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Друга світова стала найбільшою війною в історії людства. У війні взяло 

участь понад 60 країн. Загальні людські втрати оцінюються від 50 до 80 

мільйонів осіб. Ніколи до цього історія не знала війни з такою кількістю 

жертв. Друга світова війна відзначилася численними масовими вбивствами і 

злочинами проти людяності.  

Цей дайджест містить шокуючі матеріали, які перевернуть ваше 

сприйняття історії ⅩⅩ століття та поховають радянські міти про Другу світову 

війну, яким так довго вірили на пострадянському просторі. 
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* * * 

 
«І мало хто пам’ятає, що гасло «звільнити Європу та весь світ» пролунало 

вперше зовсім не у 1945 році, а наприкінці 1938 року. Завершуючи Велику 

чистку у Радянському Союзі, Сталін переписав всю історію комунізму й 

поставив нові цілі. Це було зроблено у книзі «Історія ВКП(б). Короткий курс». 

Вона стала головною книжкою всіх радянських комуністів та всіх комуністів 

світу. Завершувалася вона розділом про те, що Радянський Союз знаходиться 

у капіталістичному оточенні. Сталін ставив велику мету: замінити 

капіталістичне оточення соціалістичним. Боротьба з капіталістичним 

оточенням має тривати доти, доки остання країна світу не стане республікою 

у складі СССР…» 

Суворов В. Криголам / В. Суворов. – К. : Гамазин, 2015. – 656 с. 

 

 

«Попри підписання Акта про капітуляцію Німеччини, на фронті все ще 

тривали бої. Німці не хотіли здаватися в полон Червоній армії і за всяку ціну 

прагнули прорватися до західної зони окупації. Так, з Праги остаточно вигнано 

нацистів 10 травня, а останні групи німецьких військ на території 

Чехословаччини та Австрії ліквідували тільки 19 травня. 

Виконуючи взяті перед союзниками по антигітлерівській коаліції 

забов’язання, 8 серпня 1945 року СРСР оголосив війну Японії. Ця війна 

розглядалася як пряме продовження і складова частина Великої Вітчизняної 

війни. 2 вересня 1945 року, в день капітуляції Японії, Верховна Рада СРСР 

видала указ, яким назвала 3 вересня Днем Перемоги над мілітаристською 

Японією. 

Обидва свята – 9 травня і 3 вересня – оголосили вихідними днями. Але вже 

1947 року ці дні знову стали робочими. 

Згодом, коли «Велику Вітчизняну війну» поклали в основу радянської 

ідеології, головний наголос зробили на перемозі над Німеччиною. Суть цієї 

маніпуляції полягала в тому, щоб перенести акцент з поняття «Друга світова» 

на поняття «Велика Вітчизняна» й у такий спосіб відвернути увагу суспільства 

від інших збройних конфліктів, у яких Радянський Союз виступав як агресор 

у роки Другої світової війни: напад на Польщу, Західну Україну та Білорусь,  

Фінляндію, країни Балтії…» 

Війна і міф. Невідома Друга світова, 1939-1945 ] / ред. О. Зінченко ; 

оформ. обкл. В. Прокопів. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 269, [1] с. 

 

 

«Російська пропаганда й досі з політичною метою, очевидно під час 

теперішньої російсько-української війни, паплюжить сформовану в Західній 

Україні дивізію СС «Галичина», але замовчує існування інших дивізій та 

підрозділів СС, сформованих із совєтських громадян, які походили з різних 

республік СССР. Ідеться про азербайджанців і грузинів, вірмен і білорусів, 



жителів Середньої Азії, латишів та естонців, а передусім про росіян. Росіяни 

сформували шість великих підрозділів СС: волонтерський полк «Варяг», 

національну російську бригаду СС, Козацький артилерійський корпус СС, три 

гренадерські дивізії СС, до яких треба додати легіон «Ідель-Урал», що 

складався з представників етнічних меншин Уралу і Нижньої Волги. Не слід 

забувати й про інші російські корпуси, полки, бригади та підрозділи, які 

воювали під командуванням окремих структур СС, зокрема FNA 

(Операційного командування) і RSHA (Центрального управління безпеки 

Рейху). А що вже казати про Російську визвольну армію (РОА) під 

командуванням генерала Власова, надто активну наприкінці війни, кожен її 

солдат та офіцер складав присягу «боротися з більшовизмом до останньої 

краплі крові»? Загалом приблизно 1,2 млн совєтських громадян воювали на 

боці німців (серед них 400 000 росіян), тобто кожен п’ятий військовий на 

Східному фронті…» 

Аккерман Г.  Безсмертний полк. Священна війна Путіна : [іст. хроніки] 

/ Г. Аккерман. – Т. : Навч. книга – Богдан, [2019]. – С. 37–46. 

 

 

«Свідчення сина Сталіна опубліковані німецьким істориком І. Хоффманом у 

російському журналі «Вітчизняна історія» (Отечественная история. 1993 № 4. 

С. 26). 

Це я до того, що матеріал про наміри та задуми радянського командування є. 

У достатній кількості. Маючи бажання, будь-хто може у німецьких архівах 

знайти купу викривальних матеріалів і документів, що свідчать про підготовку 

Червоної Армії до «звільнення» Європи влітку 1941 року. 

До слова, найцікавіше зберігається зовсім не у Німеччині, а під Москвою, у 

місті Подольську. Але з якоїсь дивної причини ні товариш Сталін, ані товариш 

Хрущов, ані Брежнєв, ні Андропов, ані Горбачов з Єльциним не горіли 

бажанням пустити істориків до німецьких архівів…» 

Суворов В. Остання Республіка / В. Суворов. – К. : Гамазин, 2015. – 

420с. 

 

 

«Усталилася думка, що Успенський собор Києво-Печерської лаври висадили 

в повітря фашисти. Свідчення очевидців і документальні докази стосовно 

останніх подій 1941 року дають дещо іншу картину. Руйнування соборної 

Успенської церкви виглядає пов’язаним з подібним руйнуванням інших 

будівель, яке здійснили радянські збройні сили, котрі відступали, та їх агенти. 

Беручи до уваги, що радянські загони підклали міни під такі громадські 

установи, як музей Леніна та будинок Верховної Ради УСРС, можемо не 

сумніватися, що вони могли замінувати і головну церкву Печерського 

монастиря…» 

Кабанець Є. П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність : док. 

розслідування / Є. П. Кабанець. – К. : [Нац. Києво-Печер. іст.-культур. 

заповідник], 2011. – 374, [1] с. 
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