
 

Війна і Міф. Невідома Друга Світова. 

 

Співробітники Українського інституту національної пам`яті (УІНП) досліджують 

документи доби Другої cвітової війни, на основі яких вийшла книга «Війна і Міф. 

Невідома Друга Світова». У виданні розвінчується 50 міфів, вигаданих радянською 

пропагандою під час Другої світової війни та вже навіть через десятиліття після її 

завершення. Ці міфи досі намагається нав’язувати Світу сучасна Російська 

Федерація та активно використовує у сучасній розв’язаній нею проти України 

війні. Дізнатися правду, яку приховували від нас багато років, ви зможете, 

прочитавши цю книгу. Правду про пакт Молотова–Ріббентропа і чи це був 

вимушений крок для СРСР? Коли Радянський Союз був фактично союзником 

нацистської Німеччини. Чи правда, що українські націоналісти масово винищували 

євреїв під час Другої світової війни? Як і коли Сталін узгоджував військові дії з 

Гітлером. Чи Степан Бандера був агентом спецслужб нацистів? Чи насправді 

кримські татари масово дезертирували на початку війни з робітничо-селянської 

червоної армії (РСЧА), і чому їх було репресовано та депортовано навесні 1944 

року? Для чого комуністична влада намагалась сформувати щодо українців образ 

зрадників та боягузів? Ці теми боялись обговорювати навіть у родинах ще перед 

самим розпадом СРСР.  

На основі цього видання було створено виставку «УКРАЇНСЬКА ДРУГА 

СВІТОВА», котра демонструвалась по Україні і з якою можна ознайомитись на 

офіційному сайті УІНП. На початку травня цього року для широкого загалу через 

соціальні мережі та на сайті УІНП буде оприлюднено серію відеороликів, які 

розвінчують міфи, про які йдеться у виданні. 

Видання «Від Рейхстагу до Іводзіми» показує та аналізує події Другої світової 

війни та долю у ній українців і України. Зокрема, йдеться про становище 

українських земель напередодні війни, участь українців у радянсько-фінській війні, 

радянізація Галичини, приєднання Бессарабії та Буковини до Радянського Союзу. 

Детально розкрито тему перебігу бойових війни на українських теренах 1941-1945 

років. Проаналізовано окупаційну політику та окупаційний режим Німеччини та її 

союзників по відношенню до цивільного населення, політику фізичного знищення 

населення за національною ознакою чи соціальною приналежністю. Чому 

з’явились колаборанти і хто вони такі? Радянський партизанський рух та 

Український визвольний рух під час війни. Ви також дізнаєтесь про ставлення 

радянської комуністичної системи до населення, яке перебувало під окупацією, про 

трагічну долю киримли – кримських татар. У виданні розкрито тему участі 

українців у війні СРСР з Японією. 

Як на мене, автори продемонстрували весь трагізм бездержавного життя нашого 

народу у складі різних, без винятку, ворожих держав. Незважаючи на те, що 

українці досягали у тих державах високих постів та ставали полководцями і 

вченими, письменниками і навіть партійними діячами, доля народу від цього не 

ставала кращою. Цінуймо нашу Державність, це - запорука неможливості 

повторення Великої трагедії ХХ століття.  


