
Заповіт поколінь:

Дайте 
молоДежи 
буДущее!

Завещание поколений:

Lasst der 
Jugend 
die Zukunft!

generationenvermächtnis:

Дайте 
молоДі 
майбутнє!
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■ die berliner Waisenhaus-trilogie 2017 

zeigt Wege über friedensbrücken: Literatur, recht, kommunikation. 
die konstruktion dieser brücken für den frieden ist tragend. 
das bietet hoffnungen für menschen in ost und West. 

  ■    берлинская трилогия 2017 года в приюте
    для детей-сирот указывает пути к 
  миротворческим мостам из литеРатуРЫ, пРава, общениЯ.   
  построение этих мостов является основой для мира. 
  Это дает надежду людям на востоке и на Западе. 

■ берлінська трилогія 2017 року в притулку 
   для дітей-сиріт вказує шляхи до
миротворчих мостів з літеРатуРи, пРава, СпілкуваннЯ.  
побудова цих мостів є основою для миру. 
Це дає надію людям на Сході та на Заході.
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Das 47. Waisenhausgespräch im ehe-
maligen Betsaal des Jüdischen Waisen-
hauses in Berlin trat am 1. Dezember 
2017 – nach intensiven Seminartagen – 
mit jugendlichem Optimismus und von 
Seniorinnen und Senioren begleitet auf 
der  Suche nach Friedensbrücken öffent-
lich an. Es war der Abschluss der Trilogie 
„Unser Nachbar Russland“ des Jahres 
2017.

Vorausgegangen war im 45. Waisen
hausgespräch die Suche nach Frie-
densbrücken mit Hilfe multinationaler Lite-
raturen des Ostens unseres Kontinents. 
Ein Medium für Annäherung und Ver-
ständigung zeichnet sich darin ab. Zahl-
reiche literarische Belege einer ganzen 
Phalanx bikultureller Schriftsteller, die 
einer der vielen Ethnien des unter-
gegangenen Imperiums der UdSSR an-
gehörten, sollten nicht in der Litera-
turgeschichte versinken, sondern sind 
gerade im Westen Europas zu aktivieren. 
Sie bieten literarische Traditionen im

В поисках миротворческих мостов со-
стоялась 47-ая публичная встреча в 
бывшем молитвенном зале Еврейского 
приюта для детей-сирот в Берлине  
1 декабря 2017 года – после интен-
сивных дней семинара и в сопровож-
дении юношеского оптимизма и опыта 
людей пожилого возраста. Это было 
заключением трилогии „Наш сосед 
Россия“ 2017 года.

Началом трилогии стал поиск миро-
творческих мостов на 45-ой встрече в 
бывшем приюте путем ознакомления 
с многонациональной литературой 
Востока нашего континента. Эта 
встреча прошла в атмосфере сближе-
ния и понимания. Многочисленные  
литературные свидетельства целого 
ряда бикультурных писателей, принад-
лежавших к одной из многочисленных 
этнических групп распавшейся импе-
рии СССР, не должны утонуть в лите-
ратурной истории, а должны воспря-
нуть именно на Западе Европы. Они 

У пошуках миротворчих мостів від- 
булася 47-а публічна зустріч в колиш-
ньому молитовному залі Єврейського 
притулку для дітей-сиріт в Берліні  
1 грудня 2017 року – після інтенсивних 
днів семінару і в супроводі юнацького 
оптимізму і досвіду людей похилого 
віку. Це було завершенням трилогії 
„Наш сусід Росія“ 2017 року.

Початком трилогії став пошук миро-
творчих мостів на 45-ій зустрічі в 
 колишньому притулку шляхом озна-
йомлення з багатонаціональною літе-
ратурою Сходу нашого континенту. Ця 
зустріч пройшла в атмосфері зближен-
ня та порозуміння. Численні літературні 
свідчення цілого ряду бікультурних 
письменників, що належали до однієї  
з численних етнічних груп імперії  
СРСР, яка розпалася, не повинні пото-
нути в літературній історії, а повинні 
піднестися саме на Заході Європи. 
Вони зображують літературні традиції 

Epilog   
Эпилог	
Епілог
Peter-Alexis Albrecht 

Friedensbrücken: 
Literatur! 
Recht! 
Jugend!

Миротворческие 
мосты:
Литература!
Право!
Молодежь!  

Миротворчі мости: 
Література!  
Право!  
Молодь!
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Sich (auch) über 
literarische Werke und 
Wege kennenzulernen 
und sich zu nähern,  
statt sich aus- und  
abzugrenzen!

Следует узнавать друг  
друга (также) при  
помощи литературных  
произведений и  
приблизиться друг  
к другу, а не 
отгораживаться и 
изолироваться!

Слід пізнавати один  
одного (також) за  
допомогою літературних 
творів і наближатися  
один до одного, а не  
відгороджуватися та 
ізолюватися!

Kommunikation statt 
Konfrontation!

Общение вместо  
конфронтации!

Спілкування замість 
конфронтації!
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в сенсі глибокого пізнання історичного 
матеріалу Сходу, любові до свого 
 народу і відносини гідності та поваги 
до людей інших національностей 
 (Людмила Улицька). Це допомагає 
зблизити людей єдиної Європи від 
Сходу до Заходу. Ці імпульси для 
розуміння загальних традицій і добро-
сусідської близькості та солідарності в 
новоутворених країнах Сходу висвіт-
люють Леонард Кошут і Світлана Рус-
сова, і підкреслюють, що літературна 
спадщина і нові підходи, що розвива-
ються, можуть також забезпечити ос-
нову для міцних мостів миру між 
Європою Сходу та Заходу. Ми знахо-
димося ближче один до одного, ніж ми 
собі це уявляємо.

На 44-ій зустрічі в колишньому дитячо-
му притулку молоді вчені з Росії та 
України (які живуть і працюють в 
Німеччині) критично і конструктивно 
розглядали право і його розвиток з 
точки зору критеріїв розуму і реальності 
та в контексті історії та різких 
соціальних і політичних змін. Стала 
очевидною напруженість між глобаль-
ним застосуванням права і його реаль-
ними політичними обмеженнями. Після 
багатовікового авторитарного контро-
лю над суспільством необхідно також і 
терпіння для розвитку незалежних су-
дових структур і для автономного 
підходу до поділу влади і контролю 
над ними. Розвиток права має 
принаймні на своєму боці об’єднуючий 
народи оптимізм молоді, яка відкрита 
для постійної комунікації у пошуках 
соціальної, політичної та міжурядової 
справедливості.

Підсумком і вершиною трилогії в ко-
лишньому притулку став спільний семі-
нар з людьми похилого віку та подаль-
ша 47-а публічна зустріч 1 грудня 2017 
року. Тільки конкретний розвиток за-
гальних емоційних і раціональних рівнів 
досвіду із старшими людьми з Фонду 
Каєвіц зі старої та нової Німеччини при-
звів до відкритого і критичного обміну 
досвідом в побудові альтернативної 

изображают литературные традиции  
в смысле глубокого познания истори-
ческого материала Востока, любви к  
своему народу и отношения достоин-
ства и уважения к людям других 
 национальностей (Людмила Улицкая). 
Это помогает сблизить людей единой 
Европы от Востока до Запада. Эти им-
пульсы для понимания общих тради-
ций и добрососедской близости и соли-
дарности в новообразованных странах 
Востока освещают Леонард Кошут и 
Светлана Руссова, и подчеркивают, 
что литературное наследие и новые 
развивающиеся подходы могут также 
обеспечить основу для прочных мо-
стов мира между Европой Востока и 
Запада. Мы находимся ближе друг к 
другу, чем мы себе это представляем.

На 44-ой встрече в бывшем детском 
приюте молодые ученые из России и 
Украины (живущие и работающие в 
Германии) критически и конструктив-
но рассматривали право и его разви-
тие с точки зрения критериев разума и 
реальности и в контексте истории и 
резких социальных и политических из-
менений. Стала очевидной напряжен-
ность между глобальным применением 
права и его реальными политическими 
ограничениями. После многовекового 
авторитарного контроля над обще-
ством необходимо также и терпение 
для развития независимых судебных 
структур и для автономного подхода 
разделения властей и контроля над 
ними. Развитие права имеет по край-
ней мере на своей стороне связыва-
ющий народы оптимизм молодежи, 
 которая открыта для постоянной ком-
муникации в поисках социальной, по-
литической и межправительственной 
справедливости. 

Итогом и вершиной трилогии в бывшем 
приюте стал совместный семинар с 
людьми преклонного возраста и после-
дующая 47-ая публичная встреча 1 
декабря 2017 года. Только конкретное 
развитие общих эмоциональных и ра-
циональных уровней опыта со старши-
ми людьми из Фонда Каевиц из старой 
и новой Германии привело к открыто-
му и критическому обмену опытом в 

Sinne profunder Kenntnisse des histori-
schen Materials des Ostens, Liebe zum 
eigenen Volk und ein von Würde und Re-
spekt geprägtes Verhältnis zu Menschen 
anderer Nationalitäten (Ljudmila Ulitz-
kaja). Das kann die Menschen eines Eu-
ropas aus Ost und West näherbringen. 
Diese Impulse für ein Verständnis ge-
meinsamer Traditionen und nachbar-
schaftlicher Nähe und Solidarität in den 
neu konstituierten Ländern des Ostens 
können – aufgezeigt von Leonhard Kos-
suth und Svetlana Russova – verdeutli-
chen, dass in dem literarischen Erbe und 
den sich neu entwickelnden Ansätzen 
auch eine Basis für dauerhafte Friedens-
Brücken zwischen einem Europa aus Ost 
und West angelegt ist. Wir sind uns alle 
näher, als wir es ahnen.

Das Recht und seine Entwicklung mit 
Blick auf Vernunft- und Realitätskriterien 
wurde im 44. Waisenhausgespräch im 
Kontext von Geschichte und scharfen so-
zialen und politischen Umbrüchen von 
jungen Wissenschaftlern aus Russland 
und der Ukraine (beide in Deutschland 
 lebend und arbeitend) kritisch und zu-
gleich konstruktiv in den Blick genommen. 
Ein Spannungsverhältnis von globaler 
Rechtsdurchsetzung und realpolitischen 
Grenzen wurde dabei deutlich. Aber auch 
Geduld bei der Ausprägung unabhängiger 
Justizstrukturen nach Jahrhunderten au-
toritärer Gesellschaftskontrolle ist für den 
autonomen Ansatz von Gewaltentren-
nung und Gewaltenkontrolle erst einmal 
erforderlich. Die Rechtsentwicklung hat 
zumindest den völkerverbindenden Opti-
mismus der Jugend für offene und stete 
Kommunikation auf der Suche nach so-
zialer, politischer und zwischenstaatlicher 
Gerechtigkeit auf ihrer Seite. 

End- und Höhepunkt der Waisenhaus-
Trilogie war das gemeinsame Seminar mit 
Senioren und das daran anschließende 
öffentliche 47. Waisenhausgespräch am 
1. Dezember 2017. Erst der konkrete Auf-
bau gemeinsamer emotionaler und ratio-
naler Erlebnisebenen mit Seniorinnen und 
Senioren der Cajewitz-Stiftung aus dem 
alten und dem neuen Deutschland führte 
zu einem offenen und kritischen Aus-
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правової форми суспільства після ав-
торитарного соціалізму в НДР. Це ви-
кликало глибоку задумливість серед 
студентів з постсоціалістичних країн.

Рідко відбувається обмін досвідом між 
молодими та літніми людьми – і це 
 типова у всьому світі проблема відсут-
ності спілкування і нерозуміння між  
поколіннями. Семінар і 47-а зустріч в  
колишньому притулку показали: тільки 
тоді, коли відбувається особистий об-
мін шляхом взаємного спілкування, 
з’являється основа для емоційної 
близькості і для бажання з’єднати ар-
гументи розуму і досвіду з конструк-
тивними знаннями. Так виникає близь-
кість, яка перетворила цю Берлінську 
зустріч поколінь в листопаді та грудні 
2017 року в реальну подію міжнародної 
дружби.

Предметом комунікативних зустрічей 
був досвід, який отримали громадяни 
Сходу (колишня НДР) і Заходу (раніше 
ФРН) у процесах 40-річного розділу, а 
потім 30-річного зближення. З цього 
досвіду повинні росіяни, українці, інші 
„сестринські“ і братні народи навчити-
ся, як у Німеччині (при „возз’єднанні“ 
кажуть одні, при „приєднанні“ кажуть 
інші) розглядати конфлікти в економіці, 
суспільстві та праві. 

Нижче наведені думки з теми дискусії 
демонструють, як з відкритого спілку-
вання з молодими людьми розвива-
ються практичні знання і як створюєть-
ся творча сила майбутнього.

построении альтернативной правовой 
формы общества после авторитарного 
социализма в ГДР. Это вызвало глубо-
кую задумчивость среди студентов из 
постсоциалистических стран.

Редко происходящий обмен опытом 
между молодыми и пожилыми людьми 
– это типичная во всем мире проблема 
отсутствия общения и непонимания 
между поколениями. Семинар и 47-ая 
встреча в бывшем приюте показали: 
только тогда, когда происходит личный 
обмен путем взаимного общения, появ-
ляется основа для эмоциональной 
 близости и для желания соединить 
аргументы разума и опыта с конст-
руктивными знаниями. Так возникает 
близость, которая превратила эту Бер-
линскую встречу поколений в ноябре и 
декабре 2017 года в реальное событие 
международной дружбы.

Предметом коммуникативных встреч 
был опыт, который получили граждане 
Востока (бывшая ГДР) и Запада (ранее 
ФРГ) в процессах 40-летнего разделе-
ния и вскоре 30-летнего сближения.   
Из этого опыта должны русские, укра-
инцы, другие „сестринские“ и братские 
народы научиться, как в Германии (при 
„воссоединении“ говорят одни, при 
„присоединении“ говорят другие) ре-
шали конфликты в эконо мике, обще-
стве и праве. 

Ниже приведенные мнения по теме 
дискуссии демонстрируют, как из от-
крытого общения с молодыми людьми 
развиваются практические знания и 
как возникает творческая сила буду-
щего.

tausch über Erfahrungen beim Aufbau der 
alternativen Gesellschaftsform eines au-
toritären Sozialismus in der DDR. Das er-
zeugte bei den Studierenden aus den 
postsozialistischen Ländern intensive 
Nachdenklichkeit. 

Ein kaum stattfindender Austausch von 
Erfahrungen zwischen Jung und Alt ist ein 
anscheinend typisches weltweites Prob-
lem mangelnder Kommunikation und 
 fehlenden Verständnisses zwischen den 
Generationen. Das Seminar und das  
47. Waisenhausgespräch haben gezeigt: 
Erst wenn persönlicher Austausch im 
Wege gegenseitigen Sprechens und Zu-
hörens stattfindet, ist eine Basis gegeben 
für emotionale Nähe und für die Bereit-
schaft, Argumente der Vernunft und der 
Erfahrung zu konstruktivem Wissen zu 
verbinden. So entsteht eine Nähe, die die-
ses Berliner Generationengespräch im 
November und Dezember 2017 zu einem 
realen Erlebnis von Völkerfreundschaft 
machte. 

Gegenstand der kommunikativen Begeg-
nungen waren die Erfahrungen, die Bür-
gerinnen und Bürger aus Ost (ehemals 
DDR) und West (ehemals BRD) in Pro-
zessen 40-jähriger Trennung und bald 
30-jähriger Wiederannäherung gemacht 
haben. Hieraus sollten Russen und Ukrai-
ner, Schwester- und Brudervölker, lernen, 
wie man in Deutschland – bei „Wieder-
vereinigung“ sagen die einen, beim „An-
schluss“ die anderen – mit Konflikten in 
Ökonomie, Gesellschaft und Recht umge-
gangen ist. 

Die Diskussionsbeiträge im Folgenden 
belegen, wie in offener Kommunikation 
mit der Jugend Erfahrungswissen entfal-
tet und Gestaltungskraft für die Zukunft 
entsteht.
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ФРІДРІХ	ВОЛЬФФ
*1932
Східна Німеччина

„Правова держава – це німецьке 
специфічне поняття. Воно просто 
означає, що держава повинна контро- 
люватися правом. Сьогодні правова 
держава повинна бути державою,  
в якій все завжди відбувається за 
законом. Але це помилка. У НДР я не 
погоджувався багато з чим, особливо 
з умовами політичних кримінальних 
справ, якими я раніше займався, 
працюючи адвокатом. Я критикував 
судочинство НДР. З приєднанням  
до ФРН я думав, що все буде краще.  
Але я зрозумів, що це не так. ФРН 
почала зводити рахунки з посадовими 
особами НДР. У січні 1991 року 
тодішній міністр юстиції оголосив, що 
судді мають важливе завдання з 
ліквідації заборони ретроактивності  
та засудження представників НДР. 
Хвиля кримінальних справ покотилася 
по колишній НДР. Було розпочато 
понад 100 000 розслідувань і було 
винесено кілька сотень обвинувальних 
вироків. Жодна соціалістична держа-
ва не ‚розрахувалася‘ зі своїми 
посадовими особами, тільки Німеччи-
на зробила це.“

■

ФРИДРИХ	ВОЛЬФФ
*1932
Восточная Германия

„Правовое государство – это немец-
кое специфическое понятие. Оно 
просто означает, что государство 
должно контролироваться правом. 
Сегодня правовое государство 
должно быть государством, в котором 
все всегда происходит по закону.  
Но это ошибка. В ГДР я не соглашался 
со многим, особенно с условиями 
политических уголовных дел, которы-
ми я раньше занимался, работая 
адвокатом. Я критиковал судопроиз-
водство ГДР. С присоединением к  
ФРГ я думал, что все будет лучше.  
Но я понял, что это не так. ФРГ 
начала сводить счеты с должностны-
ми лицами ГДР. В январе 1991 года 
тогдашний министр юстиции объявил, 
что судьи имеют важную задачу по 
ликвидации запрета ретроактивности 
и осуждению представителей ГДР. 
Волна уголовных дел покатилась  
по бывшей ГДР. Было начато более  
100 000 расследований и было 
вынесено несколько сотен обвини-
тельных приговоров. Ни одно социали-
стическое государство не ‚рассчита-
лось‘ со своими должностными лицами, 
только Германия сделала это.“

FRIEDRICH WOLFF
*1932	
Deutschland-Ost

„Rechtsstaat ist ein deutsch-spezifisches 
Wort. Es bedeutet lediglich, dass der 
Staat durch das Recht kontrolliert werden 
soll. Rechtsstaat soll heute ein Staat 
sein, in dem es immer nur mit rechten 
Dingen zugeht. Aber das ist ein Irrtum. 
Ich war mit vielen Dingen in der DDR 
nicht einverstanden, insbesondere nicht 
mit den Bedingungen bei politischen 
Strafsachen, in die ich früh als Rechts-
anwalt eingebunden war. An der  
DDR-Rechtsprechung habe ich Kritik 
geübt. Mit dem Anschluss an die BRD 
dachte ich, es wird alles besser. Aber  
ich merkte, dass das nicht der Fall war. 
Die BRD begann, mit den DDR-Funk-
tionären abzurechnen. Der damalige 
Justizminister teilte im Januar 1991 mit, 
dass die Richter die große Aufgabe 
hätten, das Rückwirkungsverbot zu 
beseitigen und die DDR-Repräsentanten 
zu verurteilen. Eine Welle von Strafver-
fahren überzog die ehemalige DDR.  
Über 100 000 Ermittlungsverfahren 
wurden eingeleitet, einige Hundert 
wurden verurteilt. Kein anderer sozia-
listischer Staat hat mit seinen Funktio-
nären „abgerechnet“, allein Deutschland 
hat es gemacht.“
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ГИЛЬДЕГАРД	БЁМЭ
*1921
Восточная Германия

„Я настоящая „осси“, а именно: я 
родилась в 1921 году, молодые годы 
прожила в Веймарской республике, 
обучалась во времена Гитлера, 
работала в ГДР в народном образо-
вании. Заданный вопрос, имелось ли 
что-либо хорошее в ГДР, разозлил 
меня. Он показывает, как оценивает-
ся ГДР. Наши преподаватели получи-
ли хорошее образование. Это была 
трудная дорога в народном образова-
нии, но учителя многого достигли. 
Даже Финляндия переняла многое от 
нас. Запад видел это иначе. Дискри-
минация продолжается. Недавно 
пресса сообщила, что все учителя 
младших классов получат больше 
зарплаты, но только не те, которые 
получили образование в ГДР.“

ГІЛЬДЕГАРД	БЬОМЕ
*1921
Східна Німеччина

„Я справжня ‚оссі‘, а саме: я народи-
лася в 1921 році, молоді роки прожила  
в Веймарській республіці, навчалася 
за часів Гітлера, працювала в НДР  
в народній освіті. Поставлене запи-
тання, чи було щось хороше в НДР, 
розлютило мене.  
Воно показує, як оцінюється НДР. 
Наші викладачі отримали хорошу 
освіту. Це була важка дорога в 
народній освіті, але вчителі багато 
чого досягли. Навіть Фінляндія 
перейняла багато чого від нас.  
Захід бачив це інакше. Дискримінація 
триває далі. Нещодавно преса  
повідомила, що всі вчителі молодших 
класів отримають більше зарплати, 
але тільки не ті, які отримали освіту  
в НДР.“             ■

HILDEGARD BÖHME
*1921
Deutschland-Ost

„Ich bin ein richtiger Ossi, aber geteilt: 
1921 geboren, habe die Jugend in der 
Weimarer Republik erlebt, die Aus-
bildung bei Hitler, gearbeitet in der DDR, 
in der Volksbildung. Die Frage vorhin,  
ob es auch Gutes in der DDR gab,  
hat mich geärgert. Das zeigt, wie die 
DDR bewertet wird. Unsere Pädagogen 
wurden gut ausgebildet. Es war ein 
schwieriger Weg in der Volksbildung, 
aber die Lehrer haben viel geleistet. 
Sogar Finnland hat vieles von uns über-
nommen. Der Westen sah das anders. 
Die Benachteiligung hält an.  
Die Presse schrieb gerade, dass alle 
Unterstufenlehrer nun mehr Gehalt 
bekommen, nur nicht die in der DDR 
ausgebildeten.“
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КРИСТА	
МАНТОЙФЕЛЬ-ЛИНКС
*1932
Восточная Германия

„В ГДР можно было вести вполне 
нормальную жизнь, если не связы-
ваться с властями ГДР. И было 
давление, которое всегда висело  
над головой. С другой стороны, из-за 
имеющихся недостатков народ был 
очень сплочен, помогали друг другу, 
как могли. Жизнь была отрегулиро-
ванной и хорошо организованной: 
забота о детях, женщины работали, 
хорошее медицинское обслуживание, 
наличие квартир – все то, что нужно 
было для жизни. Большое значение 
уделялось хорошему отношению с 
соседями. Не было безработных,  
мало преступлений и для всех  
имелись рабочие места, возможности 
учиться в вузах, хотя и с ограничения-
ми. Это была урегулированная, 
спокойная жизнь, если не поднимать 
голову слишком высоко.
А после воссоединения в 1989 году: 
эта нормальная жизнь, которую  
мы имели и чего мы достигли, была 
полностью отвергнута многими из 
Западной Германии, потому что она 
была коммунистической, а это уже 
значило плохой. Я работала в институ-
те, который был закрыт, как и многие 
другие. Были люди с Запада, которые 
пытались нам помочь, это успокаива-
ло, но это мало помогло. 140 сотруд-
ников (30 сотрудников из Запада 
были взяты на работу), остальные 
должны были уйти и думать, где им 
пристроиться. Экономика имеет  
свои законы, согласно которым она 
действует. Кто не вписывается туда, 
его просто выбрасывают. Затем он 
должен думать, как ему выжить.  
Это трудно, если раньше такого не 
испытали.“

КРІСТА	
МАНТОЙФЕЛЬ-ЛІНКС
*1932
Східна Німеччина

„В НДР можна було вести цілком 
нормальне життя, якщо не зв’язу- 
ватися з владою НДР. І був тиск, який 
завжди висів над головою.  
З іншого боку, через наявні недостачі 
в необхідному, народ був дуже згурто-  
ва ний, допомагали один одному, як 
могли. Життя було відрегульованим і 
добре організованим: турбота про 
дітей, жінки працювали, хороше 
медичне обслуговування, наявність 
квартир – все те, що потрібно було 
для життя. Велике значення приділя-
лося хорошим стосункам з сусідами. 
Не було безробітних, мало злочинів і 
для всіх були робочі місця, можливості 
навчатись у вузах, хоча і з обмежен- 
нями. Це було врегульоване, спокійне 
життя, якщо не піднімати голову 
занадто високо. 
А після возз’єднання в 1989 році: це 
нормальне життя, яке ми мали і чого 
ми досягли, було повністю відкинуте 
багатьма із Західної Німеччини, тому 
що воно було комуністичним, а це  
вже означало поганим. Я працювала  
в інституті, який був закритий, як і 
багато інших. Були люди із Заходу,  
які намагалися нам допомогти, це 
заспокоювало, але це мало допомог-
ло. 140 співробітників (30 співробітни-
ків із Заходу були взяті на роботу), 
інші повинні були піти і думати, де їм 
прилаштуватися. Економіка має свої 
закони, згідно з якими вона діє. Хто  
не вписується туди, його просто 
викидають. Потім він повинен думати, 
як йому вижити. Це важко, якщо 
раніше такого не зазнали.“

■

CHRISTA 
MANTEUFEL-LINKS
*1932
Deutschland-Ost 

„Es gab in der DDR ein ganz normales 
Leben, das man führen konnte, wenn 
man sich mit der DDR-Obrigkeit nicht 
anlegte. Und es gab einen Druck, den 
man auch immer im Kopf hatte. Auf der 
anderen Seite gab es einen großen 
Zusammenhalt in der Bevölkerung, auch 
durch den Mangel; man wusste sich  
zu helfen. Das Leben war ordentlich und 
überschaubar organisiert: Kinderbe-
treuung, Frauen waren selbstständig, 
gute Krankenversorgung, Wohnungen – 
was man so zum Leben brauchte. Auf  
gute Nachbarschaft wurde Wert gelegt.  
Es gab keine Arbeitslosen, wenig 
Kriminalität und für alle Arbeitsplätze, 
Studienmöglichkeiten – wenn auch mit 
Einschränkungen. Es war ein geregel - 
tes, ruhiges Leben, wenn man nicht den 
Kopf zu sehr hoch hob. 
Und nach der Wende 1989: Dieses 
normale Leben, das wir hatten, was wir 
geleistet haben, wurde von Vielen aus 
Westdeutschland absolut negiert, denn 
es war kommunistisch, das musste 
schlecht sein. Ich habe in einem Institut 
gearbeitet, das geschlossen wurde, wie 
viele andere auch. Es gab Menschen  
aus dem Westen, die versucht haben, 
uns zu helfen; das war wohltuend, aber 
es hat nicht viel geholfen. 140 Mitarbeiter 
(30 vom Westen übernommen), die 
anderen mussten gehen und zusehen, 
wo sie blieben. Die Wirtschaft hat eigene 
Gesetze, nach denen geht sie vor. Wer 
da nicht reinpasst, der fällt eben raus. 
Dann soll er sehen, wo er bleibt. Das  
fällt schwer, wenn man es vorher nicht 
erlebt hat.“
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ЙОХЕН	БИРКГОЛЬЦ
*1937
Западная Германия

„На Западе всегда проводилось 
сильное различие между людьми в 
ГДР и государством. В нашей  
Конституции всегда стояло следую-
щее предложение как задание: 
завершить единство Германии в 
свободном самоопределении и 
свободе. Мы выросли с этим: братья  
и сестры в ГДР. В принципе это было 
общее мнение. Когда открылось 
небольшое окно единства, мы были 
счастливы, Восток и Запад.“

ЙОХЕН	БІРКГОЛЬЦ
*1937
Західна Німеччина

„На Заході завжди проводилася 
сильна відмінність між людьми в НДР  
і державою. В нашій Конституції 
завжди стояло таке речення як 
завдання: завершити єдність  
Німеччини у вільному самовизначенні 
і свободі. Ми виросли з цим: брати  
і сестри в НДР. В принципі це була 
загальна думка. Коли відкрилося 
невелике вікно єдності, ми були 
щасливі, Схід і Захід.“

■

JOCHEN BIRKHOLZ
*1937
Deutschland-West

„Es ist vom Westen her immer stark 
differenziert worden zwischen Menschen 
in der DDR und dem Staat. In unserer 
Verfassung stand immer der Satz als 
Auftrag: in freier Selbstbestimmung und 
Freiheit die Einheit Deutschlands zu 
vollenden. Damit sind wir aufgewachsen: 
Brüder und Schwestern in der DDR. Im 
Prinzip war das die allgemeine Meinung. 
Als das kleine Fenster der Einheit sich 
öffnete, da waren wir alle glücklich, Ost 
und West.“
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ЛЕОНАРД	КОШУТ
*1923
Восточная Германия

„Такого мирного, дружественного и 
идеального понимания к братьям и 
сестрам Востока не было. Федератив-
ная Республика стремилась 
препятствовать развитию ГДР.  
Для установления дипломатических 
отношений с западными странами 
потребовались годы и десятилетия. 
Между ГДР и ФРГ существовали 
идеологические и политические 
воздействия и существенные разли-
чия. Этого нельзя отрицать. Я был 
главным редактором издательства. 
Богатство литературы СССР достига-
ло нас тогда и доходит до нас сегод-
ня. В литературе мы узнали много 
нового. Однако больше автономии 
предоставило бы нам новые возмож-
ности. Этого нам не хватало.“

ЛЕОНАРД	КОШУТ
*1923
Східна Німеччина

„Такого мирного, дружнього та ідеаль-
ного розуміння до братів і сестер зі 
Сходу не було. Федеративна Республі-
ка прагнула перешкоджати розвитку 
НДР. Для встановлення дипломатич-
них відносин із західними країнами 
знадобилися роки і десятиліття. 
Між НДР і ФРН існували ідеологічні та 
політичні впливи і суттєві відмінності. 
Цього не можна заперечувати. Я 
був головним редактором видав-
ництва. Багатство літератури СРСР 
досягало нас тоді і доходить до нас 
сьогодні. У літературі ми дізналися 
багато нового. Однак більше автономії 
надало б нам нові можливості. Цього 
нам не вистачало.“

■

LEONHARD KOSSUTH
*1923
Deutschland-Ost

„So friedlich, freundschaftlich und ideal 
war das Verständnis zu Brüdern und 
Schwestern im Osten nicht. Die Bundes-
republik hat sich bemüht, die Entwicklung 
in der DDR zu behindern. Es hat Jahre 
und Jahrzehnte gebraucht, um diploma-
tische Beziehungen zu westlichen 
Ländern herzustellen. Es gab ideologi-
sche und politische Beeinflussungen, es 
gab schwere Gegensätze zwischen 
der DDR und der BRD. Das kann man  
nicht leugnen. Ich war Cheflektor im 
Verlagswesen. Der Reichtum der 
Literaturen aus der UdSSR hat uns 
erreicht und erreicht uns bis heute. Wir 
hatten viel Neues durch die Literatur 
erfahren. Allerdings hätte uns mehr 
Autonomie auch neue Möglichkeiten 
geboten. Das hat uns gefehlt.“
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ЙОХАННЕС БИКЕЛЬ
*1938
Западная Германия

„Сегодня мы снова один народ,  
который живет в одном государстве. 
Но есть много поляризации между 
различными группами населения.  
Нет разделений, но сильные различия. 
Пожалуй, наиболее важным отличием 
является отличие в социальном 
плане. У нас много богатых и  
влиятельных людей, но есть и много 
бедных людей. В последние годы, как 
утверждают все исследовательские 
институты, произошло перераспреде-
ление снизу вверх, что способствова-
ло социальной поляризации.
И есть вторая поляризация, политиче-
ская. Как мы знаем из результатов 
выборов, у нас теперь есть ультрапра-
вая партия с целыми 13%, которая до 
сих пор предложила мало решений, но 
прежде всего подорвала репутацию 
предыдущих партий и ведет враждеб-
ную кампанию против этнических 
групп и иностранцев.
Третье различие обнаруживается 
между старшим поколением и моло
дежью. У молодых людей гораздо 
меньше доверия к политике и к 
общественным и частным СМИ, они в 
значительной степени ориентируются 
на интернет и на социальные сети. 
Многие пожилые люди пытаются 
сохранить свое доверие к предыду-
щей демократической культуре и к 
старым партиям, но это непросто для 
других пожилых людей. И именно 
поэтому участие в выборах значитель-
но уменьшается.“

ЙОГАННЕС БІКЕЛЬ
*1938
Західна Німеччина

„Сьогодні ми знову один народ, який 
живе в одній державі. Але є багато 
поляризації між різними групами 
населення. Немає розділень, але 
сильні відмінності.
Мабуть, найбільш важливою відмінніс-
тю є відмінність у соціальному плані. У 
нас багато багатих і впливових людей, 
але є і багато бідних людей. В останні 
роки, як стверджують всі дослідницькі 
інститути, відбувся перерозподіл від 
низу до верху, що сприяло соціальній 
поляризації.
І є друга поляризація, політична. Як  
ми знаємо з результатів виборів, у нас 
тепер є ультраправа партія з цілими 
13%, яка досі запропонувала мало 
рішень, але насамперед підірвала 
репутацію попередніх партій і веде 
ворожу кампанію проти етнічних груп 
та іноземців.
Третя відмінність виявляється між 
старшим поколінням і молоддю.  
У молодих людей набагато менше 
довіри до політики і до суспільних  
та приватних ЗМІ, вони в значній  
мірі орієнтуються на інтернет та на 
соціальні мережі. Багато літніх людей 
намагаються зберегти свою довіру  
до попередньої демократичної  
культури і до старих партій, а це 
непросто для інших літніх людей.  
І саме тому участь у виборах значно 
зменшується.“

■

JOHANNES BICKEL
*1938
Deutschland-West

„Heute sind wir wieder ein Volk, das in 
einem Staat lebt. Aber es gibt eine ganze 
Menge von Polarisierungen zwischen 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 
Keine Trennungen, aber starke Unter-
schiede. 
Vielleicht der wichtigste Unterschied ist 
der in sozialer Hinsicht. Es gibt bei uns 
viele Wohlhabende und Einflussreiche, 
und es gibt eine Menge Arme, und in  
den letzten Jahren, das sagen alle 
Forschungsinstitute, hat es eine Umver-
teilung von unten nach oben gegeben, 
was zur sozialen Polarisierung beigetra-
gen hat. 
Und es gibt eine zweite Polarisierung in 
politischer Hinsicht. Wie wir vom Wahl
ergebnis wissen, haben wir jetzt eine 
rechtsextreme Partei mit immerhin 13 %, 
die bisher wenig Lösungen angeboten 
und vor allem die bisherigen Parteien 
schlecht gemacht hat und gegenüber 
Volksgruppen und Ausländern gehetzt 
hat.
Der dritte Unterschied ist zwischen 
Älteren und Jüngeren feststellbar. Die 
jüngeren Menschen haben viel geringe-
res Zutrauen in die Politik und die 
öffentlichen und privaten Medien und 
orientieren sich sehr stark im Internet  
und den sozialen Medien. Viele Ältere 
versuchen, das Vertrauen in die bisherige 
demokratische Kultur und zu den alten 
Parteien aufrechtzuerhalten, was 
anderen Älteren aber auch schwerfällt. 
Und deshalb sinkt die Wahlbeteiligung 
sehr.“
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ЯКІ ВИСНОВКИ ДЛЯ СХОДУ  
І ЗАХОДУ ПРОПОНУЄ ДОСВІД, 
ОТРИМАНИЙ У ВІДКРИТОМУ 
СПІЛКУВАННІ МІЖ ЛІТНІМ 
І МОЛОДИМ ПОКОЛІННЯМ?

Хочеться побажати нинішнім конфлікт
ним регіонам між Російською Федераці-
єю і Україною уникнути цього тривало-
го процесу поділу, відчуження і засно-
ваного на конфлікті зближення. 
Перспек тиви для федеральної або 
децент ралізованої регіональної автоно-
мії і  самовизначення, які поглиблено 
розглядалися на семінарі, є прагматич-
ними прикладами відповідних рішень 
для майбутнього, на які потрібно орієн-
туватися в постімперський період. 

У всякому разі, коли українські та ро-
сійські студенти проаналізують цей до-
свід і цю інформацію і переймуть їх  
у своє життя, тоді вони в умовах жор-
стокої конфронтації і сепаратистських 
процесів можуть і будуть  передавати в 
своїх країнах такі думки:

— „Мирні революції“!

— Добросусідські відносини в 
європейських автономних  
регіонах замість суто національних 
та імперських держав!

— Соціальна справедливість для 
широких верств населення  
замість неприборканого правління 
олігархів!

— Вільний економічний обмін  
замість ізоляції!

— І перш за все, мир за всяку ціну!

Перед лицем війни і смерті шляхом 
ядерного знищення це має пріоритет 
для всіх людей, причому не тільки на 
Сході і Заході. Це був практичний та 
емоційний досвід, отриманий на 
зустрічі з досвідченими і літніми людь-

КАКИЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ВОСТОКА  
И ЗАПАДА ПРЕДЛАГАЕТ ОПЫТ, 
ПОЛУЧЕННЫЙ В ОТКРЫТОМ 
ОБЩЕНИИ МЕЖДУ ПОЖИЛЫМ И 
МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ? 

Хочется пожелать конфликтным регио-
нам между Российской Федерацией и 
Украиной избежать этого длительного 
процесса разделения, отчуждения и ос-
нованного на конфликте сближения. 
Перспективы для федеральной или 
децентрализо ванной региональной ав-
тономии и само определения, ко торые 
углубленно  рассматривались на семи-
наре, представляют собой праг
матичные при меры подходящих реше-
ний для будущего, на которые нужно 
бы ориентироваться в постимперский 
период.

Во всяком случае, когда украинские и 
русские студенты проанализируют 
этот опыт и эту информацию и перей-
мут их в свою жизнь, тогда они в усло-
виях жестокой конфронтации и сепа-
ратистских процессов могут и будут 
передавать в своих странах следую-
щие мысли:

— „Мирные революции“!

— Добрососедские отношения в 
европейских автономных регионах 
вместо сугубо национальных и 
имперских государств!

— Социальная справедливость  
для широких масс населения 
вместо необузданного  
правления олигархов!

— Свободный экономический  
обмен вместо изоляции!

— И, прежде всего, мир любой ценой!

Перед лицом войны и смерти путем 
ядерного уничтожения это имеет при-
оритет для всех людей, причем не 
только на Востоке и Западе. Это был 
практический и эмоциональный опыт, 
полученный на встрече с опытными и 

WELCHE SCHLÜSSE BIETEN DIE  
IN OFFENER KOMMUNIKATION 
ZWISCHEN ALT UND JUNG HERAUS-
GEARBEITETEN ERFAHRUNGEN  
FÜR OST UND WEST?

Zu wünschen ist den Menschen in den 
Konfliktregionen zwischen der Russi-
schen Föderation und der Ukraine, dass 
ihnen langwierigen Prozesse von Tren-
nung, Entfremdung und konfliktgetrage-
ner Wiederannäherung erspart bleiben 
mögen. Die im Seminar vertieften Pers-
pektiven für föderale oder dezentrale 
 regionale kommunale Autonomie und 
Selbstständigkeit sind pragmatische Lö-
sungsmuster, die für eine nachimperiale 
Zeit angemessen und zukunftsweisend 
sein dürften. 

Aber wie auch immer: Wenn ukrainische 
und russische Studierende diese Erfah-
rungen und Orientierungen reflektieren 
und in ihr Leben mitnehmen, dann können 
und werden sie angesichts der gewaltsa-
men Auseinandersetzungen und Separa-
tionsprozesse in ihren Ländern folgendes 
vermitteln können: 

— „Friedliche Revolutionen“

— Gemeinsame Nachbarschaften in 
europäischen Regionen statt in  
national gebundenen und imperial 
orientierten Staaten

— Sozialer Ausgleich für breite  
Schichten statt ungezügelte 

 Oligarchen und KapitalHerrschaft

— Freier wirtschaftlicher Austausch  
statt Ausgrenzung

— Und vor allem Frieden um jeden Preis

Angesichts von Krieg und Tod durch ato-
mare Vernichtung hat das für Menschen 
überall Vorrang – nicht nur in Ost und 
West. Es war ein mit Händen und mit Ge-
fühl zu greifendes Erlebnis aus der Be-
gegnung mit erfahrenen und älteren Men-
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ми у Берліні. Через наслідки холодної 
війни багато хто з них протягом 40 
років пізнали відчуження, а не 
співтовариство, але ці рани не 
вилікувалися після „возз’єднання“ дер-
жав. Вони непоправні для старшого 
покоління і стосуватимуться молоді на-
багато довше, ніж це хоче визнати 
нинішня політика об’єднаної Німеччини. 

Підводячи підсумок настроям і змісту 
зустрічей трилогії 2017 року, зростає 
усвідомлення того, що звичайні 
політичні шляхи і проторені наукою 
стежки не пропонують виходу з цих 
геополітичних аберацій та глобальних 
проблем. 

На семінарі і в розмовах в притулку 
для дітейсиріт обговорювалися світові 
політичні перспективи розуму. Літні 
люди рішуче закликали молодих вче-
них перейняти в їх творчу силу розви-
ток суспільства і майбутнє. І цей за-
клик з усією очевидністю виявився на 
благодатному ґрунті „непереможної 
дружби між народами“ в якості 
конкретної надії на мирне врегулюван-
ня українського конфлікту.

пожилыми людьми в Берлине. Изза 
последствий холодной войны многие 
из них на протяжении 40 лет испытали 
отчуждение, а не сообщество, но эти 
раны не излечились от „воссоедине-
ния“ государств. Они неисправимы для 
старшего поколения и будут касаться 
молодежи намного дольше, чем это хо-
чет признать нынешняя политика 
объединенной Германии.

Подводя итог настроениям и содержа-
нию встреч трилогии 2017 года, растет 
осознание того, что обычные полити-
ческие пути и протоптаные наукой 
тропы не предлагают выхода из насто-
ящих геополитических аберраций и 
глобальных проблем. 

На семинаре и в беседах в приюте для 
детейсирот обсуждались мировые по-
литические перспективы разума. 
Пожилые люди решительно призвали 
молодых ученых перенять в ее твор-
ческую силу развитие общества и бу-
дущее. И этот призыв со всей очевид-
ностью оказался на благодатной почве 
„непобедимой дружбы между народа-
ми“ в качестве конкретной надежды 
на мирное урегулирование украинско-
го конфликта.

schen in Berlin. Viele von ihnen hatten in 
40 Jahren aufgrund der Separationen 
durch den Kalten Krieg Entfremdung statt 
Gemeinschaft erlebt, aber diese Wunden 
sind durch staatliche „Wiedervereinigung“ 
nicht geheilt. Sie sind für die Älteren irre-
parabel und betreffen die Jungen noch 
länger, als es die aktuelle Politik des ver-
einigten Deutschlands wahrhaben will.

Resümiert man Stimmung und Inhalte der 
WaisenhausTrilogie 2017, verstärkt sich 
die Erkenntnis, dass herkömmliche politi-
sche Wege und wissenschaftlich ausge-
tretene Pfade keine Auswege aus den 
derzeitigen geopolitischen Verirrungen 
und globalen Problemen bieten. 

Weltpolitische Perspektiven von Vernunft 
wurden im Seminar und im Waisenhaus-
gespräch präsentiert. Ein kraftvoller  
Appell der Senioren richtete sich an die 
jungen Wissenschaftler, die gesellschaftli-
chen Entwicklungen und die Zukunft in die 
Gestaltungskraft der Jugend zu überneh-
men. Und dieser Appell fiel ganz offen-
sichtlich auf fruchtbaren Boden „einer 
nicht besiegbaren Völkerfreundschaft“ als 
konkrete Hoffnung für eine friedliche Bei-
legung des UkraineKonfliktes.

Inhalt_Cajewitz.indd   203 16.01.19   18:19



204 

ПРОФЕССОР Д-Р 
ГЕРВИГ РОГГЕМАНН 
*1935
Западная Германия, Институт 
Восточной Европы при Свободном 
университете Берлина, предоставил 
семинаристам 29 ноября 2017 года 
свои перспективы мира:
„Преобразование в России и постсоци-
алистических странах и распад 
Советского Союза являются основны-
ми событиями, которые не надлежа-
щим образом рассматриваются 
западной стороной. В нашем индиви-
дуальном, коллективном восприятии  
и в средствах массовой информации 
мы должны стремиться к большему 
пониманию по отношению к России и 
Украине.
Бремя истории существует не только 
для Германии, но также и для  
распавшегося Советского Союза и 
его нынешних или бывших соседних 
государств. Нам нужно найти кон-
структивные общие европейские 
линии в отношении России и вместе 
создать общеевропейский мирный 
порядок. Для реального участия 
России в качестве равноправного 
участника в экономическом и военном 
европейском мирном процессе не 
произошло ничего и по сей день.
Конфликт с Украиной и вокруг нее 
имеет геополитический характер. 
Здесь речь идет об экономических и 
военных зонах влияния США, НАТО  
и ЕС с одной стороны, и России – с 
другой. Быстрая интеграция Украины 
во внутренний европейский рынок 
предъявила бы чрезмерные требова-
ния к ЕС и к Украине и помешала бы 
интеграции России в общеевропей-
скую экономическую зону. Из этого 
следует, что без открытости, прозрач-
ности и коммуникации европейская 
мирная политика немыслима. Это 
также означает, что европейцы 
должны определять свои собственные 
экономические и военные интересы 
безопасности независимо от интере-
сов США. Поэтому концепция США 
изолировать Россию от Европы не 
может быть концепцией Европы, и ни 
в коем случае концепцией Германии.“

ПРОФЕСОР Д-Р  
ГЕРВІГ РОГГЕМАНН
*1935
Західна Німеччина, Інститут Східної 
Європи при Вільному університеті 
Берліна, надав семінаристам 29 
листопада 2017 року свої перспективи 
миру:
„Перетворення в Росії та в постсоціа
лістичних країнах і розпад Радянського 
Союзу є основними подіями, які не 
належним чином розглядаються 
західною стороною.  
У нашому індивідуальному, колектив 
ному сприйнятті та в засобах масової 
інформації ми повинні прагнути до 
більшого розуміння по відношенню  
до Росії і України.
Тягар історії існує не тільки для 
Німеччини, але також і для колишньо-
го Радянського Союзу і його нинішніх 
або колишніх сусідніх держав. Нам 
потрібно знайти конструктивні загаль-
ні європейські лінії щодо Росії і разом 
створити загальноєвропейський 
мирний порядок. Для реальної участі 
Росії в якості рівноправного учасника 
в економічному і військовому європей-
ському мирному процесі не відбулося 
нічого і досі.
Конфлікт з Україною і навколо неї  
має геополітичний характер. Тут мова 
йде про економічні та військові зони 
впливу США, НАТО і ЄС з одного боку, 
і Росії – з іншого. Швидка інтеграція 
України у внутрішній європейський 
ринок пред’явила б надмірні вимоги до 
ЄС і до України і завадила б інтеграції 
Росії в загальноєвропейську економіч 
ну зону. З цього випливає, що без 
відкритості, прозорості та комунікації 
європейська мирна політика немисли-
ма. Це також означає, що європейці 
повинні визначати свої власні еконо-
мічні та військові інтереси безпеки 
незалежно від інтересів США. Тому 
концепція США ізолювати Росію від 
Європи не може бути концепцією 
Європи, і ні в якому разі концепцією 
Німеччини.“

■

PROFESSOR DR.  
HERWIG ROGGEMANN
*1935
DeutschlandWest, vom OsteuropaInsti-
tut der Freien Universität Berlin, vermit-
telte den Seminaristen am 29. November 
2017 seine Friedensperspektive:
„Der Wandel in Russland und den post  
sozialistischen Staaten und der Zerfall 
der Sowjetunion sind Großereignisse, die 
auf westlicher Seite nicht angemessen 
gesehen werden. Wir müssen uns in 
unserer individuellen, kollektiven und 
medialen Wahrnehmung gegenüber 
Russland und der Ukraine um mehr 
Verständnis bemühen.
Die Last der Geschichte gibt es nicht nur 
für Deutschland, es gibt sie auch für die 
untergegangene Sowjetunion und ihre 
heutigen oder früheren Nachbarstaaten. 
Wir müssen konstruktive gemeinsame 
europäische Linien gegenüber Russland 
finden und eine gesamteuropäische 
Friedensordnung gemeinsam schaffen. 
Zu einer realen Einbeziehung Russlands 
als mitbestimmender Teilnehmer am 
wirtschaftlichen und militärischen 
europäischen Friedensprozess ist es bis 
heute nicht gekommen.
Der Konflikt mit und um die Ukraine hat 
einen geopolitischen Hintergrund. Es 
geht um wirtschaftliche und militärische 
Einflusszonen von USA, NATO und EU 
einerseits und Russland andererseits. 
Eine schnelle Integration der Ukraine in 
den Europäischen Binnenmarkt würde 
die EU und die Ukraine überfordern und 
die Einbeziehung Russlands in einen 
gesamteuropäischen Wirtschaftsraum 
verhindern. Daraus folgt, dass ohne 
Offenheit, Transparenz und Kommuni
kation eine europäische Friedenspolitik 
undenkbar ist. Das bedeutet auch,  
dass die Europäer ihre eigenen wirt-
schaftlichen und militärischen Sicher-
heitsinteressen unabhängig von denen 
der USA definieren müssen. Denn  
das Konzept der USA, Russland von  
Europa zu isolieren, kann nicht das 
Konzept Europas und schon gar nicht 
das Konzept Deutschlands sein.“
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ЗИГФРИД ГРАМЦОВ
*1937
Восточная Германия

„Молодежь должна взяться за дело! 
Она должна взять его в свой руки! 
Она должна перенять все у своих 
родителей. В ГДР в 1989 году это 
была именно молодежь, которая 
сдвинула все с места. В противном 
случае мы еще до сегодня были бы 
отдельными частями страны.“

ЗІГФРІД ГРАМЦОВ 
*1937
Східна Німеччина

„Молодь повинна взятися за справу! 
Вона повинна взяти її в свій руки! 
Вона повинна перейняти все у своїх 
батьків. У НДР в 1989 році це була 
саме молодь, яка зрушила все з місця. 
В іншому випадку ми ще до сьогодні 
були б окремими частинами країни.“

■

SIEGFRIED GRAMZOW 
*1937
DeutschlandOst

„Die Jugend muss ran! Sie muss das 
Heft in die Hand nehmen! Sie müssen es 
ihren Eltern aus der Hand nehmen. In  
der DDR war es 1989 auch die Jugend, 
die etwas in Bewegung gesetzt hat. 
Sonst wären wir möglicherweise heute 
noch getrennte Landesteile.“
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БРУНГИЛЬД ГРАМЦОВ
*1938 
Восточная Германия

„И здесь я обращаюсь с призывом к 
вам, к обеим сторонам. Молодежь 
должна сказать: Мы должны смотреть 
вперед, мы должны путешествовать, 
мы хотим свободы. И нужно также 
что-то взаимно давать друг другу: 
нужно прислушиваться друг к другу, 
нужно ценить друг друга, нужно 
уважать друг друга, прислушаться к 
мнению другого и сказать: здесь ты 
прав, здесь ты ошибаешься, и только 
тогда можно сблизиться и научиться 
доверять друг другу.“ 

БРУНГІЛЬД ГРАМЦОВ
*1938 
Східна Німеччина

„І тут я звертаюся із закликом до вас, 
до обох сторін. Молодь повинна 
сказати: Ми повинні дивитися вперед, 
ми повинні подорожувати, ми хочемо 
свободи. І треба також щось взаємно 
давати один одному: потрібно прислу- 
хатися один до одного, потрібно 
цінувати один одного, потрібно 
поважати один одного, прислухатися 
до думки іншого і сказати: тут ти 
правий, тут ти помиляєшся, і тільки 
тоді можна зблизитися і навчитися 
довіряти один одному.“          ■

BRUNHILD GRAMZOW
*1938 
Deutschland-Ost

„Und da richte ich den Appell an Sie, an 
beide Seiten. Die Jugend muss diejenige 
sein, die sagt: Wir müssen voranschau-
en, wir müssen reisen, wir wollen Freiheit 
haben und man muss sich auch gegen-
seitig etwas geben: man muss sich 
gegenseitig zuhören, man muss sich 
anerkennen, man muss sich achten und 
sich die Meinung des anderen anhören 
und sagen: hier hast du recht, hier hast 
du unrecht, und nur so kann man sich 
näherkommen und lernen, sich auch zu 
vertrauen.“
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ЭДЕЛЬТРАУД БИКЕЛЬ 
*1939
Западная Германия

„Попытайтесь путешествовать и где 
бы Вы не оказались, знакомьтесь с 
людьми других стран и регионов. 
Тогда у этого ‚другого‘ появится лицо 
и вражеские образы испарятся. 
Используйте возможности в работе 
изучать права человека и боритесь за 
них в своей стране. Таким образом, 
Вы сможете внести свой вклад в 
мирное сближение. Не оглядывайтесь 
назад, просто смотрите вперед с теми 
возможностями, которые у Вас есть.“

ЕДЕЛЬТРАУД БІКЕЛЬ
*1939
Західна Німеччина

„Спробуйте подорожувати і де б Ви  
не опинилися, знайомтесь з людьми 
інших країн і регіонів. Тоді у цього 
‚іншого‘ з’явиться обличчя і ворожі 
образи випаруються. Використовуйте 
можливості в роботі вивчати права 
людини і боріться за них у своїй країні. 
Таким чином, Ви зможете зробити  
свій внесок у мирне зближення. Не 
озирайтесь назад, просто дивіться 
вперед з тими можливостями, які у  
Вас є.“

■

EDELTRAUD BICKEL 
*1939
Deutschland-West 

„Versuchen Sie zu reisen, wohin sie 
kommen, um jeweils die Menschen in 
anderen Ländern und Gegenden kennen-
zulernen. Dann hat das Andere ein 
Gesicht und Feindbilder verflüchtigen 
sich. Nutzen Sie die Möglichkeiten,  
durch das Studium über Menschenrechte 
zu arbeiten, und fordern sie diese  
jeweils in Ihrem Land ein. So werden  
Sie einen Beitrag zur friedlichen 
Annäherung leisten können. Nicht 
zurückblicken, nur nach vorne schauen 
mit den Möglichkeiten, die Sie haben.“
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ЛЕОНОРЕ БАРЧ
*1931
Восточная Германия

„Я родилась в Веймарской республи-
ке, пережила фашизм и Вторую 
мировую войну, затем 40 лет в ГДР, а 
теперь уже 27 лет в Федеративной 
Республике Германии. Среди многих 
хороших и плохих переживаний я 
узнала прежде всего одно: мирная 
жизнь является основой всего осталь-
ного, она не приходит сама по себе, ее 
нужно достичь, иногда преодолевая 
ложные убеждения. Но для этого я 
должна быть открытой к аргументам 
противника и пытаться понять мышле-
ния и чувства других. Но что ещё 
более важно сегодня?“

ЛЕОНОРЕ БАРЧ
*1931
Східна Німеччина

„Я народилась у Веймарській 
республіці, пережила фашизм і Другу 
світову війну, потім 40 років в НДР,  
а тепер вже 27 років у Федеративній 
Республіці Німеччини. Серед багатьох 
хороших і поганих переживань я 
дізналася насамперед одне: мирне 
життя є основою всього іншого,  
воно не приходить само по собі,  
його потрібно досягти, іноді долаючи 
помилкові переконання. Але для  
цього я повинна бути відкритою до 
аргументів противника і намагатися 
зрозуміти мислення і почуття  
інших. Але що ще більш важливо 
сьогодні?“

■

LEONORE BARTSCH
*1931
Deutschland-Ost
 
„Ich bin in der Weimarer Republik 
geboren, habe den Faschismus und  
den Zweiten Weltkrieg erlebt, dann die 
40 Jahre in der DDR und nun schon 
27 Jahre Bundesrepublik Deutschland. 
Unter den vielen guten und schlechten 
Erfahrungen habe ich vor allem eines 
gelernt: Ein friedliches Leben ist die 
Grundlage für alles weitere, es kommt 
nicht von alleine, es muss, manchmal 
unter Überwindung falscher Überzeugun-
gen, erstritten werden. Das setzt voraus, 
dass ich den Argumenten der ‚Gegner‘ 
gegenüber aufgeschlossen bin, mich in 
die Lage, Denkweise und Gefühle der 
Anderen hinein zu denken suche. Was 
aber gibt es Wichtigeres heute?“
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МАКСИМ ВЕНГЕРОВ
*1996
Российская Федерация

„В нашей семье имелись аналогичные 
проблемы, как сегодня между ГДР 
и Федеративной Республикой. 
Мои дедушка и бабушка по отцовской 
линии пережили ужасное время 
в Советском Союзе, мой дед был в 
ГУЛАГе и вернулся больным челове-
ком. Мои другие дедушка и бабушка 
были в Красной Армии. И оба  
чувствуют глубокую ностальгию по 
тому времени. Они простые люди, 
имели простую жизнь, и они просто 
жили. Я никого не могу винить.  
Это была их жизнь. Я не знаю, что  
бы я сделал на их месте.“

МАКСИМ ВЕНГЕРОВ
*1996
Російська Федерація 

„У нашій родині були аналогічні 
проблеми, як сьогодні між НДР і 
Федеративною Республікою.  
Мої дідусь і бабуся по батьківській  
лінії пережили жахливий час в 
Радянському Союзі, мій дід був у 
ГУЛАГу і повернувся хворою 
людиною. Мої інші дідусь і бабуся  
були в Червоній Армії. І обидва 
відчувають глибоку ностальгію за 
тими часами. Вони прості люди, 
мали просте життя, і вони просто 
жили. Я нікого не можу звинувачувати. 
Це було їхнє життя. Я не знаю, що б  
я зробив на їх місці.“              ■

MAXIM VENGEROV
*1996
Russische Föderation 
 
„In meiner Familie haben wir ähnliche 
Probleme gehabt wie heute zwischen  
der DDR und der Bundesrepublik.  
Meine Großeltern väterlicherseits hatten 
es in der Sowjetunion schrecklich,  
mein Großvater war im Gulag und kam 
als kranker Mensch zurück. Meine 
anderen Großeltern waren beide in der 
Roten Armee. Und beide spüren eine 
tiefe Nostalgie für jene Zeit. Sie sind 
einfache Menschen, hatten ein einfaches 
Leben und sie haben einfach nur gelebt. 
Ich kann keinem eine Schuld zuschrei-
ben. Das war ihr Leben. Ich weiß nicht, 
was ich an ihrer Stelle getan hätte.“ 
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МАРИЯ НАУМОВА 
*1994
Российская Федерация

„Пожилые люди часто поддаются 
ностальгии. У них нет точного знания 
о том, что на самом деле происходило 
в прошлом. Это недостаточно  
изображается в наших стандартных 
источниках информации. Эта 
дезинформация является серьезным 
разрушительным фактором в 
российской демократии.“

МАРІЯ НАУМОВА
*1994
Російська Федерація

„Люди похилого віку часто піддаються 
ностальгії. У них немає точного знання 
про те, що насправді відбувалося  
в минулому. Це недостатньо 
зображується в наших стандартних 
інформаційних джерелах. Ця 
дезінформація є серйозним руйнівним 
фактором в російській демократії.“
      ■

MARIA NAUMOVA
*1994
Russische Föderation

„Die Älteren sind oft Nostalgiker. Sie 
haben keine genauen Kenntnisse 
darüber, was in der Vergangenheit 
wirklich war. Das wird bei uns in den 
gängigen Informationsquellen nicht 
aufgearbeitet. Diese Desinfomiertheit  
ist ein großer Störfaktor in der  
russischen Demokratie.“
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АЛИНА  
КУЦ-КАРПЕНКО
*1996
 Украина

„Наше правительство должно избе-
гать разделений и привести к воссое-
динению. Мы все люди, несмотря на 
многие различия. Мы все братья в 
свободе и мире, без войн. Но это  
всего лишь сон, однако мы должны 
стремиться к этому. Мы хотим  
общения, но у нас в Украине его нет. 
Люди и правительство – это разные 
вещи. Только диалог может к чему-то 
привести. Ваши правительства 
повлияли на Вас, как на ‚оссис‘, так  
и на ‚вэссис‘. Но, развиваться и 
срастаться должно население  
земли – один народ земли, живущий  
в мире.“

АЛІНА  
КУЦ-КАРПЕНКО 
*1996
 Україна

„Наш уряд має уникати поділів і 
привести до возз'єднання. Ми всі 
люди, незважаючи на багато 
розходжень. Ми всі брати в свободі  
і мирі, без воєн. Але це всього лише 
сон, однак ми повинні прагнути до 
цього. Ми хочемо спілкування, але  
у нас в Україні його немає. Люди і 
уряд – це різні речі. Тільки діалог 
може до чогось привести. Ваші  
уряди вплинули на Вас, як на ‚оссіс‘, 
так і на ‚вессіс‘. Але, розвиватися  
і зростатися має людство – один 
народ землі, який житиме в мирі.“

■

ALINA  
KUTS-KARPENKO
*1996
Ukraine
 
„Unsere Regierung muss Separationen 
vermeiden und die Wiedervereinigung 
herbeiführen. Wir alle sind Menschen 
trotz vieler Unterschiedlichkeiten. Wir 
alle sind Brüder in Freiheit und Frieden, 
ohne Kriege. Das ist allerdings nur ein 
Traum, aber dahin müssen wir streben. 
Wir wollen Kommunikation, aber die 
haben wir in der Ukraine nicht. Das Volk 
und die Regierung sind unterschiedliche 
Sachen. Nur der Dialog kann etwas 
bringen. Eure Regierungen haben euch, 
Ossis wie Wessis, stark beeinflusst.  
Aber es muss eine Weltbevölkerung – 
ein Volk der Welt – heranwachsen, 
zusammenwachsen in Frieden.“
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НИКИТА ОСТРОВСКИЙ 
*1994
 Российская Федерация 

„Я люблю свою родину. Я хочу жить 
дома и улучшить свое общество.  
Но в настоящее время у людей в 
России и Украине есть проблемы, 
связанные с конфронтацией и  
протестом. Мы должны найти новые 
формы протеста. Наши правительства 
должны найти новые компромиссы  
с рассудительными людьми.“

НІКІТА ОСТРОВСЬКИЙ
*1994
Російська Федерація

„Я люблю свою батьківщину. Я хочу 
жити вдома і покращити своє 
суспільство. Але в даний час у  
людей в Росії та Україні є проблеми, 
пов'язані з конфронтацією і 
протестом. Ми повинні знайти нові 
форми протесту. Наші уряди  
повинні знайти нові компроміси з 
розважливими людьми.“ 

■

NIKITA OSTROVSKII 
*1994
Russische Föderation

„Ich liebe meine Heimat. Ich möchte 
zuhause leben und meine Gesellschaft 
verbessern. Aber zurzeit haben die 
Menschen in Russland und in der 
Ukraine Probleme, die mit Konfrontation 
und Protest verbunden sind. Wir müssen 
neue Formen von Protest finden.  
Unsere Regierungen müssen neue 
Kompromisse mit gemäßigten Leuten 
finden.“
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ИНТИГАМ МАМЕДОВ
*1992
Российская Федерация

„В мире трудно получить достовер-
ность. В международной политике  
царствует дуализм из преимуществ  
и недостатков. Публично 
предлагаются две реальности:  
СМИ и субъективно пережитое. 
Cообщать правду населению – это 
задача науки.“

ІНТІГАМ МАМЕДОВ
*1992
Російська Федерація

„У світі важко отримати достовірність.  
У міжнародній політиці панує дуалізм 
з переваг і недоліків. Публічно 
пропонуються дві реальності: ЗМІ та 
суб'єктивно пережите. Повідомляти 
правду населенню – це завдання 
науки.“ 
 ■

INTIGAM MAMEDOV
*1992
Russische Föderation
 
„Es ist schwierig, in der Welt Gewissheit 
zu erhalten. In der internationalen  
Politik regiert der Dualismus von Vorteil 
und Nachteil. Öffentlich werden zwei 
Realitäten geboten: Medien und  
subjektives Erleben. Es ist Aufgabe der 
Wissenschaft, der Bevölkerung Wahrheit 
zu vermitteln.“
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АЛИНА  
КУЦ-КАРПЕНКО
*1996
 Украина

„Мой дядя родился в Украине и  
уже долгое время живет в России.  
С 2013 года он не приезжает больше  
в Украину. Он думает, что мы все 
разжигатели холодной войны,  
‚бандеровцы‘, которые кушают 
русских детей. Это продукт злой 
пропаганды в средствах массовой 
информации. Они говорят это почти 
везде и почти никогда – правду. 
Поэтому мы должны частным образом 
общаться друг с другом. Мы, украинцы 
и русские, должны посещать друг 
друга, чтобы понимать жизнь в наших 
странах, чтобы отчуждение не 
продвигалось дальше. Соединение 
Украины и России невозможно. 
Мы верим в независимость Украины. 
Но мы можем объединиться в 
борьбе против насилия, которое нас 
разделяет. Нам нужно избавиться  
от давления пропаганды, которое нас 
очень обременяет.“

АЛІНА  
КУЦ-КАРПЕНКО 
*1996
 Україна

„Мій дядько народився в Україні і вже 
довгий час живе в Росії. З 2013 року 
він не приїжджає більше в Україну.  
Він думає, що ми всі розпалювачі 
холодної воїни, ‚бандерівці‘, які їдять 
російських дітей. Це продукт злої 
пропаганди в засобах масової 
інформації. Вони кажуть це майже 
всюди і майже ніколи – правду. Тому 
ми повинні приватно спілкуватися 
один з одним. Ми, українці та росіяни, 
повинні відвідувати один одного,  
щоб розуміти життя в наших країнах, 
щоб відчуження не просувалось  
далі. З'єднання України і Росії 
неможливо. Ми віримо в незалежність 
України. Але ми можемо об'єднатися 
в боротьбі проти насильства, яке  
нас розділяє. Нам потрібно позбутися 
тиску пропаганди, яка нас дуже 
обтяжує.“  

■

ALINA 
KUTS-KARPENKO 
*1996
Ukraine 

„Mein Onkel ist in der Ukraine geboren 
und lebt schon lange in Russland.  
Seit 2013 kommt er nicht wieder in die 
Ukraine. Er glaubt, wir sind alle kalte 
Krieger, ‚Banderas‘, die russische Kinder 
essen. Das ist ein Produkt einer üblen 
Propaganda der Medien. Die sagen fast 
überall und fast niemals die Wahrheit. 
Wir müssen deshalb privat miteinander 
kommunizieren. Wir Ukrainer und 
Russen müssen uns gegenseitig besu-
chen, um das Leben in unseren Ländern 
zu verstehen, damit die Verfremdung 
nicht weitergeht. Eine Vereinigung 
zwischen Ukraine und Russland ist 
unmöglich. Wir glauben an die Unab
hängigkeit der Ukraine. Aber wir können 
uns vereinen im Kampf gegen die 
Gewalt, die uns trennt. Wir müssen den 
propagandistischen Druck, der uns  
sehr belastet, aufheben.“ 
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ОСТАП ГУНКЕВИЧ 
*1996
Украина

„Молодежь находится в процессе 
строительства своей собственной 
страны. Без дискриминации и c 
толерантностью.“

ОСТАП ГУНКЕВИЧ 
*1996
Україна

„Молодь знаходиться в процесі 
будівництва своєї власної країни.  
Без дискримінації і з толерантністю.“

■

OSTAP HUNKEVYCH
*1996
Ukraine
 
„Die Jugend ist dabei, ein eigenes Land 
aufzubauen. Ohne Diskriminierung und 
mit Toleranz.“ 
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НАПРОШУЮТЬСЯ НАСТУПНІ 
ВИСНОВКИ:

Старше покоління повинно дати 
можливість молодим людям вирішити 
розбіжності у всьому світі, що виника-
ють через глобалізацію та ренаціона
лізацію. Усунення струк турних проб
лем представницької демократії у 
всьому світі це справа тих, у кого жит-
тя попереду: у молоді! Влада і пануючі 
зацепеніли у своїх інтересах і прагнен-
нях йти у зворотному напрямку.

Потреба у вільному, відкритому, неза-
лежному від державного і соціального 
ладу спілкуванні між молодими людь-
ми зі Сходу і Заходу знаходить пере-
конливе підтвердження у зустрічах – 
як наприклад, в трилогії 2017 „Наш 
сусід Росія“. 

Молодь знає потрібні шляхи до миру та 
соціальної рівноваги, і  молодь повинна 
йти цими шляхами. У цій книзі вимальо-
вуються серед іншого ідеї створення 
мостів шляхом

■ літературного зближення
■ незалежності права і систем його 

застосування
 і
■ вільного спілкування як основи 

для мирних федеральних 
суспільств в європейських 
регіонах. 

Тепер ці мости потрібно побудувати і 
їх підтримувати  основне завдання 
для освічених європейських суспільств 
розуму!

Заповіт поколінь трилогії 2017  
в колишньому дитячому притулку, 
чітко сформульований в Берліні, 
містить послання:  

Дайте молоді її майбутнє!  
В її руках знаходиться сила для 
досягнення мирного і соціально 
врівноваженого розвитку.

НАПРАШИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВЫВОДЫ:

Старшее поколение должно дать воз-
можность молодым людям разрешить 
разногласия во всем мире, возникаю-
щих изза глобализации и ренациона-
лизации. Устранение структурных про-
блем представительной демократии 
во всем мире это дело тех, у кого 
жизнь впереди: у молодежи! Власть и 
властвующие окаченели изза своих 
интересов и стремления идти в обрат-
ном направлении.

Потребность в свободном, открытом, 
независимом от государственного и 
социального строя, общении между 
молодыми людьми с Востока и Запада 
находит убедительное подтверждение 
во встречах – как например в трилогии 
2017 „Наш сосед Россия“. 

Молодежь знает нужные пути к миру и 
социальному равновесию, и молодежь 
должна идти этими путями. В этой кни-
ге вырисовываются среди прочего 
идеи создания мостов путем

■ литературного сближения
■ независимости права и систем его 

применения
 и
■ свободного общения как основы 

для мирных федеральных обществ 
в европейских регионах. 

 

Теперь эти мосты нужно построить и 
их поддерживать – основная задача 
для просвещенных европейских 
обществ разума!

Завещание поколений трилогии 2017 
в бывшем детском приюте, четко 
сформулированное  
в Берлине, содержит послание: 

Дайте молодежи её будущее!  
В её руках находится сила для 
достижения мирного и социально 
уравновешанного развития.

SCHLÜSSE UND KONSEQUENZEN 
DRÄNGEN SICH AUF:

Die Alten müssen der Jugend den Vortritt 
bei der Lösung der mit Globalisierung und 
ReNationalisierung entstehenden welt-
weiten Zerwürfnisse lassen. Die struktu-
rellen Probleme repräsentativer Demo-
kratie weltweit zu beseitigen ist Sache 
derer, denen das Leben bevorsteht: der 
Jugend! Die Macht und die Mächtigen 
sind in ihren Interessen und ihrer Rück-
wärtsgewandtheit erstarrt. 

Die Forderung nach freier, offener, staat-
lich und gesellschaftlich unabhängig ge-
förderter Kommunikation zwischen jun-
gen Menschen aus Ost und West findet in 
Begegnungen – wie im Rahmen der Trilo-
gie 2017 „Unser Nachbar Russland“ – ihre 
überzeugende Berechtigung. 

Die Jugend kennt die aufgezeigten Wege 
zu Frieden und sozialem Ausgleich, und 
die Jugend muss diese Wege beschrei-
ten. Dafür gibt es unter anderem die in 
diesem Buch skizzierten Brücken 

■ in literarischer Annäherung 
■ in der Unabhängigkeit von Recht 

sowie seiner Durchsetzungssysteme 
und  

■ in freier Kommunikation als Basis für 
friedliche föderale Gemeinschaften  
in europäischen Regionen. 

 

Nur müssen diese Brücken gebaut und 
unterhalten werden – eine fundamentale 
Aufgabe für aufgeklärte europäische 
Gesellschaften der Vernunft! 

Das in Berlin artikulierte  
Generationenvermächtnis der  
WaisenhausTrilogie 2017 lautet  
also: 

Lasst der Jugend ihre Zukunft!  
Die Kraftfelder zur Gewinnung  
friedlicher und sozial ausgeglichener 
Gestaltung liegen bei ihr.
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Als im Dezember in Berlin 16 Studierende aus Russland und der Ukraine zusammenka-
men, um sich über aktuelle Entwicklungen in Ökonomie, Gesellschaft und Recht auszu-
tauschen, war von dem verhängnisvollen Zerwürfnis zweier slawischer Völker nicht das 
Geringste zu sehen und zu spüren. 

Es waren einmal zwei Brüder, die Mitte des 17. Jahrhunderts eine Freundschaft mitein
ander schlossen. Sie lebten friedlich miteinander, besiegten gemeinsam ihre Feinde, 
schauten interessiert in die gemeinsame Zukunft und ahnten nicht, dass ihre Freund-
schaft durch politische und wirtschaftliche Konflikte langsam, aber sicher untergraben 
wird. 
Heute führen Russen und Ukrainer im Osten der Ukraine einen Krieg, der Konflikt um 
die Insel Krim und die Separationsgebiete haben bereits mehr als 10. 000 Menschen-
leben gekostet. Eine Versöhnung zwischen den russischen und ukrainischen Machtha-
bern scheint himmelweit entfernt zu sein. 
Der Berliner Jugendaustausch mit 16 Studierenden aus der Ukraine und Russland im 
November 2017 in Berlin widersetzte sich den aktuellen Geschehnissen und führte 
die Tradition aus dem 17. Jahrhundert fort. Er zeigte ausdrücklich, wie aus den Fein-
den wieder Freunde werden können. Die Politik blieb stark im Hintergrund. Durch wis-

  ANNA KUSCHNIR-ROYT, *1990
  Goethe Universität Frankfurt am Main
  Fakultät für Rechtswissenschaft
  Doktorandin
  Ukraine / Deutschland

„Eine nicht besiegbare Völkerfreundschaft“

16

Давайте надамо останнє слово 
учасниці, яка влаштувала своє життя 
між Сходом і Заходом, і яка повідомляє 
про її стурбованість. Вона була бли
скучою, невтомною рушійною силою 
тримовного усного послідовного пере-
кладу. Без її участі проведення 
спільного семінару і 47ої зустрічі в ко-
лишньому притулку важко собі уявити. 
Вона створила мовну спільність і  
завдяки цьому стала можливою 
спільнота.

Давайте дадим последнее слово участ-
нице, которая устроила свою жизнь 
между Востоком и Западом, и которая 
сообщает о ее озабоченности. Она 
была блестящей, неутомимой движу-
щей силой трехъязычного устного 
 последовательного перевода. Без её 
заслуги проведение совместного семи-
нара и 47ой встречи в бывшем приюте 
были бы невообразимы. Она создала 
языковую общность и благодаря этому 
стала возможной сообщность.

Geben wir das letzte Wort einer Mitwir-
kenden, die ihr Leben zwischen Ost und 
West eingerichtet hat und ihre Besorgnis 
vermittelt. Sie war der glanzvolle, uner-
müdliche Motor dreisprachiger Konseku-
tivÜbersetzung. Eine Leistung, ohne die 
das gemeinsame Seminar und 47. Wai-
senhausgespräch nicht vorstellbar ge
wesen wäre. Sie hat die sprachliche  
Gemeinsamkeit hergestellt und damit Ge-
meinschaft ermöglicht.

Essay  
Эcce  
Есе 
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senschaftlichen Austausch unterstützt, ging es allein um die Begegnung Mensch zu 
Mensch, unabhängig vom Herkunftsland. Die Studierenden waren konfliktscheu und 
versuchten, allen kitzligen Gesichtspunkten auszuweichen, sie zeigten sich absolut un-
politisch. Ukrainische Studierende sprechen unproblematisch russisch, die russischen 
Studenten lernen brav ukrainisch. Alle verstehen, dass der Konflikt zwischen Russen 
und Ukrainern künstlich geschaffen worden ist. In Berlin ist von Entfremdung keine Spur 
zu bemerken. 
Gemeinsam werden Abende auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt verbracht 
und der deutsche Glühwein probiert sowie die Berliner Museumsinsel erkundet. Alle 
freuen sich über die bestehende ethnische Einheit der beiden ostslawischen Völker. 

Mit einem großen Erfolg verlief das 47. Waisenhausgespräch über eine „Welt des sozia-
len Ausgleichs und der Friedenssicherung“. Es endete erst in den früheren Morgenstun-
den mit nationalen Tänzen und Volksliedern. Die Diskussion verlief offen, ehrlich und 
emotional. Erneut zeigten sich in der Annäherung bei Klavier und Wein gemeinsame 
Zukunftsinteressen sowie beidseitiger Friedenswille. Eine Rückkehr zur alten Freund-
schaft erschien in diesen Augenblicken bedenkenlos. 
Als besonderen Fortschritt war zu verzeichnen, dass durch die gemeinsame Kommuni-
kation und Arbeit die russische und ukrainische Seite motiviert wurde, weitere Projekte 
in eigenen Universitäten auf den Weg zu bringen, sich gegenseitig auszutauschen und 
vor allem, sich eines Tages wiederzusehen. 
Das Berliner Treffen vermittelt eine klare Botschaft, die in Kiew und Moskau noch nicht 
angekommen ist. Und die Chancen für eine friedliche Beilegung der UkraineKrise wer-
den durch diese Ignoranz nicht besser. Nichtdestotrotz war die Begegnung ein kleiner 
Schritt in Richtung eines großen Friedens. 

Ich sehe einen Hoffnungsschimmer aus dem schwarzen Himmel hervorbrechen...
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Когда в декабре в Берлине собрались 16 студентов из России и Украины, чтобы 
обсудить текущие события в экономике, обществе и праве, ничего из рокового 
разлома между двумя славянскими народами не было видно и не ощущалось.

Когдато в середине 17го века были два брата, которые подружились. Они жили 
мирно вместе, сражаясь вместе со своими врагами, вместе с интересом смотрели 
в будущее, не зная, что их дружба будет медленно, но верно подорвана полити-
ческими и экономическими конфликтами.
Сегодня русские и украинцы на востоке Украины ведут войну, конфликт над 
островом Крыма и „сепаратистскими территориями“ уже стоил более 10 000  
жизней. Примирение между российскими и украинскими правителями кажется 
отдаленным.
Берлинская молодежная встреча с 16 студентами из Украины и России в ноябре 
2017 года в Берлине сопротивлялась нынешним событиям и продолжала тради-
ции 17го века. Она явно показала, как враги могут снова стать друзьями. По-
литика осталась на заднем плане. Научный обмен был встречей между людьми, 
независимо от страны их происхождения. Студенты не были склонны к конфлик-
там и старались избегать всех щекотливых аспектов, они были абсолютно аполи-
тичными. Украинские студенты без проблем разговаривают порусски, русские 
студенты учат хорошо украинский. Все понимают, что конфликт между русскими 
и украинцами искусственно создан. В Берлине нет следов отчуждения.
Вечера проводятся на рождественском рынке Жандарменмаркт, дегустируя не-
мецкое глинтвейн и исследуя Берлинский музейный остров. Все довольны суще-
ствующим этническим единством двух восточнославянских народов.

С большим успехом прошла 47я беседа в бывшем детском доме, которая была 
посвящена „миру социального равновесия и миростроительства“. Она закончи
лась только в ранние утренние часы национальными танцами и народными песня-
ми. Дискуссия была открытой, честной и эмоциональной. Вновь сближение за пиа
нином и вином показало общие интересы на будущее, а также взаимную волю 
к миру. В эти моменты возвращение к старой дружбе казалось совсем близким.
В качестве особого шага вперед и результата совместного общение и работы 
было побуждение российской и украинской стороны к запуску новых проектов в 
своих университетах, обмену идеями, что б прежде всего, еще раз увидеть друг 
друга.
Встреча в Берлине дает четкое послание, которое еще не прибыло в Киев и Мо-
скву. И шансы на мирное урегулирование украинского кризиса не улучшаются. 
Тем не менее, встреча стала небольшим шагом на пути к великому миру.

Я вижу мерцание надежды, вырвавшегося из черного неба ...

  АННА КУШНИР-РОЙТ, *1990
  Университет им. Гёте г. ФранкфуртнаМайне
  Факультет правоведения
  Докторантка
  Украина / Германия

Непобедимая дружба между народами

16
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Коли в грудні 16 студентів з Росії і України зустрілися в Берліні, щоб обговорити 
останні події в сфері економіки, суспільства і права, фатального розлому між дво-
ма слов’янськими народами не було ні видно, ні відчутно.

У середині 17 століття жили були два побратима, які мирно жили разом, пере-
могали своїх ворогів, цікавились спільним майбутнім і не мали ні найменшого уяв-
лення про те, що їх дружба через політичні та економічні конфлікти, повільно, але 
вірно підійде до кінця.
Сьогодні росіяни та українці на сході України ведуть війну, конфлікт на острові 
Крим та за „сепаратистські райони“ вже коштували понад 10 000 життів. Схоже, 
що примирення між російськими та українськими правителями дуже далеке.
Берлінський молодіжний обмін з 16 студентами з України та Росії в листопаді 2017 
року в Берліні опонував нинішнім подіям та продовжував традиції 17 століття. Він 
чітко показав, як вороги можуть знову стати друзями. Політика  залишилася на 
задньому плані. Підтримана наукою, мова йшла про зустріч  людей, незалежно 
від їхньої країни походження. Студенти були спокійні та не схильні до конфліктів 
і намагалися уникнути всіх делікатних суперечок, вони залишалися абсолютно 
аполітичними. Українські студенти володіють російською мовою без проблем, 
російські студенти добре вивчають українську мову. Всі розуміють, що конфлікт 
між росіянами та українцями був штучно створений. У Берліні немає слідів 
відчуження.
Вечори проводяться разом на різдвяній ярморці Жандарменмаркт, дегустуючи 
німецький глінтвейн та вивчаючи Берлінський музейний острів. Кожен задоволе
ний існуючій етнічній єдності двох східнослов’янських народів.

З величезним успіхом пройшла 47а дискусія в колишньому дитячому будинку 
про „світ соціального балансу та миростворення“. Вона закінчилась лише рано 
вранці з народними танцями та народними піснями. Обговорення було відкритим, 
чесним та емоційним. Знову ж таки, зближення під аккомпонемент фортепіано та 
вина показало спільні інтереси на майбутнє, а також взаємне бажання до миру. 
Повернення до старої дружби здавалося в ці моменти зовсім поруч.
В якості особливого кроку вперед і результату спільного спілкування і роботи 
було спонукання російської і української сторони до запуску нових проектів в своїх 
університетах, обміну ідеями, що б перш за все, ще раз побачити один одного.
Берлінська зустріч дає чітке послання, яке ще не надійшло до Києва та Москви. 
І шанси мирного врегулювання української кризи не поліпшуються. Тим не менш, 
зустріч стала невеликим кроком на шляху до великого миру.

Я бачу проблиск надії, що виривається з чорного неба ...

  АННА КУШНІР-РОЙТ, *1990
  Університет ім. Гете м. ФранкфуртнаМайні
  Факультет правознавства
  Докторантка
  Україна / Німеччина

Непереможна дружба між народами

16
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АНАСТАСІЯ 
КОНДРАТЕНКО 
Російська Федерація

З пізнього листа до фонду  
Кайєвіц:

„Я думаю, що ніхто не очікував, що 
наші семінари пройдуть настільки 
продуктивно і цікаво, і що всі ми 
станемо такими хорошими друзями. 
Ми досі спілкуємося з нашими 
українськими друзями і маємо велике 
бажання поїхати у Львів. Завдяки 
Вам я змінила свою думку про 
молодих українців і знайшла нових 
друзів.
Я сподіваюся, що Вам також все 
дуже сподобалося, як і нам. Мій 
університет зацікавлений в нашій 
подальшій співпраці. Ми ще довго 
будемо згадувати ці чудові дні в 
Берліні та збережемо найкращі 
спогади про це в наших серцях.“

■

АНАСТАСИЯ 
КОНДРАТЕНКО
Российская Федерация

Из позднего письма в фонд 
Каевица:

„Я думаю, что никто не ожидал, что 
наши семинары пройдут настолько 
продуктивно и увлекательно, и что  
мы все станем такими хорошими  
друзьями. До сих пор мы находимся  
в контакте с нашими украинскими 
друзьями и очень хотим поехать во 
Львов. Благодаря Вам я поменяла 
своё мнение об украинской молодежи 
и нашла новых друзей!
Надеюсь, что Вам так же всё очень 
понравилось, как и нам. Мой универ-
ситет заинтересован в нашем 
дальнейшем сотрудничестве. Еще 
долгое время мы будем вспоминать 
эти чудесные дни в Берлине и 
хранить лучшие воспоминания об 
этом в наших сердцах.“

ANASTASIIA  
KONDRATENKO 
Russische Föderation

Aus einem späteren Brief  
an die Cajewitz-Stiftung:

„Ich denke, dass niemand erwartet hat, 
dass unsere Seminare so produktiv und 
spannend vergehen und dass wir alle so 
gute Freunde werden. Bis jetzt stehen  
wir mit unseren ukrainischen Freunden 
im Kontakt und haben eine große Lust 
auf die Reise nach Lemberg. Dank Ihnen 
habe ich meine Meinung über die 
ukrainischen jungen Menschen geändert 
und neue Freunde gefunden!
Ich hoffe darauf, dass Ihnen auch alles 
so sehr wie uns gefallen hat. Meine 
Universität hat Interesse an unserer 
weiteren Zusammenarbeit. Noch lange 
Zeit werden wir diese wunderbaren Tage 
in Berlin vermissen und bewahren die 
besten Erinnerungen darüber in unseren 
Herzen.“
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Friedenstanz der Jugend / Танец мира молодежи / Танець миру молоді
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