛАДА ПОЧУТТІВ

СОРОМ
«Як Вам не соромно»!» – ми часто 
чуємо цей вислів. Соромно має 
бути всім, хто порушує суспільну 
мораль і порядок: несумлінним 
платникам податків, корупціоне-
рам-шахраям, тим, хто ганяє на 
автобанах. Із почуттям сорому, 
кажуть, важко жити, воно спонукає 
до розкаяння, виправлення пове-
дінки, покарання. Втім, від сорому 
можна і відмахнутися. Після 1945 

року багато німців не хотіли й чути про злочини та 
мільйони смертей, які спричинив нацизм. І донині 
існують спроби показати відносний характер цих 
злочинів, порівнюючи їх зі злочинами інших. Перший 
федеральний президент Теодор Гойсс натомість перед-
бачив, що німці ніколи не зможуть позбутися почуття 
ганьби за те, що було зроблено від їхнього імені. Однак 
вони повинні докладати зусиль, щоб «залагодити свою 
провину» перед жертвами, а також щоб, як казав Гойсс, 
«покращити» самих себе. Це стосувалося і фінансових 
компенсацій, які Федеративна Республіка – на відміну 
від НДР, яка заперечувала будь-яку відповідальність 
за минуле, – виплачувала різним групам жертв, почина-
ючи з 1950-их років.

«Соромно, клан Шлеккер» – прозвучало на зборах ради колек-
тиву мережі магазинів косметичних товарів «Шлеккер». Після 
того, як власники мережі в 2012 році оголосили про банкрутство, 
20 000 жінок втратили роботу.
picture alliance / dpa / Арно Бургі 

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

«Як Вам не соромно»!» – ми часто чуємо 
цей вислів. Соромно має бути всім, хто 
порушує суспільну мораль і порядок: несум-
лінним платникам податків, корупціоне-
рам-шахраям, тим, хто ганяє на автобанах. 
Із почуттям сорому, кажуть, важко жити, 
воно спонукає до розкаяння, виправлення 
поведінки, покарання. Але сором може 
і захищати себе. Після 1945 року багато 
німців не хотіли й чути про злочини та 
мільйони смертей, які спричинив нацизм. І 
донині існують спроби показати відносний 
характер цих злочинів, порівнюючи їх зі 
злочинами інших. Перший федеральний 
президент Теодор Гойсс натомість передба-
чив, що німці ніколи не зможуть позбутися 
почуття ганьби за те, що було зроблено 
від їхнього імені. Однак вони повинні 
докладати зусиль, щоб «залагодити свою 
провину» перед жертвами, а також щоб, як 
казав Гойсс, «покращити» самих себе. Це 
стосувалося і фінансових компенсацій, які 
Федеративна Республіка – на відміну від 
НДР, яка заперечувала будь-яку відпові-
дальність за минуле, – виплачувала різним 
групам жертв, починаючи з 1950-их років. 

«Соромно, клан Шлеккер» – прозвучало на зборах ради колективу мережі магазинів косметичних товарів 
«Шлеккер». Після того, як власники мережі в 2012 році оголосили про банкрутство, 20 000 жінок втратили роботу.
picture alliance / dpa / Арно Бургі 

СОРОМ

Федеральний канцлер 
Віллі Брандт стоїть на 

колінах перед Варшав-
ським меморіалом, який 

нагадує про повстання 
в гетто проти німецької 
окупації 1943 року. Цей 

жест упокорення 48 від-
сотків читачів журналу 

«Spiegel», які взяли 
участь в опитуванні, 

вважають «перебіль-
шеним», 41 відсоток – 

« відповідним».
DER SPIEGEL 51  / 1970

«Ганебний мур спричиняє перекриття 
вулиці» – написано на плакаті перед 
Берлінським муром на вулиці Бернауер.
picture alliance / dpa, без дати

Оскільки її самостійно визначений життєвий шлях начебто 
«зганьбив» родину, 23-річну Гатун Сюрюкю застрелив її 
18-річний брат 7 лютого 2005 року в Берліні.
picture alliance / dpa / Lukas Schulze

1923 року німецькі гроші нічого не варті. Системи соціального 
забезпечення стають неспроможними. Інвалід війни, долаючи 
сором, мусить просити милостиню, щоб вижити.
picture alliance / akg-images

Штурмовики СА публічно принижують політика від СДПН 
Бернгарда Кунта після того, як його заарештовано 9 березня 
1933 року у м. Хемніц. 
picture alliance / Центральний фотоархів

Ганебні фотографії: після того, як 2 травня 1945 року було 
звільнено концтабір Вьоббелін під Людвіґслустом, мешканці 
навколишніх громад побачили звірства, які чинили в таборі.
picture alliance / Usis-Dite / Леємаге 

ВІДЕО: Договір про кордони та 
колінопреклоніння. Федераль-
ний канцлер Віллі Брандт у Вар-
шаві, 7 грудня 1970 року, 2:01 хв.  
Фонд Федерального канцлера Віллі   
Брандта / BArch

Чи є в Європі солідарність? Чи все 
ж таки започаткований 1957 року 
проект єдності зазнає краху через 
егоїзм країн-членів? У преамбулі 
Маастрихтського договору про ЄС 
1992 року йдеться про бажання 
підписантів посилювати «солідар-
ність між народами». Але після єв-
ропейської кризи та хвиль міграції 
від цього бажання залишилося 
небагато. У ХХ столітті завжди 

говорили як про національну, так і про міжнародну 
солідарність, яка піднесено вихвалялася робітничим та 
профспілковим рухом. НДР назвала свій центральний 
союз опіки «Народна солідарність». Західнонімецькі 
ліві проголошували «антиімперіалістичну солідар-
ність» з такими країнами, як В’єтнам або Нікарагуа. 
Взаємна відповідальність, допомога та дієва підтримка 
слабких – це основні напрями солідарності в тому 
сенсі, в якому її практикують у державних соціальних 
програмах та установах. За розбудову солідарності 
точилася боротьба у Веймарській республіці. Але й 
сьогодні, більше ніж коли-небудь, триває дискусія про 
умови та межі заходів солідарності.

Берлін, 7 січня 2015 року. Після смертельного нападу на паризьку 
редакцію газети «Charlie Hebdo» ввечері перед посольством 
Франції на Паризькій площі в Берліні відбувається мітинг солі-
дарності.
Регіна Шмекен

СОЛІДАРНІСТЬ 

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Чи є в Європі солідарність? Чи все ж таки 
започаткований 1957 року проект єдності 
зазнає краху через егоїзм країн-членів? 
У преамбулі Маастрихтського договору 
про ЄС 1992 року йдеться про бажання 
підписантів посилювати «солідарність 
між народами». Але після європейської 
кризи та хвиль міграції від цього бажання 
залишилося небагато. У ХХ столітті завжди 
говорили як про національну, так і про 
міжнародну солідарність. Робітничий та 
профспілковий рухи піднесено вихваляли 
її. НДР назвала свій центральний союз 
опіки «Народна солідарність». Західноні-
мецькі ліві проголошували «антиімперіа-
лістичну солідарність» з такими країнами, 
як В’єтнам або Нікарагуа. Взаємна відпо-
відальність, допомога та дієва підтримка 
слабких – це основні напрями солідарності 
в тому сенсі, в якому її практикують у 
державних соціальних програмах та 
установах. За розбудову солідарності то-
чилася боротьба у Веймарській республіці. 
Але й сьогодні, більше ніж коли-небудь, 
триває дискусія про умови та межі заходів 
солідарності. 

Берлін, 7 січня 2015 року. Після смертельного нападу на паризьку редакцію газети «Charlie Hebdo» ввечері 
перед посольством Франції на Паризькій площі в Берліні відбувається мітинг солідарності.
Регіна Шмекен

СОЛІДАРНІСТЬ 

13 березня 1920 року озброєні об’єднання правого 
спрямування розпочинають спробу путчу. Після 
цього Об’єднання німецьких профспілок оголошує 
загальний страйк, щоб допомогти Республіці.
Німецький історичний музей/A. Псілле

Міжнародний конгрес В’єтнаму, який був скликаний студент-
ським рухом, завершується в лютому 1968 року проголошен-
ням солідарності з північно-в’єтнамським В’єтконгом.
SZ Photo/Манфред Фолльмер 

Берлінські робітники 1930 року проявляють солідарність із 
страйкарями-гірниками в Мансфельді (сьогодні Саксонія-
Ангальт).
picture alliance/ZB

21 серпня 1968 року 
півмільйона солдатів 
Варшавського 
договору увійшли 
в Чехословаччину. 
Міністерство 
державної безпеки 
НДР зафіксувало 
пізніше кожне графіті, 
яке висловлювало 
солідарність з 
«Празькою весною».
BStU, MfS, HA XX, AGK Nr. 804, 
Bl. 33

Нацистський міністр пропаганди Йозеф Геббельс збирає 1938 
року на «День національної солідарності» зимову допомогу. 
Солідарність тут поширюється тільки на «німців».
picture alliance/ullstein bild/Гайнріх Гоффманн

2017 року в рамках фінансового вирівнювання між 
федеральними землями відбувся перерозподіл 11,2 мільярдів 
євро між «багатими» та «бідними» федеральними землями.
picture-alliance/dpa-infografik

VIDEO: Астрід Боденштайн. 
Загнані в кут,2:10 хв.
zeitzeugen-portal.de
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Страх, як вважають наші євро-
пейські сусіди, є типово німецьким 
явищем. Але й французи, поляки 
чи британці теж бояться неврегу-
льованої міграції та насильства, 
бідувати в старості та втратити 
робоче місце. Під час Другої світо-
вої війни вони мали всі підстави 
боятися німців, які поширювали 
страх та жахи по всій Європі. 
Цей досвід глибоко укорінений 

і накладається на політику до сьогоднішнього дня. Те 
саме можна сказати і з приводу страху німців перед 
інфляцією, який пояснюється значним знеціненням 
грошей у 1923 році. Боялися й ті німці, які в «Третьому 
Рейху» зазнали терору з «расових», політичних чи 
інших причин. Тим із громадян НДР, які не змогли адап-
туватися, холодив потилицю страх перед доносами, 
стеженням та переслідуванням. Але страх не тільки 
паралізує, він може також і мобілізувати. У 1980-их 
роках гонка озброєнь та екологічні загрози викликали 
демократичний спротив населення як на заході, так і на 
сході. Те, що люди змогли подолати страх, і як вони це 
зробили, продемонстрували понеділкові демонстрації в 
Лейпцигу восени 1989 року. 

«Страх» – графіті в берлінському районі Пренцлауер Берг.
picture alliance / dpa / Вольфрам Штайнберг, 2017

СТРАХ

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

«Відмовки не позбавлять нас страху»: жінки в Західному 
Бер ліні вийшли на демонстрацію відразу після вибуху на 
радянській атомній електростанції в Чорнобилі, 1986 рік.
picture alliance / ZB / Пауль Ґлазер

Після великої інфля-
ції ліволіберальна 

 Німецька демократична 
 партія презентує себе 

на виборах до Рейхста-
гу в 1924 році як гарант 

стабільної грошової 
одиниці.

BArch, плакат 002-027-
020 / Ганс Ріккгоф

У ніч проти 10 листопада 1938 року організовані нацистським 
режимом насильницькі заходи викликали страх у єврейського 
населення. У Ганновері та в багатьох інших містах синагоги 
було сплюндровано і знищено пожежами. 
Архів HAZ-Hauschild-Archiv, Історичний музей Ганновера/Вільгельм Гаушільд

«Атомна війна означає загибель людства», – таким був один з 
меседжів травневої демонстрації в Мюнхені 1958 року. План із 
озброєння Бундесверу ядерною зброєю вивів на вулиці со 
тні тисяч громадян по всій Німеччині. 
picturealliance  /dpa / Георг Ґьобель

Страх, як вважають наші європейські сусіди, 
є типово німецьким явищем. Але й францу-
зи, поляки чи британці теж бояться невре-
гульованої міграції та насильства, бідувати 
в старості та втратити робоче місце. Під час 
Другої світової війни вони мали всі підстави 
боятися німців, які поширювали страх та 
жахи по всій Європі. Цей досвід глибоко 
укорінений і накладається на політику до 
сьогоднішнього дня. Те саме можна сказати 
і з приводу страху німців перед інфляцією, 
який пояснюється значним знеціненням 
грошей у 1923 році. Боялися й ті німці, які 
в «Третьому Рейху» зазнали терору з «ра-
сових», політичних чи інших причин. Тим із 
громадян НДР, які не змогли адаптуватися, 
холодив потилицю страх перед доносами, 
стеженням та переслідуванням. Але страх 
не тільки паралізує, він може також і мобі-
лізувати. У 1980-их роках гонка озброєнь та 
екологічні загрози викликали демократич-
ний спротив населення як на заході, так і на 
сході. Те, що люди змогли подолати страх, і 
як вони це зробили, продемонстрували по-
неділкові демонстрації в Лейпцигу восени 
1989 року. 

«Страх» – графіті в берлінському районі Пренцлауер Берг.
picture alliance / dpa / Вольфрам Штайнберг, 2017

Зі свічками проти Штазі. Дрезденське окружне управління 
міністерства державної безпеки в листопаді 1989 року. Східні 
німці втратили страх перед диктатурою СЄПН.
picture alliance / ZB / Ульріх Гесслер

СТРАХ

«Увага, кінець 
світу» – заголовок 
інформаційно-
політичного журналу 
«Der Spiegel» у 
листопаді 2006 року 
з приводу наслідків 
змін клімату. 
DER SPIEGEL 45/2006

ВІДЕО: 
Чорнобиль та наслідки, 3:48 хв.
zeitzeugen-portal.de

ВІДЕО:  
Бути чужим, прибуття, прийняття, несприйняття. 
Міграція в Німеччині та інші повороти, 4:00 хв.
musealis

Щороку мільйони громадян 
Німеччини подорожують далекими 
країнами. Багато з них, «прагнучи 
нового», шукають можливість 
вирватися зі звичного середови-
ща. «Подорожі навчають», – так 
казали раніше, коли це могли 
собі дозволити лише заможні 
люди. Націонал-соціалізм набув 
популярності в народі, надаючи 
людям з невеликими грошима 

можливість здійснювати великі та малі подорожі. Але 
цікавість виявляється не тільки в бажанні подорожу-
вати. Цікавість – це рушійна сила освіти і науки. Як 
школи можуть пробуджувати та утримувати цікавість 
учнів, досліджують уже з часів Веймарської республіки. 
Бездумне зубріння формул, дат і слів не приводило 
до мети, так само, як і заборона думати та ставити 
запитання. Але іронія долі полягає в тому, що саме 
заборонене і викликає особливу зацікавленість. Саме 
ті книги та газети, які цензори в НДР ховали у «сейфах 
за сімома замками», і були найцікавішими для читачів. 
В обох німецьких державах усували бар’єри для 
здобування освіти, а вищі навчальні заклади ставали 
доступними для дітей із сімей робітників та мігрантів. 
Демократизація знань відкриває шлях для цікавості.

У Берлінському природничому музеї всі від малого до великого з 
подивом розглядають череп тиранозавра «Трістан Отто», травень 
2016 року.
Регіна Шмекен

ЦІКАВІСТЬ

ВЛАДА ПОЧУТТІВ

Щороку мільйони громадян Німеччини 
подорожують далекими країнами. Багато з 
них, «прагнучи нового», шукають можли-
вість вирватися зі звичного середови-
ща. «Подорожі навчають», – так казали 
раніше, коли це могли собі дозволити лише 
заможні люди. Націонал-соціалізм набув 
популярності в народі, надаючи людям з 
невеликими грошима можливість здійсню-
вати великі та малі подорожі. Але цікавість 
виявляється не тільки в бажанні подоро-
жувати. Цікавість – це рушійна сила освіти 
і науки. Як школи можуть пробуджувати та 
утримувати цікавість учнів, досліджу-
ють уже з часів Веймарської республіки. 
Бездумне зубріння формул, дат і слів не 
приводило до мети, так само, як і заборона 
думати та ставити запитання. Але іронія 
долі полягає в тому, що саме заборонене і 
викликає особливу зацікавленість. Саме ті 
книги та газети, які цензори в НДР ховали 
у «сейфах за сімома замками», і були най-
цікавішими для читачів. В обох німецьких 
державах усували бар’єри для здобування 
освіти, а вищі навчальні заклади ставали 
доступними для дітей із сімей робітників та 
мігрантів. Демократизація знань відкриває 
шлях для цікавості. 

У Берлінському природничому музеї всі від малого до великого з подивом розглядають череп 
тиранозавра «Трістан Отто», травень 2016 року.
Регіна Шмекен

ЦІКАВІСТЬ

Подорож до Єгипту в 1929 році можуть собі 
дозволити лише верхні десять тисяч. 
picture alliance/akg-images

«Той, хто не запитує, залишиться дурним!» У 1978 року 
з’являється німецька версія північноамериканського дитячого 
серіалу «Вулиця Сезам».
 picture alliance/dpa/Вольфганґ Ланґенштрасен, 2002 р.

Влітку 1928 року преса повідомляє про «ідеальну школу» в Каульсдорфі 
під Берліном, створену за найсучаснішими принципами. На фотографії – 
клас фізики, де кожна дитина має простір для експериментів.
SZ Photo

Лейпцизький книжковий ярмарок у 1980-их роках. До падіння 
Берлінського муру стенди західнонімецьких видань виклика-
ють особливий інтерес. Книги, яких не можна придбати в НДР, 
або відразу на місці переписують, або купують. 
Німецький музей книги та писемності при Німецькій національній 
бібліотеці, м. Лейпциг, без дати

Затор на перевалі Решен у напрямку Італії, літо 1957 року. Еко-
номічне чудо пробуджує у західних німців тягу до подорожей.
SZ Photo/HT_schroeter

Цікавий погляд «на той бік» стане на роки звичним явищем 
у Західному Берліні. В 1962 році ще чітко помітна спантеличе-
ність, яку викликає Берлінський мур у тих, хто очікує. 
SZ Photo/Timeline Images/Германн Шрьоер

VIDEO: Інґрід Бонґібаулт-Май: 
Спецпотяг до Італії, 2:31 хв.
zeitzeugen-portal.de



Завдяки співпраці з Міністерством 
закордонних справ Німеччини та 
Ґете-Інститутом виставка доступ-
на англійською, французькою, 
італійською, іспанською, порту-
гальською,  російською та араб-
ською мовами, її використовують 
у культурній роботі як всередині 
країни, так і за кордоном. Доклад-
ніша інформація міститься на 
інтернет-сторінці виставки. 

Фотостудія-ШарлоттенбургДавід Аусергофер

 photothek.net / AA

Фотографії

Реалізація

Партнери 

ВидавціПатронат

Більше інформації

Фонд «Пам’ять, відповідальність 
і майбутнє» (EVZ) надає гума-
нітарну допомогу особам, які 
пережили нацистський режим, 
підтримує критичне осмислення 
минулого і посилює активність 
громадянського суспільства з 
акцентом на країни Центральної 
та Східної Європи.

»  www.stiftung-evz.de 

Федеральний фонд з досліджень 
диктатури СЄПН, надаючи про-
ектне сприяння і пропонуючи 
власні заходи, підтримує критич-
ний аналіз причин, історії та на-
слідків комуністичних диктатур у 
Німеччині та Європі.  

»  www.bundesstiftung-
     aufarbeitung.de

Уте Фреверт – історик та дирек-
торка Берлінського інституту 
досліджень у сфері освіти ім. 
Макса Планка, де вона з 2008 
року керує науковим напрямом 
«Історія почуттів». До того вона 
була професоркою Єльського уні-
верситету (США), а також універ-
ситетів Білефельда, Констанца та 
Вільного університету Берліна. 

Беттина Фреверт – вивчала 
історію та політологію в Універ-
ситеті Гайдельберга. Після цього 
працювала в проекті з політичної 
освіти, у рамках якого вона разом 
із молодими людьми з міграцій-
ним підґрунтям та без нього про-
вадила дослідження з інтеграції, 
приналежності та партисипації в 
Німеччині.

Виставка організована за 
 патронату федерального 
 міністра закордонних справ 
Гайко Мааса. 

QR-коди, які використано на 
виставці, містять посилання, 
 серед іншого, на відео-інтерв’ю 
зі свідками подій. 

Відеокліпи німецькою мовою 
(частково з англійськими суб-
титрами), корисну літературу та 
 дидактичні посібники Ви знайде-
те за посиланням 

»  www.machtdergefuehle.de

Титульну фотографію виставки 
зробила Реґіна Шмекен 6 липня 
2017 року, напередодні саміту 
Великої двадцятки в Гамбурзі. 
Реґіна Шмекен – одна з найвідо-
міших фотографів Німеччини. Її 
актуальна виставка присвячена 
місцям злочинів націонал-соціа-
лістичного підпілля.

»  www.reginaschmeken.de

Видавці дякують Реґіні Шмекен 
та колегам з picture alliance, 
Süddeutsche Zeitung Photo, bpk, 
Федеральному архіву, Феде-
ральному відомству преси та 
багатьом іншим інституціям та 
особам, які надавали підтримку, 
фотографії, карикатури та фак-
симіле. 

Ви хочете показати цю виставку? Можете замовити «Владу почуттів» у формі набору плакатів у форматі DIN A1, сплативши 
 невелику заставну вартість.

Авторки
Виставку реалізували Корiнна 
Єнч та Аннемарі Гюне з Фонду 
«Пам’ять, відповідальність і май-
бутнє» і координатори проекту 
Морітц Райнінґгаус та Ульріх 
Мелерт з Федерального фонду 
досліджень диктатури СЄПН. 
Оформлення виставки здійснив 
лейпцизький графік д-р Томас 
Клемм. 

Відеофільми до виставки та 
дидактичні матеріали були 
розроблені компанією musealis 
(м. Веймар). 

Здається, що наша політика все більше визначається почуттями. 
Ми живемо за часів постійного емоційного напруження. 
Факти піддають сумніву з позиції відчуття правди. Зростає 
популярність радикалів усіх кольорів, які пропонують прості 
відповіді на складні запитання. Саме цьому присвячена ви-
став ка «Влада почуттів. Німеччина 19 | 19», яка висвітлює 
події 100-річної історії через призму емоцій. Вихідною точкою 
експозиції стали 20 сучасних форм виявлення емоційного 

стану людини, які унаочнюють послідовність розвитку та 
переломні моменти історії через світ почуттів, які впливали на 
розвиток останніх 100 років, і інтенсивність яких і до сьогодні 
впливає на політику та суспільство. Виставка послідовно 
демонструє прив’язку до актуальності історичної та політичної 
освітньої роботи. Чіткі тексти, 140 історичних світлин та 
факсиміле, а також мультимедійний супровід спонукають 
замислитися про владу почуттів у минулому та сучасності.
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