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ДВІ ВІЙНИ В ОДНОМУ ЗАЛІ: 

ЦІКАВИЙ ДОСВІД І ПАРАЛЕЛІ, ЩО ЛЯКАЮТЬ   

Практично в кожному історичному та краєзнавчому музеї України є експозиція,
присвячена подіям Другої світової війни. І в ряді музеїв ці експозиції�виставки�зали не
змінювались з моменту створення музеїв. Пожовклі від часу стенди та вицвівші фотографії.
Герої. «Метал війни». Терміни з радянських книжок, газет, фільмів – Велика Вітчизняна
війна, окупація, евакуація, німецько�фашистські загарбники. В даній роботі ми не ставимо
собі за мету розгляд термінологічного апарату щодо подій Другої світової війни. Рівно як і
не будемо вкотре акцентувати увагу на некоректному використанні визначення «фашисти»
по відношенню до Німеччини часів диктатури Адольфа Гітлера. Ми зосередимось на
розгляді особливостей роботи з відвідувачами в залі «Чугуївщина в роки Другої світової
війни» в Краєзнавчому відділі КЗ «Художньо�меморіальний музей І. Ю. Рєпіна», а також на
створенні тимчасової виставки, присвяченої військовому конфлікту на Сході України.

Отже, дана виставка була створена одночасно зі створенням самого музею. Це були 80�ті
роки ХХ століття і виставку створювали відповідно до загальних правил побудови
експозицій в радянських музеях, а також згідно з існуючою доктриною щодо історичних
подій 1941–1945 років. Так, у верхній частині залу розміщувались репродукції графічних
робіт, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни*, причому не лише в Чугуєві та його
околицях, але і в цілому на Харківщині (бій під с. Соколово, подвиг гвардійців�широнінців,
окупований та звільнений Харків), а також типових для всієї тогочасної країни – зустріч
потягів «Ми з Берліну», «За Родину, за Сталина»… В середньому, основному, ярусі
розміщувалась основна інформація про Чугуїв та район в роки війни. Були тут стенди,
присвячені учасникам війни та Героям Радянського Союзу, долі котрих так чи інакше
пов’язані з містом. Період окупації супроводжувався розповіддю про так званий «новий
порядок», а також про діяльність партизанських загонів на території району. Переходячи до
звільнення міста, важко було оминути події на фронтах, що тому передували – битві на
Курській дузі та іншим визначним подіям. Наступними йшли розповіді про відновлення
мирного життя в місті, прояв того, що можна охарактеризувати відомою фразою «Все для
фронту, все для перемоги!», а також про людей, відзначених найвищими державними
нагородами – Героїв Радянського Союзу та осіб, прирівняних до них. Закінчувалась
розповідь картиною «Прощай, оружие» і побажаннями миру.

Подібна побудова експозиції не лише відповідала загальній лінії викладу історичних
подій, але і могла задовольнити побажання вчителів походом до музею замінити урок історії
рідного краю, наприклад. Такий підхід був не лише до побудови експозиції залу Великої
Вітчизняної війни, але всіх історичних музеїв загалом. Проте, поступово він, цей підхід, себе
вичерпав. І в першу чергу це стало помітно на прикладі виставок, присвячених Великій
Вітчизняній війні. Тим більше, що з розпадом Радянського Союзу стали відомими багато
фактів, котрі вже не вписувались в побудовану раніше експозицію. Поступово почав
змінюватись і підхід до концепції діяльності історичних музеїв. На них перестали дивитись
як на кольорову ілюстрацію підручника з історії. В робочий лексикон почали входити
поняття проблемних виставок і тематичного, а не хронологічного підходу до побудови
експозиції. Суспільство, осмислюючи свою історію, зберігаючи і примножуючи скарбницю
історико�культурної спадщини, формує у кожного громадянина почуття бережливого
ставлення до минувшини свого народу, пам’яток історії і культури, а, отже, воно
життєздатне, спроможне творчо розвиватись [2, 185]. Музеям також просто необхідно
розвиватись. Так постало питання реекспозиції і в залі Другої світової війни. Але перед тим,
як переходити до роботи над концепцією залу, необхідно врахувати нові тенденції в
підходах до подій 1941–1945 року. Перше, що необхідно врахувати, це те, що «Велика
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* Тут і надалі свідомо використовуємо термін «Велика Вітчизняна війна» для кращого розуміння характеру експозиції
та можливостей роботи з нею.



Вітчизняна війна» — ідеологічно обтяжена радянська назва збройного конфлікту між СРСР
та Німеччиною 1941–1945 рр., складової Другої світової війни. Хронологічні рамки
«Великої Вітчизняної війни» та ідеологічний зміст, який виражає ця назва, не відповідають
досвіду українського народу під час Другої світової війни [6]. В новому залі мають бути
виважені і аргументовані використання всіх термінів, особистої інформації про учасників
тих подій. Але разом з тим варто пам’ятати, що в першу чергу в регіональних історичних
музеях має бути представлена локальна історія з її малодослідженими або забутими
сторінками. Новий зал має сприяти налагодженню діалогу в його сучасних формах між
відвідувачами та експонатами, а також дозволити відвідувачам відчути нерозривний зв’язок
поколінь, відчути себе дотичним до подій, від часу котрих минуло більше 70 років. Процес
створення такої експозиції – тривалий і складний, він вимагає залучення всього наукового
та експозиційного потенціалу Музею. Тому на сьогодні він знаходиться на стадії розробки і
збору інформації.

Інша проблема, котра стоїть перед музеями України, особливо перед історичними – чи
варто реагувати на події сучасного життя? Чи все ж вони мають закінчитись і стати
відрефлексованими суспільством. До таких подій ми в першу чергу відносимо Революцію
Гідності і ті події, що політкоректно називаються «Антитерористичною операцією в
окремих районах Донецької та Луганської областей України». На нашу суб’єктивну думку,
музейна установа є частиною громади, суспільним інститутом і не може стояти осторонь тих
подій, котрі формують цю громаду, це суспільство. Це не обов’язково має бути виставка чи
тим більше експозиція. Для історичних музеїв це може бути процес комплектування
фондів, збору інформації, лекцій чи зустрічей. Все це – форми роботи сучасного музею. І
кожна установа використовує їх на власний розсуд. Маючи на території міста, історію
котрого покликаний репрезентувати Музей, в якому працює авторка роботи, дві військові
частини, ігнорувати тему АТО , практично не можливо. Тим більше, що обидві ті частини, а
також військова частина в с. Малинівка, що в Чугуївському районі, беруть безпосередню
участь у воєнних діях на сході України. 

Так, відразу з початком подій, про котрі йдеться мова, силами співробітників Музею
почала комплектуватись збірка матеріалів про них. До цієї збірки потрапляли не тільки речі,
котрі безпосередньо стосуються військових частин, що базуються в місті та його околицях.
Але і ті, котрі висвітлюють загальний перебіг подій, стосувались добробатів, волонтерської
діяльності. 

До того часу КЗ «Художньо�меморіальний музей І. Ю. Рєпіна» вже заявив про себе, як
про організацію, що готова до співпраці. Тому нікого не здивувало, що на початку серпня
2015 року музейні працівниці взяли участь у підготовці виставки «92�га: НА ЗАХИСТІ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ», що діяла в приміщенні Чугуївській райдержадміністрації [1]. Це була
перша спроба роботи з матеріалами АТО. Надзвичайно важко було викладати для
експонування кевларові шоломи з отворами від куль, відкривати книги з фотографіями
загиблих (на той час 92 ОМБр вже мала безповоротні втрати), але разом з тим, цей досвід
дозволив усвідомити, що війна не так вже і далеко від Чугуєва. Фактично, вона вже стала
нагальним сьогоденням.

Запит на подібну виставку від Музею підтвердило і те, що перед Днем Захисника
України в 2015 році до Музею почали дзвонити вчителі шкіл і питали, що музей може
запропонувати для учнівської молоді в рамках відзначання свята і для виховання
патріотизму. Серед колективу Краєзнавчого музею почалось обговорення створення своєї
виставки. І тут ми переходимо до ще однієї проблеми, з котрою стикаються ледь не всі
маленькі музеї України. І проблема ця називається: «Брак виставкових площ». Після
тривалих дискусій було вирішено розмістити виставку з назвою «На захисті України» [3] в
залі «Чугуїв в роки Великої Вітчизняної війни». Для цього довелось розібрати частину
експозиції у вітринах, аби розкласти там предмети – газети, шеврони, гільзи та тубуси від
РПГ, а також однострій з шевронами 92 ОМБр. Вздовж однієї стіни в залі було встановлено
металеву конструкцію, на частині котрої закріпили зимову маскувальну сітку. Ця сітка
слугує основою для демонстрації світлин з зони АТО. Серед фотографій були також
розміщені дитячі листи та поробки, котрі отримували бійці 92 ОМБр, перебуваючи в зоні
АТО. Гільзи від снарядів для систем залпового вогню розмістились по залу. Один із
простінків зайняли плакати авторства Юрія Неросліка, котрий також служив в бригаді за
другою хвилею мобілізації [7]. Серед інших, у нас була і мета показати, що долучитись до
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перемоги може кожен, так само як і підтримати бійців. Тому постійно в залі лежать музейні
листівки, котрі всі бажаючі можуть підписати захисникам. А на одній з секцій металевої
конструкції було розміщено основу для маскувальної сітки і всі відвідувачі мали змогу
долучитись до акції «Захисти захисника». Варто відзначити, що цього року наша
маскувальна сітка нарешті відправилась в Попасну, де знайшла своє місце на новій позиції
ЗСУ, котру вони в той день саме зайняли. 

Отже, виставка була підготовлена. Вона дозволила не лише проводити зустрічі
учасників «АТО» з учнівською молоддю, а також так звані «уроки мужності і патріотизму»,
котрі лишились нам на згадку від застарілої системи освіти та виховання. (Проте, тут також
варто відзначити, що в країні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні
системи та технології ідеалом виховання має бути всебічно та гармонійно вихована людина,
високоосвічена, національно налаштована, з чіткою громадянською позицією [5, 264]. 
І Музей може і повинен зайняти в цьому процесі своє місце). Також згадана виставка, як
ніяка інша демонструє громадянську позицію, котру займає сам Музей.

Власне, розмістивши виставку в одному залі з експозицією «Чугуївщина в роки
Великої Вітчизняної війни», ми планували вирішити питання браку виставкових площ.
Але отримали також неочікуваний ефект від порівняння подій сучасності і сім�
десятилітньої давнини. Так, розповідаючи про початок Радянсько�німецької війни 22
червня 1941 року, ми говорили про те, що для більшості громадян тодішньої країни напад
був неочікуваним. Але ж ніхто (ну майже ніхто) не очікував військової агресії і у 2014
році. Коли ж мова заходила про відновлення мирного життя в післявоєнному Чугуєві у
1943 році, увагу відвідувачів звертаємо на стенди, присвячені створенню ескадрильї
«Чугуївський колгоспник». Незважаючи на те, що люди жили впроголодь, часто в
землянках, вони активно підтримали збір коштів у фонд оборони країни. У 1944 році в
районі почався збір грошей на створення літаків. Ініціаторами цього починання стали
жителі села Нова Покровка Іван Тимофійович Пасмуров і голова місцевого колгоспу 
А. Зеня. Надходили різні суми – великі і маленькі. Кожен прагнув внести свій вклад [4].
Так, в селі Мосьпаново шістдесятирічна колгоспниця Д. Жарко – мати трьох синів�
солдатів принесла в сільраду курку. Сам Пасмуров продав навіть посаг дочки. І тут ми
повертаємося до сплеску волонтерської діяльності під час Революції Гідності і на початку
«АТО». Там, де раніше йшла розповідь про картину «Прощай, оружие» і побажання миру,
зараз на рівні з побажанням миру іде нагадування, про те, що якщо хтось не годує свою
армію, то буде годувати армію завойовника. 

Маючи класичну історичну освіту, ми розуміємо, що історія не повторюється, не йде по
спіралі, але з неї необхідно отримувати уроки. І такі порівняння видаються очевидними,
розповідь від того стає емоційною, емоційно сприймається відвідувачами, а тому
запам’ятовується і змушує замислитись. А, як відомо, завданням сучасного музею не є дати
готові знання. Його завданням є поставити перед відвідувачем питання, на котрі він сам має
знайти для себе відповідь.
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