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Міт війни та війна мітів  
 

    
 

 

  Василь Касіян. До бою, слов’яни! (плакат, 1942) 

 
 
    Україна мало чим відрізняється від більшости країн Центральної та Східної Европи, в яких після 
падіння комуністичних режимів почалося кардинальне переоцінювання історичного минулого. Тема 
«Великої Вітчизняної війни» від проголошення в серпні 1991 року незалежности української держави й 
донині перебуває в центрі палких суспільних дискусій і політичної боротьби, досить чітко відбиваючи не 
тільки невирішеність проблеми нової «української ідеї», але й визначення стратегічних орієнтацій у 
системі координат Захід–Схід. Власне, Друга світова війна залишається вододілом в історичній пам’яті 



українців, розколюючи їх політично, ідеологічно та світоглядно. 

Від Сталіна до Хрущова:  
міт про війну як леґітимізація режиму 

 
    У міжвоєнний період більшовикам так і не вдалося сформувати в УРСР гомогенне суспільство з єдиною 
радянською ідентичністю. Ані перманентні чистки ворогів, ані формування національно підфарбованого 
радянського патріотизму не мали великого успіху. Переважно селянська за соціяльним складом Україна, 
що пережила в 1930-х колосальну за масштабами й наслідками гуманітарну катастрофу – Голодомор, 
жертвами якої стали не менше ніж 3,5 мільйона осіб, залишалася в сталінській імперії потенційно 
«слабкою ланкою». Приєднання західноукраїнських областей до СРСР напередодні німецького 
вторгнення лишень додало радянській владі нових проблем. 
    Нацистська окупація 1941–1944 років різко відділила Україну від Росії як політично, так і ментально, 
вивівши її на декілька років із-під впливу радянської ідеології та пропаґанди. Рівень лояльности 
українського населення до сталінської влади виявився невисоким: це промовисто засвідчили й масова 
здача червоноармійців у полон на початковому етапі війни, й те, що понад 90% місцевого населення (з них 
5,6 мільйона – військовозобов’язані) залишилося на окупованій німцями території, й украй низький рівень 
спротиву новому окупантові. Масовим явищем став і національно-визвольний рух у західних реґіонах, пік 
якого припав саме на період відновлення сталінської влади в Україні. 
    Втім, перемога у війні з гітлерівською Німеччиною створила нові умови для леґітимізації 
комуністичного режиму. Війна з її численними реальними й мітичними проявами героїзму та жертовности 
була чудовим матеріялом для творення патріотичних символів і взірців колективної пам’яті. Ба більше, 
боротьба радянських народів із ворогом давала можливість, не іґноруючи місцевої специфіки, а радше 
навпаки, наголошуючи на ній, творити модель спільного патріотизму – спільної радянської ідентичности. 
Отож міт про Велику Вітчизняну війну, що його узасаднили ідеологеми про морально-політичну єдність 
радянського суспільства, керівну роль компартії, єдність партії та народу, фронту й тилу, про полум’яний 
радянський патріотизм і масовий героїзм, дружбу народів СРСР тощо, мав відіграти особливу роль у 
консолідації радянського суспільства. 
    Спрямований на інтеґрацію всього населення СРСР у єдиний радянський народ, міт війни формував 
уявлення про спільних ворогів і спільних героїв, однак кожна національна республіка й кожен радянський 
етнос творили свій малий міт, який мав гармонійно доповнювати цю колосальну ідеологічно-
пропаґандистську споруду. 
    Творити український радянський міт керманичі республіки заходилися ще за воєнних часів, 
використовуючи для цього всі складники, притаманні офіційній культурі пам’яті про війну: відповідну 
інтерпретацію історії, спорудження пантеонів і меморіялів, запровадження нових свят і пам’ятних дат. 
Перший комуніст республіки Нікіта Хрущов не лише виклав у промовах ідейні настанови щодо ролі й 
місця України та її компартії у Великій Вітчизняній війні, але й заклав підґрунтя для меморіяльного 
увічнення пам’яті про війну. На прохання Хрущова та за Сталіновим особистим дозволом у Києві невдовзі 
після визволення міста поховано героїв оборони української столиці: генералів Кирпоноса, Потапова, 
Тупікова (у 1957 році їх перепоховали у Парку слави, спроєктованому задля цього як ритуальне місце 
поклоніння з Вічним вогнем і Могилою невідомого солдата). Дещо пізніше в Києві поховали й героя його 
визволення, Ніколая Ватутіна, який загинув навесні 1944 року від ран, отриманих у сутичці з 
українськими націоналістами (до розпаду СРСР причин смерти командувача I Українського фронту не 
надто афішували, і тепер напис на пам’ятнику «Генералу Ватутіну від українського народу» 
праворадикали подекуди інтерпретують зовсім недвозначно). 



    Восени 1943 року до дня звільнення Києва, а потім восени 1944 року до дати остаточного звільнення 
України від німців у ЦК КПУ було складено масштабний план спорудження монументів визволителям: 
«пантеону героям Вітчизняної війни», погрудь генералам, які брали участь у визволенні українських міст, 
окремих монументів «Слава» та «Перемога», а також пам’ятників героям партизанської війни в багатьох 
населених пунктах Сумської, Чернігівської, Сталінської та Ворошиловградської областей. У Києві мали 
побудувати монумент «Перемога», який утілював би «боротьбу радянського народу проти іноземних 
загарбників і допомогу російського народу і інших народів СРСР та Великого Сталіна українському 
народу у визволенні території Радянської України». Хоча далеко не все із запланованого відтак здійснили, 
однак уже на 1 жовтня 1947 року в республіці було впорядковано 31688 братських і 64670 поодиноких 
могил радянських воїнів, споруджено 2613 пам’ятників, 9861 надгробок, установлено 52549 могильних 
знаків. Усі ці могили й пам’ятники з часом було перетворено на ритуальні місця поклоніння. 
    У роки війни Хрущов також ініціював упровадження «загальнонародних, національно-державних свят 
українського народу»: Дня визволення Києва (6 листопада) та Дня визволення України (14 жовтня), які 
держава святкує і досі. Заснувати до цих свят спеціяльний нагрудний знак «За визволення Києва» та 
медаль «За визволення України» Сталін не дозволив, однак варта уваги та обставина, що серед неросіян 
тільки для українців зробили виняток, запровадивши «національний» «Орден Богдана Хмельницького». 
(Естонцям, які просили, за українським взірцем, заснувати орден на честь свого національного героя 
Лембіта, відмовили.) 
    Уже ставши першим секретарем ЦК КПРС, Нікіта Хрущов у 1961 році добився для Києва звання міста-
героя. Це почесне звання заснували 1945 року й присвоїли «за героїчну оборону в Великій Вітчизняній 
війні» лише Лєнінградові, Севастополю, Волгограду-Сталінграду й Одесі. Цей крок дався Хрущову не без 
певних ускладнень, адже в колишніх сталінських маршалів оборона Києва асоціювалася з 
наймасштабнішим за всю війну оточенням і поразкою радянських військ, коли в полон потрапило понад 
пів мільйона осіб. Позаяк німці практично не бомбили й не обстрілювали Києва важкою артилерією, місто 
майже не зазнало руйнацій. Тисячі городян вийшли подивитися на вояків вермахту, коли ті входили у 
місто, й чимало киян танцювали та співали, радіючи із приводу падіння сталінського режиму. Багато де 
населення зустрічало німецьких солдатів хлібом-сіллю, і, за іронією долі, одним із таких місць була 
майбутня площа Слави. До речі, неприємний осад залишило й те, що обороною української столиці 
керував генерал Андрєй Власов, який невдовзі став зрадником №1 у сталінській імперії. 
    Москву було удостоєно звання міста-героя лише за часів Брєжнєва – у 1965 році. Тоді ж, до 20-ліття 
перемоги, почесне звання фортеці-героя було присвоєно й Брестові. Саме ж місто Брест, де в перші дні 
війни відбулося кілька антирадянських виступів, звісна річ, такої шани не дістало. 
    Претензію партії на керівну роль у суспільстві суттєво підважила катастрофа 1941 року, що й зумовило 
особливу табуйованість подій початкового періоду в офіційній культурі пам’яті про війну. Поетам 
Константіну Сімонову та Євґенію Долматовському ще під час війни відмовили в проханні зняти фільм про 
1941 рік. Усе пов’язане з цією темою ретельно перевіряли. Тож восени 1945 року заступник 
уповноваженого Раднаркому СРСР з охорони військової таємниці зупинив друкування №4–5 журналу 
«Українська література». Після перевірки з нього вилучили повість Зиновія Тетерюка «Записки 
військовополоненого». У повісті йшлося про митарства колишнього командира Червоної армії, який 
добровільно здався в полон і зголосився розміновувати мінні поля. Після численних втеч із концтаборів і 
13 місяців поневірянь на окупованій території герой повісті перейшов лінію фронту й повернувся «до 
своїх». Бідою автора став «занадто правдивий» опис подій початкового періоду війни. Сцени добровільної 
здачі червоноармійців у полон, ліберального ставлення німців до військовополонених-українців, яких 
масово відпускали додому, відсутність прикладів «героїчної боротьби радянського народу і Червоної армії 
з фашистськими загарбниками» і навіть самого натяку на партизанів – герой повісті так і не зміг їх 
розшукати – викликали обурення в цензорів. Вони визнали публікацію «серйозною помилкою редакції і 



політично шкідливим твором». 
    У повоєнний період катастрофу 1941 року влада приховувала ще ретельніше. Зокрема, 1948 року, 
передивившися першу серію фільму «Молода гвардія», Сталін запропонував режисерові Сєрґею 
Ґерасімову вилучити художньо найвдаліші, на думку митця, сцени, пов’язані з провалом партійного 
підпілля та панічного відступу радянських військ. «Відступали, – говорив Сталін, – лише на заздалегідь 
підготовані позиції й планомірно». 
    Ця тема лишалася закритою і після Сталінової смерти. Хоча в першій комплексній історичній праці з 
історії Великої Вітчизняної війни, написаній в УРСР 1956 року, історик Микола Супруненко й спробував 
дослідити причини поразок на початку війни, він майже все звів до помилок самого Сталіна. У книжці 
обсягом 27 друкованих аркушів початковому періодові війни було присвячено лише 20 сторінок. 
    Для вочевидь катастрофічного 1941 року радянські історики знайшли вдалий евфемізм – «період 
тимчасових невдач», і дедалі охочіше пояснювали радянські поразки «віроломністю німецького нападу на 
миролюбну радянську країну» та кількісною перевагою ворога. 
    Ідеологічні цербери постійно стежили, аби велика таємниця комуністичного режиму не вийшла на яв. 
Отож на початку 1970-х Головліт визнав за «політично незрілий» і заборонив до друку вірш «Пам’ять», у 
якому поет від імені солдата-фронтовика каже, що йому соромно носити нагороди, коли він згадує про 
1941 рік; тому герой запитує себе, хто ж винен у жертвах 1941 року? А після того, як 1971 року журнал 
«Вітчизна» (№11–12) вмістив повість письменника-партизана Юрія Збанацького «Ми не з леґенди», двічі 
Герой Радянського Союзу партизан Олексій Федоров влаштував авторові справжнє шельмування за те, що 
він посмів поставити під сумнів масовість партизанського руху й спробував описати складності його 
становлення в 1941 році. 
    Важливим моментом є те, що саме масштабна радянська поразка на початковому етапі війни, а також 
нелояльність до сталінського режиму, яку виявила значна частина місцевого населення, надалі стали 
вагомою причиною перманентної гіперболізації партизанської теми в українській радянській історіографії. 
Бажання партійних істориків довести існування потужного народного опору німецькій окупації в Україні 
подекуди відгонило «пересолом». Наприклад, 1957 року через «помилки у висвітленні історичних подій і 
явищ» Головліт не допустив до друку працю «Народна боротьба на Україні в роки Великої Вітчизняної 
війни», яку підготувала АН УРСР. Окрім низки зауваг, пов’язаних із зарахуванням до «керівників та 
організаторів партизанської боротьби» сумнівних осіб, за суттєву ваду було визнано докладний показ 
руйнації фабрик і заводів, що її начебто зініціювали партизани. Виходило, ніби народні месники вивели з 
ладу понад 1600 заводів, фабрик, електростанцій тощо. «Складалося таке враження, – зазначали цензори, – 
буцімто не гітлерівці знищили промисловість України, а партизани». 
    Загалом, і сталінські генерали, і партократи як під час війни, так і по її завершенні ставилися до 
партизанів без великого пієтету. До певної міри це пояснювалося певною підозрою до них через тривале 
перебування на окупованій території, частково – через зневажливе ставлення до «народних месників» як 
до напівбандитів, у чиїх загонах панує дух «партизанщини» – цей своєрідний антипод військової та 
партійної дисципліни. Тож свою ґлорифікацію партизанський рух знов-таки завдячує допомозі Хрущова, 
який намагався підсилити український радянський патріотизм, водночас шукаючи підтримки 
республіканської партійної еліти, що в ній представники партизанських кланів посіли чільне місце. 
    Спільними зусиллями української влади й «творчої інтеліґенції» партизанська тема переросла в 
справжній міт про «всенародну боротьбу в тилу німецьких військ на окупованій території України». 
Мемуари та романи учасників партизанського руху в Україні – Сидора Ковпака, Олексія Федорова, Петра 
Вершигори та інших, що з’явилися вже в перші повоєнні роки, перевидавалися в республіці дедалі 
більшими накладами. Водночас зростала й кількість українських партизанів. Цифра в 220 тисяч учасників 
партизанського руху, яку Нікіта Хрущов оголосив на XVI з’їзді КПУ, невдовзі перестала влаштовувати 
нових українських керівників, бо, порівняно з Білорусією, де партизанів нарахували вдвічі більше, 



республіка поставала в невигідному світлі. Тож напередодні 20-ї річниці Перемоги київська філія 
Інституту історії партії почала збирати в областях свідчення про участь громадян України в 
партизанському русі та підпіллі. Однак дані, що надійшли з обласних архівів, викликали в Києві 
збентеження. Скажімо, в Запорізькій області зуміли відшукати лише 337 партизанів і 44 підпільників, а 
також 285 осіб, які сприяли їм у роки війни. Директор інституту Іван Назаренко не зміг приховати 
розчарування та роздратовано написав на документі: «Невже так було?». 
    До Запоріжжя надіслали працівника інституту, який «розтлумачив завдання ЦК» місцевому 
керівництву. Перерахували і... знайшли ще 192056 учасників всенародної боротьби 1941 року, багато з 
яких, як стверджувалося, надалі стали партизанами та підпільниками. Завдяки такій алхімії було виведено 
нову, абсолютно фантастичну цифру: відповідно 501 тисяча українських партизанів і 100  тисяч 
підпільників. 
    Примножуючи українських партизанів, влада водночас намагалася не зосереджувати увагу на їхньому 
національному складі, позаяк етнічні українці становили тут пропорційно значно меншу частину, ніж їх 
назагал було в республіці. Українці, які складали до 72% населення УРСР, навіть на завершальному етапі 
війни за чисельністю в партизанських загонах рідко дотягували до 50%. Приміром, у з’єднанні Миколи 
Попудренка було 43% росіян, 41% українців і 10% білорусів. У з’єднаннях Сидора Ковпака й Федора 
Ушакова українці також поступалися кількістю росіянам. Відповідно, й селян, що з них на 2/3 складалося 
населення України, у партизанських загонах було десь 50%. 
    Затушовування національного моменту було типовим проявом псевдоінтернаціоналістської історико-
ідеологічної концепції «дружби народів», покликаної формувати єдину радянську ідентичність, що почала 
творитися в Радянському Союзі ще в 1930-х. Характерний випадок стався в роки війни з Олександром 
Довженком. 1942 року він передав до редакції журналу «Знамя» повість «Перемога», в якій ішлося про 
героїчні дії однієї військової частини, що майже повністю складалася з українців. З огляду на повну 
окупацію УРСР і значне зменшення кількости українців у Червоній армії Довженко, мабуть, хотів підняти 
бойовий дух мільйонам своїх співгромадян, які опинилися поза межами батьківщини. Проте тодішній 
керівник Аґітпропу Ґеорґій Алєксандров розкритикував твір «за штучний відрив боротьби українського 
народу від російського та інших народів СРСР» і заборонив його як «політично помилковий і шкідливий».
    По війні було сформовано величний міт про «дружбу народів СРСР як один зі складників перемоги». За 
кількістю публікацій цей сюжет не знав собі рівних. У межах однієї тільки теми «партійне керівництво 
зміцненням дружби народів і співробітництва радянських народів у період Великої Вітчизняної війни» за 
сорок повоєнних років побачило світ понад 90 монографій і брошур, 95 статтей, 210 історико-партійних і 
загальноісторичних публікацій. Над творенням міту працювали цілі інститути. Скажімо, в Інституті історії 
України, крім відділу Великої Вітчизняної війни, існував ще й спеціяльний відділ дружби народів. Завдяки 
їхній «плідній праці» аж до початку перебудови так і не вдалося точно з’ясувати, скільки ж українців було 
в лавах Червоної армії на різних етапах війни; яким був національний склад радянських фронтів, що 
билися в Україні; скільки громадян УРСР нараховував радянський генералітет і офіцерський корпус, не 
кажучи вже про етнічний контекст людських утрат, полону, колаборації тощо. 
    Іще один аспект проблеми полягав у бажанні старих комуністичних істориків уникнути розгляду 
«несвоєчасних питань». Звиклі до ідеологічної кон’юнктури, ці історики керувалися тезою, що істина, яка 
не відповідає партійним інтересам, нікому не потрібна, принаймні не на часі. Коли 1994 року авторові 
довелося захищати дисертацію «Національні проблеми у Червоній армії в роки визволення України від 
німецько-фашистських загарбників», один із таких науковців, доктор наук Іван Хміль, обурений 
відсутністю в тексті поняття «Велика Вітчизняна війна», закликав молодих дослідників: «Дайте нам 
спершу померти, а вже потім пишіть, як вам заманеться». 
    Табуйовано було і проблеми міжнаціональних відносин та національних меншин у роки війни. 
Депортації кримських татар і німців України, українсько-польська різанина на Волині залишалися 



таємницею за сімома печатками – як, утім, і трагедія Голокосту. Загалом витіснення пам’яті про 
катастрофу єврейства було вельми прикметним моментом офіційної історії війни. Щойно 1966 року 
побачив світ роман київського письменника Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр», який заторкував раніше 
закриту єврейську тему, але невдовзі його було заборонено й автор мусив еміґрувати. Не останньою 
чергою таке замовчування було спричинене небажанням влади потрактовувати євреїв як головну жертву 
нацистської окупації, – зокрема й тому, що це могло, на думку партійних ідеологів, принизити міт Великої 
вітчизняної війни, поновивши у свідомості мас давні антисемітські стереотипи про «совєтів як єврейську 
владу», тим більше, що нацистська пропаґанда наполегливо насаджувала уявлення про 
«жидобільшовизм», від якого німці, мовляв, прийшли визволити українців. Відтак влада воліла називати 
численні поховання євреїв могилами «мирних радянських громадян – жертв гітлерівського окупаційного 
режиму». В ухваленому 1945 року рішенні Раднаркому УРСР встановити монумент у пам’ять про 
загиблих у Бабиному Яру про євреїв немає ні слова, а коли 1976 року пам’ятник нарешті було споруджено, 
національної належности ста тисяч убитих назагал не згадувано. Лише за часів перебудови й гласности 
про Голокост заговорили на повен голос. Тоді ж з’ясувалося, що в одній могилі з євреями в Бабиному Яру 
лежать сотні українських націоналістів, яких розстріляли німці. 
    Особливість української історичної пам’яті війни полягала в тому, що вона від початку була 
роздвоєною: офіційно-радянською та приховано-націоналістичною. Національно-визвольний рух, який за 
німецької окупації охопив західні області України й досягнув апогею після повернення сталінського 
режиму, створив за роки війни цілу систему мітів із власними героями й символами, пантеонами і святами, 
спертими на ідеї жертовної боротьби українського народу «проти двох імперіялізмів – сталінського і 
гітлерівського за незалежну українську державу». Не дарма радянська влада, повернувшись в Україну, 
одразу подбала про знищення всього, що нагадувало би про цю боротьбу. Наприклад, той-таки Хрущов 
запропонував перетворити кургани, що їх насипали своїм героям українські повстанці, на пам’ятники 
радянським солдатам, збиваючи задля цього з могил хрести й тризуби і монтуючи натомість пірамідки з 
червоними зірками. 
    Отож тема ворогів і зрадників посідала особливе місце в українському радянському міті. Зрештою, якщо 
радянська історіографія і наголошувала на чомусь національному, то це були «національні вороги». До 
них, окрім власне країн-аґресорів (гітлерівської Німеччини та її сателітів), було зараховано всі 
націоналістичні рухи часів Другої світової війни, що мали виразно антиімперський, антирадянський 
характер і висували гасло розвитку своїх націй поза межами сталінської імперії. Не вдаючися до аналізу 
політико-ідеологічних причин поширення в роки війни впливу українського націоналізму, радянська 
історіографія подавала цей масштабний народний рух як дії жалюгідної жменьки зрадників батьківщини, 
колаборантів і кримінальних злочинців. Упродовж майже 50 років комуністична пропаґанда, з легкого 
пера партійного функціонера Дмитра Мануїльського, формувала в Україні образ «українсько-німецького 
буржуазного націоналіста, що пособляв фашистам». (Либонь, зовсім не випадково в Радянській Україні 
урядову премію для істориків було засновано на честь саме цього партійного пристосуванця та 
професійного фальсифікатора історії.) Діяльність ОУН і створеної за її участи УПА інших означень, як 
«антинародна, кривава, злочинна», не мала. Вигадані в радянській публіцистиці штампи на кшталт 
«жовто-блакитні вурдалаки», «штатні юди», «позначені печаткою прокляття», «союз тризуба й свастики» 
тощо мали затаврувати й укрити вічною ганьбою український визвольний рух. 
    Жахливі та криваві сторінки тривалої боротьби сталінської імперії з цим рухом, дані про сотні тисяч 
убитих, замордованих, депортованих тощо мали на віки-вічні залишитися в таємниці. Звісно, що 
інформація про Сталінові плани депортувати всіх (!) українців за нелояльність, яка вперше пролунала в 
таємній доповіді Хрущова на XX з’їзді КПРС, так і залишилася без відповідного аналізу й коментарів. 

Від неосталінізму до перебудови:  



міт про війну – «священна корова»  
комуністичної ідеології 

 
    Попри те, що культ пам’яті війни зародився ще за часів Сталіна, тоді він не набув справжнього 
поширення. Сталін використовував пам’ять війни винятково для зміцнення власного культу воєнно-
політичного генія, тож йому не йшлося не лише про розгортання в суспільстві можливих дискусій навколо 
помилок початкового етапу Другої світової та німецько-радянської війн, але й про порівняння з 
популярними полководцями й героями Великої вітчизняної. Тому майже до самої тиранової смерти тему 
війни в Радянському Союзі активно не експлуатували ані література, ані кінематограф, ані наука. 
Приміром, уже 1949 року було розпущено спеціяльну Комісію з вивчення Вітчизняної війни, створену в 
1942 році при АН УРСР, а виставку-музей «Партизани України в Великій Вітчизняній війні», що 
опікувалася збиранням документів і спогадів, – закрито. 
    Щодо свята перемоги, то з ним попервах також не склалося. Як відомо, союзники першими підписали 
капітуляцію з німцями – 7 травня 1945 року в штаб-квартирі генерала Ейзенхавра. І лише наступного дня 
аналогічний акт було укладено в радянській ставці в Берлін-Карлгості в присутності маршала Жукова. 
Сталін наказав запровадити святкування 9 травня як дня «перемоги радянського народу», проте вже 1948 
року позбавив його статусу вихідного. 
    Пік творення міту війни припав на брєжнєвський період, коли після «відлиги» до влади прийшли 
неосталіністи – ветерани Великої Вітчизняної, які заправляли політичним життям країни впродовж 1970–
1980-х років. Саме в період застою пам’ять про війну перетворили на справжній культ. Як засіб підтримки 
і леґітимізації міту про переваги комуністичної системи «Велика Вітчизняна війна» посунула навіть 
«Велику Жовтневу Соціялістичну революцію». Як влучно завважила одна німецька дослідниця, «міт війни 
ніс у собі ідентифікаційний і дисциплінарний вплив на зовсім не гомогенне і загалом аполітичне совєтське 
суспільство». 
    Оперте на героїці війни, виховання у молоді радянського патріотизму супроводжували мовчазний 
скептицизм живих свідків Другої світової та майже повна блокада від «ворожих інформаційних впливів». 
Поступово під тиском потужної пропаґандистської машини суспільство опинилося в полоні цього 
довершеного міту. Активними чинниками й водночас знаряддям фальсифікації volens nolens стали 
радянські ветерани, які разом із поверненням у 1965 році святкувань «Великої Перемоги» поновили 
призабуту за часів розвінчання культу особи традицію носити ордени й медалі. Ветерани, яких за Хрущова 
суспільство геть занедбало, відчули ейфорію від потужної дози підкресленої пошани та громадського 
визнання. Але врешті саме суспільство заплатило за цю позірну й штучну «реабілітацію пам’яті» ще 
жорсткішою забороною на правду. 
    Хоча на момент розпаду СРСР жодна інша історична тема не могла дорівнятися до теми Великої 
вітчизняної війни за кількістю публікацій – 20 тисяч бібліографічних позицій загальним накладом один 
мільярд примірників, – серед цих стосів друкованої продукції годі було шукати щось про гірку правду 
війни. Будь-які спроби відійти від офіційної інтерпретації каралися. Дослідники в Україні, налякані 
перспективою вскочити в халепу через «утрату політичної пильности», як чорт ладану боялися хоч 
якихось «новаторських» публікацій на тему війни. 
    Але найнаочніше міцність монументального радянського міту про Вітчизняну війну продемонстрували 
події доби перебудови. Перетворення, що відбувалися в країні, на думку їх ініціяторів, не мали зачепити 
самих підвалин радянського устрою, а надто його засадничих мітів. Критику сталінізму й тоталітаризму 
було дозволено, проте без замаху на інтеґраційні цінності радянської історії. 21 грудня 1988 року, на піку 
ґорбачовської гласности, коли шпальти радянської преси були переповнені сенсаційними матеріялами про 
так звані «білі плями» вітчизняної історії, Головліт СРСР розпорядився внести суттєві доповнення до 



наявного «Переліку відомостей, заборонених для відкритого друку». Згідно з цим документом, до розряду 
таємних було зараховано практично всі тіньові й непривабливі сторінки з історії війни – про втрати 
особового складу, оцінки морально-психологічного стану радянських військ (матеріяли особливих відділів 
та судово-слідчих органів), діяльність загороджувальних загонів і штрафних батальйонів тощо. 
    Дослідники, яким довелося працювати тоді в архіві Міноборони СРСР у підмосковному Подольську, 
мають добре пам’ятати грубезні фоліянти з ретельно розписаними численними заборонами щодо 
використання тамтешніх документів. Насамперед неприпустимо було використовувати все те, що могло 
бодай трохи «дискредитувати Червону армію». Характерний приклад: працівники архіву вилучили із 
зошита одного дослідника виписки про те, що закарпатські українці, яких змобілізували польові 
військкомати, йшли на збірний пункт босоніж по снігу. Саме в цьому факті (хіба армія не мала чобіт!?), а 
не в незаконності такої «добровільної» мобілізації громадян іншої держави, архівні працівники вбачали 
«дискредитаційний момент» . 
    Зрозуміло, що, не дослідивши всіх цих питань, годі було й мріяти про створення хоч якоїсь наукової 
картини минулої війни. Однак про це в Радянському Союзі, попри всю перебудову й гласність, не йшлося. 
Навпаки: спостерігаючи руйнацію чималої кількости радянських мітів і кардинальні зрушення в 
суспільній свідомості, які вона спричинила, все ще владна Компартія робила відчайдушні спроби зберегти 
одну зі найміцніших ідеологічних фортець – міт про «Велику Вітчизняну війну». Логіка була проста. На 
тлі шквалу викривальних матеріялів про злодіяння комуністичної системи, «велика перемога партії та 
народу у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу» здавалася чи не одиноким арґументом на користь 
старої ідеології та системи влади. 
    Українська компартія була в ті часи одним із найретроґрадніших загонів КПРС, без жодного натяку на 
демократизацію. Ба більше, відчуваючи небезпечні вітри перемін, українські комуністи намагалися 
убезпечитися від будь-яких можливих змін, законсервувавши свій статус-кво. 1985 року, на початках 
перебудови, директор Інституту історії України Юрій Кондуфор і завідувач відділу «Великої Вітчизняної 
війни» колишній партизан Всеволод Клоков виступили у «Віснику АН УРСР» із програмовою 
методологічною статтею, обґрунтовуючи тезу про те, що історія Української РСР воєнної доби має 
залишатися 

невід’ємною частиною історії СРСР, а виділення національного сюжету в протилежність положенню про 
нерозривність і взаємозалежність історичного процесу розвитку кожної республіки Радянського Союзу в 
цілому була б помилковою. 

 
    Однак суспільні процеси, що відбувалися в країні, добряче пройшлися по такій «хитромудро-
пічкурівській» позиції. Демократизація та гласність відіграли вирішальну роль в активізації історичної 
пам’яті в національних республіках, зокрема й в Україні. Після скасування 1987 року горезвісної статті 
58/10–11 (про «антирадянську діяльність»), а 1990 року – 6-ї статті Конституції СРСР (про керівну та 
спрямівну роль Комуністичної партії) в країні виникли сотні нових альтернативних, зокрема й 
антирадянських видань. Потік непідконтрольної інформації, найперше тієї, що стосувалася нещодавнього 
минулого, здійснив справжній переворот у політичній та історичній свідомості суспільства. Що гострішою 
ставала політична боротьба між комуністами та демократами, то частіше у це протистояння було втягнуто 
і тему Другої світової війни. Особлива роль тут належала публіцистам, журналістам, письменникам і тим 
історикам, котрі відгукнулися на виклик часу. Дві основні тенденції визначали українську специфіку цього 
періоду. По-перше, головну увагу почали приділяти місцю України й українців у війні. Спочатку цю тему 
зачіпали винятково в контексті критики сталінізму, однак поступово вона дедалі більше вписувалася в 
перебіг відцентрових тенденцій, що наростали в країні. Приміром, публікації про створення 1944 року, за 



вказівкою Сталіна, Наркомату оборони УРСР нагадували громадськості про ефемерний і фіктивний статус 
української радянської державности, а також були співзвучні до закликів певних політичних сил про 
необхідність формування власних республіканських збройних сил. 
    «Архівна революція» – виведення зі спецсховищ значного масиву раніше прихованих документів – дала 
змогу зазирнути у ці «ікс-файли» й виявити зовсім іншу картину минулої війни, неабияк посприявши 
девальвації давніх радянських мітів. Наприклад, замусолена теза про «аванґардну роль комуністів у 
всенародній боротьбі на окупованій території» луснула, ніби мильна бульбашка, коли з’ясувалося, що 
майже чверть колишніх членів КП(б)У – 142134 особи – залишилися на захопленій ворогом території, а 
більшість із них – 113890 осіб – спокійно перебули німецьку окупацію. В самому тільки пролетарському 
Ворошиловграді станом на 15 квітня 1943 року леґально, після реєстрації в ґестапо, мешкало 750 колишніх 
комуністів і 350 комсомольців. 
    Коли йдеться про руйнацію радянської моделі історії, не можна оминути ще однієї вкрай важливої теми 
– початку Другої світової війни 1939–1940 років. Радянські ідеологи утаємничували його не менше, ніж 
події 1941 року, і то невипадково. Цей період у СРСР традиційно розглядали як передвоєнний – 
«переддень Великої Вітчизняної війни», коли миролюбний СРСР у ворожому капіталістичному оточенні 
старанно готувався до майбутніх грізних випробувань, нарощуючи військово-економічну потугу та 
зміцнюючи свої західні кордони у «визвольних походах» Червоної армії до Західної України й Західної 
Білорусі, Північної Буковини, Бесарабії, Прибалтики і Фінляндії. 
    Зумисне перенесення акценту на радянсько-німецьку війну порушувало цілісність історичного процесу, 
зате вдало вписувалося в політико-ідеологічний контекст радянського мітотворення. Воно мало на меті 
приховати очевидну причетність сталінського режиму до роздмухування Другої світової війни, яка до 
червня 1941 року мала виразно загарбницький, несправедливий та імперіялістичний характер, і 
безпосередню участь у ній СРСР. (Схоже, не випадково за Брєжнєва назву «друга світова війна» почали 
писати всю з малої літери, натомість у назві «Велика Вітчизняна війна» два слова писали з великої.) 
Сконструйована радянськими ідеологами історична схема миттєво втратила би привабливість, якби зі 
«сталінської шафи» витягнули ретельно прихований «скелет» – документи про таємні угоди 1939 року між 
Сталіним і Гітлером щодо розподілу Европи. Вповні усвідомлюючи це, радянське керівництво не лише 
часів сталінізму чи брєжнєвізму, але й доби ґорбачовської гласности старанно приховувало ці матеріяли, 
визначальні для розуміння механізму виникнення війни в Европі. Підняти завісу над таємницею пакту 
Рибентропа-Молотова не наважився і сам Ґорбачов. Ориґінали таємних протоколів, що підтверджували 
існування такої змови, громадськість дістала вже в незалежній Росії. 
    Відтак події кінця 1930-х історики почали розглядати зовсім в іншій площині: два тирани – Гітлер і 
Сталін, – злочинно змовившися, фактично розпалили в Европі пожежу війни, що стала світовою. Ані 
радянські підштовхування нацистів до аґресії, ані аґресивні дії самого СРСР на початку Другої світової 
війни зовсім не були вимушеними оборонними заходами. Їх визначила сама природа комуністичного 
режиму, який завжди охоче використовував періоди політичної нестабільности, щоби розширити «фронт 
соціялізму». 
    Окрім «дружби з Гітлером», історія початкового періоду Другої світової війни й без того сповнена 
непривабливих і політично незручних для радянської пропаґанди сюжетів. До них належала й співпраця 
райхсверу та Червоної армії впродовж 1920-х – початку 1930-х років, і бойова взаємодія вермахту й 
Червоної армії під час розгрому Польщі 1939 року. Зовсім не вписувалися в картину «тріюмфальної ходи» 
радянської влади в приєднаних західних реґіонах масові репресії та депортації політично неблагонадійних 
елементів, що охопили до одного мільйона осіб. У м’ясорубку сталінських репресій потрапили й 22 тисячі 
польських полонених офіцерів, по-звірячому замордованих у радянських буцегарнях: енкавеесівські кати 
у шкіряних фартухах уночі вбивали пострілом у потилицю поляків, зв’язаних колючим дротом, а потім 
скидали трупи в таємні могили. Символом цієї трагедії стала Катинь – місце під Смоленськом, де загинуло 



4 тисячі осіб. Документи про цей злочин сталінізму проти людяности були ретельно сховані й побачили 
світло лише 1996 року. Нарешті, зовсім не святковий вигляд мала війна з Фінляндією 1939–1940 років, що 
її СРСР розв’язав після провокації радянських спецслужб у прикордонному містечку Майнила – майже 
такої ж, до якої вдалися нацисти у Гляйвиці напередодні вторгнення в Польщу. Світова спільнота 
справедливо розцінила «Зимову війну» як  аґресію, і коли радянська авіяція розбомбила 20 фінських міст 
(тоді загинуло й було поранено майже 3000 цивільних осіб), СРСР з ганьбою вигнали з Ліґи націй. 
    Доволі суперечливою та зовсім відмінною від радянської схеми виявилася і так звана «визвольна місія 
Червоної армії в Европі». Події завершального періоду війни, коли водночас зі звільненням від нацизму 
поновилося жорстоке сталінське завоювання Европи, нерідко супроводжували масштабні радянські 
злочини. Найвідомішим прикладом є масове зґвалтування німкень по тому, як Червона армія в травні 1945 
року взяла Берлін. Жертвами наруги стали понад сто тисяч жінок, із яких принаймні 10% померло, 
здебільшого вчинивши самогубство. 
    Та й офіційні методи розширення сфери радянського впливу були різноманітними: від економічної 
допомоги промосковським «урядам народної демократії» до знищення збройної опозиції та депортації 
потенційно нелояльних соціяльних і національних груп, як-от німці Центрально-Східної Европи. 
    Водночас комуністичний міт війни, поступово підточуваний зсередини дедалі міцнішою радянською 
альтернативною історією, зазнавав руйнації і ззовні, під тиском іншої, відверто антирадянської й 
націоналістичної тенденції, безпосередньо пов’язаної з актуалізацією теми ОУН-УПА. У Західній Україні, 
як і в республіках Балтії, Червону армію публічно звинувачували в окупації. В лютому 1990 року під 
Верховною Радою в Києві праві політичні об’єднання та партії влаштували несанкціонований мітинґ, 
учасники якого назвали радянське військо окупаційним, бо воно «виховує у своїх лавах манкуртів», і 
закликали створити власні українські збройні сили, покликаючися на досвід української воєнної історії 
княжого та козацького періодів, а також Української повстанської армії часів Другої світової війни. 
    Зазначимо, що особливу роль в популяризації ОУН-УПА відіграла українська діяспора, звідки, 
заповнюючи інформаційний вакуум, у край потоком линула сила-силенна українських еміґраційних 
видань, написаних переважно за доби «холодної війни». Щоправда, серед зливи тієї літератури були й 
цілком академічні новітні праці – наприклад, синтеза канадського професора українського походження 
Ореста Субтельного, в якій українську історію, зокрема й часів Другої світової війни, було подано у 
незвичному «україноцентричному ракурсі». Книжка Субтельного вийшла в Києві вже в перший рік 
української незалежности й, з огляду на брак новішої концепції української історії, декілька років правила 
ледве не за єдиний посібник для студентів і школярів нової України. 
    Зафарбовування «білих плям» української історії врешті спричинило суттєві трансформації в суспільній 
свідомості й підірвало довіру до комуністичного режиму. Динаміка змін політичних настроїв від критики 
сталінізму до критики радянської системи назагал і надалі – до визнання ідеї незалежної України і навіть 
до українського націоналізму як альтернативи старій комуністичній ідеології виявилася надто стрімкою та 
неочікуваною для влади. 
    Натомість уповні прогнозовано зростала популярність теми ОУН-УПА. -На заході України численні 
мітинґи із закликами відродити національну символіку та визнати Українську повстанську армію як 
учасницю Другої світової війни почалися вже за перебудови. В Києві на Майдані Незалежности (тоді ще 
площі Жовтневої революції) жваво торгували націоналістичною літературою, прапорцями, значками з 
бандерівською й оунівською символікою. Про те, що в суспільстві назріває розкол, красномовно свідчило 
різке загострення наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років суперечок щодо ОУН і УПА. 
Усвідомлюючи всю вибуховість цього процесу, КПУ здійснила низку леґальних і нелеґальних спроб дати 
відсіч «антирадянській і бандерівській пропаґанді». Обкомам було наказано забезпечити публікації 
контрпропаґандистських статтей у пресі, виступи науковців на телебаченні і, попри дефіцит паперу, 
видати серію книжок: «Правда про ОУН-УПА», «Книга пам’яті жертв ОУН-УПА», збірник розповідей 



«Сумління», що викриває бандерівців тощо. 
    На початку 1990-х років більшість у місцевих органах влади посіли націонал-демократи, які 
злеґалізували в Західній Україні національну символіку, почали перейменовувати вулиці на честь 
національних героїв, споруджувати їм пам’ятники і відновлювати могили тих, хто «поліг за незалежну 
Україну в роки Другої світової війни». Місцеві комуністи, не без допомоги армійських і каґебістських 
структур, намагалися зупинити цей процес, зокрема й удаючися до терористичних актів. У червні 1991 
року міськрада Червонограда прямо звинуватила комуністів у висадженні у повітря пам’ятника Степанові 
Бандері, зриві табличок на вулиці, названій на його честь, та знищенні пам’ятного знаку полеглим під 
містом Броди воякам 14-ї ґренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина». 
    У червні 1991 року Президія Верховної Ради, розглянувши заяву групи народних депутатів про «спроби 
політичної реабілітації ОУН і УПА», доручила комісіям із питань оборони та державної безпеки негайно 
вивчити цю проблему й разом із науковими та іншими закладами й відомствами підготувати відповідні 
постанови, які покладуть край спробам політичної реабілітації ОУН-УПА. Однак наукова довідка з 
Інституту історії АН УРСР розчарувала комуністів: замість очікуваного «засудження націоналістів» вони 
дістали позитивну оцінку діяльности оунівців, які «вели національно-визвольну боротьбу за незалежну і 
суверенну Україну». Автора документа, відомого історика Віктора Коваля, звинуватили у 
некомпетентності, створена в інституті група підготувала нову, «належну», довідку, проте в Москві 
почався серпневий путч, і документ уже нікому не знадобився. 

Незалежна Україна: міт війни та війна мітів 

 
    Проголошена в серпні 1991 року незалежність України не зняла з порядку денного проблему ОУН-
УПА, навпаки, її обговорення переросло у відкрите політичне протистояння. Каменем спотикання 
залишилося питання про офіційне визнання ОУН і УПА. В суспільстві розгорнулася дискусія про те, чия 
боротьба була головною та визначальною в історії змагань за українську державність – тих українців, які 
воювали під червоними прапорами, чи тих, кого надихали на боротьбу синьо-жовті. 
    Полярність оцінок відбивалася в активно впроваджуваних лексичних Полярність оцінок відбивалася в 
активно впроваджуваних навзаєм лексичних штампах: радянських ветеранів таврували як «окупантів», 
«утрачене покоління», «ворогів української незалежности»; натомість учасників ОУН-УПА – як 
«колаборантів», «зрадників українського народу», «фашистських поплічників». 1992 року напередодні та 
під час святкування 50-ї річниці заснування УПА декілька західноукраїнських обласних і районних рад 
звернулися до Верховної Ради з клопотанням про офіційне визнання учасників національно-визвольної 
боротьби 1920–1950-х років. У відповідь керівництво Спілки ветеранів України надіслало до Верховної 
Ради серію протестних листів проти «бандеризації України». 
    В лютому 1993 року Президія Верховної Ради України ухвалила постанову «Про перевірку діяльности 
ОУН-УПА», у зв’язку з чим уряд мав створити спеціяльну комісію, сформувати яку доручили міністерству 
юстиції. Перенесення проблеми визнання ОУН-УПА в площину «перевірки» її діяльности урухомило нову 
дискусію. 1993 року Всеукраїнське братерство УПА, прагнучи обґрунтувати ідею про те, що українські 
націоналісти є борцями за незалежність України і тому заслуговують на визнання, провело в Галичині 
конференцію «Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: історія, уроки, 
сучасність». Радянські ветерани натомість влаштували в Києві конференцію з красномовною назвою 
«Істинні й мітичні визволителі України», учасники якої паплюжили українських націоналістів. 
    Тим часом формування комісії розтягнулося на чотири роки, і лише у вересні 1997 року Кабінет 
міністрів видав постанову про створення урядової комісії з вивчення діяльности ОУН-УПА. Очолив 
комісію тодішній віце-прем’єр-міністр України директор Інституту історії України Валерій Смолій, а до 



складу її робочих груп увійшли працівники цього інституту (зокрема й колишнього відділу «Великої 
Вітчизняної війни», перейменованого на відділ «Історії Другої світової війни»), а також Служби безпеки 
та Державного комітету архівів. Заміна терміна «перевірка діяльности» на «вивчення діяльности» свідчила 
про відмову її організаторів від крайнощів ув оцінці УПА, що, однак, викликало запеклі протести лівих. 
Уже в грудні 1997 року голова комітету ветеранів Іван Хміль звернувся до законодавчої та виконавчої 
влади з вимогою спрямувати комісію на «викриття злочинної діяльности ОУН і УПА». 
    Баталії довкола цієї проблеми тривають на «різних театрах воєнних дій» – у залах парламенту та 
місцевих органів влади, на мітинґах, у медіях, наукових і паранаукових конференціях. Постійне 
«зависання» в парламенті вирішення проблеми ОУН-УПА призвело до того, що деякі західноукраїнські 
обласні та районні ради почали ухвалювати відповідні рішення на місцевому рівні, визнаючи ОУН і УПА 
й сплачуючи їх членам як учасникам національно-визвольної боротьби пенсії зі свого бюджету. Час від 
часу ЗМІ висловлюють сумніви щодо доцільности вживання в Україні терміна «Велика Вітчизняна війна» 
як ідеологічно упередженого й академічно невизначеного, адже українському аспірантові складно 
сформулювати тему на кшталт: «Військово-розвідувальна діяльність загонів УПА у Великій вітчизняній 
війні» чи, скажімо, «Бойовий шлях 14-ї дивізії Ваффен СС “Галичина” у Великій вітчизняній війні» тощо. 
Частими є і пропозиції скасувати саме свято Перемоги. Націоналісти, в кращому випадку, готові 
вшановувати День жалоби за жертвами війни й уроків для української державности, проте святкування 
ювілеїв «радянського упокорення України» вони вважають за «наругу над українською незалежністю». 
Лунають і пропозиції святкувати День перемоги разом з Европою – 8 травня як день перемоги над 
нацизмом, а в Україні – як день пам’яті й жалоби за полеглими. Тоді, як припускають, не буде ні 
переможених, ні переможців, і це свято не роз’єднуватиме, а об’єднуватиме українців. 
    А ось ветеранів Червоної армії та УПА свята вже довгий час радше роз’єднують, аніж об’єднують: 
радянські ветерани святкують 9 травня День Перемоги, а комбатанти УПА – 14 жовтня День Української 
повстанської армії. Подекуди святкування переходять у зіткнення, як це сталося, наприклад, у травні 1997 
року, коли святкування Дня Перемоги у Львові закінчилося бійкою. 
    Незгода панує і в самому ветеранському русі. Відверто прокомуністична орієнтація проводу Спілки 
ветеранів України, для якої боротьба за пам’ять про війну означає боротьбу за комуністичні цінності й 
відновлення чогось на кшталт СРСР, призвела до розколу. У жовтні 1996 року в Києві відбувся 
установчий з’їзд Всеукраїнського об’єднання ветеранів Другої світової війни, на якому було заявлено про 
бажання «відмежуватися від проімперських дій і намірів відродити Радянський Союз ветеранської 
організації, що її очолює товариш Герасимов», а також «об’єднати зусилля усіх ветеранів, які визнають і 
підтримують своїми діями Конституцію України і її незалежність і тим самим сприяють консолідації 
українського суспільства». 
    Назагал для сучасної України, яка декларує дотримання демократичних принципів, характерна 
плюралістична історіографія. Щоправда, тут також відчутна поляризація не так наукових думок, як 
політичних позицій. З одного боку, очевидними є спроби перемоделювати з погляду «україноцентризму» 
давню радянську схему «Великої Вітчизняної війни» й навіть її базовий міт. Скажімо, в посібнику для 
старшокласників та абітурієнтів «Історія України» (Київ, 1999) його автори А.Чайковський і  В.Шевченко 
стверджують, що «народ назвав війну Великою Вітчизняною війною, тому що захищав в ній свою 
вітчизну-Україну». Мітичним можна вважати й потрактування виходу УРСР на міжнародну арену (тобто 
вступу України до ООН, що відбувся передусім завдяки кулуарним іграм Сталіна, а не внаслідок 
«визнання вкладу українського народу в боротьбу з фашизмом» тощо). 
    З другого боку, такому підходові протистоїть інтеґральна націоналістична концепція, прихильники якої 
намагаються викинути з пам’яті війни все радянське, замінивши його героїкою ОУН і УПА. Прихильники 
певної проміжної моделі намагаються примирити правих і лівих, акцентуючи на «героїзмі й жертовності» 
всіх українців, що билися з німецькими загарбниками в роки війни і в лавах Червоної армії, і в УПА, 



внаслідок чого в історичній перспективі з’явилася можливість створити незалежну Україну. Зрештою, на 
зміну старому радянському мітові війни прийшли нові пострадянські та націоналістичні міти. 
    Увінчати багатотомний мартиролог загиблих у війні мала книжка «Безсмертя», підготована до 55-річчя 
Перемоги відповідно до указу президента України, проте під патронатом Спілки ветеранів України та за 
солідної фінансової допомоги Москви. Гора породила мишу: еклектична, перевантажена зужитими 
штампами робота не сказала нового слова у вітчизняній історіографії. І найперше дався взнаки зовсім не 
тиск ветеранських організацій, а брак нової концепції й ідеологічні упередження. Дещиця свідчень про 
УПА, що їх на превелику силу вдалося протягнути на сторінки книжки, вповні продемонструвала 
суперечності в авторському колективі. У вступній статті редколеґія проголосила, що «не поділяє деяких 
авторських оцінок діяльности ОУН і УПА, зокрема, відносно їхньої боротьби на два фронти: проти німців 
і радянських партизанів». Головна редколеґія Книги Пам’яті України стверджувала: 

В величезній масі документальної і дослідницької літератури як вітчизняної, так і зарубіжної, включаючи 
спеціяльні дослідження, виконані за дорученням нині діючої Урядової Комісії з цього питання, 
недвозначно розкрито, що ОУН та її збройні формування утримувалися і вели боротьбу, як найманці 
фашистської Німеччини, проти країн антигітлерівської коаліції і затаврували себе як колаборанти 
фашизму. 

 
    А в науковій передмові цієї ж «Книги Пам’яті» читаємо: 

...Отримавши національну державність «з рук» самозруйнованого радянського режиму, ми не повинні 
забувати, що саме за це віддали життя також десятки тисяч наших співвітчизників, які воювали в лавах 
ОУН-УПА. 

 
    Треба зазначити, що тема національно-визвольної боротьби українського народу в 1920–1950-х роках є 
однією з найпопулярніших у сучасній Україні за кількістю і дисертаційних досліджень, і журнально-
газетних статтей. Протягом 1991–1998 років вийшло не менше ніж 1250 публікацій на цю тему. Створено і 
перші фільми з історії ОУН-УПА: про командувача УПА Романа Шухевича, про вбивство Степана 
Бандери за вказівкою радянських спецслужб тощо. 
    Тим часом влада в питанні про визнання ОУН-УПА опинилася між Сцилою та Харибдою. Не маючи 
чіткої концепції щодо формування національної ідентичности, за наявности комуністичної більшости в 
парламенті й розколу країни на захід і схід, вона донедавна не наважувалася на різкі рухи. Леонід Кравчук, 
у минулому головний ідеологічний боєць компартії України проти «українських буржуазних 
націоналістів», після обрання на посаду президента відверто демонстрував свою бодай часткову 
причетність до національно-визвольного руху в Західній Україні. В одній із телепрограм, наголошуючи 
загальнонародний характер цієї боротьби, він розповідав, як сам у дитинстві носив їжу повстанцям. Однак 
офіційно визнати ОУН-УПА, дорівнявши її учасників до ветеранів Червоної армії, Кравчук так і не 
наважився. 
    Щоправда, 22 жовтня 1993 року президент підписав Закон «Про статус ветеранів війни, ґарантії їх 
соціяльного захисту». У 6-й статті закону було названо осіб, яких держава визнавала за учасників бойових 
дій, зокрема й «бійців Української повстанської армії», які брали участь у бойових діях проти німецько-
фашистських загарбників на тимчасово окупованій території України та не вчинили злочинів проти миру 
й людяности і яких реабілітовано відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних 
репресій в Україні”». Отож, згідно з цією статтею, під її дію не підпадали вояки УПА, які билися зі 



сталінським режимом у 1945–1955 роках. Водночас вимога закону довести, що повстанець не скоїв 
жодних злочинів, зводила нанівець реабілітацію тих, хто воював в УПА до кінця війни. 
    Леонід Кучма, який переміг на президентських виборах у липні 1994 року, скориставшися із 
незадоволення російськомовного електорату «крайнощами націоналізму», на відміну від уродженця 
західних областей Кравчука, не «страждав» на національні сентименти до українських повстанців. У його 
найближчому оточенні натомість було чимало палких ворогів українського націоналізму й симпатиків 
проросійської орієнтації. Все це відбилося у ставленні нової влади до питань, пов’язаних з історичною 
пам’яттю війни. 
    У промові 8 травня 1995 року на урочистих зборах, присвячених «50-річчю Великої Перемоги», 
президент заакцентував ідею про історичну єдність усіх радянських народів, назвав це свято спільним не 
для всіх народів світу, а лише для радянських, ба, навіть протиставив значення «Великої Перемоги» для 
СРСР і Заходу – мовляв, у разі перемоги Гітлера нам було би гірше, ніж їм. Кучма «насварився» на тих, 
хто піддає сумніву «Великий» і «Вітчизняний» характер війни й згадав тих, хто «ревно служив 
окупаційному режиму» і «приніс батьківщину в жертву своїм шкурним інтересам». Ця промова була 
буквально просякнута всіма основними радянськими мітами. України ж у ній практично не було. Кволі 
згадки про колективізацію та голод потонули в прославі радянського патріотизму і героїзму. На користь 
компартії та військових комісарів лунали позитивні оцінки й навіть було визнано особливу роль Сталіна в 
перемозі, хоча Кучма покартав його за репресії та помилки. Назагал було незрозуміло, навіщо ж тоді 
президентові ця незалежна Україна, якщо Радянський Союз був таким міцним і непереможним? 
    Наскільки кон’юнктурною була насправді така позиція українського уряду, свідчить той факт, що через 
три роки, 26 листопада 1998 року, до 65-річчя Голодомору в Україні Кучма підписав Указ про 
встановлення Дня пам’яті жертв Голодомору, фактично визнавши, що однією з основних його причин був 
сталінський режим. 
    Подальша консервація радянської історичної пам’яті завдяки легкому ретушуванню старого міту про 
Велику Вітчизняну війну відбулася 2000 року, коли під час помпезного святкування 55-річчя Перемоги 
Верховна Рада ухвалила за поданням Спілки ветеранів України закон «Про увічнення Перемоги в Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років». День Перемоги став офіційним державним святом України, 
покликаним зберегти радянську ритуальну символіку. Водночас закон обійшов мовчанкою дражливу тему 
ролі та місця в минулій війні бійців УПА. Враховуючи те, що нової української концепції історії війни так 
і не було створено, а стара виявилася наскрізь сфальшованою, парадоксальним виглядало положення про 
«недопущення фальсифікації історії Великої Вітчизняної війни в наукових дослідженнях, науково-
методичній літературі, підручниках та засобах масової інформації». Від цього вже тхнуло радянською 
практикою контролю над свободою думки. 
    Гра на двох полях історичної пам’яті стала звичною справою для українських достойників, які однаково 
віддавали належне і націоналістичним, і радянським ювілеям та датам. Навіть більше, влада навчилася 
припасовувати ці свята до своїх кон’юнктурних інтересів. Скажімо, відзначаючи річницю проголошення 
Карпатської України, президент Кучма присвоїв звання Героя України її першому президентові Августину 
Волошину, що загинув 1945 року в застінках московського НКВС. Водночас такого ж звання удостоєно й 
голову Спілки ветеранів генерала Івана Герасимова. Крім того, Кучма рішуче впровадив нове свято – День 
партизанської слави, по суті, всупереч радянській традиції не поділяти воїнів Червоної армії та партизанів. 
У цьому випадку святкування в сучасній Україні 22 вересня Дня партизанської слави стало черговою 
поступкою лівому електоратові, бо воно де-факто протиставляло радянських партизанів повстанцям УПА, 
які відзначають своє свято три тижні по тому. Тодішній президент подбав і про підпільників. 18 лютого 
2002 року він видав розпорядження «Про святкування 60-річчя створення підпільної молодіжної оганізації 
“Молода гвардія”» й особисто взяв участь в урочистостях. А 60-річчя УПА, що його на рівні громадських 
організацій України святкували того ж 2002 року, зіґнорував. 



    Під час другого президентського терміну й особливо після «касетного скандалу» Кучмин режим 
опинився в міжнародній ізоляції. Ця обставина значною мірою сприяла посиленню політичних орієнтацій 
вищої влади України в бік Росії. Наголошування на темах російсько-української бойової співдружности в 
роки війни, а також спільного радянського минулого стало звичною справою. Відновлення в Україні 
колишнього Дня радянської армії – 23 лютого, який у новій ґлянсовій обгортці виявився Днем захисника 
вітчизни, спостерегачі розцінили не лише як внутрішньополітичну піар-акцію до президентських виборів 
1999 року, але і як жест, звернений до північного сусіди. Увінчав цю політику приїзд до Києва восени 
2004 року російського президента Владіміра Путіна на святкування 60-річчя визволення України від 
німецько-фашистських загарбників у сам розпал президентських виборів. 
    Попри все, прихильники радянських мітів уже програли битву за історичну пам’ять нового покоління. 
Ще на світанку незалежности завдяки старанням тодішнього Міністерства освіти з програм і підручників 
для середньої та вищої школи було викинуто старі радянські схеми та злеґітимізовано тему ОУН-УПА. 
Слід наголосити, що саме на цих підручниках виховано цілу ґенерацію учасників Помаранчевої революції. 
Одним із головних складників української моделі Другої світової війни стало перенесення наголосу з 22 
червня 1941 року на 17 вересня 1939 року – день вступу СРСР (і України) у Другу світову війну. Цьому 
періодові приділено значну увагу й у висвітленні проблеми приєднання західноукраїнських земель, і в 
засудженні жорстокої совєтизації цього краю, масових репресій проти мирної людности. Сталіна й Гітлера 
подано в одному тісному пов’язанні: як тоталітарних диктаторів, однаково відповідальних за 
розпалювання війни. У більшості підручників для середньої та вищої школи назву «Велика Вітчизняна 
війна» замінено на нейтральні та менш емоційні – «Друга світова» чи «німецько-радянська» війна. Відхід 
від радянської моделі пам’яті про війну подибуємо й у заміні старих героїв-символів новими. Класичні 
радянські герої – Ґастелло, Матросов, Космодем’янська, герої-панфіловці тощо на сторінках українських 
підручників поступилися місцем героям національно-визвольної боротьби. (Дехто – як-от «леґендарний 
радянський розвідник» Ніколай Кузнєцов, убитий за те, що провокував німецькі репресії проти 
українських націоналістів у Рівному, – перетворилися на антигероїв.) У багатьох шкільних підручниках 
уміщено портрети командувача УПА Романа Шухевича та лідера ОУН Степана Бандери. 
    В контексті історичної пам’яті про війну не можна обійти дотичну до неї тему сталінщини. Колективна 
й індивідуальна пам’ять українців тісно пов’язує зі Сталіним голод 1933 року, а деякі історики й 
публіцисти називають людські втрати, що їх завдав Україні сталінський режим, більшими за її жертви в 
Другій світовій війні. На відміну від Росії, де діяльність Сталіна позитивно оцінює майже половина 
населення, у нас приписувана «вождеві народів» роль «творця Великої Перемоги» не додає йому ваги. 
Досить згадати, який вибух обурення викликало в Україні повідомлення про те, що уряд Криму хоче на 
честь 60-річчя Ялтинської конференції за гроші російських бізнесменів поставити в Лівадії пам’ятник 
Великій трійці роботи одіозного московського скульптора Зураба Церетелі. Сама тільки думка про те, що 
в їхній незалежній країні може з’явитися пам’ятник Сталінові, виявилася для українців блюзнірською. 
 
*** 
 
    Політичний і цивілізаційний розкол українського суспільства, зокрема й щодо пам’яті про війну, вкотре 
продемонстрували нещодавні президентські вибори. Згадаймо, як, маніпулюючи настроями 
зрусифікованого сходу, провладні сили задля дискредитації виборчого блоку «Наша Україна» винайшли 
наліпку «нашизму» і вдалися до застосування фашистської символіки, коли на вулицях Донецька було 
розвішано плакати із зображенням Ющенка в есесівській формі, а відеокліп із кадрами Великої 
Вітчизняної та піснею Іосіфа Кобзона пророкував Україні після Ющенкової перемоги громадянську війну. 
Натомість «Наша Україна» у рекламному ролику обіцяла очистити Україну від бандитів саме так, як її 
очистили від німецько-фашистських загарбників наші діди та батьки. 



    Усупереч прогнозам, розділення нації на «бандерівців» і «червоних» не відбулося. Як метафорично 
висловився Збіґнєв Бжезинскі, на Майдані Незалежности «український націоналізм обійнявся з 
демократією». Майдан об’єднав усіх прихильників незалежної та демократичної України. Мій друг –
історик із Німеччини, який працював у Києві в розпал Помаранчевої революції та натхненно мітинґував на 
Майдані, на запитання, як він тут опинився, відповідав напівжартома: «Адже я українсько-німецький 
буржуазний націоналіст!». 
    Нове керівництво України заявляє про свою рішучість порвати зі старим мітологізованим минулим і 
радянськими традиціями щодо ідеологічного і політичного розколу суспільства на своїх і чужих. В 
інавґураційній промові президент Ющенко поставив в один змістовний контекст ҐУЛАҐ і Авшвіц, 
Голодомор і Голокост, рівнозначно засудивши злочини як сталінського, так і гітлерівського режимів. 
     З перемогою революції на порядку денному постало питання про національне примирення, принаймні 
на історичному ґрунті. Каменем спотикання тут і далі залишається проблема визнання ОУН-УПА. 
Зрозуміло, що за нинішнього складу Верховної Ради (та ще зважаючи на близькість парламентських 
виборів) навряд чи її буде вирішено. Зрозуміло також, що примирити ветеранів УПА і Червоної армії самі 
тільки президентські укази, вочевидь, не здатні. Нещодавнє святкування 60-річчя перемоги 
продемонструвало, яким складним може бути шлях суспільства до злагоди. Що тут казати про 
неконструктивну та провокаційну позицію комуністів, коли навіть у владному таборі бракує єдности – 
досить згадати лише намір міністра-соціяліста освіти ввести єдиний підручник з історії та повернути в 
шкільний дискурс «Велику Вітчизняну війну». Бігме, дістанемо такого собі помаранчевого «троянського 
коня» з усіма відповідними наслідками. А втім, не маємо іншої ради, окрім як сміливо переглядати 
замшілі концепції і творити власну візію української історії. Годі вже дивитися на минуле московськими 
очима, це, зрештою, не тільки політично недоцільно, але й ненауково – і перипетії українського міту війни 
доводять це чи не найяскравіше. 
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