
Україна у німецькому пам’ятевому дискурсі про Другу світову війну 

 

 Політика покаяння та визнання відповідальності за розв’язання Другої світової 

війни і злочини нацизму є вагомим елементом сучасної німецької ідентичності. 

Центральне місце у пам’ятевому наративі про війну  безумовно посідає тема 

Голокосту. Водночас достатньо виразно артикулюється і питання вини перед Росією, з 

якою традиційно асоціювався у німців Радянський Союз. Натомість щодо України, яка 

зазнала вагомих людських і матеріальних втрат, жорсткої експлуатації населення і 

ресурсів з боку окупаційної влади й зробила вагомий внесок у розгром нацистської 

Німеччини, переважно панувала амнезія, або акцентувалися питання колаборації 

українських націоналістів з нацистським режимом.  

 Серед причин такого стану речей варто зазначити й тривалу відсутність 

інституційно налагодженої співпраці та серйозного діалогу німецьких і українських 

істориків.  Саме тому тема Другої світової війни стала провідною у заходах Німецько-

Української комісії істориків (НУКІ), яка була заснована в 2015 році. До складу комісії 

з німецької сторони входять знані дослідники історії України часів Другої світової 

війни Таня Пентер і Кай Струве (Штруве). На важливості цієї теми для німецького 

суспільства і політикуму неодноразово наголошував співголова комісії професор 

Мюнхенського університету Мартін Шульце Весель. Перший семінар для молодих 

учених, який НУКІ провела у співпраці з Одеським національним університетом імені 

І.І. Мечникова, був присвячений пам’яті про Другу світову війну в Україні та в 

Німеччині. Теми історії України воєнного періоду обговорювались і під час 

молодіжного семінару, який проходив у жовтні 2019 року у Києві. Проблеми складних 

українсько-німецьких стосунків у роки Другої світової війни і їх репрезентації у 

політиці пам’яті та пам’ятевому дискурсі дискутувалися також під час двох щорічних 

конференції комісії у Мюнхені (2018) та у Дніпрі (2019). На засіданні комісії у вересні 

2019 року було прийнято “Резолюцію щодо запланованого в Берліні меморіалу 

жертвам націонал-соціалістичного панування у Польщі”, в якій відзначалась 

необхідність включення в концепцію меморіалу пам’яті про жертви німецької окупації 

в Україні та Білорусії. Можна констатувати, що за ці п’ять років у політичних колах 

дедалі більше почали усвідомлювати необхідність переосмислення питання 

відповідальності Німеччини перед Україною за злочини нацизму. Так, навесні 2017 

року у німецькому бундестазі пройшли слухання на зазначену тематику. На початку 

червня ц.р. міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив про підтримку 

міністерством ідеї створення у Берліні меморіалу українцям - жертвам Другої світової 

війни. Це є перші, але важливі кроки до деконструкції міфів та включення України у 

німецький пам’ятевий наратив про Другу світову війну.  
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