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л.ранке та ін. 1844 у Б.у. стажувався і слухав лекції мінералога Х.Вейса, 
географа к.ріттера – членів Берлінської академії наук кандидат філосо-
фії київського університету св.Володимира о.рогович, пізніше професор 
цього університету і директор Ботанічного саду. Після Першої світової ві-
йни студентами Б.у. було чимало українських емігрантів, зокрема, історик 
Б.крупницький, журналісти м.добрянський–демкович, З.Пеленський. В 
Б.у. читали лекції, виступали з науковими доповідями с.смаль-стоцький, 
д.Чижевський, Б.матюшенко, В.кубійович, і.лоський, В.леонтович, 
З.кузеля. у Фонетичному інституті університету я.рудницький на запро-
шення професора д.Вестермана опрацював українські діалектичні тексти. 
у листопаді 1926 заходами П.скоропадського та за підтримки німецького 
уряду був заснований як філіал Б.у. український науковий інститут, очоле-
ний істориком д.дорошенком, де діяли чотири кафедри: української істо-
рії, української державності, духовної культури і релігійних відносин, істо-
рії матеріальної культури. В інституті працювали В.липинський, і.мірчук, 
В.Залозецький, Б.крупницький, м.антонович, д.олянчин, і.лоський, які 
видавали праці про україну українською та німецькою мовами. 
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бернардинці – члени католицької чернечої організації, що виникла 
у результаті реорганізації абатом Бернаром клервоським ордену цістерці-
ан, заснованого 1098 у Франції. 1119 папою був затверджений статут Б. у 
13-14 ст. орден перетворився на один із найвпливовіших у Європі. Його 
представники брали участь у підготовці другого хрестового походу 1147-
49. Поміж інших католицьких чернечих братств Б. вирізнялись визнанням 
таїнств православної церкви. їх монастирі діяли у Франції, італії, іспанії, 
австрії та інших країнах. Під впливом проповідницької діяльності іоанна 
капістрана, який 1453 прибув до кракова, тут було засновано монастир Б. 
Наступного року княгинею анною мазовецькою побудовано бернардин-
ський монастир у Варшаві. Від 1468 члени ордену діяли у литві. З другої 
половини 15 ст. діяльність Б. розгорнулась на західноукраїнських землях, 
1460 їх монастир засновано у львові. В україні монастирі ордену існували 
у луцьку, дубно, Житомирі, Бережанах та інших містах. Протягом 18-19 ст. 
більшість з них було ліквідовано австрійським та російським урядами. 
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