
 

 

 

 

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ  

A HISTORICKÝ DISKURZ 

Svazek 2  

3. vydání 

2016 

 

 

 

EUROPEAN PHILOSOPHICAL  

AND HISTORICAL DISCOURSE  

 

Volume 2  

Issue 3 

2016 

 



2

Volume � Issue � 20�5 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

Редакційна політика

Європейський філософський та історичний дискурс – міжнародний журнал, присвячений 
дослідженням актуальних проблем сучасної філософії, історії філософської думки, теорії та філософії 
історії, аналізові історичних процесів в окремих регіонах світу, в тому числі історії країн Центральної та 
Східної Європи. До публікації в журналі приймаються статті високої якості, які представляють важливий 
інноваційний, теоретичний, концептуальний, методологічний та емпіричний внесок у відповідних 
галузях філософії та історичної науки. Журнал використовує систему анонімного рецензування з метою 
верифікації наукової якості статей.

Європейський філософський та історичний дискурс особливо зацікавлений в міждисциплінарних 
дослідженнях в області філософії та історичної науки. Вітаються також дослідження, здійснені в 
межах новітніх та перспективних напрямів історичної науки, в тому числі дослідження з усної історії 
та історичної інформатики.

Європейський філософський та історичний дискурс приймає для публікації оригінальні матеріали і 
не розглядає можливості публікації раніше надрукованих матеріалів.

Редакційна колегія:

Виорель Визериану, доктор філософських 
наук, професор, Бухарестский университет 
(Румыния)

Емма Гансова, доктор філософських 
наук, професор, Державний заклад 
«Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського» 
(Украина)

Інна Голубович, доктор філософських наук, 
професор, Одеський національний університет 
ім. І.І. Мечникова (Украина)

Оксана Довгополова, доктор філософських 
наук, професор, Одеський національний 
університет ім. І.І. Мечникова (Украина)

Оана Камелия Сербан, PhD в галузі філософії, 
Бухарестский университет (Румыния)

Олексій Халапсис, доктор філософських наук, 
професор, Национальна металургійна академія 
України (Украина)

Тарас Гончарук, доктор історичних наук, 
професор, Одеський національний університет 
ім. І.І. Мечникова (Украина)

Людмила Кормич, доктор історичних наук, 
професор, Національний університет «Одеська 
юридична академія» (Украина)

Юрій Котляр, доктор історичних наук, 
професор, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили (Украина)

Євген Кузьмин, PhD in History, музей Яд-
Вашем (Ізраїль)

Микола Руссєв, доктор історичних наук, Вища 
Антропологічна Школа (Кишинев, Молдова)

Анджей Стройновський, доктор історичних 
наук, професор, Академія ім. Яна Длугоша 
(Ченстохова, Польща)

Адміністративний редактор:
Аліна Полухіна, кандидат політичних наук, Національний університет “Одеська юридична академія”



�

Volume � Issue � 20�5 EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE

Přístup redakce

Evropský filozofický a historický diskurz – mezinárodní časopis věnovaný zkoumání aktuálních problémů 
moderní filosofie, dějin filozofického myšlení, teorie a filozofie dějin, analýzy historických procesů v různých 
světových regionech, včetně dějin střední a východní Evropy. Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce 
kvalitní články, což představují důležité inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky 
v příslušných oborech filozofie a historické vědy. V časopisu se uplatn´uje systém anonymního recenzování 
(peer-rewiev) pro ověření kvality vědeckých článků.

Evropský filozofický a historický diskurz má velký zájem zejména o mezioborové studie ve filozofickém a 
historickém směru. Uvítáné jsou zejména zkoumání v rámci pokročilé a slibné oblasti historie, včetně výzkumu 
o ustní historie a historické informatiky.

Evropský filozofický a historický diskurz přijímá k publikaci jenom původní materiály a nebere v úvahu 
možnost zveřejňovat dříve otištěné članky.

Redakční kolégie:

Viorel Vizerianů, Univerzita Bukurešťská 
(Rumunsko).

Emma Hansová, PhD., profesorkyně, státní 
podník (škola) “Jižnoukajinská Národní 
pedagogická univerzita jm. K.D. Ušinského” 
(Ukrajina).

Inna Golubovyč, PhD., profesorkyně, Odesská 
Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova (Ukrajina).

Oksana Dovhopolová, PhD. phyl., profesorkyně, 
Odesská Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova 
(Ukrajina).

Oana Kamelie Serban, PhD, Univerzita 
Bukurešťská (Rumunsko).

Oleksii Kchalapsis, Ph.D., Doktor filozofie, 
profesor, Národní hutní akademie Ukrajiny 
(Ukrajina).

Taras Goncharuk, Phdr., profesor, Odesská 
Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova (Ukrajina).

Liudmyla Kormyč, PhD., Doktor historie, 
profesorkyně, Národní univerzita “Odeská 
právnická akademie” (Ukrajina).

Yrii Kotliar, PhD., Doktor historie, profesor, 
Černomorská státní univerzita jm. Petra Mohyly 
(Ukrajina).

Yevgen Kuzmin, PhD., Doktor historie, muzeum 
Jad-Vašem (Izrael).

Mykola Russev, PhD., Doktor historie, Vyšší 
antropologická škola (Chisinau, Moldova).

Andrzej Strojnowski, PhD., Doktor historie, 
Akadémie im. Jana Długosza (Częstochow, Polsko).

Administrativní redaktor:
Alina Polukhina, PhD v politických věd, Národní univerzita «Odeská právnická Academie» (Ukrajina)



�

Volume � Issue � 20�5 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

Editorial Policy
The European philosophical and historical discourse is international Journal dedicated to researches on 

topical issues of modern philosophy, history of philosophical thought, theory and philosophy of history, analysis 
of historical processes in particular regions of the world, including history of Central and Eastern Europe 
countries. The Journal aims at publishing of high quality articles that may bring innovative and significant 
theoretical, conceptual, methodological and empirical contribution to relevant scientific fields. The Journal 
works with anonymous peer-review system that verifies scientific quality of submitted articles.

The European philosophical and historical discourse has a particular interest in interdisciplinary researches 
in the field of philosophy and history, but by no means restricts its interests to these spaces. Researches in the 
field of advanced and promising directions of history such as oral history and his  torical computer science are 
also welcomed.

The European philosophical and historical discourse accepts original materials which are not under 
consideration elsewhere at the time of submission and does not accept already published materials.

Editorial Committee:

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ
Evidenční číslo: MK ČR E 22312

Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO
Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 

http://ephd.cz

Viorel Vizureanu, PhD, professor, University of 
Bucharest (Romania)

Emma Hansova, ScD in philosophy, professor, 
South Ukrainian National Pedagogical University 
named after K.D. Ushynskyi (Ukraine)

Inna Holubovych, ScD in philosophy, professor, 
Odessa National I.I. Mechnikov University 
(Ukraine)

Oksana Dovhopolova, ScD in philosophy, 
professor, Odessa National I.I. Mechnikov 
University (Ukraine)

Oana Camelia Serban, PhD in Philosophy, 
University of Bucharest (Romania)

Oleksii Halapsys, ScD in philosophy, professor, 
The National Metallurgical Academy of Ukraine 
(Ukraine)

Taras Honcharuk, ScD in history, professor, 
Odessa National I.I. Mechnikov University 
(Ukraine)

Liudmyla Kormych, ScD in history, professor, 
The National University of Odessa Law Academy 
(Ukraine)

Yurii Kotliar, ScD in history, professor, Petro 
Mohyla Black Sea State university (Ukraine)

Yevhen Kuzmin, PhD in history, Yad Vashem 
Museum (Israel)

Mykola Russiev, ScD in history, High 
Anthropological School (Moldova)

Andrzej Stroinovsky, ScD in history, professor, 
Jan Dlugosz Academy (Poland)

Administrative Editor:
Alina Polukhina, PhD in political science, National University “Odessa Law Academy”



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 2  Issue 3 2016 

 5

Table of contents 
 

SOCIAL HISTORY IN REFLECTION OF WARTIME 

Gennady Kazakov, PROPAGANDA OF THE FIRST WORLD WAR 1914-1918 IN 
THE US AND GERMANY IN THE LIGHT OF DOCUMENTARY 
PHOTOGRAPHS: COMPARATIVE ANALYSIS ...........................................................6 

Oleksandr Komarnitskyi, THE PATRONAGE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE OVER SUBDIVISIONS OF 
RED ARMY (20-30TH OF THE TWENTIETH CENTURY) ..........................................15 

Liudmyla Kudinova, USING OF RELIGIOUS FACTOR IN PROPAGANDA 
SUPPORT AND ATTRACTING OF WORKFORCE TO WORK IN GERMANY AT 
THE TERRITORY OF REICH COMMISSARIAT «UKRAINE» ...................................23 

Julia Pavliv, SITES OF MEMORY OF UKRAINIANS DEPORTED FROM 
POLAND IN 1944-1946 IN CONTEMPORARY UKRAINE ..........................................29 

Olena Podobied, UKRAINIAN FAMILY IN POSTWAR GERMANY: TRADITION 
AND INNOVATION .........................................................................................................38 

Nataliya Gorodnia, “UKRAINE CRISIS”: A VIEW FROM KYIV .................................46 

 
HISTORIOGRAPHY AND HISTORY OF SCIENCE 

Andrii Yavorskyi, PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC ORGANIZATIONS OF 
UKRAINIAN EMIGRANTS IN CZECHOSLOVAKIA IN THE 20-30S OF THE 
TWENTIETH CENTURY .................................................................................................52 

Rosana Kosenko, HISTORY OF SUNFLOWER BREEDING IN UKRAINE AND 
THE CONTRIBUTION OF UKRAINIAN BREEDERS INTO SUNFLOWER 
BREEDING DEVELOPMENT .........................................................................................60 

Iryna Sukhoverska, CONTEMPORARY RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE 
SECOND WORLD WAR UNDER CONTROL OF MEMORIAL LEGISLATION .......65 

 

REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in Ukrainian) ...................................................71 

REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in Czech).........................................................74 

REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in English).......................................................77 

 
 



ISSN 2533‐4816   EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 6 

SOCIAL HISTORY IN REFLECTION OF WARTIME 

Геннадій Казаков 
Запорізький національний університет, Україна 

ПРОПАГАНДА ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  
1914-1918 рр. У США ТА НІМЕЧЧИНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ФОТОДОКУМЕНТІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
Gennady Kazakov 
Zaporizhzhia National University, Ukraine 

PROPAGANDA OF THE FIRST WORLD WAR 1914-1918 IN THE 
US AND GERMANY IN THE LIGHT OF DOCUMENTARY 
PHOTOGRAPHS: COMPARATIVE ANALYSIS 

In the article the author made a comparison of American and German propaganda documentary 
photographs published in the First World War. Determined that Germany from the beginning of 
war begins to create anti‐American photos that were published including in the US. At the same 
time,  in  the  United  States  for  a  long  time  propaganda's  photos  were  of  three  types:  1)  the 
character  of  the  anti‐war,  2)  anti‐German  character;  3)  anti‐British  character.  Only  after  the 
declaration  of war,  the US  government  began  to  regulate  creation  of  exclusively  anti‐German 
photo‐propaganda. 
Key words: propaganda, photo source, First World War 

У ході будь-якого військового конфлікту досить важливу роль посідає пропаганда, як серед 
громадян своєї держави, так і серед представників ворожої країни. Метою пропаганди постає 
формування певного образу серед населення, унаслідок чого передбачається, підтримка 
суспільством тієї чи іншої ініціативи пропагандистів. Враховуючи ж факт того, що на образ людини 
найбільш за все впливає інформація отримана наочно та органами слуху, то зазвичай пропаганда 
зосереджується на фото та відеоматеріалах. Не виключенням у плані пропаганди стали події Першої 
світової війни. Проте, враховуючи те, що кінофільми лише зароджувались, то у роки Першої 
світової війни основний масив у пропагандистській діяльності США та Німеччини було покладено 
на фотокартки та плакати. 

Проблематика американської та німецької пропаганди в роки Першої світової війни 
висвітлювалась у дослідженнях К. Галері, Дж. Фокса, Т. Паддока, П. Макфадена та інших. Однак, 
висвітлюючи американську пропаганду, дослідники зосереджували увагу на загальних аспектах і до 
того ж виключно з моменту вступу США у війну у квітні 1917 р. До того ж, на сьогодні не має 
жодної роботи, в якій би порівнювались американські та німецькі фотоматеріали 
пропагандистського характеру часів Першої світової війни. 

Метою поданої розвідки поставлено здійснити порівняльний аналіз фото джерел 
американського та німецького походження створених та опублікованих у проміжок між серпнем 
1914 – листопадом 1918 рр. та які носили пропагандистський характер. 

З початком Першої світової війни уряд Сполучених Штатів Америки проголошує курс на 
ізоляціонізм, який передбачав невтручання американців у справи Європейської війни. Проте, на 
практиці, США вже з серпня 1914 р. проявляє зацікавленість у військовому конфлікті, який 
розгорався у Європі, що проявлялось у спробах мирного посередництва, торгівлі з ворожими 
блоками тощо. Як наслідок, у самій державі серед пересічного населення починає формуватись 
образ європейської війни та ставлення то протиборчих блоків. Основним шляхом формування 
подібного образу стають ілюстрації, які публікувались у газетній періодиці. 

Наочні зображення, які публікувались у період ізоляціонізму мають три види: фотографії 
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реальних персон та подій, карикатури, короткі комікси.  
Аналіз наявних фотодокументів у періодичних виданнях 1914-

1917 рр. дозволив нам виявити 3 основні тематики ілюстрацій: 
1) антивоєнного характеру, 2) антинімецького характеру; 
3) антибританського характеру. Характер тематики ілюстрацій 
залежав від того, кому належало те чи інше друковане видання, та 
якої позиції дотримувався його власник. Усі вказані тематики 
ілюстрацій з’являються з серпня 1914 р. та фігурують у пресі до 
початку 1917 р., коли уряд США обирає остаточний вектор участі у 

світовій війни: відбувається остаточне розірвання дипломатичних відносин з Німеччиною й Австро-
Угорщиною та оголошується війна країнам Троїстого пакту. 

Починаючи від серпня 1914 і до травня 1915 рр. найбільш 
поширеними були ілюстрації, які носили антивоєнний характер. 
Характер пропагандистських фотографій був обумовлений мирними 
ініціативами американського президента В. Вільсона, розпочатими 
одразу із початком війни. Тому, вже в газеті «TheNewYorkTimes» від 11 
серпня 1914 р.1 ми зустрічаємо карикатуру на «Європейську війну», на 
якій зображені основні учасники війни (Великобританія, Франція, 
Росія, Німеччина, Австро-Угорщина) у вигляді людей, одягнених у 
військову форму своєї держави, які нападають один на одного. Під 
карикатурою міститься напис: «Війна у Європі» та заклик до 
представників ворожих блоків: «Зупиніться доки не пізно». 

Впродовж вересня-грудня 1914 р. ми зустрічаємо подібного формату карикатури і в інших 
періодичних виданнях «Washingtonpost»2, «Eveningpublicledger»3, «AtlanticCountyRecord»4 та інших. 

Наступним типом ілюстрацій було зображення американської допомоги воюючим країнам. 
Подібного родумалюнками автори намагались продемонструвати готовність Сполучених Штатів 
допомогти державам Антанти та Троїстого пакту вирішити конфлікт мирним шляхом. Прикладом 
такої наочності є зображення двох осіб, які намагаються допомогти вилізти з під каменя третій 
персоні, яка міститься у виданні «Eveningpublicledger» від 15 жовтня 1914 р.5 Зображення 
супроводжується написом: «Хочеш допомогти собі, допоможи йому (іншому)». З одного боку, 
карикатура носить абстрактний характер, проте під нею міститься стаття, щодо пропозиції уряду 
США європейським урядам, прийняти роль арбітра у мирних перемовинах між Німеччиною та 
Антантою, що на нашу думку підкреслює власне пропагандистський характер ілюстрації. 

Намагаючись продемонструвати абсурдність війни та сформувати серед американських 
громадян образ миротворчої нації, публікуються доволі часто фотокартки на яких було зображено 
трагічні події у світі, на які не звертають увагу держави Антанти та Троїстого пакту (наприклад 
наводяться фотографії постраждалих від повені дітей, які супроводжують написи: «Краще ніж 
воювали, допомогли б дітям») (Мал. 1)6; тяжкість фронтових умов (на фотографіях містились образи 
сумних військових, які знаходяться в окопах) (Мал. 2)7, а у протилежність цьому фотокартки 
повсякденного життя лідерів європейських держав, які формують образ байдужості європейських 
монархів до війни та загибелі (весілля, відпочинок, тощо)8. 

Трагедія «Лузітанії», яка трапилась 7 травня 1915 р., призводить до спаду тенденцій на 
ілюстрації антивоєнного характеру. У суспільстві відбувається розшарування на два блоки: тих, хто 
виступав проти Німеччини та тих хто підтримував Німеччину. При цьому, навіть незважаючи на 
підтримку одного з блоків, населення виступало за продовження нейтралітету та проти вступу 

                                                      
1 The war begins (1914). The  New York Times, (aug 11), 14. 
2 Seldon, A.  (for editorial) (2014). The  Washington Post. World War I: 1914-1918. Washington: The 

Washington post co, 42, 58, 93. 
3 Evening public ledger (1914), (dec 1), 8; Evening public ledger (1914), (oct 15), 3. 
4 Atlantic County Record (1914), (oct 31), 1. 
5 Evening public ledger (1914), (nov 14), 1. 
6 Evening public ledger (1914), (jul 29), 2. 
7 Seldon, A.  (for editorial) (2014). The  Washington Post. World War I: 1914-1918. Washington: The 

Washington post co, 28. 
8  Evening public ledger (1914), (dec 1), 1. 

Мал. 1 



ISSN 2533‐4816   EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 8 

Мал. 3 
Мал. 4 

Сполучених Штатів у війну. 
В цілому, головною метою фотоматеріалів антивоєнного характеру було показати абсурдність 

війни. Продемонструвати, що війна не вирішить жодних протиріч та призведе лише до нової війни, 
яка може стати ще більш руйнівною. 

Антинімецькі ілюстрації також з’являються у США із початком військових дій у Європі та 
являють собою зображення іншої (позитивної) сторони окопного життя1 та руйнування, які 
спричинили німецькі війська у Бельгії  та Франції (Мал. 3)2. Особливо цікавою у поданому плані є 
карикатура на німецьку окупацію Бельгії. На поданій ілюстрації зображено, як німецький 
військовий погрожує шаблею жінці з дітьми, при цьому сам військовий щось промовисто говорить. 
Карикатура супроводжується підписом: «Бог і жінки – наш щит. Вчення німецьких джентльменів в 
дії»3. Подана карикатура ставила за мету продемонструвати американським громадянам образ 
німця, як певного звіра, якому невідома гуманність і який на все піде задля досягнення власних 
цілей. 

Наприкінці квітня 1915 р. виходить карикатура невідомого автора, яка демонструє інтереси 
тієї частини населення, яка виступала за розірвання відносин між США та Німеччиною. Подана 
карикатура зображує жінку (Америку), яка зіштовхує зі сходів чоловіка (Німеччину) та містить 
підпис, який нібито адресує кайзер урядові США: «Можливо це було правильно забрати свою 
любов, але навіщо ти зіштовхуєш мене донизу?»4. Ілюстрація була покликана розгортанням 
необмеженої підводної війни поблизу європейських берегів та була спрямована на формування 
серед громадян позиції щодо розірвання дипломатичних відносин із Німеччиною. При цьому, про 
вступ США у війну не було жодної мови. 

Затоплення британського пасажирського лайнеру «Лузітанія», що призвело до загибелі понад 
сотні американських громадян 
призвело до активізації 
антинімецької пропаганди. 
Масово починають публікуватись 
фотографії (або малюнки) на яких 
зображені затонулі кораблі та 
підводні човни, які скоїли 
подібний злочин (Мал. 4)5. 
Подібні зображенні мусили 

продемонструвати втрати американської нації унаслідок 
порушень Німеччиною прав свободи морів, тим самим сформувати антинімецькі настрої у 
суспільстві. 

Фотокартки вказаної тематики, які надалі публікувались у пресі можемо поділити на два типи: 
ті що вказували на участь американців у війні (у складі інших армій)6 та політичні карикатури на 
німецьких та австрійських лідерів7. 

Діяльність німецьких агентів у США призвела до появи антибританської та 
антиамериканської пропаганди в середині держави. Зазвичай, фотокартки подібного характеру 
публікувались у спеціалізованих німецькомовних виданнях, проте деякі газети, для прикладу 
«Eveningpublicledger», поєднували у своєму змісту пропаганді фотокартки різного змісту. Нами було 
виявлено лише декілька пропагандистських зображень антиамериканського та антибританського 
характеру. 

                                                      
1 Seldon, A.  (for editorial) (2014). The  Washington Post. World War I: 1914-1918. Washington: The 

Washington post co, 28, 53. 
2 Evening public ledger (1914), (19 oct 19), 5; Evening public ledger (1914), (dec 29), 1; 11. 
3 Great War Belgium Wilhelm Cartoons Punch Magazine. Punch. <http://punch.photoshelter.com/gallery-

image/WW1-Cartoons-The-Great-War/G0000dASULVAdiAI/I0000yIF.7NvVVGE> (2016, вересень, 05). 
4 World War 1. Cartoons Punch 1915.04.21.311. Punch. <http://punch.photoshelter.com/gallery-image/WW1-

Cartoons-The-Great-War/G0000dASULVAdiAI/I0000r4UQTufq5GU> 
5 Seldon, A.  (for editorial) (2014). The  Washington Post. World War I: 1914-1918. Washington: The 

Washington post co, 68; Liner Lusitania sunk by a German submarine (1914). Evening public ledger (may 7), 
1; Evening public ledger (1916), (Feb 9), 1. 

6 The  New York Times (1915), (may 23), 16. 
7 Evening public ledger (1916), (apr 8), 4. 
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Мал. 5 

Мал. 6 

Перше подібне зображення публікується 23 вересня 1914 р. у зазначеній вище газеті. На 
ілюстрації зображено як величезний кулак випускається з підводного човна та повністю знищує 
корабель (Мал. 5)1. Сама по собі ілюстрація з одного боку може 
здатись, що несе в собі характер боротьби з німецькими підводними 
човнами та необмеженою підводною війною. Проте, якщо 
врахувати дату публікації, то ми спостерігаємо, що німецький уряд 
ще не розпочав використовувати підводні човни у якості боротьби з 
країнами Антанти. Стаття ж, яка супроводжує ілюстрацію, критикує 
британську морську блокаду, яка обмежила доступ американських 
торгових кораблів до берегів Європи та містить тезу про 
можливість використання Німеччиною підводних човнів для 
боротьби із блокадою. Як наслідок, можемо припустити, що подана 
ілюстрація була спрямована не проти Німеччини, а проти 
Великобританії, яка своїми діями може призвести до загибелі 
американських громадян. 

Наступну карикатуру ми зустрічаємо також у поданому 
періодичному виданні, проте вже за 7 жовтня 1914 р.2. Вона носить 
певного роду антиамериканський характер, висміюючи пасивність 
американського уряду у війні і водночас зацікавленість провідних 
американських кампаній у розгортанні військового конфлікту в Європі. Посмішки осіб, які 
зображують кампанії та їхня фігура на картинці, вказують на те, як сприймались вони в контексті 
війни у Європі та ненажерливість багатіїв, яким було байдуже на жертви у ході досягнення нових 
прибутків (Мал. 6). 

Вступ США у війну 6 квітня 1917 р. призводить до створення 
цілої системи пропагандистської діяльності антинімецького 
характеру. Пропаганда іншого роду стає забороненою і її поява 
каралася позбавленням волі за статтями по державній зраді. 

Вступаючи у війну, президентом США В. Вільсоном 
створюється Комітет з питань громадської інформації на чолі з 
колишнім журналістом Дж. Кріломта у складі державного секретаря, 
представників армії та військово-морського флоту. В обов’язки 
комітету було покладено виробництво фільмів, введення в 
експлуатацію плакатів, публікації книг і брошур, покупка реклами в 
провідних періодичних виданнях, а також набір ділових людей, 
проповідників і викладачів, які б служили у якості громадських 
спікерів, відповідальних за зміну громадської думки на суспільному 
рівні3. Сам голова комітету у своїй праці 

«HowWeAdvertisedAmerica…» назвав комітет голосом, який було створено, для того, щоб визнати 
для себе та світу справедливість американської справи перед присяжними громадської думки4. 

У ході діяльності комітету виходять десятки плакатів антинімецького характеру, як такі, що 
зображували Німеччину у якості певного монстра, так і ті, які були спрямовані на активізацію 
американських громадян для боротьби із Німеччиною (залучення до армії, інших організацій). 
Надалі ми спробуємо проаналізувати подані плакати. 

Найбільш відомими у світі стали плакати із зображення «дяді Сема» (Мал. 7), який звертався 
до громадськості та робив якийсь заклик. Існувало два основних заклики: 1) «Я хочу щоб ти 
записався до американської армії у найближчому призовному пункті», 2) «Я кажу вам. З 28 червня я 
очікую, що ти прийдеш в армію військових рятувальників, щоб створити резерви моєї армії бійців». 

Тобто, як ми бачимо, використання образу «дяді Сема» здійснювалось з метою призиву осіб 

                                                      
1 Evening public ledger (1914), (sep 29), 2. 
2 That «protection curve» may fool him! (1914). Evening public ledger (oct 7), 1. 
3 Messinger, G. (1992). British Propaganda and the State in the First World War. New York: Manchester 

University Press, 22-25. 
4 Creel, G. (1920). How We Advertised America: The First Telling of the Amazing Story of the Committee on 

Public Information that Carried the Gospel of Americanism to Every Corner of the Globe. New York Harper 
and Brothers, 68. 
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Мал. 7 

Мал. 8

Мал. 9 

Мал. 10 

до лав американської армії. Проте, якщо врахувати, що добровольців було не більше двохсот тисяч 
осіб, а до Європи було відправлено більш ніж 2 мільйони, то можемо припустити що до значного 
ажіотажу подані плакати не призвели. 

Заклик до американців не обмежувався із плакатами з «Дядею 
Семом». Так, на плакаті Дж. Монтгомері, опублікованому ще на початку 
1917 р. (після розірвання дипломатичних відносин із Німеччиною, але до 
оголошення війни), зображена молода жінка, яка міцно спить, одягнена в 
кольори американського прапору та написом «Прокидайся, Америко»1. 
Поданий образ демонстрував про невідання американцями стосовно 
жорстокостей війни у Європі та небажання мати з нею щось спільне. 

На більш пізньому плакаті ми зустрічаємо ту саму жінку, але тепер 
вона йде по полю та сіє землю (Мал. 8). Напис на 
плакаті говорить: «Чи буде у вас роль в перемозі?». 
Тим самим, також робиться заклик до американців, 
аби вони долучились до переможної боротьби над 
світовим ворогом. 

За тематикою, найбільш за все розроблялись 
плакати, які ставили за мету сформувати ненависть 

до німців. Досягнення поданої мети робилось із зображенням представників 
німецької нації, як варварів (гунів), монстрів, приспішників демонів тощо. 
Водночас, доволі часто подані чудовиська знущались над жінками. 
Використання жінок як безпорадних та таких, що були під загрозою, без 
сумніву, призначені, щоб показати «священність жіночності». 

Так, плакат «Стій Гуна!» (Мал. 9) зображує, як американський солдат зупиняє німецького 
військовослужбовця, який намагається зґвалтувати жінку2. На іншому плакаті величезна мавпа в 
німецькому військовому шоломі несе беззахисну оголену жінку. Плакат супроводжено підписом 
«Зупиніть цю шалену скотину»3. Карикатура з підписом «Відбили гуна зі свободою облігацій» 
ілюструє, як німецький солдат виглядає з окопу, з окровавленими пальцями рук. 

Доволі цікавою є й карикатура британського карикатуриста Г. Турієса 
(Мал. 10). На згадану плакаті зображується, як «німецький монстр» атакує з 
землі, води та повітря країни континентальної Європи (на що вказують 
деякі написи на ілюстрації). У той же час Великобританія та США 
намагаються накинути ласо на поданих монстрів. Подана карикатура була 
розроблена у Великобританії, але зі вступом США у війну почала масово 
публікуватись і в останній. Вона 
демонструє значимість 
Великобританії та США для 
перемоги над Німеччиною. 

Карикатури Б. Кольєра (Мал. 
11) зображують Німеччину не як 
монстрів, а як приспішників 
диявола. Так, на зображенні ми 

зустрічаємо, як німецький військовий віддає честь дияволу 
та чортам у пеклі та звітує перед ними про виконання 
планів. Карикатуру супроводжу напис: «Часи важкі Ваше 
величносте». На другому зображені ми бачимо, як диявол 

                                                      
1 McFadden, P. (2012). American Propaganda and the First World War: Megaphone or Gagging Order?. 1st 

ed. [ebook] Glasgow, 1. <http://www.gla.ac.uk/media/media_247022_en.pdf> (2016, вересень, 06), 8-9. 
2 McFadden, P. (2012). American Propaganda and the First World War: Megaphone or Gagging Order?. 1st 

ed. [ebook] Glasgow, p.1. <http://www.gla.ac.uk/media/media_247022_en.pdf> (2016, вересень, 06) 
3 WWI Propaganda. Mr. Moore's WH – Semester 

IIhttps://sites.google.com/site/mrmooreswhsemesterii/historical-pictures/world-war-i/wwi-propaganda (2016, 
вересень, 06); McFadden, P. (2012). American Propaganda and the First World War: Megaphone or 
Gagging Order?. 1st ed. [ebook] Glasgow, 1. <http://www.gla.ac.uk/media/media_247022_en.pdf (2016, 
вересень, 06). 
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з чортом дивляться результати по вбитим за місяць дітей, жінок, немовлят з підписом: «Хороший 
місяць для бізнесу»1. Таким чином, автор карикатури намагався показати американцям, що 
Німеччина ні перед чим не зупиниться, задля досягнення цілей, що їм байдуже кого вбивати та у 
якій кількості. 

Виражений антинімецький характер мають плакати, які були основані на чутках. Так, на 
одному з подібних плакатів ми бачимо, як німецький військовий багнетом вбиває беззахисну 
дитину. Інший плакат демонструє, як німецька сестра милосердя виливає келих води перед 
пораненим солдатом-противником та насміхається з його страждань2. 

Ще однією тематикою плакатів виступила економічна 
складова. Так, видавались військові 
облігації, які показували, що діти також 
долучаються до переможної справи 
американської нації. Водночас, в газетах3 у 
формі карикатур було продемонстровано 
наступну тезу:«піди на війну – отримай 
перемогу – стань багатієм». Таким чином, 
американський уряд також намагався 

залучити населення до лав американської армії. 
Останньою групою американських плакатів були плакати з релігійним 

підтекстом. На першому подібному плакаті, медсестра тримає дитину, а на 
задньому фоні зображені стародавні воїни верхи на конях та червоний хрест 
(Мал. 12). Картина має схожість з традиційними зображеннями Діви Марії, 
що тримає свого сина Ісуса Христа. Автор навіть припускає, що 
американська медсестра знаходяться на тому ж духовному рівні, як Мати Христа.На іншому плакаті 
жінка, одягнена в манер Діви Марії, стоїть біля червоного хреста, який нагадує розп’яття. Проте, її 
плаття прикрашене в зірками і смугами4. 

Мета таких плакатів була зв'язати війну з релігійним хрестовим походом. Передбачалось, що 
Америка повинна боротися в конфлікті, адже це її християнський обов'язок. 

Окрім того, в періодичних виданнях5, публікувались фотокартки, які зображували 
американських військовослужбовців на фронтах Першої світової війни. Таким чином, показувалось, 
що війна знаходиться досить близько, незважаючи на її географічну віддаленість, а також 
демонструвалась підтримка власним солдатам. 

Загалом, демонстрація німців, як монстрів, заклики до боротьби з Німеччиною,  мусило 
сприяти активізації населення США для боротьби із світовим агресором, який після того, як 
розбереться у Європі прийде і до Америки, де винищить усіх лише заради забави. І хоча, плакати не 
призвели до активізації запису добровольців до лав армії, проте в самій державі, населення масово 
долучилось до справи «захисту світу». 

У Німеччині, на відміну від Сполучених Штатів, пропаганда розпочинає активно проводитись 
з перших днів війни. При цьому, Німеччина створює розгалужений пропагандистський апарат, який 
діяв, як у межах Німеччини, так і на територіях ворожих держав, що було обумовлено присутністю в 
них значного німецького елементу.  

Німеччина стала єдиною країною, яка від самого початку війни виступала за фотографування 
усіх подій на фронті, тоді як інші держави, вважали що фотографії можуть стати надбанням 
німецької розвідки. Наслідком поданого явища стала поява сотень поштових марок, які зображували 

                                                      
1 WWI Propaganda. Mr. Moore's WH – Semester 

IIhttps://sites.google.com/site/mrmooreswhsemesterii/historical-pictures/world-war-i/wwi-propaganda (2016, 
вересень, 06). 

2 WWI Propaganda. Mr. Moore's WH – Semester 
IIhttps://sites.google.com/site/mrmooreswhsemesterii/historical-pictures/world-war-i/wwi-propaganda (2016, 
вересень, 06) 

3 Events in the world war as seen by cartoonists (1918). Evening public ledger (march 29), 6. 
4 McFadden, P. (2012). American Propaganda and the First World War: Megaphone or Gagging Order?. 1st 

ed. [ebook] Glasgow, 1. <http://www.gla.ac.uk/media/media_247022_en.pdf> (2016, вересень, 06), 11-12. 
5 Seldon, A.  (for editorial) (2014). The  Washington Post. World War I: 1914-1918. Washington: The 

Washington post co, 125,139; Evening public ledger (1918), (jul 9), 4 
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німецькі війська та події з фронту. Так, лише за 1914 р. нами було виявлено близько 140 різних 
поштових марок, на яких ми бачимо веселих німецьких військовослужбовців, які раді боротися за 
свою націю проти світових агресорів1. 

Поруч з поштовими марками, активно створюються і агітаційні плакати. Німецька пропаганда 
сфокусувала увагу на демонстрації власної сили, і висміюванні британського імперіалізму. Крім 
того, на німецьких плакатах, було показано звірства, які нібито були скоєні французами і 
англійцями. Зокрема, наводились приклади з історії Франції та Англії, в яких подані держави 
виступали, як «кати». 

Образ німців-переможців є одним із найпоширеніших в 
німецькій пропаганді (Мал. 13,14). Для прикладу, на одній з 
карикатур А. Хоффмана зображуються держави в образі 
людей одягнених в національну військову форму, де два 
союзники, в обличчі Німеччини та Австро-Угорщини, 
перемагають та женуть геть інші світові держави: 
Великобританію, Францію, Японію, Росію тощо. Унизу 
карикатури міститься напис: «Від 2 до 7. Ура! Ми будемо вже 
мовумати». 

Інша карикатура поданого автора демонструє, як німець 
веде у кандалах представників інших держав. Ілюстрація 
супроводжується таким написом: «Бісмарк каже Рейхстагу: «Чи приходило коли-небудь на думку 
англійців, що війська їхньої вовняної країни будуть арештовані Німеччиною»2. 

У якості монстрів, які вимивають свої криваві руки, ми 
бачимо європейські держави на карикатурі Ф. Шьонпфлуга 
(Мал. 15). Карикатуру супроводжує напис «Ми умили свої 
руки невинністю»3. Подана карикатура вперше була 
опублікована у виданні «DieMuskete» від 16 липня 1914 р., 
тобто ще до початку війни. А вже 
після розгортання військового 
конфлікту в Європі вона почала 
доволі часто публікуватись у 
німецькій періодиці, як в самій 
Німеччині, так і закордоном, 
зокрема США. 

Зображення німецьких воїнів, а також союзу Австро-Угорської та 
Німецької імперій також було поширеним явищем. Так, на ряді карикатур 
ми бачимо, як обидва союзники наступають на два фронти з підписом: 
«Ми будемо вірні, ми твердо стоятимемо» (Мал. 16)4.Подібні ілюстрації 
показували міцність та довіру між двома німецькомовними державами у 
роки війни. 

Окрім того, у якості пропаганди у Німеччині, як і в США, 
використовували карикатури власних військових, на яких звеличували їх, 
показували такими, яких не можна перемогти та залякати. 

                                                      
1 Oberhaus, S. (2002). Deutsche Propaganda im Orient während des ErstenWeltkrieges. Düsseldorf: Fakultät 

der Heinrich Heine-Universität Düsseldorf, 18, 52. 
2 Weltkrieg: Linkliste. Zugriffsmodus. http://www.schule-

bw.de/unterricht/faecher/geschichte/unterricht/linksammlung/wk1-links/ (2016, вересень, 09). 
3 The First World War as reflected in the distortions of caricature. The World of the Habsburgs. 

<http://ww1.habsburger.net/en/chapters/first-world-war-reflected-distortions-caricature> (2016, вересень, 
08) 

4 Weltkrieg: Linkliste. Zugriffsmodus. <http://www.schule-
bw.de/unterricht/faecher/geschichte/unterricht/linksammlung/wk1-links/> (2016, вересень, 09). 
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Загалом, до вступу США у війну в Німеччині не існувало 
антиамериканської пропаганди. Поданий напрямок з’являється лише з 
літа 1917 р. Зазвичай, пропагандисти просто додавали образ США до вже 
існуючих карикатур. Існували й ті карикатури, які ілюстрували США, як 
світову загрозу. Так, психіатр німецького походження доктор У. 
Мєнстетнберг, яка працювала у Гарварді, на своїй картині зобразила 
антиутопію майбутнього, в якій Англія і її колонії захоплені Росією та 
Сполученими Штатами1. 

На відміну від американської пропаганди, яка діяла виключно на 
теренах своєї держави, Німеччина розгорнула свою пропаганду ще в 27 
державах, здебільшого за рахунок своїх дипломатичних представництв та 
мереж шпигунів. Зокрема, доволі розгалуженою була німецька 
пропагандистська система у Сполучених Штатах, де перші 
пропагандистські фото та карикатури публікуються у листопаді 1914 р. 

Запропоновані американській громадськості ілюстрації 
зображували Німеччину, як «білу расу», яка бореться проти 
слов’янського та азійського варварства. Враховуючи поширення антияпонських позицій у середині 
держави, останній варіант мав значний вплив на суспільну думку.Водночас, завдяки ілюстраціям, 
ставилось за мету створити альянс США та Німеччини, який виступив би за перерозподіл 
майбутнього світу. 

Підбиваючи підсумки визначимо спільні та відміні риси американської та німецької 
пропаганди періоду Першої світової війни: 

1) Пропаганда в США та Німеччині розпочинається із початком війни, однак, якщо в США до 
весни 1917 р. відбувався пошук вектору пропаганди, що призвело до публікації фотографій трьох 
напрямків (антивоєнний, антинімецький, антибританський), то в Німеччині фотографії носили 
характер німецької нації – переможця, та виступали проти країн Антанти. 

2) Ілюстрації антинімецького характеру в США з’явились ще в 1914 р., тоді як в Німеччини 
антиамериканські зображення починають фігурувати лише з літа 1917 р. 

3) Американська та німецька пропаганда здійснювалась, як за рахунок фотографій та 
карикатур, які публікувались у періодиці та у формі плакатів та розроблялись, як державними 
пропагандистськими органами, так і незалежно від них. 

4) Німецькі пропагандистські органи від початку війни діють у США та ще 26 державах, тоді 
як американська пропаганда засобами наочності була виключно внутрішньою. 

5) Як німецька, так і американська пропаганда у межах своєї держави досягли поставлених 
цілей. 

Перспективою подальших досліджень є більш детальне ознайомлення із функціонуванням 
німецької пропаганди в Сполучених Штатах та вивчення діяльності Комітету з питань громадської 
інформації. 
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ШЕФСТВО СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ 
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THE PATRONAGE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE  
OVER SUBDIVISIONS OF RED ARMY  
(20-30TH OF THE TWENTIETH CENTURY) 

This article, foremost on the basis of archived documents and periodicals, considers patronage 
of  students of pedagogical educational establishments  in Ukraine over  subdivisions of  the Red 
army  in  20‐  30th  of  the  20th  century.  The  author  marks  that  students  conducted  political, 
cultural, party and practical work, using different methods. In particular, they gave lectures and 
reports,  conducted  propagandist  work,  organized  political  campaigns,  celebration  of  different 
revolutionary  and  state  holidays.  The  article  shows  realization  of  joint  cultural  and  mass 
evenings, concerts and different performances. It is told also about the fact that students helped 
the  Red  army  soldiers  to  produce  wallnewspapers,  create  mugs;  organized  excursions  for 
warriors and etc. 
Key words: students, Red army, institute, patronage, work. 

Важливою складовою буття студентської молоді виступала громадська діяльність, в основі 
якої були ідеологічні настанови партії. Вона була надзвичайно багатогранною і поділялася на 
внутрішню і ту, що виконувалася за межами навчальних закладів. Зокрема, з початку 20-х рр. 
студентство залучалося до шефства над підрозділами Червоної армії. Окремі факти про участь 
молоді у шефській роботі, яка проводилася серед червоноармійців, містяться у працях сучасних 
українських істориків О.Л.Рябченко1, В.Г.Берковського2, О.В.Ляпіної3, О.О.Морозан4 та ін. 
Водночас, питання залучення студентської молоді педагогічних навчальних закладів до шефства над 
підрозділами Червоної армії комплексно не досліджувалося. Власне, на вивчення цієї проблеми і 
буде спрямована наша стаття. 

Перші спроби шефської роботи студентів у військових частинах фіксуємо на початку 20-х рр. 
ХХ ст. У травні 1923 р. голова РНК УСРР Х.Г.Раковський на І всеукраїнському з`їзді робітфаків 
відмітив, що студентство повинно «сотнями ниток в`язатися» з селом і Червоною армією, серед 

                                                      
1 Рябченко, О.Л. (2000). Харківський інститут народної освіти ім. О.О.Потебні (1921-1930 рр.). Харків: 

Харків. держ. академія міськ. госп., 214. 
2 Берковський, В.Г. (2011). До історії Проскурівського педагогічного технікуму (1921-1926 рр.). 
Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України». 
Хмельницький: Мельник А.А, 256-263. 

3 Ляпіна, О.В. (2009). Студенти міста Києва у 1920-ті рр. Соціальна історія: наук. зб. Вип.V. Київ: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 52-59. 

4 Морозан, О.О. (2008). Позанавчальна діяльність майбутніх педагогічних працівників на Миколаївщині у 
20-30-ті роки ХХ століття. <http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nvmdu/Ist/2008_21/Morozan.pdf 
> 
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частин якої панувала селянська психологія1. Це стосується і педагогічних навчальних закладів, 
серед студентів яких відсоток селян був значним. Відомо, що студенти Київського ІНО опікувалися 
військовим загоном Вищої військової школи ім. Л.Каменєва і 134 стрілецьким полком2. У 1929 р. в 
цій роботі задіяли 120 осіб, у т.ч. 8 комуністів і 35 позапартійних3. Студенти Волинського ІНО у 
1923-1924 н.р. співпрацювали з червоноармійцями 132-го полку4. Впродовж другої половини 20-х 
рр. об`єктом роботи були сотні 130-го Богунського полку5. Молодь контактувала також і з 
слухачами полкової школи 131-го полку6. Студентство Кам`янець-Подільського ІНО у 1923-1924 
н.р. шефствувало над однією із сотень 4-го кавалерійського полку, яким командував Колобков7. У 
1924-1925 н.р. молодь опікувалася Волинським і Подільським полками8, у 1926 р. – «групою 
допомоги партії» 7-го Волинського полку, 4-ю сотнею 1-го ескадрону9, у 1927 р. – 4-ю навчальною 
ротою, «ескадроном червоного козацтва та морського флоту»10. Студенти Харківського ІНО 
шефствували над третім полком зв’язку, радіобатальйоном, гарнізонною хлібопекарнею11; 
Катеринославського – 89-м Чонгарським полком12; Миколаївського – школою молодшого 
командного складу 15-ї Сивашської дивізії13; Полтавського ІНО (ІСВ) – 74-м полком, ротою 
зв’язку14; Херсонського ІНО – 45-м полком і військкоматом15. 

Молодь Вінницького українського педтехнікуму працювала у 24-му і 71-му артилерійських 
полках16; Житомирського українського – у 1-му батальйоні Богунського полку17, а також в одному з 
підрозділів місцевого гарнізону18; Запорізького – 90-му Уральському полку19; Київського 
російського – у полку зв`язку (у 1931-1932 н.р. в роботі задіяли 12 студентів)20; Конотопського – 
артилерійському полку21; Мар’їнського – 238-му полку22; Маріупольського – червоній касарні23; 

                                                      
1 Прилуцький, В. (2007). Участь студентства УСРР в суспільно-політичному та культурному житті в 

1920-ті роки. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомч. зб. наук. пр., вип. 16, 
ч. 2. Київ: Ін-т іст. України НАН України, 153. 

2 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 289, арк. 
642; Ляпіна, О.В. (2009). Студенти міста Києва у 1920-ті рр. Соціальна історія: наук. зб. Вип. V. Київ: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 55. 

3 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 9, спр. 306, арк. 38 
зв. 

4 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 4, спр. 629, арк. 44 
зв. 

5 Державний архів Житомирської область, ф.р. 266, оп. 1, спр. 135, арк. 31, 63. 
6 Державний архів Житомирської область, ф.п. 211, оп. 1, спр. 16, арк. 2. 
7 Резолюція прийнята на об`єднаному зібранні осередків ЛКСМУ (1924). Червоний кордон. 2 листопада. 

Ч.54, 4. 
8 Державний архів Хмельницької області, ф.р. 302, оп. 4, спр. 3, арк. 3 зв. 
9 Державний архів Хмельницької області, ф.п. 1605, оп. 1, спр. 5а, арк. 73-73 зв. 
10 Державний архів Хмельницької області, ф.п. 4, оп. 1, спр. 12, арк. 7 зв.-8. 
11 Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна за 200 років (2004). Харків: Фоліо, 338. 
12 Я.С. (1923). Культурное шефство. Студент революции, 6, 93. 
13 Державний архів Миколаївської області, ф.р. 99, оп. 1, спр. 638, арк. 69; Студкор, Х. (1924). 

Студентство Миколаївського ІНО. Студент революції, 6, 64; Сойфер, М. (1926). В Миколаївському 
ІНО. Студент революції, 1, 40. 

14 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 573, арк. 
106; оп. 10, спр. 1488, арк. 295. 

15 Державний архів Херсонської області, ф.р. 414, оп. 1, спр. 195, арк. 122; Державний архів 
Хмельницької області, ф.р. 1584, оп. 1, спр. 5, арк. 4. 

16 Державний архів Вінницької області, ф.п. 249, оп. 1, спр. 12, арк. 9; спр. 34, арк. 14, 23, 34, 85. 
17 Державний архів Житомирської області, ф.р. 344, оп. 1, спр. 132, арк. 18зв. 
18 Державний архів Житомирської області, ф.п. 94, оп. 1, спр. 680, арк. 3. 
19 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 573, арк. 

132. 
20 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 10, спр. 1490, арк. 

51; Державний архів м. Києва, ф.р. 359, оп. 1, спр. 11, арк. 8; спр. 27, арк. 6. 
21 Державний архів Сумської області, ф.р. 4307, оп. 1, спр. 52, арк. 9. 
22 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 9, спр. 306, арк. 

40. 
23 Державний архів Запорізької області, ф.р. 3674, оп. 1, спр. 114, арк. 33зв. 
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Мелітопольського – на міноносці «Петровський»1; Могилів-Подільського – заставі ДПУ2; Новоград-
Волинського – у 2-й роті місцевого військового гарнізону3; Проскурівського українського – І 
Запорізькій дивізії Червоного козацтва4; Сталінського педтехнікумів – 223-му стрілецькому полку5. 
Шефствували над червоноармійцями також студенти Вінницького ІНО6 та педінституту7, 
Житомирського8 та Уманського ІСВ9, Артемівського10, Білоцерківського11, Вінницького 
єврейського12, Житомирського єврейського13, Проскурівського польського14, Тульчинського15, 
Харківського українського педтехнікумів16. 

Студенти проводили політичну, культурну, партійну та практичну роботу, використовуючи 
різні методи. Зокрема, для червоноармійців читали лекції і доповіді студенти Миколаївського17, 
Одеського18, Кам`янець-Подільського ІНО19, Одеського єврейського20, Миколаївського 
педтехнікумів21. Після лекцій та доповідей влаштовували «політбої» (наприклад, у Волинському 
ІНО22, Уманському ІСВ23, Житомирському українському педтехнікумі24). Студентство Луганського 
ІНО25, Гадяцького26 і Харківського єврейського педтехнікумів виступало в якості 

                                                      
1 Державний архів Запорізької області, ф.р. 3675, оп. 1, спр. 156, арк. 8зв. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 6, спр. 205, арк. 

18, 72. 
3 Державний архів Житомирської області, ф.р. 412, оп. 2, спр. 9, арк. 102. 
4 Берковський, В.Г. (2011). До історії Проскурівського педагогічного технікуму (1921-1926 рр.). 

Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України». 
Хмельницький: Мельник А.А, 259. 

5 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 6, спр. 205, арк. 
235зв. 

6 Суровий, А.Ф. (2007). Вінницький інститут народної освіти (1920-ті рр.). Освіта, наука і культура на 
Поділлі: зб. наук. пр. Т.10. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 304. 

7 Державний архів Хмельницької області, ф.р. 302, оп. 1, спр. 2097, арк. 27. 
8 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 11, спр. 148, арк. 

105. 
9 Державний архів Вінницької області, ф.п. 136, оп. 6, спр. 20, арк. 27. 
10 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 6, спр. 207, арк. 

141. 
11 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 9, спр. 306, арк. 

10зв.; Заславський, (1927). У Білоцерківськім педтехнікумі. Студент революції. №7, 90. 
12 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 10, спр. 1495, арк. 

69; Державний архів Вінницької області, ф.п. 29, оп. 1, спр. 620, арк. 165. 
13 Державний архів Житомирської області, ф.р. 266, оп. 1, спр. 142, арк. 31. 
14 Державний архів Вінницької області, ф.п. 457, оп. 1, спр. 444, арк. 155. 
15Державний архів Вінницької області, ф.п. 457, оп. 1, спр. 438, арк. 72; Спр. 444, арк. 75, 240. 
16 Титаренко, Р. (1927). Профком Харківського Педагогічного Технікуму. Студент революції, 8, 65. 
17 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 566, арк. 

749; Державний архів Миколаївської області, ф.р. 99, оп. 1, спр. 638, арк. 69. 
18 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 289, арк. 

116-116зв. 
19 Державний архів Хмельницької області, ф.п. 4, оп. 1, спр. 21, арк. 1, 5; Федорук, С. (1928). Втягнути 

професуру до роботи осередку «Безвірник». (Кам`янець-Подільський ІНО). Червоний кордон. 29 
листопада. Ч.136 (512), 6. 

20 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 
71. 

21 Державний архів Запорізької області, ф.р. 3674, оп. 1, спр. 114, арк. 44. 
22 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 289, арк. 

311; Державний архів Житомирської області, ф.р. 266, оп. 1, спр. 135, арк. 31, 63. 
23 Державний архів Вінницької області, ф.п. 136, оп. 6, спр. 20, арк. 27. 
24 Державний архів Житомирської області, ф.р. 344, оп. 1, спр. 132, арк. 18зв. 
25 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 10, спр. 1489, арк. 

68; Спиридонова, Д.С. (1974). З історії розвитку середньої спеціальної та вищої освіти в Донбасі 
(1921-1929 рр.). Український історичний журнал. Київ, 8, 55. 

26 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 9, спр. 1783, арк. 
44. 
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пропагандистів1. Молодь Миколаївського2 Одеського3, Донецького4, Херсонського5 і Київського 
ІНО6, Житомирського українського7 і Київського російського педтехнікумів організовувала 
політичні кампанії, святкування різних революційних та державних свят, зокрема дня Червоної 
армії, річниці Лютневої революції, Шевченківських днів тощо, під час яких проводилися вечірки, 
доповіді, концерти, ставили п`єси8. Делегації студентів брали участь у полкових святах (Волинський 
ІНО)9, а молодь Миколаївського ІНО відвідувала червоноармійців у їхніх казармах10. Студентство 
Вінницького педінституту урочисто відзначило ювілей 24-ї Залізної дивізії11. 

Досить поширеним методом було проведення спільних культурно-масових вечорів («вечори 
змички») (Донецький12, Кам`янець-Подільський13, Миколаївський14 та Одеський ІНО15; Уманський 
ІСВ16; Вінницький17 і Житомирський педінститути18; Білоцерківський19, Житомирський20 і 
Вінницький українські21, Зінов’євський22, Одеський єврейський23, Тульчинський педтехнікуми 24). 
Студенти Волинського25, Кам`янець-Подільського26, Миколаївського27, Полтавського28,  
 

                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 

29. 
2 Морозан, О.О. (2008). Позанавчальна діяльність майбутніх педагогічних працівників на Миколаївщині у 

20-30-ті роки ХХ століття. <http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nvmdu/Ist/2008_21/Morozan.pdf 
>  

3 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 567, арк. 
280; спр. 289, арк. 116-116зв. 

4 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 289, арк. 
666. 

5 Державний архів Хмельницької області, ф.р. 1584, оп. 1, спр. 5, арк. 4. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 289, арк. 

642. 
7 Державний архів Житомирської області, ф.п. 94, оп. 1, спр. 680, арк. 3. 
8 Державний архів м. Києва, ф.р. 359, оп. 1, спр. 67, арк. 4 
9 Державний архів Житомирської області, ф.р. 266, оп. 1, спр. 135, арк. 31, 63. 
10 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 566, арк. 

749. 
11 Державний архів Вінницької області, ф.п. 292, оп. 1, спр. 6, арк. 1-1зв. 
12 Ірклієвський, Д. (1927). Донецький ІНО. Студент революції, 1, 81. 
13 Державний архів Хмельницької області, ф.п. 1605, оп. 1, спр. 5а, арк. 73-73зв.; ф.р. 5, оп. 1, спр. 611, 

арк. 14зв.; спр. 641, арк. 3зв. Вечір змички (Осередок ЛКСМУ Кам`янецького ІНО) (1927). Червоний 
кордон. 10 грудня. Ч. 100 (369), 2. 

14 В Николаевском ИНО (1923). Студент революции, 1-2, 79. 
15 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 567, арк. 

280. 
16 Державний архів Вінницької області, ф.п. 136, оп. 6, спр. 20, арк. 27. 
17 Державний архів Хмельницької області, ф.р. 302, оп. 1, спр. 2097, арк. 27. 
18 Житомирський державний університет імені Івана Франка (2009). Київ: Логос Україна, 16. 
19 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 9, спр. 306, арк. 

10зв. 
20Державний архів Житомирської області, ф.р. 344, оп. 1, спр. 132, арк. 18зв. 
21 Державний архів Вінницької області, ф.п. 249, оп. 1, спр. 12, арк. 9; Спр. 34, арк. 14, 23, 34, 85. 
22 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 263, арк. 

80. 
23 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 

71. 
24 Державний архів Вінницької області, ф.п. 457, оп. 1, спр. 438, арк. 72; Спр. 444, арк. 75, 240. 
25 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 289, арк. 

311. 
26 Державний архів Хмельницької області, ф.р. 302, оп. 4, спр. 3, арк. 3зв. 
27 Державний архів Миколаївської області, ф.р. 99, оп. 1, спр. 638, арк. 69. 
28 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 9, спр. 306, арк. 

34. 
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Харківського ІНО1; Вінницького педінституту2; Красноградського3 та Сталінського педтехнікумів 
влаштовували концерти, вистави та вечори художньої самодіяльності4.  

Студенти допомагали червоноармійцям випускати стінгазети, виписували для них газети. 
Відбувався також обмін газетами. Такі події мали місце у Кам`янець-Подільському5, 
Миколаївському6, Харківському ІНО7; Білоцерківському8, Житомирських українському9 і 
єврейському10, Одеському єврейському11, Проскурівському польському12, Тульчинському 
педтехнікумах13. Молодь збирала кошти для задоволення різних потреб червоноармійців 
(Кам`янець-Подільський ІНО14, Донецький ІНО15; Новомосковський ІСВ16; Одеський єврейський17, 
Проскурівський польський педтехнікуми18), допомагала червоноармійцям створювати гуртки 
(Волинський19, Катеринославський20, Миколаївський21, Одеський22 , Полтавський ІНО23; 
Криворізький ІПО24; Житомирський25, Зінов’євський26, Одеський єврейський педтехнікуми)27. 
Студентів, зокрема Одеського28, Полтавського29 та Херсонського ІНО30, Житомирського 

                                                      
1 Рябченко, О.Л. (2000). Харківський інститут народної освіти ім. О.О.Потебні (1921-1930 рр.). Харків: 

Харків. держ. академія міськ. госп., 93. 
2 Державний архів Хмельницької області, ф.р. 302, оп. 1, спр. 2097, арк. 27. 
3 Державний архів Полтавської області, ф.р. 363, оп. 1, спр. 143, арк. 63зв. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 205, арк. 

235зв. 
5 Державний архів Хмельницької області, ф.п. 4, оп. 1, спр. 12, арк. 7зв.-8. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 566, арк. 

749; В Николаевском ИНО (1923). Студент революции, 1-2, 79. 
7 Рябченко, О.Л. (2000). Харківський інститут народної освіти ім. О.О.Потебні (1921-1930 рр.). Харків: 

Харків. держ. академія міськ. госп., 93. 
8 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 9, спр. 306, арк. 

10зв. 
9 Державний архів Житомирської області, ф.п. 94, оп. 1, спр. 680, арк. 3; ф.п.211, оп. 1, спр. 10, арк. 43зв. 
10 Державний архів Житомирської області, ф.р. 266, оп. 1, спр. 167, арк. 220. 
11 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 

44, 71. 
12 Державний архів Хмельницької області, ф.р. 2597, оп. 1, спр. 1, арк. 262; спр. 6, арк. 3зв. 
13 Державний архів Вінницької області, ф.п. 457, оп. 1, спр. 438, арк. 72; спр. 444, арк. 75, 240. 
14 Державний архів Хмельницької області, ф.п. 4, оп. 1, спр. 12, арк. 7зв.-8; ф.п. 1605, оп. 1, спр. 5а, арк. 

73-73зв.; Пролєтарське студентство бореться за пролетарську науку (1923). Червоний шлях. 21 лютого. 
№49 (98), 1. 

15 Ірклієвський, Д. (1927). Донецький ІНО. Студент революції, 1, 81. 
16 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 11, спр. 150, арк. 

178. 
17 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 71. 
18 Державний архів Хмельницької області, ф.р. 2597, оп. 1, спр. 1, арк. 262; спр. 6, арк. 3зв. 
19 Державний архів Житомирської області, ф.п. 211, оп. 1, спр. 16, арк. 2. 
20 Я.С. (1923). Культурное шефство. Студент революции, 6, 93. 
21 В Николаевском ИНО (1923). Студент революции, 1-2, 79; Студкор, Х. (1924). Студентство 

Миколаївського ІНО. Студент революції, 6, 64;  
22 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 567, арк. 

280. 
23 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 9, спр. 306, арк. 

35зв. 
24 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 11, спр. 148, арк. 

242. 
25 Державний архів Житомирської області, ф.п. 94, оп. 1, спр. 680, арк. 3. 
26 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 263, арк. 

80. 
27 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 264, арк. 

44, 71. 
28 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 5, спр. 567, арк. 

280. 
29 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166, оп. 2, спр. 1123, арк. 

117. 
30 Державний архів Хмельницької області, ф.р. 1584, оп. 1, спр. 5, арк. 4. 
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педінституту1, Вінницького2 і Проскурівського українських педтехнікумів залучали до українізації 
військових частин3.  

Таким чином, аналіз наявних архівних документів та тогочасної періодичної преси показує, 
що шефська робота студентів педагогічних навчальних закладів над підрозділами Червоної армії у 
20-30-ті рр. ХХ ст. була важливою складовою їхнього буття. Вони проводили політичну, культурну, 
партійну та практичну роботу, використовуючи різні методи. Зокрема, читали лекції і доповіді, 
проводили пропагандистську роботу, організовували політичні кампанії, святкування різних 
революційних та державних свят. проводили спільні культурно-масові вечори, концерти, вистави та 
вечори художньої самодіяльності тощо. 
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USING OF RELIGIOUS FACTOR IN PROPAGANDA SUPPORT 
AND ATTRACTING OF WORKFORCE TO WORK IN GERMANY 
AT THE TERRITORY OF REICH COMMISSARIAT «UKRAINE» 

Article deals with  issue of using religious themes in German propaganda in the territory of the 
Reich Commissariat Ukraine during the Second World War.  It reveals the place of the religious 
factor  in Nazi  propaganda,  aimed at providing manpower needs of German economic. Author 
considers  the activity of Ukrainian  church organizations  in  filling of  the Recruitment  campaign 
materials. Propaganda theses that directly reach their end user ‐ the local population is shown 
due  to  specific examples of  speeches and sermons of Church  leaders  to  the  faithful.  Topics of 
such publications on behalf of priests almost coincided with other campaign materials that were 
distributed among  the  local population  in  the occupied  territory.  It  indicates  their  consistency 
and centralized character. Author pays attention to the use of clergy's speeches to neutralize the 
influence of the Soviet counter‐propaganda, calling for breakdown Recruitment campaigns. 
Key  words:  propaganda,  church,  leaflets,  newspapers,  occupation  authorities,  recruitment, 
counter‐propaganda. 

В роки Другої світової війни німецька окупаційна влада на території України використовувала 
різноманітні методи пропаганди та засоби впливу на свідомість та настрої місцевого населення. 
Основними завданнями пропаганди були антирадянська, про німецька, антиєврейська агітація, а 
також підтримка заходів окупаційної влади, зокрема, вербування трудових ресурсів для роботи в 
Німеччині.  

Крім традиційних елементів впливу через засоби масової інформації та друковану агітаційну 
продукцію, в пропагандистських цілях окупанти використовували і релігійний фактор, а саме 
звернення та проповіді релігійних діячів, як моральних авторитетів для традиційно віруючого 
місцевого населення. Крім того, сам факт відновлення роботи церков мав стратегічне значення з 
точки зору пропаганди. 

Становище церкви та різні аспекти її діяльності в Україні в роки Другої світової війни 
досліджують О.Лисенко1, Ю.Волошин2. Німецькій пропаганді та основним її засобам на 
окупованих територіях України присвячені праці М.Михайлюк3, І.Грідіної4, 

                                                      
1 Лисенко, О.Є. (1998). Церковне життя в Україні, 1943–1946. Київ: Ін-т історії України НАН України; 

Лисенко, О.Є. (1995). До питання про становище церкви в Україні у період другої світової війни. 
Український історичний журнал, вип. 3. Київ: «Наукова думка», 73-81. 

2 Волошин, Ю. (1997). Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.). 
Полтава. 

3 Михайлюк, М. (2006). Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади 
серед населення України (1941-1944).: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01. Київ. 

4 Грідіна, І.М. (2009). Вплив нацистської пропаганди на духовне життя населення України (технології, 
механізми та ефективність). Український історичний журнал, вип. 3. Київ, 123-132. 
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Б.Чернякова1, В.Шайкан2, Д.Шалигіної3. До окремих аспектів пропагандистського забезпечення 
вербування трудових ресурсів звертаються в своїх працях історики, що досліджують проблему 
«східних робітників» в цілому. 

Метою статті є висвітлення використання окупаційною владою релігійного фактору, для 
пропагандистського забезпечення вербування населення для роботи в Німеччині. Основне завдання 
– показати, на прикладі окупаційної преси та друкованих агітаційних матеріалів, що 
розповсюджувалися в рейхскомісаріаті «Україна», які саме кінцеві пропагандистські продукти та 
тези, з використанням релігійної тематики, доходили до «кінцевого споживача» - місцевого 
населення. 

У довоєнний період в СРСР церква та її діячі піддавалися значним утискам та репресіям. 
Атеїстична політика радянської влади призвела до масового закриття церков та заборони 
богослужінь. Наприклад, станом на червень 1941 р. у Києві богослужіння відбувалися лише у двох 
православних храмах4, а загальна кількість храмів у передвоєнні роки складала близько 9% від 
дореволюційної5. Проте, формальна заборона релігії кардинально не вплинула на світогляд 
населення, яке, хоч і нелегально, але в основній своїй масі залишалося віруючим. 

З початком німецької окупації, релігійна ситуація змінилася в бік зняття заборон на 
функціонування церков та проведення богослужінь, адже нова влада робила ставку на здобуття 
прихильності місцевого населення, завдяки вирішенню цією болючої проблеми. Крім того, окупанти 
розраховували використовувати сам факт відкриття церков, а також проповіді релігійних діячів у 
пропагандистських цілях. 

Такі дії німецької влади подавалися як противага атеїстичній радянській політиці: «Про 
величезний розквіт церковного життя в Україні, про відродження релігії, що її так немилосердно 
прислідували жидо-большевицькі приблуди-безбожники, свідчить кількість українських церков, які 
починають знову свою працю. Ось так в Полтавщині останнім часом було понад 60 українських 
автокефальних церков»6. 

Окупаційна німецька влада рейхскомісаріаті «Україна» робила ставку на роз’єднання церков 
та дотримання «балансу» між різними гілками православ’я. На окупованих територіях, зокрема в 
рейхскомісарітаі «Україна», виникло два основних церковних утворення: Автономна православна 
церква на чолі з архієпископом Олексієм (Громадським), яка залишалася в канонічному 
підпорядкуванні Московської патріархії, і Українська автокефальна православна церква, котру 
очолював архієпископ Полікарп (Сікорський). УАПЦ перебувала в канонічному зв’язку з 
Автокефальною православною церквою Польщі7. 

Релігійні справи в Україні та відношення до них окупаційної влади  були регламентовані 
інструкціями міністра східних територій А. Розенберга від 13 травня 1942 року: «За суперечкою між 
церквами треба спостерігати дуже пильно. Треба мати довірених осіб також і в церквах, щоб 
перевіряти, чи не проводиться антинімецька, сепаратистська або націоналістична пропаганда в 
церквах або назовні»8. 

В обмін на лояльність, церква мала провадити пронімецьку та антирадянську пропаганду, 
цілковито підтримуючи усі заходи окупаційної влади. Однією з ключових тем такої пропаганди 
стало вербування робітників для виїзду до Німеччини. 

                                                      
1 Черняков, Б.І. (2006). Окупаційна преса Райхскомісаріату Україна: розбудова і функціонування (1941-

1943). Наукові записки, вип. 31. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. 
Кураса НАН України, 51-69; Черняков, Б.І. (2005). Окупаційна і легальна періодична преса в Україні. 
1941 – 1945. Джерела досліджень. Бібліографія. Київ: Сфера. 

2 Шайкан, В. (2010). Ідеологічна боротьба в Україні періоду Другої світової війни 1939-1945 рр. Кривий 
Ріг. 

3 Шалигіна, Д. (2005). Плакатна пропаганда в Україні в період Другої світової війни. Друга світова війна 
і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ: Сфера, 192-203. 

4 Вєдєнєєв, Д.В., Лисенко, О.Є. (2012). Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки 
німецьких та радянських спецслужб. Український історичний журнал, вип. 4. Київ, 106. 

5Лисенко, О.Є. (1995). До питання про становище церкви в Україні у період другої світової війни. 
Український історичний журнал, вип. 3. Київ: «Наукова думка», 73. 

6 Волинь. Український часопис (1942). Рівне, 12 липня. 
7 Вєдєнєєв, Д.В., Лисенко, О.Є. (2012). Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки 

німецьких та радянських спецслужб. Український історичний журнал, вип. 4. Київ, 109. 
8 Косик, В (1993). Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж, Нью-Йорк, Львів. 
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Начальник поліції безпеки і СД у Київському генеральному окрузі оберштурмбанфюрер 
Ерлінгер, кажучи про те, що духовенство на окупованій території «багаторазово надавало себе на 
службу німецькій пропаганді», відзначав: «Особливо помітну роль підтримки подало духовенство 
при вербовці робітників для відправки до Німеччини: його єпископи відкрито виступали з цією 
метою у пресі й надавали підлеглим їм духовним особам в окремих селах відозви, психологічно 
добре опрацьовані для прочитання їх у церквах»1.  

Проте, зовні пронімецька позиція та риторика духовенства не означала, що вони завжди 
віддано служили окупантам, - це була необхідність, з огляду на контроль з боку влади. До того ж, 
помірна лояльність окупантів була досить сумнівною – частина священників, за свої патріотичні 
позиції, піддавалися репресіям та переслідуванням2. 

Висловлювання представників духовенства різного рівня активно використовувалися в 
пропагандистських цілях та тиражувалися за допомогою агітаційних матеріалів, газет, плакатів, 
листівок, що виходили на окупованій території і мали за мету впливати на морально-психологічний 
стан місцевого населення. Окупанти справедливо робили ставку на традиційно сильний авторитет 
церкви серед місцевого населення.  

Для підтримки вербування робітників, предстоятель УАПЦ єпископ Полікарп Сікорський вніс 
до тексту церковної проповіді корективи такого змісту: «Кожен здатний до праці українець повинен 
з найбільшою радістю їхати до рейху та виконати свій святий обов’язок щодо німецького народу»3. 
Він же, у газетній відозві до населення, посилався, навіть, на рядки з Біблії, обґрунтовуючи 
необхідність праці в Німеччині: «Ухилятися від обов’язку праці – це значить вчинити злочин перед 
Богом, який наказав: «В поті чола їстимеш свій хліб» (Битіє, ІІІ, 19), перед своїм народом, бо ж 
усяке недбальство – це несвідома допомога ворогові»4. 

Взагалі, в пресі усіх рівнів – як в центральних, так і в місцевих газетах, на досить великих 
площах розміщувалися відозви та послання церковних діячів різних рівнів приблизно ідентичні за 
змістом – з подякою німецькій армії за визволення та закликами віддячити їй за це своєю працею. 
Яскравим прикладом таких публікацій є типове послання митрополита Олексія, опубліковане в 
окупаційній пресі: «Найславнішим завданням нашої молоді є допомогти народові-герою і заступити 
його кращих синів на нивах і при станках. До того закликають нашу молодь і самі визволителі-
німці. Вони кличуть наших дітей до себе на роботи, запевняючи, що їхня праця оплатиться 
сторицею. Ми віримо, що і Господь, який кличе до себе всіх струджених, не позоставить без 
допомоги і заступлення тих наших людей доброї волі, які на заклик властей наших охоче і 
добровільно віддають свої сили для загального добра, в сумлінній праці»5. 

В пропагандистських публікаціях церковниками найбільший акцент робився на тому факті, 
що саме з приходом німців відродилося релігійне життя в Україні, а проповіді почали читатися 
українською мовою. У зв’язку з цим, населення повинне було допомогти остаточно розбити ворога, 
щоб і далі мати змогу відроджувати свої звичаї та традиції. Показовим в цьому плані є святкова 
газетна публікація з нагоди Різдва: «Якщо ми своєю усердною і свідомою працею в тилу і в 
Німеччині допоможемо німецькій армії на фронтах, то вже в наступному році будемо святкувати 
наші великі свята по-старому»6.  

В переддень найбільших християнських свят, таких як Різдво та Великдень, україномовна 
преса на своїх шпальтах розміщувала різноманітні святкові матеріали: колядки, пісні, вірші, 
оповідання на релігійну тематику. Всі ці матеріали обов`язково перемішувалися з 
пропагандистськими закликами до співпраці з німецькою владою.  

Крім газетних публікацій, також розповсюджувалися листівки та плакати, які закликали 
населення бути вдячним новій владі за відродження релігійного життя, і всіма силами допомагати їй 

                                                      
1 Коваль, М. В. (1998). «Остарбайтери» України – раби Гітлера, ізгої Сталіна. Політика і час, вип. 9. 

Київ, 79. 
2 Вєдєнєєв, Д.В., Лисенко, О.Є. (2012). Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки 

німецьких та радянських спецслужб. Український історичний журнал, вип. 4. Київ, 108. 
3 Потильчак, О. (1998). Трудові ресурси радянських військовополонених та «остарбайтерів» з України у 
нацистській військовій економіці в роки Другої світової війни. Київ: ТОВ «Міжнародна фінансова 
агенція», 21. 

4 Вісті для українських селян (1943). Рівне, 24 лютого. 
5 Українська думка (1943). Черкаси, 24 березня. 
6 Вісті для українських селян (1943). Рівне, 6 січня. 
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у боротьбі проти безбожної радянської влади. Так на окупованих українських теренах був 
розтиражований плакат з промовистим написом: «Доба сталінського безбожництва минула. 
Німецька влада дає вам змогу знову вільно молитися»1. В листівці «Проти анархії злого духа», 
управляючий Київською єпархією, єпископ Пантелеймон, наводив приклади радянських репресій 
проти духовенства та всього народу: «Як відомо тепер, юдейсько-більшовицькі кати за час свого 
кривавого панування замордували до трьох млн. невинних людей і серед них 28 єпископів і 42800 
духовних осіб іншого звання»2. Він закликав «всіх вірних братів і сестер не слухати шкідливої 
пропаганди безбожних агітаторів і всіма засобами допомагати німецькій армії і органам німецької 
влади знищити диявольську владу…»3. 

Зважаючи на загальний глибоко позитивний ефект від відновлення церковної діяльності, така 
агітація мала вплив, на українське селянство, яке і за радянської влади залишалося релігійним.  

Варто відзначити, що, порівнюючи тематику звернень релігійних діячів з іншими 
пропагандистськими публікаціями, очевидною стає їх однорідність, а, відповідно, централізований 
характер. Одні і ті ж теми, або й цілі однакові статті, публікувалися в різних місцевих газетах, а 
також часто звучали в опублікованих та розповсюджених проповідях духовенства. Це ще раз 
доводить, що основна маса закликів церковних діячів висловлювалася ними «на замовлення» 
окупаційної влади і жодним чином не відображала їх особисту позицію. 

В контексті антирадянської пропаганди та розповідей про злочини та більшовицькі репресії, 
ключове місце посідала тема масових страт у Вінниці, здійснених НКВС в кінці 30-х рр. та в 1941 
році, перед відступом Червоної Армії. Розкопки масових поховань жертв репресій, які проводила 
окупаційна влада у 1943 році, активно висвітлювалися як в пресі, так і у зверненнях церковних 
діячів, що обігравалися пропагандою. У промові над «могилами замордованих українців», у липні 
1943 року, що була широко розтиражована, голова УАПЦ Житомирської Генеральної Округи 
єпископ Григорій відзначав: «… милосердний Господь, почувши наші благання, наш плач і сльози 
дітей наших, послав посланника свого для нашого визволення в особі фірера Великонімеччини 
Адольфа Гітлера, який врятував наше життя. Українці – затямте Вінницю!»4. 

Також, в опублікованих відозвах та проповідях духовенства, як і в інших пропагандистських 
матеріалах, з часом починають з’являтися теми, пов’язані з нівелюванням впливу радянської 
контрпропаганди, яка ставала проблемою для окупаційної влади, по мірі того як німецька армія 
отримувала поразки на фронті. 

Так, у квітні 1943 році, у «Пасхальному Архіпастирському Листі» все той же єпископ 
Пантелеймон, управляючий Київської єпархією, спростовував основні постулати радянської 
контрпропаганди: «… об’являють в пресі та через радіо, що вже більше немає переслідування 
релігії, що всі храми вже відчинені, що всі в’язні священнослужителі уже звільнені, що Православна 
Церква торжествує цілковиту свободу тощо. Все це розраховано на те, щоб народ ждав їх як 
визволителів і спасителів. Але, на жаль, їх обман ще раз переконав гірко тих людей, що тимчасово 
попали в їх руки при скорочуванні німецького фронту»5.  

Однією з тем радянської контрпропаганди, яку окупаційна влада спростовувала всіма 
засобами, зокрема, і з допомогою лояльного духовенства, було вербування робітників: «Жидівські 
специ від большевицької забріханої пропаганди поширюють різні плітки, мовляв тим українцям, які 
виїжджають на працю до Німеччини, живеться дуже погано… Ці плітки українське населення, його 
найвизначніші представники та церковні керівники якнайрішучіше відкидають»6. Подібні заклики 
церковників також розповсюджувалися і у вигляді листівок: «Закликаю всіх вірних братів і сестер 
не слухати шкідливої пропаганди безбожних агітаторів і всіма засобами допомагати німецькій армії 
і органам німецької влади знищити диявольську владу…»7. 

Таким чином, якщо проаналізувати ті пропагандистські матеріали, що розроблялися та 
публікувалися для впливу на місцеве населення рейхскомісаріату «Україна», можна зробити 
висновок, що окупаційна влада робила ставку на використання церковних діячів та їх звернень у 

                                                      
1 Державна наукова архівна бібліотека, колекція «Плакати окупаційного періоду», 764 СП. 
2 Державний архів Київської області, Колекція листівок та плакатів, Оп. 1, Спр.10, Арк. 256. 
3 Державний архів Київської області, Колекція листівок та плакатів, Оп. 1, Спр.10, Арк. 259. 
4 Державний архів Київської області, Колекція листівок та плакатів, Оп. 1, Спр.10, Арк. 260-261. 
5 Державний архів Київської області, Колекція листівок та плакатів, Оп. 1, Спр.10, Арк. 255. 
6 Волинь. Український часопис (1942). Рівне, 11 червня. 
7 Центральний державний архів Громадських об`єднань, Ф. 1, Оп. 22, Спр. 390, Арк. 13. 
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пропагандистських цілях. Вони стосувалися всіх актуальних подій, новин та заходів влади. 
Тематика подібних публікацій від імені священників практично співпадала з іншими агітаційними 
матеріалами, що поширювалися серед місцевого населення, що свідчить про їх узгодженість.  

Зокрема, однією з таких тем було вербування місцевого населення для робіт на території 
Німеччини. В своїх закликах лояльні до влади церковники робили акцент на «вдячності» за 
визволення, викривали злочини довоєнної радянської влади та агітували населення підтримувати 
нову владу. Проте, ефективність таких закликів, як і всієї «вербувальної» пропаганди, викликає 
сумнів, з огляду на досить швидкий перехід до масових примусових трудових мобілізацій. 

Церковні проповіді, які на перших порах викликали велике зацікавлення, часом перестали 
відігравати свою пропагандистську роль, адже, з огляду на реальні звірства нацистів на окупованих 
територіях, населення переставало вірити закликам священників. Та й самі священики, особливо на 
місцевому рівні, досить швидко перестали закликати населення до співпраці з окупантами, адже 
побачили всю облудність їхніх обіцянок. Якщо на найвищому рівні церковні керівники мусили 
виявляти лояльність до влади, в обмін на її підтримку, то на місцях релігійні діячі найчастіше 
взагалі намагалися бути аполітичними.  
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SITES OF MEMORY OF UKRAINIANS DEPORTED FROM 
POLAND IN 1944-1946 IN CONTEMPORARY UKRAINE 

In  this  general paper  the process of  creating  sites of memory of  the deported Ukrainian  from 
Poland  in  1944‐1946  are  analyzed,  in  particular  special  attention  is  given  to  such  sites  as 
monuments,  temples, museums.  It  is  shown  that  active  symbolic marking of  space  took place 
during  2004‐2007,  and  this  process  revived  again  in  2014‐2016.  The  author  suggested  that 
attracting attention to settlers from Poland caused not only by difficult internal political situation 
in  the  country,  but  also  by  denotes  to  step‐by‐step  incorporation  their  images  of  past  to  the 
collective memory general community. Conclusion are drawn that strategy of symbolic marking 
of  space  in  this  communities  is  similar,  and  as  a  rule  based  on  create monuments,  that  have 
remind about the tragic events, and to be a place for realization commemoration rituals (laying 
flowers, public prayer). 
Key words: sites of memory, symbolic marking of space, deportations, Poland, Ukraine.  

Людське життя, як і спроби збереження певних моментів у пам’яті, нерозривно пов’язані із 
часопростором, тобто часом у якому відбувалась певна подія та локалізацією/простором/місцем. 
Незважаючи на заяви деяких науковців про так звану «смерть місця»1, – втрату його значення у 
зв’язку із гомогенізацією простору, високим рівнем мобільності суспільства, швидкістю 
переміщення та доступністю подорожей, – простір відіграє важливу роль у житті. Однак можна 
стверджувати про так звану «смерть простору» в суто позитивістській парадигмі, у якій важко, або 
майже не можливо простежити, або ж дослідити динамічні зміни суспільства. Також виникають 
чималі труднощі через різноманітність термінології та методології дослідження. Як зауважує 
польська дослідниця Марія Левицька, проаналізувавши англомовні публікації останніх 20–30-х рр. 
та електронні науковометричні бази SocSndex, PsychInfo, Google Sholars, про «смерть місця» 
говорити передчасно, навпаки, протягом 2000–2010 рр. зросла кількість публікації пов’язаних із 
простором, людиною у просторі2.  

У Центрально-Східній Європі цей процес пожвавився після 1989 р. із розпадом 
соціалістичного блоку, а відтак децентралізацією, зростанням економічної та політичної 
самостійності регіонів; відкриттям кордонів та ідеологічними змінами, які сприяли дослідженню 
колективної історії/ пам’яті, чи родинних коренів3.  

Місце та простір у різних вимірах стають предметом дослідження психологів та філософів4 (з 
феноменологічної точки зору5), антропологів, соціологів та істориків, соціальних географів та 
психологів, які зосереджують свою увагу на так званій пам’яті місця, її зв’язку з колективною 
пам’яттю6. Другий напрямок потребує ретельнішого огляду, адже на застосуванні його 

                                                      
1 Дет. див.: Бауман, З. (2004). Глобализация. Последстивия для человека и общества. Москва: 

Издательство «Весь Мир», 188; Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion Limited, 156. 
2 Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo naukowe SHOLAR, 16-22. 
3 Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo naukowe SHOLAR, 23-24. 
4 Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo naukowe SHOLAR, 38–58. 
5 Дет. див.: Buttimer, A., Seamon, D. (1980). The Human Experience of Space and Place. New York: St. 

Martin’s Press, 199; Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture 
Rizzoli. New York, 213; Tuan, Y.-F. (2001). Space and Place: The Perspective of Experience. London, 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 248. 

6 Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo naukowe SHOLAR, 406-409. 
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методологічних підходів збудована ця стаття.  
Французький дослідник П’єр Нора, використовуючи античний принцип мнемотехніки, 

вибудував концепт «місця пам’яті» (lieux de mémoire).  Дослідницький проект «місць пам’яті» 
розпочався в 1977 році з вступного семінару П’єра Нора у Вищій школі соціальних наук. На відміну 
від античності, де «місця пам’яті» були необхідною мнемотехнікою, або ж як для Цицерона та 
Квінтіліана розумовим засобом вільним від ідеології, у П’єра Нора цей концепт хоча і є певним 
мнемотехнічним засобом, але вкрай ідеологічним, вибудованим на принципах націоналізму1.  

Для того, щоб зрозуміти це поняття, у якому відсутнє чітке авторське тлумачення2, передовсім 
варто звернути увагу на час та суспільний контекст у якому воно було створене. Як зауважив 
англійський історик Тоні Джадт, Франція, так і її історична наука у 1970-х рр. переживали 
переломні часи. Відбувалась швидка трансформація того звичного простору для французів, який з 
певними конфігураціями існував протягом віків, зникав той розмірений і повільний темп життя, а 
головно відбувалось переосмислення імперського минулого3. Тому перед П. Норою передовсім 
стояло завдання інвентаризувати, описати усі ті місця, увесь культурний комплекс (свята, 
знаки/емблеми, монументи, будівлі, урочистості, промови, архіви, словники, музеї), який дозволяє 
французам бути французами, усвідомлювати себе частиною цієї нації4. Тому у цьому дещо 
суперечливому контексті авторка використовуватиме це поняття для того, щоб позначати ті 
монументи та пам’ятники, які є важливими для спільноти переселенців. 

Метою даної статті є дослідження простору України, його символічного маркування 
переселенцями з Польщі, у місцях їх компактного проживання.  

В останні десятиліття у Україні відбувається активізація досліджень в галузі історичної 
регіоналістики та урбаністики. Серед публікацій варто виділити теоретичні-методологічні розвідки 
Я. Верменич5, Л. Нагорної6 та І. Чорновола7. Дослідження символічного простору міста у контексті 
урбаністики та історичної політики є одним із напрямків діяльності філії Центру міської історії 
Центрально-Східної Європи у Львові, а також науковців В. Середи8, І. Склокіної9 та ін.  

Демократизаційні процеси після здобуття незалежності сприяли широкому обговоренню 

                                                      
1 Den Boer, P. (2008). Loci memoriae–Lieux de mémorie. Media and Cultural Memory. An International and 

Interdisciplinary Handbook. Berlin, New York, 19-21.  
2 Szpociński, A. (2008). Miejsca pamięci (lieux de mémoire).(Sites of Memory). Teksty Drugie. Teoria 

literatury, krytyka, interpretacja, Isuue 4. Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 12.  
3 Джадт, Т. (2011). «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память?. Империя и нация в зеркале 
исторической памяти. Сборник статей. Москва: Новое издательство, 69-70. 

4 Den Boer, P. (2008). Loci memoriae–Lieux de mémorie. In Media and Cultural Memory. An International and 
Interdisciplinary Handbook. Berlin, New York, 21.; Джадт, Т. (2011). «Места памяти» Пьера Нора: Чьи 
места? Чья память?. Империя и нация в зеркале исторической памяти. Сборник статей. Москва: 
Новое издательство, 70. 

5 Верменич, Я. (2011). Історична регіоналістика в Україні. Український історичний журнал, 6. Київ: 
«Наукова думка», 3-21; Верменич, Я. (2002). Історична регіоналістика в Україні (Закінчення). 
Український історичний журнал, 2. Київ: «Наукова думка», 2-26; Верменич, Я. (2012). Пограниччя як 
соціокультурний феномен: просторовий вимір. Регіональна історія України. Збірник наукових 
статей, вип. 6. Київ: Інститут історії України НАН України, 67-91; Верменич, Я. (2004). Теоретико-
методологічні проблеми історичної урбаністики. Український історичний журнал, 3. Київ: «Варта», 
21-38. 

6 Нагорна, Л. (2007). Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні: історичні витоки. 
Регіональна історія України: Збірник наукових статей, Випуск 1. Київ: Інститут історії України НАН 
України, 107-122; Нагорна, Л. (2013). Образ міста: регіональні аспекти вітчизняної актуалізації. 
Регіональна історія України: збірник наукових статей, Вип. 7. Київ: Інститут історії України НАН 
України, 127-146. 

7 Чорновол, І. (2015). Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір. Київ: «Критика», 376. 
8 Середа, В. (2008). Місто як lieu de mémoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова. Вісник 
Львівського університету. Серія соціологічна, вип. 2. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 73-99; Середа, В. 
(2008). Політика пам’яті у міському просторі: вироблення теоретико-методологічної схеми 
дослідження. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки, том 13, 
вип. 5, Одеса, 214-223.  

9 Склокіна, І. (2013). Перетворення матеріального простору як чинник політики пам’яті про нацистську 
окупацію Харківщини (1943–1953 рр.). Національна та історична пам’ять: збірник наукових праць, 6. 
Київ, 174-186. 
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проблемних сторінок історії, тобто відбувається ідеологічна та внутрішня деколонізація пам’яті. Ці 
терміни вперше вжив П. Нора для того, щоб окреслити у першому випадку ті процеси, які 
відбуваються у тоталітарних і поставторитарних країнах, де нові еліти починають активно 
звертатись до раніше замовчуваної, або ж викривленої колективної пам’яті. У другому випадку 
офіційним дискурсам минулого протистоять «голоси» груп (соціальних, релігійних, регіональних, 
тощо), досвід яких раніше не був включений до історичного гранднаративу1.  

Однак поступово збільшується часовий проміжок між трагічними моментами, які пережили 
переселенці з Польщі і сьогоденням, з різним успіхом вони адаптувались і прожили більшу частину 
свого життя на Україні, і її ж вважають своєю Батьківщиною. Згуртування та об’єднання спільнот 
переселенців та їх діяльність можна розглядати у контексті внутрішньої деколонізації пам’яті. 
Активні діячі суспільно-культурних товариств «Холмщина», «Надсяння», «Лемківщина» 
намагаються зберегти пам’ять про втрачені терени, трагічні сторінки польсько-українського 
етнополітичного конфлікту у роки Другої світової війни, депортації. Водночас вони творять певний 
канон пам’яті, особливо виразний у спогадах. До т. зв. рамок пригадування2 можна віднести як 
концепт жертви, заручника обставин, так і колективне забування дражливих моментів. Хоча 
нагромаджуються і видаються спогади та краєзнавчі нариси про Закерзоння, однак через специфіку 
цих видань та прорахунки гуманітарної політки здебільшого видання залишаються не відомим для 
широкого загалу, а їх колективна пам’ять лише частково вписана в офіційний дискурс минулого. 
Тому важливим комеморативним актом для спільноти переселенців є спорудження пам’ятників, 
меморіалів, які «слугують не лише для увіковічення певної історичної події, чи особи, а також 
нагадуванням про причини/мотиви , чому і ким вони були споруджені»3.  

Активне творення місць пам’яті, де компактно проживають переселенці розпочалось з 
2004-2007 рр. Цьому насамперед посприяла гуманітарна політика, і налагодження добросусідських 
відносин з Польщею за президенства В. Ющенка, і відносно стабільна економічна ситуація У 2014 –
2016 р. було споруджено пам’ятники «Без вини покаранні» у с. Сокільники Львівської області4, 
«Жертвам депортації 1944-1946 рр.» у Тернополі5, у Луцьку освячено нижній ярус церкви 
Холмського чудотворного образа Богоматері6, закладено наріжний камінь храму на честь ікони 
Божої Матері «Холмської» у м. Городок Львівської області7, завершено пам’ятник Михайло 
Вербицькому у Львові8 та лемківські церкви святих Кирила та Мефодія у Івано-Франківську9 й 
Вознесіння Господнього у Тернополі10. Також розпочато збір коштів на будівництво пам’ятника 
жертвам депортації у Львові, який має бути встановлений до 70-річниці операції «Вісла» у 2017 р11. 

                                                      
1 Середа, В. (2008). Місто як lieu de mémoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова. Вісник 
Львівського університету. Серія соціологічна, випуск 2. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 74-75.  

2 Хальбвакс, М. (2007). Социальные рамки памяти. Москва: Новое издательство, 11. 
3 Середа, В. (2008). Місто як lieu de mémoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова. Вісник 
Львівського університету. Серія соціологічна, вип. 2. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 75-76. 

4 Олійник (Бучківська), М. (2015, 13–19 серпня). «Без вини покарані…». Слово просвіти, Ч. 32 (824). 
<http://slovoprosvity.org/2015/08/27/bez-vini-pokarani/> (2016, вересень, 06). 

5 Осадчук, Л. (2014, 25 cерпня). У Тернополі з’явився пам’ятник жертвам депортації. День. Kyiv.ua 
<http://day.kyiv.ua/uk/news/250814-u-ternopoli-zyavivsya-pamyatnik-zhertvam-deportaciyi> (2016, 
вересень, 06) 

6 У Луцьку освятили нижній храм церкви Холмської ікони. Волинські новини. Перше інформаційне 
агентство <http://www.volynnews.com/news/society/u-lutsku-osviatyly-nyzhniy-khram-tserkvy-
kholmskoyi-ikony/> (2016, вересень, 06). 

7 Високопреосвященний митрополит Димитрій освятив і заклав наріжний камінь новобудованого храму 
на честь ікони Божої Матері «Холмська'» в м. Городок. Град Лева. <http://gradleva.com/?info=2293> 
(2016, September 6). 

8 Перехрест, О. (2015, 27 грудня). У Львові урочисто відкрили пам’ятник Михайлу Вербицькому. 
Новини. Суспільство. Zaxid.net. <http://zaxid.net/news> (2016, вересень, 06). 

9 Боєчко, Ю. (2016, 12 червня). Лемківська церква – храм та пам’ятник. Лемківська сторінка. Наше слово, 
24. <http://www.nasze-slowo.pl> (2016, вересень, 06). 

10 Радь, Т. (2016, 9 червня). У Тернополі освятили лемківську церкву. Всеукраїнське товариство 
Лемківщина. Львівськао обласна організація. <http://lemky.lviv.ua/?p=4789#more-4789> (2016, 
вересень, 06). 

11 У Львові спорудять пам’ятник жертвам депортації. Вголос - інформаційне агентсво 
<http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_sporudyat_pamyatnyk_zhertvam_deportatsii_ukraintsiv_214460.htm>. 
(2016, вересень, 06). 
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Можна припустити, що на таку позитивну динаміку під час складної військово-політичної ситуації 
вплинули не лише роковини переселення, а поява внутрішньо переміщених осіб, які вплинули на 
суспільне зацікавлення депортаційними акціями 1944-1951 рр. 

Для переселенців, які «пустили коріння» в Україні важливим є не лише збереження пам’яті 
про втрачені терени і депортацію, а й символічне позначення, створення таких місць пам’яті поза 
межами «малої батьківщини», які демонструють присутність/ активність спільноти, і дають змогу 
проводити певні комеморативні ритуали (покладання квітів, молебень)1.  

Однак існує певна проблема з класифікацією місць пам’яті, за якими критеріями їх варто 
групувати, якщо вони розкидані по різних містах та селах, здебільшого Західної України. Тому 
вважаємо умовно поділити їх за функціональним призначенням: храми, музей, пам’ятники 

1990 р. бу створений Комітету по будівництву лемківської церкви в Музеї народної 
архітектури та побуту у Львові («Шевченківський гай»). Ініціаторами цього проекту були Іван 
Красовський, Петро Когут, Дмитро Солинко. Пошуки проекту церкви прототипу здійснював Федір 
Ґоч Новозбудована церква святих Володимира та Ольги (прототип церкви св. Кузьми й Дем’яна в 
с. Котань колишнього Ясельського повіту) постала у 1992 р. головно завдяки підтримки діаспори 
США та Канади2. Сьогодні церква є важливим осередком лемківської громади, яка проводить 
богослужіння лемківською говіркою, фестивалі, кермеші. Ще два дерев’яні греко-католицькі 
лемківських храми. у Івано-Франківську й Тернополі було урочисто посвячено та відкрито у травні-
червні 2016 р. Повільнішими темпами відбувалось зведення храмів холмської громади. У Луцьку: в 
2009 р. було освячено каплицю, де зберігається копія чудотворної ікони Божої Матері з часточкою 
оригіналу, який постійно перебуває у Музеї Волинської ікони3, а в 2015 р. – нижній ярус церкви 
Холмської ікони (в майбутньому українська православний храм Свято-благовіщенської церкви)4. 
Завдяки старанню львівського осередку товариства «Холмщина» та громади міста Городок 19 
вересня 2015 р. в Городку освячено наріжний камінь майбутньої церкви Української Православної 
Церкви Київського Патріархату на честь ікони Божої Матері «Холмської»5. Також у Львові на 
території Регіонального ландшафтного парку «Знесіння» діє церква Холмської ікони Божої Матері 
Української Автокефальної Православної Церкви, на службу до якої приходять переселенці з 
Холмщини6. 

Зазвичай досліджують пам’ятник за такими трьома критеріями (іконографія, епіграфія, та 
церемоніальна роль), тобто «вивчають пам’ятник як твір монументального мистецтва й архітектури, 
наявні на ньому написи, а також його використання в ритуалах, святкуваннях, інших масових 
заходах»7. З точки зору монументального мистецтва, такі пам’ятники, які встановлюють переселенці 
з Польщі, - це стели чи обеліски, які прикрашені релігійними християнськими символами (ангели, 
хрести). Така специфіка пам’ятників пов’язана з їх символічним та функціональним значенням, 
адже зазвичай це меморіали, чи меморіальні знаки, які увіковічують трагедію українців, 
депортованих з Холмщини та Підляшшя, Надсяння та Лемківщини. «Релігійна образність» сприяє 
включенні скульптури в поминальний ритуал (молебень, панахида), і є проявом сучасного «культу 
мертвих». Однак, як зауважує  німецький історик Райнгарт Козеллек, «її не можна вважати по-

                                                      
1 Середа, В. (2008). Місто як lieu de mémoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова. Вісник 
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2 Красовський, І. (1994). Фундація дослідження Лемківщини у Львові. Народний лемківський календар 
1994, Ч. 10. Львів: Видавництво «Край», 53-71. 

3 У Луцьку освятили новозбудовану каплицю Холмської ікони Божої Матері. Волинські новини. Перше 
інформаційне агентство. 

<http://www.volynnews.com/news/archive/u_lutsku_osvyatyly_novozbudovanu_kaplytsyu_kholmskoyi_ikony_
bozhoyi_materifoto/> (2016, вересень, 07). 

4 У Луцьку зводять храм, який об’єднає Волинь та Холмщину. Волинська єпархія. 
<http://volyn.church.ua/2015/11/04/u-lucku-zvodyat-xram-yakij-objednaje-volin-i-xolmshhinu/> (2016, 
вересень, 07) 

5 Високопреосвященний митрополит Димитрій освятив і заклав наріжний камінь новобудованого храму 
на честь ікони Божої Матері «Холмська» в м. Городок. Град Лева. <http://gradleva.com/?info=2293> 
(2016, вересень, 07). 

6 В. Якубич (персональна розмова, березень 18, 2013).  
7 Гриценко, О. Пам’ять місцевого виробництва: Ватутіне, «наймолодше місто Черкащини». Проект 

Юрбас: спроба реконструкції. Україна модерна. <http://uamoderna.com/md/hrytsenko-pamyat-misto-
vatutine> (2016, вересень, 07). 
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справжньому релігійною – то просто експлуатація накопиченого християнською культурою 
символічного ресурсу»1. 

З ініціативи осередків товариства «Холмщина» пам’ятні знаки були встановлені у 2002 р. у 
Луцьку2 (2012 р. на меморіалі викарбувано українські села Холмщини знищені під час Другої 
світової війни)3, в 2007  у Рівному4, у 2009 р. пам’ятний хрест жертвам терору і депортації українців 
Холмщини в 1938-1947 роках у с. Тудорковичі Сокальського району Львівщині, що на межі трьох 
етнічних регіонів  – Холмщини, Волині та Галичини5.  

Ще більше сакральних елементів містять меморіали розташовані у сільській місцевості. 
Наприклад, у с. Травневе Збаразського району Тернопільської області (збудована у 2012 р.) із 
зображеннями ікони Покрови Пресвятої Богородиці та Святого Миколая Чудотворця6, чи 
скульптурна композиція, яка уособлює Христа-Спасителя та Матір Божу встановлена до 60-річчя 
депортації у с. Бучали Городоцького району Львівської області7. Ще одним схожим пам’ятником є 
композиція в образі янгола з піднятими крилами біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці у 
с. Сокільники Львівської області. Ця скульптура з промовистою назвою «Без вини покарані» 
постала в 70-ті роковини депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Любачівщини, 
Сокальщини, Холмщини, Підляшшя. Із чотирьох сторін підніжжя пам’ятника викарбувані назви 
територій, а під кожною з них – список сіл8.  

Щоб зрозуміти як діє минуле втілене у них, які образи вони проектують у просторі варто 
звернути увагу і на те як вони вписуються в простір. Можна припустити, що пам’ятники із 
релігійними мотивами, які нагадують трагічне минуле депортованих українців з Польщі у міському 
просторі хоча і стають місцем пам’яті, а використовуються для скорботних місць9, однак вони не є 
важливими часово-просторовими маркерами міста, особливо, якщо знаходять не на головних 
вулицях10. А помпезні сакральні композиції, які зазвичай встановлені неподалік церкви, як от в 
с. Сокільниках, з часом сприймаються як органічна частина церковного символічного простору, 
втрачаючи свою комеморативну роль. На нашу думку, якщо ж спільнота має на меті не лише 
створити пам’ятник, який слугуватиме не лише місцем для скорботних ритуалів, а й 
репрезентуватиме минуле для ширшого загалу, то варто відмовитись від надмірної помпезності чи 
сакралізації. Прикладом такої збалансованої концепції є відкритий 2014 р. у Тернополі пам’ятник: 
«На чорному гранітному постаменті – двометрове бронзове дерево з обрізаним корінням. У його 
кроні постаті згорьованих людей, які зібравши пожитки на вози, покидають свої домівки. Уже 
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Свобода. <http://www.radiosvoboda.org/a/963502.html> (2016, вересень, 07). 

5 Сорочук, Л. (2014, 21 серпня). Не забуваймо своїх святинь. Наша мала батьківщина Холмщина. Голос 
з-над Бугу, 67-68. Сокаль, 11. 

6 Сиско, І. (2012, 30 травня) У Травневому відкрили пам’ятник з нагоди 65-річчя відродження села 
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7 Пам’ятник депортованим відкрили у Бучалах Городоцького району. Новини. Zik. 
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52> (2016, вересень, 07). 
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<http://slovoprosvity.org/2015/08/27/bez-vini-pokarani/> (2016, вересень, 06). 

9 Гук, Б. (2014, 6 липня) Стара і нова Холмщина. Розмова з Миколою Онуфрійчуком, головою 
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позаду їхнє село: храми, цвинтар, будинки. Залишився лише одинокий журавель»1.  
У контексті комемаративних практик важливу роль відіграє музей, який є ретранслятором 

культурної пам’яті спільноти2. В 1994 р. група ентузіастів-лемків, на чолі з отцем Дудою-Квасняком 
розпачала збір ексопонатів, а 3 листопада 1996 р. відкрився музей лемківської культури при 
товаристві «Лемківщина» у м. Монастириськ Тернопільської області. 16 вересня 2011 р. його 
реорганізовано у Монастириський комунальний музей лемківської культури і побуту, на базі якої 
створили музейний комплекс «Лемківське село»3. У Львові діє приватний музей лемківської різьби 
та писанки, який постав завдяки старанням С. Кищака, що збирав витвори народних майстрів4. Хоча 
товариства «Надсяння» та «Холмщина» не мають власних музеїв проте активно творять свої місця 
пам’яті, використовуючи як символи-маркери діячів, які походять з їх теренів. Наприклад 
товариство «Холмщина» і його хор беруть активну участь в діяльності державного меморіального 
музею М. Грушевського у Львові5, а товариство «Надсяння» виступило ініціатором спорудження 
пам’ятнику М. Вербицькому в Львові, який був урочисто відкрито 27 грудня 2015 р.6. 

Дещо активніше маркують урбаністичний простір представники лемківської спільноти. 
Активісти Львівська обласна організація Всеукраїнського товариства «Лемківщина» та Львівська 
обласна молодіжна громадська організація «Молода Лемківщина» Б. Сиванич, Т. Радь, О. Куйбіда 
та С. Федина за підтримки Управління туризму Львівської міської ради у 2013 р. створили мапу та 
туристичний маршут «Лемківські місця Львова». Як зазначав один з авторів проекту Т. Радь, 
основним завданням карти було представлення та популяризація лемківської культури у Львові, де 
існує чималий осередок вихідців із Лемківщини. Акцент у мапі зроблений на ХІХ-ХХ ст. та діячах 
лемківського походження, що працювали/перебували у Львові. Так, на сторінках згаданої карти 
знаходимо своєрідний опис архітектурних та скульптурних пам’яток у Львові із «лемківським 
корінням»: «Серед найвідоміших львівських пам’яток тут Оперний театр, де виступав відомий 
оперний співак Модест Менцинський, Львівський національний університет ім. І. Франка, де 
навчалися визначні лемківські діячі, зокрема і Богдан-Ігор Антонич. Пам’ятник Тарасові Шевченку, 
скульпторами якого є Андрій та Володимир Сухорські, чий рід походить з Лемківщини»7. Така 
ініціатива покликана не лише популяризувати лемківську культуру, а й на символічному рівні 
продемонструвати історичну тяглість лемківської спільноти, її органічний зв’язок з Україною.  

Спільноти переселенців з Холмщини, Надсяння та Лемківщини відчуваючи історичний 
зв’язок із втраченими теренами та зберігаючи пам’ять про події польсько-українського конфлікту, 
війни, депортації творять свої місця пам’яті також поза межами своєї малої батьківщини. Стратегія 
символічного маркування простору у цих спільнотах схожа, і здебільшого базується на створення 
монументів, які мають нагадувати про трагічні сторінки історії, і слугувати майданчиками для 
різних форм вшанування цієї пам’яті. При цьому можна зауважити позитивну тенденцію серед 
спільнот переселенців, які творять такі місця пам’яті, які стосуються не лише травматичних подій, а 
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lemkivske-selo> (2016, вересень, 07). 
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vid-dnya-narodzhennya-tarasa-shevchenka.html> (2016, вересень 7). 

Студня, Н. (2016,12 березня). Шевченківське свято в Музеї Михайла Грушевського у Львові зібрала 
аншлаг. Фотографії старого Львова. <http://photo-lviv.in.ua/shevchenkivske-svyato-v-muzeji-myhajla-
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й культури, мистецтва. Такі, наприклад як лемківський музей у м. Монастириськ, чи пам’ятник 
М. Вербицькому у Львові, що постав завдяки ініціативі товариства «Надсяння». Розміщення 
пам’ятників, їх близькість до доріг, головних вулиць залежить від рівня впливовості та чисельності 
спільноти у тих чи інших містах, чи селах.  

У гуманітаристиці побутує думка про ризик ще більшого забуття минулого після спорудження 
пам’ятника, створення копії старовинного предмету, консервації руїн. Адже такі способи 
увіковічення позбавляють певною мірою обов’язку пам’ятати, створюючи лише копію минулого, 
яке позбавлене справжнього сенсу1. Однак у суспільствах, які переживають так звану внутрішню 
деколонізацію пам’яті символічне маркування простору групами, які були «позбавлені» власного 
голосу частково свідчить про трансформацію колективного минулого. Творення місць пам’яті 
депортованих з Польщі у 2014-2016 рр. під впливом складної військово-політичної ситуації в країні. 
також можна розцінювати ширше як включення їх візії історії/історичної пам’яті до історичного 
метанаративу.  
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UKRAINIAN FAMILY IN POSTWAR GERMANY:  
TRADITION AND INNOVATION 

In this article traditional and innovation customs, that were inherent Ukrainian family in postwar 
Germany are clarified. Ukrainian displaced persons were trying to find relatives and friends lost 
in the maelstrom of the World War  II. Ukrainian orphans, who were  in Germany, were able to 
travel the ocean,  including the USA and to acquire new families there. Acquired spread of civil 
marriages.  However,  Ukrainian  displaced  persons  have  sought  to  build  a  family  through 
marriage,  had  an  average  of  two  children.  The  traditional  and  innovation  ways  to  find 
bride/groom  in  postwar  Germany  are  analyzed.  It  was  found,  that  divorce  among  Ukrainian 
displaced persons practiced very rarely, due to this expensive procedures and possible problems 
in the reemigration. 
Key words: Ukrainian displaced persons, West Germany, family, tradition, innovation, marriage, 
children, divorce. 

У роки Другої світової війни на території Німеччини з різних причин опинилася значна 
кількість українців, які отримали статус переміщених осіб. Проблема функціонування української 
родини у повоєнній Німеччині не була об’єктом спеціального дослідження, що й зумовило 
актуальність розвідки. 

Проблема знайшла часткове висвітлення у працях українських закордонних 
(Л. Хмельковський, А. Чалупа) та сучасних українських (О. Подобєд) дослідників. Основу 
джерельної бази становлять матеріали Центрального державного архіву зарубіжної україніки, 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального 
державного архіву-музею літератури та мистецтва України, Відділу рукописних фондів і текстології 
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, а також періодики, спогади учасників подій 
(І. Зельська, М. Клименко, А. Романюк) та листування (Г. Черінь). 

Автор ставить за мету з’ясувати традиційні та новаційні риси функціонування української 
родини у повоєнній Західній Німеччині. 

Друга світова війна, що тривала шість років, руйнівно вплинула на основу суспільства – 
сім’ю. Зламані людські долі, втрачене дитинство, розлучені закохані, розірвані сім’ї. Опинившись у 
вирі війни на німецькій землі українські юнаки та юнки, чоловіки та жінки, діти призвичаювалися 
до нових умов життя. 

На правду, в нових життєвих обставинах опинилися ще у роки війни остарбайтери – 
українська молодь вивезена на примусові роботи до Райху. Як писав у 1944 р. протодиякон Василь 
(Василь Васильович Потієнко), «молоді хлопці й дівчата, чи то через щиру прихильність, чи з ін. 
поривів, зближаються до себе»1. Однак укласти шлюб за тоді чинним законодавством вони не мали 
права. Як наслідок, юнки-остарбайтери ставали матерями незаконно народжених дітей. Такі 
морально-етичні відносини серед української молоді громадська думка піддавала осуду2. 

Протодиякон Василь зазначав, що «переважно батьки таких дітей від свого батьківства не 
відрікаються і через деякий час виконують необхідні цивільні формальности, беручи законний 

                                                      
1 Центральний державний архів зарубіжної україніки, ф. 23, оп. 1, спр. 13, арк. 1в зв. 
2 Зельська, І. (1989). Відгомін: спогади. Торонто: Новий шлях, 91. 
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шлюб (хоч такі діти і надалі лишаються незаконними)»1. Вже у перші повоєнні роки педагог Іванна 
Зельська згадувала, як такі чоловіки на свято Йордана (Водохреща) мали висповідатися та покаятися 
за свої гріхи. За словами І. Зельської, сповідалися чоловіки напевно щиро. Їй запам’ятався хлопець 
на ім’я Андрій, який «ввесь дрижав з переживання, що по стільки літах поневіряння може знову 
стати гідним чоловіком, навіть одружитися»2. Слід зазначити, що свято Йордана в українському 
традиційному суспільстві вважалося однією із найважливіших дат ритуалізованого парування 
молоді, після чого починався новий шлюбний сезон3. 

Водночас багато чоловіків ухилялося від обов’язків стосовно своїх дітей і їхніх матерів, у 
наслідок чого весь тягар виховання та матеріального забезпечення малюків покладався на 
обдурених дівчат4. Перспектива їхнього повернення в Україну з дитиною на руках була невтішна. 

Практика цивільних шлюбів і відповідно незаконно народжених дітей знайшла продовження 
серед українських ДіПі (від англ. displaced persons, DP – переміщені особи) у наступні повоєнні 
роки. Церковний і громадський діяч Аркадій Яременко переймався згаданою проблемою, про що й 
писав 1946 р. у зверненні до єпископа Української автокефальної  православної церкви Платона 
(справжнє прізвище Артемюк), «діти живуть нехрещеними, молодь і багато людей старшого віку 
живуть не шлюбними браками»5. 

Якщо трагічною проблемою воєнних років стали розірвані сім’ї, то поступовий перехід до 
мирного життя призвів до виникнення не менш болючої проблеми пошуку втрачених рідних. У 
повоєнні роки на останніх шпальтах українських газет, що виходили у Західній Німеччині, у 
рубриці «Розшуки» традиційно публікувалися десятки оголошень. Дописувачі прохали у 
громадськості допомоги у розшуках своїх батьків, дітей, дружин, племінників, двоюрідних братів і 
сестер, дядьків і просто знайомих. Дописувачі вказували ім’я та прізвище зниклої людини, іноді рік і 
місце її народження або обставини, за яких бачилися з нею востаннє (в Україні чи Німеччині), а 
також залишали свої координати. 

За кожним із опублікованих лаконічних повідомлень можна було прочитати біль втрати 
рідних і надію віднайти свою родину. Так, у 1946 р. Онисій Трусевич, який мешкав у Новому Ульмі, 
шукав своїх дружину Поліну та доньку Раїсу6. У 1947 р. Ганна Сидорчук (з дому Чорненко) з 
Ганновера розшукувала своїх батька Чорненка Івана (1894 р. н.), сестру Чорненко Настасію (1924 р. 
н.), братів Чорненків Василя (1926 р. н.) та Миколу (1928 р. н.), а також двоюрідних сестер Щоголь 
Дусю (1920 р. н.) та Черник Ганну (1925 р. н.)7. У 1949 р. своїх знайомих зі Східної України 
розшукував Євген Латиш із Канади8. 

Траплялися оголошення про пошук рідними колишніх остарбайтерів, вивезених у роки війни 
на примусові роботи до Німеччини. До прикладу, у 1949 р. Микола Петровський розшукував своїх 
дітей Миколу і Віру, які працювали як остарбайтери у Третьому Райху9. 

На шпальтах газет друкували оголошення про розшук своїх родичів українці, які мешкали в 
Англії, Аргентині, Канаді, Туреччині та США. Дізнавшись про непрості умови перебування 
українських переміщених осіб у Західній Німеччині, загрозу репатріації до СРСР, вони 
зголошувалися допомогти своїм рідним емігрувати до відповідної країни. Так, у 1949 р. Стахівських 
Віктора та Георга, які у 1943 р. жили в Києві, розшукували родичі з Англії10. Того ж року українська 
громада Туреччини помістила в газеті оголошення про пошук десятка українців, чиї родичі мешкали 
у цій країні11. 

Інколи траплялися оголошення про розшук коханих. Серед них цікавим видається оголошення 

                                                      
1 Центральний державний архів зарубіжної україніки, ф. 23, оп. 1, спр. 13, арк. 1в зв. 
2 Зельська, І. (1989). Відгомін: спогади. Торонто: Новий шлях, 91. 
3 Курочкін, О. (2010). Етнічні стереотипи освідчення у коханні (від символічних жестів до вербальних 

кліше). Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження. Т. 
2. Київ: Дуліби, 99. 

4 Центральний державний архів зарубіжної україніки, ф. 23, оп. 1, спр. 13, арк. 1г. 
5 Центральний державний архів зарубіжної україніки, ф. 23, оп. 3, спр. 67, арк. 2. 
6 Українські вісті, 40 (1946). Новий Ульм, 4. 
7 Українські вісті, 8 (1947). Новий Ульм, 4. 
8 Українські вісті, 6 (1949). Новий Ульм, 4. 
9 Українські вісті, 14 (1949). Новий Ульм, 4. 
10 Українські вісті, 10 (1949). Новий Ульм, 4. 
11 Українські вісті, 37 (1949). Новий Ульм, 4. 
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пані Любки з м. Кавфбойрен, що у Баварії, яка просила пана Андрія, що привітав її з Новим роком 
через газету «Українські вісті», відгукнутися за вказаною нею адресою1. 

Тож перші повоєнні роки українські переміщені особи шукали членів своїх сімей. Частині з 
них вдалося віднайти родину, з’єднати, розірвані воєнним лихоліттям, сім’ї. Водночас щастя 
посміхалося не всім. Найнезахищенішу верству суспільства становили діти, чимало з яких стали 
сиротами. 

Діти-сироти, як і дорослі переміщені особи, мали можливість реемігрувати. До прикладу, 
Злучений українсько-американський допомоговий комітет (ЗУАДК) дбав про організацію переїзду 
дітей-сиріт до США. Водночас Комітет докладав зусиль до пошуку батьків маленьких ДіПі. Так, на 
шпальтах українських повоєнних газет Німеччини періодично оприлюднювали повідомлення від 
ЗУАДК про розшуки батьків десятків дітей-сиріт ДіПі, яких планувалося вивезти до США23. Серед 
розшукуваних були і зовсім маленькі (1944 р. н.), і старші діти (1932 р. н.)4. 

Слід зазначити, що українці мають давні традиції усиновлення та опікунства. 
Відповідальність за сиріт в українців несла громада. Зазвичай усиновлювали сиріт померлих 
родичів, дітей із бідних багатодітних родин зі згоди батьків, або ж незаконнонароджених зі згоди 
матері. У тому чи іншому разі, як правило, усиновлення відбувалося у межах громади. 

У розглядуваний нами період з’явилися новаційні для української традиції способи 
усиновлення українських дітей-сиріт. Новація була пов’язана з можливістю знайти прийомних 
батьків за океаном. Так, українські заможні родини, що мешкали у США, подавали до 
україномовної періодики Німеччини оголошення про можливе всиновлення українських дітей-сиріт. 
До прикладу, одна з таких родин у 1949 р. повідомляла, що прийме за доньку «дитину-сирітку, 
дівчинку-українку»5. Тож українські дітлахи, які у вирі війни втратили батьків, мали можливість 
набути нову сім’ю та виїхати за океан. 

Як відомо, життя продовжується за будь-яких обставин. Тож не дивно, що українські 
переміщені особи, переважна більшість (47,6%) яких була віком від 20 до 39 років6, мешкаючи у 
повоєнній Німеччині закохувалися, розставалися, одружувалися, народжували. Втім пошук 
супутника/супутниці життя відбувався у традиційний і новаційний для українців спосіб. 

Традиційно молодь мала можливість познайомитися й поспілкуватися під час різноманітних 
культурно-мистецьких заходів, на яке було багате життя у таборах переміщених осіб, у тому числі і 
на танцях, а також на студентських вечірках7 та подекуди під час богослужінь. Для більшості юнаків 
і юнок перші повоєнні роки, незважаючи на усі побутові труднощі, стали одними з найкращих8 і 
веселих9 років життя. 

Джерельна база з розглядуваного питання не вельми багатослівна. Сучасник подій Михайло 
Клименко у своїх спогадах згадував про ефективність танців у справі зав’язування знайомств із 
дівчатами та жінками10. Цікавими видаються спогади студента Університету Ерлангена Анатолія 
Романюка, який згадував, що він зі своїм товаришем Богданом Микитчаком були завсідниками 
балів і забав, які за німецькою традицією влаштовувалися щосуботи. Свої спогади всесвітньо 
відомий учений-демограф А. Романюк написав із відстані 60 років, однак вони не втратили 
молодечого духу: «Танці – то був найкращий спосіб полювання на дівчат. Десь о 4-й ранку, коли бал 
добігав кінця, ми дбали про те, щоб піти додому з дівчиною. Були такі, які воліли нас проводжати 
аж до нашого дому, а після деяких вагань аж до кімнати, а то й до самого ліжка. Молодість!»11. 

Новаційним способом пошуку другої половинки серед українських переміщених осіб 

                                                      
1 Українські вісті, 8 (1947). Новий Ульм, 4. 
2 Українські вісті, 5 (1949). Новий Ульм, 4.  
3 Українські вісті, 29 (1949). Новий Ульм, 4. 
4 Українські вісті, 93 (1948). Новий Ульм, 4. 
5 Українські вісті, 3-4 (1949). Новий Ульм, 6. 
6 Мілянич, А.М. (гол. ред.), Бандера, В.Н., Гурин, І.М., Ісаїв, В.В. (1980). Українські поселення. 

Довідник. Т. СС. Нью Йорк: The Ukrainian Center for Social Research Inc., 150. 
7 Центральний державний архів зарубіжної україніки, ф. 23, оп. 1, спр. 31, арк. 6-7. 
8 Хмельковський, Л. (2015). Тернисті стежки до Америки. Нарис. Київ: Смолоскип, 25. 
9 Романюк, А. (2006). Хроніка одного життя: спомини і роздуми. Львів: Видавництво «Мс», 163. 
10 Клименко, М. (2011). Из трех миров: Пережитое… непроходящее: «…Долг, завещанный от Бога». 

Москва: Русский путь, 164, 172. 
11 Романюк, А. (2006). Хроніка одного життя: спомини і роздуми. Львів: Видавництво «Мс», 163. 
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повоєнної Німеччині стало звертання до шлюбних агентств і оприлюднення шлюбних оголошень на 
шпальтах періодики. 

Щодо шлюбних агентств, то джерела тут небагатослівні. Відомо, що переміщеним особам, які 
опинилися в Німеччині і бажали створити сім’ю, пропонувало свої послуги Українсько-англійське 
метримоніальне агентство у Лондоні1, єдине такого роду у Великій Британії. Характерно, що 
агентство підтримувало зв’язки з українцями у різних кінцях світу, тож особи, що бажали створити 
сім’ю мали широкий географічний вибір. 

Шлюбних оголошень у періодиці було достатньо, щоб скласти цілісне уявлення з 
розглядуваного питання. У газеті «Українські вісті», що виходила у м. Новий Ульм, оголошення 
шлюбного змісту друкувалися у рубриці з відповідною назвою «Матримоніяльне». Серед 
дописувачів були переважно чоловіки. Серед них траплялися як українські ДіПі, так і громадяни з 
Австралії2, Англії3, Бельгії4 та найбільше з Канади5, звісно, за походженням українці. Іноземці 
українського походження, окрім іншого, повідомляли, що нададуть жінці допомогу з виїздом із 
Німеччини до відповідної країни. 

Цікаво, що висуваючи певні вимоги до кандидатки на роль дружини, чоловіки практично 
нічого, окрім віку, не вказували про себе. Однак траплялися і винятки, наприклад, С. Корсунський з 
Бельгії писав: «Кавалер, гарної будови, фізично розвинений, працює на фабриці звичайним 
робітником, має 35 років»6. Або: «Українець, чорнявий, лагідної вдачі, має 30 років, вище 
середнього росту, міцної будови, має гарну поставу, володіє німецькою, англійською і французькою 
мовами, за фахом авіаконструктор»7. 

Чоловіки віком від 24 до 45 років надавали перевагу жінкам 20 – 35 років (подекуди 40 – 45 р.) 
з однією дитиною (інколи однією-двома). Їхня майбутня дружина повинна була володіти 
наступними чеснотами: чесність, порядність, інтелігентність, ощадність, мати лагідну вдачу, бути 
доброю господинею та фізично здоровою. Інколи чоловіки вказували на регіон України, з якого має 
походити його майбутня наречена. Так, чоловік із канадійської провінції Альберта зазначав, що 
«бажає нав’язати листування з панною-наддніпрянкою»8. Натомість Петро Остапезук із Нью-Йорку 
(США) надавав перевагу галичанкам9. 

У свою чергу оголошень, авторами яких були жінки, фіксується значно менше. Шукали 
жіночого щастя переміщені особи різного віку: від 19 до 40 років, відповідно свого чоловіка вони 
бачили віком від 20 до 50 років. Більше жодних вимог до своїх обранців жінки не висували, окрім 
хіба що інтелігентності та бажання виїхати за океан. Мабуть, останнє було головним стимулом 
оприлюднення таких оголошень. Незаміжня жінка, опинившись у непривітній Німеччині та 
відчуваючи загрозу репатріації до СРСР, прагнула будь-що виїхати за океан. Якщо українсько-
американсько-канадійський «наречений» обіцяв надіслати афідавіт, то чому б не скористатися 
такою пропозицією? 

Слід зазначити, що ДіПі бажали залишатися інкогніто. Так, чоловіки-переміщені особи 
подавали оголошення підписуючись «Хміль», «Для реаліста», «Радість і щастя», «Дінець», 
«Самітний» і «Донбасівець», водночас громадяни інших країн, зазвичай, вказували власні імена та 
прізвища. Жінки-переміщені особи також конспірувалися, підписуючи свої оголошення, зокрема 
«Зелений гай» та «Осінь». 

Життєві труднощі, що супроводжували будні і свята українських переміщених осіб у 
повоєнній Німеччині, сприяли консолідації громади. Відчуваючи потребу у моральній підтримці та 
родинному затишку, а також допомозі у переборюванні матеріальних проблем таборового життя 
українська молодь створювала нуклеарні сім’ї. 

Сім’я українських переміщених осіб як соціальний інститут виконувала наступні функції: 
економічну (забезпечення матеріальних умов життя), природного відтворення (задоволення потреб 

                                                      
1 Українські вісті, 54 (1950). Новий Ульм, 4. 
2 Українські вісті, 49 (1950). Новий Ульм, 4. 
3 Українські вісті, 18 (1950). Новий Ульм, 4. 
4 Українські вісті, 24 (1950). Новий Ульм, 4. 
5 Українські вісті, 6 (1949). Новий Ульм, 4. 
6 Українські вісті, 11 (1949). Новий Ульм, 4. 
7 Українські вісті, 42 (1949). Новий Ульм, 4. 
8 Українські вісті, 6 (1949). Новий Ульм, 4. 
9 Українські вісті, 78 (1949). Новий Ульм, 4. 
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сім’ї у продовженні свого роду), сексуально-емоційну (задоволення потреб подружжя у спільному 
інтимному житті), виховну (забезпечення формування ціннісних орієнтацій в житті дитини), 
етнічного відтворення (формування у членів сім’ї національної свідомості, сприяння 
нагромадженню та передачі національно-культурних цінностей) та експресивно-рекреаційну 
(формування емоційно-психологічного мікроклімату сім’ї, забезпечення моральної підтримки). 

Однією з причин укладання шлюбу є продовження роду, тож закономірно, що у 
новоутворених сім’ях українських ДіПі чекали на поповнення. Як зазначає етнолог Оксана Кісь, в 
українському суспільстві материнство вважалося моральним і громадським обов’язком жінки перед 
Богом і людьми, тобто воно мало соціокультурну цінність. У народі говорили «Погана та мати, що 
не хоче дитя мати», «Живемо не батьками – помремо не людьми»1. Тож у сім’ях українських ДіПі 
народжувалося у середньому двоє дітей. 

Так, у повоєнній Німеччині взяли шлюб Софія Ярема та Юрій Лонишин, які згодом 
емігрували до США, де й стали батьками чотирьох дітей2. У 1948 р. одружилися Броніслава 
Мозалевська та Максим Скорупський, через два роки виїхали до США, виховували двох діток3. Пані 
Броніславі випала нелегка доля: рано овдовіла й провела в останню путь молодого сина. 

У 1946 р. у Німеччині побралися учасниця хору «Україна» Н. Городовенка Галина Тригуб та 
письменник і громадсько-політичний діяч Іван Багряний4, у яких згодом народилося двоє дітей. 
Цікаво, що на той момент молодий був уже одружений із Антоніною Зосимовою, з якою мав двох 
дітей. Проте Іван Павлович емігрував сам-один, залишивши родину в Україні; згодом був 
переконаний, що вони загинули у вирі війни5. 

Українські переміщені особи встановлювали певні рекорди у справі укладання шлюбів. Так, 
Катерина Кухарчук і Микола Гуцул уклали, мабуть, один із найшвидших шлюбів. Вони 
познайомилися у таборі, що біля м. Розенгайм 13 січня 1946 р., а вже 30 січня одружилися. Прожили 
разом щасливе життя, мали двох діток6. Якщо від моменту знайомства до шлюбу Катерини та 
Миколи Гуцулів минуло 17 днів, то Лярісі Голубович і Дмитрові Пенцаку довелося чекати довгих 
сім років. Справа в тому, що закохані не змогли реемігрувати до однієї країни: Ляріса виїхала до 
США, а Дмитро опинився в Аргентині. Лише через сім років закохані зустрілися у США, де й взяли 
шлюб і виховали чотирьох дітей7. 

У 1948 р. взяли шлюб Олена Козар і Костянтин Варварів8. До речі, реемігрувавши до США, 
К. Варварів став дипломатом, постійним представником США в ЮНЕСКО. 

Прикметою життя у Німеччині в останні роки війни і перші роки по її завершенні стало 
укладання міжетнічних шлюбів. Як свідчать джерела, траплялися випадки створення сімей серед 
російських ДіПі і німців910. Українські переміщені особи також не цуралися укладати шлюби з 
іноземцями. Наприклад, відомо, що серед українських остарбайтерів 138 жінок і 7 чоловіків 
(загальна чисельність «східних робітників» з України становила 2,5 – 3 млн осіб11) протягом 1944 – 
1946 рр. уклали такі шлюби. Так, жінки брали шлюб із підданими Бельгії, Голландії, Данії, Італії, 
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Київ: Дуліби, 218. 
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3 Хмельковський, Л. (2015). Тернисті стежки до Америки. Нарис. Київ: Смолоскип, 34. 
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Центр, 51. 
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Центр, 31, 51. 
6 Хмельковський, Л. (2015). Тернисті стежки до Америки. Нарис. Київ: Смолоскип, 14-15. 
7 Хмельковський, Л. (2015). Тернисті стежки до Америки. Нарис. Київ: Смолоскип, 25-26. 
8 Українські вісті, 87 (1948). Новий Ульм, 4. 
9 Зверева, С.Г. (сост.), Зверева, С.Г., Васильева, М.А. (науч. ред.). (2013). Русское зарубежье: музыка и 
православие. Международная научная конференция, 2008. Москва: Дом русского зарубежья им. А. 
Солженицына : ВИКМО-М, 346. 

10 Клименко, М. (2011). Из трех миров: Пережитое… непроходящее: «…Долг, завещанный от Бога». 
Москва: Русский путь, 169. 

11 Мілянич, А.М. (гол. ред.), Бандера, В.Н., Гурин, І.М., Ісаїв, В.В. (1980). Українські поселення. 
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Німеччини (найменше), Польщі, Франції, Чехословаччини та Югославії1. По завершенні Другої 
світової війни вони або залишалися жити у Німеччині, або виїздили на батьківщину закордонних 
чоловіка або дружини. Загалом відсоток українців, які брали шлюб з іноземцями був не значний. 

Важливим питанням у контексті функціонування родин українських ДіПі є іменування дітей. 
Аналіз імен, якими нарекали батьки-емігранти своїх дітей, дає підстави твердити, що у родинах як 
робітників, так і інтелігенції переважали традиційні для українського народу імена (Володимир, 
Іван, Микола, Ростислав, Ярослав; Анастасія, Марія, Софія). Наявність серед українського 
емігрантського іменослову імені Наталя слід розглядати як спробу батьків назвати доньку питомо 
українським іменним варіантом (на відміну від Наталія).  

Окрім того, подекуди можна зустріти імена, що породжують широкий конотативний спектр 
саме в контексті духовної культури українців (Нестор, Роксолана). Наприклад, хлопчика, який у 
1950 р. з’явився на світ у родині письменника Івана Багряного назвали Нестором, на честь хорового 
диригента Н. Городовенка. Із цього приводу у листі до свого соратника Івана Дубинця щасливий 
батько писав: «Був Нестор Махно, Нестор Городовенко, а це мусів би бути й ще один який небудь 
путній Нестор»2 У свою чергу письменник Улас Самчук констатував: «Добре назвали! І 
Городовенка вшанували і першого літописця не забули»3. 

Розлучення серед українських переміщених осіб повоєнної Німеччини, як і загалом серед 
українського традиційного суспільства, швидше були винятком, ніж правилом. Стримуючим 
фактором у цій справі було й те, що ІРО (англ. Іnternational Relief Organization, IRO – Міжнародна 
організація допомоги) повідомляла, що розлучені жінки з дітьми не підлягатимуть рееміграції з 
Німеччини4. Більше того, процедура розлучення у Західній Німеччині була доволі дорогою. Так, у 
1948 р. вона коштувала понад 500 марок5 (зарплата учителя в українській таборовій школі становила 
біля 200 марок6 на місяць, а друкарки отримували по 300 марок7). 

Перед дилемою, де саме розлучатися (у Німеччині чи вже у США) стояло подружжя поетів 
Ганни Черінь і Михайла Ситника. З одного боку, бракувало грошей, з іншого – не мали при собі 
посвідчення про шлюб. Як варіант М. Ситник обіцяв оголосити, що вони взагалі шлюб не брали і 
таким чином перевести їхню доньку у розряд нешлюбних дітей8. 

Траплялися випадки, коли одне з подружжя мало бажання розлучитися, однак із різних 
причин було непросто знайти свою другу половинку. Приміром, у газеті «Українські вісті» за 1948 
р. читаємо звернення Церковного управління Української автокефальної православної церкви (при 
єпископії в Регенсбурзі) надати допомогу у пошуках Михайла Лиссіна, з яким хоче розірвати шлюб 
його дружина Наталія Лиссіна9. 

Врешті, розлучення, хоч і підлягали громадському осуду, однак все ж були цивілізованим 
способом вирішення взаємовідносин. Адже спорадично у родинах українських ДіПі ставалися 
трагедії. Так, у таборі переміщених осіб у Гайденау чоловік, повернувшись з роботи і заставши свою 
дружину з іншим, позбавив її життя10. 

Таким чином, українській родині за умов повоєнної Німеччини були притаманні традиційні та 
новаційні риси. Друга світова війна породила проблему розірваних сімей, а повоєнні реалії – 
проблему пошуку втрачених рідних і знайомих. Українські діти-сироти, які опинилися у Німеччині 
отримали можливість виїзду за океан, зокрема до США, і набуття там нової родини. У 

                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління, ф. 4470, оп. 1, спр. 2, арк. 2-11. 
2 Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України, ф. 1186, оп. 1, спр. 38, арк. 3. 
3 Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 195, 
№ 320, арк. 5. 

4 Черінь, Г. (2012). Листи до Лицаря. 1946 – 1949. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 
73. 
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98. 
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90. 

7 Центральний державний архів зарубіжної україніки, ф. 23, оп. 3, спр. 2, арк. 2. 
8 Черінь, Г. (2012). Листи до Лицаря. 1946 – 1949. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 
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9 Українські вісті, 101 (1948). Новий Ульм, 4. 
10 Чалупа, А. (2015). Орвелл і біженці: Невідома історія «Колгоспну тварин». Київ: Видавництво 
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розглядуваний період в українському суспільстві з різних причин набули поширення цивільні 
шлюби, в яких з’являлися на світ незаконно народжені діти. Втім українські ДіПі прагнули 
створювати сім’ї, шляхом одруження, і народжувати у середньому двох дітей, яких називали 
традиційними для українців іменами. Умови життя у повоєнній Німеччині зумовили наявність 
традиційних і новаційних способів пошуку нареченого/нареченої. Так, до першого належить 
знайомство під час різноманітних заходів і частково під час богослужінь. У свою чергу новаційний 
спосіб полягав у пошуку майбутніх чоловіка/дружини через шлюбні агентства та оголошення. При 
цьому українські жінки покладали більше надій не стільки на створення сім’ї, скільки на можливість 
рееміграції за океан. Окрім того, в останні роки Другої світової війни і перші роки по її завершенні 
українці укладали шлюби з іноземцями, які у роки воєнного лихоліття опинилися у Німеччині. 
Розлучення у середовищі українських ДіПі практикувалися вкрай рідко, що було зумовлено 
дороговизною даної процедури та виникненням проблем у можливій рееміграції. 

Перспективами подальших розвідок може бути дослідження функцій, які виконувала сім’я 
українських переміщених осіб як соціальний інститут. 
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“UKRAINE CRISIS”: A VIEW FROM KYIV  
The  author,  a  Ukrainian  historian  and  a  witness  of  the  late  2013‐early  2014  events  in  Kyiv, 
presents  her  view  on  a  complex  phenomenon,  called  “Ukraine  crisis”.  The  paper  explains  the 
causes of the crisis, and some ambivalent issues, related to Maidan and post‐Maidan periods. It 
briefly  analyzes  both  domestic  and  international  dimensions  of  the  crisis,  and  emphasizes 
Russia’s  role  in  it.  The author  argues  that Russia’s  aggression against Ukraine  caused  “Russia” 
international  crisis,  which  did  not  let  domestic  “Ukraine”  crisis  to  finish,  but  deepened  and 
expanded  it.  “Russia  crisis”  has  revealed  fundamental  shifts  in  the  international  strategic 
environment in the early 21st century. Its outcome will determine the rules in world politics, and 
the fundamental features of the international order.  
Key words: Ukraine crisis, Russia crisis, Ukrainian Revolution, Russia’s aggression 

So called “Ukraine crisis” is a complex phenomenon, which is not easy to categorize and 
chronologize. It includes many dimensions, both Ukrainian domestic and international, bilateral and 
multilateral, European and global.  

Since late 2013-early 2014 a lot of analytical reports and scientific works, including books have been 
written to describe this phenomenon. So far, the most comprehensive study of the subject is presented by 
Andrew Wilson1, Serhy Yakelchyk2, Taras Kyzio3, Andreas Aslund4, and Richard Sakva’s5 books, 
Alexander Motyl’s papers, as well as by some collective monographs, published in the U.S. and the E.U.6 
In spite of the authors claim to present an unbiased view on the crisis, their narratives about 2013-2016 
events in Ukraine essentially depend on their personal political views, and their attitude to Ukraine and 
Russia. For example, Richard Sakwa’s “unbiased” description of the same events differ significantly from 
Andrew Wilsons’ one. In the amount of scientific literature about “Ukraine crisis”, Ukrainian narrative and 
analysis are hardly observed. This paper presents this phenomenon from a point of view of a Ukrainian 
historian from Kyiv, and a witness of the events.  

Difficulties in writing about the crisis start with a definition of its name. Ukrainian scholars oppose 
the term “Ukraine crisis” as, in their opinion, it emphasizes ills of Ukraine that presumably have caused the 
crisis. However, we agree with American and European scholars who define the crisis as “Ukraine”, 
“Ukraine’s” or “Ukrainian”. We also argue that since Russia’s aggression against Ukraine the term “Russia 
international crisis” also applies. Nevertheless, it cannot replace previous term completely, because “Russia 
crisis” did not let domestic “Ukraine” crisis to finish, but deepened and expanded it. 

In the domestic realm the term “Ukraine crisis” literally applies to the events between November 
2013 and February 2014, a period of mass anti-government protests in Ukraine that started in Kyiv as a 
reaction to the President Yanukovych’s decision to postpone the signature of the Ukraine-EU Association 
Agreement. The protests revealed people’s vision of Ukraine as a part of Europe, their eagerness to 
fundamental reforms and deep discontent with the Yanukovych regime. We consider the events, also 
known as Euromaidan, as the next stage of the 2004 Orange Revolution, which did not reach its goals. At 
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the beginning, the developments were similar, but after forceful dispersal of a students’ camp at Maidan a 
part of protestors (called activists) took more radical stance, and finally shifted from peaceful to violent 
actions to make the President Yanukovych go. The actions revealed that a part of Ukrainian society has 
become more radical, less tolerant to dishonest politicians, and more inclined to drastic measures for last 
ten years. 

Yanukovych’s personality contributed a lot to the events. The negative perception of the President 
with criminal past and the same criminal methods in power united different social, political and business 
groups against him. However, the activists went further than the political opposition leaders. They believed 
that it was not only the President who had to be replaced, but the whole ineffective and corruptive 
governmental system. Unlike 2004, no one of the politicians was fully trusted by the protestors. Maidan 
presented a new kind of protests, “horizontal”, rather than top-down, and truly social1. It was self-organized 
and self-governed; it produced new leaders, new methods of activity, and new culture.  

Maidan’s roots go deep into Ukrainian Cossack ancestry. 16-18th centuries Cossacks considered 
liberty their most valuable assert, and they were ready to die for it. The text of Ukrainian national anthem 
includes the words: “We will lay our soul and body for our freedom, and we will prove that we are 
Cossacks’ descendants”. That is what happened at Maidan. It was not just an uprising or a riot. The events 
were rightly coined as a Revolution of Dignity as they revealed people’s aspirations for a decent life, 
effective liberal and social state, European developmental model, and fundamental reforms that the nation 
desperately needed.  

Kyiv Maidan created a model for similar “Maidans” in different parts of Ukraine, mostly in its 
western and central parts. At the same time, “anti-Maidans” in other parts of Ukraine, especially eastern and 
southern ones, also appeared. There were two principal issues that divided Ukrainian society, specifically 
an attitude to a ruling Party of Regions, and to relations with Russia, which initiated a new ambitious 
integration project – Eurasian Economic Union – within post-Soviet area. The protests revealed that the 
discontent with the president Yanukovych’s’ rule and aspiration for Ukraine to be a part of united Europe 
were not shared in all parts of the country equally. Different approaches to the issues were known long 
before the revolution, as voters demonstrated their political preferences during parliamentary and 
presidential elections. It was Russia’s aggressive interference that turned the disagreements into a violent 
separatism.  

From the very beginning, Russia’s propaganda created a myth about Nazi coup in Kyiv that removed 
the legitimate President from power. The myths targeted not only Russian and foreign audiences, but also 
Ukrainian citizens. They generated a feeling of threat in mostly Russian-speaking parts of Ukraine from 
alleged “Banderivtsy” (Stepan Bandera’s supporters), though most of people did not actually know who 
they were. For some people, S. Bandera’s name was associated with anti-Soviet military force in the 
Western Ukraine during the World War II and in the aftermath or with his cooperation with German Nazi. 
For others, it was just a symbol of increasing influence of Ukrainians from Western regions on politics in 
Kyiv. Undoubtedly, S. Bandera is an ambiguous figure in Ukrainian history. However, his actions do not 
look as much odious, if to put them into a historical context, and recall Stalin’s USSR and Hitler’s Germany 
“friendship” during first years of the World War II (September 1939 – June 1941), their shared expansionist 
ideology and practice, and millions of lives, taken by the Stalin’s regime in 1930s, including millions of 
Ukrainians, who died because of repressions and famine.  

Any unbiased observation of events in Kyiv in February 2014 leads to a conclusion that they did not 
relate to Nazi coup in any way. As for S. Bandera, for Maidan-supporters his name was associated with 
self-sacrifice in the name of Ukraine and its liberation from Soviet, Nazi German and Polish rule, 
considered by S. Bandera and his supporters as an occupation. There were a lot of intellectuals and students 
(neither Nazi no extremists) at Maidan during its both peaceful and violent stages. The results of 2014 
presidential and parliamentary elections demonstrated Ukrainians’ moderate political preferences. The most 
radical nationalist party “Svoboda” (Liberty) (still neither Nazi no extremist), a leading political 
organization in the struggle against V. Yanukovych regime, did not overcome 5% vote barrier to be elected 
to the parliament2.  

                                                      
1 Karpyak, O. (2014). Ukraine's Two Different Revolutions. BBC Ukrainian. <http://www.bbc.com/news/world-

europe-25210230> (2016, April, 05). 
2 Extraordinary Parliamentary Elections 2014. Central Election Commission. 

<http://www.cvk.gov.ua/vnd_2014/> (2016, March, 5); Ukraine. The World 
Factbook. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html> (2016, March, 05). 
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As for a removal of a “legitimate” president by illegal methods, not all but fair elections form 
legitimate power. They require equal opportunities for all candidates and political parties, and no use of 
administrative resources. In Ukraine, these factors were absent. Most businesses were subordinated to the 
V. Yanykovych’s “family”. The President’s Party of Regions encountered more than 1,3 million members 
in 2013, and controlled all levels of power. In this regard it resembled the Communist Party of the Soviet 
Union1. The Administration’s illegal methods made any legal ones to change it predetermined to failure. 
There was no other way to remove V. Yanukovych from power than people’s uprising.  

Then, V. Yanukovych was not removed from power illegally. He and the members of his “family” 
fled the country to Russia after he signed a compromise agreement with the moderate opposition leaders 
about early presidential and parliamentary elections2. The agreement, reached through the international 
mediation, was designed to end a severe political crisis in Ukraine. However, Yanukovych decided to flee 
the country that demonstrated his understanding of inevitable responsibility for the illegal activity. After the 
President stopped exercising his duties, a legitimate parliament appointed the Acting President and a new 
government until the early presidential elections in May 2014 and parliamentary elections in October 2014. 
It was expected that they would end the political crisis in Ukraine. That did not happen because of Russia’s 
aggression, which gave the “Ukraine crisis” a completely different meaning. 

In the domestic realm a revolution in Ukraine has continued, as revolutions do not stop with shifts in 
power, but require drastic changes. Maidan has just launched the process of fundamental reforms to make 
Ukraine a stronger and more effective liberal, democratic, and social state. The overwhelming majority of 
Ukrainians stands for a rule of law, liberal democracy, responsible government, productive economy and a 
social state, for the values and models, represented by the European nations and the U.S. It contests 
corruption, ineffective government and criminal schemes. Most of Ukrainians also stand for their country 
real sovereignty and their right to choice its future.  

So far, the changes are rather slow and have not passed a point of no return yet. However, it is much 
more difficult to implement fundamental reforms in a democratic state than in an authoritarian one, 
especially in times of a prolonged crisis. Additionally, Ukraine has started comprehensive reforms only 
during the third decade of its independence, which is another key obstacle to their rapid implementation. 
Ukrainian governments lost the best time for reforms in early 1990s because their agenda was always 
dominated by security issues. Though the term “Russia’s threat” was never used, policymakers had to 
consider Kremlin’s reaction on their decisions, including rapprochement with the E.U.  

Since early 21st century, Russian government has demonstrated its interest in establishing the similar 
authoritarian regime in Ukraine, and reintegration of post-Soviet area. However, Ukrainians are not 
Russians. Every attempt to implement the vision caused massive opposition, including 2004 and 2013-2014 
Maidans. At the same time, Maidans’ participants did not understand Russia’s threat and largely ignored 
the issue that finally led to tragic consequences. As further events revealed, nobody foresaw Russia’s 
aggression, even leading Western experts.  

Ukraine’s rapprochements with the EU and its course of fundamental reforms have been considered 
in Moscow as a sharp move from Russia, which suggests Ukraine a vital sphere of its influence. Moreover, 
Ukraine is a key element of Russia’s Slavic and European identity. Ukraine occupies the major territory of 
the medieval Slavic state (namely Rus land with a capital in Kyiv) that Russia claims to ascend from. That 
is why it is known as Kyiv Rus (not Kyiv Russia, as it is often mistakenly translated). Moscow Principality 
(Moscovia) was only one of many Rus’ principalities, and it took the name “Russia” only after establishing 
its control over Kyiv. It is Ukraine that is a heart of Rus’ land, so the name “Russia” more applies to 
contemporary Ukraine than Russia. The identity crisis in Russia after Soviet Union disintegration has 
caused its return to imperialist policy to possess Ukraine again, though in a different form.  

After the opposition’s victory in Kyiv in late February 2014, Russia has started a fierce anti-
Ukrainian propaganda and launched special operations to destabilize situation in the regions with 
predominantly Russian-speaking population. The actions caused antigovernment unrests in different parts 
of Ukraine, mostly in the Crimean Autonomous Republic and Donbass region. Crimean crisis, orchestrated 
from Moscow, ended very quickly by Russia’s occupation and annexation of peninsular.  

                                                      
1 Украинская КПСС. Массовость и конъюнктурность превращают Партию регионов в КПСС (2013). 

Korrespondent. <http://korrespondent.net/ukraine/politics/1517259-korrespondent-ukrainskaya-kpss-
massovost-i-konyunkturnost-prevrashchayut-partiyu-regionov-v-kpss> (2016, April, 06). 

2 Соглашение между Януковичем и оппозицией – полный текст. Наша Ніва.nn.by. 
<http://nn.by/?c=ar&i=123175&lang=ru> (2016, April, 05). 
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The occupation and annexation of Crimea present the most apparent acts of Russia’s aggression, a 
gross violation of international norms and rules. By the actions, Russia disregarded bilateral and 
multilateral agreements with Ukraine, including the 1994 Budapest memorandum on security assurances in 
connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons1, the 1997 
Ukraine-Russia “Grand” Treaty on friendship, cooperation and partnership2 and the 2003 bilateral Treaty 
on Ukraine-Russia state border3. There were two main reasons, why Kyiv government did not act more 
decidedly during Crimean crisis to stop separatists, including using security forces. First of all, it tried to 
avoid Russia’s military interference, taking into consideration its military base at Crimea and concentration 
of its troops on Ukraine’s borders. Then, it did not expect Russia’s disregard of international agreements 
and norms, and relied heavily on international support to preserve its territorial integrity.   

When the previous tactics of securing Ukraine’s integrity did not work, Ukrainian government has 
launched an Anti-terrorist Operation against separatists at Donbass, who were inspired by Crimea 
secession. As Russia provided them with a financial, military and manpower support, the operation 
escalated into a full-scale military conflict. Russia’s propaganda pictures it as a civil war in Ukraine, and 
V. Putin presents himself a peacemaker. However, without Russia’s management, financial and military 
supplies, political and diplomatic support of the separatists and without annexation of Crimea would not be 
any military conflict at Donbass at all.  

In fact, Russia is waging a proxy war against Ukraine at Donbass. When the Anti-terrorist Operation 
was going to succeed in August 2014, Russia used its regular military forces to unable such developments. 
Ukraine suffered great losses and had to sign Minsk agreement in September 2014. Russia’s-managed 
separatists did not obey the rules and used armistice on their advantage. With Russia’s support, they 
organized a large offensive in early 2015 that forced Ukrainian government to sign Minsk-2 agreement, 
which was Ukraine’s diplomatic defeat. Its implementation completely depends on Russia’s good will. 
However, Kremlin is not interested in finishing the conflict to have leverage over Ukraine.  

Besides a proxy war at Donbass, Russia has been waging a non-proclaimed “hybrid” war against 
Ukraine that includes ideological, information, trade, and gas wars, and special agents’ subversive activities 
to destabilize situation in Ukraine. Russia’s aggression threatens existing of Ukraine as a national state, and 
indeed, its disintegration and destruction is Kremlin’s ultimate goal. It was 2008, several year before the 
Revolution of Dignity, when V. Putin told to G. W. Bush that “Ukraine was not a state”, “while the western 
part of the country may belong to Eastern Europe, Eastern part is Russia’s”4. As long as the resources in 
Russian-Ukrainian undeclared war are clearly asymmetrical, it is only international support that enables 
Ukraine to survive and continue the struggle. 

Russian state machine is very skillful in producing false ideological constructions and myths to 
justify its aggressive expansionist policy. Kremlin explains its policy towards Ukraine by its obligations to 
protect ethnic Russians and Russian-speaking population, including their language rights. In fact, the 
language problem has never been a major issue in Ukraine, but a tool to ruin it from inside. Ukraine as a 
national state cannot exist without a national identity, including national culture and language. That is why 
Ukrainian language is official in Ukraine, and it has to be protected because of its long-termed 
discrimination. 

Politicization of Russian language problem, along with Russian Orthodox Church and Russian TV, 
has been a powerful tool of Russia’s “soft power” in Ukraine. However, overwhelming majority of ethnic 
Russian and Russian-speaking Ukrainians identifies themselves with Ukraine, not Russia. They constitute 
Ukrainian political nation, and they contribute to Ukrainian revolution as much as other Ukrainian citizens. 

                                                      
1 Ukraine. Memorandum on Security Assurances. Budapest, 5 December 1994. 

Wikisource. <https://en.wikisource.org/wiki/Ukraine._Memorandum_on_Security_Assurance> (2016, April, 
05). 

2 The Treaty of Friendship, Cooperation and Partnership between the Russian Federation and Ukraine. May 31, 
1997. CIS-Legislation.com. <http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=4181> (2016, April, 05); Договір 
про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Офіційний сайт 
Верховної ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_006> (2016, April, 06). 

3 Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон 
(28.01.2004). Офіційний сайт Верховної ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_157> 
(2016, April, 06). 

4 Morelly, V.L. (2016). Ukraine: Current Issues and U.S. Policy. Congressional Research Service. 
<https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33460.pdf> (2016, April, 05). 
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Russia’s interference to “protect” them has a visible opposite effect. According to the UN report on Human 
Rights, presented in Kyiv in June 2016, as a result of military conflict at Donbass, at least 9 371 people 
were killed, 21 523 were wounded, a lot of people had been missing1. About 1,5 million people were forced 
to migrate, and experienced severe financial and moral hardships.  

Russia’s claims to protect ethnic Russians and Russian-speaking population are correlated with 
“Russian World” concept, which is not brand new. In the 19-early 20th centuries Russian Empire used the 
similar concept of panslavism, and claimed a protection of Slavs and Orthodox Christians to ruin Ottoman 
Empire and Austrian-Hungarian Monarchy. Aggressively nationalist, expansionist and imperialist Russia’s 
policy has not changed, but in the 21st its main target has been Ukraine.  

Human concerns were never a driving force of Russia’s policy. It has been all about strengthening of 
Russian state by any means, without any humanitarian component. Throughout all its history Russia/Soviet 
Union/Russian Empire repeatedly created international crises on near abroad for further expansion. So 
called “Ukraine crisis” is one of them. However, it is not just a war for territories and strategic advantages; 
it is a struggle of different developmental models – Russia’s authoritarian and Ukraine’s democratic. 
Moreover, Ukraine’s success could inspire other post-Soviet nations to keep more independent position in 
regard to Moscow, or encourage domestic transformations in Russia that Kremlin cannot tolerate.  

Russia’s aggression against Georgia (2008) and Ukraine has revealed its new revisionist stance on 
international arena. V. Putin has sent a strong message “Russia is back” to bargain other great power’s 
recognition of Russia spheres of influence in the post-Soviet area and above, and new rules in world 
politics. Since Russia’s aggression, the “Ukraine” crisis has turned into “Russia” international crisis, 
because it relates not only to Ukraine. Kremlin’s goals embrace a return to status-quo in Europe before the 
Soviet Union’s collapse, including the EU disintegration. Besides Ukraine, the “Russia crisis” includes a 
crisis of European and global security institutions, and great powers’ relations. It reveals helplessness of 
middle and small nations in face of a great power with aggressive nationalist ideology, nuclear weapons 
and a permanent seat in the UN Security Council. It also reveals helplessness of great powers in face of 
cynic ignorance of international norms by other great power if they do not serve its interests.  

The crisis has demonstrated that the Cold War mentality is still alive. Nowadays Russia’s rhetoric 
largely resembles the Soviet one. Its official media is blowing up an image of Russia as a besieged fortress, 
explains the annexation of Crimea by a desire to avoid a potential allocation of NATO base at the 
peninsular. If Cold War is defined as primarily ideological confrontation between nations with different 
models of development, nowadays we are witnessing the battle of values again, presented by the Ukrainian 
revolution and Russia’s intervention. Simultaneously, the “Russia crisis” has showed that the issues of 
traditional security are relevant again. Today, as during Cold War period, NATO and Russia consider each 
other as strategic rivals. 

Also, the crisis has revealed fundamental shifts in the international strategic environment in the early 
21st century. For a short historical period, the international system underwent significant transformations 
from a bipolar to unipolar, and then to multipolar world order. The U.S. and European nations do not have a 
dominant position in the global affairs as they used to. Power is distributed between new centers, state and 
non-state entities. There is no global leader acceptable for all centers of power. This particular strategic 
environment has enabled Russia’s annexation of Crimea and its further aggression against Ukraine. “Russia 
crisis” is an evidence of multilateral world order fragility, when a great power acts irresponsibly in the 
name of its own selfish interests. The 2008 war against Georgia was a trial balloon of a new Russia’s 
foreign policy. The U.S. and Europe’s weak response on the aggression encouraged Moscow to continue. 

Growing interdependence of nations in a globalized world makes it more difficult to stop aggressor, 
especially as it is one of the great nations with nuclear weapons and a permanent seat in the UN Security 
Council with the veto power. European and American policymakers deny that the crisis started a new Cold 
War in the international relations, as far as there are a lot of regional and global issues where great powers, 
including Russia, have to work together. However, in spite of a crucial importance of international 
cooperation to address the issues of the mutual concern, aggression must not be tolerated. History says that 
concessions never made aggressors stop; they only encouraged their further expansion and made the 
situation much worse.  

Europe and world need both a strong reliable Ukraine and Russia. However Russia cannot be a 

                                                      
1 В ООН озвучили свіжі дані про кількість вбитих та поранених за час війни на Донбасі. 3 червня 2016 р. 

Tyzhden.ua. <http://tyzhden.ua/News/166667> (2016, April, 05). 
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reliable partner until it pursues aggressive policy. Russian Empire, as well as the Soviet Union, caused a lot 
of problems for different states and international relations in general, including the first and the second 
world wars. Extremely nationalist imperial nuclear Russia that cynically violates international norms and 
rules is even more dangerous, especially in the new multilateral and globalized international environment. 

In conclusion, “Ukraine crisis” is viewed differently from Kyiv, Moscow, and other places. It is hard 
to generate a completely unbiased approach to it, while it is still in process. A scientific discourse on the 
issue helps to debunk Russia’s propaganda myths, and raises a lot of important theoretical questions: what 
is revolution, what is the difference between separatism and nations’ right on self-determination, in what 
circumstances foreign intervention can be tolerated, and others. 
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Чехословаччина на початку ХХ ст. була однією з найбільш лояльних до української еміграції 
держав Європи. Проведення «Російської акції допомоги» (програма допомоги емігрантам з території 
колишньої Російської імперії, у рамках якої протягом 1921–1937 рр. з бюджету Чехословаччини 
було виділено понад 500 млн чехословацьких крон)1, ліберальна візова політика та ін. кроки 
керівництва Чехословацької республіки (ЧСР) привели до зосередження на її території значної 
частини української  культурно-освітньої і наукової інтелігенції. Велику роль у цьому відіграли 
тогочасний президент Чехословачини, головний ідеолог допомоги емігрантам з Т. Г. Масарик та 
куратор цієї допомоги, заступник міністра зовнішніх справ ЧСР В. Гірса.  

 Опинившись у сприятливому для себе середовищі, українські емігранти почали створювати 
розгалужену та строкату систему організацій для розгортання активної культурно-просвітницької 
діяльності. З-поміж них виділяються професійно-наукові організації, які своєю структурою і 
складом нагадували професійні об’єднання, а завданнями – наукові установи. Незважаючи на те, що 
виникали вони за професійною і галузевою ознакою, об’єднуючи у собі представників однієї 
спеціальності, їх завданнями була інтелектуальна творча діяльність, спрямована на отримання і 
використання нових знань.  

В українській історіографії проблема міжвоєнної української еміграції у ЧСР представлена 
                                                      

1 Віднянський, С.В. (1997). Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра іст. наук у формі наук. доповіді: спец. 07.00.02. Київ. 
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багатьма дисертаційними дослідженнями, науковими та науково-популярними публікаціями. З-
поміж них найбільшої уваги заслуговують праці С. Наріжного1, С. Віднянського2, В. Трощинського3, 
П. Федорчака4 та ін. При цьому слід констатувати повну відсутність спеціальних досліджень 
стосовно професійно-наукових установ. Їх розглядали переважно у контексті вивчення інших 
питань. 

Метою статті є дослідження професійно-наукових організацій української еміграції у 
Чехословаччині в 20-30-х рр. ХХ ст., розкриття їх структури та основних напрямів діяльності. 

Центрами виникнення професійно-наукових об’єднань стали Прага і Подєбради, де були 
розміщені Український Вільний Університет (УВУ) і Українська Господарська Академія (УГА) 
відповідно.  Саме професорсько-викладацький склад та випускники цих вищих навчальних закладів 
склали основу для створення організацій та визначення їх галузевої спрямованості. Так, у Празі 
українські науковці в основному займалися науковими дослідженнями  у галузі наук гуманітарного 
профілю, а в Подєбрадах акцентували увагу на розвитку технічних наук. 

Усього в ЧСР впродовж 20-30-х рр. ХХ ст. налічувалось п’ять професійно-наукових 
організацій. З них у Празі  діяли Українське правниче товариство, Українське педагогічне 
товариство (УПТ), Українське воєнно-наукове товариство (УВНТ), а в Подєбрадах − Українське 
аграрне товариство (УАТ) і Товариство українських економістів (ТУЕ). Першим виникло 
Товариство українських економістів, організаційні збори якого відбулися наприкінці 1923 р. у 
Подєбрадах, а статут ухвалений на загальних зборах 22 грудня 1923 р. Основною його метою стало 
поширення економічного знання серед українського народу та удосконалення фахової освіти своїх 
членів. Як наслідок, товариство зосередилося на випуску української економічної літератури, 
покращенні матеріального стану емігрантів-економістів і задоволенні їх культурних потреб5. 

У 1922 р. серед українських правників, що проживали у Празі, виникла думка про 
продовження діяльності ліквідованого у Києві «Українського правничого товариства». Реалізувати 
цю ідею вони планували через УВУ, який у цей час перевели з Відня до Праги. 21 грудня 1922 р. 
відбулося організаційне засідання, участь у якому взяли О. Ейхельман, Р. Лащенко, О. Мицюк, 
Г. Пирхавка та Ф. Щербина. Вони вирішили створити у ЧСР українську правничу аполітичну 
організацію, завдання якої полягали у проведенні культурно-просвітницької роботи, розробленні 
проблем українського правознавства і тісно споріднених з ним галузей знань. При цьому, у міру 
можливостей, передбачалося надавати моральну і матеріальну допомогу українським правникам в 
еміграції 6. 

17 березня 1923 р. керівництво Чехословаччини затвердило статут, а вже 10 квітня 1923 р. 
відбулися перші організаційні збори товариства7. У 1932 р. Українське правниче товариство було 
реорганізоване, а його засідання стали відбуватися одночасно з щотижневими зборами професорів 
факультету права і суспільних наук УВУ 8. При цьому його керівниками у різні роки були виключно 
представники професорсько-викладацького складу університету, а саме: Р. Лащенко, А. Яковлів, 
К. Лоський, С. Дністрянський9. 

                                                      
1 Наріжний, С. (1942). Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома 
світовими війнами. Част.1. Прага. 

2 Віднянський, С.В. (1997). Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра іст. наук у формі наук. доповіді: спец. 07.00.02. Київ. 

3 Трощинський, В.П. (1994). Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-
політичне явище. Київ: Інтел. 

4 Федорчак, П. (2013). Культурно-громадське життя української еміграції в Чехословацькій республіці 
1918-1939 рр. Галичина, ч. 22-23, 383-389. 

 Оскільки абревіатури Українського правничого товариства і Українського педагогічного товариства є 
аналогічними, автор для зручності використав її тільки для позначення Українського педагогічного 
товариства. 

5 Український Економіст (1928), ч. 1, 135. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 3831, оп.1, спр.5, арк. 1. 
7 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 3831, оп.1, спр.5, арк. 3. 
8 Ульяновська, С., Ульяновський, В. (1993). Українська наукова і культурницька еміграція у 

Чехословаччині між двома світовими війнами. Українська культура: Лекції. Київ: Либідь, 493. 
9 Віднянський, С.В. (1994). Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в 
Чехословаччині: Український вільний університет (1921–1945 рр.). Київ: Ін-т історії України НАН 
України, 50. 
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Питання, пов’язані з селянством та розвитком сільського господарства, були у полі зору 
Українського аграрного товариства, перші ініціативні збори якого відбулися у Подєбрадах 9 травня 
1929 р. Участь в установчих зборах УАТ 20 травня 1929 р. взяли 14 осіб, а саме: О. Антипів, С. 
Білодуб, П. Гарячий, В. Прохода, К. Подоляк, А. Бойко, З. Івасишин, Я. Танцюра та ін.1. Метою 
діяльності товариства було академічно-наукове  дослідження інтересів та потреб українського села2. 
Воно також прагнуло об’єднати «хліборобів і хліборобського походження емігрантів з території 
України»3 для поширення в їхньому середовищі «знання з питання ідеологічних загально-
хліборобського характеру повоєнних і пореволюційних обставин»4 та набуття ними необхідного 
досвіду в галузі сільського господарства.  

На початку 30-х рр. ХХ ст. у Празі виникає Українське педагогічне товариство,  ініціаторами 
створення якого виступили викладачі Українського високого педагогічного інституту ім. М. 
Драгоманова5. 22 квітня 1930 р.  Земський уряд  затвердив його статут, а вже 31 травня 1930 р. в 
будівлі Карлового університету у Празі відбулися  установчі збори6. Основною метою УПТ було 
вивчення питань теорії і практики з педагогіки, минулого і тогочасного становища народної освіти 
на українських землях та за кордоном7.  

Останнім виникло Українське військово-наукове товариство, яке з 1931 р. у Празі розгорнуло 
активну наукову діяльність. Його завдання передбачали організацію роботи з метою зростання 
обізнаності українських емігрантів у військовій справі, їх інструктування та заохочення до навчання 
8. УВНТ розглядалося як резерв для об’єднання «мілітаризованої / не виключаючи й цівільних / 
частини кадрів нації»9, «розвідки на майбутнє та плекання здорового духа й витворення власної 
воєнної доктрини»10.   

Визначальною умовою успішної реалізації завдань професійно-наукових організацій 
виступали матеріальні ресурси, від яких залежали повсякденна робота (оренда приміщення, 
канцелярські видатки), культурно-просвітницька і видавнича діяльність тощо. У переважній 
більшості основу бюджету складали вступні та річні членські внески, у сумі від 5 крон (Українське 
правниче товариство11, УПТ 12) до 36 крон (ТУЕ)13. Додатковими джерелами доходів були 
добровільні пожертви окремих емігрантів, прибутки від організації культурно-масових заходів, 
продажу виданої літератури та ін. Українське правниче товариство також отримувало допомогу від 
Міністерства закордонних справ та Міністерства шкільництва і народної освіти ЧСР, надану на 
цільові призначення14. Інші організації такої допомоги були позбавлені, оскільки виникли уже після 
згортання «Російської акції допомоги».  

Чисельність професійно-наукових організацій не була сталою і залежала від загальної 
кількості представників тих чи ін. професій на еміграції у Чехословаччині. Найменш чисельним 
серед інших було УАТ, до якого входило тільки 25 осіб15. Найбільше українських емігрантів 

                                                      
1 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1, спр.1093,     арк. 68. 
2 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1, спр.1093,    арк. 68 зв. 
3 Центральний державний архів громадських об’єднань України. ф. 269,  оп.1, спр.1093,    арк. 21. 
4 Центральний державний архів громадських об’єднань України. ф. 269,  оп.1, спр.1093,    арк. 21. 
5 Ульяновська, С., Ульяновський, В. (1993). Українська наукова і культурницька еміграція у 

Чехословаччині між двома світовими війнами. Українська культура: Лекції. Київ: Либідь, 493. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1,  спр. 7, арк. 

10. 
7 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1,  спр. 1, арк. 

1. 
8 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1,  спр. 381,   арк. 4. 
9 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1,  спр. 380,    арк. 13. 
10 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1,  спр. 380,    арк. 13. 
11 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.   ф. 3831, оп.1, спр.5, арк. 

24. 
12 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.   ф. 4407, оп.1,  спр. 3, арк. 

20 зв. 
13 Український Економіст (1928).  ч. 1, 137. 
14 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 3831, оп.1, спр.5, арк. 

24. 
15 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1, спр.1093,    арк. 62. 
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об’єднало УВНТ, чисельність якого в кінці 1933 р. досягла 190 осіб1. 
Діяльність професійно-наукових об’єднань проводилась в організаційному, науковому та 

видавничому напрямах. Окреме місце посідала їх культурно-просвітницька робота, що проявлялась 
у  налагодженні контактів з ін. українськими установами та організаціями як в еміграції, так і на 
українських землях, організації та участі у культурно-масових заходах  української еміграції тощо. 

Організаційний напрям передбачав розбудову професійно-науковими об’єднаннями своєї 
структури через залучення нових членів і пропаганду власних ідей у середовищі українських 
емігрантів та на етнічній території України.  

Реалізація наукових завдань відбувалася через підготовку та виголошення членами 
професійно-наукових об’єднань доповідей на актуальні галузеві теми. Товариство українських 
економістів після загальних зборів 21 лютого 1928 р. запровадило  у практику щомісячні наукові 
доповіді.  Протягом травня 1928 – травня 1929 рр. у стінах товариства свої доповіді виголосили Є. 
Гловінський,  В. Приходько,  Г. Денисенко. Після кожного їх виступу тривали дискусії, участь у 
яких в середньому брали 5-6 осіб2. Протягом травня 1929 – травня 1930 рр. відбулося ще три наукові 
засідання 3. 

У стінах Українського правничого товариства протягом 1923-1928 рр. було зачитано та 
обговорено 53 наукові доповіді. Найбільшу активність у цей час  проявили  Р. Лащенко (18 
доповідей), О. Мицюк (9 доповідей), П. Клунний (7 доповідей), М. Лозинський (4 доповіді) та ін.4 

В УПТ проведення наукових засідань були регулярними протягом усього періоду його 
діяльності. Найбільш результативним у цьому став 1931 р., коли відбулося 6 засідань5. Важливим у 
науковій діяльності Українського педагогічного товариства стало дослідження  розвитку педагогіки 
на українських землях. Наприклад, 23 березня 1938 р. загальні збори товариства заслухали доповідь 
майбутнього прем’єр-міністра Карпатської України Ю. Ревая на тему: «Шкільна справа на 
Підкарпатській Русі».6 У полі зору українських педагогів перебували також розвиток українського 
шкільництва в еміграції, загальна теорія педагогіки та ін.  

8 грудня 1932 р. з виступу О. Декролі і С. Сірополка «Ревізія шкільних підручників» почато 
роботу щодо перегляду  шкільних підручників, використовуваних у початкових і середніх школах 
ЧСР на предмет правдивого висвітлення даних про Україну та українське життя. С. Русова взяла на 
себе перегляд підручників з географії, С. Наріжний та П. Феденко − з історії, Т. Палішник – читанок. 
Вони мали на меті проаналізувати зміст цих підручників і подати проект змін допущених там 
невідповідностей та неточностей 7. 

До сфери наукових інтересів членів УАТ входило дослідження життя українського селянства, 
його господарських та культурних прагнень. Одним із напрямків цієї роботи  стало «опрацьовання, 
зачитання та видання рефератів по селянознавству і дальшого їх розповсюдження поміж 
прихильниками ідей т-ва»8. З цією метою у травні 1929 р. УАТ розпочало цикл лекцій з 
«селянознавства», який налічував 25 тем. Він включав питання щодо зв’язків селянства з іншими  
соціальними верствами, його потреб та ін. 9 

Для організації наукової діяльності УВНТ у його структурі було створено Наукову колегію10. 
На її засіданнях розглядали питання поділу складу УВНТ на окремі групи для спільного 
опрацювання ними різних проблем у галузі воєнної науки. До липня 1932 р. Наукова колегія 
створила 24 такі групи.  Вона також переглядала підготовлені наукові праці, проводила їх редакцію і 

                                                      
1 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1,  спр. 381,     арк. 48. 
2 Український Економіст (1929).  ч. 2, 152-153. 
3 Український Економіст  (1930).  ч. 3, 156. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.   ф. 3831, оп.1, спр.5. арк. 

26. 
5 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1,   спр. 8,  арк. 

1. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1,  спр. 14,  арк. 

1. 
7 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1,  спр. 9, арк. 

1. 
8 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269, оп.1, спр.1093,     арк. 61. 
9 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269, оп.1, спр.1093,     арк. 61. 
10 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269, оп.1, спр. 380,       арк. 4. 
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готувала до друку 1. 
 При НК створювалися секції, що безпосередньо проводили науково-дослідницьку роботу, 

готували і видавали наукові праці, розробляли основи спільної платформи УВНТ. Таких секцій було 
дві: воєнно-технічна та воєнна політично-соціологічна.  Перша секція вивчала питання суто воєнно-
технічного характеру: стратегія і тактика, організація збройних сил, фортифікація та ін.  Друга 
секція розглядала проблеми політичного і соціологічного характеру, такі як:  причини конфліктів, 
воєнно-політичні ситуації в минулому і сучасності, соціальні зрушення в армії і народі, що впливали 
на становище збройних сил тощо2.  

Зважаючи на значні матеріальні витрати, видавничу діяльність у кожної з професійно-
наукових організацій вели по різному. Найбільш успішним цей напрям роботи був в Українського 
правничого товариства, якому  фінансову підтримку надавало керівництво Чехословаччини. Так, 
згідно з розпорядженням Міністерства шкіл і народної освіти ЧСР від 11 серпня 1924 р. товариство 
отримало на ці потреби 3 тис. крон. Вони були витрачені на друк другої частини книги Л. Лащенка 
«Лекції по історії українського права. Литовсько-польська доба: пам’ятники права», виданої у 1925 
р. в кількості 400 примірників. 14 липня 1926 р. Українське правниче товариство отримало 
одноразову допомогу у сумі 1 тис. крон на видання тексту пам’яток українського права за редакцією 
Р. Лащенка.  Завдяки цьому  в 1927 р.  у кількості 300 примірників було надруковано коротку 
редакцію Руської правди з бібліографічним покажчиком наукової літератури про неї до 1927 р. 
Розпорядженням Міністерства шкіл і народної освіти ЧСР від 4 вересня 1927 р. на продовження 
видавничої діяльності товариство отримало 1 тис. крон допомоги 3. 

На відміну від Українського правничого товариства, інші українські професійно-наукові 
організації матеріальної допомоги від керівництва ЧСР не отримували, і в своїй видавничій роботі 
орієнтувалися на власні фінансові ресурси чи допомогу українських емігрантів. В основному їм 
вдалося організувати випуск власних друкованих органів: «Український економіст» (ТУЕ)4, «Село» 
(УАТ)5, «За державність» (УВНТ спільно з Українським військово-історичним товариством у 
Варшаві)6. Українське педагогічне товариство основну свою увагу зосередило на видавництві 
педагогічної літератури. У 1932 р. воно надрукувало тиражем у 150 примірників збірник 
«Українське шкільництво на Буковині, в Галичині, на Закарпатті та в Канаді»7. Кошти на цей 
збірник надійшли як з бюджету товариства, так і з добровільних пожертв. Зокрема 20 
американських доларів надіслало Об’єднання українських організацій в США8. Водночас  
товариство видавало щорічні звіти зі своєї діяльності9. Надалі брак фінансових ресурсів не дозволив 
розгорнути широку видавничу діяльність.  

Однією з форм культурно-просвітницької роботи емігрантських об’єднань була організація та 
участь у культурно-масових заходах.  До них належали проведення урочистостей з нагоди 
пам’ятних дат української історії, святкування ювілеїв чи вшанування пам’яті видатних українських 
діячів та ін. Так, Товариство українських економістів 24 січня 1924 р. влаштувало урочисту 
академію з нагоди п’ятої річниці з дня смерті українського економіста проф.  М. Туган-
Барановського 10. 

Упродовж 1923-1928 рр. члени Українського правничого товариства підготували 12 різних 
доповідей на різні культурно-масові заходи11. Зокрема 25 квітня 1927 р. воно, за участю посла 

                                                      
1 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269, оп.1, спр. 381,     арк. 35. 
2 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1, спр. 380,         арк. 12. 
3 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,    ф. 3831, оп.1, спр.5,  арк. 

23-24. 
4 Український Економіст (1928),  ч. 1, 137. 
5 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1, спр.1093,     арк. 30. 
6 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1, спр. 125,  арк. 77. 
7 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1,  спр. 9, арк. 

2. 
8 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1,  спр. 9, арк. 

2. 
9 Наріжний, С. (1942). Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома 
світовими війнами. Част.1. Прага, 234. 

10 Український Економіст (1928). ч. 1, 135. 
11 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,     ф. 3831, оп.1, спр.5, арк. 

26. 
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Югославії у ЧСР Бранко Лазаревича організувало урочисте засідання з приводу 50-ї річниці початку 
боротьби за звільнення балканських слов’ян від турецької залежності. З цього приводу у 
періодичному виданні «Діло» було зазначено, що «засідання «Українського Правничого Товариства 
в ЧСР» було першим кроком для завязання безпосередніх культурних звязків з иншими південно-
словянськими братами». Доказом цього став і привітальний лист товариству від болгарського посла 
у Празі1. 

Одним з напрямків культурно-просвітницької роботи в УПТ, яку інші організації не 
практикували, стала організація у кінці 1934 р. підготовчих («матуральних») курсів для допомоги 
студентам-емігрантам у приміщенні Української Наукової Асоціації в Празі. На них вступило 4 
особи, з яких двоє готувалося до екзаменів, а решта належала до підготовчої групи. Завідувала 
курсами дружина С. Сірополка, О. Сірополко2. Проте через відсутність фінансування і зацікавлення 
з боку українського студентства матуральні курси згорнули свою роботу.  

Культурно-просвітницька діяльність УВНТ спрямовувалась в основному на влаштування 
прилюдних лекцій, яких протягом 1931-1932 рр. у Празі відбулося 19. У Подєбрадах протягом 1931-
1932 рр. було прочитано 4 лекції 3. На думку голови товариства М. Омеляновича-Павленка, УВНТ 
своїми лекціями намагалося творити «еліту армії, її мозок…»4, перед якою стояло завдання в 
майбутньому очолити визвольну боротьбу на українських землях5. 

Зважаючи на складне становище українських емігрантів у ЧСР, Українське правниче та 
Українське педагогічне товариства старалися допомагати своїм членам в організації їх 
життєдіяльності. Інші професійно-наукові об’єднання через відсутність необхідних ресурсів 
обмежувалися тільки проведенням наукової та культурно-просвітницької діяльності.  

Українське правниче товариство прагнуло  роздобути матеріальні засоби для підтримки 
найменш забезпечених українських правників, ставило перед чехословацькою владою питання  
видачі віз для поодиноких емігрантів на в’їзд до ЧСР і влаштування українських правників на 
державні посади на території Підкарпатської Русі 6. 

Водночас для підтримки українських правників Міністерство закордонних справ ЧСР 
передало Українському правничому товариству  протягом лютого-березня 1924 р. 2800 крон. 
Матеріальну допомогу окремим правникам за втручання товариства надав і Український 
Громадський Комітет. У поодиноких випадках були задоволенні і прохання про сприяння у 
вирішенні візового питання. Стараннями Українського правничого товариства візи змогли отримати 
С. Шелухін, Г. Шиянів та ін.7 

Українське педагогічне товариство зосередилося на допомозі у працевлаштуванні українських 
педагогів на Закарпатті. З цією метою воно листувалася з представниками урядових кіл у справах 
шкільництва в Ужгороді й окремими шкільними інспекторами. Також товариство запропонувало  
влаштувати 38 осіб на учительські посади, серед яких були як члени товариства, так і інші 
українські педагоги 8. Незважаючи на старання УПТ, практичні результати цієї роботи були 
незначними. 

Одним з напрямів діяльності професійно-наукових об’єднань було  налагодження контактів з 
іншими українськими емігрантськими організаціями, їх участь у спільних заходах як культурного, 
так і політичного характеру. Українське правниче товариство брало безпосередню участь в 
організації та проведенні у1926 р. в Празі Першого Українського наукового з’їзду, на якому з 
доповідями виступили більше ніж половина членів товариства9.  

                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 3831, оп.1, спр.5,  арк. 

17-19. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1,   спр. 3, арк. 

19зв. 
3 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1, спр. 381,    арк. 36. 
4 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269,  оп.1, спр. 381,      арк. 12. 
5 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 4383, оп. 1, спр. 3,  арк. 2. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3831, оп.1, спр.5,  арк. 22. 
7 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3831, оп.1, спр.5,  арк. 

22-23. 
8 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,    ф. 4407, оп.1,   спр. 7,  арк. 

11зв-12. 
9 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 3831, оп.1, спр.5,  арк. 

21-22. 
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Українське педагогічне товариство також не залишались осторонь питань, пов’язаних з 
українською національною справою та її розвитком за кордоном. У відповідь на польську політику 
«пацифікації» в Галичині у 1930 р. воно прийняло резолюцію протесту проти розгрому українського 
шкільництва, яку розіслали до іноземних часописів і педагогічних організацій. Також  педагоги 
приєдналися до аналогічного протесту з боку Українського Академічного Комітету1. На пропозицію 
Українського академічного комітету УПТ долучилося до організації та проведення Другого 
Українського наукового з’їзду в кінці 1931 р. На ньому функціонувала філософсько-педагогічна 
підсекція, яку очолили члени товариства С. Сірополко (голова), Д. Чижевський (заступник голови) і 
П. Зленко (секретар)2.  

Період існування переважної більшості професійно-наукових організацій українських 
емігрантів в основному був нетривалим. Зважаючи на відсутність протоколів ліквідаційних комісій, 
доводиться констатувати проблематичність визначення часу припинення їх існування. Єдино 
можливим способом вирішення цього питання залишаються крайні дати архівних документів та 
спогади колишніх членів цих емігрантських об’єднань.  

Так, зі спогадів В. Проходи відомо, що Українське аграрне товариство припинило свою 
діяльність у 1933 р. Причиною його ліквідації стало закінчення багатьма членами УАТ  навчання в 
УГА та їх виїзд з Подєбрад.  Іншою причиною припинення діяльності УАТ став політичний фактор, 
а саме відмова від співробітництва з  Радянською Торговельною Місією у Празі 3.  

Використовуючи крайні дати документів з фондів Центральних державних архівів України, 
можна зробити висновок, що приблизною датою ліквідації Товариства українських економістів є 
1932 р.  Наступного року припинило свою діяльність Українське воєнно-наукове товариство, а 
Українське правниче товариство продовжувало діяти аж до 1938 р.  

До 1939 р., часу ліквідації більшості українських емігрантських організацій, проіснувало 
тільки Українське педагогічне товариство. Так, 5 жовтня 1939 р. С. Сірополко прибув до Гестапо, де 
отримав вимогу добровільно припинити діяльність УПТ4. Для цього було створено ліквідаційну 
комісію у складі С. Сірополка, Т. Пасічника та О. Гайманівського, яка 7 жовтня 1939 р. й провела 
ліквідацію товариства. Його архів перейшов до Музею Визвольної Боротьби у Празі5. 

Отже, виникнення професійно-наукових організацій стало логічним результатом перебування 
на території Чехословаччини представників української культурно-освітньої і наукової інтелігенції, 
яка прагнула продовжувати свою роботу за кордоном.  Використовуючи досвід, принесений з 
України, вони прямо чи опосередковано потрапили під вплив чехословацького соціуму, поєднавши 
таким чином надбання обох культур. Протягом 20-30-х рр. ХХ ст. українська інтелігенція створила у 
Чехословаччині п’ять товариств, основними напрямками роботи яких були організаційна, наукова, 
видавнича і культурно-просвітницька діяльність. Загалом переважна більшість професійно-наукових 
організацій були недовговічними, проте за цей час вони дали змогу українським науковцям 
продовжувати свою роботу за межами України,  збагативши українську науку новими ідеями і 
здійснивши поступ в її інтеграції у загальноєвропейський науковий простір. 

References: 
1. Vidnianskyi, S.V. (1994). Kulturno-osvitnia i naukova diialnist ukrainskoi emihratsii v Chekho-Slovachchyni: 
Ukrainskyi vilnyi universytet (1921–1945 rr.) [Cultural, educational and research activities of Ukrainian emigration in 
Czechoslovakia, Ukrainian Free University (1921-1945)]. Kyiv: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian]. 
2. Vidnianskyi, S.V. (1997). Ukrainske pytannia v mizhvoiennii Chekhoslovachchyni [Ukrainian question in 
interwar Czechoslovakia]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ist. nauk u formi nauk. dopovidi: spets. 
07.00.02. Kyiv. 
3. Narizhnyi, S. (1942) Ukrainska emihratsiia: Kulturna pratsia ukrainskoi emihratsii mizh dvoma svitovymy 

                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1, спр. 7, арк. 

13. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1,  спр. 8, арк. 

3. 
3 Прохода, В. (1966, грудень) Фрагмент спогадів зі студій в Подєбрадах. Українське Аграрне товариство.  
Бюлетень Товариства абсольвентів УГА – УТГІ, ч. 35. Нью-Йорк, 10. 

4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,    ф. 4407, оп.1, спр. 3, арк. 
26. 

5 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,   ф. 4407, оп.1, спр. 3,  арк. 
28. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 2  Issue 3 2016 

 59

viinamy [Ukrainian emigration, cultural activities of Ukrainian emigrants between the two world wars]. Chast.1. Praha 
[in Ukrainian]. 
4. Prokhoda, V. (1966, hruden). Frahment spohadiv zi studii v Podiebradakh. Ukrainske Ahrarne tovarystvo [Part of 
memories from the period of study in Podebrady. Ukrainian Agrarian Society].  Biuleten Tovarystva absolventiv UHA 
– UTHI, ch. 35 [Bulletin of the Society of Absolvents UGA-UGTI, Part 35]. New-York [in Ukrainian]. 
5. Troshchynskyi, V.P. (1994). Mizhvoienna ukrainska emihratsiia v Yevropi yak istorychne i sotsialno-politychne 
yavyshche [Inter-war Ukrainian emigration to Europe as a historical and socio-political phenomenon]. Kyiv: Intel [in 
Ukrainian]. 
6. Ulianovska, S., Ulianovskyi, V. (1993). Ukrainska naukova i kulturnytska emihratsiia u Chekhoslovachchyni 
mizh dvoma svitovymy viinamy [Ukrainian scientific and cultural emigration in Czechoslovakia between the two 
world wars]. V Antonovych, D. (red.) Ukrainska kultura: Lektsii [Ukrainian culture: Lectures]. Kyiv: Lybid [in 
Ukrainian]. 
7. Fedorchak, P. (2013). Kulturno-hromadske zhyttia ukrainskoi emihratsii v Chekhoslovatskii respublitsi 1918-
1939 rr. [The cultural and social life of Ukrainian emigration to the Czechoslovak Republic in 1918-1939] Halychyna 
[Galychyna, p. 22-23], ch. 22-23, 383-389 [in Ukrainian]. 
8. Ukrainskyi Ekonomist [Ukrainian economist, Part1] (1928) [in Ukrainian]. 
9. Ukrainskyi Ekonomist [Ukrainian economist, Part1] (1929).  ch. 2 [in Ukrainian].  
10. Ukrainskyi Ekonomist  [Ukrainian economist, Part1] (1930).  ch. 3 [in Ukrainian]. 
11. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Higher 
Authorities and Management of Ukraine], f. 3831, op.1, spr.5. 
12. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Higher 
Authorities and Management of Ukraine],  f. 4383, op. 1, spr. 3.   
13. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Higher 
Authorities and Management of Ukraine], f. 4407, op.1,  spr. 1 
14. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Higher 
Authorities and Management of Ukraine], f. 4407, op.1,  spr. 3. 
15. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Higher 
Authorities and Management of Ukraine], f. 4407, op.1,  spr. 7.  
16. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Higher 
Authorities and Management of Ukraine], f. 4407, op.1,   spr. 8.   
17. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Higher 
Authorities and Management of Ukraine], f. 4407, op.1,  spr. 9.  
18. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Higher 
Authorities and Management of Ukraine], f. 4407, op.1,  spr. 14. 
19. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy [Central State Archives of Public  Organizations 
of Ukraine], f. 269,  op.1, spr. 125. 
20. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy [Central State Archives of Public  Organizations 
of Ukraine], f. 269,  op.1,  spr. 380.   
21. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy [Central State Archives of Public  Organizations 
of Ukraine], f. 269,  op.1,  spr. 381.   
22. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy [Central State Archives of Public  Organizations 
of Ukraine], f. 269,  op.1, spr.1093. 
 



ISSN 2533‐4816   EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 60 

Rosana Kosenko 
Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS, Kharkiv, Ukraine 

HISTORY OF SUNFLOWER BREEDING IN UKRAINE 
AND THE CONTRIBUTION OF UKRAINIAN BREEDERS 
INTO SUNFLOWER BREEDING DEVELOPMENT  

This  article  contains  a  short  review  of  the  history  of  sunflower  breeding  in  Ukraine  and  the 
contribution of Ukrainian breeders into sunflower breeding development.  
Ukrainian  scientist‐breeders  play  a  leading  role  in  the  creation  of  sunflower  varieties  and 
hybrids. The first domestic sunflower varieties ‘Zelenka 76’ and ‘Kharkovskiy 22–82’, which were 
sown  in  1928  and  1930,  respectively  were  created  by  Borys  Yenken  in  Kharkiv.  In  the  Plant 
Breeding and Genetics Institute (Odesa, Ukraine), Professor Victor Burlov was the first in Ukraine 
who created  industrially  valuable  sunflower hybrids,  the  first  domestic hybrid  ‘Rassvet’  (1981) 
being  among  them.  Academician  of  NAAS  Victor  Kyrychenko  (Kharkiv,  Ukraine)  is  the 
coordinator of  sunflower breeding  in Ukraine. He has  created more  than 80 hybrids  (‘Hector’, 
‘Оreol’,  ‘Yason’,  ‘Kapral’, et al.),  formed a scientific  school of  sunflower genetics, breeding and 
seed production. 
The  special  period  in  sunflower  breeding  is  a  trend  to  increase  plant  resistance  to  different 
pathogens. The group immunity breeding is an important tasks in improving thos oil crop. 
Key words:  history  of  sunflower  breeding,  agricultural  science,  Ukrainian  breeders,  sunflower 
varieties, heterosis, sunflower hybrids 

Aim. The aim of the research is primarily to carry out a scientific historical analysis of the history of 
sunflower breeding in Ukraine and to estimate the contribution of the breeders of our country into 
sunflower breeding development. 

Discussion. Today, oilseed sunflower is spread on almost all continents of the globe. It belongs to 
major oil plants of the world's farming. Sunflower gained its popularity due to the wide scope of application 
- from the decorative one to the food, raw material, energy and other major sectors of the economy. Since 
the advent of agriculture and sunflower domestication, new trends in use of this crop have appeared, and 
the existing ones have been improved by the development of science and technology as well as since the 
evolution of knowledge about sunflower. 

It is known that the History of the sunflower begins on the American continent, where it has been 
cultivated by Indian tribes in the 3 - 4th century before Christ. Due to Columbus, sunflower got to the Old 
World in XVI, since then its chronicles have begun in Europe. The first prints and morphological 
descriptions of sunflower were found in Remberto Dodonaeo’s, Joachim Camerarius der Jüngere’s, Jacobus 
Theodorus Tabernaemontanus’s, Szymon Syreński’s, John Parkinson’s, and other scholars’ works of the 
past. Based on historiographic materials, a comprehensive investigation of the history and origin of 
sunflower and beginning of its chronicles in Europe was carried out; botanical descriptions and images of 
sunflower in century XVI - XVII (ancient engravings, xylography, paintings) were chronologically 
systematized; historical materials of morphological descriptions of sunflower in the past are given1. 
According to discovered existing images of this culture XVI – XVII to some extent can be traced breeding 
directions and manufacturability of sunflower in Europe at that time, but for a more exhaustive analysis are 
needed more thorough investigation. The author aims to explore it in the future. 

Sunflower passed through difficult stages of development and won the struggle for survival. Despite 
the fact that in 1716 the British managed to obtain oil from sunflower and even patented the invention, this 
important discovery was never applied in Europe. These were Ukrainian and Russian breeders who created 
a sunflower as a technical culture. 

E. I. Shuvalov said that it is difficult to determine which sunflower was brought to Europe, but 
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researchers believe that the likely cultural, not wild, and if not oilseed, it is likely «hryzovyy»1 (for gnaw). 
In the late19th century village Ploskoye (Kherson province, Tiraspol County) was the center of the 
cultivation of this sunflower species2.  

Some researchers believe that, most likely, the sunflower was brought to Ukraine from Poland3. 
Other scientists believe that it was imported from Russia4. Most researchers recognize the fact that the first 
attempt to produce oil from sunflower seeds in Tsarist Russia belongs to a common Russian peasant from 
Voronezh province (now – the Belgorod region) D.S. Bokarev who extracted oil from sunflower seeds in 
1829. And still earlier – in 1816 – 1817 – the issue of sunflower cultivation in the southern provinces to 
produce oil and use stems as fuel was considered by Kharkiv Filotehnical society, as recorded in protocols 
of this Union5. 

In Ukraine, breeding scientific thought has been moving forward throughout all the stages: new 
breeds appeared on the stage of population selection, then they were improved, new ones, more yielding, 
productive and more resistant to disease and pests were created on their basis. With the development of 
science and the transition to heterosis breeding, the innovations that expand the range of practical use of the 
crop (e.g. advanced processing lines for the production of pellets, oils, biodiesel is the optimization of fatty 
acid composition, tocopherols, etc.) appeared. New opportunities in terms of use of sunflower as an object 
of transfer have appeared. But in all phases the work of the breeder has been complex and painstaking. 

Agricultural enterprises of Ukraine are a fertile ground for the implementation not only of Ukrainian 
but also for global innovations. In this space, Ukrainian breeding successfully develops even under the 
economic crisis. Classic and new breeding techniques enable creating lines and hybrids that are resistant to 
main diseases and pests, with the best qualities of oil enriched in different fatty acids, vitamins and 
tocopherols. The yield capacity of new sunflower hybrids created at institutes of NAAS of Ukraine 
achieves 5.6 t/ha not only in experiment fields, but also at agricultural enterprises, and new PCR-methods 
(polymerase chain reaction) reveal a significant potential of breeding as a science. 

Nowadays, the main originators of sunflower hybrids in Ukraine are Plant Production Institute named 
after V.Ya. Yuriev of NAAS (Kharkiv), Plant Breeding and Genetics Institute of NAAS (Odesa), Institute 
of Oil Crops of NAAS (Zaporizhya) as well as a number of non-government companies: ltd 'Sady Ukrainy' 
(ltd 'Gardens of Ukraine'), Ukrainian Research Institute of Breeding, ltd 'Flora' (ltd ‘Flora»). 

In Kharkiv, the beginning of sunflower breeding is associated with the name of professor Borys 
Yenken, who worked at Kharkiv Breeding Experimental Station since its organization – since 1908. 

Borys Yenken’s researches concerned with the development of crop breeding technologies, including 
sunflower (at that time it was the work aimed at creating varieties-populations). Kharkiv was the first center 
in Ukraine where Borys Yenken created domestic sunflower varieties ‘Zelenka 76’ and ‘Kharkovskiy 22–
82’, which were sown in 1928 and 1930, respectively, and replaced low-yielding local varieties with low oil 
content6. The first selected varieties exceeded the local populations in terms of yield capacity and oil 
content by 0.2 – 0.5 t/ha and 3 – 5%, respectively. However, the main drawback of the first high oil content 
varieties was susceptibility to different pathogens but the pathogen resistant varieties had low oil content. 
Thus, a special period in the history of domestic breeding began: it was conducted for a set of traits 
(breeders were interested both in high oil content and high yield capacity, and resistance to pathogens such 
as sunflower moth, local broomrape races, rust, sunflower downy mildew). V.S. Pustovoyt notes that 
despite the efforts of breeders, sunflower development as a technical culture was spontaneous up to 30 
years of the 20th century7. But by 1934 it was set up high-yielding varieties resistant to pathogens 

                                                      
1 Шувалов, Е.И. (1990). Краткий литературный обзор в помощь изучающим историю подсолнечника. 

Краснодар, 55. 
2 Кириченко, В.В. (2005). Селекция и семеноводство подсолнечника (Helianthus annuus L.). Харьков, 385. 
3 Кириченко, В.В. (ред.) (2010). Спеціальна селекція і насінництво польових культур: навчальний 

посібник. Харків, 462. 
4 Коваленко, Н.П. (2013). Історичний шлях становлення соняшнику і його місце в сівозмінах України. 
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України, 4, 73-78. 

5 Каразин, В.Н. (1910). Сочинения, письма и бумаги В.Н. Каразина, собранные и редактированные проф. 
Д.И. Багалеем. Харьков: В Университетской типографии. Т. XIX, 927. 

6 Вергунов, В.А. (2014). Професор Єнкен Борис Карлович (1873–1943) – учений-селекціонер, педагог, 
організатор суспільної агрономії та вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи. Наукова 
доповідь. НААН України. Київ, ФОП Корзун Д.Ю., 26. 

7 Пустовойт, В.С. (1975). Подсолнечник: монография. Москва, Колос, 592. 



ISSN 2533‐4816   EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 62 

Zhdanovskiy 8281, Zhdanovskiy 6432, Armavirskiy 762, Armavirskiy 768 and other varieties. The 
introduction of these varieties into the agricultural production of Ukraine played an enormous role in the 
increase of oil production in the prewar period. 

The special period in sunflower breeding is a trend to increase plant resistance to different pathogens. 
Breeding for group immunity is an important tasks in improving thos oil crop. Climate changes, active 
introduction of late-ripening varieties, increase in the crop acreage with violation of crop rotation havev led 
to the accumulation of white and gray mold pathogens. In 1984, laboratories for studying molds were 
created in Odesa and Kharkiv. The objective of these laboratories was also to estimate sunflower breeding 
material for resistance to gray and white molds. In a relatively short period, breeders initially created 
varieties-populations and later – the first generation  hybrids (F1): Odeskyy 149, Kharkivskyy 49 and other 
hybrids, which were resistant to  gray and white mold pathogens. 

Heterosis sunflower breeding was founded by Victor Wolf. At the turn of the 50s (1957 – 1958) in 
Kharkiv under the direction of Victor Wolf who was the head of the sunflower breeding laboratory at that 
time and his staff Olexander Riabota, Lydia Dumachova started breeding work to create sunflower hybrids 
originally based on genetic male sterility, later – on cytoplasmic male sterility. 

Sunflower breeding was started in Oilseeds Institute crops in February 1978 under the leadership of 
Alexander Nikolayevich Ryabota. He was one of the first researchers to heterosis breeding sunflower in 
Ukraine and in particular in the Zaporizhzhya region. Under his guidance were created hybrids 1 
Zaporizhzhya – in 1980, in 1982 – Zaporizhzhya 2, 1985 – 5 Zaporizhzhya, written methodic 
recommendations on seed growing of sunflower hybrids1. Olexander Riabota studied meiosis, types of 
sunflower fertilization, gene male sterility. He managed to create several high-yielding hybrids: ‘Zustrіch’ 
(together with Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev), ‘Zaporіzkyy’, ‘Zaporіzkyy 14’, 
‘Baida’, etc. 

To obtain valuable breeding material with group immunity, scientists began using interspecies 
hybridization, i.e. they used remote species to create interspecies hybrids. Interspecies cultivated sunflower 
hybrids created by Borys Pogorletskiy in Odesa and Victor Wolf in Kharkiv played an important role in the 
generation of line material that is now widely used in heterosis breeding. In addition, Victor Wolf was a 
remarkable methodologist: he developed and substantiated methods of heterosis breeding and seed 
production2. 

Despite the fact that heterosis in plants (in tobacco, maize, etc.) has long been discovered, in 
sunflower breeding the possibility to use this effect appeared relatively recently. Significant development of 
heterosis in sunflower breeding was achieved due to the creation of forms that possessed cytoplasmic male 
sterility. Therefore, the discovery made by a French scientist P. Leclercq in 1969 concerning cytoplasmic 
male sterility in sunflower was a breakthrough, a revolution in the history of heterosis sunflower breeding. 

In Plant Breeding and Genetics Institute (Odesa), Professor Victor Burlov was the first in Ukraine 
who created industrially valuable sunflower hybrids, among them the first domestic hybrid ‘Rassvet’ (1981) 
as well as hybrids ‘Odesskiy 122’, ‘Odesskiy 123’, ‘Odesskiy 249’, ‘Odesskiy 504’, ‘Zgoda’. 

After Wolf, work on sunflower breeding in Kharkiv was continued by Anatoly Gumenyuk, who 
investigated the plant for productivity and oil content. Over the years, he created high oil content varieties 
‘Kharkovskiy 100’, ‘Kharkovskiy 101’ and others. In fact, this breeder managed to achieve the biological 
maximum of oil content in sunflower varieties-populations seeds3,4. He is a representative of the Kharkiv 
breeding school. He worked in historical fracture time in sunflower breeding in Ukraine – the period of the 
transition from population to heterosis breeding. Anatoly Gumenyuk is a co-author of sunflower hybrids 
‘Kharkivskiy 49’, ‘Kharkivskiy 58’, ‘Zustrich’, ‘Svitoch’, ‘Poglyad’5.  
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Productive lines, sterility sources and pollen fertility-restorers created in the laboratory headed by 
him became valuable starting material for breeding heterosis sunflower hybrids in the future. Anatoly 
Gumenyuk is a domestic breeder, a scientist, who devoted over 50 years to the Institute of Plant Production 
Institute named after V.Ya. Yuryev (Kharkiv) and to sunflower breeding. This scientist wrote a large 
number of scientific works (more than 120) on breeding, seed production and agricultural technologies of 
sunflower cultivation, among which there are 14 copyright certificates (including creation of high-yielding 
sunflower cultivars zoned in different regions of the Ukrainian SSR)1. Anatoly Gumenyuk will celebrate the 
90th anniversary on August 7, 2017. 

The name of Academician of NAAS Victor Kyrychenko is connected with a special page in the 
history of breeding. For over 40 years, the scientist has been engaged in the development of theoretical 
bases of sunflower breeding and genetics and implementation of them in breeding practice. Currently, 
sunflower is not only the main oilseed crop in Ukraine, but also is a real national product. This product was 
created by Ukrainian scientists due to the modern breeding and genetic innovations. Academician of NAAS 
Victor Kyrychenko contributed a lot to these achievements. He is a permanent coordinator of sunflower 
breeding in Ukraine, the author of hybrid sunflower as the system, and object of transfer. And now this 
famous scientist continues to productive work for the benefit of national agricultural science2. 

He created over 80 hybrids, formed a scientific school of sunflower genetics, breeding and seed 
production. His hybrids represent the entire spectrum of modern sunflower hybrids3: 

– oleic hybrids (‘Eney’, ‘Kvin’, ‘Bohun’, ‘Hector’, “Оreol’) are targeted at improvement of 
nutritional quality of oil and contain 88-92% of oleic acid; 

– linoleic hybrids (‘Yason’, ‘Zlatson’, ‘Forvard’) are notable for high potential yield capacity (5.5 
t/ha) and high oil content in seeds (50.1%); 

– palmitic hybrids (‘Kapral’, ‘Kursor’, ‘Truvor’, ‘Rubikon’) contain 22% of palmitic acid; 
– confectionery hybrids (‘Shumer’, ‘Forsazh’, ‘Hudvin’) are distinguished by early ripening, high 

yield capacity and have 1000-seed weight over 120 g et al. 
Viktor Kyrychenko created a scientific school of sunflower genetics, breeding and seed. I would say 

more, he created a national brand, and due to him, Ukrainian sunflower breeding reached the international 
level. Another achievement is the creation of innovative infrastructure. He organized a work of firms-
satellites, which deal with practical implementation in production innovation in heterosis sunflower 
breeding. The Director of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS, Doctor of 
Science in Agriculture, Professor, Academician of NAAS, Honoured Worker of Science and Technology, 
Laureate of the State Prize of Ukraine, Victor Kyrychenko will celebrate the 70th anniversary on November 
28, 2016. And now this famous scientist continues to productive work for the benefit of national 
agricultural science. 

Conclusion.  
1. Oilseed sunflower passed through difficult stages of development and formation from its 

usage as an agricultural plant to empirical and later – science based breeding.  
2. Ukrainian and Russian breeders created a sunflower as a technical culture. The main 

personalities in the History of Sunflower Breeding in Ukraine are Borys Yenken, Victor Wolf, Olexander 
Riabota, Lydia Dumachova, Borys Pogorletskiy, Victor Burlov, Anatoly Gumenyuk, Viktor Kyrychenko. 

3. The special period in sunflower breeding is a trend to increase plant resistance to different 
pathogens. Breeding for group immunity is an important tasks in improving thos oil crop. 

4. The discovery made by a French scientist P. Leclercq in 1969 concerning cytoplasmic male 
sterility in sunflower was a breakthrough, a revolution in the history of heterosis sunflower breeding. 
Nowadays Ukrainian heterosis hybrids represent the entire spectrum of modern sunflower hybrids. 
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CONTEMPORARY RUSSIAN HISTORIOGRAPHY  
OF THE SECOND WORLD WAR UNDER CONTROL  
OF MEMORIAL LEGISLATION 

The  article  describes  the  interaction  of  contemporary  Russian  historiography with  the  Second 
World War and the government policy of memory. It is determined the alteration in perception 
of  historical  cognition  tasks  about  the  wartime,  issues  and  methods  of  historical  research. 
Russian conceptions are also outlined with  their own  interpretation of  the Second World War 
events  on  a  modern  stage  of  historical  science  development.  Mechanisms  and  means  of 
historical memory as  an essential  socio  and  cultural  attribute  of  national  identity  are defined. 
Particularly,  we  focus  on  the  analysis  of  memorial  legislation  and  its  influence  on  historical 
science development. 
Key words:  contemporary  Russian  historiography,  the  Second World War,  the  German‐Soviet 
War, memorial legislation, memorial law. 

The interaction of historical science with the government policy of memory in Russia became the 
center of academic interest since an acute problem of reconsideration of the Soviet identity arose. 
Reviewing the Russian national history and Russification showed that, besides only the Second World War 
(especially the German-Soviet war), no other events, didn’t associate positively and didn’t arouse the 
necessity to preserve it in public memory.  Therefore the Russian government at any cost decided to 
preserve a messianic vision of the German-Soviet war called the Great Patriotic War in Russia. Memorial 
laws appeared to be the most effective mechanism of preservation as it was a widespread practice in a 
modern law. Memorial laws, which are defined as regulations on the protection of historical and cultural 
heritage, include distinctive peculiarities and a long history in Russia, the culmination of which was the 
adoption of Federal Law on amendments to some legal acts of the Russian Federation. This law created 
new conditions for the research of the Second World War history and caused the controversial perception of 
the scientific community and political establishment.  

The problem of interaction of contemporary Russian historiography and memorial law regarding 
the events of the Second World War is an actual and complicated topic in a contemporary historical 
science. Its influence on the development of historical science and importance in a social life 
stimulates foreign and domestic historians to actively discuss this problem in periodicals. The 
interaction of the contemporary Russian historiography and memory policy is researched by 
Yu. Afanasyev1, B. Kamynin2, M. Koposov3, O. Makliuk4, M. Minc5, V. Nevezhin6, Yu. Nikiforov7, 
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memorial-nye-zakony>; Копосов, Н. Память в законе.<http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Pamyat-v-
zakone>. 

4 Маклюк, О. (2012). Меморіальне законодавство в країнах Європи: проблема регулювання історичної 
пам’яті. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, XXXIII, 
311-315. 
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реф. Москва. 

6 Невежин, В. (2007). СССР во Второй мировой войне: новейшая российская историгорафия проблемы. 
Україна-Росія: діалог історіографій. Матеріали міжнародної конференції. Київ-Чернігів, 157-170. 

7 Никифоров, Ю. Великая Отечественная война в зеркале «новой» историографии. <http://www. 
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S. Solovyov1, M. Feretti2, I. Khesler3 and others. These authors define the development of historical 
researches regarding the events of the Second World War and reveal the influence of memorial legislation 
on this process.  Yu. Nikiforov, M. Minc, V. Nevezhin, V. Kamynin attempt to determine a role of the 
Soviet Union in the Second World War analyzing the events in the light of  the Soviet assessments and 
applying of new interpretations of foreign historians. Based on this analysis they consider the evolution of 
Russian historiography which gradually expands the problem field of historical research and apply new 
methodological approaches. S. Solovyov, M. Koposov, M. Feretti emphasize on the formation of historical 
memory in Russia about the Second World War which represents the state of modern historical science; 
determine the influence of memorial legislation on process of creation of historical research and also design 
their interaction. Considering the principles of memorial legislation and its influence on the contemporary 
Russian historiography of the Second World War, historians develop only mechanisms and principles of the 
study confirming the absence of synthetic work. 

The objective of the article is to define memorial legislation as a way to control power for the 
development of modern Russian historiography of the Second World War and identify means and 
mechanisms for its implementation, track the interaction between memorial legislation and historical 
researches in the formation of historical memory of the war events. 

At the end of the XX – in the beginning of the XXI the Russian historiography changed the 
understanding of tasks and methods of historical researches connected with new possibilities to study wars 
after the collapse of the Soviet Union. A distinctive peculiarity on this stage of the Russian historiography 
development is that scientists started to actively search for new theoretical, conceptual and methodological 
principles to study history, in particular how to overcome a party-class approach and start to show the 
Russian history in the Second World War  times in the light of the Russian nationalism and also in a holistic 
nation-context, on the basis of public idea, which became a reference point of a positive image of state 
building. The process of gradually implementation of humanistic and anthropocentric approaches to the 
study of the Second World War history where a human became the main object of the study indicated the 
modern historiography situation4.Anthropological turn and history humanization created a new 
phenomenon in a historical research in Russia, the central issue of which is the study of totalitarianism and 
Stalinism which were in the direct control of the government5. 

Significant factors to influence the state, development and prospective of the modern historiography 
were an ‘archive revolution’ and withdrawal of a huge amount of archival documents from special storages, 
the access to foreign archival and historiographic sources, research activation of Second World War, 
conducted in the capital of the country as well as by local scientific research centers, institutes, schools and 
some historians. It should be noted that the ‘archive revolution’ evoked interest of Russian historians in 
archival documents as well as their foreign colleagues6. 

Distinctive tendencies on the current stage of writing the history is enriching Russian historical 
science with the achievements of European and world historiography, and forming historiographic area of 
Russian scientists and Russian diaspora. Its manifestation became an organization of conferences and 
forums devoted to the most current issues of the Second World War7. 

Outlined factors caused the extension of problematic area, source base and research organ in a 
contemporary Russian science that differs from Soviet historiography in methodological pluralism and 
attempts to synthesize achievements of Russian and foreign historiography. Thus, modern Russian 
historiography includes a research experience of Soviet historical science and modern approaches to 
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perception of global war. 
Some Russian books by Victor Suvorov accelerated the modern Russian history development. 

Suvorov doubted a number of proved facts in Second World War  history. He reconsidered the reasons for 
conflict, foreign policy of the USSR on the eve of the war, characterized military operations and detected a 
reason for why the soviet army was defeated. Russian historians expressed their opinions about his 
interpretation of the war history in periodicals resulted in politicized debates1. 

The modern stage of Russian history development distinguishes two conceptions in a war issue: 
liberal and state. Liberal and west liberal issues are represented by M. Solonin, B. Sokolov, O. Gogun, A. 
Gumbold, Yu. Curhanov. These historians used V. Suvorov’s hypothesis about the preventative attack. The 
main thesis in it says that Y. Stalin intended to start a war with Nazi Germany that proved his concealed 
mobilization of Russian economy. To prove this thesis liberal concept supporters are building the Second 
World War history that covers a range of prewar and war history in the USSR (1929 -1945)2. 

The state conception is represented by S. Pereslegin, Yu. Mukhin,  O. Martyrosyan, S. Brezkun, A. 
Isayev, O. Bol’nykh and others. These historians form the conception of how to perceive the events of 
Second World War, based on the Soviet historical canon. In a core of the state concept is allegedly Stalin’s 
‘humane’ position about war, his reluctance to take part in an armed conflict and consolidation of the idea 
he had a feeling of the German attack  and by means of his foreign policy he attempted to protect the 
USSR. The state concept supporters think that it was reasonable of Stalin to sign the Molotov-Ribbentrop 
pact with the Third Reich. The pact was a tough decision. He could reject Hitler’s proposal and, 
consequently, accept the arrival of German troops to the USSR borders in case of imminent defeat of 
Poland in the war with Germany, or conclude an agreement that would allow the USSR to expand its 
borders far to the west to prevent the war3. In the center of a representative historiography image occurred 
to be a ‘nation-winner’. Besides these historians emphasize Stalin’s ‘significant role’ as an organizer and a 
uniting symbol during the struggle against invaders and hyperbolize the unity between the people and 
political system and its supreme representative. For this purpose the state concept supporters focus more on 
the events of the German-Soviet war, almost completely adapting Soviet version of the events4. 

In the context of the study of Second World War Russian historians reveal different aspects of military 
confrontation. They focus more on the reasons and precondition of the war of The Third Reich with the 
USSR, the economic situation of the USSR during the war, the fighting during the specific battles won by the 
USSR, reasons for the defeat of the Third Reich in the war, guerilla warfare on occupied Soviet territories, 
fighting and labour valor of the ‘Soviet people’. However, researchers try to avoid topics on the occupation 
regime (it is exclusively about the crimes of the occupiers against the local people), collaborationist 
movement, human and material losses of the USSR, the reasons for the defeat of the Red Army5. 

New trends in the interpretation of the events of Second World War that appeared in the modern 
Russian historiography, alarmed public authorities who saw in these developments a threat to historical 
memory of Russians serving the most significant socio and cultural attribute of national identity. Problems 
of social consolidation, which appear in a multinational and undemocratic country, actualize the need for an 
effective policy regarding historical memory of Russians. The extremely politicized character of this 
segment of Russian social life makes the citizens need effective strategies of formal representation of the 
past and its implementation6.  

Creating a positive image of the state history is an essential principle of foreign and domestic policy 
of Russia and no less powerful lever of influence on the public mood. The historical memory of the heroic 
and tragic pages of Second World War history engenders a number of stereotypes and myths in public life. 
Some historians’ attempts to reconsider the events of Second World War  in the Russian historiography 
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doesn’t violate the memory of the war in the national consciousness where scientists and politicians try to 
create a common collective memory and myths for national, social and political consolidation of the state. 
Collective memory, aimed at the study of group identity, ensures the unity of the Russian population and 
removes some facts from the history considered as a threat for its integrity1.  

Therefore the authorities constantly manipulate historical memory of the war time trying to put the 
‘Great Victory’ for public service consolidation. Such position of the ruling political parties in modern 
Russia illustrates the tendency to restrict the access to archives by public authorities from the mid-1990s. It 
ceased ‘archive revolution’ and ‘the golden age’ for historians. Such restriction wasn’t effective and the 
authorities partly restored the access to archival documents, numerous media sources regarding to 
discussions of the events of the German-Soviet war. The questions about prewar period of German-Soviet 
war were in the center of the discourse (1939-1941). Such questions were attempts to release from the 
influence of the Soviet historiography and its propaganda. Historians tried to describe the ‘other war’ in 
which Stalin was a provocateur2. 

The authorities constantly attempted to manipulate historical memory of Second World War, the 
culmination of which became the idea to adopt laws to protect historical memory of the Russians in law. It 
should be noted that the use of memorial laws is a popular international practice which doesn’t restrict 
activities of historians since memorial laws regulate exclusively historical memory of the society and 
includes the liability for public distortion of historical facts3. However, Russian historian M. Koposov 
considers the idea of memorial legislation a bit simplified and distinguishes two kinds of memorial laws: 1) 
declaratory judgments which demonstrate a formal assessment of the state or other historical events 2) laws 
including criminal liability for their public discussions and viewing back on the past4. 

As a basis for memorial legislation the Russian authority took the second definition, taking into 
consideration historical memory of the German-Soviet war in the East European countries and Russian 
historiography of the post-soviet times, in which approaches and methods of the study of global war 
changed5. The approximate reason for adoption of memorial legislation in Russia was a transfer of a 
soldier-liberator monument from the center of Tallinn to the military cemetery in 2007.  After this event the 
State Duma in Russia wanted to prohibit the ‘Nazism rehabilitation’ in law.  The president of the Russian 
Federation D. Medvedyev implemented this idea and issued the decree ‘About the commission at the 
President of the Russian Federation to counteract attempts to falsify history to the detriment of Russian 
interests’ on 15th May 2009. It was headed by the director of the Institute of Russian history RAS A. 
Sakharov. The commission included top officials and politicians of the State Duma who often didn’t have 
professional education or appropriate level of knowledge in history. 

The tasks of the commission declared in the decree were ‘to discuss and analyze information on 
falsification of historical facts and events, aimed at reducing international prestige of the Russian 
Federation6; consideration of proposals on countering attempts of falsification of historical facts and events 
to the detriment of Russia's interests; development of recommendations regarding the appropriate response 
to attempts to falsify historical facts and events and to neutralize their possible negative consequences "7. 
The commission authority was unclear and there weren’t indicted neither facts considered as falsification 
nor criterions to determine the way to neutralize the consequences of such falsification. All these 
inaccuracies in the legislative document of this level became the foundation for professional historians’ 
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5 Сидорова, Л. (2013). Современная историография России: тенденции развития. Русский вопрос, 2, 29-36. 
6 Копосов, Н. Политика памяти и мемориальные законы. <http://www.russ.ru/pole/Politika-pamyati-i-

memorialnye-zakony>. 
7 О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России 2009 (Указ Президента Российской Федерации). 
<https://rg.ru/2009/05/20/komissia-dok.html>. 
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speculation that the committee was established to supervise the activities of scientists and to censor their 
historical researches. Suspicions of the scientists weren’t groundless, since the decree was the result of a 
criminal case against historians who have departed from the adapted Soviet myth about the "Great Patriotic 
War"1. 

The special commission of history falsification noted that historians reduced the scale mobilization of 
Hitler's leadership, the Wehrmacht and elite of the Third Reich in their works as well as their willingness to 
wage predatory and aggressive war to the complete destruction of the USSR. Commission members argued 
that some historians have overlooked the fact that Nazi plan to attack the Soviet Union was known in 
Moscow on December 1940 and Stalin behaved quite rationally, considering that Germany would not 
attack until it was waging the war with Great Britain. According to the Commission the fact that German 
had never seen the threat from the Soviet Union was ignored. An unsuccessful attempt of the Soviet leaders 
to strategize a preventive defense was represented as an intention to prepare a powerful attack to Germany. 
Some official sources, in particular Stalin’s campaign speeches and Soviet military propaganda in the 
spring 1941 were overestimated and granted the status of major and crucial sources2. 

Many historians negatively perceived the activity of the Presidential Commission to counteract 
attempts to falsify history to the detriment of Russia’s interest because of unconstructive criticism and 
comments of their historical researches and activity, resulted in an "open letter" of historians, which 
appealed the government to immediately stop the persecution of scientists and intervention in a historical 
research. The letter pointed out that "attempts of regulation and censorship of historical research are 
unacceptable in a free country and are contrary to the Constitution and the fundamental international human 
right standards. Thus, the scientific community does not need any authority control and bureaucratic 
instructions that will enable the possibility to express own points of view and unobstructed deal with 
archival documents. Academic institutions are claimed to be enough competent and independent to become 
qualified experts in scientific debates, which is only discredited by any "commissions to counteract history 
falsification." Moreover, historians noted that keeping all valuable archival documents closed and new 
attempts to invent myths of the recent past cause falsification. Because of the rejection the establishment of 
the Presidential Commission by the scientific community to counter attempts to falsify the history to the 
detriment of Russia’s interests and its protest with the participation of opposition political establishment the 
government softened its attitude toward historical science. It was stated in the Presidential Decree № 183of 
14 February 2012, in which the decree № 549 of 15 May 2009 was repealed3. 

The inefficiency of the commission activity and a wide public resonance did not prevent the adoption 
of new laws since the Russian government didn’t abandon the idea of a memorial law which should protect 
the history of the Second World War from "rewriting". On November 2012 the Russian media reported that 
the Federation Council prepared "anti-Nazi" Law for Russia "About inadmissibility of any actions for the 
rehabilitation of Nazism, glorification of Nazi criminals and their allies". The law was initiated by Boris 
Spiegel, the founder of international Human Rights movement "The world without Nazism". The content of 
this law literally coincides with the memorial law in 2009, and therefore aroused strong criticism from the 
civil society organizations, the academic community and human rights movements resulted in his quitting 
the Federation Council, and the laws he suggested were rejected by the government. These circumstances 
made the authorities to postpone adoption of memorial laws to more favorable time. And this time came on 
May 2013. That time a real scandal aroused in public opinion on a L. Gozman’s post  in social media where 
he equated to citizens of the war there was a real scandal around the post of Russian politics L. Gozman 
social networks, which equated SMERSH (acronym of ‘death to spies’) to SS (Schutzstaffel). The post 
aroused a new debate in the Russian parliament about memorial laws. The government was impelled to 
adopt these laws only after another scandal regarding interpretations of the events of Second World War on 
the TV channel "Rain", which suggested its viewers to answer the question of whether it was worth to 
surrender Leningrad to Germans in order to save the life of its citizens. Therefore, on May 5, 2014 Putin 
signed the law "About amendments to some legislative acts of the Russian Federation", initiated by the 
representative of the State Duma I. Yarova. This law includes a criminal liability when the facts established 
by the Nuremberg Tribunal are denied and spread false testimony about the activities of the Soviet Union in 
Second World War. It should be noted that the law can be freely interpreted and, in fact, serves as a reason 

                                                      
1 Копосов Н. Государство защищает память. <http://www.russ.ru/pole/Gosudarstvo-zaschischaet-pamyat> 
2 Соловьёв, С. Комиссия и история. <http://scepsis.net/library/id_2476.html>. 
3 Копосов, Н. Политика памяти и мемориальные законы. < http://www.russ.ru/pole/Politika-pamyati-i-

memorial-nye-zakony>. 
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for censorship, creating unfavorable condition for the activity of historians1. 
The consideration of major issues and some aspects of the history of the Second World War proves 

the presence of significant improvements in its research and demonstration, creation of scientific concepts, 
in which historians are trying to form an argumentative image of the role and importance of the Russian 
people in the war events and processes. However, analyzing the Russian historiography and its interaction 
with the public policy of memory, it should be noted that Second World War topic is under control of the 
state that restricts the full development of Russian historiography at the legislative level by adapting Soviet 
evaluation of military events to new realities. The most effective means of preserving Soviet models of 
historical memory of Second World War was adoption of memorial legislation in Russia that restricts the 
full development of Russian historiography and specializes science activity for historians by means of 
administrative and criminal penalties. Censorship and fear of punishment for the study of complex events of 
the Second World War negatively impact the development of modern Russian historiography, which is 
under the strict control of memorial laws. 
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із посиланням на статтю закону: 

Высочайше утвержденное Общее Положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ст. 27, 
ІІ, п. 3. (1961). Полное собрание законов Российской 
империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36660.  
 

Высочайше утвержденное Положение о губернских и 
уездных по крестьянским делам учреждениях. 19 февраля 
1861 г. // ПСЗ ІІ. – №36660. – Cт.27, ІІ, п. 3. 

При посиланні на Збірки матеріалів офіційного діловодства: 
Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 
1872 года (1873). Екатеринослав: В типографии губернского 
правления, 153-156. 

Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 
1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского 
правления, 1873, – C. 153–156. 

При посиланні на web-ресурси 
посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту (URL), 
виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду сайту (в круглих дужках) автором посилання: 
Russell, B. The Principles of Mathematics (1903). <http://fair-
use.org/bertrand-russell/the-principles-of-mathematics/> (2015, 
January, 5). 

Russell B. The Principles of Mathematics (1903) /  Bertrand 
Russell // http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-of-
mathematics/ 

Wainwright, W. Concepts of God. The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-
god/> (2015, January, 5). 

Wainwright W. Concepts of God / William Wainwright // The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy / ed. Edward N. Zalta // 
http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-
god/ 
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Zveme vás k účasti v časopise! 
 

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 
 

Časopis vychází čtyřkrát ročně. 
Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do  dne 01. dubna  a musí byt publikováné 

do dne 30.  dubna.  
Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do  dne  01. června a musí byt publikováné 

do dne 30. června. 
Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné do 

dne 31. října. 
Články pro zveřejnění ve čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt 

publikováné do dne  31.  prosince. 
Doba konečného přinesení članků pro každé čislo časopisu je přibližná. Vzhledem k tomu že je až moc 

velký počet položek v portfoliu redakce, redakční rada může libovolně změnit tuto dobu.  
 

Požadávky k rukopisům: 
Objem - 10–30 stranek. Jazyk članků – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 
 
U článků podávaných v libovolném jazyce, nezbytně v angličtině musí být uvedeno : 
 
Anotace objemem 700-900 znaků, název članku a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, akademický 
titul, prácovní funkce, postavení, zaměstnání. 
 
Poznámky pod čarou – na každé stránce. 
Odkazy na zdroje na konci článku – volitelný. 
 
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být poskytováné na základě norem APA (American Psychological 
Association). 
Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu TIFF nebo JPEG (každá postava v 
samostatném souboru/dokumentu). 
 
Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu není použit barevný tisk. 
Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie neregistruje a nebude probírat s účelem tisku 
a zveřejnění. 

 
Adresa pro korespondenci: 

E-mail: publications@ephd.cz 
Web: http://ephd.cz 

 
Adresa: 

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 - Nusle 
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Vzorec bibliografického popisu zdrojů a literatury v rámci dohod  APA (American Psychological 
Association)  ve srovnání s ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Státní Rada ze standartizace a metrologie 

Ukrajiny): 
 
Všeobecné pravidlo: odkazy na originálné zdroje a literaturu jsou předložené v původním jazyce,  t.je. není přeložený a ne 

přepsaný.  
Měsíc přečtění web-stránky je uvedén v jazyce sepsání  článku.  
Citaty z jazykových verzí zahraničních, pokud jsou k dispozici, obsahuje také jazykově původní článek.  
 

Приклад оформлення посилання згідно вимог АРА, які 
прийняті в журналі 

Приклад оформлення посилання згідно вимог ДСТУ (для 
порівняння) 

For reference to a book as a whole: 

Гізель, Інокентій, Довга, Л. (ред.-упоряд.) (2011). 
Вибрані твори у 3-х томах. Т. 2. Київ, Львів. 

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х томах / ред.-упоряд. Л. 
Довга. – К. : Львів, «Свічадо», 2011. – Т. 2. – 461 с.  

Попович, М. (2011). Бути людиною. Київ: Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія». 

Попович М. Бути людиною / М. Попович. – К. : Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 223 с.  

Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та її 
компоненти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». 
Одеса. 

Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.12 «Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 
2012 

For reference to a volume: 
Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России 
периода империи (XVIII - начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., 
испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин». 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII - начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. - 3-е 
изд., испр., доп. - СПб. : «Дмитрий Буланин». - 2003. - Т. 1. 
– 548 с. 

Систематический свод постановлений 
Екатеринославского губернского земского собрания. 
1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 1866-1889). Екатеринослав: 
Типография губернского земства, 334. 

Систематический свод постановлений Екатеринославского 
губернского земского собрания. 1866-1913 гг. – 
Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914. – 
Т. 1. 1866-1889.  – С. 334. 

For reference to single pages of books or journals: 
Nefedov, S. (2003). A model of demographic cycles in a 
traditional society: the case of Ancient China. Social 
Evolution & History, vol. 3, 1, 69–80. 

Nefedov S. A model of demographic cycles in a traditional 
society: the case of Ancient China /  S. Nefedov // Social 
Evolution & History. –  2003. – Vol. 3. – № 1. – P. 69–80. 

Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России 
периода империи (XVIII - начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., 
испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 237. 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII — начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. - 3-
е изд., испр., доп. - СПб. : «Дмитрий Буланин». - 2003. - Т. 1. 
– С. 237. 

Святець, Ю.А. (2003). Аграрна типологія округів 
України за даними весняного вибіркового перепису 1926 
р. Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія та 
археологія, вип. 11. Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетр. ун-ту, ,191−212. 

Святець Ю. А. Аграрна типологія округів України за 
даними весняного вибіркового перепису 1926 р. / Ю. А. 
Святець // Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія 
та археологія / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. − Д. 
: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. − Вип. 11. − С. 191−212. 

Злами в історії як точки біфуркації (2008). Ейдос, вип. 3, 
ч. 1. Київ: Ін-т історії України НАН України,  297−318. 

Злами в історії як точки біфуркації // Ейдос. – К.и: Ін-т 
історії України НАН України, 2008. – Вип. 3, ч. 1. – С. 
297−318. 

Молчанов, Ю.Б. (1990). Проблема времени в 
современной науке. Москва, 27. 

Молчанов Ю. Б. Проблема времени в современной науке / 
Ю. Б. Молчанов. - М., 1990. – С. 27. 

Rubia, K.,  Schuri, U. D. Y. V., Poeppel Cramon, E. (1997). 
Time estimation as a neuronal network property: a lesion 
study. Neuro Report, 8(5) (Mar 24), 1273-1276. 

Rubia K. Time estimation as a neuronal network property: a 
lesion study  / K. Rubia, U. Schuri, D. Y. V. Cramon, 
E. Poeppel // Neuro Report. 1997. – №8(5) (Mar 24). – Р. 1273-
1276. 

Dreyfus, H. (2006). A Companion to Phenomenology and 
Existentialism. Blackwell. 

Dreyfus H. A Companion to Phenomenology and Existentialism 
/ H. Dreyfus. - Blackwell, 2006. 

Kaufmann, W. (1956). Existentialism: From Dostoevesky to 
Sartre. New York, 12. 

Kaufmann W. Existentialism: From Dostoevesky to Sartre / 
Walter Kaufmann. - New York, 1956. - Р.12. 

For reference to Laws of the Russian empire (have features of essential elements in comparing to the modern laws) without 
reference to the article: 

Высочайше утвержденное Общее Положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 
(1961). Полное собрание законов Российской империи ІІ, 
Т. 36, Отд. 1, № 36657. 

Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости. 19 февраля 1961 г. // 
ПСЗ ІІ. – Т. 36. – Отд. 1. – № 36657. 
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For reference to Laws of the Russian empire with the reference to an article of the Law: 
Высочайше утвержденное Общее Положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ст. 
27, ІІ, п. 3. (1961). Полное собрание законов Российской 
империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36660.  
 

Высочайше утвержденное Положение о губернских и 
уездных по крестьянским делам учреждениях. 19 февраля 
1861 г. // ПСЗ ІІ. – №36660. – Cт.27, ІІ, п. 3. 

For reference to collections of materials of official office work 
Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября по 12 
ноября 1872 года (1873). Екатеринослав: В типографии 
губернского правления, 153-156. 

Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 
1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского 
правления, 1873, – C. 153–156. 

For referring to materials of websites, a reference includes name of the author, the title of webpage, the title of website (in 
italics), the address of website (URL) given in symbols < >, and possibly the date of last visit to website in parentheses: 
Russell, B. The Principles of Mathematics (1903). 
<http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-of-
mathematics/> (2015, January, 5). 

Russell B. The Principles of Mathematics (1903) /  Bertrand 
Russell // http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-of-
mathematics/ 

Wainwright, W. Concepts of God. The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-
god/> (2015, January, 5). 

Wainwright W. Concepts of God / William Wainwright // The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy / ed. Edward N. Zalta // 
http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-god/ 
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Become a Contributor for the Journal 
 

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE  
 

The Journal is issued 4 times per year. 
Articles for publication in the first issue of the Journal are accepted until April, 1 and will be published 

until April, 30. 
Articles for publication in the second issue of the Journal are accepted until June, 1 and will be 

published until June, 30. 
Articles for publication in the third issue of the Journal are accepted until October, 1 and will be 

published until October, 31. 
Articles for publication in the fourth issue of the Journal are accepted until December, 1 and will be 

published until December, 31. 
 

Requirements to manuscripts 
Page Limit is 10 – 30 pages (TNR, 14, interval – 1,5) 
The language of articles is Czech, Ukrainian, English, Polish, French and German. 
For an article in any language, which is submitted to the Journal the following is required:  
- full first, middle and last name of an author, a title of an article, an abstract (700-900 characters) and 

keywords in English and in a language of an article; 
- complete information about an author; academic title, academic degree, position, and place of 

employment in English and in a language of an article; 
- footnotes are allowed, no endnotes. Footnotes should be given page by page in original language, that 

is not to be translated or transliterated; 
- usual list of bibliography is not required in the end of an article; 
- however, the list of cited and used in an article literature is additionally required in the end and should 

be given in Latinised form. All Cyrillic letters should be transliterated to Latin script. 
 
Page by page footnotes (with numeration on every page) should be performed by means of so called 

“automatic references” in MS WORD.  
Bibliography description of literature should be arranged in accordance with the agreements of the 

American Psychological Association (APA). The examples are given below. 
Illustrations to articles (graphics and images) should be submitted in the TIFF or JPEG format (each 

image in a separate file). While preparing illustrations authors should take into account that colour printing 
is not available in the Journal. 

 
The editorial board do not register and do not review for publication manuscripts that do not comply 

with the aforementioned requirements. 
 

Address for service:  
E-mail: publications@ephd.cz 

Web: http://ephd.cz 
 

Mailing Address:  
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 - Nusle 
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Samples of bibliography formatting in accordance with the APA (American Psychological 
Association) Agreements in comparison to State Standard of Russia and Ukraine 7.1:2006: 
General rules: page by page footnotes are given in original language, that is not translated or transliterated  
The month of web-page browsing should be given in a language of an article. 
Citations should be given in a language of an article. 
 

Приклад оформлення посилання згідно вимог АРА, які 
прийняті в журналі 

Приклад оформлення посилання згідно вимог ДСТУ (для 
порівняння) 

For reference to a book as a whole: 

Гізель, Інокентій, Довга, Л. (ред.-упоряд.) (2011). 
Вибрані твори у 3-х томах. Т. 2. Київ, Львів. 

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х томах / ред.-упоряд. Л. 
Довга. – К. : Львів, «Свічадо», 2011. – Т. 2. – 461 с.  

Попович, М. (2011). Бути людиною. Київ: Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія». 

Попович М. Бути людиною / М. Попович. – К. : Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 223 с.  

Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та її 
компоненти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». 
Одеса. 

Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.12 «Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 
2012 

For reference to a volume: 
Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России 
периода империи (XVIII - начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., 
испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин». 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII - начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. - 3-е 
изд., испр., доп. - СПб. : «Дмитрий Буланин». - 2003. - Т. 1. 
– 548 с. 

Систематический свод постановлений 
Екатеринославского губернского земского собрания. 
1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 1866-1889). Екатеринослав: 
Типография губернского земства, 334. 

Систематический свод постановлений Екатеринославского 
губернского земского собрания. 1866-1913 гг. – 
Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914. – 
Т. 1. 1866-1889.  – С. 334. 

For reference to single pages of books or journals: 
Nefedov, S. (2003). A model of demographic cycles in a 
traditional society: the case of Ancient China. Social 
Evolution & History, vol. 3, 1, 69–80. 

Nefedov S. A model of demographic cycles in a traditional 
society: the case of Ancient China /  S. Nefedov // Social 
Evolution & History. –  2003. – Vol. 3. – № 1. – P. 69–80. 

Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история России 
периода империи (XVIII - начало XX в.). Т. 1. 3-е изд., 
испр., доп. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 237. 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII — начало XX в.) : в 2 т. / Б. Н. Мирнов. - 3-
е изд., испр., доп. - СПб. : «Дмитрий Буланин». - 2003. - Т. 1. 
– С. 237. 

Святець, Ю.А. (2003). Аграрна типологія округів 
України за даними весняного вибіркового перепису 1926 
р. Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія та 
археологія, вип. 11. Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетр. ун-ту, ,191−212. 

Святець Ю. А. Аграрна типологія округів України за 
даними весняного вибіркового перепису 1926 р. / Ю. А. 
Святець // Вісник Дніпропетровського унівесритету. Історія 
та археологія / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. − Д. 
: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. − Вип. 11. − С. 191−212. 

Злами в історії як точки біфуркації (2008). Ейдос, вип. 3, 
ч. 1. Київ: Ін-т історії України НАН України,  297−318. 

Злами в історії як точки біфуркації // Ейдос. – К.и: Ін-т 
історії України НАН України, 2008. – Вип. 3, ч. 1. – С. 
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