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Наталія Кашеварова
АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ РЕЙХСЛЯЙТЕРА РОЗЕНБЕРГА
НА ТЕРИТОРІЇ ОКУПОВАНИХ КРАЇН ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Оперативний штаб рейхсляйтера Розенберга
(далі – ОШР) утворено у червні 1940 р. з метою
вивезення різноманітних культурних цінностей
з окупованих західноєвропейських країн. Його зас-
новано як організацію, що перебувала при відом-
стві з назвою «Уповноважений фюрера у справі
нагляду за загальним духовним й ідейним нав-
чанням та вихованням у партії»1. На чолі остан-
нього відомства перебував Альфред Розенберг2,
що з 1941 р. також очолював Рейхсміністерство
окупованих східних областей. Головою ОШР спо-
чатку був призначений Георг Еберт, а з 20 серпня

1941 р. – Герхард Утікаль3. Спочатку штаб діяв на
території країн Західної Європи (Франція, Бель-
гія, Нідерланди), а з другої половини 1941 р. – на
окупованій території тогочасного Радянського Со-
юзу (це області сучасної України, Росії, Білорусії),
а також Литви, Латвії, Естонії.

ОШР мав декілька завдань. Одне з найголовні-
ших – виявлення, облік, конфіскація та вивезення
культурних цінностей (зібрання бібліотек, музеїв,
архівів, матеріали та експонати приватних колек-
цій тощо) з територій окупованих країн до Німеч-
чини. Якраз цій проблемі присвячено більшість
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наявних наукових праць як зарубіжних, так і віт-
чизняних вчених. Але, крім того, відповідно до
відомого наказу Гітлера від 1 березня 1942 р. ОШР
мав вести так звану «ідеологічну боротьбу», якою
передбачався збір інформації щодо ідейних про-
тивників націонал-соціалізму – більшовизму, ма-
сонства та єврейства з правом конфіскації4.

Значне місце у роботі штабу займав також по-
шук та збір інформації щодо різних сфер життя
окупованих країн, їх господарства, культури і нау-
ки, історії тощо. Цей складний процес можна звес-
ти до кількох основних аспектів: проведення різ-
номанітних досліджень, включаючи збір матеріа-
лів, їхню обробку, аналіз змісту та підготовка внас-
лідок цього різних інформаційних довідок, науко-
вих статей, газетних публікацій тощо з ознайом-
чою метою або з метою використання у навчаль-
ному процесі в майбутніх великих дослідницьких
центрах Третього рейху – Вищої школи та «Схід-
ної бібліотеки» Розенберга. Увесь цей складний
процес діяльності мало координувати Управлін-
ня штабу, що мало при собі кілька відділів. Воно
розташовувалося у Берліні. Його політику на міс-
цях втілювали у життя спеціальні робочі групи,
зондерштаби та інші підрозділи.

Під час війни на територіях окупованих країн
діяло 6–7 головних робочих груп (далі – ГРГ),
з яких 3 головні – України, Остланду (контролю-
вали територію Литви, Латвії, Естонії, Білорусії та
деякі північно-західні та західні області Росії) та
Центру5. Вони мали у своєму складі менші робочі
групи (далі – РГ), які діяли на місцях і отримували
назву відповідно до місця перебування, наприклад,
РГ Латвії, РГ Естонії, РГ Мінська тощо. ГРГ Украї-
ни також мала у своєму складі кілька робочих груп,
що діяли на окупованій території Західної, Півден-
ної, Східної України та Криму (серед яких РГ Хар-
кова, РГ Дніпропетровська тощо), які протягом
війни переформовувалися, змінювали назву залеж-
но від дислокації6. При них діяли менші підрозді-
ли, наприклад – опорні пункти у тих місцях, де не
було робочої групи, мобільні зондеркоманди. Ок-
ремо діяли так звані зондерштаби – вони також
разом з робочими групами працювали при ОШР,
загалом протягом війни їх існувало близько 15, се-
ред них – науки, прадавньої історії, фольклорис-
тики, образотворчого мистецтва, світоглядної
інформації, бібліотек, архівів тощо. Детальніше про
структуру ОШР, склад робочих груп, зондершта-
бів та їхні конкретні заходи по здійсненню своїх
завдань в Україні можна ознайомитися із статей
Т. М. Себти, Н. І. Малолєтової, Л. А. Дубровіної7.

Загальна кількість документів, що слугують
джерелом для сучасних дослідників при вивченні

питань проведення Оперативним штабом багато-
планової дослідницької діяльності, є досить вели-
кою і різноманітною. Вони містяться у загально-
му масиві документів ОШР, що утворився за роки
його діяльності на окупованих східних територі-
ях. Значна частина документів ОШР зберігається
в Києві, у Центральному державному архіві ви-
щих органів влади та управління України, у фонді
3676 («Штаб імперського керівника Розенберга
для окупованих східних областей»). Незначна
кількість їх є у фонді 3674 («Штаб імперського ке-
рівника Розенберга для окупованих західних об-
ластей та Нідерландів»). Дві великі частини ко-
лишнього архіву ОШР зберігаються у Бундес-
архіві в Берліні (Німеччина) та у Російському дер-
жавному військовому архіві у Москві (Росія). Ок-
ремі документи наявні в архівосховищах різних
країн світу: Франції, Голландії, США. Частина до-
кументів ОШР у ЦДАВО України зберігається
у замікрофільмованому вигляді у складі доку-
ментів інших німецьких окупаційних установ у ко-
лекціїї мікрофільмів КМФ-8. Це, переважно, до-
кументи берлінської частини архіву ОШР8.

Після окупації значних територій нацисти пла-
нували встановити тут свою владу та організува-
ти управління на тривалий час, а тому вони знач-
ну увагу приділяли всебічному вивченню їх. Саме
з цією метою вже на початку окупації України
представники робочих груп та зондерштабів пара-
лельно з обстеженням бібліотек, архівів та музеїв
почали розгортати спочатку пошукову, а потім
і цілеспрямовану науково-дослідну роботу. У ре-
зультаті їхньої діяльності сформувалися основні
групи документів, що висвітлюють організацію
пошуку та збору дослідницьких матеріалів, їх
облік та використання.

Першу групу, досить нечисельну, але важливу,
складають документи, що дають змогу з’ясувати
повноваження штабу, його завдання у сфері ідео-
логії та пропаганди, питання організації пошуко-
вої та дослідницької роботи, її здійснення при
ОШР та його підрозділах на місцях, у першу чер-
гу накази та розпорядження Гітлера та Розенберга.

Друга група документів – це внутрішня служ-
бова документація ОШР (Управління штабу, його
відділів та підрозділів): різноманітні службові
інструкції, вказівки, розпорядження керівництва
штабу, керівників робочих груп та зондерштабів,
різноманітні звіти про виконання, повноваження,
завдання та обов’язки окремих співробітників
штабу, а також різних відділів Управління та ро-
бочих груп, окремі переліки тем, як вже викона-
них, так і тих, що лише пропонувалися для вив-
чення, списки вже затвержених тем, листування



ІІІ.  Джерелознавчі  галузі  знань

46

між Управлінням та відділами штабу, зондершта-
бами про підзвітність та контроль при виконанні
таких робіт тощо, повідомлення про надсилання
або отримання виконаної роботи тощо. Ця група
найбільша, у ній можна виділити декілька підгруп
документів, що тісно між собою пов’язані Вони
контролювали організаційний бік процесу, адже
наукова та дослідницька робота, що повинна була
забезпечити як сам штаб, так і пов’язані з ним
нацистські установи та організації необхідною їм
інформацією, мала проводитися за певними пра-
вилами.

Тому у цій групі документів першою можна
виділити підгрупу, яку складають документи ме-
тодологічного змісту. Це – інструкції, службові
вказівки, розпорядження, матеріали організацій-
них нарад, що визначали, наприклад, актуальність
і пріоритетність тих чи інших тем дослідження,
вимоги до внутрішнього та зовнішнього змісту
таких інформаційних робіт, принципи збору ма-
теріалів та порядок надсилання до їх Управління
штабу. Крім того, такі вказівки та службові
інструкції роздавалися штатним співробітникам
або окремим особам, що співпрацювали зі шта-
бом, переважно науковцям або просто фахівцям
різних галузей, для правильної підготовки та
оформлення робіт. Таким зразком можуть слугу-
вати, наприклад, керівні вказівки для праці над
окремими темами, що знаходяться серед матері-
алів РГ «Харків» (1943 р.)9. Оскільки вони надру-
ковані російською мовою, то можна припустити,
що вони готувалися для місцевих співробітників,
для яких російська мова була звичною – росіян,
українців тощо. Ці інструкції дають приблизне
уявлення про те, які вимоги ставилися перед ви-
конавцем роботи, у даному випадку – по темі біль-
шовизму. Але, фактично, методологічні принци-
пи створення таких робіт були уніфікованими,
тому могли бути застосовані і при підготовці ба-
гатьох інших тем. Як приклад можна навести і де-
які інструкції від лютого 1943 р. щодо правильно-
го розподілу розробок за тематикою, їх реєстрації
з наведеними прикладами10 або матеріали наради
керівників відділів використання робочих груп та
керівників робочих груп у Мінську в червні
1943 р.11 До 1943 р. відносяться також відомості
про запровадження при Головній робочій групі
України (ГРГ України) спеціального основного
(центрального) плану роботи («Kernplan»), він ще
мав назву «План Прокша» («Proksch-Plan»)12,
в рамках якого чітко були визначені пріоритетні
теми для ГРГ України. За тим же планом розроб-
ки, що надходили до відділу відбору (контролю)
(«Abteilung Sichtug») при ГРГ України, мали прой-

ти упорядкування. Визначалася змістовність,
цінність роботи, перед пересилкою до Управлін-
ня штабу до неї додавалися підготовлені редакто-
ром примітки, що містили короткий зміст роботи,
оцінку та зауваження13. Проводився також по-
рівняльний аналіз щойно створених праць та робіт,
що були створені раніше, в рамках однієї теми,
шляхом чого визначалися найкраще висвітлені
питання, теми, що вимагали доопрацювання або
взагалі повної розробки, а також роботи, що дуб-
лювалися за змістом. Переліки місцевих авторів,
особливо українців і росіян, мали містити про ав-
тора наступну інформацію: прізвище, націо-
нальність, професія та фахова область, у якій він
працює для штабу. Ці переліки надсилалися до
відділу використання («Abteilung Auswertung»)
Управління штабу14.

В основному, роботи проходили через кілька
відділів Управління штабу, робочих груп та під-
розділів. Протягом війни останні дещо реформу-
валися, їхні функції та завдання пересікалися між
собою. Наприклад, відділи відбору (контролю)
(«Abteilung Sichtug») при головних робочих гру-
пах мали завдання політичного змісту і повинні
були діяти в сфері «регістрації знайдених та отри-
маних фактів та свідчень радянської дійсності»,
в першу чергу «свідчень людей, що пережили
більшовизм», «збирання матеріалів до вивчення
ідейної структури більшовизму» для подальшої
роботи в області пропаганди15. Діяльність цього
відділу у 1943 р. в значній мірі була підпорядкова-
на необхідності ведення антибільшовицької про-
паганди, тому особливу вагу мали саме роботи
пропагандистського характеру, такі, що були не ли-
ше придатними, наприклад, для публікації у пресі,
а й були справжніми змістовними працями16.

Серед відділів Управління штабу, до яких над-
силалися вже підготовлені, перевірені та відреда-
говані роботи важливе значення мав відділ обліку
та відбору (контролю) («Abteilung Erfassung und
Sichtung»). Саме звіти цього відділу, а також
відділу використання Управління штабу станов-
лять ще одну, досить повну підгрупу джерел.
Вони, по суті, були переліком робіт, які вже наді-
йшли до відділу за певний звітний період, і місти-
ли, крім назви теми, прізвища автора чи відпові-
дальних за окремі теми співробітників штабу.
Масштабніша системна дослідницька діяльність
штабу розгорнулася у 1943–1944 рр, і тривала та-
кож у Ратіборі (пол. Racibуrz), де з другої полови-
ни 1943 р. діяли різні відділи та підрозділи ОШР,
у тому числі відділ обліку та відбору Управління
штабу17 . У 1944 р. на їхній базі у Ратіборі фактич-
но діяв великий дослідний центр. Тому більшість
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подібних звітів відноситься саме до цього періо-
ду. За даними Т. Себти18 там працювало 147 співро-
бітників, хоча, як вона вказує, інша дослідниця,
П. К. Грімстед, називає іншу цифру – 350 фахівців.
Ймовірно, до цієї цифри зараховані також співро-
бітники й інших відомств Розенберга та відділів19.
Саме до цього періоду відноситься більшість спис-
ків тем, що збереглися, наприклад, розробки
у третьому кварталі 1943 р. у Ратіборі20 .

Крім того, з зазначеними вище документами
тісно пов’язана ще одна важлива підгрупа дже-
рел – документація робочих груп, особливо звіти.
Ці дві групи документів (звіти спеціалізованих
відділів Управління штабу та документація робо-
чих груп) виступають взаємодоповнюючими один
одного джерелами щодо тематичної спрямова-
ності досліджень та прізвищ виконавців. Перелі-
ки вже виконаних тем або тем, що ще перебували
у розробці чи лише надійшли до виконання21, час-
то подавалися в окремому розділі тижневих та
місячних звітів керівників окремих робочих груп,
співробітників про обсяги виконаної при групі чи
підрозділові такої пошуково-дослідницької ро-
боти, кількість працівників, що були зайняті у цій
сфері у певний конкретний проміжок часу тощо.
Часто вони надсилалися самостійно, так, як і спис-
ки вже затверджених тем, повідомлення про над-
силання або отримання необхідної літератури із
зазначенням теми, того, хто досліджує, того, хто
є відповідальним при штабі, відділу штабу, зон-
дерштабу. Як приклад також можна навести пе-
релік деяких співробітників ГРГУ, де вказане
ім’я та прізвище кожного з них, при якому зон-
дерштабі перебуває, сфера праці (листопад 1942)22.
Крім того, документація робочих груп дає уяв-
лення про роботу співробітників ОШР у бібліо-
теках, архівах та музеях по відбору книг, архів-
них документів та інших матеріалів, що також
слугували всебічному вивченню окупованих
східних територій.

Полегшувати процес обробки інформації, ви-
користання російськомовних матеріалів, користу-
вання ними німецькомовних співробітників та
читачів допомагали перекладачі, які перебували
як при самому штабові, так і у складі робочих груп
на місцях; існувало навіть спеціальне бюро перек-
ладачів при відділі використання Управління шта-
бу. Іншим питанням є повнота та достовірність
отримуваної інформації. Завдяки розгалуженій
системі створення праць, контролю їх написання
і змісту, навіть, не виключено, і порівняння їх з ін-
шими різними матеріалами, отриманими ще у до-
воєнний період, можна було зібрати більш-менш
достовірну інформацію.

Третю групу джерел складають, власне, самі
дослідницькі роботи – так звані аналітичні «роз-
робки» (Ausarbeitungen) та інформаційні довідки.
Обсяг таких робіт був неоднаковим: від кількох
сторінок (це були переважно довідки інформацій-
ного характеру (довідка про дослідження магде-
бурзького права на Сході д-ра Мартіна Гранціна23,
про створення німецької лютеранської общини
у Києві24), до ґрунтовних досліджень у кілька со-
тень сторінок (наприклад, праця проф. Швіттау про
індустріалізацію у СРСР, що складається з кіль-
кох частин загальним обсягом понад 700 сто-
рінок25, або робота проф. Соснового «Динаміка на-
родонаселення в Україні за 1914–1941 рр.»26).
Джерела для написання таких праць були досить
різноманітними: від праць науковців дорадян-
ського періоду (Миколи Закревського та Михай-
ла Драгоманова, Василя Ключевського та ін.) для
короткого висвітлення розвитку земель у складі
Російської імперії, історії окремих народів, що її
населяли, до статей та інших матеріалів із радян-
ських газет не лише довоєнного періоду, а й 1941–
1943 рр. включно, наприклад, газети «Правда»;
певною мірою залучалися навіть матеріали до-
питів радянських військовополонених, що утри-
мувалися у концентраційних таборах27.

У багатьох випадках замість самої праці серед
документації зберігся так званий супровідний
лист, що додавався до неї при її пересиланні. У ньо-
му, як правило, було зазначено тему, прізвище того,
хто її досліджує, обробляє, зазначено відділ шта-
бу, робочу групу або зондерштаб, окрему устано-
ву, при яких виконувалася робота, чи отримувач,
а також іноді списки літератури, необхідної для її
написання. Найчастіше окремі праці або заздале-
гідь підготовлені матеріали, що в рамках певної
теми готувалися різними авторами, обов’язково
проходили контроль виконання, потім оцінку, від-
бір та редагування з боку відповідальних співро-
бітників штабу. У німецьких документах такі ав-
тори позначалися терміном «Verfasser», що озна-
чає «укладач», а відповідальні співробітники шта-
бу – «Bearbeiter oder Überarbeiter», що означає до-
слівно «той, хто обробляє, або той, хто перероб-
ляє», ймовірно, останні виконували функції нау-
кового або відповідального редактора. Сама пра-
ця мала складатися з трьох частин: огляд на базі
джерел, бібліографія, оцінка. Серед основних ви-
мог до її написання було залучення максимально
широкої джерельної бази (тобто розробка якнай-
більшою кількістю відповідних офіційних доку-
ментів, створенням найповнішого бібліографічно-
го апарату до неї). При цьому автору було реко-
мендовано уникати у двох перших частинах тво-
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ру висловлення власних суджень та оцінок – вони
мали були винесені окремо, виключно у третю
частину.

За одним із документів, що наводить структу-
ру та організацію ОШР (ймовірно початку-сере-
дини 1944 р.), так званий «Архів Оперативного
штабу рейхсляйтера Розенберга» описувався як
окрема складова його документації. Він нарахо-
вував майже 3000 таких розробок, що були зібран-
ням основних матеріалів та даних щодо різних
сфер та аспектів життя. Це було відкрите діюче
зібрання, з якого можна оперативно отримувати
змістовну інформацію28. За тим же документом
кількість «працівників» штабу становила приблиз-
но 3 тис. осіб29. Хоча це – лише приблизна цифра,
достовірність якої важко перевірити. Можемо
уявити, якою масштабною була така пошуково-
дослідницька та наукова робота. Його науковці та
спеціалісти мали готувати найрізноманітніші стат-
ті, огляди, довідки, навіть рецензії інформаційно-
го, науково-довідкового характеру з усіх аспектів
життя Радянського Союзу відповідно до ідеологіч-
них завдань штабу та компетенції рейхсляйтера
Розенберга, де крім ідеології фігурували ще нау-
ка і культура.

Зрозуміло, що, враховуючи залучення, як вже
було сказано, представників різних професій, іноді
навіть різних соціальних груп населення, що,
більше всього, мали різний ступінь освіти, до ство-
рення таких праць призводить до того, що їхня
інформаційна цінність була неоднаковою. Безпе-
речно, написання їх контролювалося відповідно
уповноваженими співробітниками штабу, а тому,
хоча бралися до уваги будь-які відомості, перева-
га надавалася більш змістовним, ґрунтовним ро-
ботам наукового характеру.

Ретельнішого вивчення потребує залучення до
співпраці з штабом представників місцевого на-
селення. Як правило, його працівники на місцях,
часто спільно з функціонерами міської цивільної
влади, складали списки науковців науково-дослід-
них інститутів, викладачів освітніх установ, вчи-
телів шкіл, співробітників музеїв, бібліотек та ар-
хівів, що ще залишалися у місті, на предмет їх
можливого залучення до пошуку, збору, підготов-
ки та опрацювання матеріалів, у тому числі у виг-
ляді підготовки вказаних вище тематичних розві-
док. Наприклад, на березень 1943 р. лише у Києві
над різними темами працювало понад 40 науковців
у сфері своєї традиційної діяльності. Більшу їх
частину було залучено до співпраці завдяки укра-
їнській міській управі на основі домовленості зі
штадткомісаром. Деякі з них працювали виключ-
но над своєю однією темою, інші оплачувались

(надання гонорару) – по 100–150 рейхсмарок за
50–60 сторінок машинописного тексту30. Щодо
питання про моральний аспект співпраці таких
співробітників, то воно ще потребує подальшого
детального вивчення та оцінки. Хоча, серед доку-
ментації робочої групи Криму є згадка, що у неї
виникли проблеми з виконанням плану підготов-
ки тематичних розробок та з пошуком для цього
місцевих співробітників, бо люди в умовах війни
й нестабільності почуваються невпевнено у завт-
рашньому дні, бояться працювати на німецькі
служби31.

Теми розробок були найрізноманітнішими,
вони утворювали великі тематичні групи, тісно
пов’язані між собою. Серед основних таких груп
можна виділити наступні: більшовизм (ідеологія,
становлення, розвиток, вплив на маси, керування
людьми та політика репресій, партійна організа-
ція та структура, пропаганда, виховання патріо-
тизму)32, економіка (промисловість, індустріаліза-
ція, сільське господарство та аграрна політика,
торгівля, продуктивність праці), природознавча
і гуманітарна наука у СРСР (розвиток, досягнен-
ня, діяльність наукових установ, особливо Акаде-
міі наук), освіта (методологія, основні принципи
та засади, вищі навчальні заклади), виховання у біль-
шовицькому суспільстві, культура (література, му-
зика, театр, у тому числі як засіб пропаганди та
агітації), суспільство у СРСР (шлюб та родина, мо-
раль, соціальна політика, медицина, преса, повсяк-
денне життя, становище інтелігенції), правова
сфера та судочинство тощо33. Серед цих тем є такі,
що стосуються історичного, економічного, соці-
ально-культурного розвитку різних міст України,
Білорусії, країн Прибалтики. Велика увага приді-
лялася вивченню місцевих етнічних німців (фоль-
ксдойче), свідчень германо-німецького впливу на
місцеві народні культури, долі німецьких поселен-
ців окремих регіонів, наприклад, Криму34. Зверта-
лася увага на інші народи у складі СРСР: їх поход-
ження, історію, етнографію, почуття національ-
ної самосвідомості тощо. Досліджувався розви-
ток та поширення магдебурзького права на терито-
рії Східної Європи у середньовіччі35.

Великий внесок у збирання та вивчення мате-
ріалів робили зондерштаби ОШР, діяльність яких
мала тематичний характер та у штаті яких були
наукові працівники, зокрема зондерштаби – «На-
ука», «Прадавня та рання історія», «Фольклорис-
тика», «Архіви» тощо (загальна кількість близько
15-ти).

Окремо в архіві ОШР можна виділити ще одну,
четверту групу джерел – листування штабу (як
Управління ОШР так і його структурних підроз-
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ділів на місцях) з різними науковими та освітні-
ми установами та організаціями Третього рейху,
окремими самостійними німецькими дослідника-
ми. Серед таких установ були Вища школа, зас-
нована у 1939 р., зі своїми численними підрозді-
лами, Центральна бібліотека, Інститут досліджен-
ня єврейського питання у Франкфурті-на-Майні,
Інститут німецької етнографії, Інститут релігієз-
навства, Інститут біології і расової теорії. Серед
інших так звана «Східна бібліотека» Розенберга,
Інститут дослідження магдебурзького права (у
Магдебурзі), Інститут дослідження економіки
східноєвропейських країн36, Інститут континен-
тально-європейських досліджень при рейхсляйте-
рі Розенбергові37, Інститут медицинських дослід-
жень імені кайзера Вільгельма38 та інші численні
інститути та організації39.

Вища школа за розпорядженням фюрера від 29
січня 1940 р. мала стати центром націонал-соціа-
лістичного дослідження, навчання і виховання. На
її базі планували проводити дослідження з поход-
ження та історії арійської нації, генетики, біології,
расового питання, історії, філософії, релігії, тощо.
«Східна бібліотека» Розенберга мала стати цент-
ром дослідження ідей та практики більшовизму,
а також бібліотечним центром з історії та культу-
ри росіян, українців, білорусів, народів Прибал-
тики (тобто народів «східного простору»), її філіа-
ли мали знаходитися у Києві та Ризі і поповнюва-
тися книгами з інших місцевих бібліотек. Тому
збереглося чимало письмових прохань про дозвіл
науковому співробітникові штабу чи просто спів-
робітникові, або іноді окремим науковцям працю-
вати у бібліотеках та архівах, що контролювали-
ся Оперативним штабом, мати доступ до літера-
тури чи отримати з таких бібліотек наукові видан-
ня, газети і журнали тощо з метою праці над пев-
ною темою, а також звернень до різних установ
з проханням дозволити науковому співробітникові
штабу працювати з книжковими зібраннями цих
установ. Як приклад можна навести звернення
д-ра Енгельбаха до секретаріату такої організації
у Німеччині, як Антикомінтерн (Союз німецьких
антикомуністичних організацій), з проханням на-
дати співробітникові штабу д-ру Брюшвайлеру
можливість працювати з російськими та радянсь-
кими виданнями з філософії та юриспруденції,
з метою опрацювання різних наукових питань40.

Водночас наявні подібні звернення установ
Німеччини, найчастіше з проханням надіслати
примірники різних видань з досліджуваної ними
теми, або щорічні комплекти журналів тощо. На-
приклад, названий вище Антикомінтерн у вересні
1943 р. звернувся з листом до служби штабу Ро-

зенберга у Берліні, в якому заявив, що він заці-
кавлений у якнайбільш повних комплектах щоріч-
ників більшовицьких журналів з теорії комуніз-
му, таких, як «Під прапором марксизму», який
виходив також і німецькою мовою; ще раніше
мова йшла про праці теоретиків марксизму (Буха-
рін, Плеханов та ін.)41. Привертають увагу звіти
д-ра Франца Кляйна з Магдебургу, який у жовтні-
листопаді 1942 р. здійснив подорож окупованою
територією України та оглянув місцеві бібліоте-
ки та архіви з метою виявлення документів з пи-
тання розвитку та поширення на цих землях протя-
гом попередніх століть магдебурзького права. Це
проводилося в рамках наукової роботи Інституту
дослідження магдебурзького права (Магдебург)42.

З усього викладеного випливає, що, власне,
пошуково-дослідна робота, що велася при ОШР,
перетиналася з науково-дослідною діяльністю
профільних установ Німеччини, яка значною мі-
рою якраз і забезпечувалася ОШР.

Отже, про такий аспект діяльності ОШР як все-
бічне вивчення окупованих східних територій,
а також збирання матеріалів щодо життя народів,
що їх населяють, свідчать різні групи документів,
що збереглися у архіві штабу. Їх умовно можна по-
ділити на чотири окремі групи. Перша група – до-
кументи, що ілюструють повноваження ОШР в га-
лузі ідеології та пропаганди; друга – це внутріш-
ня документація ОШР (вона містить такі підгру-
пи: документи методологічного змісту, звіти спеці-
алізованих відділів Управління штабу, звіти робо-
чих груп та звіти зондерштабів); третя група – на-
укові розробки, аналітичні довідки та різні інфор-
маційні роботи; четверта – листування ОШР з різ-
ними нацистськими науковими та освітніми уста-
новами, окремими науковцями, а також з місцеви-
ми органами влади на місцях та різними військови-
ми підрозділами щодо співробітництва у цій сфері.

Таким чином, різноманітні джерела щодо вив-
чення Оперативним штабом рейхсляйтера Розен-
берга східних територій, окупованих нацистами,
збереглися в архіві ОШР у великій кількості. Вони
тривалий час перебували поза увагою як зарубіж-
них, так і українських дослідників. Їх необхідно
ретельного вивчити і запровадити в науковий обіг
з метою доповнення картини політики нацистів
в сфері науки, ідеології та пропаганди на окупо-
ваних територіях.
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Євген Чернецький
АРИСТОКРАТИЧНИЙ СЕГМЕНТ У СКЛАДІ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ

РАДОМИШЛЬСЬКОГО ПОВІТУ (КІНЕЦЬ XVIII ст. – ПЕРША ТРЕТИНА XIX ст.):
КРИТЕРІЇ СТАТУСУ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ

Після зникнення Речі Посполитої з політичної
мапи Європи внаслідок поділів 1793 та 1795 рр.
втратилися також і соціальні орієнтири, що доз-
воляли перед цим достатньо чітко визначити місце
особи та репрезентованої нею родини в строкатій
структурі шляхти. Нові для правобережної шлях-
ти соціальні та правові умови вимагали від неї
певного пристосування. З іншого боку, російські
владні зусилля не могли цілком реалізуватися на
нових приєднаних теренах Правобережної Украї-

ни з власною давньою правовою культурою та
досить оригінальною соціальною структурою.
Тим часом, статус особи і родини є важливим чин-
ником, що впливає на низку питань генеалогічно-
го та історико-демографічного аналізу повітової
шляхти кінця XVIII ст. – першої третини ХІХ ст.
Особливу актуальність проблема визначення ре-
ального соціального статусу особи і родини на-
буває при необхідності детально проаналізувати
структуру шляхти певного регіону чи терену.


