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у даній статті розглянуто питання співпраці україни із західноєвропейськими державами в плані уві-
ковічення пам’яті загиблих внаслідок воєн та політичних репресій, а також здійснення спільної архівної 
та наукової роботи. окрім цього, проаналізовано основні аспекти віднайдення імен військовополонених та 
репресованих осіб і питання укладання об’єктивних мартирологів. у статті також означено роль міжна-
родних конференцій та їх значення для формування єдиної комеморативної стратегії в україні. окресле-
но значення міжнародної співпраці україни із західно-європейськими державами в питаннях утримання 
військових кладовищ та їх благоустрою, а також щодо вшанування пам’яті загиблих вояків. особливу 
увагу в статті приділено розгляду проблеми міжнародної комунікації, конфліктів на грунті історичної 
пам’яті та аналізу способів їх вирішення.
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Постановка проблеми. Питання співпраці 
україни з іншими державами в питаннях 

пошуково-ексгумаційних робіт на захороненнях 
жертв воєн та політичних репресій та меморі-
алізації віднайдених і зафіксованих воєнно-іс-
торичних пам’яток є новою та практично не 
вивченою темою в сучасній українській історії.  
Її значення полягає в необхідності спільних між-
народних досліджень у сферах вивчення невідо-
мих сторінок воєнної історії хх ст., які дозволять 
більш об’єктивно проаналізувати події та уник-
нути деструктивного міфотворення на грунті іс-
торичної пам’яті. налагодження міжнародної 
співпраці в питаннях, присвячених меморіаліза-
ції воєнно-історичних пам’яток та увіковіченню 
пам’яті загиблих внаслідок воєн та політичних 
репресій сприятиме розвитку архівної роботи, 
яка, в свою чергу, дозволить віднайти досі не-
відомі імена жертв воєнних конфліктів та звести 
їх у єдині мартирологи. велике значення також 
мають міжнародні конференції на дану тематику 
та спільні меморіалізаційні заходи, які сприяти-
муть зміцненню наукових і культурних зв’язків 
україни з іншими державами, а також дозволять 
вирішити дискусійні питання історичної пам’яті.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
частково питання міжнародної співпраці укра-
їни з німеччиною в плані увіковічення пам’яті 
жертв другої світової війни висвітлено в дис-
ертації кандидата історичних наук черкас т.в. 
«наслідки другої світової війни у гуманітарній 
співпраці україни та німеччини (1991-2014 рр.)» 
(київ, 2016 р.) Що стосується спільних дослід-
жень та меморіалізаційних заходів, які у ххі ст. 
україна здійснює спільно з іншими західноєв-
ропейськими державами, то дана тема в науко-
вій літературі наразі не розглянута і може ста-
ти новим напрямом сучасної історичної науки 
в україни.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. станом на 2018 р. практично 
недослідженою є тема співпраці україни із захід-
ноєвропейськими державами (окрім німеччини) 
в плані увіковічення пам’яті загиблих внаслідок 
воєнних конфліктів і політичних репресій. також 
маловивченими є питання, присвячені взаємодії 
україни з іншими державами в плані наукової 
співпраці, в тому числі, спільної роботи в архівах 
та організації міжнародних конференцій.

постановка завдання. Метою статті є окрес-
лення основних напрямів співпраці україни із 
державами західної Європи в питаннях увікові-
чення пам’яті жертв воєн і політичних репресій, 
а також їх комплексний аналіз у контексті мемо-
ріалізації воєнно-історичних пам’яток в україні 
та поза її межами.

виклад основного матеріалу. розглядаю-
чи та аналізуючи дане питання, слід насампе-
ред відзначити багаторічну співпрацю україни 
та Німеччини на грунті ідентифікації, перепохо-
вання загиблих та увіковічення їх пам’яті. за-
пити української сторони до німецької щодо 
встановлення особистості за ідентифікаційними 
жетонами здійснювалися вже після 1991 року, 
коли розпочались дослідження захоронень вояків 
вермахту та дивізії «галичина». так, у 2008 році 
з ініціативи працівників кП лор «доля» і зав-
дяки сприянню державної міжвідомчої комісії 
у справах увічнення пам’яті жертв війни та по-
літичних репресій (м. київ) була зроблена спро-
ба відшукати інформацію про загиблих у «Бро-
дівському котлі» дивізійників в архіві «wast»  
(«німецької служби оповіщення близьких роди-
чів полеглих колишнього вермахту») в Берліні. 
саме там спеціалісти розшифровують іденти-
фікаційні жетони військово-службовців німець-
кої армії, встановлюючи їх прізвища. на жаль, 
з отриманої відповіді стало зрозуміло, що керів-
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ництво архіву тоді було не готове надати таку 
інформацію. у 2013 році через державну між-
відомчу комісію у справах увічнення пам’яті 
жертв війни та політичних репресій було зро-
блено повторне клопотання з приводу розшиф-
рування дивізійних жетонів. цього разу спро-
ба виявилася успішною. «wast» надав дані 
про 4 ідентифікатори, що були виявлені разом 
з останками у 2009 році в селі княже ( 2 екз.) 
та 2010 року в селі скварява (2 екз.). за цими 
жетонами було встановлено прізвища та імена 
загиблих дивізйників – дідух Євген 1925 р.н. – 
радист 2-ої роти батальйону зв’язку, Петруняк 
Богдан 1923 р.н. – стрілець протитанкової роти, 
Фартушок Фердинанд 1920 р.н. – артилерист 
4-ої батареї артилерійського полку та горій Бог-
дан 1920 р.н. – артилерист 9-ої батареї артиле-
рійського полку. таким чином можна сподівати-
ся, що таким чином будуть розшифровані решта 
дивізійних «erkennungsmarken», а сім’ї нарешті 
дізнаються, де спочивають останки їхніх родичів. 
Продовжуються спільні роботи щодо ідентифіка-
ції солдатів і до сьогодні. 

також у ххі столітті здійснюється архівна 
робота, яку разом проводять представники укра-
їнської та німецької сторін. так, у 2015 та квітні 
2016 року секретар державної міжвідомчої комі-
сії у справах увічнення пам’яті учасників ато, 
жертв воєн та політичних репресій святослав 
Шеремета і працівники кП лор «доля» побува-
ли з робочим візитом у штаб-квартирі німецького 
народного союзу з догляду за воєнними могилами 
у місті касселі та столиці німеччини – Берліні. 
Під час візиту відбулись зустрічі із керівництвом 
народного союзу, зокрема з генеральним секре-
тарем даніелою Шілі та президентом Маркусом 
Мекелем. у касселі працівники кП лор «доля» 
ознайомились із роботою архіву німецької спіл-
ки з догляду за воєнними похованнями та вій-
ськового архіву wast (німецький службовий 
архів) у Берліні [2]. слід зазначити, що в грудні 
2017 р. святослав Шеремета повторно відвідав 
німеччину та обговорив з німецькими колегами 
питання створення українсько-німецьких проек-
тів з увічнення пам'яті загиблих в часи другої 
світової війни, встановлення імен загиблих укра-
їнців та воїнів радянської армії, які були військо-
вополоненими. керівник кП лор «доля» не ви-
ключає, що через рік-півтори можливе видання 
спільної українсько-німецької наукової праці, 
яка буде присвячена вищевказаним питанням, 
про що святослав Шеремета наголосив на своїй 
сторінці у мережі facebook [16].

також у 2016 р. кП лор «доля» отримало 
від німецької народної спілки в касселі базу 
даних із 1266 прізвищами військовослужбовців 
німецької армії, серед яких є багато імен вояків 
14 гренадерської дивізії ваффен сс «галичи-
на». детальне вивчення та аналіз цієї бази даних 
сприятиме більш об’єктивному вивченню такої 
дискусійної теми як діяльність дивізії «галичи-
на» та встановленню родинних зв’язків дивізій-
ників і їх нащадків.

 необхідно відзначити також міжнародні 
конференції, котрі здійснювалися у львові за 
сприяння німецького Фонду конрада аденауе-
ра у 2015-2017 рр. та були присвячені питанням 
декомунізації, формування єдиної комеморатив-

ної стратегії в україні, меморіалізації пам’ятних 
місць, а також увіковічення пам’яті загиблих 
внаслідок воєн та політичних репресій у хх ст. 
крім цього, під час даних заходів здійснювався 
обмін досвідом із центральним і східним регіона-
ми україни та країнами західної Європи й При-
балтики. зокрема, на конференції, яка відбува-
лася 10-12 листопада 2017 р., було розглянуто 
питання щодо подолання спадку комуністично-
го тоталітарного режиму в країнах центральної 
та східної Європи та роль християнських ціннос-
тей у цих процесах, шляхи подолання комуніс-
тичної спадщини на прикладі досвіду Молдови, а 
також здійснення пошуково-ексгумаційних робіт 
і меморіалізації у країнах Прибалтики [6].

тривалою в часі є також співпраця україни 
з Австрією в галузі утримання військових кла-
довищ та їх благоустрою, а також у питаннях 
ушанування пам’яті загиблих вояків – учасників 
Першої світової війни. зокрема, спільні роботи 
здійснюються за сприяння австрійської меморі-
альної організації «австрійський чорний хрест», 
заснованої у 1918 (за іншими даними – у 1919 р.), 
яка опікується військовими захороненнями часів 
Першої світової війни, в тому числі на території 
західної україни. співпраця української сторо-
ни із цим об’єднанням розпочалась ще у 2009 р. 
саме тоді в австрійській провінції Штирія, звідки 
походило багато австрійських вояків, які полягли 
в битві біля с. керниця городоцького р-ну львів-
ської області у вересні 1914 р. у 2010 р. поблизу 
вищевказаного села за сприяння «австрійського 
чорного хреста» було відкрито та освячено ме-
моріальне кладовище солдат Першої світової ві-
йни, де перепоховали 230 австрійців та 52 росіян. 
Біля цвинтаря встановили обеліск, який зведе-
ний спільно австрійською та українською сторо-
нами та символізує мир та взаємопорозуміння 
між народами у спільній Європі [8].

також у листопаді 2017 р. керівник кП лор 
«доля» Шеремета с.П. та науковець козак о.М. 
відвідали третє засідання Міжнародної ради 
«Меморіалу нацистського концтабору Маутгау-
зен» у столиці австрії м. відень, де представляли 
українську сторону. Після завершення засідання 
здійснили пошукові роботи в архіві «Меморіалу 
Маутгаузен» з метою з’ясування долі україн-
ських в’язнів цього концтабору [13].

у вересні 2017 р. в івано-Франківську відбу-
лася зустріч голови івано-Франківської обласної 
ради сича о. з аташе з питань оборони Посоль-
ства австрійської республіки в україні еріхом 
сімбюргером. останній заявив, що сприятиме на-
лагодженню відносин комунального підприємства 
івано-Франківської обласної ради «Пам'ять», яке 
займається пошуком та перепохованням жертв 
війни та політичних репресій на івано-Фран-
ківщині, з організацією «австрійський чорний 
хрест» у плані співпраці в частині вшанування 
поховань австрійських вояків часів Першої світо-
вої війни, яких, за словами сича о., на території 
івано-Франківщини ексгумовано понад 1500 [1].

через два місяці, у листопаді 2017 р., пред-
ставники «австрійського чорного хреста» та де-
легати угорщини й німеччини відвідали м. ста-
рий самбір львівської обл. Було здійснено 
спільне сходження на гору острогірка, де від-
відали військовий цвинтар, де поховано близь-
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ко двох з половиною тисяч загиблих вояків вій-
ськової кампанії кінця жовтня 1914 року. на цій 
горі назавжди залишилися солдати та офіцери 
різних національностей – австрійці, угорці, укра-
їнці, росіяни та навіть кавказці. українські ак-
тивісти розповіли своїм іноземним колегам про 
історію відновлення цієї братської могили і про 
перспективні плани спорудження на місці по-
ховання меморіального знаку. учасники зустрічі 
схвалили ідею встановлення офіційного стату-
су військовому похованню на горі острогірка як 
військового цвинтаря часів Першої світової війни 
та узаконення прилеглої до нього території з на-
данням статусу військового поля битв [14].

необхідно відзначити співробітництво україни 
зі Словенією. так, у листопаді 2018 р. було створе-
но спільну українсько-словенську експертну гру-
пу з вивчення історичних фактів Першої світо-
вої війни. дослідники обговорили документаційну 
процедуру реконструкції пам’ятника, встановле-
ного українських воїнам, які загинули на терито-
рії словенії в роки Першої світової війни. окрема 
увага була приділена спільній діяльності у сфері 
обміну архівними матеріалами, яку передбачає 
укладений у 2017 р. Протокол установчого засі-
дання. Планується організація спільних конфе-
ренцій та інших наукових заходів, присвячених 
тематиці Першої світової війни [12].

Що стосується співпраці україни та Польщі 
в плані пошуково-ексгумаційних робіт і увіковічен-
ня пам’яті загиблих внаслідок воєн та політичних 
репресій, то станом на 2018 р. вона призупинена 
у зв’язку із систематичним руйнуванням україн-
ських меморіалів на території республіки Польща 
та бездіяльністю польської влади з цього приводу, 
а також демонтажем пам’ятника воїнам уПа в  
с. грушовичах (Підкарпатське воєводство) [19], 
який до того був неодноразово осквернений. від-
повіддю на останню ситуацію став мораторій на 
ексгумацію польських захоронень на терито-
рії україни від 20 червня 2017 р., ініційований 
уінП [18]. у листопаді 2017 року голова інститу-
ту в’ятрович в.М. повідомив, що мораторій може 
бути знято за умови згоди Польщі на відновлення 
у себе зруйнованих та осквернених українських 
пам’ятників [7]. ситуацію було ускладнено ство-
ренням так званого «списку ващиковського», тоб-
то, переліку осіб, яким був заборонений в’їзд до 
Польщі. одним із його учасників став секретар 
державної міжвідомчої комісії у справах увічнен-
ня пам’яті учасників антитерористичної операції, 
пам’яті учасників жертв війни та політичних ре-
пресій та директор кП лор «доля» Шеремета с.П. 
[10]. у грудні того ж року відбулася зустріч з да-
ного питання на рівні президентів обох держав, 
проте право на ексгумацію відновлено не було [5].

24 травня 2018 р. у с. грушовичі розпочалися 
пошуково-ексгумаційні роботи на місці демонто-
ваного меморіалу, метою яких було виявлення 
поховання вояків уПа чи спростування дано-
го факту. Представники україни, в тому числі 
й секретар державної міжвідомчої комісії з уві-
чнення пам’яті Шеремета с.П. були присутні 
лише в якості спостерігачів [17]. наступного ж 
дня на глибині 1 м польські дослідники вияви-
ли людські захоронення [9]. українські експерти 
висловили думку, що останки належать воякам 
уПа. зокрема, на користь цієї гіпотези віді-

грає факт наявності у захороненні гудзика від 
німецької натільної білизни, яку часто носили 
українські повстанці, а також тріщина у лобовій 
частині одного з черепів, яка може свідчити про 
добивання пораненого. Представниця об'єднання 
українців у Польщі соляр о., яка перебувала на 
місці розкопок, зауважила, що саме розташуван-
ня захоронення посеред старіших могил підтвер-
джує гіпотезу про швидке таємне поховання за-
гиблих вояків уПа, а також відповідні свідчення 
старожилів [15]. Про те, що мінімум 3 останки із 
18 віднайдених належать українським повстан-
цям, заявив і Шеремета с.П. та представники 
уінП, зокрема, голова інституту в’ятрович в.М. 
[4]. але польська сторона не погодилась із цим 
твердженням: так, представник інституту націо-
нальної пам'яті Польщі клещинський Б. висло-
вив думку про те, що під час археологічних робіт 
«було знайдено низку поховань жінок, чоловіків 
і дітей в різному віці, але поки немає жодної пе-
редумови, щоб стверджувати, що це поховання, 
пов’язані з воєнними діями» [3].

12 червня 2018 р. інститут національної 
пам’яті Польщі передав українській стороні до-
повідь у справі археологічних досліджень на 
цвинтарі у с. грушовичі. у документі було під-
тверджено попередню заяву польського іПн про 
те, що виявлені під монументом «цивільні, окремі 
поховання 16 осіб, зокрема чоловіків, жінок та ді-
тей» [11]. останків ексгумовано не було, перепо-
ховання чи встановлення нового пам’ятника ста-
ном на липень 2018 р. не планується.

у контексті даної теми необхідно згадати 
про статтю Бірчака в., опубліковану 28 травня 
2018 р. в газеті «українська правда» та написану 
з використанням матеріалів історичних дослід-
жень науковців Мороза в. та рябенка с., а та-
кож дані документів та свідчення очевидців подій  
1945-1946 рр. на підставі цих джерел автор 
стверджує, що в грушовичах з числа українських 
повстанців поховані: станичний оун тимко Ба-
зилевич – «Мороз», курінний лікар уПа клоч-
ник Павло – «сірко», старший стрілець, сапер 
уПа дмитро грицаль – «дубенко», член боївки 
сБ – «гонта» та районний референт сБ дмитро 
козак – «Марко» [20], що спростовує тези поль-
ського інП про цивільні захоронення під демон-
тованим пам’ятником. також Бірчак в. наголошує 
на порушенні республікою Польща чинного за-
кону «Про військові поховання та кладовища» від 
28 травня 1933 р. згідно з пунктом 2 статті 1 да-
ного документа, «groby wojenne bez względu na 
narodowość i wyznanie osуb, w nich pochowanych, 
oraz formacje, do ktуrych osoby te należały, mają 
być pielęgnowane i otaczane należnym tym miejscom 
szacunkiem i powagą.» («воєнні могили, незалежно 
від національності та релігії людей, у них похо-
ваних, та утворення, до яких вони належали, по-
винні бути пошановані та оточені належними тим 
місцям повагою та гідністю») [21].

станом на липень 2018 р. польська сторона 
жодним чином не відреагувала на вказані вище 
тези, отже, наразі можливість конструктивного 
діалогу між обома державами та взаємне вико-
нання вимог зведена до мінімуму, а подальші по-
шуково-ексгумаційні дослідження та співпраця 
щодо увіковічення пам’яті жертв воєн та полі-
тичних репресій все ще неможливі.
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висновки. із поданої вище інформації мож-
на зробити висновки, що у другому десятиліт-
ті ххі ст. ведеться активна пошукова, архівна 
та дослідницька співпраця україни із країнами 
західної Європи в питаннях увіковічення пам’яті 
жертв воєн та політичних репресій, а також ме-
моріалізації воєнно-історичних пам’яток. ця ді-
яльність сприяє обміну досвідом, вдосконаленню 
методики роботи та поглибленню міжнародного 
наукового співробітництва. 

об’єктивний підхід до справи дозволить уник-
нути міфотворення на грунті історичної пам’яті 
різних народів та вирішити конфлікти, які через 
нього виникають, а також створити єдину коме-
моративну стратегію в україні та Європі в ці-
лому. для реалізації цих цілей необхідним буде 
створення міжнародних експедицій для здійснен-
ня пошуково-ексгумаційних робіт з використан-
ням наукових методів та пізнішою публікацією 
результатів у фахових виданнях. 
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СотрУдничеСтво УкраинЫ из западноевропейСкими 
гоСУдарСтвами по вопроСам Увековечения памяти погибШих  
в резУльтате мировЫх войн и политичеСких репреССий

аннотация
в данной статье рассмотрены вопросы сотрудничества украины с западноевропейскими государства-
ми в плане увековечения памяти погибших вследствие войн и политических репрессий, а также осу-
ществление совместной архивной и научной работы. кроме этого, проанализированы основные аспек-
ты нахождения имен военнопленных и репрессированных лиц и вопросы заключения объективных 
мартирологов. в статье также отмечено роль международных конференций и их значение для форми-
рования единой коммеморативной стратегии в украине. обозначена роль международного сотрудни-
чества украины с западноевропейскими государствами в вопросах содержания военных кладбищ и их 
благоустройства, а также по чествованию памяти погибших воинов. особое внимание в статье уделено 
рассмотрению проблемы международной коммуникации, конфликтов на почве исторической памяти 
и анализу способов их решения.
ключевые слова: историческая память, мартиролог, мемориализация, комеморация, международное 
сотрудничество. 
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COOperatIOn Of UKraIne wIth the western eUrOpean COUntrIes  
On MeMOrY IMMOrtaLIzatIOn Of the LOsts after wOrLd wars  
and pOLItICaL repressIOns

summary
the article deals the issues of ukrainian cooperation with western european states in terms of commem-
orating the memory of the victims of wars and political repressions, as well as the implementation of 
joint archival and scientific work. in addition, the main aspects of identifying the names of victims of war 
and repressed persons and the question of making objective martirologists are analyzed. the article also 
describes the role of international conferences and their significance for the formation of a single com-
memorate strategy in ukraine. the value of ukrainian international cooperation with western european 
states in the matters of maintaining military cemeteries and their improvement, as well as in honoring 
the memory of the dead soldiers has been noted. Particular attention to the problem of international com-
munication, conflicts on the basis of historical memory and analysis of the ways of their solution is paid.
Keywords: historical memory, passional, memorialization, commemoration, international cooperation.


