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Дитячий проект по збереженню історичної пам’яті 
може впливати на  місцеву громаду та змінювати її. 
На прикладі проєкту «Як радянська влада знищувала пам`ять про пам`ять 
(на прикладі німецької колонії " Alt Danzig" нині село Карлівка, що на 
Кіровоградщині)»

Село Карлівка засноване німецькими колоністами. Колонія Старий Данціг стала 
частиною Карлівки, яку назвали Німецькою Слободою, або просто Німецькою. Діти часто 
цікавились - а чому Німецька? А чому Карлівка? А де вони ділися оті німці, що навіть і сліду 
від них не лишилося? Досліджуючи спочатку історію німецької колонії, потім школу німецьких 
поселенців, учасники нашої пошукової команди натрапили на руїни німецьких могил та 
вирішили дізнатися, хто ж зруйнував цвинтар і як ставляться  жителі громади до такого 
вандалізму.  

Ми налагодили співпрацю з жителями громади, вихідцями з нашого села, нащадками 
перших поселенців, що в роки радянської влади навіть боялися признаватися, що вони 

мають німецьке коріння. Об’єднані спільною метою – відновити місце нашої колективної 
пам’яті – ми почали роботи по упорядкуванню кладовища.  Саме так працює комеморація - 

через вшанування певних осіб і подій, вироблення певних ритуалів увічнення до 
конструювання «місць пам’яті» та створення спільних спогадів.

 

Етап 1. Організуйте громаду для того, щоб вони взяли участь у 
дослідженні, а потім берегли і пам’ятали результати цього 
дослідження. Зацікавте земляків цікавими історіями, подіями, 
артефактами.
До прикладу. Нам у пригоді став камінь, який майже 80 років тому 
прикотили з німецького цвинтаря до своєї оселі люди, щоб будувати 
будинок (так тоді багато хто робив, навіть склади МТСу збудували з 
тих гранітних брил). Люди зацікавилися, повірили нам і почали 
підтримувати.

Етап 2. Знайдіть та опрацюйте всі можливі історичні джерела: 
відвідайте архів, бібліотеку, поспілкуйтесь зі старожилами, крає- 
знавцями. Наші пошуковці відвідали обласний архів, виставку «Пам’яті 
репресованих радянською владою», обласну наукову бібліотеку. 

Етап 3.  Підготуйте та проведіть екскурсію  мешканцям задля активізац� та мотивац� 
громади. Попередньо складіть план заходу, навчіть екскурсоводів. Доберіть до 
розповідей екскурсовода ілюстрац� та уривки письмових джерел. Наші пошуковці 
запропонували всю додаткову інформацію екскурс� подати через QR коди. Так учасники 
зможуть зчитувати з демонстраційного планшета екскурсовода необхідні матеріали за 
допомогою своїх гаджетів. 
Для учасників нашої екаскурс� стало справжнім випробуванням відвідування закинутого 
цвинтаря. Занедбане  місце останнього  спочинку перших колоністів: чагарники, повалені 
пам’ятники, розриті могили. Односельці були вражені і  вирішили - це місце необхідно 
прибрати.

Етап 4.  Проведіть рефлексію після екскурс�: поставте контроверсійні питання, зберіть всі 
можливі ідеї. Обговоріть, до кого можна звернутися, щоб допомогти. 
Ми вирішили ознайомити з місцем нашого дослідження місцеву владу. Знову ж таки, це 
була екскурсія, завдяки якій ми заручилися підтримкою і керівників і депутатів і місцевих 
активістів.

Етап 5.  Проведіть розгорнуту інформаційну кампанію. 
Всі наші знахідки, інтерв’ю, листи, документи ми показували жителям села. Для цього 
проводили виступи перед громадою в клубі, бібліотеці, писали про хід дослідження в 
місцевій пресі та на сторінках інтернет групи «Карлівське життя. Новини та історія».

Етап 6.  Запросіть на  круглий стіл пошукову групу, 
представників місцевого самоврядування та сільських активістів. 
Складіть спільний план. Укладіть меморандум  намірів щодо 
меморіалізац� місця пам’яті з представниками влади. Дайте 
можливість владі відчути себе захисниками інтересів громади, а 
жителям – можливість по справжньому відчути себе 
відповідальними за пам’ять,  в свої сили. Дайте можливість дітям 
пишатись  своєю роботою. відчути себе співучасниками 
важливої справи. До прикладу. Ми розвісили афіші зі змістом 
меморандуму по селі, розміститли  інформацію в соцмережах. 

Етапи роботи :

Знайдений на німецькому 
цвинтарі камінь- залишок 

надгробку

Юні краєзнавці працюють в обласній 
науковій бібліотеці у відділі рідкісної 

книги.

На екскурс  в обласному архіві Зустріч з нащадками перших 
колоністів. В гостях у родини 

Габерласа Фрідріха Фрідріховича

Пам’ятник, відновлений 
учасниками проєкту

Будьте наполегливими у виконанні кожного 
пункту укладеного меморандуму. Попереду 
- велика робота.


