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Роман Офіцинський

СУЧАСНІ НІМЕЦЬКІ 
ЗАЦІКАВЛЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЮ ІСТОРІЄЮ
(НА ПРИКЛАДІ ІНСТИТУТУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ СХІДНОЇ 
ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

В РЕГЕНСБУРЗІ)

УДК 94 (477.6) «2014-2015» 
 
Україністика має поважне пред-

ставництво в Німеччині. Важливу 
роль відіграє Інститут досліджень 
Східної та Південно-Східної Європи 
в Регенсбурзі. Про це свідчать його 
видання, лекції, конференції, дискусії, 
семінари. Позиція німецьких україніс-
тів щодо анексії Криму і війни на Дон-
басі істотно вплинула на настрої єв-
ропейської спільноти. 
Ключові слова: наукові видання, 

російська агресія, україністика. 
 

Відомо, що саме в Німеччині вийш-
ла одна з перших наукових праць з українського минулого. У другій по-
ловині XVІІІ ст. провідні вчені Європи на чолі з професором Універси-
тету Ґьоттінґена Августом Людвіком фон Шльоцером (1735-1809) ство-
рили корпус всесвітньої історії ‒ "Fortsetzung der Allgemeinen Welthisto-
rie". Як том 48 у м. Галле 1796 р. побачила світ "Geschichte der Ukraine 
und der ukrainischen Kosaken, wie auch der Königreiche Halitsch-Wla-
dimir" ("Історія України й українського козацтва, а також Галицько-Во-
линського королівства", 810 стор.) австрійця Йогана Крістіана фон Eн-
ґеля (1770-1814). 

Нині україністику викладають у 9 німецьких університетах, що спе-
ціалізуються на славістиці (Бамберг, Бохум, Ґьоттінген, Грайфсвальд, 
Ерланген-Нюрнберг, Лейпціг, Мюнстер, Мюнхен, Фрайбург). Німецька 
асоціація україністики (Die Deutsche Assoziation der Ukrainisten) має 
власний сайт www.ukrainistik.de й обʼєднує поважну професуру (Франк 
Гольчевскі, Гергард Зімон, Вальтер Кошмал та ін.). Голова асоціації 
професор Олександр Вьоль є президентом Європейського університе-
ту "Віадріна" у Франкфурті-на-Одері. 

Цікаво, що за межами України міжнародні літні школи з україністики 
проводять два університети ‒ Грайфсвальда (ФРН) і Гарварда (США). 
"Greifswalder Ukrainicum" є двотижневим. 10-22 серпня 2015 р. провели 
цю школу вже як 20-ту. Тему обрали вкрай злободенну "По той бік вій-
ни і миру: Конфлікт, міграції і громадянське суспільство в сучасній Ук-
раїні". Зазвичай у Грайфсвальді з усього світу збирається від 40 до 80 
зацікавлених україністикою, половина з яких молоді дослідники-аспі-
ранти, а близько чверті є власне українцями. Мовами спілкування слу-
жать англійська, німецька й українська. 

Якраз в Університеті міста Грайфсвальд, що на північному сході 
Німеччини, через скрутне становище дослідження про Україну ставали 
неможливими. Проте їх не тільки зберегли, а й відновили кафедру ук-
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раїністики, ліквідовану двома десятиліттями раніше (1996) та приєдна-
ну до кафедри східно- і західнослов’янської філології. Протягом кількох 
місяців 2015 р. викладачі, студенти, науковці Німеччини домагалися 
збереження в Грайфсвальді україністики і під відповідною петицією 
зібрали тисячі підписів [7]. Міністерство закордонних справ ФРН виді-
лило кошти на ставку професора – завідувача кафедри україністики. 

В Європейському університеті "Віадріна" у Франкфурті-на-Одері 
протягом двох десятиліть ‒ аж до виходу на пенсію у квітні 2013 р. пра-
цював професор історії Східної Європи Карл Шлеґель, який народився 
1948 р. у баварському селі Гаванґен. Це один з найкращих у Німеччині 
знавців сталінізму і російської культури ХХ ст. Після російської анексії 
Криму він сприйняв Україну як абсолютно самостійну націєтворчу дер-
жаву, відвідав навесні 2014 р. Донецьк, Маріуполь, Миколаїв, написав 
есе про українські міста для пересічних німців. На його думку, якби 
Україна протистояла Росії в Криму, то захоплення Донбасу могло б не 
бути [5; 6]. У Києві не готові були тоді до цього як у військовому плані, 
так у ментальному. 

Рецензії на книжку К. Шлеґеля надрукували провідні газети Німеч-
чини. Його "Київське рішення" (2015) містить портрети найбільших міст 
України ‒ Львів, Чернівці, Київ, Харків, Донецьк, написаних методом 
"вивчення історичних топографій" [35]. Він полягає у тому, аби читати 
міста і ландшафти, немов тексти, де події та епохи накладені шарами. 
Адже Україна являє собою спадок багатьох культур. Історія Одеси зов-
сім інша, ніж Львова, а минуле Харкова інше, ніж Києва. Склавши їх до 
купи, можна отримати уявлення про багатогранність країни. 

Карл Шлеґель навідався в Донецьк навесні 2014 р., коли почалися 
проросійські виступи. Відтак Донбас – промисловий регіон, який порів-
нюють із Рурською областю у Німеччині, був зруйнований, а понад два 
мільйони людей стали біженцями. Тому розділ про Донецьк історик на-
звав, використавши слово "урбіцид" ‒ знищення колись квітучого міста. 
У минулому цей регіон уже неодноразово поставав із попелу. Міф про 
Донбас як промислове серце країни давно розбігається з реальністю 
через глибоку структурну кризу. Він не потрібен Росії, котра не готова 
інвестувати кошти у модернізацію. К. Шлеґель вважає українсько-росій-
ський конфлікт найбільшим випробуванням для Європейського Союзу. 
Росія прагне його розколу через внутрішні протиріччя з приводу акту-
альних розбіжностей: наплив біженців тощо. 

Принагідно зауважимо, що серед українців навзаєм спостерігаєть-
ся стійке зацікавлення німецькою проблематикою. Якщо мовити про 
вужчу професійну сферу, то найперше слід відзначити, що в Україні 
фахівці з минулого Німеччини гуртуються навколо наукових щорічників 
«Питання німецької історії = Fragen zur Deutschen Geschichte» і «Гер-
маністика в Україні = Germanistik in der Ukraine». Перший виходить у 
Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара почина-
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ючи з 1973 р., а другий – у Київському національному лінгвістичному 
університеті від 2006 р. Судячи з найновіших публікацій у цих видан-
нях, в епіцентрі уваги українських науковців перебувають здобутки і до-
ля німецької діаспори в Східній Європі, аспекти міжетнічної та міждер-
жавної взаємодії між українцями і німцями, у т. ч. під час і після цивілі-
заційних катастроф – Першої та Другої світових воєн. 

Примітно, що за українсько-німецькими відносинами й українською 
громадою ФРН пильно стежать російські вчені. Це засвідчує кандидат-
ська дисертація Олени Косован, яка недавно захищена в Російському 
державному гуманітарному університеті в Москві. Адептів російської 
агресії в Україну вельми непокоїть "передача українському суспільству, 
особливо молоді, концептуально-ідеологічних антиросійських устано-
вок" з боку німецьких українців, починаючи з лютого 2014 р., часу "дер-
жавного перевороту в Києві" [4, с. 262-263]. Річ у тім, що протягом 
трьох останніх десятиліть з України в Німеччину прямував значний емі-
граційний потік. Якщо у ФРН 1986 р. проживало близько 30 тис. етніч-
них українців, то 2012 р. – понад 123 тис. Українська громада є тут роз-
винутою соціальною системою, що тісно пов’язана з Україною та укра-
їнцями світу, включає розгалужену мережу політичних, культурних, на-
укових, освітніх, релігійних, розважальних, комерційних, благодійних 
товариств і медіа. У Мюнхені від 1945 р. діє Український вільний універ-
ситет (засновано 1921 р. у Відні), котрий належить до авторитетних 
центрів української світової діаспори і виконує іміджеві функції в житті 
німецьких українців. Це один із найстаріших приватних навчальних за-
кладів Німеччини та єдиний у світі вищий навчальний заклад поза ме-
жами України з українською мовою навчання, до того ж, наділений пра-
вом надавати наукові ступені маґістра, доктора, габілітованого доктора. 
Будучи учасником знакових міжнародних подій XX ст., українці Німеч-
чини мають потенціал для виходу на світову арену в якості ключового 
партнера однієї зі сторін у геополітичних конфліктах XXI ст. 

Сучасні німецькі зацікавлення українською історією немислимі без 
кропіткої щоденної діяльності низки наукових інституцій. Серед них 
важливу роль відіграє Інститут досліджень Східної та Південно-Східної 
Європи (Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, або скорочено IOS), 
який засновано 1 січня 2012 р. Тоді врешті решт обʼєдналися дві науко-
ві установи, що вже з 2007 р. працювали під "одним дахом": Південно-
Східний Інститут (Südost-Institut), який функціонував у Мюнхені з 
1930 р., і діючий у Регенсбурзі з 1952 р. Інститут Східної Європи (Osteuro-
pa-Institut). Керує установою й одночасно відділенням історії професор 
Ульф Бруннбауер (народився 1970 р. у верхньоавстрійському містечку 
Кірхдорф-на-Кремсі), член сенату Університету Регенсбурга, де й у 
2015/2016 навчальному році вів семінар "Суперечки про минуле: Па-
мʼять про Другу світову війну в Східній Європі" та колоквіум "Історія та 
соціальна антропологія Південно-Східної та Східної Європи". 
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Річний бюджет інституту в 2012 р. склав понад 3 млн. євро, з яких 
1,85 млн.євро ‒ заробітна плата працівників, а це 28 ставок: 19 науков-
ців, 3,5 бібліотекарів, 5,5 адміністративно-допоміжного персоналу. Ін-
ститут фінансується головним чином за рахунок бюджету федеральної 
землі Вільна держава Баварія через її міністерство освіти і культури, 
науки і мистецтва. Власне, представники виконавчої влади Баварії, міс-
та Регенсбург, місцевого університету входять до Наглядової ради ін-
ституту. Нині її очолює президент Університету Регенсбурга професор 
Удо Гебел, відомий німецький літературознавець-американіст. А на чо-
лі Наукової ради ‒ професор-економіст Йозеф Брада з Арізонського 
державного університету (США), котрий з 2007 р. є консультантом міні-
стерства фінансів Македонії. 

Мовиться про один із найбільших позауніверситетських науково-
дослідних інститутів Німеччини. Тут ведуться дослідження з історії та 
економіки, видаються журнал-щорічник "Südost-Forschungen" ("Півден-
но-східні дослідження", обсягом близько семисот сторінок), журнали-
квартальники "Die Jahrbücher für Geschichte Osteuropas" ("Щорічник 
історії Східної Європи", у кожному номері 160 сторінок), "Südosteuropa" 
("Південно-Східна Європа", у номері 166 сторінок), "Economic Systems" 
("Економічні системи", обсяг номера коливається від ста до двохсот 
сторінок), а також дві книжкові серії ‒ "Південно-східноєвропейські пра-
ці" (друкована) і "DigiOst" (електронна), окремі збірники, дискусійні стат-
ті та брошури (серії "Робочі документи", "Релізи", "Питання політики"), 
щоквартальні 12-сторінкові інформаційні бюлетені. 

У 2015 р. у приміщені інституту започатковані вечірні публічні "Ре-
генсбурзькі лекції про Східну Європу" (тривають з 18.00 до 20.00). 9 
червня слово "Війна, криза, реформи: Україна в стані постійного стре-
су" мав Андреас Умланд, науковий співробітник кафедри сучасної історії 
Центральної та Східної Європи Католицького університету Айхштетт-Ін-
гольштадта, доцент кафедри політології Національного університету 
"Києво-Могилянська академія". У листопаді 2015 р. прочитано цикл лек-
цій "Революція і війна в Україні: історичні та сучасні аспекти": Мартін 
Ауст з Університет Базеля розкрив тему "Україна. Минуле і сьогодення 
держави і нації", Ульф Бруннбауер ‒ "Війна Росії проти України і на-
слідки для Європи", Ксенія Гацкова і Максим Гацков ‒ "Українська рево-
люція: політичне й економічне тло". До речі, соціолог Ксенія Гацкова (Ур-
суленко), випускниця Київського національного університету ім. Т. Шев-
ченка, у літньому семестрі 2015 р. прочитала базовий курс "Соціальні 
та політичні перетворення в Україні" в Східнобаварській вищій технічній 
школі в Регенсбурзі. У 2013 р. вона захистила докторську дисертацію в 
Університеті Констанца, працює молодшим дослідником у відділені 
економіки Інституту досліджень Східної та Південно-Східної Європи. 

Діє спеціалізована бібліотека і науково-дослідний портал. Інститут 
має власну програму наукових стажувань і тісно співпрацює з Універ-
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ситетом Регенсбурга. У докторантурі навчаються двоє молодих до-
слідників ‒ історик та економіст. Все поточне життя інституту активно й 
оперативно висвітлюється на офіційному сайті www.ios-regensburg.de, 
у соціальній мережі Facebook й власному ostBLOG. У вільному доступі 
детальні щорічні звіти про його діяльність [28; 29; 30]. 

У програмі досліжень інституту пріоритетними є три комплексні те-
ми "Урядування між персоналізацією та формалізацією" (державна 
влада, війни, соціалістичні та постсоціалістичні трансформації), "Дина-
міка обмінів (міграція і торгівля)" і "Зміни трудових форм і відносин" 
(економічні та соціальні новації нового і новітнього часу). 

Українська проблематика тут займає чільні позиції. З інститутом 
дуже тісно співпрацюють ряд "зовнішніх учених", зокрема історик Олег 
Турій з Українського католицького університету у Львові. Олег Турій та 
Катрін Бьокх, про яку мовиться далі, упорядкували наукове видання, 
що побачило світ 2015 р. як третій том книжкової серії "DigiOst" [34]. 19 
авторів з України, Росії, Німеччини висвітлили релігійний плюралізм в 
Україні та його вплив на політичні перетворення протягом останньої 
чверті століття. 

Серед 13 докторантів-істориків, які трудяться над своїми дисерта-
ціями під науковим керівництвом професора У. Бруннбауера в Універ-
ситеті Регенсбурга, двоє заглибилися в маловідомі сюжети історії Ук-
раїни. Кетлін Бергер вивчає тему "Піонертабір "Артек". 1945‒1989", а 
Розанна Дом ‒ "Новий політичний порядок та його вплив на лояльність 
меншин: російське й українське населення в Молдові". Перша тема 
цікава вже тим фактом, що після перебудови і розширення табору 1957 
і 1966 рр. тут щорічно відпочивали і спілкувалися близько 20 тис. дітей 
з понад півсотні країн світу, у т. ч. "капіталістичних". У другому досліджен-
ні розглядається драматична зміна політичної еліти. Адже в радянській 
Молдавії українці та росіяни займали лідируючі позиції, а після розпаду 
СРСР їх потіснили орієнтовані на румунську національну традицію. 

Чорнобильська катастрофа є предметом прискіпливого інтересу Ін-
ституту досліджень Східної та Південно-Східної Європи в рамках ні-
мецько-французького наукового проекту "Екологічна історія СРСР та 
його держав-наступників, 1970-2000. Екологічна глобалізація та регіо-
нальна динаміка", що має чотирічний термін реалізації (2014-2017). Від 
інституту координує проект історик Мелані Арндт, перу якої належить 
монографія "Чорнобиль. Наслідки аварії на атомному реакторі для 
ФРН і НДР" (2011) [9]. Раніше М. Арендт керувала міжнародним проек-
том "Політика і суспільство після Чорнобиля. Білорусь, Україна, Росія, 
Литва і Німеччина в порівняльній та історичній перспективі (1986-
2006)", що виконувався в Центрі сучасної історії в Потсдамі. Непослаб-
ний інтерес до причинно-наслідкових звʼязків стосовно аварії планетар-
ного масштабу, що сталася на півночі України 26 квітня 1986 р., для ні-
мецьких істориків є цілком логічним. Адже ця катастрофа позначила в 
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усьому світі межі технічного прогресу і можливостей держави, змінила 
громадянське суспільство, форсувала крах Радянського Союзу і соці-
алістичної системи. 

Науковий співробітник інституту Світлана Сувейка втілює не менш 
цікавий проект "Установи періоду крайнощів: Місцева адміністрація в 
Бесарабії та Придністровʼя (1939‒1945)", що розрахований на три роки 
(травень 2015 ‒ квітень 2017). Йдеться про повсякдення і тактику вижи-
вання державних службовців і працівників органів місцевого самовря-
дування в межах сучасної Молдови і на півдні України під радянським і 
румунським пануванням. 

Через російську агресію Україна перебувала у фокусі Інституту до-
сліджень Східної та Південно-Східної Європи в Регенсбурзі протягом 
всього 2014 р. Як відзначили його очільники ‒ керуючий директор Ульф 
Бруннбауер і директор Юрген Єргер, "криза в Україні" стала несподіва-
ною для світу [20]. На їх думку, президент Російської Федерації Воло-
димир Путін відреагував на повалення вірного йому президента Вікто-
ра Януковича наприкінці лютого 2014 р. військовою агресією проти Ук-
раїни. Російська війська без опізнавальних знаків захопили Крим і під-
готували його анексію після т. зв. референдуму 16 березня 2014 р. Це 
не віщувало нічого доброго для майбутнього Росії, що після анексії 
Криму розіграла сепаратистську карту на сході Україні ‒ Донбасі. Війна 
російських прибульців і місцевих сепаратистів проти українських сил 
безпеки забрала 6 тис. життів протягом вже перших кількох місяців. 
Сотні тисяч мешканців Донецької та Луганської областей покинули рід-
ні домівки. Україна наблизилася до межі краху. Росія широко підтрима-
ла сепаратистський проект "Новоросія" зброєю, солдатами і пропаган-
дою. Одна з цих збройних поставок (ракета "земля-повітря") ймовірно 
збила малайзійський лайнер MH17, в якому загинуло 298 осіб, зокрема 
80 дітей. Примітивне мародерство і тиранія проросійської солдатні (pro-
russischen Soldateska) на місці трагедії потрясло світ. Після цього ЄС і 
США посилили санкції проти Росії, що разом із зниженням ціни на наф-
ту призвели до структурних дефіцитів російської економіки і глибокої 
рецесії всієї країни. Зовнішньополітично Росія ізольована як ніколи з 
часу закінчення "холодної війни". Міжнародні друзі президента Путіна ‒ 
прибічники автократії, фашистів і правих екстремістів. Антиєвропейська 
риторика Путіна наклалася на посилення репресій в Росії, щоби відво-
лікти увагу від усвідомлення загроз модернізації країни і збагачення 
"друзів президента". Поки що рейтинги Путіна високі незалежно обмін-
ного курсу рубля та економічної ситуації. Ось така точка зору професо-
рів У. Бруннбауера та Ю. Єргера. 

Відзначені події в Україні та політика Путіна скоригували діяльність 
інституту в 2014 р. у напрямку поширення конкретно-історичних знань 
серед академічної та пересічної громадськості. Друге і третє числа жур-
налу "Südosteuropa" за 2014 р. висвітлили проблему "Перспективи Пів-



ТИСЯЧОЛІТТЯ – MILLENNIA 
Випуск 4 

40 

денно-Східної Європи під час української кризи". Загалом семеро вче-
них Доріан Яно, Мурат Енсой, Світлана Сувейка, Біляна Ванковська, 
Філіп Ейдус, Віргіліу Бірладяну, Юліен Данеро Іглесіас простежили у 
шести країнах (Косово, Македонія, Молдова, Румунія, Сербія, Туреч-
чина) громадську думку і політичні відгуки щодо російської агресії в Ук-
раїні: анексії Криму і війни на Донбасі [10; 21; 27; 31; 33; 37; 41]. 

Задля оперативного ознайомлення наукової спільноти і громад-
ськості з розробками актуальної проблематики інститут як "документи 
для обговорення" оприлюднює "Policy Issues" ("Питання політики") в 
електронному і паперовому форматах. Це випуски важливих статей. У 
2014 р. дві з них присвячено Україні [23; 40]. У березневому випуску 
"Питань політики" дослідники Мануела Трошке і Флоріан Віттманн у по-
рівняльному аспекті простежили вплив металургійних магнатів на різні 
сфери життя держави і суспільства. Ксенія Гацкова у червневому ви-
пуску зацікавила постановкою питанням про те, чи зростання релігій-
ності впливає на демократизацію держави і суспільства. У листопаді 
2015 р. Ксенія Гацкова і Максим Гацков, скориставшись матеріалами 
соціологічних досліджень, виокремили чинник політичної культури у ре-
формуванні сучасної України, тобто позиції громадян щодо створення 
нового демократичного режиму і демократизації суспільства після Єв-
ромайдану (2013-2014) [24]. 

Одночасно відбулася низка заходів здебільшого у співпраці з Ви-
щою школою студій Східної та Південно-Східної Європи (Graduierten-
schule für Ost- und Südosteuropastudien), що є спільною установою уні-
верситетів Регенсбурга і Мюнхена, в якій докторанти виконують свої 
дисертації. 14-15 лютого 2014 р. в інституті провели конференцію "По-
літичні мобілізації у Центрально-Східній та Південно-Східній Європі", 
головували Ульф Бруннбауер і Петер Гаслінгер, директор Інституту 
Гердера для історичних досліджень Центрально-Східної Європи в Мар-
бурзі. Дослідник Крістофер Річард Джіллі з Університету Гамбурга ви-
ступив з повідомленням "Отаманство і соціал-демократія: активність 
українських селян під час повстань навесні та влітку 1919 р.". Самраз 
доповідач у своєму університеті виконував науковий проект "Дикі Поля 
у вогні: українська отаманщина під час російських громадянських воєн 
1917-1922 рр.". Йому належить серйозне монографічне дослідження 
"Зміна віх" в українській еміграції. Внесок в історію радянофільства 
1920-х рр." (2009) [25]. Йдеться про Володимира Винниченка, Михайла 
Грушевського, Євгена Петрушевича, колишніх діячів УНР і ЗУНР тощо. 

Через місяць, 19 березня, тут пройшла панельна дискусія "Україна 
між війною і миром". Модерував Томас Муггентгалер з "Баварського ра-
діо" в Регенсбурзі. Промовляли дослідники Максим Гацков, Вільфрід 
Їлге, Вальтер Кошмал, Мануела Трошке. Основними темами обгово-
рення стала експансіоністська політика Росії, в якій оточення президен-
та Путіна шукала спасіння від наростаючих економічних проблем. Ішлося 
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про труднощі України через призму ефективності політичної еліти, по-
долання корупції, соціальної напруженості, економічних реформ. Пози-
тивним прикладом просування досягнень України у Німеччині може 
слугувати і той факт, що професор-славіст Університету Регенсбурга 
Вальтер Koшмал представив свою нову книгу "Тарас Шевченка: забу-
тий поет-ікона" [32]. Це наукове зібрання отримало позитивний розго-
лос у медіа, зокрема розлогий репортаж помістила "Mittelbayerischen 
Zeitung" [36]. 

4 червня в інституті у рамках "Регенсбурзьких лекцій про Східну 
Європу" виступила Керштін Сусанна Йобст з Інституту східноєвропей-
ської історії Віденського університету. Її лекція називалася "Як Крим 
"російським" був... Про стратегію присвоєння колоніального придбан-
ня". Критично розглянуто аргументи, котрими нинішнє керівництво Росії 
виправдовувало незаконну анексію Криму. Згадано надумані претензії 
Російської імперії на півострів останньої чверті XVIII ст., коли місцеве 
населення в основному складалася з кримських татар. 

5 червня в інституті відбувся другий Віденсько-Регенсбурзький се-
мінар докторантів на тему "Соціальні зміни у Східній та Південно-Схід-
ній Європі XIX‒XX ст.". Його організували й провели професор Ульф 
Бруннбауер і професор східноєвропейської історії Віденського універ-
ситету Філіп Tер, співупорядник видання "Лабораторія транснаціональ-
ної історії: Україна й найновіша українська історіографія" (2009), де вмі-
щено його статтю "Транснаціональна парадигма історіографії та її по-
тенціал для історії України" [8]. На семінарі заслухали два українознав-
чі повідомлення молодих учених з Відня Кетлін Бегер "Молодіжний ту-
ризм в Криму з 1945 р." і Маттіаса Кальтенбруннера "Локальне розсе-
лення і державний режим міграції перехідного періоду: Західноукраїн-
ське село після Другої світової війни". 

18 червня лекцію "Суверенітет і самовизначення під час кризи в Украї-
ні: чи важливе міжнародне право?" прочитав викладач публічного і між-
народного права Університету Регенсбурга Роберт Уерпман-Віттзакк. 

1 липня в рамках "семінарів по вівторках" на відділені економіки ін-
ституту науковий співробітник Ксеня Гацкова мала лекцію "Релігійність і 
політичні орієнтації: на прикладі України і Росії". 

23 липня запрошений учений з Харківського національного універ-
ситету ім. В. Каразіна Володимир Куліков виступив з лекцією "Між не-
втручанням і соціально орієнтованим підприємництвом: іноземні про-
мисловці та корпоративна соціальна відповідальність у дорадянському 
Донбасі". 

4 листопада доцент кафедри соціології Національного університету 
"Києво-Могилянська академія" Світлана Хутка озвучила лекцію "Май-
дан протесту. Активні втручання і радикальні зрушення суспільної під-
тримки орієнтації на ЄС проти орієнтації Російської Федерації в Украї-
ні". Лектор представила поточні результати опитування учасників Євро-
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майдану, який здійснив Київський міжнародний інститут соціології. Вона 
порівняла соціально-демографічні дані протестувальників (стать, вік, 
освіта, професійний статус тощо) з відповідними характеристиками 
всього населення. Окремо йшлося про динаміку громадської думки в 
Україні щодо підтримки інтеграції в ЄС, ставлення до Росії та НАТО. 

Протягом тижня, 17-22 листопада, в інституті за підтримки Фонду 
"Памʼять, відповідальність і майбутнє" Ксенія Гацкова і Світлана Хутка 
провели семінар "Політична культура в Україні: Зміна цінностей після 
Євромайдану?". У ході групових обговорень поточних подій в Україні 6 
німецьких і 5 українських студентів ознайомили з методами вивчення 
політичних змін, громадянського суспільства, демократії, тобто поєдна-
ли теорію та практику з галузей соціології, економіки, політології, істо-
рії. Студенти здобували професійну кваліфікацію, відточуючи власну 
аналітичну компетентність й експертну думку. 

18 листопада науковий співробітник інституту, економіст Міріам 
Фрей зосередила увагу присутніх на проблемі "Оцінка впливу податку 
на викиди вуглецю на економіку України". 

25 листопада Джанфранко Тамбуреллі (Інститут міжнародних пра-
вових досліджень Національної дослідницької ради Італії в Римі) запро-
понував лекцію "Угода про асоціацію між Україною та ЄС: правові та 
політичні аспекти". Ця угода підписана 27 червня 2014 р., проте її еко-
номічна частина (поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі) стала 
чинною з 1 січня 2016 р. Лектор наголосив, що в угоді нема "підводних 
каменів" для економічних відносин з Росією, проте в ній чітко йдеться 
про територіальну цілісність України. 

Як запрошений учений Д. Тамбуреллі окремо представив свій нау-
ковий проект "ЄС і українська криза: правові та політичні аспекти" [38]. 
Він зауважив, що хоча Росія була найбільшим сусідом ЄС і третім най-
більшим торговим партнером, проте ще "до нинішньої кризи" Брюссель 
суворо критикував Москву за утиски демократії та відстоював власну 
концепцію регіональної безпеки. Статус України як пріоритетного парт-
нера ЄС Росія вважала посяганням на свою "сферу впливу". Інновацій-
на Угода про асоціацію фактично визначила новий тип інтеграції без 
членства, тобто є важливою віхою в історії міжнародних відносин у 
цілому. У перспективі італійський учений припустив два варіанти: три-
сторонні механізми співпраці ЄС, України, Росії або повноправне член-
ство України в ЄС. 

27 листопада з лекцією "Дике поле на сході України: новий початок 
чи заморожений конфлікт?" виступив філолог ‒ випускник Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка Олександр Забірко, який 
працює науковим співробітником Університету Мюнстера. Він навів па-
ралелі між початком війни в колишній Югославії та в Україні 2014 р. 
Один з лідерів "сепаратистів", російський розвідник Ігор Стрєлков (справж-
нє прізвище ‒ Гіркін) воював на сербському боці в Боснії понад 20 років 
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тому. Саме з Росії на український схід прийшли фахівці з насильства. 
Однак у результаті російської агресії зріс український патріотизм, а 
українська ідентичність втратила ексклюзивні етнічні корені, стала гро-
мадянською. З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію, широко-
масштабні руйнування в уже економічно депресивному регіоні О. Забір-
ко не передбачав "замороженого конфлікту". Повний проілюстрований 
текст його лекції виставлено на блозі інституту [44]. 

Такий щільний графік у діяльності цього інституту 2014 р. цілком 
закономірний та логічно узгоджується з суспільними запитами. Росій-
ська агресія в України, або ж «українська криза», спонукала німецьку 
еліту до дискусії. Так, 5 грудня 2014 р. 63 відомих німецьких діячів зі 
сфери політики, економіки і культури, зокрема екс-президент Роман 
Герцог та екс-канцлер Гергард Шрьодер, у німецькому тижневику «Die 
Zeit» (виходить у Гамбурзі накладом понад 0,5 млн. прим.) опублікува-
ли відкритий лист під назвою «Знову війна в Європі? Не від нашого іме-
ні!», в якому згадано незаконну анексію Криму В. Путіним, але містить-
ся умиротворюючий заклик до федерального уряду не витісняти Росію 
з Європи [43]. На це блискавично відрегували 142 фахівці з вивчення 
Східної Європи, котрі в тому ж виданні опублікували розлоге й аргумен-
товане звернення про те, що Москва виступає в ролі агресора щодо 
України: анексувала Крим і веде гібридну війну на Донбасі. Вони закли-
кали реалізовувати східноєвропейську політику ФРН, виходячи з реа-
лій: «Територіальна цілісність України, Грузії і Молдови не має стати 
жертвою обачності німецької (та австрійської) політики щодо Росії... В 
ім’я наших дітей і онуків необхідно зберегти чинність Будапештського 
меморандуму – важливу опору всесвітнього режиму непоширення 
ядерної зброї» [22]. Серед учених, які підписалися під цими словами, 
чи не всі відомі україністи німецькомовного світу, що тісно пов’язані з 
університетами і науково-дослідними установами. Назвемо лише кілька 
постатей, що згадані нами раніше: Карл Шльогель, Мартін Ауст, Ульф 
Бруннбауер, Юрген Єргер, Катрін Бьокх. 

Саме така виважена, але непохитна наукова і громадянська пози-
ція посприяла світоглядному перелому в настроях політичної верхівки і 
пересічної спільноти в німецьковній Європі. Цей перелом потребував 
певного часу. Його індикатором слугувала подія, що відбулася роком 
пізніше. 15 грудня 2015 р. центральний канал німецького телебачення 
ZDF випустив документальний фільм "Людина влади Путін. Противник 
чи партнер Європи?" тривалістю 44 хв [45]. Ідеться про те, як підконт-
рольні медіа сприяють його популярності у Росії, а також про російські 
грошові вливання в радикалів у країнах Європи, російських солдатів і 
техніку на Сході України тощо. Так поступово розвіювалися ілюзії, на-
віяні пропагандистською машиною імперської Москви. 

У сучасній Німеччині бачимо плеяду кваліфікованих і плодовитих 
істориків, які приємно дивують щоразу більш вагомими здобутками на 
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ниві україністики. Звернемо погляд на маститого професіонала. Катрін 
Бьокх (Katrin Boeckh) вивчала історію Східної та Південної Європи, сла-
вістику і південнословʼянські мови в Університеті Регенсбурга та Уні-
верситеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені. В останньому вона 1991 р. 
закінчила магістратуру, 1995 р. отримала докторський ступінь, а 
2004 р. кваліфікована (габілітована) як професор історії Східної та Пів-
денно-Східної Європи. В Інституті Східної Європи в Мюнхені, а з 
2007 р. в Регенсбурзі К. Бьокх працювала спочатку редактором "Щоріч-
ника історії Східної Європи", з 2008 р. донині є науковим співробітни-
ком. До кола її наукових інтересів належать етнічні конфлікти, держав-
но-церковні відносини, тоталітарні трансформації. Вона входить до 
"Pontificio Comitato di Scienze Storiche" ("Папського комітету з історич-
них наук") у Ватикані та до редакційної колегії хорватського видання 
"Časopis za suvremenu povijest" ("Журнал новітньої історії"), що вихо-
дить у Загребі. 

Науково-педагогічна діяльність Катрін Бьокх повʼязана з двома ба-
варськими університетами ‒ Людвіга‒Максиміліана в Мюнхені та у Пас-
сау. У Мюнхені вона вела навчальні семінари "Balkanslavische Landes-
kunde" протягом зимових семестрів чотирьох навчальних років (1996-
2000), "Тексти про сталінізм у Радянському Союзі" (літній семестр 
2003), "Сталінський терор у СРСР" (зимовий 2003/2004), "Релігія як 
чинник політики у Східній Європі" (зимовий 2013/2014). 

Протягом десяти навчальних років, починаючи з літнього семестру 
2005-го, К. Бьокх в Університеті Людвіга‒Максиміліана послідовно чи-
тала лекційні курси "Південно-Східна і Центрально-Східна Європа. 
1918-1939", "Радянська система і соціалістичне суспільство: Централь-
но-Східна і Південно-Східна Європа. 1945-1991", "Історія України" (літ-
ній семестр 2006), "Південно-Східна Європа в середньовіччі. Державо-
творення і культура XII-XV ст.", "Історія Сербії з найдавніших часів до-
нині", "Політична історія держав Центрально-Східної та Південно-Схід-
ної Європи. 1918-1939", "Історія СРСР. Політика і культура", "Сучасна 
історія України. Політика і економіка" (зимові семестри 2010/2011, 
2015/2016), "Південно-Східна Європа в середньовіччі. Народи, держа-
вотворення і культура XII‒XV ст.", "Основи російської історії". 

Починаючи з літнього семестру 2009, в Університеті Пассау К. Бьокх 
викладала лекційні курси "Історія СРСР. Політика і культура", "Сучасна 
історія України. Політика і економіка" (літній 2010), "Південно-Східна Єв-
ропа в середньовіччі. Народи, державотворення і культура XII-XV ст.", 
"Основи російської історії". 

Катрін Бьокх неодноразово відвідувала Україну з науковою метою. 
Була співорганізатором міжнародної конференції "Релігійний плюра-
лізм як фактор політики в Україні", що відбулася 3-5 жовтня 2013 р. у 
Львові під егідою Українського католицького університету й Інституту 
досліджень Східної та Південно-Східної Європи. Вона доповідала на 
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тему "Релігії та установи в Україні перехідного періоду. Державний ко-
мітет у справах релігій та його попередники". Того ж року побачила світ 
її стаття поважного обсягу про православʼя в контексті демократичних 
перетворень в Україні [16]. Загалом у неї понад два десятки наукових 
публікацій з новітньої історії України. 

К. Бьокх підготувала й оприлюднила ґрунтовні монографії за ре-
зультатами докторської та габілітаційної дисертацій ‒ "Від Балканських 
воєн до Першої світової війни. Політика малих держав й етнічне само-
визначення на Балканах" (вийшла в Мюнхені 1996 р. як том 97 серії 
"Südosteuropäische Arbeiten") та "Сталінізм в Україні: Реконструкція ра-
дянської системи після Другої світової війни" (Вісбаден, 2007) [11; 12]. 
Небавом вона написала книжку "Сербія. Чорногорія. Минуле і сього-
дення" (Регенсбург, 2009) [13]. У співавторстві з професором Східної та 
Південно-Східної Європи Університету Регенсбурга Еккегардом Фьолк-
лом (1940-2006) Катрін Бьокх випустила монографію "Україна. Від Чер-
воної до Помаранчевої революції", що побачила світ німецької та іта-
лійською мовами у 2007 і 2009 рр. [14; 15]. Примітимо, що 1996 р. 
Е. Фьолкл одне з своїх монографічних досліджень присвятив південній 
України часів румунської окупації [42]. 

Українською мовою вийшли дві наукові статті К. Бьокх ‒ у Києві та 
Львові 2012 р. ‒ в "Українському історичному журналі" (її прізвище пе-
рекладено як Бек, що не зовсім правильно) та в збірнику із церковної 
історії "Ковчег" [1; 2]. У цих публікаціях ідеться про Україну доби пізньо-
го сталінізму ‒ суспільні перетворення і політичні репресії першого по-
воєнного десятиліття. Стаття в "Українському історичному журналі" є 
стислим викладом габілітаційної дисертації, підготовленої на матеріа-
лах архівосховищ Києва, Одеси, Львова, Харкова. Показано зміни в 
партійних і суспільних інструментах реґулювання рерадянізації післяво-
єнної України. Якщо висока посада в УРСР 1930-х рр. була «катапульт-
ним кріслом», то після Другої світової війни часто ставала початком 
кар’єри у союзному масштабі. У наступні чотири десятиліття в Радян-
ському Союзі домінувало «покоління Брежнєва». Це про народжених 
на рубежі ХХ ст., що пережили передвоєнні чистки, війну, Й. Сталіна і 
залишалися на посадах, насамперед у військово-промисловому комп-
лексі. Інертність цієї верхівки призвела до «застою». На думку К. Бьокх, 
очищення суспільства від «антирадянських елементів» передбачало й 
етнічно зумовлене насилля – проти національних меншин уздовж но-
вих кордонів із метою запобігти можливим ускладненням у важливому 
західному реґіоні УРСР. Після ліквідації українського національного під-
пілля громадяни постійно перебували під тиском пропаґанди – «дер-
жавної реклами». Для Західної України розробили спеціальну програму 
коренізації, друкували газети переважно українською мовою. Інстру-
ментом трудової мобілізації органи влади вирішували долі сотень ти-
сяч людей, яких відправляли у віддалені райони. Цей процес мав озна-
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ки рабства і забезпечував повне підпорядкування людини тоталітарній 
владі. 

У тому, що українська проблематика займає чільне місце в творчо-
му доробку Катрін Бьокх свідчить і те, що вона протягом одного року ‒ 
2014-го ‒ тричі виступила з тематичними доповіддями на міжнародних 
наукових форумах у Німеччині та поза її межами. 25 квітня на 11-й кон-
ференції Міжнародної асоціації релігійних студій Східної та Цент-
ральної Європи ("International Study of Religion in Eastern and Central 
Europe Association") у м. Каунас, Литва, К. Бьокх висвітлила проблему 
"Репресії ‒ контроль ‒ емансипація: Релігійна і конфесійна різноманіт-
ність під кутом зору державних установ в Україні". 20 листопада на се-
мінарі "Homo sovieticus" і "радянський народ": концепції радянського су-
спільства в теорії та практиці", котрий проводив Інститут досліджень 
Східної та Південно-Східної Європи в Регенсбурзі, вона висловилася 
на тему "Політична культура в Україні: Зміна цінностей після Євромай-
дану?". 29 листопада у Фрайзінгу (земля Баварія, ФРН), рідному місті 
папи Бенедикта XVI, "Німецьке товариство з вивчення Східної Європи" 
("Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde") провело міжнародну кон-
ференцію "Церкви в українській кризі". К. Бьокх мала виступ "Нема кри-
зи церков і релігійних організацій в Україні 2014". 

Загалом 2014 р. виявився для Катрін Бьокх плідним саме через 
призму її зацікавлень новітніми сюжетами української історії. Вона ста-
ла співупорядником книги "Громадянство й участь. Громадянські, полі-
тичні та соціальні права в Східній Європі" (Мюнхен, 2014), де показала 
репатріацію українських підневільних робітників у післявоєнний СРСР 
[17]. У журналі "Ost‒West. Europäische Perspektiven", який щокварталь-
но видається в баварському місті Фрайзінг, К. Бьокх розмістила статтю 
"Україна 2000-х: Революції без кінця" [18]. До речі, цей випуск журналу 
повністю присвячено скурпульозному аналізу поточних подій в Україні, 
починаючи з Євромайдану. Зокрема, дослідник Стефен Галлінг з Бер-
ліна простежив у "перевороті в Україні" роль олігархів Ріната Ахметова, 
Ігоря Коломойського, Петра Порошенка, котрі раніше сприяли політич-
ному плюралізму. На думку автора, щоби захистити свої активи, вони 
зацікавлені в стабільності та територіальній цілісності країни [26]. 

Щонайважливіше співробітники інституту активно виступали у за-
собах масової інформації, руйнуючи міфи російської пропаганди щодо 
української проблематики ‒ про Євромайдан, державний переворот і 
прихід до влади в Києві нацистів. Це дохідливо пояснили Ульф Брунн-
бауер і Ксенія Гацкова 17 березня 2014 р. в австрійському щоденнику 
«Der Standard» (тираж 70 тис. прим., читачів майже 400 тис., виходить 
у Відні) [19]. Мануела Трошке у регіональній баварській газеті «Mittel-
bayerischen Zeitung» (тираж 110 тис. прим., читачів близько 400 тис., 
виходить у Регенсбурзі) 27 лютого того ж року переконувала, що дове-
дена до краю клептократичним режимом В. Януковича Україна потре-



УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Історичний факультет. Кафедра історії України 

47

бує негайної санації та модернізації з участю ЄС [39]. Таких прикладів 
можна навести чимало. І вони зіграли свою роль. 

Німеччина зосередилась на стримуванні російської агресії на Сході 
України, запобіганні дестабілізаційним і дезінтеграційним процесам в 
Україні, її консолідації через реформи, євроінтеграцію. Канцлер А. Мер-
кель зробила багато на критично важливих напрямках: у самій Німеч-
чині, ЄС, на рівні трансатлантичної єдності та відносин президент–пре-
м’єр в Україні. Якщо у березні 2014 р. лише 38% німців підтримали 
санкції щодо Росії, то через рік – уже 65%. Натомість 24% громадян 
України віднесли ФРН до трійки стратегічних союзників своєї держави – 
після США (39,1%) і Польщі (34,2%) [3]. 

 
*     *     * 

Українці та україністика мають у Німеччині тривалу інтелектуальну 
традицію (понад два століття) і поважне представництво. В Україні на-
взаєм спостерігається стійке зацікавлення німецькою проблематикою. 
Після російської агресії німецькомовний світ сприйняв Україну як ціл-
ком дієздатну державу. Німецькі вчені у засобах масової інформації 
підважили антиукраїнські міфи російської пропаганди. У зацікавленнях 
українською історією важливу роль відіграє Інститут досліджень Східної 
та Південно-Східної Європи в Регенсбурзі. Про це свідчать його наукові 
видання, "Регенсбурзькі лекції про Східну Європу", конференції, диску-
сії, семінари. Наукова і громадянська позиція німецьких україністів що-
до анексії Криму і війни на Донбасі істотно вплинула на настрої євро-
пейської спільноти у позитивному для майбутнього України руслі. 
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РЕЗЮМЕ
 

ИНТЕРЕС 
К УКРАИНСКОЙ ИСТОРИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА 

ИССЛЕДОВАНИЙ ВОСТОЧНОЙ 
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

В РЕГЕНСБУРГЕ)
 

Роман Официнский
 

После российской агрессии немец-
коязычный мир воспринял Украины 
как вполне дееспособное государст-
во. Особый интерес к украинской ис-
тории проявляет Институт исследо-
ваний Восточной и Юго-Восточной 
Европы в Регенсбурге. Об этом сви-
детельствуют его издания, лекции, 
конференции, дискуссии, семинары. 
Научная и гражданская позиция не-
мецких украинистов по аннексии Кры-
ма и войне в Донбассе существенно 
повлияла на настроения европейс-
кого сообщества. 
Ключевые слова: научные издания, 

российская агрессия, украинистика. 

SUMMARY 
 

CONTEMPORARY  
GERMAN INTEREST ON UKRAINIAN 
HISTORY (ON EXAMPLE OF  
THE INSTITUTE FOR EAST  
AND SOUTHEAST EUROPEAN 
STUDIES IN REGENSBURG) 
  
 
Roman Ofitsynskyy 
 

After the Russian aggression Ger-
man-speaking world perceived Ukraine 
as quite a functioning state. In the inte-
rest on the Ukrainian history the Insti-
tute for East and Southeast European 
Studies in Regensburg plays an impor-
tant role. This is proved by its editions, 
lectures, conferences, discussions and 
seminars. Scientific and civil position of 
German specialists in Ukrainian studies 
on annexation of Crimea and war in 
Donbas greatly influenced the mood of 
the European Community. 
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