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ДЖЕРЕЛО 1.
Які можливі варіанти збереження історичної пам’яті? 
Перший – залишити все так, як є, і продовжити політику «забути і пробачити». 
Другий варіант – «розслідувати і карати» навіть після 20-річної паузи цілком на-

дається для реалізації.
Третій варіант – «гібридний», полягає у тому, щоб пробачити, але не забувати.
Чи можливий компроміс між різними моделями пам'яті, і чи не залишаться без 

люстрації інші складові перехідного правосуддя суто формальними і декларативними? 
Це питання є відкритим. 

Європейський досвід засвідчує, що радше ні, ніж так, і блискуча формула Адама 
Міхніка: «амністія – так, амнезія – ні» не придатна для реалізації на практиці. І що 
відома сентенція: «Той, хто не знає свого минулого, приречений повторювати його», 
поза сумнівом є справедливою, однак лише знати – не досить.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://goo.gl/WosKn6.

ДЖЕРЕЛО 2. Пам’ятник героям УПА в Славському, 
встановлений на могилі загиблих воїнів 
УПА та жертв репресій 1940–50 рр. 
Розташований поруч з Успенською 
церквою. 

[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: https://goo.gl/CwPRQ4.  

ДЖЕРЕЛО 3.
Питання збереження пам’яті про Другу світову війну на Заході вирішується по-ін-

шому. У Канаді місцеві ветеранські товариства – так звані легіони – вже давно об’єд-
нують у своїх лавах колишніх вояків як армій союзників, так і вермахту, в тому числі 
й українських дивізійників з 14-ї гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина». Адже 
так зручніше захищати соціальні права ветеранів і налагоджувати порозуміння між 
колишніми ворогами. Ветерани в країнах Британської Співдружності спільно відзнача-
ють 11 листопада – День закінчення Першої світової війни та День спомину (у США – 
День ветеранів). Ця дата відзначається, як День пам’яті про загиблих у всіх війнах ХХ 
століття, без помпезності й литавр. 

Західні демократії в цілому покінчили з практикою героїзації війни і згадують про 
неї як про велику трагедію, засуджуючи антигуманізм і масові вбивства. Люди в цей 
день приколюють до одягу червону квітку маку — символ пам’яті про загиблих у всіх 
минулих війнах.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/xyq5Ff. 

ДЖЕРЕЛО 4.
Законом України “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

1939–1945 років” в Україні встановлено День пам’яті та примирення 8 травня. Таким 
чином, Україна розпочала нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському 
дусі пам’яті та примирення. Її продовженням та утвердженням стануть меморіальні й 
урочисті акції, які мають відбутися 8–9 травня нинішнього (2016) року [...].

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