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Революційні події в Україні кінця 
2013 – початку 2014 рр. та наступна ро-
сійська воєнна агресія поставили Украї-
ну на довгий час у центр європейської та 
світової політики, відновивши інтерес 
до неї німецьких політиків та експертів 
зі Східної Європи. Аналогічне зростання 
та падіння інтересу до України спостері-
галося ще раніше, на межі 1980–1990-х 
років, у період розпаду СРСР і постан-
ня на його місці незалежних держав, та 
під час Помаранчевої революції 2004–
2005  рр. В ролі експертів з України пе-
ред МЗС Німеччини, Бундестагом, ЗМІ, 
різними партіями, фондами та організа-
ціями часто виступають представники 
академічного світу – фахівці зі східноєв-
ропейської та української історії, політо-
логії, культури, економіки, права тощо. 
Відповідно політичний та суспільний 
фактори в Німеччині мають вплив на 
зміст дослідницької та дидактичної сфер 
німецької науки й освіти та інтенсив-
ність українсько-німецьких наукових та 
освітніх зв’язків.

Одним із німецьких університе-
тів, де на гребені зростання зацікав-
лення Україною було започатковано 
україно знавчий напрям, є Університет 
у Пассау. Діяльність окремих учених та 
центрів, які тією чи іншою мірою займа-
лись українськими студіями на початку 
ХХI ст., було висвітлено у працях І. Му-
сієнко  [3], П.  Барвінської  [1], Ф. Гадле-
ра [17], У. Пацке [4], Т. Шевченко [5, 6]. 
Проте Університет у Пассау фігурував 
лише в одній статті в контексті наукових 
центрів, у назві яких вживається термін 
«український» [6, с. 259].

Університет у Пассау  – один із най-
молодших німецьких університетів, за-
снований 1973  р. та відкритий 1978  р. 
Історія університету бере початок від 

1622  р., коли було об’єднано духовну 
семінарію для єпархіального та орден-
ського духовенства та єзуїтську колегію, 
фундовану в Пассау 1612  р. баварським 
князем-єпископом Леопольдом V. Після 
ліквідації Товариства Ісуса 1773  р. на-
вчальний заклад було перейменовано 
в Князівсько-єпископську академію, де 
діяли чотири факультети: права, меди-
цини, філософії, богослов’я. 1803 р. Ака-
демія втратила університетський статус і 
стала Князівським ліцеєм. 1809 р. ліцей 
було закрито. 1833 р. баварський король 
Людвіґ І відновив ліцей як напіввищий 
навчальний заклад, у якому викладався 
дворічний курс філософії та трирічний 
курс богослов’я. 1923 р. заклад будо ре-
організовано у Філософсько-богослов-
ську вищу школу, яку 1978 р. включено 
до складу новопосталого Університету 
в Пассау як факультет католицького 
богослов’я [30]. Нині університет має чо-
тири факультети: юридичний, економіч-
ний, інформатики та математики, філо-
софський (з відділеннями католицького 
богослов’я; дидактики; культурології; 
управління та історії; мов, текстів та ме-
діа), де навчається понад дванадцять ти-
сяч студентів, 8% з яких – іноземці [23]. 

1983  р. при університеті постав 
Нойбурзький круглий стіл (зараз  – 
«ManagementConvent der Universität 
Passau  – Neuburger Gesprächskreis»)  – 
форум підприємців, покликаний спри-
яти розвитку співробітництва між сту-
дентами, викладачами, випускниками 
університету та бізнесом і пов’язаними 
з ним інституціями. До складу «Ma-
nagementConvent» входить близько 130 
підприємств та інституцій, які, з одного 
боку, допомагають університету у про-
фесійній та фінансовій сферах, з дру-
гого  – мають безпосередній доступ до 
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контактів із висококваліфікованими 
випускниками університету. З 2006  р. 
«ManagementConvent» щороку преміює 
авторів найкращих докторських та га-
білітаційних робіт, захищених в універ-
ситеті, премією імені Карла Гайнца Пол-
льока [8].  

В Університеті в Пассау українознав-
ство розвивається в чотирьох підрозді-
лах: двох кафедрах філософського фа-
культету університету (кафедрі нової та 
новітньої історії та культури Східної Єв-
ропи і кафедрі слов’янських літератур та 
культур), а також у двох центрах (Центр 
компетенцій українознавства та центр 
«Східноєвропейська перспектива»). Про-
відну роль у перетворенні Університету в 
Пассау на один із українознавчих осеред-
ків Німеччини відіграв завідувач кафе-
дри нової і новітньої історії та культури 
Східної Європи професор Томас Вюнш.

Кафедра нової і новітньої історії та 
культури Східної Європи (Lehrstuhl für 
Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas 
und seiner Kulturen)  [18]. З-поміж на-
вчальних курсів з історії Східної Євро-
пи, які вивчають на кафедрі студенти, 
повністю чи частково українознавче 
спрямування мають такі:

• 2007–2008 рр. – практичні заняття 
«Ikonen aus der Ukraine. Postbyzantinische 
religiöse Symbolik zwischen Ost und West 
aus historischer und kunsthistorischer 
Sicht (Українські ікони. Поствізантій-
ська релігійна символіка між Сходом та 
Заходом з історичної та мистецько-істо-
ричної перспективи)» (д-р Лілія Береж-
на), головний семінар «Geschichte(n) der 
Ukraine. Geschichtsschreibung als Arena 
nationaler Konkurrenz (Історія (історії) 
України. Історіописання як арена націо-
нального суперництва)» (д-р Штефан 
Родевальд);

• лекційні курси 2010–2011  рр.: 
«Politische und gesellschaß liche Entwick-
lungen in Russland und der Ukraine von 
den 90-er Jahren bis zur Gegenwart (По-
літичний та суспільний розвиток у Росії 
та Україні від 1990-х років до сьогодні)» 
(проф. Дмітрій Міронов) та «Moderne 
Geschichte der Ukraine. Politik und Wirt-
schaß  (Модерна історія України. Політи-
ка та економіка)» (проф. Катрін Бьокх); 

• 2014–2015  рр.  – просемінар «Uk-
raine  – ein Grenzland, Durchgangsland, 
eine Nation? Grundzüge zur Geschichte 
der Ukraine (Україна  – прикордоння, 
транзитна країна, нація? Нариси історії 
України)» (д-р Кароль Мармор-Дрюс) 
та просемінар «Das Schwarze Meer: Vom 
Pontos Euxeinos zur Black Sea Economic 
Cooperation (Чорне море: від Понта Евк-
синського до Чорноморської економіч-
ної співпраці)» (д-р Міхаель Вайтманн), 
головний семінар «Kronländer der Do-
naumonarchie. Galizien und Bukowina 
(Коронні землі Дунайської монархії. Га-
личина та Буковина)» (д-р Дітімар Дун-
ков); 

• 2016  р.  – головний семінар «Uk-
raine und Russland: zwei Wege zu einer 
modernen nationalen Identität (Україна 
та Росія: дві дороги до сучасної націо-
нальної ідентичності)» (проф. Томаш 
Вюнш) [20]. 

Одночасно з навчальними курсами 
студентам пропонуються тематичні екс-
курсії до країн Південно-Східної Євро-
пи, зокрема України, як-от екскурсія 
2014  р. до Кракова, Львова і Чернівців 
«Kronländer der Donaumonarchie. Galizien 
und Bukowina (Коронні земі Дунайської 
монархії. Галичина та Буковина)» [26].

Центр компетенцій українознавства 
(Kompetenzzentrum Ukrainestudien)  [16] 
був створений зусиллями кафедри 
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слов’янських літератур та культур (заві-
дувач проф. Дірк Уффельманн) та вже 
згадуваної кафедри нової і новітньої іс-
торії та культури Східної Європи. Його 
створення стало реакцією на появу Украї-
ни в центрі суспільної уваги в Німеччині 
після Помаранчевої революції та усві-
домлення неналежного рівня розвитку 
наукового українознавства в німецько-
мовному світі. Організатори Центру ви-
значають Україну як державу, що нале-
жить як до Сходу, так і до Заходу Європи 
і є сферою культурного обміну між краї-
нами Центральної і Східної Європи. Від-
повідно творці Центру вважають, що не-
залежно від форми майбутньої співпраці 
України з ЄС  – чи то у формі членства 
в ЄС, чи іншій – Україна залишатиметь-
ся важливим фактором європейської 
реальності  [16]. На сьогоднішній день, 
крім Українського Вільного Університе-
ту у Мюнхені, Центр компетенцій украї-
нознавства в Пассау є єдиним німецьким 
науковим центром, у назві якого вжива-
ється «Україна»/«український».

Центр компетенцій українознавства 
прагне створити в університеті сприят-
ливі умови для розвитку українознавчої 
наукової, навчальної та практичної ді-
яльності, налагодження зв’язків з негу-
манітарними дисциплінами. Для цього 
Центр запрошує з гостьовими лекціями 
вчених-українознавців, провадить на-
уково-дослідницькі проекти та орга-
нізовує семінари і навчальні заходи на 
українознавчу тематику, запрошує на 
стажування та реалізацію власних до-
слідницьких проектів вчених з Украї-
ни, активно співпрацює з українськими 
університетами-партнерами. Організа-
тори Центру керують кваліфікаційними 
роботами студентів та докторантів уні-
верситету на українознавчу тематику. 

Центр компетенцій українознавства 
співпрацює з Українським католиць-
ким університетом у Львові, Черні-
вецьким національним університетом 
ім.  Ю.  Федьковича, Київським націо-
нальним економічним університетом 
ім.  В. Гетьмана, Тернопільським дер-
жавним педагогічним університетом 
ім.  В.  Гнатюка  [17]. З 2005 по 2013  р. 
Центр провів шість конференцій та се-
мінарів, організованих спільно з україн-
ськими вузами-партнерами. Протягом 
2007–2014  рр. гостями-дослідниками 
Центру та кафедри нової і новітньої іс-
торії та культури Східної Європи були 
українські науковці: Юрій Зазуляк, Анна 
Бадах, Тетяна Шевченко, Сергій Лука-
нюк [13]. 

Під керівництвом д-ра Штефана Ро-
девальда були захищені кваліфікаційні 
роботи про Україну: 

• бакалаврські  – «Das Bild der Uk-
raine in der deutschen Presse nach ihrer 
Unabhängigkeitserklärung (August  – De-
zember 1991) (Образ України в німецькій 
пресі після проголошення незалежності 
(серпень – грудень 1991 р.)» Оксани Єн-
джей (2009 р.) та «Das Bild der EU in den 
ukrainischen Massenmedien im Jahr 2009. 
Eine vergleichende Studie der Zeitungen 
Zerkalo Nedeli und Den (Образ ЄС в укра-
їнських мас-медіа у 2009 р. Порівняльне 
дослідження газет «Зеркало недели» та 
«День»)» Світлани Грановської (2010 р.); 

• дипломні  – «Russophile und uk-
rainophile Geschichtsbilder in der ru-
thenischen Historiographie Ostgalizi-
ens (1848–1918) (Історичний образ 
русофілів та українофілів в русинській 
історіографії Східної Галичини (1848–
1918))» Буркгарда Вьоллєра (2008  р.) та 
«Der ‚Kampf‘ gegen die Vergangenheit: 
Geschichtspolitiken Russlands und der 
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Ukraine im Vergleich 1991 bis 2010 («Бо-
ротьба» проти минулого: порівняння 
історичної політики Росії та України 
протягом 1991–2010 рр.)» Маріни Маєр 
(2010 р.) [27]. 

Під керівництвом проф. Томаса 
Вюнша готуються:

• бакалаврська робота Карін Рув 
«Die Ukraine zwischen dem Elefanten und 
dem Bären. Der Ein× uss der Europäischen 
Union und Russlands auf die Ukraine zur 
Zeit der Orangen Revolution im Spiegel der 
deutschen, russischen und ukrainischen 
Presse (Україна між слонами та ведме-
дями. Вплив Європейського Союзу та 
Росії на Україну під час Помаранчевої 
революції у світлі німецької, російської 
та української преси)»; 

• дипломна робота Елізабет Гол-
лєндер «Die Darstellung der Ukraine in 
Aufzeichnungen von deutschsprachigen 
Reisenden aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
(Зображення України у записах німецько-
мовних мандрівників XVIII – XIX ст.)»;

• дисертація Буркгарда Вьоллє-
ра «Die ‚Ukraine‘ in Europabildern des 
Russischen und des Habsburger Reiches 
(«Україна» в уявленнях про Європу Ро-
сійської та Габсбурзької імперій)» [27].

Тематика дослідницьких проектів, 
проваджених у межах діяльності Центру 
компетенцій українознавства, охоплює 
міф про Галичину (проф. Уффельманн), 
культурну та релігійну історії Галичи-
ни часів середньовіччя та ранньомо-
дерного часу, розвиток громадянського 
суспільства в сучасній Україні (проф. 
Вюнш) [11].

З 2004 по 2015  рр. на запрошення 
Центру було прочитано сім доповідей 
про Україну: 

• д-ра Альфонса Брюнінґа «Staat 
ohne Scheiterhaufen? Polens Weg ins 

konfessionelle Zeitalter (Держава без вог-
нищ? Шлях Польщі до епохи конфесіо-
налізму)» (2004 р.); 

• проф. Георгія Аввакумова «Uni-
onsgedanke und Politik im Osten Europas. 
Metropolit Andrej Scheptytskij und die 
griechisch-katholischen Christen zwischen 
Ukraine und Russland, 1901–1944 (Ідеї 
унії та політика у Східній Європі. Ми-
трополит Андрей Шептицький та гре-
ко-католики між Україною та Росією, 
1901–1944)» (2007 р.); 

• д-ра Лілії Бережної «Das ‚Ukrai-
nische Dreieck‘ und Europäische Multi-
ple Grenzregionen in der Frühen Neuzeit 
(«Український трикутник» та європей-
ські прикордонні регіони у ранньомо-
дерний час)» (2007 р.); 

• д-ра Райнера Лінднера «Ukraine in 
Geschichte und Gegenwart  – Kontinuität 
und Brüche (Україна в минулому та 
сьогоденні: тяглість та перервність)» 
(2008 р.); 

• проф. Сергія Федуняка «New Ger-
many» and «New Ukraine» in brand new 
Europe («Нова Німеччина» та «Нова Ук-
раїна» у бренді нової Європи)» (2010 р.); 

• проф. Анатолія Кругляшова 
«Ukraine: slipping down from disordered 
democracy towards undemocratic order? 
(Україна: сповзання від нерегульованої 
демократії до недемократичного поряд-
ку)» (2010 р.); 

• проф. Тамари Гундорової «Gen-
dering Ukrainian postcolonial exotics (Ген-
дерування української постколоніальної 
екзотики)» (2015 р.) [12].

Навчальні курси, які проводяться у 
межах діяльності Центру, відображені у 
підрозділах про роботу кафедри нової і 
новітньої історії та культури Східної Єв-
ропи та кафедри слов’янських літератур 
та культур. 
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У вересні 2016  р. спільно з Реґенс-
бурзьким та Мюнхенським університе-
тами проводитиметься німецько-україн-
ська літня школа «From Homo Sovieticus 
to Citizen. Dimensions of Societal Changes 
in Ukraine (Від Homo Sovieticus до грома-
дянина. Виміри соціальних змін в Украї-
ні)», фінансована ДААД. Школа присвя-
чена пострадянським трансформаціям в 
Україні у царині громадянського суспіль-
ства, релігії, гендерних відносин, полі-
тичної культури пам’ятників, економіки, 
довкілля, інституцій, тіньової економіки 
та корупції  [7]. Захід відбуватиметься у 
Чернівцях та Дніпропетровську, з укра-
їнського боку співорганізаторами ви-
ступають Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича та Дні-
пропетровський національний універ-
ситет ім. О. Гончара.

Кафедра слов’янських літератур 
та культур (Lehrstuhl für Slavische Li-
teraturen und Kulturen)  [19] є одним із 
співзасновників Центру компетенцій 
українознавства. У колі дидактичних за-
цікавлень кафедри – література та куль-
тура слов’янських народів Східної та 
Центрально-Східної Європи, зокрема 
Росії, Польщі, України [19]. 

У 2007–2016 рр. на кафедрі пройшли 
семінари, які безпосередньо стосувались 
української літератури та культури:

• 2007 р. – головний семінар «Nikolaj 
Gogol’ (Микола Гоголь)» (проф. Дірк 
Уффельманн);

• 2007–2008  рр.  – проектний семі-
нар «Polnische kresy-Literatur im 20. Jahr-
hundert (Польська кресова література у 
ХХ ст.)» (Марта Патриція Подольчак); 

• 2009  р.  – головні семінари «Die 
Kosaken in der russischen und polnischen 
Literatur (Козаки в російській та польській 
літературах)» (д-р Гайнріх Кіршбаум); 

• 2010  р.  – просемінар «Der Krim-
Text in der Russischen und Polnischen 
Literatur und Kultur (Тексти про Крим 
у російській та польській літературі та 
культурі)» (д-р Гайнріх Кіршбаум); 

• 2013–2014  рр.  – просемінар «Jurij 
Andruchovyč (Юрій Андрухович)» 
(Крістіан Кампкьоттер) та «Identities 
of In-Between: Inventing Central Europe 
in Czech, Polish and Ukrainian Literature 
(Ідентичності «в» та «між»: винайдення 
Центральної Європи у чеській, поль-
ській та українській літературах)» (Мад-
лєне Гаґеманн, Ґернот Гованітц); 

• 2015  р.  – просемінар «Cultural 
History of Ukraine or Why Borshch 
Matters (Культурна історія України, або 
Чому важливий борщ)» (Зоряна Мель-
ник) [21]; 

• 2016  р.  – просемінар «Njaš-mjaš, 
Krym naš! Der Ukrainekon× ikt im Netz 
(Няш-мяш, Крим наш! Конфлікт в Украї-
ні у мережах)» (Ґернот Гованітц) [2].

Центр (ініціатива) «Cхідно євро-
пейська перспектива» Університету в 
Пассау (Initiative «Perspektive Osteuro-
pa» der Universität Passau)  [25] поста-
ла 2005  р. за ініціативи проф. Вюнша. 
Вона має на меті встановлення контак-
тів студентів та випускників німецьких 
університетів, які планують пов’язати 
свою кар’єру зі Східною Європою, зо-
крема з Україною, з освітніми та акаде-
мічними інституціями, промисловими 
підприємствами та бізнес-структурами 
регіону  [29]. «Східноєвропейська пер-
спектива» має базу даних студентів і 
випускників, працедавців, пропонуючи 
першим допомогу в знаходженні ком-
паній, де можна пройти практику, а дру-
гим  – кваліфікованих працівників  [24]. 
Також «Східноєвропейська перспек-
тива» організовує виставки, перегляди 
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фільмів, краєзнавчі та культурознавчі 
семінари і лекції. 

Серія регулярних доповідей «Ost-
europa Lounge» передбачає виступи в 
Університеті Пассау експертів у різних 
галузях із країн Східної Європи, зокре-
ма України. Так, 2007  р. в рамках «Os-
teuropa Lounge» виступили д-р Райнер 
Лінднер (Фонд науки та політики (Ні-
мецький інститут міжнародної політики 
та безпеки, Берлін)) з доповіддю «Ukra-
ine in Geschichte und Gegenwart – Konti-
nuität und Brüche (Україна в минулому 
та сьогоденні: тяглість та перервність)» 
та представники фірми «BASF» Ґібфрід 
Шенк і Маріон Шенк з доповіддю «Erleb-
nisse mit der Ukraine zwischen Sozialismus 
und Marktwirtschaß  (Український досвід 
між соціалізмом і ринковою економі-
кою)» [9]. 2012 р. з доповідями виступили 
представники Чернівецького національ-
ного університету ім. Ю. Федьковича: 
д-р Валентина Василова (доповідь «Study 
in Ukraine: State of AÞ airs, Challenges and 
Opportunities for International Students 
(Навчання в Україні: стан справ, викли-
ки та можливості для іноземних студен-
тів)») та д-р Олександр Руснак (допо-
відь «Higher Education System in Ukraine. 
Highlights of History Teaching (Система 
вищої освіти в Україні. Головні факти іс-
торії викладання)»). 2012 р. представник 
Німецького товариства міжнародного 
співробітництва Андрій Гарбуза виголо-
сив доповідь «Einstiegsmöglichkeiten in die 
Entwicklungszusammenarbeit (Кар’єрні 
мож ливості у розвитку співпраці)». 

2009 р. «Cхідноєвропейська перспек-
тива» організувала в університеті пере-
гляд п’яти короткометражних фільмів 
українського режисера Тараса Томен-
ка «Бойня», «Тир», «Пересохла земля», 
«Мамочки», «Ліза» [10].

У червні 2015  р. у рамках діяльнос-
ті «Східноєвропейської перспективи» 
пройшла літня школа для колишніх сти-
пендіатів ДААД з країн Чорноморсько-
го регіону «Schwarzmeerregion:  Dreh-
scheibe für Politik, Wirtschaß  und Kultur 
(Чорноморський регіон: платформа для 
політики, економіки та культури)», у 
якій брали участь представники Украї-
ни. Учасники виступали з доповідями 
та обговорювали теми, пов’язані з іс-
торією та сьогоденням культурного та 
економічного простору Чорноморсько-
го регіону, політикою ЄС щодо нього, 
проблемами дотримання екологічного 
та міжнародного права, прав людини в 
регіоні [21].

* * *
Зацікавлення Україною в Універси-

теті в Пассау вийшло за межі темати-
ки навчальних курсів, кваліфікаційних 
робіт, відкритих лекцій та культурно-
мистецьких заходів, інституціоналізу-
вавшись у Центрі компетенцій україно-
знавства та центрі «Східноєвропейська 
перспектива», орієнтованих, зокрема, 
на співпрацю з німецьким бізнесом. 
Втім українська мова, на відміну від ро-
сійської чи польської, в університеті не 
викладається. Як і в жодному іншому 
університеті Німеччини, в Університе-
ті в Пассау нема спеціалізованої магіс-
терської програми з українських студій, 
натомість є магістерська програма ро-
сійських та центрально-східноєвропей-
ських студій  [22]. Хоча в німецькому 
академічному світі і з’явилось стійке 
розуміння присутності України на по-
літичній та ментальній карті Європи, 
подальший інтерес до українознавства 
і далі залишається функцією розвитку 
Української держави та її суб’єктності у 
міжнародній політиці. 
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T. Shevchenko
Contemporary German Ukrainian Studies: the University of Passau

Abstract
Important political events in Ukraine stimulate interest in it in German society, politics and 

science. � e University of Passau is one of the German universities which established Ukrainian 
Studies on the crest of the wave of an increased interest in Ukraine. It is a small university, one of the 
youngest in Germany, opened in 1978. It has four faculties: the Faculty of Law, Faculty of Economics, 
Faculty of Philosophy, Faculty of Informatics and Mathematics. Its a½  liated Business Forum facilitates 
cooperation between students, professors, alumni, businesses, and related institutions. Ukrainian 
Studies evolve in four university’s units: two chairs of the Faculty of Philosophy (the Chair of Modern 
and Contemporary History of Eastern Europe and its Cultures and the Chair of Slavic Literatures 
and Cultures) and two centers (the Ukrainian Studies Competence Center and «East European 
Perspective»). Both chairs conduct exercises, seminars, workshops, lectures on the history, literature 
and culture of Ukraine, thematic excursions to Ukrainian cities. � e Ukrainian Studies Competence 
Center invites visiting scholars for lectures on Ukrainian Studies, implements its own research projects 
and organizes workshops, training events, summer schools on Ukrainian Studies, invites visiting 
scholars from Ukraine for internships and conduction of their own research projects, cooperates with 
Ukrainian university partners. � e organizers of the Center are the supervisors of students’ and post-
graduates’ quali� cation works on Ukrainian Studies. � e «East European Perspective» initiative helps 
to establish links between those students and alumni of German universities who intend to devote their 
career to Eastern Europe, in particular Ukraine, with educational and academic institutions, industrial 
enterprises, as well as business structures of the region. � e «East European Perspective» also organizes 
exhibitions, summer schools, movie viewings, workshops and lectures with an implied or direct relation 
to Ukraine.


