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Dnešné Rusko a Bielorusko sa nachádzajú v procese hľadania ciest 

sebaidentifikácie a formovania národných ideí. Pritom na týchto cestách 
veľmi dôležitú úlohu hrá historická pamäť. Kľúčové ustanovenia pamä-
ťového poňatia dejín (memory studies) boli navrhnuté svojho času nemec-
kým kulturológom J. Assmanom a spočívali v tom, že historická pamäť 
podlieha neustálej reorganizácii v súlade s potrebami súčasnosti a vďaka 
spoločenskej aktivite súčasníkov. Ako poznamenal J. Assman: „minulosť 
nerastie prirodzene, je však produktom kultúrnej tvorivosti“.1 To znamená, že 
predstavy o minulosti nie sú konštantné a termíny „historická pamäť“ (t. 
j. predstavy o minulosti) a „dejiny“ (t. j. minulosť) nie sú synonymami. 

Keďže v sociálnych a humanitných vedách je terminológia neustá-
lym predmetom diskusií, preto je potrebné objasniť, aký význam (z 
množstva používaných a diskutovaných) zakotvujú autori do termínu 

                                                     
1 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая иден-
тичность в высоких культурах древности. – Москва, 2004. – С. 50. 
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„historická pamäť“. Je možné súhlasiť s poňatím historickej pamäti ako 
súboru vedeckých, kvázivedeckých a nevedeckých poznatkov a maso-
vých predstáv spoločnosti o spoločnej minulosti. Historická pamäť je 
komplexným sociokultúrnym fenoménom, súvisiacim s chápaním histo-
rickej skúsenosti (skutočnej a/alebo imaginárnej) a zároveň slúži ako 
produkt manipulácie masového vedomia z politických dôvodov.2 A. 
Lastovskij ponúka vyčleniť pre analytické účely niekoľko úrovní histo-
rickej pamäti, ktoré sú v spoločenskej praxi navzájom previazané: súbor 
definícií, myšlienok a obrazov minulosti, ktoré sa formujú vlastným 
logickým pochodom; kolektívne všedné (fragmentárne a protichodné) 
predstavy o minulosti; individuálna pamäť, ktorá je spoločensky spro-
stredkovaná a spája jednotlivca so sociálnou vrstvou.3 

V Ruskej federácii, v Bielorusku ako aj v krajinách strednej 
a východnej Európy došlo k „návratu do dejín“. Dejiny boli zmobilizo-
vané pre potrebu národnej jednoty, t. j. krajiny strednej a východnej Eu-
rópy sa ocitli v etape „nacionalizácie dejín“, ktorú západná Európa pre-
konala ešte v 19. storočí.4 Viedlo to k aktualizácii minulosti, zvýšenej 
pozornosti k dejinám a k jej aktívnej politizácii.5 

Podľa sociologických prieskumov úloha poznania minulosti pri 
budovaní vlastnej identity Rusov je mimoriadne veľká. Na otázku: „Čo 
sa u Vás prvorado spája s myšlienkou o vlastnom národe?“ – až 48 % 
respondentov vybralo odpoveď „naša minulosť, naše dejiny“.6 Spome-
dzi veľkých postáv minulosti sa do popredia vracia Stalin, s menom 
ktorého Rusi spájajú obraz Sovietskeho zväzu ako „superveľmoci“. Kým 
v roku 1989 v zozname najväčších historických postáv bol Stalin len na 4. 
mieste na úrovni 12 % opýtaných (Lenin – 72 %, Peter I. Veľký – 38 %, 
                                                     
2 Pozri: Репина Л. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы 
переломных эпох в исторической памяти / Под ред. Л. П. Репиной. – Москва, 2012. – 
С. 4-6. 
3 Pozri: Ластовский А. Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским 
прошлым и национальной перспективой // Вестник общественного мнения. 2009. № 
4. С. 88-89. 
4 Васильев А. Memory studies: единство парадигмы – многообразие объектов (Обзор 
англоязычных книг по истории памяти). URL: http://www.nlobooks.ru/node/2640 
 5 Pozri napríklad: Бордюгов Г.А., Бухараев В.М. Вчерашнее завтра: как «национальные 
истории» писались в СССР и как пишутся теперь. – Москва, 2011; Историческая по-
литика в XXI веке: Сборник статей. – Москва, 2012. 
6 Левинсон А. Архив и простота. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/le4-pr.html 
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Puškin – 25 %), tak v roku 2012 sa vyšplhal na prvé miesto so 49 %.7 Na 
otázku: „Mali zmysel obete sovietskeho ľudu kvôli veľkým cieľom 
a výsledkom dosiahnutým v najkratšom čase v období vládnutia Stali-
na?“ – kladnú odpoveď v roku 2015 uviedlo 45 % respondentov (v roku 
2012 to bolo 25 %). Zvýšil sa aj počet tých, ktorí smrť Stalina spájajú so 
stratou „veľkého vodcu a učiteľa národov“. Kým v rokoch 2010 – 2013 
túto myšlienku podporovalo 18 – 19 % opýtaných, tak v roku 2015 ich 
bolo už 24 %.8 

„Stalin je viac živý ako mŕtvy“ – prišli k záveru experti Carne-
govského fondu pre medzinárodný mier9 v správe zverejnenej 
v predvečer 60. výročia smrti sovietskeho vodcu.10 Téma aprílového 
(roku 2015) čísla ruského časopisu „Ogoňok“ (rus. «Огонек») bola sfor-
mulovaná ešte tvrdšie – „Posmrtne živý“ (v orig. «Убийственно живой» 
– pozn. preklad.). Dokonca redakcia časopisu zaznamenala úporné poku-
sy vrátiť meno Stalina do názvov ulíc a do učebníc. 11 Talianska výskum-
níčka M. Ferretti v článku „Rusko a stalinizmus. Rozrušená pamäť“ po-
znamenala, že „fascinácia stalinizmom vyvoláva intenzívny tlak minulosti, 
ktorá nechce odchádzať do minulosti“.12 

Popri tom všetkom Rusi majú vedomosti o zločinoch Stalina. Viac 
ako 40 % opýtaných v prieskume uviedlo, že v období vládnutia Stalina 
bolo zabitých milióny a desiatky miliónov ľudí. Na otázku: „S čím sa 
u Vás spája smrť Stalina?“ – až 55 % opýtaných zvolilo odpoveď „zasta-
                                                     
7 Социологи порассуждали над загадкой Сталина в связи с годовщиной смерти… 
URL: http://www.levada.ru/old/04-03-2013/sotsiologi-porassuzhdali-nad-zagadkoi-stalina-
v-svyazi-s-godovshchinoi-smerti-i-krovavyi- 
8 Социологи зафиксировали рост популярности Сталина среди российских граждан. 
URL:http://www.newsru.com/russia/31mar2015/stalinopros.html 
9 Pozn. preklad.: Carnegovský fond pre medzinárodný mier (Carnegie Endowment for 
International Peace) – nezisková organizácia, ktorej hlavnou úlohou je podpora spolupráce 
medzi krajinami sveta. Nadácia (pomenovaná po americkom podnikateľovi – filantropovi 
Andrewovi Carnegiem) bola založená v roku 1910 a je najstarším americkým expertno-
analytickým centrom v oblasti medzinárodných vzťahov. Oddelenia fondu sa nachádzajú 
vo Washingtone (centrála), Moskve (Carnegie Moscow Center), Pekingu, Bejrúte a Bruseli.  
10 Социологи порассуждали над загадкой Сталина в связи с годовщиной смерти… 
URL: http://www.levada.ru/old/04-03-2013/sotsiologi-porassuzhdali-nad-zagadkoi-stalina-
v-svyazi-s-godovshchinoi-smerti-i-krovavyi- 
11 Огонек. 2015. № 13. С. 16. 
12 Ferretti M. Memory Disorder. Russia and Stalinism // Russian Politics and Law. Vol. 41, 
No. 6, November–December 2003, p. 43. 
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venie teroru a masových represií, prepustenie z väzenia miliónov nevinných 
ľudí“.13 

Vzniká teda logická otázka, prečo – pri týchto znalostiach – Stalin 
je pre Rusov persona grata? Oživenie Stalinovho kultu nie je náhodné a 
spájame ho s viacerými príčinami. Jednou z najdôležitejších je to, že Sta-
linovo meno je spojené s víťazstvom vo Veľkej vlasteneckej vojne (1941 – 
1945), t. j. s tým historickým symbolom, vzťah ku ktorému spája praktic-
ky celú ruskú spoločnosť. 

Nemenej dôležitým je ešte jeden aspekt historickej pamäti, ktorý 
asociuje meno Stalina s predstavami o „veľkosti sovietskeho štátu”. Li-
berálne princípy, populárne medzi ruskými elitami a aj spoločnosťou 
ako celkom v prvých rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu, boli dneš-
ným Ruskom odmietnuté. V súčasnom ruskom diskurze dominuje im-
periálne vedomie a najpopulárnejšími osobnosťami minulosti sa stávajú 
historické postavy zodpovedajúce imperiálnej myšlienke. Zvlášť reflek-
tujúc súčasné postavenie Ruska vo svete respondenti v súvislosti so so-
vietskou minulosťou sa prvorado orientujú na symboly štátnej prestíže 
a stalinské obdobie oceňujú ako dobu najväčšej sily sovietskeho (ruské-
ho) štátu. 

„Stalinský Sovietsky zväz bol silným štátom, báli sa ho. V očiach ľudí, vy-
chovaných sovietskym obdobím, strach je synonymom úcty“.14 Dnešná ruská 
zahraničná politika, ktorá je podporovaná väčšinou ruských občanov, je 
postavená na sile, tak ako v období „za Stalina“. A v tejto situácii Stalin 
je, prirodzene, hodnotený ako vzor štátneho lídra. Na základe analýzy 
verejnej mienky B. Dubin poukázal, že od polovice 90. rokov minulého 
storočia viac ako polovica Rusov označuje západné štáty za „nepriateľov 
Ruska, ktorí svoje problémy sa snažia riešiť na jeho úkor a pri každej príležitosti 
snažia sa poškodiť jeho záujmy“. Podľa ich názoru západná kultúra „má 
negatívny vplyv na situáciu v Rusku“.15 

Keďže postoj k Západu a „západnému spôsobu života“ sa stáva 

                                                     
13 Сталин и мы: почему половина россиян до сих пор верят в вождя. URL: 
http://www.rbc.ru/opinions/society/30/01/2015/54cb37799a7947c335dca175 
14 Христофоров В. Трагедия сталинизма не осознана до сих пор. URL: 
http://www.mn.ru/society/rights/77553 
15 Чернявский Г. Российская сталиниана конца XX – начала XXI века. URL: 
http://kackad.com/kackad/?p=7577 
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čoraz viac v Rusku negatívnym, predstava o „sovietskom spôsobe živo-
ta“ – ako vzorovom – začína u Rusov prevažovať. Týmto spôsobom 
zmena postoja k Stalinovi ako symbolu sovietskej éry je spojená aj so 
zmenami postoja k samotnému obdobiu. Významným faktorom v tomto 
procese je „historická politika” súčasného Ruska. Termín „historická 
politika” používame na označenie komplexu praktík, s pomocou ktorých 
vládnuce politické sily v krajine sa snažia presadiť určité interpretácie 
historických udalostí ako dominantné, využívajúc za týmto účelom ad-
ministratívne a finančné zdroje štátu.16 

Dnešná ruská historická politika je zameraná na zámenu „trauma-
tických verzií” národných dejín, t. j. pohľadu na dejiny ako reťazca 
tráum alebo jednej kontinuálnej traumy. Hlavným spôsobom prekonania 
traumatickej skúsenosti je vytvorenie historického naratívu, prostredníc-
tvom ktorého minulé skúsenosti sa menia v určitú celistvosť a 
v medziach ktorej udalosti získavajú zmysel.17 

Nová ruská verzia „hrdinskej histórie“ sa zakladá, podobne ako 
akákoľvek iná národotvorná verzia dejín, nie na reálnych udalostiach 
minulosti, ale na historických mýtoch. Termín „mýtus“ chápeme ako 
zovšeobecnenú predstavu skutočnosti, zloženú z morálnych a estetic-
kých mechanizmov, spájajúcu realitu s mysticitou. To znamená, že je to 
vždy predstava do značnej miery iluzórna, ale kvôli svojej etickej 
a umeleckej príťažlivosti má väčší vplyv na masové vedomie.18 

Podľa A. Svjatoslavského: „Stalin sa v dnešnej dobe stáva azda najživ-
šou ilustráciou nesúladu medzi reálnou historickou postavou a jej predstavením 
v kultúrnej oblasti, ktorý i je predmetom memory studies. Hrubo povedané, 
dnes môže každý slobodne vytvárať zo Stalina čo len chce“.19 Pomáhajúc si 
výrazom redakcie časopisu „Ab Imperio“20, môžeme hovoriť 

                                                     
16 Pozri: Миллер А. Россия: Власть и история //Pro et Contra. 2009. № 3-4. C. 6-23. 
17 Репина Л. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы перелом-
ных эпох в исторической памяти / Под ред. Л. П. Репиной. – Москва, 2012. – С. 15. 
18 Конорев С. Исторический миф в современном российском обществе: происхожде-
ние и социокультурная роль // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. – 
Москва, 2012.–C. 332. 
19 Святославский А. Трансформация образа И. Сталина в коллективной памяти с 
1930-х годов до современности // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. 
– Москва, 2012. – C. 291. 
20 Pozn. preklad.: «Ab Imperio» – medzinárodný vedecký časopis, ktorý sa zaoberá 
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o používaní stalinizmu – v dnešnej historickej politike – v „hrubo zjed-
nodušenej podobe“.21 

Napríklad L. Gudkov poznamenal, že problém nespočíva 
v Stalinovi, ale v mýte o silnom lídrovi, efektívnom vodcovi, generalis-
simusovi. Podľa jeho názoru v Rusku sa uskutočňuje cielená kampaň za 
ospravedlnenie Stalina, „ustavičná, tichá rehabilitácia“.22 Kompenzačná 
sebaidentifikácia so sovietskou minulosťou – uvádza sa v úvodníku „Ab 
Imperio“ – zahŕňa nielen velebenie veľkosti minulosti, ale aj zúfalú ob-
ranu „úcty a dôstojnosti“ starého režimu. Práve v tomto je dôležitý roz-
diel od podobných prípadov prístupu k národnej hrdosti v iných kraji-
nách. V súčasnom Rusku nejde už len o „slávnu minulosť“, tá sa aktuali-
zovala do súčasného politického diskurzu a začína diktovať logiku sprá-
vania.23 

V kontexte tejto myšlienky je zaujímavé porovnať vzťah k „stalin-
skému mýtu“ v Rusku so situáciou v iných postsovietskych nezávislých 
štátoch. Situácia na Ukrajine bola okomentovaná V. Naboženkom, riadi-
teľom sociologickej služby „Ukrajinský barometer“ (ukr. «Український 
барометр»), ktorý poznamenal, že sa v krajine nevykonávajú podobné 
výskumy, „keďže stalinizmus a leninizmus sú vnímané buď ako dávna minu-
losť, alebo ako súčasť ruskej ideológie“.24 V roku 2012 Carnegovský fond 
objednal výskum verejnej mienky na tému „Vnímanie Stalina“ v Rusku, 
Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku. Vo všetkých krajinách sa res-
pondentom kládli rovnaké otázky. Na základe výsledkov výskumu sa 

                                                                                                                     
výskumom nacionalizmu a „novej imperiálnej histórie“ v postsovietskom priestore. 
Časopis bol založený v roku 2000 v New Yorku (USA) a Kazani (Rusko). Je asociovaným 
členom Americkej asociácie slovanských, východoeurópskych a euroázijských štúdií 
(Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – ASEEES). Vychádza v ruskom 
a anglickom jazyku. Je interdisciplinárneho a komparatívneho zamerania s dôrazom na 
históriu, sociológiu, antropológiu a politológiu.  
21 «Суверенная демократия» и конец истории // Ab Imperio. 2009. № 3. С. 355. 
22 Сталин с нами? // URL: http://www.levada.ru/2015/04/09/stalin-s-nami/ 
Detailnú analýzu postoja Rusov k „stalinskému mýtu“ rozviedol L. Gudkov v štúdii: Гуд-
ков Л. Амнезия или стерилизация больного прошлого? Образ сталинизма в обще-
ственном мнении России // История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные ас-
пекты репрессий.– Москва, 2013. – С. 6-20. 
23 «Суверенная демократия» и конец истории // Ab Imperio. 2009. № 3. С. 349 
24 Украина снимает Ленина. Россия славит Сталина. URL: 
http://www.svoboda.org/content/transcript/26954751.html 

http://www.levada.ru/2015/04/09/stalin-s-nami/
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napokon dospelo k názoru, že najrýchlejšie Stalin padá do zabudnutia 
v Azerbajdžane. V Arménsku bol zaznamenaný všeobecne negatívny 
postoj k Stalinovi, v Gruzínsku – naopak pozitívny.25 

Bohužiaľ, ruských sociológov nezaujala situácia v Bielorusku 
a údaje bieloruských vedcov pravdepodobne ušli pozornosti Rusov. 
Preto sa vo vedeckých publikáciách môžu nájsť mimoriadne kontro-
verzné výroky o postoji k Stalinovi, presnejšie k „stalinskému mýtu“, 
v súčasnom Bielorusku. Napríklad A. Svjatoslavskij píše, že podľa jeho 
vlastných pozorovaní „v rade bývalých sovietskych republík (Bielorusko, 
Kazachstan, Uzbekistan, Tadžikistan) je obraz Stalina často spojený s úspešnou 
národnou (ako to bolo vtedy volané) politikou“.26 

V zásade mylné predstavy o Bielorusku ako o akejsi „komunistic-
kej rezervácii“ aj naďalej pretrvávajú medzi západnými výskumníkmi. 
Napríklad podľa nemeckého historika S. Trebsta Bielorusko patrí ku 
krajinám s tým typom kultúry pamäti, kde „autoritársky vládnuce elity sa 
otvorene opierajú o komunistický model a dokonca tvrdia, že v ňom je budúc-
nosť“.27 Pokiaľ hovoríme a akejsi „zmrznutosti“ vedomia, tak – z nášho 
pohľadu – je skôr charakteristická vedeckej komunite, než bieloruskej 
spoločnosti. 

Analyzujúc špeciálne číslo bieloruského časopisu „Arche“ (biel. 
«Архэ»), venované problému historickej pamäti a historickej politiky 
v Bielorusku, A. Bratačkin konštatuje, že sa v Bielorusku uskutočňuje 
málo sociologických prieskumov zameraných na problematiku historic-
kej pamäti a historickej politiky, nedostatočne je preskúmaná aj „kolek-
tívna pamäť“ Bielorusov.28 Podstatou kolektívnej pamäti je zložitá inter-
akcia spomienok a stereotypov vedomia. Kultúra pamäti len v malej 
miere vníma výsledky akademických výskumov (vrátane historických), 
ktoré nie sú adaptované pre široké auditórium. Je predovšetkým pro-

                                                     
25 Сталин с нами? URL: http://www.levada.ru/2015/04/09/stalin-s-nami/ 
26 Святославский А. Трансформация образа И. Сталина в коллективной памяти с 
1930-х годов до современности // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. 
– Москва, 2012. – C. 302. 
27 Требст С. «Какой такой ковер?» Культура памяти в посткоммунистических обще-
ствах Восточной Европы: попытка общего описания и категоризации // Ab Imperio. 
2004. № 4. С. 55. 
28 Братачкин А. Проблемы исторической памяти и исторической политики // «Архэ», 
2/2013. URL: http://palityka.org/2013/09/arxe22013problemyistoricheskojpamyatiiistoricheskojpolitiki/ 
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duktom historickej politiky. 
Historická politika súčasného Bieloruska je zatiaľ v procese formo-

vania. Ako bieloruská vláda, tak aj bieloruská spoločnosť nemajú jasne 
definované postavenie medzi Východom a Západom, medzi Ruskom 
a Európou. Podľa bieloruského historika V. Šadurského v krajine „nie je 
zhoda v kolektívnej historickej pamäti a nebol nájdený optimálny model spoluži-
tia dvoch štátnych jazykov (bieloruského a ruského – pozn. preklad.). Bielo-
ruský národ je ešte stále nedostatočne skonsolidovaný a je rozdelený na niekoľko 
skupín identity s nestabilnými hranicami“.29 Na základe analýzy politickej 
transformácie bieloruského štátu autor odôvodnene identifikoval tri 
etapy vývoja historickej politiky Bieloruskej republiky: koniec 80. rokov 
– máj 1995 (pokus budovať bieloruskú identickosť na základe etnického 
pôvodu); máj 1995 – začiatok 21. storočia (politika smerujúca k vy-
tvoreniu zväzového štátu (únie) Bieloruska a Ruska); začiatok 21. storo-
čia – súčasnosť (posilňovanie bieloruskej zvrchovanosti prostredníctvom 
realizácie viacstrannej /v origin. «многовекторной» – pozn. preklad./ 
politiky a formovanie nezávislej politickej identity bieloruských obča-
nov).30 

Výsledky prieskumov verejnej mienky ukazujú špecifickosť histo-
rickej pamäti o Stalinovi a stalinizme v Bielorusku. Podľa údajov Socio-
logického ústavu Národnej akadémie vied Bieloruska (2008) kladne 
hodnotilo úlohu Stalina v dejinách Bieloruska 8 % respondentov, rozpo-
ruplne – 27 %, negatívne – 44 % a nerozhodne – 21 %. Analogický postoj 
ukázali výsledky prieskumu „Euroázijského monitoru“ (2009) – 19 % 
(pozitívne), 18 % (rozporuplné), 55 % (negatívne) a 9 % opýtaných (ne-
rozhodné hodnotenie).31 Podľa údajov Nezávislého inštitútu sociálno-
ekonomických a politických štúdií (rus. Независимый институт со-
циально-экономических и политических исследований – НИСЭПИ) 
stredná známka Stalina na päťstupňovej stupnici v roku 2009 predstavo-

                                                     
29 Шадурский В. Историческая политика в Республике Беларусь: этапы развития и 
версии интерпретации прошлого // Труды факультета международных отношений: 
науч. сборник. Вып. 5. – Минск, 2014. – C. 22. 
30 Pozri tamtiež, c. 10. 
31 Ластовский А. Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским 
прошлым и национальной перспективой // Вестник общественного мнения. 2009. № 
4. С. 96. 
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vala 2,63.32 Počet respondentov, pre ktorých „obraz Stalina“ zodpovedá 
„ideálu politika“, sa v rokoch 1996 – 2012 znížil z 10,8 % na 3,9 %.33 

Je potrebné poznamenať, že celkovo politickí dejatelia minulosti nie 
sú príliš populárni u Bielorusov. Najviac pozitívnych hodnotení získala 
činnosť historických osobností, ktorí sa podieľali na kultúrno-osvetovej 
aktivite. Najpozitívnejšie vnímajú Bielorusi vklad do histórie krajiny 
významných osvietencov Franciska Skorinu (85 %) a Efrosiny Polockej.34 

Historická pamäť, ako meradlo sociálnej pamäti, sa prejavila pri 
tvorbe rôznych panteónov národných hrdinov a antihrdinov v Bie-
loruskej republike a Ruskej federácii. Získanie nezávislosti neznamenalo 
okamžitú konsolidáciu občanov do jednotného bieloruského a ruského 
národa. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa od intelektuálnych elít a štátov 
očakávalo vypracovanie stratégií budovania národov a národnej identi-
ty, cielené úsilie realizácie vytýčenej úlohy. Popri viacerých spoločných 
črtách procesu v obidvoch krajinách, rozdiel v dnešnom ruskom 
a bieloruskom formovaní národa je však vo vzťahu k posudzovaniu 
stupňa heterogenity (alebo homogenity) postsovietskeho priestoru. Vý-
chodiskom historickej pamäti v Ruskej federácii, zdôvodňujúcej úlohu 
i miesto Ruska v novej geopolitickej situácii, sa stal „imperiálny projekt“. 
Doňho bola zakotvená aj sovietska etapa dejín, aj „stalinský mýtus“ – 
ako jeden z najdôležitejších prvkov tohto obdobia. 

V Bieloruskej republike sa sformoval vlastný historický naratív, za-
ložený na pomerne zložitej kombinácii predstav o národných, európ-
skych a ruských (sovietskych) dejinách, na výbere nových historických 
mýtov a historických postáv, zodpovedajúcich týmto mýtom. Sovietske 
dejiny a ich stalinské obdobie je čoraz viac vnímané ako imperiálna his-
tória a ustupuje do pozadia v porovnaní s národnými dejinami 
a kultúrou, ich mýtmi, symbolmi a pamäťou. V súčasnom Bielorusku sa 
význam sovietskej identity postupne znižuje, ustupujúc miesto európ-
skej. 

Preklad: Michal Šmigeľ 

                                                     
32 Новости НИСЭПИ. Выпуск 4 (54), 2009. С. 31. 
33 Белорусский пантеон. URL: http://www.iiseps.org/?p=2876 
34 Ластовский А. Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским 
прошлым и национальной перспективой // Вестник общественного мнения. 2009. № 
4. С. 98. 


