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Без перебільшення, справжніми скарбівня-
ми історії є сімейні архіви, що акумулюють і 
зберігають пам’ять роду про минуле. Із ро-
динних наративів біографується й непростий 
шлях звичайної людини – маленького «гвин-
тика» майстерно відрежисованих і ретельно 
скоординованих геополітичних ігрищ «кри-
вавого» ХХ ст. – світових війн, революційних 
зламів, безпрецедентних соціальних і техно-
логічних змін, антигуманних експериментів 
та військових злочинів.
Родинне пам’ятання як своєрідний пазл 
пам’яті колективної може роз’єднувати, ді-
лити, але може і сприяти усвідомленню, про-
говоренню та порозумінню... об’єднувати. 
Із цією метою Національний музей історії 
України у Другій світовій війні й започатку-
вав у 2012 р. науково-гуманітарний проєкт 
«Родинна пам’ять про війну». Відтоді музейна 
фондозбірня поповнилася багатьма родин-
ними спогадами та розповідями, реліквіями 
й унікатами. А зараз визріла потреба в їх на-
ративуванні.
Окремі сюжети пережитого та відрефлексо-
ваного досвіду Другої світової, а також ха-
рактерних перипетій міжвоєння та повоєння 
й лягли в основу цього науково-популярно-
го видання. Спогади учасників та очевидців 
воєнних катаклізмів, розповіді їхніх нащадків 

про них заглиблять нас у повсякденне буття 
людини в екстремальних умовах минуло-
го апокаліпсису – виживання й рятування, 
очікування й реалії, мрії та сподівання, надії 
та кохання, залишивши за «фасадом» політич-
ні надбудови, ідеологічні кліше й пропаган-
дистські конструкти, кар’єризм і жадобу, 
зраду й ницість, фарс і фальш... Загалом у цій 
книжці зібрано 24 різні за обсягом і змістом 
сюжети спогадів, які відображають ситуа-
тивні емоційні свідчення активних учасників 
Другої світової війни й осмислені рефлексії 
їхніх нащадків. Уміщені пам’яттєві наративи 
супроводжуються есейними нарисами від 
упорядників та світлинами з музейної фон-
дозбірні, які не лише екскурсують читача у 
воєнне минуле тієї чи іншої родини, а й «за-
нурюють» у загальний подієвий контекст 
найзначнішого соціального загальносвітово-
го катаклізму ХХ ст.
Переконані, що це видання зацікавить мо-
заїкою людських життєписів, викличе інтерес 
до власного родоводу, заохотить до збирання 
і плекання родинної історії та пам’яті. Книжка 
стане в пригоді й науковцям, і краєзнавцям, 
адже вміщена в ній родинна его-докумен-
талістика – унікальне джерело для осягнення 
індивідуального виміру Другої світової війни.
Повертаймося до джерел!!!

ДО ДЖЕРЕЛ 
(ЗАМІСТЬ ПРОЛОГУ)
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Ось і перегорнуто останню сторінку нашої 
книжки... Ми прямували її шпальтами до дже-
рел роду, осягаючи родинні історії, нарати-
ви, що змальовують долю, життєвий шлях  
Людини – тієї, яка здолала всі незгоди й 
пройшла пекло воєнної доби, уникла крива-
вих блискавиць тоталітарних режимів. Ми...  
читали, рефлексували, робили висновки...
відштовхуючись від джерел...
Родинна пам’ять про Другу світову війну 
поєднала в собі пам’ять індивідуальну, колек-
тивну та історичну. Ця пам’ять, уособлюючи 
мнемонічний плюралізм, нівелює розділення 
пам’яті про Другу світову, згладжує та долає 
її «болючі точки», уможливлює дискурс і кон-
структив, упливає на формування громадян-
ської позиції Людини. Цей досвід пам’ятання 
не інтерпретує великі битви, їхнє політичне 
тло чи глорифіковано-героїчний досвід бо-
ротьби (не важливо, під якими ідеологічни-
ми гаслами), а навпаки, намагається щиро 
«поділитися» власними чи відрефлексова-
ними практиками виживання в надзвичайно 
складних реаліях воєнного буття (знову-таки 
не вельми принципово, чи це підрадянсь-
кі реалії чи піднацистські умови, фронтові 
шанці чи комфортні оселі в глибокому тилу, 
партизанські землянки чи повстанські схро-
ни, сільські хати чи міські квартири). Пам’ять 

роду повертає в меморативний та історіо-
графічний наратив імена й події, які цензу-
рувала, спотворювала чи втаємничувала 
радянська влада, вшановує жертв тоталіта-
ризму й борців за суверенізацію та унезалеж-
нення України, зрештою, деталізує минуле, а 
не продукує суцільну міфологізацію окремих 
фактуалій. Вона – про гартування тіла та духу, 
пережите й передумане... Вона – про воєнне 
будення, а не ідеологічні вподобання, про 
перебування у війську, а не службу диктато-
рам...
Родинна пам’ять позначена глибоким психо-
логізмом, а її деталі створюють своєрідний 
ефект занурення в минуле. Фіксуючи її, ніби 
фізично заглиблюєшся в ті непрості часи, 
відчуваєш запах горілої землі, диму й поро-
ху, пронизливий звук падаючих бомб, крик 
поранених, невимовну тугу за полеглими й 
розстріляними... А ще – Перемогу над тяжкі-
стю втрат і нелюдською втомою, розгублені-
стю й страхом, холодом і голодом, ницістю й 
болем, хамелеонством і брехнею... Водночас 
родинна пам’ять учить правдивості й спра-
ведливості, дружби й вірності, доброти й щи-
рості. Урешті – навчає бути Людиною!
У непростих умовах сьогодення, коли україн-
ське суспільство переглядає і трансфор-
мує духовні цінності, соціальні інститути та 

ВІД ДЖЕРЕЛ 
(ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ)
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моральні регулятори життя, осмислення 
родинного пам’ятання як важливої ланки 
ментального родоводу, сполучної тканини 
міжпоколіннєвої комунікації бачиться особ-
ливо актуальним. Саме тому, і це очевидно, 
крапку в акумулюванні родинних історій 
ставити зарано, а музейний проєкт «Родинна 
пам’ять про війну» має тривати. Пам’ять роду 

потрібно плекати, передавати нащадкам, 
унапрямлювати в майбутнє, продукувати й 
випускати у світ нові книжки, популяризу-
вати музейними засобами. Від джерел – до 
збереження родинної пам’яті! Підтримуймо 
вогник пам’яті власного роду!
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World War Two. Family Memory / National 
Museum of the History of Ukraine in the Second 
World War. Memorial Complex; editorial board: 
L. Legasova (head of the project) and others. – 
Kyiv, 2021. – 266 p.

The edition is one of the results of development 
of the big museum project “Family Memory of 
War”. This work contains the family stories – 
the emotional testimonies of active World War 
Two participants and witnesses as well as the 
conscious reflections of their descendants. Saved 
in hearts and souls, the testimonies are different 
and unique self-sources which revive the war 
epoch without elements of ideologization, 
glorification and romanticization. In this memory 
dimension, the war emerges as the civilizational 
and humanitarian catastrophe, with the life 
trajectories of its ordinary actors as the special 
“trace”.
The edition is purposed for researchers, local 
historians, teachers, students and everyone who 
is interested in the history of Ukraine in the World 
War Two.


