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СУЧАСНИЙ РОСІЙСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ  

ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ОФІЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ  

(НА ПРИКЛАДАХ ПОДІЙ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ) 

 

У статті зроблено аналіз російських кінематографічних творів про німецько-

радянську війну, визначено вплив на кінематограф офіційної політики пам’яті сучасної 

Росії через характеристику ідеологічних засад та механізмів формування цінностей 

та образів німецько-радянської війни у російському суспільстві.  

Ключові слова: кінематограф, історична пам’ять, державна політика пам’яті, 

німецько-радянська війна, Велика Вітчизняна війна. 
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Суховерская И. И. Современный русский кинематограф как представитель 

официальной политики памяти (на примерах событий немецко-советской войны). 

В статье сделан анализ российских кинематографических произведений о 

немецко-советской войне, определено влияние на кинематограф официальной политики 

памяти современной России через характеристику идеологических принципов и 

механизмов формирования ценностей и образов немецко-советской войны в 

российском обществе. 

Ключевые слова: кинематограф, историческая память, государственная 

политика памяти, немецко-советская война, Великая Отечественная война. 

 

Sukhoverska I. I. Contemporary Russian cinematography as the representative of the 

official politics of memory (on the example of the events of German-Soviet war). 

The paper analyses the Russian cinematographic works of the German-Soviet war in 

which war is a spectacle of deep meaning, which has a national and religious orientation. The 

article reveals the influence of cinematographic representations on the historical memory of 

society of German-Soviet war, the motives of the historical memory filtration by state and 

public organizations in cinematographic works under the influence of state traditions, taking 

into consideration the messianic significance of German-Soviet war in the social 

consciousness of the Russians. The paper highlights the impact on the film’s official policy 

through the memory of veterans who hold the framework of the politics of memory of the 

German-Soviet war. The paper ascertains the ideological means and mechanisms of values 

and images of the German-Soviet war in cinematographic works. The efficiency of their 

functioning in society is determined.  

Key words: cinematograph, historical memory, state politics of memory, German-Soviet 

war, Great Patriotic War. 

 

Сучасне російське суспільство функціонує в умовах складності і фрагментарності 

розвитку суспільно-політичної думки в епоху медіакультури, за яких невизначеність 

майбутнього примушує людей повертатися до минулого. Інформаційна глобалізація у 

Росії провокує проблему пошуку самоідентифікації та суспільної консолідації 

громадян, що актуалізує потребу переосмислення історії держави та її політики пам’яті. 

На шляху вирішення цієї проблеми значну роль відіграє кінематограф завдяки його 

безпосередньому впливу на емоційний та чуттєвий потенціал людини. Росіяни 

потребують створення нової системи цінностей, яка продовжувала б консолідовувати 

суспільство навколо важливих завдань державного будівництва та не заперечувала б 

попередній історичний канон. У зв’язку з цим кінематограф зазнає як схвальної оцінки, 

так і жорсткої критики з боку державної влади та контрольованих нею громадських 

організацій.  

Особливе зацікавлення у росіян викликають кінематографічні твори, присвячені 

подіям німецько-радянської війни. Тема війни залишається болючою для глядачів, бо 

останнім оплотом колективної месіанської свідомості радянських людей була 

причетність до загальної перемоги над німецьким нацизмом, який не зруйнували навіть 

шокуючі викриття злочинів радянського режиму. Німецько-радянська війна, яку у Росії 

прийнято називати Великою Вітчизняною війною, зафіксувалась у пам’яті народу як 

еталон справедливої народної війни. Саме тому перед правлячими колами стоїть 

складне завдання – зберегти цю месіанську пам’ять про війну.  

Кінематографічні твори сучасної Росії та вплив на них офіційної політики пам’яті 

є новим напрямом у сучасній науці. Складність, неоднозначність та суперечливість 

впливу кінематографічних творів про німецько-радянську війну на суспільне життя 

російських громадян стимулює дослідників до вивчення цієї проблематики в 
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історичних, політичних і соціологічних наукових студіях. Незважаючи на обговорення 

визначеної теми у фахових періодичних виданнях, аналіз сучасного російського 

кінематографу про події німецько-радянської війни представлений лише поодинокими 

публікаціями, що засвідчує недостатній фокус уваги науковців до цієї актуальної 

проблематики. Характеристиці російського кінематографу про воєнні події та впливу 

на нього державної політики пам’яті присвячені статті О. Аронсон [1], Л. Гудкова [7], 

А. Кудряшова [12], Ю. Лідерман [15], А. Усманової [25], Ю. Шабаліна [27], 

А. Щербенока [28]. Вказані статті мають загальний характер і не відображають таких 

важливих аспектів у вивченні російського кінематографу про німецько-радянську 

війну, як аналіз цінностей та образів війни у російському суспільстві, характеристика 

ідеологічних засад та механізмів створення кінематографічних творів, визначення 

впливу влади на історичну пам’ять у кіно. 

Мета статті – охарактеризувати російські кінематографічні твори про німецько-

радянську війну як дієвий засіб консолідації російського суспільства навколо складних 

реалій війни, визначити способи та механізми впливу офіційної влади на процес 

створення кінематографічної продукції.  

Джерельну базу дослідження представляють соціологічні дослідження, фільми та 

рецензії на них. Особливу увагу звернено на аналіз найбільш популярних серед росіян 

фільмів «А зорі тут тихі» [5], «Сволота» [2], «Штрафбат» [8], «Зірка» [9], «Брестська 

фортеця» [10], «Сімнадцять миттєвостей весни» [16], «Служу Радянському Союзу» [26] 

та інших. Чільне місце серед опрацювання кінорепрезентацій посідають документальні 

фільми, які ілюструють співпрацю наукових працівників, журналістів та митців, 

зокрема стосерійний документальний фільм «Друга світова. День за днем. Російська 

версія». 

Кінематограф серед різноманітних видів мистецтв має помітний вплив на 

свідомість людини. Взаємопов’язані технічні і психологічні компоненти кінематографу, 

діючи на глядача, пробуджують у ньому глибоку задоволеність та зацікавленість. Вміло 

використані можливості кінематографічного апарату дозволяють непомітно досягти 

наперед визначеного результату, звертаючись до несвідомості глядача, оскільки у 

кінематографі неможливо простежити ідеологію, бо вона – невидима через її 

конструкцію у незвичних засобах комунікації [23, c. 65]. Історична пам’ять в кіно 

виходить за рамки політики, звичайних людських відносин, елементарної етики. 

Кінематографічна ілюзія перекручує будь-які спогади, літературні твори, офіційні 

документи, акцентуючись на емоційному наповненні сюжету. При цьому наслідки такої 

вигадки мають політичний характер, оскільки вступають у риторику із стереотипами і 

традиціями, закладеними державою, що ілюструє відображення подій німецько-

радянської війни у сучасному російському кінематографі [7, c. 46]. 

Німецько-радянська війна у російському художньому кіно – це не просто 

видовище, а видовище глибокого смислу, яке має національне та релігійне 

спрямування. Важливими тут є мотиви аналізу та фільтрації історичної пам’яті у 

суспільному дискурсі під впливом державних традицій. Саме тому режисерам і 

сценаристам важко висвітлювати події німецько-радянської війни, пам’ять про яку і 

досі жива у суспільстві. Росіяни переконані, що лише ветерани та безпосередні 

учасники війни отримали право характеризувати воєнні будні та трактувати характер 

війни [1]. 

У Росії успішно функціонує аморфне та емоційно заряджене ідеологічне поле у 

художньому історичному кіно, де будь-яка чужа та неприйнятна думка загрожує 

стабільності національної ідентичності і викликає диспропорційно афективну реакцію у 

суспільстві, в якій ця чужа думка є частково власною. В означеній ситуації ідеалізована 

під радянський канон кінорепрезентація німецько-радянської війни відіграє важливу 
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терапевтичну роль, оскільки стабілізує і утверджує глядацьку віру у світле та героїчне 

минуле своєї Батьківщини [28]. Однак суспільство в Росії не завжди сприймає сучасні 

історичні фільми про події німецько-радянської війни, оскільки вони створюють 

враження, що війна є лише фоном для особистих конфліктів між героями і розвитку 

паралельного сюжету. Сюжетні лінії відсувають у тінь тему боротьби радянського 

багатонаціонального народу з німецькими загарбниками. Таке зображення воєнної 

дійсності негативно сприймається суспільством [12, c. 61]. Соціологічні дані 

ілюструють тенденцію, за якої фільми про події німецько-радянської війни, створені у 

Радянському Союзі, є найбільш популярними серед росіян. Резонанс в опитаних 

респондентів різної вікової категорії викликали фільми «А зорі тут тихі», «В бій ідуть 

лише старі»,  «Звільнення. Вогняна дуга», «Сімнадцять миттєвостей весни», «Зірка», 

«Вони боролись за Батьківщину». Опитані росіяни вказували, що вважають ці фільми 

найбільш правдивими та достовірними, бо вони зображують тогочасну дійсність без 

амурних пригод та без оцінки західних держав, які прагнуть зменшити роль 

радянського народу у перемозі над нацизмом [22]. 

Іншою є реакція глядачів на сучасні римейки радянських фільмів про німецько-

радянську війну, зокрема «А зорі тут тихі» [5] та «Зірка» [9], які отримали схвальну 

оцінку від кінокритиків і глядачів. Фільм «А зорі тут тихі» С. Ростоцького – це 

радянська кінематографічна картина, в якій не підкреслено «офіційну» експозицію 

владної ідеології. Фільм передає глядачам увесь трагізм воєнних лихоліть без пафосу, 

який притаманний схожим кінорепрезентаціям, присвяченим подіям німецько-

радянської війни. Історія війни, подана у цій стрічці, викликала захоплення не лише у 

російських глядачів, а й у зарубіжних критиків. Китайський режисер М. Вейнін у 

2005 р. зняв за мотивами цього фільму власний римейк, який транслювали на 

російському телебаченні. Російські глядачі позитивно оцінили китайську багатосерійну 

версію фільму, хоча й вважають стрічку С. Ростоцького більш достовірною і 

правдивою [3].  

Позитивне сприйняття фільму «А зорі тут тихі» зрозуміле. Водночас, дивним 

видається схвалення російськими глядачами фільму «Зірка» Н. Лебедєва, бо 

утверджений у фільмі образ війни виступає у якості позитивного гуманістично-

формуючого засобу багатонаціонального народу, в якому врахований національний 

колорит кожного з народів, зокрема території України та її пейзажний стереотип війни. 

Такі елементи пам’яті про війну не завжди сприймаються російським суспільством. 

Крім того, режисер майже повністю відступив від повісті «Зірка» Е. Козакевича, за 

мотивами якої знято фільм. Професійні кінокритики пояснюють успіх фільму 

осмисленням минулого на глибокому чуттєвому рівні та блискучою перевагою 

технологічних засобів, які спрямовуються на підсвідомість людей [9, c. 199]. Історики 

натомість простежують причину успіху фільму в еволюції історичної пам’яті росіян, 

що починає поступово відступати від протиріччя між репрезентацією радянського 

шляху безпосереднього притягання глядача у кінематографічну патріотичну і героїчну 

воєнну реальність та репрезентацією притягання глядача в адаптовану під радянський 

канон російську реальність у національному контексті [28].  

Специфіка російської пострадянської кінорепрезентації подій німецько-радянської 

війни – це результат ідеології влади та сформованої нею історичної пам’яті. Співпрацю 

кінематографу з ідеологією держави можна простежити у серіалі «Сімнадцять 

миттєвостей весни» (1976) [16]. У російському кінематографі виникла необхідність 

створити кольорову версію «найпопулярнішого радянського серіалу», що було 

зроблено у 2009 р. Очікування авторів кольорової версії були виправданими, бо серіал 

став популярним і його повторення відбулося за три місяці після прем’єри. 

Середньостатистичні глядачі, які не помітили історичних неточностей у серіалі, високо 
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оцінили фільм через його життєвість та реалістичність, а професійні історики 

критикували кінорепрезентацію за неточності в одязі офіцерів Червоної Армії, в 

територіальному розміщенні німецької розвідки та гестапо, в соціальному статусі 

деяких німецьких офіцерів та інших технічних деталях. Незважаючи на це, історики, 

політологи, журналісти вважають серіал «Сімнадцять миттєвостей весни» повчальним 

та змістовним, а вказані помилки авторів – незначними, які не викривлюють історичної 

правди про війну [24]. Лояльне ставлення до неточностей у серіалі з боку професіоналів 

пояснюється його ідеологічним наповненням, орієнтованим на державні традиції 

формування національної ідентичності, а саме криміналізацію та віктимізацію воєнної 

історії, а також націоналізацію та конфесіоналізацію пам’яті про війну. 

Історики, політологи та мистецтвознавці критично поставились до фільмів 

«Брестська фортеця» та «Зозуля». У цих фільмах правильно підібрана зброя, одяг 

офіцерів та солдатів, територіальне розміщення радянської і німецької розвідки та інші 

деталі, які відповідають періоду німецько-радянської війни. Однак ці фільми 

провокують значні ідеологічні протиріччя, які пов’язані зі ставленням цивільного 

населення та радянських солдатів до німецько-радянської війни, зображенням 

становища і сил Червоної Армії та особистостей її керівників.  

Режисер фільму «Брестська фортеця» І. Угольніков спровокував неоднозначну 

реакцію на фільм, оскільки глядачі перейнялися сюжетом, а історики та політологи 

були схвильовані його ідеологічним змістом. У фільмі слово «союзник» було вжито 

радянським керівництвом щодо Німеччини, а також репресовано одного з головних 

героїв майора Гаврилова, який виявив великий героїзм та відданість режимові в обороні 

фортеці, але не пройшов перевірки після звільнення з табору військовополонених. 

Окрім цього, режисер представив ворога абстрактною масою, яка блукає фортецею з 

невизначеним завданням, не врахував точки зору історії і тактики, в якій бої за 

Брестську фортецю не були незмістовним хаосом пожеж і вибухів, а справжньою 

запеклою боротьбою. Історики звинувачують автора фільму у тому, що він 

неправильно вказав дату підписання «Наказу № 1» (автор зазначив, що подія 

відбувалася 22 червня , а насправді – 24 червня 1941 р.) [10].  

У російському суспільному дискурсі можна простежити негативні та неоднозначні 

судження щодо сучасних кінематографічних творів про німецько-радянську війну у 

соціологічних опитуваннях. Напередодні Дня Перемоги на російському сайті 

«Sobesednik.ru» складено рейтинг п’яти фільмів на воєнну тематику, які визнали 

«брехливими». Російське суспільство не сприйняло фільми «Служу Радянському 

Союзу», «Ворог біля воріт», «Сволота», «Штрафбат», «Смерть шпигунам» через їхній 

ідеологічний зміст [18]. 

Фільм «Служу Радянському Союзу»
 
О. Устюгова [25, c. 191] присвячений подіям, 

які відбувалися напередодні німецько-радянської війни, коли група політв’язнів знищує 

висаджений поруч з табором німецький десант. Вчинок, здійснений в’язнями, 

висвітлено режисерами у героїчних барвах. Враховуючи ці обставини, росіян обурив 

кінець фільму, згідно з яким чекісти страчують політв’язнів після їхнього повернення в 

табір. Ветерани вважають, що стрічка образлива за формою і змістом та очорнює 

пам’ять народу про війну. З метою зняття фільму з ефіру вони звернулися з листом до 

міністра культури В. Мединського [11]. У відповідь міністр культури звернувся до 

генерального директора телекомпанії НТВ з листом, у якому він попросив директора 

каналу врахувати думку ветеранів і не ганьбити пам’ять народу таким провокаційним 

фільмом [20]. Генеральний директор каналу В. Кулістіков здійснив показ фільму згідно 

з програмою і відповів на цей лист іронічним віршем [6], у якому підкреслив, що своїм 

листом В. Мединський посягнув на свободу слова у Росії, використовуючи стиль 

сталінської епохи [17].  
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Однак телеканалу НТВ довелось враховувати думку ветеранів щодо іншого фільму 

про війну. Картина режисера Ахіма фон Борриса «4 дні в травні» зазнала критики з 

боку організації ветеранів. У фільмі зображено події у Прибалтиці напередодні 

капітуляції нацистської Німеччини, коли підрозділ радянської армії залишився 

спостерігати за рухом ворога у притулку для дівчат-сиріт. За сюжетом майор Червоної 

Армії намагається зґвалтувати одну з вихованок притулку. Таке негативне зображення 

офіцера було засуджене ветеранами, і працівники каналу змушені були прислухатися 

до думки організації ветеранів, знявши фільм з ефіру [19].  

Фільм «Сволоти» О. Атанесяна [2] викликав неоднозначну реакцію суспільства. 

Багато політичних та громадських діячів звернули увагу громадськості на те, що автори 

фільму проектували радянський режим як «людоїдський», який кидає на смерть 

невинних дітей. Деякі історики з цього приводу висловили думку, що фільм принижує 

роль радянського народу у німецько-радянській війні. Найбільшої критики серед 

авторів ідеї зазнав В. Кунін, оскільки у рекламних кампаніях вказувалось, що фільм 

побудований на реальних подіях життя пілота-фронтовика і диверсанта В. Куніна, а ця 

сторінка його біографії виявилась вигадкою. В. Кунін зізнався у цьому після скандалу, 

який розгорівся навколо фільму. Конфлікт залагодив М. Швидкий, голова 

Федерального агентства з культури та кінематографії, який публічно вибачився перед 

глядачами [4]. 

Критика не оминула російський серіал «Штрафбат» М. Досталя [8], в якому 

відображена доля одного із штрафних батальйонів Червоної Армії під час німецько-

радянської війни. Суспільство схвально оцінило фільм, перейнявшись трагедією 

офіцерів. Політичні діячі та деякі ветерани навпаки засудили фільм за політичне та 

ідеологічне замовлення західних держав, яке покликане перекреслити заслуги перед 

вітчизною маршалів та офіцерів і возвеличити політв’язнів [18]. Історики схвально 

оцінили фільм. Свідченням цього є експертний висновок історика Б. Соколова, який 

критикував авторів серіалу за окремі неточності, але в цілому позитивно оцінив фільм: 

«Штрафбат – це модель всієї історії Росії в мініатюрі. І у фільмі правильно показано, 

що влада розглядала весь народ як гарматне м’ясо, і перемога була досягнута цими 

людьми, сильними і одночасно слабкими. Сильними, тому що боролися в нелюдських 

умовах, а слабкими, тому що допустили, щоб з ними так поводилися» [25]. 

Гостру реакцію ветеранів та влади на вказані фільми деякі російські політологи та 

соціологи пояснюють інформаційною операцією західних держав із переписування 

історії Другої світової війни, що є яскравим прикладом ідеологічної кампанії, 

спрямованої на створення стану депресії і безнадії у російському суспільстві. Велике 

значення у цьому аспекті надають документальному стосерійному серіалу «Друга 

світова. День за днем. Російська версія» В. Правдюка, в якому детально розглянуто 

події Другої світової війни. Мета кіно репрезентації – сконструювати російську модель 

бачення війни [4]. Початок фільму не викликав у суспільстві жодних негативних 

оцінок. Ветерани, політики, історики, журналісти відзначали, що такої кількості 

унікальних документальних кіноматеріалів росіянам ще не доводилось бачити. Однак, 

коли мова зайшла про німецько-радянську війну, погляди щодо фільму змінилися. 

Унікальний кіноматеріал почав іти у дисонансі з коментарями авторів проекту 

В. Правдюка і його помічників, які зовсім не визначалися російським баченням 

справедливої та народної війни. Історики і ветерани стверджували, що версія 

В. Правдюка побудована на антирадянщині, приниженні Червоної Армії, її командирів, 

воєначальників та покорі перед німецькою воєнною міццю, солдатами та 

воєначальниками, а також на захопленні економічною могутністю західних держав 

[13]. Публіцист та громадський діяч Ю. Шабалін, який детально зупинився на аналізі 

цього документального серіалу, навіть дозволив собі образити родину Правдюків за 



 288 

їхнє українське коріння. Саме українським походженням він пояснює негативне 

сприйняття авторами серіалу особистостей Й. Сталіна, В. Молотова і Л. Кагановича, 

радянських солдатів, які у фільмі зображені з іронією і зневагою через їхні сумніви у 

правильності дій, перебільшення людських втрат та злагодженість німецької армії [27].  

Негативна реакція ветеранів та влади на документальні фільми є звичним і 

природним станом речей, оскільки документальні фільми базуються на власних 

судженнях їхніх авторів. Автори прагнуть зробити акценти на певних моментах, які, на 

їхню думку, важливі, а це завжди викликає неоднозначну позицію суспільства, в якому 

пам’ять про війну є живою [7, c. 48].  

Отже, кінематограф є наймасштабнішим і найдоступнішим мистецтвом у 

сучасному російському суспільстві, який завдяки використанню візуальних засобів 

формує світоглядну систему ідеалів та цінностей. Історичні кінематографічні твори 

посідають особливе місце у цій системі завдяки акценту на національному 

самовизначенні народу та неординарним засобам комунікації, в яких неможливо 

простежити ідеологію.  

Німецько-радянська війна є винятковою репрезентацією історичних подій у 

сучасному російському кінематографі. Події війни, її герої та жертви є сакральними в 

очах росіян. У суспільному дискурсі вони набувають емоційної інтенсивності, ніби 

мова йде не про кінорепрезентацію, а про саму реальність. У цьому аспекті російська 

влада намагається контролювати кінематограф як один із наймасовіших чинників 

формування історичної пам’яті про війну. Виконувати таке завдання надзвичайно 

складно в епоху медіакультури та глобальних інформаційних потоків. Свідченням 

цього є представлена сучасна російська кінопродукція, яка все частіше пропонує для 

обговорення заборонені російською владою теми. Історичні кінематографічні твори по-

різному сприймаються росіянами, але змушують задуматися про інше трактування 

подій німецько-радянської війни і відступити від закладених раніше ідеологічних 

кліше. 
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УДК 930.85 

Золотарьова В. В. 
 

АНГЛІЙСЬКА ДІЙСНІСТЬ 

В ОФІЦІЙНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІЇ ТА СПОГАДАХ  

ПИСЬМЕННИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 

 

Стаття представляє порівняльний аналіз англійської дійсності в офіційній 

російській історії та спогадах письменників другої половини ХІХ ст. Розглядається 

співвідношення офіційного та особистого в контексті суспільно-політичного та 

промислово-технічного прогресу Англії у вказаний період. З’ясовується роль 

об’єктивних та суб’єктивних факторів у процесі переосмислення історичного шляху 

реформування та перетворення Англії на одну з найсильніших імперій світу того часу. 

Ключові слова: англійська дійсність, офіційна історія, російські письменники, 

вікторіанська Англія, консерватизм, традиційність, соціальні інститути. 

 

Золотарёва В. В. Английская действительность в официальной российской 

истории и воспоминаниях писателей второй половины ХІХ в. 

Статья представляет сравнительный анализ английской действительности в 

официальной российской истории и воспоминаниях писателей второй половины XIX в. 

Рассматривается соотношение официального и личного в контексте общественно-

политического и промышленно-технического прогресса Англии в указанный период. 

Выясняется роль объективных и субъективных факторов в процессе переосмысления 

исторического пути реформирования и преобразования Англии в одну из сильнейших 

империй мира того времени. 

Ключевые слова: английская действительность, официальная история, русские 

писатели, викторианская Англия, консерватизм, традиционность, социальные 

институты. 

 

Zolotareva V. V. English reality in the official Russian history and memories of the 

writers of the second half of the 19th century. 

The article presents a comparative analysis of the English reality in the official Russian 

history and memories of the writers of the second half of the 19th century. We study the 

elements of everyday life, mode of life, customs and traditions of English society. With 

immediate memories of beholders we trace the causality of certain events, their value and 

results. 

The author considers official and personal relationship in the context of socio-political, 

industrial and technological progress of England during this period. The official history is 

focused on the events of national importance, leaving aside social institutions such as: family, 

tradition, conservatism in everyday life and so on. 


