
Тема 8. Перша світова війна в

історіогрфії і політиці пам'яті

Американський вчений Сідні Фей «Походження світової війни» (1928 р.) Причина

війни – "система таємних угод", створена урядами великих держав. Історик

заглибився у психологічний аналіз подій. При цьому недооцінював значення

британо-німецької і франко-німецького антагонізму у виникненні світової війни.

Британський вчений Джордж Пібоді Гуч «Напередодні війни» (1938 р.) Причини

війни були зумовлені ланцюгом випадковостей.

*        Грей і фон Бетман-Гольвек зображувалися «великими джентльменами, щиро

закоханими у мир.

*        Винуватцем війни був Вільгельм II, а Великобританія при цьому

зображувалася як миролюбна країна, яка доклала максимум зусиль для локалізації

конфлікту.

*        Розкритикував, як Австро-Угорщину і Німеччину, так і Росію за їх небажання

піти на певні поступки в балканських конфліктах.

Георг Вольфганг Фелікс Хальгартен

вважав, що штучне виділення тієї чи іншої проблеми, пов'язаної з питанням про

відповідальність за війну, є «абсолютно довільним», так як суть проблеми «полягає

у всій сукупності соціологічного комплексу».

Алан Джон Персіваль Тейлор, автор книги «Боротьба за панування у Європі,

1848-1918» (1957 р.)

*        виникнення конфліктних ситуацій на початку XX ст. пояснювалося політичними

і дипломатичними причинами, спровокованими німецькою стороною;

*        німецькі верхи підштовхували монархію Габсбургів до агресії, аж ніяк не

побоюючись загальноєвропейської війни;

*        дотримуючись антантофільскої концепції, вважав, що жодна з держав не

ухвалювала рішення про війну. Воно було прийнято міністром закордонних справ

Австро-Угорщини Л. Берхтольдом, Т. Бетман-Гольвегом і німецьким генерал-

фельдмаршалом А. фон Шліффеном, котрий, як відомо, помер 1913 р.

Основна теза німецької післявоєнної історіографії (1920-х рр.)

переважала тенденція інтерпретувати невдачу Німеччини як «суб'єктивне упущення

об'єктивно цілком досяжної мети».

Карл Каутський — німецький економіст, історик і публіцист, теоретик класичного

марксизму

система управління в Німеччині сприяла приходу до державного керівництва

нездатних елементів, легковажних осіб або кар'єристів, котрі втягнули країну в

авантюру, з якої виявилися тільки один вихід –  оголошення війни Росії і Франції.

Визнавав існування міжнародних ускладнень, що передували світовій війні. Однак,

на його думку, вони були не ключовими причинами конфлікту.

Герхард Ріттер – фахівець у сфері історії німецької зовнішньої і військової політики

переконував відмовитися від тези, що історія вільгельмовської Німеччини є

«ланцюгом помилок». У центрі уваги німецького історика виявилися агресивні цілі

країн Антанти. Крах створеної Бісмарком імперії і провал німецької "світової
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політики" зображувалися тепер не стільки як наслідок катастрофічних провалів

зовнішньої політики Берліна, скільки як неминучий наслідок "змови" інших держав

проти молодої  німецької нації, яка знаходилася у невдалому геополітичному

становищі.

Герман Онкен «Німецька імперія і передісторія світової війни»

оскаржував обґрунтованість обвинувачення Німеччини в розв'язуванні першої

світової війни. Незважаючи на промахи, країна мала перед 1914 р тільки мирні цілі.

На його думку, саме Антанта спровокувала світову війну, щоб придушити німецьку

націю. Французька політика реваншу, прагнення Парижу до встановлення кордону

по Рейну було однією з вирішальних причин виникнення війни. Метою Лондона була

ліквідація німецької промислової і торговельної конкуренції разом з колоніями. Росія

не мала історично обґрунтованих військових цілей щодо Німеччини. Її ворожість

ставилася швидше до монархії Габсбургів.

Зміна оціночних підходів німецької історіографії після Другої світової війни

Професор гамбурзького університету Фріц Фішер, автор робіт «Ривок до світового

панування" (1961), "Війна ілюзій" (1969)

Зняв "табу" з вивчення історії першої світової війни в Німеччині, що спонукало його

західнонімецьких учнів і прихильників констатувати зв'язок імперіалістичної політики

Німеччини від вільгельмовських часів, через першу світову війну до другої.

Показав, що метою німецького "світова політика" були перетворення Німеччини в

світову державу. Прийшов до висновку про те, що, домагаючись цього положення,

Німеччина готувала війну і свідомо її розв'язала у липні 1914 р.

Людвіг Дехіо

Говорив про "оборонну сутність" німецьких цільових установок, при цьому вважав,

що німецька військово-морська стратегія вільгельмовської Німеччини носила

наступальний елемент у зовнішній політиці і спровокувала Велику Британію на

контрнаступ.

Офіційним святом Перемир'я 11 листопада (L'Armistice - так називається цей день

по-французьки) стало в 1922 р. З цього часу склався ритуал пам'яті загиблих, який

копіювали потім і в Радянському Союзі: промови, покладання квітів до пам'ятника

героїв, хвилина мовчання. Перша могила невідомого солдата і вічний вогонь йдуть

звідти, з Франції. У 1920 р. в каплицю Тріумфальної арки були перенесені

солдатські останки з Вердена. Безіменний солдат якнайкраще символізував єдність

нації і готовність віддати за Вітчизну не тільки життя, але і саме своє ім'я.

П'єр Ренувен

Вважав вирішальними у виникненні світової війни національні та політичні мотиви,

виходив з того, що соціально-економічні моменти займали лише підлегле

становище в загостренні міжнародної напруженості. У підсумку він приходить до

висновку, що головною причиною світової війни були «колективні пристрасті»,

причому громадська думка Німеччини випередила інші країни.

Сучасна французька інтерпретація

Грандіозний культурний проект у липні 2014 року під назвою "Сараєво — серце

Європи" запропонувала Франція. Такий захід мав би символізувати остаточне

примирення народів країн ЄС. Основний меседж відзначень - "Ми зробили висновки

із цієї війни. Національний егоїзм не повинен панувати у світі."

Фрідріх Енгельс. Стаття «Зовнішня політика Російської імперії». Характеризує курс

Санкт-Петербурга як колоніальний
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В. Ленін. Німецька буржуазія, поширювала казки про оборонну війну з її боку, на ділі

обрала найбільш зручний, з її точки зору, момент для війни, використовуючи свої

останні удосконалення у військовій техніці і попереджаючи нові озброєння.

Історик Міхаіл Ніколаєвіч Покровський

Визнавав, що Царська Росія «одна з головних винуватців війни», але в той же час

визнавала, що в основі міжнародних протиріч, що викликали імперіалістичну війну,

був англо-німецький конфлікт, за яким  за значенням слідував німецько-

французький. Найслабшими з усіх конфліктів був російсько-німецький і російсько-

турецький через протоки». Однак за спиною Туреччини при цьому, знову ж таки,

стояла Німеччина.

Євгеній Вікторовіч Тарлє. «З точки зору наукового дослідження сам спір про

«моральну провини» безглуздий, не потрібний, науково нецікавий... Обидві

комбінації ворожих держав були здатні провокувати збройне зіткнення; обидві

прагнули до завоювань; обидві здатні були в той момент, який здався б вигідним,

запалити пожежу, використавши будь-який підходящий привід. У цьому сенсі,

звичайно, вожді Антанти анітрохи не перевищували в «моральному» сенсі вождів

Австрії та Німеччини».

Антон Івановіч Дєнікін

*        безперечна провина за першу світову війну лежала на

центральноєвропейських державах;

*        бурхливий підйом німецького "промислового імперіалізму", що знаходився в

прямому зв'язку з особливим духовним складом німців, які визнавали за собою

"історичну місію оновлення старої Європи" способами, заснованими на "перевазі

вищої раси" над усіма іншими».

Російська буржуазія зображувалася як слухняний союзник царизму. Вступ Росії у

війну пояснювався головним чином її залежністю від Англії і Франції. «Позики

перетворили Росію в боржницю цих країн, в їх напівколонію", – писав Сталін.

Наприкінці 1930-х – на початку 1940-х рр. в СРСР Відбувається:

Реабілітація зовнішнього курсу царської Росії

Береться на озброєння концепція панславізму 

В своїй монографії Філіпп Нотовіч подав ґрунтовне дослідження дипломатичної

боротьби, висвітлили роль німецького імперіалізму як винуватця розв'язання війни.

Юрій Алєксєєвіч Пісарєв. Боротьба Німеччини і Великобританії за світове панування

вплинула на виникнення світової катастрофи». Інші держави –  Росія, Франція,

Італія, Австро-Угорщина, малі країни, а на Далекому Сході Японія і Китай хоча і

зіграли у війні значну роль", але їх вступ у війні був всього лише «похідним від

рішень основного, германо-англійського конфлікту».

Аркадій Самсоновіч Єрусалімскій. У статті «Легенди і правда про першу світову

війну», слідуючи ленінській теорії імперіалізму, пояснював виникнення світової війни

прагненням монополістичного капіталу до отримання надприбутків, що «є головним,

визначальним фактором його реакційної і агресивної політики».

Лєонід Гєоргієвіч Істягін вважає, що протиріччя Німеччини і Росії, особливо

економічні, не були такими гострими, щоб призвести до антагонізму, радше їх

роздула пропаганда, особливо російська.
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2014 року у зв'язку із ювілеєм початку війни у Москві було встановлено пам'ятник

"Героям Першої світової війни" та створення відповідного музею.

Учасники політичних подій в Україні часів Першої світової війни виокремлювали

політиків трьох орієнтацій: 1) ті, хто вірив, що перемога Росії змусить царат

послабити національний гніт і наблизить свободу для народів; 2) ті, хто орієнтувався

на Австро-Угорщину і Німеччину; 3) політики, які орієнтувалися на власні сили

українства. До останніх він відносив лише соціалістичні течії. Аналогічні роздуми

спостерігаємо у В. Липинського та ін. Більшість таких робіт має мемуарний характер

із доволі суб'єктивними оцінками.

Чимало уваги українські радянські історики приділяли вивченню історії

більшовицьких організацій та робітничого руху в Україні у період Першої світової

війни. Публікаціям на цю тему, як і науковим дослідженням, також значною мірою

були властиві зазначені вище недоліки. У передмові до однієї з перших книг з цієї

проблематики - праці М. Майорова "З історії революційної боротьби на Україні"

(1922 p.)

Я. Грицак у посібнику "Нарис історії України: формування модерної української нації

XIX - XX ст." зробив спробу змістити акценти при розгляді революційних подій з 1917

на 1914 рік, згідно з концептуальними підходами західної історіографії до цієї

проблеми. Відповідний розділ у його книзі так і називається "У вогні війни і

революції: 1914 - 1921 роки". Автор зауважив, що "між Першою світовою війною і

революцією в Україні тяжко провести вододіл. Початок революційних подій у

Російській імперії в 1917 р. не означав кінця війни. З іншого боку, завершення війни

восени 1918 р. не зупинило воєнних дій на території України (...) Між Першою

світовою війною і революційними подіями в Україні існує інший, глибинний зв'язок,

аніж просто неперервність воєнних дій на її території.

В. Литвин зазначає, що "важко відділити війну від революції, якщо тільки не

розглядати першу крізь призму фронтових дій (...). Війна підготувала й привела

суспільство до розуміння наближення революції. Притаманні революції прояви

істероїдних реакцій були спричинені затяжним і невдалим розвитком війни,

зростаючою конфронтацією суспільства і влади.
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