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     Українська пам'ять про Другу світовій війну має кілька гострих 

конфліктних вимірів: від потужної інерції міту про «Велику Вітчизняну» до 

репресованої за совєтських часів пам’яті про націоналістичне підпілля, 

депортацію кримських татар та Голокост. 

     … Оскільки цілісного та переконливого українського наративу війни 

немає, виникають спроби, особливо на державному рівні, поєднати 

непоєднуване, замовчуючи, спрощуючи, недомовлюючи. Сформований у 

країні рятівний плюралізм пам’яті функціонує не як простір діалогу, а як 

замкнені в собі й доволі агресивні наративи, які співіснують тому, що не 

можуть знищити конкурента. 

Андрій Портнов. Українські образи Другої світової війни 

 

     …в Україні було набагато більше тих, хто помер від рук німців, аніж тих, 

хто співпрацював із ними. Цього не можна сказати про жодну з окупованих 

країн Західної Європи. Якщо вже про це зайшлося, значно більше людей з 

усієї України боролися проти німців, а не на їхньому боці, чого, знов-таки, 

не можна сказати про жодну західноєвропейську країну. Переважна 

більшість українців брали участь у цій війні на боці Червоної армії. Під час 

боротьби з Вермахтом було вбито більше українців, аніж американських, 

британських і французьких солдатів разом узятих. 

     …помилково ототожнюють Червону армію з російською (на такій 

ідентифікації наполягає і нинішня російська пропаганда). Якщо Червона 

армія є російською, то українці мали бути ворогом. Таку логіку мислення 

винайшов наприкінці війни сам Сталін. Ідея Великої Вітчизняної війни мала 

три мети: вона починала відлік подій не з 1939-го, а з 1941-го року, щоб 

люди забули про нацистсько-радянський альянс; вона ставила Росію в 

центрі подій, хоч насправді головним осереддям війни була Україна; і, 

нарешті, у такий спосіб цілковито ігнорувала страждання євреїв. 

Тімоті Снайдер. Проект Путіна 
 

До 70-ї річниці визволення України від загарбників і перемоги над нацизмом 


