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Фото: Роман Бойчук  

TЕМА: Євреї та християни. Радянська релігійна політика у 
Бердичеві 1920-их та ранніх 1930-их років 

 
ДОПОВІДАЧКА: Божена Козакевич, наукова співробітниця 

катедри історії України Європейського університету 
Віадріна  
(Франкфурт-на-Одері) 

МОВА ВИСТУПУ: німецька 
(дискусія українською та німецькою мовами) 

ДАТА: ЧЕТВЕР,  22 жовтня  2020 року  

ЧАС:    18:00 – 19:30  

 
Цей захід відбудеться в онлайн-режимі за допомогою програми BigBlueButton (BBB). Більш детальну 

інформацію буде надіслано всім зереєстрованим учасникам за кілька днів до події.  
Реєстрація до 20 жовтня: berlin@ukrainet.eu 

Шановні пані та панове! 

Німецько-українське академічне товариство і Посольство України в Німеччині запрошують 
Вас на доповідь пані Божени Козакевич. З 2018 року Божена Козакевич – наукова працівниця на 
катедрі історії України в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на-Одері), де працює над 
дисертацією на тему «Євреї та християни. Радянська релігійна політика у Бердичеві (1921–1964)» 
та викладає курси з історії України та інших східноєвропейських країн. З 2017 до 2019 року Божена 
Козакевич працювала у Фонді «Меморіал убитим євреям Європи» у проекті «Захистимо пам’ять». У 
рамках цього проекту в Україні було споруджено 15 місць пам’яті та інформації, а також 
організовано виставку під відкритим небом у Бердичеві, присвячених убитим євреям та ромам у 
часи німецької окупації в Україні. 

Анотація доповіді: Бердичів знаний як Єрусалим Волині – місто, у якому переплелися 
українська, єврейська, російська та польська історія. Місто, яке вирізняється з-поміж схожих міст 
цього регіону своєю історією, але передусім мітами, які її оповивають, знаменитими особистостями, 
які тут народилися чи провели певний відрізок часу та залишили згадки про Бердичів у своєму 
творчому доробку, як, наприклад, – Оноре де Бальзак, Йозеф Конрад, Василь Гроссман та Фрідріх 
Горенштайн. Історія Бердичева досліджується через призму релігійного життя цього міста та 
структурних змін, які у ньому відбувалися у період з 1921 до 1964 року. У доповіді буде висвітлено 
деякі аспекти дисертації та здійснено спробу відповісти на наступні питання: Яким чином та ким 
втілювалася радянська релігійна політика на місцевому рівні, а саме у Бердичеві? Які стратегії 
пристосування до нової радянської дійсності розвивинули жителі міста? Що означало бути 
віруючим у СРСР? У рамках доповіді будуть представлені аспекти радянської релігійної політики 
щодо єврейської, православної, католицької та протестантської общин у 1920-их та ранніх 1930-их 
роках.  

https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/kg/entangled-
ukraine/team/kozakevych/index.html 


