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Europejska kampania antypomnikowa 

Niszczenie rosyjskich i sowieckich pomników w Europie stało się symbolicznym 

akordem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wszystko zaczęło się od malowania 

ich w barwy ukraińskiej flagi lub oblewania czerwoną farbą, symbolizującą krew 

przelaną na Ukrainie. Z upływem tygodni akcja nabrała formalnego charakteru. 

Doszło do zlikwidowania kilkudziesięciu pomników w różnych krajach 

europejskich, a sama inwazja ponownie rozbudziła dyskusję o konieczności 

rozliczenia się z dziedzictwem komunistycznym w Europie. Na Ukrainie 

działania antypomnikowe stały się początkiem symbolicznej derusyfikacji 

przestrzeni publicznej.  

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę doszło do zniszczenia, np. poprzez 

pomalowanie w barwy narodowe Ukrainy lub przez obraźliwe hasła ponad 50 pomników 

w Europie. Najwięcej, bo aż 15 pomników pomalowano na Litwie. Do kolejnych 

uszkodzeń doszło w krajach, które bardzo mocno doświadczyły skutków systemu 

komunistycznego – takich jak Polska, Estonia, Łotwa, Ukraina, Bułgaria, Mołdawia. 

Do zniszczeń doszło też na Słowacji, w Niemczech i Austrii, ale także w państwach, które 

nie znalazły się po II wojnie światowej w sowieckiej strefie wpływów (Szwajcaria i Wielka 

Brytania), a nawet sympatyzowały z komunizmem (Grecja).  

Napaść na Ukrainę stała się katalizatorem społecznego protestu przeciwko obecności 

sowieckiej symboliki w przestrzeni publicznej. Zmusiła w wielu krajach władze lokalne, 

a potem centralne do konkretnych decyzji. Najwięcej akcji demontażu miało miejsce na 

Ukrainie, Litwie i w Polsce.  

Likwidacja pomników komunistycznych i rosyjskich na Ukrainie 
Najwięcej pomników sowieckich oraz takich, które podkreślały więzy z Rosją usunięto na 

Ukrainie. Jak podają niezależne źródła co najmniej 80 pomników z okresu sowieckiego 

zostało zburzonych na Ukrainie od 24 lutego1. Symbolem sowietyzacji Ukrainy są pomniki 

Lenina, których liczba z początkiem stycznia 2021 roku wynosiła ponad 350 (w granicach 

z 1991 roku). Jednak zdecydowana większość znajdowała się na terenach 

samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej i na Krymie. Na pozostałym 

terytorium Ukrainy z początkiem stycznia 2021 roku, jak podaje portal Pomniki Lenina, 

było ich mniej niż 102.  

Zmniejszająca się liczba pomników upamiętniających czasy sowieckie to stała tendencja, 

która swoje początki bierze jeszcze w latach 90. Samych pomników Lenina na Ukrainie 

pod koniec ZSRS szacuje się na 5,5 tys. Znikały one z przestrzeni publicznej falami. 

Najpierw z terenów Ukrainy zachodniej, następnie centralnej. W 2009 roku prezydent 

Wiktor Juszczenko podpisał dekret nr 432/2009 „O dodatkowych działaniach w celu 

uczczenia pamięci ofiar Hołodomoru w latach 1932–1933 na Ukrainie”3, co nie 

spowodowało usuwania pomników przez władze lokalne, jednak stało się dodatkowym 

impulsem dla inicjatyw społecznych. Przełomowym stał się 2013 rok, kiedy to w grudniu 
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obalono pomnik Lenina w Kijowie, następnie w 2014 roku w Charkowie. Akcję potocznie 

nazwano „Leninopadem”. Burzono wtedy głównie pomniki z sowiecką symboliką (sierp 

i młot, czerwona gwiazda) oraz pomniki komunistów – od żołnierzy oraz działaczy 

partyjnych po Lenina. Związane z tym były często działania o charakterze demonstracji 

społecznych, w trakcie których protestujący wyrażali swoje poparcie dla dekomunizacji. 

Akcje wpisywały się w zapoczątkowaną w 2015 roku politykę państwa, zgodnie z którą 

na Ukrainie obowiązuje zakaz propagandy komunizmu i nazizmu oraz ich symboli.  

Kolejna odsłona konfliktu rosyjsko-ukraińskiego spowodowała, że przestrzeń publiczna 

jest „oczyszczana” również z dziedzictwa kultury rosyjskiej – w tym pomników pisarzy 

Aleksandra Puszkina i Maksyma Gorkiego. Jest na tyle znacząca, że doczekała się 

określenia „Puszkinopad”. Zaczęło się od usunięcia w marcu br. pomnika Puszkina 

w Mukaczewie na Zakarpaciu4. Jak podaje BBC, zburzono kilkanaście obiektów 

bezpośrednio związanych z kulturowo-historycznym dziedzictwem rosyjskim: 

10 pomników Puszkina, 6 pomników Gorkiego, pomnik pułkownika Aleksandra 

Suworowa5, księcia Aleksandra Newskiego6, żołnierzy, którzy brali udział w wojnie 

1812 roku oraz pomnik 300. rocznicy zjednoczenia Ukrainy z Rosją w Perejesławiu7.  

Kolejnym aspektem walki z dziedzictwem rosyjskim i sowieckim w przestrzeni publicznej 

jest derusyfikacja nazewnictwa ulic. W Kijowie pod koniec czerwca br. zakończyło się 

głosowanie w tej sprawie. W ciągu czterech dni Ukraińcy oddali 6,5 mln głosów przeciwko 

znakom „russkiego miru”8 a badania socjologiczne z kwietnia br. pokazują, że 76 proc. 

Ukraińców popiera zmianę nazw ulic i innych obiektów, które kojarzą się z Rosją9. 

Na terenach okupowanych przez Rosjan dochodzi do restytucji lub restauracji 

monumentów Lenina. Takie akty miały miejsce w obwodzie chersońskim – Lenin 

powrócił w Geniczesku, w Nowej Kachowce10. W okupowanym obwodzie ługańskim 

pojawił się w Nowopskowsku11, zaś we wsi Nikolskie pod Mariupolem odrestaurowano 

pomnik Lenina. Symbolem obecności Rosjan stała się też flaga sowiecka oraz pomniki 

„babci z flagą”12 – kolejnego symbolu kremlowskiej propagandy. 

Wojska rosyjskie we wsi Mangusz koło Mariupola zburzyły ukraiński pomnik hetmana 

Piotra Sahajdacznego, ukraińskiego bohatera narodowego13. Gniew Rosjan na słynnego 

hetmana tłumaczy się tym, że nie faworyt Katarzyny II, książę Grigorij Potiomkin, jak 

twierdzi historiografia rosyjska, był założycielem pierwszej floty na Morzu Czarnym, 

a właśnie kozacki hetman zaporoski Piotr Sahajdaczny. 

Desowietyzacja w Polsce oraz rosyjsko – białoruskie działania odwetowe  
Wojna na Ukrainie stanowiła impuls do rozpoczęcia kolejnej fali dekomunizacji 

przestrzeni publicznej (zgodnie z ustawą dekomunizacyjną samorządy powinny 

zakończyć likwidację totalitarnej symboliki do marca 2018 roku, później demontażem 

mieli zająć się wojewodowie). Prezes IPN zaapelował do samorządów o usunięcie nazw 

i symboli upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące 

komunizm. W rezultacie doszło do rozebrania 4 pomników (pomnik żołnierzy-

wyzwolicieli w Chrzowicach, pomnik żołnierza Armii Czerwonej w Siedlcu, pomnik 
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w Międzybłociu w województwie wielkopolskim, pomnik poświęcony Armii Czerwonej 

w Garncarsku w dolnośląskim).  

W Polsce obecnie znajduje się jeszcze ponad 50 pomników upamiętniających poległych 

na naszych ziemiach żołnierzy sowieckich oraz, zgodnie z umową między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci 

ofiar wojen i represji z 22 lutego 1994 roku, Polska dba o 705 miejsc spoczynku żołnierzy 

Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej. W wielu przypadkach są to wielohektarowe 

założenia przestrzenne wymagające znacznych nakładów (np. cmentarz oficerski we 

Wrocławiu – 5,3 ha; cmentarz wojenny Armii Czerwonej w Braniewie – 6,5 ha; Cmentarz 

– Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie położony na terenie rozległego parku 

– 19,2 ha. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy 

rosyjskich w 2019 roku wyniosła 4,1 mln zł14). 

Rosjanie od kilku lat prowadzą „odwetowe” działania na terenie Zespołu Cmentarno-

Muzealnego w Katyniu. W 2018 roku dokonali przebudowy rosyjskiej części kompleksu, 

która znajduje się obok Polskiego Cmentarza Wojennego, bez konsultacji z Polską. 

W muzeum znalazła się ekspozycja o stosunkach polsko-rosyjskich w XX wieku 

prezentująca treści propagandowe, mówiące o rzekomych polskich obozach 

koncentracyjnych dla jeńców-czerwonoarmistów w latach 1919–1922 oraz paktu 

Ribbentrop-Mołotow jako swoistego wyzwolenia dla „uciemiężonych” mieszkańców 

Zachodniej Ukrainy i Białorusi”.  

Po rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie a w przededniu rocznicy katyńskiej 

w mediach propagandowych pojawiła się nie tylko antypolska nagonka, w skrajnych 

przypadkach podważająca rosyjską sprawczość zbrodni katyńskiej, ale też apel 

o demontaż polskiej części Katynia. Został wystosowany przez deputowanych do 

rosyjskiej Dumy Państwowej i komunistycznych deputowanych do smoleńskiej Dumy 

Obwodowej. Miałaby to być odpowiedź na „wrogie zachowanie nowoczesnej, 

marionetkowej Polski, jej rusofobiczną politykę, publiczne poparcie dla nazistowskiej 

Ukrainy i dostawy broni”. Niedługo potem na Polskim Cmentarzu Wojennym pojawił się 

ciężki sprzęt budowlany z symbolami „Z”15, co zostało odczytane jako czytelna groźba 

zniszczenia go. Miałaby to być odpowiedź na wyburzanie pomników w Polsce. Ostatecznie 

pod koniec czerwca z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu władze Rosji usunęły 

biało-czerwoną flagę. Demontaż potwierdził mer Smoleńska Andriej Borysow16. Polska 

flaga usunięta została także z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. 

Antypolskie działania wobec miejsc pamięci i brak poszanowania dla miejsc pochówku 

mają obecnie miejsce na Białorusi. Na początku lipca doszło tam do zrównania z ziemią 

cmentarza polskich żołnierzy AK w Mikuliszkach, w rejonie oszmiańskim na 

Grodzieńszczyźnie. Przypadki niszczenia polskich grobów odnotowano również we 

wsiach Bogdany, Bobrowicze, Dyndyliszki, Jodkiewicze, Iwie, w Oszmianie, Kaczycach 

oraz w Wołkowysku17.  
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Państwa bałtyckie 
Litwa zdemontowała jeszcze więcej pomników niż Polska. Doszło do tego na skutek 

zmiany kryteriów oceny nieruchomych dóbr kultury. Kontrowersyjny kompleks 

żołnierzy sowieckich na wileńskim Antokolu, który do tej pory uważany był za pomnik, 

na skutek zmian regulacji prawnych (podlegający Ministerstwu Kultury, Departament 

Dziedzictwa Kulturowego zrewidował ustawę Rady ds. Oceny Grobów Żołnierzy 

Radzieckich z okresu II wojny światowej18) został pozbawiony 6 stel przedstawiających 

żołnierzy sowieckich19. Nagrobki żołnierzy nie zostały naruszone.  

Kolejne spektakularne rozbiórki miały miejsce w Kiejdanach, Szatach i Mereczu. 

W Kownie rozebrano pomnik żołnierza sowieckiego w miejscu pochówku żołnierzy 

z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W Połądze decyzją rady miejskiej, z centrum 

miasta również usunięto postument żołnierzy sowieckich. Na miejscu ma znajdować się 

tablica informacyjna o pochowanych tam żołnierzach. Podobne decyzje zapadły 

w Kłajpedzie, gdzie z początkiem lipca rozpoczęto proces demontażu pomnika20. 

Litwa przygotowuje kolejną ustawę o desowietyzacji (wcześniejsza pochodzi 

z 2008 roku), która ma za zadanie przyspieszyć proces usuwania pomników, ale też nazw 

ulic i placów, które wciąż przypominają czasy sowieckie. Decyzje, które konkretnie 

pozostałości usuwać, będą podejmować władze lokalne przy wsparciu Centrum Badań 

Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. Jeśli ustawa zostanie uchwalona 

w parlamencie, to weszłaby w życie od 1 listopada br.21  

Na Łotwie, w maju br., parlament przyjął projekt ustawy zawieszającej art. 13 

dwustronnego traktatu między Łotwą a Rosją dotyczący ochrony obiektów zabytkowych 

i pomników. Uznano, że przepis ten nie obowiązuje po tym, jak Rosja złamała prawo 

międzynarodowe najeżdżając Ukrainę. Zaraz potem, podczas nadzwyczajnego 

posiedzenia rada miejska Rygi postanowiła zlecić wykonanie wszystkich niezbędnych 

czynności związanych z demontażem sowieckiego „Pomnika Zwycięstwa”, który tak 

nazywany jest przez rosyjskojęzycznych (właściwa nazwa to: Pomnik żołnierzy Armii 

Radzieckiej – wyzwolicieli sowieckiej Łotwy i Rygi z rąk okupantów niemiecko-

faszystowskich). Jest on od dawna kością niezgody między Łotyszami a mniejszością 

rosyjskojęzyczną22.  

Szacuje się, że na Łotwie znajduje się jeszcze 300 pomników i innych obiektów, w tym 

nazw ulic, gloryfikujących sowiecki reżim, przeznaczonych do usunięcia, najwięcej 

w samej Rydze23. W związku z tym, że ustawa zakazująca ich ekspozycji w przestrzeni 

publicznej weszła w życie 23 czerwca, na wniosek, m.in. Muzeum Okupacji Łotwy, na 

początek wytypowano 69 obiektów, których usunięcie zostało zaakceptowane 14 lipca 

przez władze państwowe24.  

Podobna tendencja rysuje się w Estonii, gdzie na wniosek partii politycznych (Eesti 200, 

EKRE, Isamaa) rada miejska Tallina rozpatrzy propozycję nowej lokalizacji dla pomników 

sowieckich. Do takiej decyzji finalnie ma dochodzić we współpracy z Estońskim 

Instytutem Pamięci Historycznej. Miejsca pochówku zaś mają być dyskutowane 

z ministerstwem obrony i Komisją ds. Grobów Wojennych. Zgodnie z propozycją, proces 
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inwentaryzacji ma zakończyć się do 20 sierpnia br. Jak na razie wniosek podczas obrad 

miejskiego komitetu ds. prawnych Rady Miasta Tallina został odrzucony, ale dyskusja na 

temat nowej lokalizacji dla „ikon okupacji” wciąż pozostaje żywa25.  

Oprócz dyskusji, doszło do uszkodzenia kontrowersyjnego pomnika Żołnierza z Brązu 

w Tallinie26. Zdemontowano płaskorzeźbę Orderu Czerwonej Gwiazdy27. 

W Finlandii doszło do usunięcia z przestrzeni publicznej dwóch ostatnich pomników 

Lenina. Jednego w Turku, drugiego w mieście Kotka, który decyzją rady miejskiej został 

przeniesiony do muzeum28. 

Reakcja niemiecka 
W Niemczech, przez wojnę na Ukrainie, kwestia pomników sowieckich została 

krótkotrwale wywołana. Doszło do naruszeń dwóch największych kompleksów 

w Berlinie. Jeden to pomnik chwały żołnierzy radzieckich w Treptower Park – największy 

tego typu obiekt w Niemczech i najważniejsze miejsce pamięci o sowieckich żołnierzach 

w Berlinie. Na otaczającym go terenie pochowano 7 tys. żołnierzy radzieckich. Pomnik na 

początku wojny został oblany farbą i opatrzony nieprzychylnymi dla Rosjan słowami. 

Kolejny pomnik ze śladami protestu znajduje się w parku Tiergarten (przy wejściu na 

teren miejsca pamięci stoją dwa czołgi i dwie armaty, które brały udział w szturmie na 

Berlin – pojazdy zostały przykryte flagami Ukrainy). Stanowi on miejsce aktywnego 

upamiętnienia Dnia Zwycięstwa, które skupia w momentach rocznicowych zwolenników 

„russkiego miru”. Dotychczasowe Niemiecko-Rosyjskie Muzeum w Berlinie-Karlshors, 

które powstało w miejscu gdzie podpisano bezwarunkową kapitulację Niemiec 

przemianowano na Muzeum Berlin-Karlhorst29.  

Pomniki związane z sowieckim dziedzictwem, poświęcone Armii Czerwonej to nie tylko 

monumenty, ale też cmentarze wojenne będące na utrzymaniu Berlina, o które miasto 

ustawowo zobowiązane jest dbać w ramach podpisanej w 1990 roku międzynarodowej 

umowy między RFN, NRD i czterema mocarstwami koalicji antyhitlerowskiej 

(tzw. Traktat dwa plus cztery) oraz Traktatu o dobrym sąsiedztwie, partnerstwie 

i współpracy30.  

Zdania polityków, co do dalszych losów pomników są podzielone. Przedstawicielka 

opozycyjnej CDU w parlamencie Berlina Stefanie Bung zażądała usunięcia obu czołgów31. 

Jednak władze Berlina odrzuciły te żądania. Co więcej, w Berlinie wprowadzono m.in. 

zakaz eksponowania 8 i 9 maja flag i symboli Ukrainy i Rosji w pobliżu 15 miejsc pamięci 

i pomników związanych z wojną. Tłumaczono to koniecznością powstrzymywania 

prowokacji i blokowania potencjalnego konfliktu.  

Reakcja innych państw  
W wielu krajach europejskich sowieckie pomniki posłużyły jako „tło” do wyrażenia 

swojego sprzeciwu wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę. Pod pomnikami zbierały się 

protestujące tłumy. Doszło też do licznych dewastacji czołowych „pamiątek” po okresie 

okupacji sowieckiej, przez oblanie farbą lub napisy. Tak było na Słowacji, w Czechach 

i w Bułgarii. W Bratysławie, jeden z największych pomników na Słowacji, będący 
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jednocześnie cmentarzem żołnierzy sowieckich, został oblany farbą w barwach 

narodowych Ukrainy. Wywołało to protest ambasady rosyjskiej, jednak władze słowackie 

celowo zlekceważyły incydent. W czeskim Brnie pojawiły się w wielu miejscach 

antyrosyjskie graffiti, w tym na pomniku żołnierza sowieckiego, co również spotkało się 

z życzliwą reakcją władz czeskiego miasta32.  

W stolicy Bułgarii, Sofii, gdzie znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

pomników sowieckich w Europie, często po 2014 roku przemalowywany w ramach 

wsparcia dla Ukrainy, tak by ośmieszyć rosyjskich mocodawców, rozpoczęła się debata 

na temat usunięcia go z serca miasta. Inicjatywa demontażu pomnika sięga kilkunastu lat 

wstecz, ale silne wpływy rosyjskie, jak dotąd, blokowały ten proces33. 

Do aktów wandalizmu doszło również w greckich Atenach (pomnik ku czci żołnierzy 

radzieckich)34, w Szwajcarii (żołnierzy rosyjskich poległych w walkach z Napoleonem)35 

oraz w Wielkiej Brytanii (pomnik cara Piotra I)36.  

Rosyjska „strategia pomnikowa” przeciw Europie Środkowo-Wschodniej 
Prezydent Władimir Putin w kwietniu 2020 roku podpisał specjalną ustawę zmieniającą 

kodeks karny Federacji Rosyjskiej przez wprowadzenie odpowiedzialności karnej za 

zniszczenie lub uszkodzenie znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej i poza 

nią mogił wojskowych oraz pomników, obelisków i innych upamiętnień utrwalających 

pamięć o poległych w obronie ojczyzny lub jej interesów, jak również poświęconych 

dniom wojennej sławy Rosji (w tym muzeów oraz upamiętnień na miejscach działań 

bojowych), a także pomników i innych upamiętnień lub obiektów poświęconych osobom 

broniącym ojczyzny lub jej interesów37. 

Rosja stara się w praktyce wykorzystywać temat sowieckich pomników w wielu 

państwach Europy. Ma ku temu potencjał, gdyż, jak informuje rosyjskie ministerstwo 

obrony, poza granicami Rosji znajduje się 12 tys. grobów wojskowych w 56 państwach. 

Pochowanych ma na nich być ponad 4 mln 150 tys. żołnierzy. W samej Polsce znajduje się 

1129 cmentarzy, na których spoczywają żołnierze armii rosyjskiej z okresu I wojny 

światowej. Pod opieką jest kilkanaście obiektów cmentarnych z pochówkami Rosjan z lat 

1919–1921, 11 miejsc pochówku żołnierzy rosyjskich z okresu wojen napoleońskich oraz 

groby żołnierzy sowieckich i ich rodzin, pozostawione po wycofaniu z Polski Północnej 

Grupy Wojsk Armii Sowieckiej/Rosyjskiej38.  

Ministerstwo obrony FR prowadzi długodystansowe działania, których zadaniem jest 

wzmocnienie rosyjskiej narracji historycznej. W tym celu podejmuje wysiłki na rzecz 

kompleksowej ochrony miejsc pamięci. Służą temu liczne inicjatywy, jak np. rosyjski 

program „Uwiecznianie pamięci poległych w obronie Ojczyzny” (ros. Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества) na lata 2019–2024, który przewiduje 

remont i rekonstrukcję pomników i mogił. Powstała też internetowa baza danych „Pamięć 

ludu” (ros. Память народа39), która udostępnia informacje o ponad 2 mln żołnierzy. Do 

2023 roku ma powstać portal informacyjny, który będzie skupiać wiedzę o wszystkich 

działaniach zbrojnych, w których Rosja kiedykolwiek brała udział pt. „Pamięć ludu – 
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historia wojenna ojczyzny” (ros. Память народа – лента военной истории 

Отечества40).  

W działania na rzecz poszukiwań grobów żołnierzy rosyjskich i sowieckich jest 

zaangażowanych kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy, którzy należą do ogólnorosyjskiego 

stowarzyszenia Rosyjski Ruch Poszukiwawczy (ros. Поисковое движение России41) lub 

działają w 90 Batalionie Poszukiwań Specjalnych (ros. 90-й отдельный специальный 

поисковый батальон42) pod patronatem ministerstwa obrony.  

W państwach na terenie których znajduje się rosyjskie lub sowieckie dziedzictwo 

historyczne Moskwa wykorzystuje organizacje działające na podobnej zasadzie, jak 

polskie stowarzyszenie „Kursk”. Inne przykładowe organizacje to: Stowarzyszenia 

z Serbii – Wojenne Bractwo Serbii (ros. Боевое братство Сербии) i Wspólnota 

Rosyjskich Rodaków w Serbii imienia pułkownika Rajewskiego (ros. Общество 

российских соотечественников в Сербии имени полковника Раевского); Francji – 

Rosyjsko-Francuska Fundacja Inicjatyw Historycznych (ros. Русско-Французский фонд 

исторических инициатив); Austrii – Centrum Badań „Pamięć” (ros. Исследовательский 

центр Память); Norwegii – Rosyjskojęzyczna Wspólnota „Kalina” (ros. Русскоязычное 

общество Калина)43. 

Wnioski 
 Po II wojnie światowej sowieckie pomniki zwycięstwa odgrywały w Europie 

Środkowo-Wschodniej rolę ostentacyjnego symbolu dominacji Moskwy. 

Współcześnie stały się symbolem wpływów Kremla oraz narzędziem 

dezinformacji wymierzonym w Europejczyków. Kreml stara się je wykorzystywać 

w celu polaryzacji opinii publicznej. Wokół tych symboli stale mobilizuje lokalne 

środowiska prorosyjskie, czego najlepszym przykładem są cykliczne obchody Dnia 

Zwycięstwa w Berlinie, które gromadzą zwolenników „russkiego miru” w parku 

Treptower i Tiergarten w Berlinie 

 Napaść na Ukrainę kolejny raz ożywiła debatę antypomnikową. W wielu krajach 

władze lokalne, a potem centralne zdecydowały się na ich rozbiórkę. Tak stało się 

przede wszystkim na Ukrainie, w Polsce i na Litwie. W Niemczech zaś debata trwa, 

i mimo ostrej krytyki, co do ich obecności w przestrzeni publicznej, na razie nie 

widać rozwiązań systemowych.  

 Państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie wypracowały jednolitego podejścia 

wobec obecności pomników w przestrzeni publicznej. Przeszkadza w tym 

wcześniejsze ustawodawstwo i umowy międzynarodowe, które te państwa 

zobowiązują do ochrony nie tylko pomników, ale też cmentarzy 

rosyjskich/sowieckich. Z drugiej strony podejmowane są kroki mające na celu 

usuwanie najbardziej kontrowersyjnych monumentów, które bezpośrednio służą 

mobilizacji prorosyjskich nastrojów. 

 Kwestią otwartą zostaje „depozyt” dziedzictwa sowieckiego i pomysł na 

przechowywanie pozostałości. Nie ma w tej sprawie wypracowanej, jednolitej 
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formuły. Wynika to z innej sytuacji społeczno-etnicznej poszczególnych krajów 

oraz odrębnej pamięci historycznej. Wiadomo zaś na pewno, że groby żołnierzy 

sowieckich nie są profanowane, czego zakłamany obraz funkcjonuje w rosyjskiej 

przestrzeni informacyjnej.  

 Intensyfikacja propagandy rosyjskiej na kierunku historycznym wymierzona 

w odbiorcę zewnętrznego przyniosła efekt odwrotny od zamierzonego. Demontaż 

pokazał, że Europejczycy zniewoleni przez lata przez komunizm odrzucili 

sowiecką/rosyjską opowieść o II wojnie światowej. Narracja o cierpieniu 

i zniewoleniu, a nie „wyzwoleniu” przebiła się na masową skalę i szuka 

sprawiedliwości w przestrzeni publicznej.  
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