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У артыкуле аўтар аналізуе канфлікты, выкліканыя рознымі ацэнкамі падзей мінулага ў 
краінах постсавецкага рэгіёна, а таксама гістарычную палітыку, якая праводзіцца ў сумежных 
дзяржавах, і спробы заканадаўча рэгуляваць фарміраванне гістарычных уяўленняў. У артыкуле 
разгледжаны мемарыяльныя законы Расіі, Польшчы і Украіны, прычыны іх прыняцця і ас-
ноўныя наступствы. Аўтар прыходзіць да высновы, што палітызацыя гісторыі прыводзіць да 
маніпуліравання масавай гістарычнай свядомасцю, а мемарыяльныя законы з’яўляюцца неэфек-
тыўным інструментам унутрынацыянальнага і міждзяржаўнага дыялога. 
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“MEMORY WARS” IN THE POST-SOVIET SPACE 

The author analyzes the conflicts caused by different assessments of past events in the countries of the 
post-Soviet region as well as the historical policy carried out by the neighboring states and attempts to 
regulate the formation of historical representation at the legislative level. The article deals with the memory 
laws of Russia, Poland and Ukraine, the main consequences and the reason for their adoption. The author 
comes to the conclusion that the politicization of history leads to the manipulation of mass historical 
consciousness and the memorial laws are an ineffective instrument of an intra- and inter-State dialogue. 
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Уводзіны. Яшчэ некалькі гадоў таму слова-
злучэнні «бітвы за памяць» ці «войны памяці» 
не сустракаліся ў навуковым лексіконе. Асаб-
лівасці ўзаемаадносін нашых суседзяў зрабілі 
гэта словазлучэнне не толькі распаўсюджа- 
ным, а нават прадметам навуковага вывучэння. 
«Войны памяці» – гэта востры канфлікт 
інтэрпрэтацый і ацэнак падзей мінулага. На по-
ле мемарыяльных баталій найбольш актыўнымі 
ўдзельнікамі апошняга часу з’яўляюцца Расія, 
Украіна і Польшча. Беларусь з-за свайго геапа-
літычнага становішча і непадзельна звязанага з 
гэтымі дзяржавамі мінулага рызыкуе быць 
уцягнутай ў падобныя гістарычныя спрэчкі і 
спробы звесці гістарычныя рахункі паміж су-
межнымі краінамі. 

Асноўная частка. Розныя інтэрпрэтацыі 
мінулага выкарыстоўваюць для фарміравання ў 
свядомасці насельніцтва сваёй краіны і іншых 
дзяржаў пажаданых ацэнак сучасных падзей і 
палітычных працэсаў. Гісторыкі розных краін 
занепакоеныя сітуацыяй, якая склалася, таму 
што бачаць у палітызацыі гісторыі замах на іх 
прафесійны суверэнітэт і спробу выкарыстаць 
іх саміх і вынікі іх навуковай дзейнасці ў па-
літычных мэтах. Па сутнасці, палітычная прак-
тыка ставіць знак роўнасці паміж папуля-
рызацыяй гісторыі і маніпуляцыяй або фаль-
сіфікацыяй інфармацыі пра мінулае, што 
выклікае негатыўную рэакцыю гістарычнай 
супольнасці. У 2005 г. адзін з самых аўтарытэт-

ных у свеце гісторыкаў, які займаецца вывучэн-
нем гістарычнай памяці, П. Нара, занепакоены 
«небяспекай рэтраспектыўнай маралізацыі гі-
сторыі і ўсталяваннем цэнзуры над інтэлек-
туальнай сферай» [1], стаў ініцыятарам ства-
рэння асацыяцыі «За свабоду гісторыі» [2]. Яе 
мэтай стала змаганне з ідэалагічным ціскам у 
дачыненні да гісторыкаў і ўмяшаннем палітыкаў 
у ацэнку падзей мінулага. Гэта ініцыятыва знай-
шла водгук сярод расійскай гістарычнай суполь-
насці, але не была рэалізавана [3]. 

У сучасным грамадстве назіраецца мэта-
накіраваная дзейнасць эліты па фарміраванні 
гістарычнай памяці, якая прадугледжвае інсты-
туалізаваную ў дзяржаве селекцыю мінулага ў 
падтрымку ўнутранай і знешняй палітыкі. 
Аналіз мемарыяльнай і камемаратыўнай прак-
тык дазваляе гаварыць пра тое, што мінулае і 
памяць пра яго ператвараюцца ў рэсурс кі-
равання для здабывання эканамічнай і паліты-
чнай выгады. Пра тое, што мінулае стала рэ-
сурсам, могуць сведчыць і камерцыялізацыя гі-
сторыі: турызм, антыкварны рынак, камп’ю-
тарныя гульні і кінематограф, якія паспяхова 
эксплуатуюць вобразы мінулага і манетызуюць 
іх, а таксама «войны памяці», якія выкарыстоў-
ваюцца ў сучаснай дыпламатыі. Апошнім часам 
складваецца ўражанне, што менавіта гістарыч-
ная аргументацыя з’яўляецца адзінай даступнай 
шматлікім палітыкам пры абгрунтаванні сваіх 
прэтэнзій як да ўнутрыдзяржаўных, так і замеж-
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ных апанентаў, што значна змяняе палітычны 
дыскурс і ператварае яго з праспектыўнага 
(што норма для палітыкі як праекта будучыні) у 
рэтраспектыўны. 

Імкненне кантраляваць вобраз мінулага ў 
грамадскай свядомасці прывяло да з’яўлення 
мемарыяльнага заканадаўства. Законапраекты, 
якія прадугледжваюць пакаранне за адмаўленне 
злачынстваў фашызму і сталінізму, былі пры-
нятыя ў суседніх краінах. Дадзеныя законы 
дэманструюць спецыфіку памяці постсавецкага 
рэгіёна, якая праяўляецца ў імкненні крыміна-
лізаваць падзеі, звязаныя не толькі з фашыз-
мам, але і з камуністычным мінулым [4]. Ак-
тыўна прасоўваецца ідэя аб роўнай адказнасці 
Германіі і СССР у развязванні вайны і супас-
таўнасці злачынстваў нацызму і камунізму 
(гэты падыход рэалізаваны ў шматлікіх му-
зейных экспазіцыях, у тым ліку ў новым музеі 
Другой сусветнай вайны ў Гданьску). Польскі 
закон аб дэкамунізацыі забараняе прапаганду 
камунізму ці іншага таталітарнага рэжыму і 
прадугледжвае змену назваў вуліц, гарадоў, 
грамадскіх аб’ектаў і знос помнікаў, паколькі 
яны «не могуць увекавечваць людзей, арга-
нізацыі, падзеі або даты, якія сімвалізуюць 
камунізм ці іншы таталітарны рэжым, ці пра-
пагандаваць такі рэжым іншым спосабам» [5].  

Ідэя роўнай адказнасці камунізму і нацызму 
шмат гадоў таму знайшла заканадаўчае афар-
мленне ва ўставе Інстытута нацыянальнай па-
мяці (IPN), згодна з якім адмаўленне зла-
чынстваў камунізму і нацызму супраць палякаў 
або польскіх грамадзян караецца штрафам або 
пазбаўленнем волі да трох гадоў [6]. У студзені 
2018 г. унясенне змяненняў у статут IPN вы-
клікала міжнародны скандал у сувязі са знач-
ным пашырэннем пераліку дзеянняў, якім нада-
ецца крымінальны характар. Згодна з на-
велізацыяй статута, штрафам або турэмным 
зняволеннем караецца адмаўленне таксама 
злачынстваў супраць польскіх грамадзян у пе-
рыяд з 1925 па 1950 гг. украінскіх нацыяна-
лістаў і членаў украінскіх фармаванняў, якія 
супрацоўнічалі з Трэцім Рэйхам. Пад кры-
мінальнае пакаранне, згодна з арт. 55a, пад-
падаюць публічныя выказванні аб дачыненні 
польскага народа ці польскай дзяржавы да 
злачынстваў нацыстаў і іншых злачынстваў 
супраць міру, чалавечнасці або ваенных 
злачынстваў ці выказванні, якія іншым чынам 
груба памяншаюць адказнасць фактычных вы-
канаўцаў гэтых злачынстваў. Аднак калі ўсё 
вышэйпералічанае будзе зроблена ў рамках на-
вуковай або мастацкай дзейнасці, то гэта ўжо 
злачынствам не будзе з’яўляецца. Такім чынам, 
можна азнаёміцца з навуковай або мастацкай 
працай, дзе асвятляецца, напрыклад, тэма кала-

барацыі ў Польшчы ў перыяд вайны. Але не 
варта абмяркоўваць гэтыя працы публічна, та-
му што ёсць верагоднасць, што IPN ці недзяр-
жаўная арганізацыя, калі гэта прадугледжана яе 
статутам, палічаць гэтыя выказванні не адпа-
вядаючымі гістарычным фактам і могуць пры-
цягнуць да крымінальнай адказнасці. Польскія 
заканадаўцы неверагодным, з пункту гледжан-
ня правапрымяняльнай практыкі, чынам рас-
цягнулі межы дзеяння закона на ўвесь свет, 
прадугледзеўшы ў арт. 55b адказнасць і для за-
межных грамадзян нават у выпадку здзяй-
снення падобных дзеянняў у іншай краіне [7]. 
Статут абавязвае IPN займацца аховай добрага 
імя Польшчы і польскага народа, але польскі 
істэблішмент трактуе гэтую дзейнасць шырэй. 
Тлумачыўшы мэты ўнясення змяненняў у ста-
тут IPN, маршал сената Ст. Карчэўскі звяр-
нуўся да польскай дыяспары з заклікам «даку-
ментаваць і рэагаваць на праявы паланафобіі, 
несправядлівых фармулёвак і меркаванняў... 
апавяшчаць нашы амбасады, консульства і га-
наровых консулаў пра паклёп, які робіць замах 
на добрае імя Польшчы»  [8]. 

Усе вышэйпералічаныя навацыі выклікалі 
такую аглушальную рэакцыю сярод спецы-
ялістаў і грамадскасці іншых краін (асабліва 
Ізраіля і Украіны), што прэзідэнт, падпісваючы 
гэтыя змяненні ў статуце IPN, адправіў іх на 
разгляд у канстытуцыйны суд. Аднак, не да-
чакаўшыся рашэння суда, урад праз некалькі 
месяцаў у экстраным парадку ўнёс ў сейм чар-
говыя змяненні ў статут, а менавіта адмяніў 
скандальныя пункты 55a і 55b [9]. Спрэчнымі, у 
тым ліку і з юрыдычнага пункту гледжання, 
застаюцца навелы, якія тычацца ўкраінскага 
пытання (аморфнасць паняцця «ўкраінскія на-
цыяналісты» і абсурднасць выкарыстання ў су-
часным заканадаўстве гістарычнага тапоніма 
«Усходняя Малапольшча»). 

Шэраг мемарыяльных законаў быў прыняты 
на Украіне. Дадзеныя прававыя акты павінны 
былі ўрэгуляваць камемаратыўныя практыкі і 
гістарычныя інтэрпрэтацыі па найбольш важ-
ных з пункту гледжання фармавання ідэн-
тычнасці пытаннях. У дачыненні да Вялікай 
Айчыннай вайны закон уяўляе сабой спробу 
ўпісаць афіцыйны ўкраінскі гістарычны нара-
тыў у рамкі кантынентальнага еўрапейскага 
канона, змяшчаючы акцэнт на ўвекавечанне 
памяці пра Другую сусветную вайну [10]. Не-
аднаразова прадпрымаліся спробы крыміна-
лізаваць адмаўленне галадамору, які прыз-
наецца генацыдам украінскага народа [11]. 
Афіцыйная пазіцыя адносна гісторыі барацьбы 
за незалежнасць была аформлена ў законе «Аб 
прававым статусе і ўшанаванні памяці змагароў 
за незалежнасць Украіны ў XX стагоддзі» [12], 
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які зраўняў у правах ветэранаў УПА і Вялікай 
Айчыннай вайны. Таксама быў прыняты закон, 
які асуджае камуністычны і нацысцкі таталітар-
ныя рэжымы і легітымізуе дэкамунізацыю не 
толькі масавай свядомасці, але і сімвалічнай 
прасторы, напрыклад гарадскога ландшафту 
[13]. Завяршаў пакет мемарыяльных законаў 
прававы акт, які прадугледжвае адкрыццё са-
вецкіх архіваў і люстрацыю [14]. Аналізуючы 
ўкраінскую гістарычную палітыку апошніх 
гадоў, можна адзначыць, што спосабы дэкаму-
нізацыі грамадства, прапісаныя ў мемарыяль-
ных законах, і іх рэалізацыя вельмі падобныя 
да савецкай мемарыяльнай практыкі. Як слуш-
на заўважыў Г. Касьянаў, «антыкамуністычнае 
іканаборства нагадвае бальшавіцкі экстаз у 
знішчэнні помнікаў самадзяржаўя, “дэкаму-
нізацыя” тапаграфіі з’яўляецца адваротным 
бокам яе “камунізацыі”» [15]. 

У Расіі, як дзяржаве-прадаўжальніку СССР 
[16], у адказ на ўраўноўванне ў мемарыяльных 
законах суседзяў камунізму і нацызму (асабліва 
ў пытанні развязвання Другой сусветнай вай-
ны) падрыхтавалі свой варыянт мемарыяльнага 
закона, які прадугледжвае крымінальнае пака-
ранне за перагляд ацэнак падзей Другой су-
светнай вайны, а дакладней за «адмаўленне 
фактаў, устаноўленых прыгаворам Міжнарод-
нага ваеннага трыбунала для суда і пакарання 
галоўных ваенных злачынцаў еўрапейскіх краін 
восі, адабрэнне злачынстваў, устаноўленых 
указаным прыгаворам, а роўна распаўсюдж-
ванне заведама непраўдзівых звестак аб дзей-
насці СССР падчас Другой сусветнай вайны, 
спалучаных з абвінавачваннем у здзяйсненні 
злачынстваў, устаноўленых указаным пры-
гаворам, учыненыя публічна, караюцца штра-
фам ... або пазбаўленнем волі на тэрмін да трох 
гадоў», таксама за апаганьванне дзён вайсковай 
славы і памятных дат Расіі, звязаных з Вялікай 
Айчыннай вайной, уводзіцца крымінальная ад-
казнасць да пяці гадоў пазбаўлення волі [17]. 
Дадзены закон ужо мае прыклад правапрымя-
няльнай практыкі за перапост артыкула ў 
інтэрнэце, у якім распавядалася пра сумесны 
напад Германіі і СССР на Польшчу ў верасні 
1939 г. і адказнасць за пачатак Другой сусвет-
най вайны, што згодна з абвінавачваннем «не 
адпавядае пазіцыі, прызнанай на міжнародным 
узроўні» [18], г. зн. прысудам Нюрнбергскага 
трыбунала. Трэба адзначыць, что спасылка на 
вынікі Нюрнбергскага трыбунала ў якасці 
эталона, з якім параўноўваюць сучасныя 
трактоўкі падзей тых гадоў, як у расійскім, 
гэтак і ў польскім мемарыяльных законах ад 
пачатку рабіла гэтыя законы сумнеўнымі. Па-
першае, чаму нязгода з прысудам якога б то ні 
было суда павінна карацца законам, і, па-

другое, добра вядома і гісторыкам, і юрыстам, 
што гэты судовы працэс нельга лічыць узорам 
аб’ектыўнасці.  

Развіццё мемарыяльнага заканадаўства з’яў-
ляецца характэрнай асаблівасцю сучасных «вой-
наў памяці», своеасаблівым ахоўным механіз-
мам дзяржавы дзеля падтрымання афіцыйнай 
версіі мінулага. Мемарыяльныя законы накі-
раваныя на абарону сталага вобраза мінулага, 
але прадметам рэгулявання выступаюць сучас-
ныя грамадскія адносіны. Аналіз умоў і мэтаў 
прыняцця мемарыяльных законаў гаворыць пра 
тое, што заканадаўцы імкнуцца не абараняць 
добрую памяць прадзедаў, а адказаць на вы-
клікі бягучай палітычнай сітуацыі. 

Мемарыяльныя працэсы, якія адбываюцца ў 
нашых суседзяў, маюць адрозненні, але і шмат 
агульнага, аднак апошняе не збліжае іх, а пры-
мушае канкурыраваць. У гэтых дзяржавах 
адстойваецца права ўлады ствараць міфы, якія 
кансалідуюць і ўзвышаюць краіну, і не вітаецца 
іх крытыка з боку гісторыкаў, якіх ставяць у 
сітуацыю выбару паміж патрыятызмам і прафе-
сіяналізмам. У ствараемым у Польшчы і Расіі 
вобразе мінулага выразна прагледжваецца 
постімперскі сіндром. Для расійскай гістарыч-
най палітыкі характэрна ўзмацненне рэстаўра-
цыйных і кансерватыўных тэндэнцый, сцвяр-
джэнне каштоўнасці імперскага мінулага і 
практыка замяшчэння і фрагментацыі савецкай 
гісторыі. Пры гэтым калі Расія аддае перавагу 
пафасу пераможцы, то Украіна і Польшча раз-
віваюць гераізаваную мартыралогію, з намёкам 
на выкананне ролі апошняга фарпоста захаду 
(на Украіне актуалізавалася гэтая тэндэнцыя 
апошнім часам). Польшча, мяркуючы па рэак-
цыі Ізраіля на навелізацыю статута IPN, ім-
кнецца аспрэчыць вобраз габрэяў як найбольш 
пацярпелага народа ў час вайны, падкрэс-
ліваючы, што яна падверглася агрэсіі двух та-
талітарных рэжымаў. Пры асвятленні падзей 
Другой сусветнай вайны ў адрозненні ад 
Польшчы і Украіны гуманітарныя аспекты вай-
ны ў Расіі не акцэнтуюцца, паколькі вык-
лікаюць пытанні аб прычынах гуманітарнай 
катастрофы, адказы на якія не ўпісваюцца ў ге-
раічна-пераможны наратыў. 

Эксплуатацыя вобраза ахвяры пры гэтым 
павінна прыносіць адчувальны эканамічны 
эфект, таму мартыралогія з’яўляецца абгрун-
таваннем эканамічных прэтэнзій да суседзяў і 
суправаджае тэмы кампенсацыі страт або вы-
платы рэпарацый. Так, напрыклад, Украіна пад-
лічыла памер кампенсацыі за галадамор [19].  
У Польшчы ў канцы 2015 г. была створана пар-
ламенцкая камісія па рэпарацыях, у якую 
ўвайшлі сенатары ад партыі PiS, якая з’яў-
ляецца галоўным правадніком гістарычнай 
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палітыкі ў краіне. Асноўнымі мэтамі гэтай 
камісіі з’яўляюцца аналіз існуючых прававых 
актаў у сферы ацэнкі ваенных страт і рэпа-
рацый; аказанне падтрымкі дзейнасці, накі-
раванай на вызначэнне сумы страт, выкліканых 
дзеяннямі замежных войскаў у час Другой су-
светнай вайны на тэрыторыі Польшчы; супра-
цоўніцтва з грамадскімі і недзяржаўнымі ар-
ганізацыямі, якія дзейнічаюць у інтарэсах 
падліку страт, панесеных Польшчай падчас 
Другой сусветнай вайны [20]. На фоне між-
народнага абмеркавання змянення статута IPN 
актуалізавалася пытанне разліку па пасля-
ваенных рахунках. З гэтай нагоды кіраўнік вы-
шэйназванай камісіі праінфармаваў, што ў вы-
ніку праведзенай працы яны падлічылі суму 
кампенсацый і будуць дамагацца праз сейм 
афіцыйнага прадстаўлення Германіі да аплаты 
рахунку ў памеры 850 млрд. даляраў ЗША [21]. 

Яшчэ адной праявай мемарыяльных баталій 
сталі войны з помнікамі. Як гаварылася вышэй, 
і ў Польшчы, і на Украіне прыняты спецыяль-
ныя законы па дэкамунізацыі культурнай пра-
сторы і гарадскога ландшафту, якія актыўна 
ажыццяўляюцца. У абодвух выпадках расійскі 
бок выступаў супраць падобных дзеянняў, 
асабліва калі яны закраналі помнікі, павязаныя 
з падзеямі Вялікай Айчыннай вайны [22]. 
Асаблівасцю апошніх гадоў сталі сімвалічныя 
войны (уключаючы акты вандалізму) менавіта 
паміж Польшчай і Украінай у сувязі з непры-
мірымымі разыходжаннямі адносна валынскіх 
падзей [23, 24, 25, 26].  

Дэкамунізацыя ў Расіі таксама мае месца 
быць, але яна носіць фрагментарны характар і 
ніколі не падымалася да ўзроўню дзяржаўнай 
палітыкі, што робіць гістарычную палітыку і 
гістарычную свядомасць яшчэ больш эклек-
тычнымі. Паказальным прыкладам з’яўляюцца 
спробы ў некаторых рэгіёнах Паўночнага Каўка-
за прыняць мясцовыя мемарыяльныя законы, 
якія б забаранялі ўвекавечваць памяць Сталіна, 
адмаўляць ці ўхваляць сталінскія дэпартацыі 
[27]. Пры гэтым, па апытаннях сацыёлагаў, 
Сталін займае ў Расіі першыя месцы ў рэйтынгах 
самых значных гістарычных асоб [28].  

«Войны памяці» ў нашым рэгіёне вык-
ліканыя ўздымам пасля распаду СССР нацы-

янальнай памяці і спробамі гэты працэс кантра-
ляваць, што прывяло не толькі да ідэалагізацыі 
гісторыі, але і да гістарызацыі ідэалогіі. Ня-
рэдка менавіта палітычны фактар стварае рамку 
ўспрымання грамадствам падзей мінулага, у 
выпадку з былой сумеснай гісторыяй гэта 
стварае добрую глебу для мемарыяльных бата-
лій. Інтэрнацыяналізацыя гістарычнай палітыкі 
і экспарт нацыянальнай калектыўнай памяці ў 
спалучэнні з нарцысічным стаўленнем да ўлас-
най гісторыі непазбежна будзе прыводзіць да 
міжнародных мемарыяльных канфліктаў. Ад-
нак гэта не адзінае негатыўнае наступства су-
часных мемарыяльных працэсаў. Значна змя-
няюцца сацыяльна-палітычныя ўмовы працы 
прафесійнай гістарычнай супольнасці. Палі-
тызацыя гісторыі ў спалучэнні з архаізацыяй 
масавай гістарычнай свядомасці можа спра-
вакаваць непрыманне любых спробаў рэвізіі 
існуючай карціны мінулага або вывучэння 
«белых плям» ці «нязручных» падзей гісторыі. 
Такая сітуацыя можа прывесці да павелічэння 
разрыву паміж навуковым і звычайным узроў-
нямі гістарычнай свядомасці, што небяспечна 
стварэннем востра канкурыруючых версій 
гістарычнай памяці. 

Заключэнне. Усе ўдзельнікі «войнаў па-
мяці» на постсавецкай прасторы праводзяць 
актыўную гістарычную палітыку, закліканую 
запоўніць «медыйны дэфіцыт гістарычнай 
праўды», менавіта ён, а не інструментальнае 
выкарыстанне гісторыі для вырашэння бягучых 
палітычных выклікаў, з пункту гледжання IPN, 
з’яўляецца прычынай міжнароднага непара-
зумення [29]. Аднак заклікі да барацьбы за рас-
паўсюджванне адзінай дакладнай версіі мінула-
га, якая пры гэтым грунтуецца на прынцыпе 
нацыяцэнтрызму і мегаламаніі, будуць пры-
водзіць да абвастрэння мемарыяльных кан-
фліктаў, росту міжнацыянальнай варожасці і 
ўкаранення негатыўных нацыянальных стэрэа-
тыпаў, што, у сваю чаргу, можа зрабіць немаг-
чымым прадуктыўны міждзяржаўны дыялог. 
«Войны памяці» ствараюць значны інфар-
мацыйны шум, у выніку чаго з-за кананады 
ўзаемных абвінавачванняў адносна мінулага 
будзе практычна немагчыма ўбачыць праблемы 
сучаснасці і перспектывы будучыні. 
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