
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ СТІКЕР 11

Тема уроку:  Людина, що пережила війну...  
Незавершена історія

Стікер 11.  «…Дещо про переможених…»   
 цивільне населення

ДЖЕРЕЛО 1. 
Закономірність ненависті до Німеччини з боку радянських військ, які вступали на 

її територію розуміли в той час і самі німці. Ось що записав у своєму щоденнику 15 
квітня 1945 про настрої берлінського населення 16-річний Дітер Борковський.

«...Ми побачили непоказного брудного солдата, на формі два залізних хреста і 
золотий Німецький хрест. «Я хочу вам щось сказати, - кричав він, і в вагоні електрич-
ки настала тиша. «Навіть якщо ви не хочете слухати! Припиніть ниття! Ми повинні 
виграти цю війну, ми не повинні втрачати мужності. Якщо переможуть інші - росіяни, 
поляки, французи, чехи - і хоч на один відсоток зроблять з нашим народом те, що ми 
шість років поспіль творили з ними, то через кілька тижнів не залишиться в живих 
жодного німця. Це говорить вам той, хто шість років сам був в окупованих країнах!». 
У поїзді стало так тихо, що було б чутно, як впала шпилька». Цей солдат знав, про що 
говорив. Акти помсти були неминучі...».

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/81Z369. 

ДЖЕРЕЛО 2.
Секретар Північно-Східного відділення Китайської комуністичної партії Ху Фуцзіа 

у своєму листі до керівництва ВКП(б) просив «створити військовий дисциплінарний 
комітет, який запобігав би порушенням військової дисципліни червоноармійцями і роз-
горнути широку пропагандистську кампанію, щоб повернути довіру китайців, які те-
пер не на жарт бояться радянських солдатів.»

 (Stalin, the Cold War and the pision of China: a Multiarchival Mystery,). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/kxFMwQ. 

ДЖЕРЕЛО 3. 
Гадаю, Вам нескладно уявити, як зустрічали консервативні німецькі селяни цю, 

як їм здавалося, навалу бідних, нужденних переселенців. Звичайно, їх ніхто там не 
хотів бачити. Були конфлікти на культурному, на соціальному ґрунті, була конкуренція 
за житло і харчі.... Але в результаті, коли ці труднощі і конфлікти вдалося подолати, 
Німеччина стала іншою країною. Бо багато вигнанців, які були змушені оселитися в 
малих містечках чи селах, змінили їх своєю присутністю, допомогли їм модернізува-
тися. Попри всі ці конфлікти, які часом тривали роками, німці навчилися жити разом. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/B1HN3f. 


