
Коли для України почалася Друга світова війна 

і де вона закінчується? 

   Цього року у світі відзначається 75-річчя перемоги над нацизмом. Як сьогодні 

працювати з українською пам’яттю про трагічні події та зокрема Другу світову 

війну? Проєкт Минуле / Майбутнє / Мистецтво, заснований в Одесі, пропонує 

обоговорювати важкі сторінки спільної історії, щоб вибудувати спільне 

майбутнє. Для цього організатори влаштовують публічні дискусії, культурні та 

освітні заходи. 

   До 22 червня, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни та 79-річчя 

початку німецько-радянської війни, кураторка проєкту «Минуле/ Майбутне/ 

Мистецтво» Оксана Довгополова, докторка філософських наук, професорка 

кафедри філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

ділиться думками про те, що саме ця дата означає для України. В рамках 

публікації уривок з онлайн-дискусії «Зі щитом або на щиті: що таке 8 і 9 травня 

для сучасної України?», проведеної 7 травня 2020 року за участі голови 

Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича. 

Оксана Довгополова: 

«Чим є Друга світова війна для України? Тим самим, чим для інших країн, що 

з’явилися після розпаду Радянського Союзу? Вочевидь, ні. Для частини із цих 

країн війна почалася 22 червня 1941 року – ця дата стала початком чотирьох 

років страшної кривавої битви, яка залишила свій жахливий слід в історії кожної 

родини.  

На жаль, для України війна почалася значно раніше. Розуміючи трагічність дати 

22 червня, ми маємо пам’ятати й про те, що СРСР в 1939 році уклав з 

Німеччиною не просто пакт про ненапад, а договір про розподіл сфер впливу, 

частиною реалізації якого стало приєднання (власне, окупація) українських 

територій. Саме тому й момент перемоги над нацизмом був водночас тріумфом 

та трагедією: з одного боку, страшний ворог був переможений, для світу 

відкрилося вікно можливостей, з іншого – тоталітарний режим СРСР отримав 

шанс розширити сферу свого впливу. 

Це парадоксальне поєднання тріумфу та трагедії важко зрозуміти людині, яка не 

жила в одній із країн, що підпала під радянську владу. Дозволю собі звернутися 

до слів колишнього голови Європейської Ради Дональда Туска, сказаних цього 

року: «Я особисто лише після шести років у Брюсселі зрозумів, наскільки 

складно для європейців  осягнути трагедію Ялти, наслідки пригнічення, 

депортації та спотворення половини континенту, яке все ще триває і сьогодні». 

https://www.pastfutureart.org/


Навіть для переможеної Німеччини майбутнє відкрилося в 1945 році як 

перспектива – не випадково в 1985  президент ФРН Ріхард фон Вайцзеккер 

проголосив 8 травня днем звільнення своєї країни, адже Німеччина програла 

війну, але виграла свободу, а свобода важливіша за перемогу.  

Саме тому, через неможливість описувати події Другої світової війни в рамках 

одного сюжету, в сучасній Україні так важко знайти порозуміння щодо пам’яті 

події, що почалися вісім десятків років тому. Цьому питанню була присвячена 

наша дискусія з Антоном Дробовичем. Пропонуємо ознайомитись з її 

фрагментом. 

«Зі щитом або на щиті: що таке 8 і 9 травня для сучасної України?» 

Оксана Довгополова, кураторка проєкту Минуле / Майбутнє / Мистецтво, 

докторка філософських наук, професорка кафедри філософії Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова: 

- Ми анонсували зустріч, присвячену двом датам – 8 та 9 травня. Перша – 

День пам'яті та примирення. Друга – День Перемоги. Хочу нагадати, що й 

у досвіді радянської людини була ситуація відзначання 8 та 9 травня як 

пам'ятних та вихідних. Така практика була введена в 1965 році та була 

частиною формування умовно брежневської парадигми пам'ятання 

перемоги. Тоді два дні теж мали два різних наголоси – 8 травня було 

оголошене вихідним днем з посиланням на подвиг радянських жінок. Це 

вперше було зазначено в доповіді Брежнєва на День Перемоги в 1965 році. 

Тобто коли ми чуємо «ніколи цього не чіпали, а зараз встромляють щось 

чуже» – це не зовсім правильно. З 1948  до 1964 року День Перемоги 

взагалі не був вихідним. День пам'яті та примирення з'явився в Україні в 

2015 році – як дорощування іншою парадигмою пам'ятання, як надання 

людині можливості побачити незвичні в нашому публічному просторі 

конотації. Але дуже швидко додатковий день став джерелом конфлікту. 

Чому так? 

 

Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, 

кандидат філософських наук: 

- Мені здається, що тут відповідь – російська агресія та війна. Вона завжди 

збурює суспільство, загострює відчуття справедливості. Вийшла така 

історія, що начебто всі, хто за 8 травня – це такі правильні європейці, це 

https://youtu.be/KbuBuOmRCow


все нове, післяреволюційне віяння. А всім, хто за 9 травня, виникає 

спокуса сказати, що вони за старе. І війна тут додала емоцій. 

Ми маємо казати не «це погано, а це добре», а «в нас є різні культурні пам'яті, 

давайте дізнаватися про їх взаємопроникнення, щоб розуміти, чому люди 

виступають за різне». Тут не можна обманювати. Ми маємо викласти всі карти 

на стіл і сказати: «От така складна реальність, от такі практики». 

Якщо людина каже «Великая Отечественная война», «Друга світова війна», 

«Німецько–радянська війна» – ми маємо з'ясувати, що вона має на увазі, чому 

використовує той чи інший термін. Чи це є частиною ідеологічної настанови, чи 

людині просто зручно говорити так або інакше. 

Система «свій-чужий» дуже небезпечна, не можна запускати розділення через 

використання слів. У нашій країні ми всі свої. 

Фонд «Демократичні ініціативи» опублікував дослідження, яке показало, що 

більшість людей в Україні готові відзначати і 8, і 9 травня. Більшість 

українського суспільства готова визнати, що нацисти і комуністи однаково 

причетні до початку війни. Але з іншого боку, подвійне святкування 8-го і 9-го – 

це і європейська, і радянська моделі разом. 

Ми усвідомлюємо, що мільйони українців загинули у боротьбі з німцями, але ми 

також розуміємо, що ця війна була складна, страшна, що і самі червоні 

командири дуже по-різному ставилися до людей і тисячами відправляли їх на 

вірну смерть. Тому нам не підходить суто європейська модель, з неї випадають 

наші жертви. 

Офіційне гасло «Пам'ятаємо. Перемагаємо» якраз відображає цю складність. Це 

компроміс: з одного боку перемога і мільйони людей, які це поділяють, з іншого 

– пам'ять, яку поділяють інші люди. 

 

Оксана  Довгополова 

-  Якщо ми визнаємо значущість перемоги над нацизмом як символічної 

події, яке місце ми, громадяни сучасної України, відводимо собі в тих 

символічних просторах, що запускаються цією подією? Якщо ми 

продовжуємо лінію пам'ятей, що походять від Другої світової, ми 

опиняємося в пастці. СРСР нібито асоціюється з Росією. Росія сьогодні 

воює проти нас. Отже, в символічному просторі ми нібито на боці 

противника СРСР у Другій світовій. Але така оптика нас не влаштовує. 

https://dif.org.ua/article/den-peremogi-i-yogo-mistse-v-istorichniy-pamyati-ukraintsiv


І ми концентруємось на злочинах обох тоталітарних режимів, щоб 

підкреслити, що ми постраждали від обох. Це правда. Але тут мене 

цікавить питання суб'єктності. Хто ми? Чи ми тільки жертви? 

 

Антон  Дробович 

-  Якщо ми говоримо про Червону армію або про війська союзників, де 

воювали мільйони українців, виходить так, що ми воювали проти зла, але 

не мали достатньо суб'єктності, щоб воювати за свою свободу. І це так 

само, як росіяни, грузини, вірмени. Як тут бути? Це найскладніше питання. 

Чи відмовлятися від перемоги? Ні, в жодному разі! Надто дорого вона нам 

далася. Ті жалюгідні спроби Путіна казати, що вони «впорались би без 

українців», це блюзнірство, за яке будь-який ветеран чи фронтовик 

зарядив би йому в пику в 1945-му. Тому що ці люди разом боронились від 

зла. 

Ми не можемо відмовитися від цієї суб'єктності, але ми не можемо й до 

кінця прийняти цю суб'єктність, тому що українці разом з іншими 

народами після перемоги над нацизмом прийшли і закріпачили частину 

Європи. І фактично виявилися причетними до того, що встановився 

тоталітарний комуністичний режим. І от це складна правда, з якою нам 

дуже важко змиритися. 

Ми, українці, теж маємо право казати, що перемога досягнута мільйонами 

наших життів, і це наша перемога теж. Але ми повинні казати, що ми 

також відповідаємо за те, що комуністичний режим СРСР окупував країни 

Європи. 

 


