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Об'єкт місяця 

Поштова марка  

"75 років від дня 
закінчення Другої 
світової війни", 

Україна, 2020 рік 

 

 

 

 

Об'єкт місяця у травні 2022 року – це поштова марка, випущена у 2020 році Українською 

національною поштою на честь 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі. 

Ця марка відображає зміну української культури пам'яті про війну після подій 2014 року. 

У Західній Європі та Німеччині перемогу над нацистською Німеччиною та закінчення 

війни у Європі відзначають 8 травня, а у Радянському Союзі святкували 9 травня. 

Цьому є просте пояснення через різницю часових поясів: коли 8 травня 1945 року 

підписана в частинi Берлину , а саме Карлсхорст капітуляція Німеччини набула чинності 

y СРСР уже почалося 9 травня. Після розпаду СРСР 1991 року 9 травня, як і раніше, 

залишився святом Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Росії та в багатьох інших 

пострадянських країнах, таких як Казахстан, Грузія, Білорусь, Киргизстан та ін. 

8 та 9 травня були оголошені днями пам'яті та примирення на пленарному засіданні 

ООН 22 листопада 2004 року (Резолюція ООН 59/26). До анексії Кримського півострова 

та війни на Донбасі 2014 року Україна, Росія та Білорусь кілька разів випускали спільні 

марки на честь річниці закінчення війни. На них було зображено традиційні радянські 

пам'ятні символи, такі 

як георгіївська стрічка. 

З 2015 року радянські 

пам'ятні ритуали та 

символи стають дедалі 

рідкісними в Україні. 

Національний День 

пам'яті та примирення 

проходить 8 травня, а 

День перемоги над 

нацизмом у Другій 

світовій війні 9 травня. 

Із 2014 року головним 

символом української 

культури пам'яті про 
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війну є червоний мак. Ініціаторами розробки цього нового символу Дня Перемоги 

виступили Український інститут національної пам'яті та Національна телекомпанія 

України, автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графіка двояка: з 

одного боку, це квітка маку, а, з іншого, закривавлений кульовий отвір. Поряд із квіткою 

зазвичай вказують дати початку та закінчення Другої світової війни (1 вересня 1939 

року та 2 вересня 1945 року, дату капітуляції Японії) та заклик "Ніколи знову“. 

Червоні маки - стародавній український символ жалоби за загиблими героями: В 

Україні кажуть, що маки цвітуть там, де пролилася козача кров. У той же час, новий 

пам'ятний символ є модифікацією британського "маку пам'яті" для тих, хто загинув у 

Першій світовій війні. Таким чином, червоний мак як пам'ятний символ поєднує 

традиційний український мотив і європейську традицію скорботи пo загиблих на війні. 

 

Пам'ять про війну як подію. 9 травня 2015 року у постсоціалістичній Європі. Редактори: 

Михайло Габович, Кордула Гданець, Катерина Махотіна (2017). 


