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ОСТАРБАЙТЕРИ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 
 

Стаття присвячена такому соціокультурному поняттю як «остарбайтер». Вперше воно представлено як 

культурний феномен. Його вивченню присвячено безліч робіт. Проведена аналогія між поняттями «рабство», 

«несвобода». В результаті чого зроблено висновок про те, що примусова праця, як і інші феномени культури, є 

приналежністю багатьох культур. Простежено динаміку методологічних підходів у вивченні культури 

«остарбайтерів». Люди, що повернулися з робочих таборів окзали вплив на демографічну, політичну та культурну 

ситуацію в суспільстві, а згодом знайшли відображення в розгорнутої суспільної дискусії про їх ідентичность та 

культуру. Незважаючи на всі протиріччя і моральні труднощі, що склалися в пострадянському просторі (зокрема в 

Україні), остарбайтери змогли повернути собі місце в історії своїх країн. 

Ключові слова: примусова праця, феномен культури, остарбайтери, біографічний метод. 

 

Постановка проблеми. У сучасному 

світовому суспільстві історія зазнає суттєвих 

змін. Чималу роль в цьому зіграли нещодавно 

оприлюднені архівні документи, біографічні 

дослідження. Особливо важливими і актуаль-

ними стають дослідження періоду Другої світо-

вої війни. Об'єктивний погляд на події цього 

періоду дає можливість переосмислити історію 

і культуру своєї країни, налагодити соціокуль-

турні відносини сучасних країн, вирішити 

конфлікти і недомовленості між ними. У зв'язку 

з цим шлях мого наукового інтересу спрямова-

ний саме в цей непростий час. І так, як я беру 

участь в проекті Центру дослідження Східної 

Європи при Бременському університеті по роз-

шуку інформації відносно українських полоне-

них та остарбайтерів у Бремені 1942 - 1945 р. 

«Українські остарбайтери в Бремені» (з березня 

2018 р.), то предме-том мого дослідження буде 

таке поняття як «остарбайтери». Люди зі 

Сходу, які були примусово вивезені на роботи 

до Німеччини, - ще одна сторінка в історії 

Другої світової війни. Їхні долі до, вчасно і 

після розкривають історію двох країн не 

менше, ніж долі героїв, події бойових дій і т.д. 

Інтерес до людей цієї категорії виник відносно 

недавно і тільки набирає інтерес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Примусові роботи, звичайно, зв'язуються з такими 

поняттями як «несвобода», «рабство», 

«кріпацтво» тощо. В першу чергу мається на увазі 

безкоштовна/дешева праця на користь панів. 

Звичайно, відрізнялася ступінь свободи даної 

категорії людей, але суть залишалася колішнею. 

Сучасні дослідники підіймають питання про 

«рабство» в сьогоднішньому світі. Неекономічна 

організація Walk Free зазначила, що в сучасному 

світі існує понад 40 млн рабів [1]. Вже тому не 

можна вважати рабство «архаїчним пережитком». 

«Воно завжди різне, рабство: від храмових і 

державних рабів на Стародавньому Сході, до 

особистої власності рабовласника, від економіки, 

побудованої на рабськой праці, до економіки, де 

рабська праця носить, скоріше, додатковий, 

орнаментальний характер», - пише в своїй статті 

К. Кобрин «Рабство і катастрофа» [5]. Поняття 

«рабство» в європейскому контексті спливає ще 

починаючи з Нового часу - періоду великих 

відкриттів і завоювання земель. Не менш 

актуальною ця тема є і в період ХХ століття, коли 

тоталітарні держави фактично будували свою 

економіку, використовуючи дешеву працю свого 

народу. Інтерес до Другої світової війни, що виник 

в сучасному світовому суспільстві, дав 

можливість розкрити тему примусової праці 

східних робітників у Третьому Рейху. Поряд з 

виходом зарубіжної літератури, в перебудовний 

період почала формуватися вітчизняна школа 

фахівців з вивчення історії військового полону, 

примусових робіт. Одними з перших робіт, 

заснованих на розсекречених архівних матеріалах, 

була серія публікацій з репатріації радянських 

громадян В. Н. Земського [4]. В основному (як і 

багато дослідженнь цього періоду), вони 

складалися з статистики [наприклад, 3]. 

Зовсім інший напрямок в дослідженні явища 

остабайтеров набувають роботи, в яких 

використовується біографічний метод. 

Індивідуалізація, дослідження особистості, груп 

людей остарбайтерів призводить до зовсім 
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іншого аспекту вивчення даного феномена - як 

вищої форми розуміння життя (по Дильтею) [9]. 

Біографія інтегрує різні життєві практики в 

єдине ціле. Вона належить до найважливішого 

засобу орієнтації в безлічі соціальних ситуацій. 

Звичайно, величезний вкдад в розвиток цього 

методу внесла Чиказька школа. Однак, хочеться 

відзначити роботу Томпсона П. «Гуманістична 

традиція і життєві історії в Польщі» як одну з 

важливих, яка вивела цей метод в площину 

культурологічних досліджень [11]. 

Література, присвячена остарбайтерам 

(зокрема українським), вельми різноманітна: 

розкривається проблема остарбайтерів в 

радянському діскускурсу (Реброва І.Є. [10]), 

серйозно розглянута поблема їх існування в 

умовах радянської та німецької диктатури 

(Пентер Т. [8], Коваль М. [6]), способи 

вербування і примусової департаціі (Пастушенко 

Т.В. [7]) та ін. Сучасні дослідження роблять 

великий акцент на усні історії, випускаючи їх 

збірники (наприклад, [12]). 

Мета статті - теоретичне і методологічне 

осмислення феномена остарбайтерів, яке 

змінює своє положення в соціокультурних 

просторах сучасного суспільства. 

Основні результати дослідження. Фено-

мен примусової праці виникає з давніх часів і 

належить до тієї частини культури, яка охоп-

лює області політичного ладу. Цей феномен 

пов'язаний з людською пам'яттю і має давнє ко-

ріння. Вивчаючи це явище в тоталітарних дер-

жавах, ми використовуємо теорію тоталіта-

ризму, грунтуючись на класичні роботи Х. 

Арендт [2], К. Фрідріха і З. Бжезінського [13]. 

Вони стверджують, що ідеологія – системо-

утворююча ознака тоталітарного режиму. Дане 

твердження стало ключовим в осмисленні 

становища примусових працівників, які стали 

об'єктом ідеологічного терору. 

Пошуки оптимального, об'єктивного 

вивчення даного явища останнім часом стали 

досить популярною темою. Тому видна 

необхідність розгляду примусової праці в 

міждисциплінарному аспекті як складного 

елемента культурної історії. Примусова праця - 

це організована самим людством соціальна 

катастрофа. Її ми можемо порівняти за 

масштабом з наслідками геноцида, а так само 

війнами. Розуміння, як це явище влаштовано 

феноменологически, як будуються суб'єктно-

об'єктні відносини роботодавця і робітника, 

дасть нам можливість не тільки зрозуміти 

минуле, але побачити і проаналізувати риси 

гноблення минулих поколінь в сучасному 

суспільстві. Таке дослідження дає нам 

можливість формувати особливу 

методологічну мову, яка необхідна в сучасній 

соціокультурній політиці. 

Висновки та пропозиції.  Примусова праця 

як соціокультурне явище виникла ще в 

стародавні часи. Воно проходить крізь усі 

епохи, видозмінюється в залежності від 

політичного ладу. Однак суть його - 

безкоштовна/дешева, примусова праця - не 

змінюється. У період Другої світової війни він 

реалізувався в такому феномені культури як 

остарбайтери. При вивченні літератури, 

присвяченій цьому явищу, приходимо до 

наступних висновків: методи вивчення 

зазнають змін. Але, біографічний метод 

залишається найбільш популярним і 

ефективним. Вивчаючи, як феномен 

острабайтеров влаштований феноменологически, 

як будуються суб'єктно-об'єктні відносини з 

роботодавцем, ми краще розуміємо культуру 

цього періоду і сучасне розуміння свободи 

людини. Таке дослідження дає нам можливість 

формувати особливу методологічну мову, яка 

необхідна в сучасній соціокультурній політиці. 
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Dobroer N.  

OSTARBITTERS AS A PHENOMENON OF CULTURE 

The article is devoted to such a socio-cultural concept as "Ostarbeiter". For the first time it is presented as a cultural 

phenomenon. His study devoted a lot of work. An analogy between the concepts of "slavery", "non-freedom". As a result, it was 

concluded that forced labor, like other cultural phenomena, belongs to many cultures. The dynamics of methodological 

approaches in studying the culture of "Ostarbeiters" is traced. Returning people from the labor camps had an impact on the 

demographic, political and cultural situations in society, and later were reflected in the ensuing public debate about their 

identity and culture. Despite all the contradictions and moral difficulties prevailing in the post-Soviet space (particularly in 

Ukraine), Ostarbeiters were able to regain a place in the history of their countries. 

Ключевые слова: принудительный труд, феномен культуры, остарбайтеры, биографический метод. 

 

Доброер Н.В.  

ОСТАРБАЙТЕРЫ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

Статья посвящена такому социокультурному понятию как «остарбайтер». Впервые оно представлено как 

культурный феномен. Его изучению посвящено множество работ. Проведена аналогия между понятиями «рабство», 

«несвобода», «остарбайтер». В результате чего сделан вывод о том, что принудительный труд, как и другие 

феномены культуры, является принадлежностью многих культур.  Прослежена динамика методологических 

подходов в изучении культуры «остарбайтеров». Вернувшиеся люди из рабочих лагерей окзали влияние на 

демографическую, политическую и культурную ситуации в обществе, а впоследствии нашли отражение в 

развернувшейся общественной дискуссии об их идентичности и культуре. Несмотря на все противоречия и 

моральные затруднения, сложившиеся в постсоветском пространстве (в частности в Украине), остарбайтеры 

смогли вернуть себе место в истории своих стран.  

Keywords: forced labor, cultural phenomenon, ostarbeiters, biographical method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


