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Abstract	
This essay aims to explore perspectives of the mnemotic process in today’s Russia, especially the 
mnemotic project Russia – My History. This project was initiated in 2011 originally by the 
Russian Orthodox Church (ROC), but it soon became a cooperation between the Russian Church 
and the Russian state. The project exhibits Russian history in multimedia parks and is located to 
twenty-three cities in Russia, and is becoming an integrated part of the state educational system. 
A certain political discourse is detectable within this project realised as a process of creating a 
mutual understanding of history to pass for what can be called a usable past, which aims to serve 
political ends and means. In this paper I study aspects of this discourse and also the main 
ideologist who created it. The essay will futhermore, in connotation with the mnemotic project 
Russia – My History, discuss different concepts and aspects of memory making, such as Zygmunt 
Bauman’s concept Retrotopia, as well as the phenomenon nostalgia, and furthermore the 
concepts of “reenactment”, “performative patriotism”, and “collective myths”. The material on 
Russia – My History consists mainly of quite recent articles from the last five years, the method is 
thematic, conceptual and hermeneutic-phenomenological. 
	
Резюме 
Данное исследование посвящено анализу процесса политики памяти в России, а именно,  
мнемотическому проекту Россия – моя история. Проект инициирован Русской 
православной церковью (РПЦ) в 2011 году, но на данный момент является результатом 
сотрудничества РПЦ с Российским государством. В проекте представлена история России 
в мультимедийных парках, расположенных в двадцати трех городах страны. Проект 
Россия – моя история интегрирован в систему государственного образования России. В 
экспозициях проекта присутствует особенный политический дискурс, направленный на 
создание общего понимания истории, и который можно было бы определить, как создание 
полезного прошлого, которое служит политической повестке дня. В данной работе 
рассмотрены разные аспекты этого дискурса и взгляды основоположника и идеолога 
проекта. Далее, в исследовании обсусдать и рассматриваются разные аспекты и понятия в 
контексте проекта Россия – моя история, такие концептии как, например, концепт 
Зугмунта Баумана «Ретротопия» и концепт «ностальгия», концепт «reenactment», 
«перформативный патриоттизм»  и  «коллективные мифы». В качестве материала о 
проекте Россия – моя история используется статьи за последный пять лет. Метод анализа 
– тематический, концептуальный и герменевтический-феноменологический. 
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1.	Inledning 
Inom forskningsfältet ”Minnespolitik” är det möjligt att studera hur ett kollektivt minne av tider 

som flytt kan interpreteras på olika sätt. Det finns flera aspekter på hur ett sådant kollektivt minne 

skapas, liksom på vilka sätt och med vilka metoder detta sker. I Ryssland, som är denna uppsats 

territoriala studieobjekt, pågår i dagens samhälle på flera nivåer en interpretation och även en 

omtolkning av historien och fenomen som uttrycker densamma. Denna process kan observeras 

inom olika sfärer där den kommer till uttryck på skilda områden såsom exempelvis i officiell 

historieskrivning för skolan, eller i kyrkans ökande inflytande på politiken och vidare även 

genom att studera vilka högtider som initieras för gemensamt firande i samhället, det gäller både 

sekulära och kyrkliga firanden.  

     Anknutet till denna minnesskapande process finns känslan av nostalgi, nostos som betyder att 

återvända hem, och algos som betyder smärta, ofta tolkat som längtan. Det handlar om en 

nostalgi som riktar sig mot något som förflutit och en längtan efter ett kollektivt minne av detta. 

Detta svunna blir till ett kollektivt minne som kan hjälpa människan att tolka sin samtid, och där 

nostalgin även kan, enligt Svetlana Boym  handla om att bli förälskad i sin egen 

föreställningsförmåga. Särskilt gäller hennes observation länder som genomgått stora historiska 

förändringar såsom exempelvis Ryssland har gjort under 1900-talet och fram till i dag, jag 

återkommer till detta nedan. Under 1900-talet har landet Ryssland varit dels imperium och dels 

sovjetrepublik, till detta kommer Sovjetunionen under perestrojka, samt unionens kollaps och 

vidare det ”vilda 1990-talet”, och till sist det Ryssland vi möter i dag, i form av den Ryska 

Federationen. Det är därför nödvändigt att fråga sig, när gäller det Ryssland vi möter i dag, vad vi 

skall vi kalla det. Är landet en demokrati, ett imperium – eller vad är det? Dessa frågor om 

landets identitet, om än intressanta, är dock inte denna uppsats huvudsakliga frågeställning, men 

de finns underliggande i diskursen i skapandet av en minnespolitik, eftersom de handlar om 

Rysslands identitet och självförståelse. Vad landet är till sin identitet bestämmer hur minnet av 

det skall gestaltas, och identiteten skänker landet legitimitet. 

1.2	Vad	är	minnespolitik? 
Denna studie ägnas området minnespolitik i Ryssland. Forskningsområdet minnespolitik går 

tillbaka till 1980-talet och befinner sig, enligt vissa forskare för närvarande i sin tredje fas.1 

																																																								
1 Fendt, G., Krawatzek, F., Mehler, D., Friedemann, P., och Trimcev, R., ”Entangled Memory: Toward a Third Wave 
in Memory Studies”, i: History and Theory 53. 2014, 27. 
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Inledningsvis kan en aspekt av mer generell karaktär noteras vad gäller konceptetet kollektivt 

minne,  nämligen att: ”Collective memory is not what historians say about the past… 

Professional history matters to be sure, but only to a small population. Collective remembrance is 

a set of acts which go beyond the limits of the professionals. These acts may draw from 

professional history, but they do not depend on it.”2  

     Denna Winter och Sivans utsaga korresponderar med Fendt et al, som väljer ut tre perspektiv 

som fundament för minnesforskningen, nämligen ”Memory and Time”, ”Language of Memory”, 

och ”Acts of Remembering”.3 De argumenterar för att konceptet minne handlar om en 

interpretation av tidigare händelser, och därefter den betydelse som dessa minnen tillmäts och 

vilka bland dessa som skall fungera som ”acts of remembering”, i en kollektiv mening. De 

betonar också att det finns ett nära samband mellan frågan om vad man önskar minnas och hur 

det hör samman med frågan om identitet och legitmitet.4 

     Den minnespolitiska diskursen handlar om att skapa en gemensam historieuppfattning, i det 

här fallet i det ryska samhället, och denna är, enligt den ryska forskaren Olga Malinova, ett av de 

viktigaste fundamenten för den kollektiva identiteten i dagens Ryssland.5 Malinova anser att 

landets politiska ledning använder sig av historien för att skapa en gemensam identitet, vilken i 

Rysslands fall har handlat om att återvinna en identitet som gått förlorad under 1900-talets 

historiska händelser. Hon tecknar ett historiskt förlopp som kan sammanfattas som att det 

nyblivna Sovjetunionen hade svårt att finna en gemensam identitet inom sig med de olika 

delrepublikerna, vilka alla tidigare hört till det tsaristiska imperiet: ”Russian identity had 

historically tended to be associated with the core of the empire, and dominant historical narratives 

confirmed this vision.”6 Denna situation, med ett sökande efter en gemensam identitet, 

aktualiserades återigen efter år 1991 då Sovjetunionen upphörde att existera, och det blev den 

Ryska federationens uppgift att skapa en ny identitet. Dock fanns inget självklart historiskt 

narrativ redo att tas i bruk att tillgå, utan detta måste tillskapas. Det blev därför aktuellt att 

utveckla ett officiellt historiskt narrativ som kunde förklara och ge mening åt det förflutna såväl 

																																																								
2 Winter, J., Sivan, E., ”Setting the framework”, i: War and Remebrance in the Twentieth Century. 1999, 8. 
3 Winter, J., Sivan, E., ”Setting the framework”, i: War and Remebrance in the Twentieth Century. 1999, 8. 
4 Fendt, G., Krawatzek, F., Mehler, D., Friedemann, P., och Trimcev, R., ”Entangled Memory: Toward a Third Wave 
in Memory Studies”, i: History and Theory 53. 2014, 42–43. 
5 Malinova, O., “Constructing the ’Usable Past’: The Evolution of the Official Historical Narrative in Post-Soviet 
Russia”, i: Cultural and Political Imaginaries in Putin’s Russia. 2019, 85. 
6 Malinova, O., “Constructing the ’Usable Past’: The Evolution of the Official Historical Narrative in Post-Soviet 
Russia”, i: Cultural and Political Imaginaries in Putin’s Russia. 2019, 85. 
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som åt samtiden, liksom åt framtiden.7 Den institution, stat eller person som agerar i enlighet med 

denna historiska diskurs kan kallas en mnemonisk aktör som agerar för att skapa en gemensam 

identitet, genom en gemensam historia och genom gemensamma minnen.  

     Att skapa en bild av historien är dock inget nytt fenomen i den ryska diskursen, det framgår av 

Gudrun Perssons studie om den Sovjetiska perioden1922–1991. Hon visar på att svårigheten att 

förstå och tolka den sovjetiska historiska perioden, går tillbaka på dess förljugenhet. Hon skriver 

att den sovjetiska perioden var en tid av ständigt mnemoniskt skapande: 

Ilusion och bedrägeri var en del av det dagliga livet. Historien skrevs om för att undan för undan 
passa in i den ständigt förändrade verkligheten – Sovjetunionen blev ett land med en 
oförutsägbar historia… Den bild som tecknades, var just en bild.8 
	
Persson anser vidare att när Sovjetunionen sedermera föll samman år 1991, var det av det skälet 

att utan terror och utan kommunistpartiets envälde kunde unionen inte längre hålla samman. Hon 

hänför sovjetledningens passivitet när Sovjetunionens fall skedde, till det faktum att ledningen så 

övertygat trodde på den bild av historien, samhället och verkligheten som den skapat att den inte 

kunde se att bilden var falsk. De kunde inte se att bilden, var just endast – en bild.9 

     Denna uppsats skall dock inte koncentrera sig främst till staten, utan till kyrkan, närmast den 

Rysk-ortodoxa kyrkan, ROK. Ty när staten arbetar med att skapa ett gemensamt och 

identitetsskapande narrativ för det ryska folket och för den ryska staten, gör den det inte i ett 

vakuum utan den samarbetar med olika partners, såsom exempelvis den Rysk-ortodoxa kyrkan. I 

det följande kommer kyrkans roll som mnemonisk agent eller aktör att studeras, främst i 

förhållande till vilka minnen som aktualiseras och hur de aktualiseras i utställningsparkerna 

Rossija - moja istorija, samt hur ROK samarbetar med staten i den mnemoniska process som där 

är att märka. Dock arbetar inte heller den Rysk-ortodoxa kyrkan i en separat sfär, utan är infogad 

i en kontext en mnemonisk ”infrastruktur" som utgörs av det ryska samhället, därför fogas till 

studien en kontextuell orientering.10 

																																																								
7 Malinova, O., “Constructing the ’Usable Past’: The Evolution of the Official Historical Narrative in Post-Soviet 
Russia”, i: Cultural and Political Imaginaries in Putin’s Russia. 2019, 86. 
8 Persson, G., ”I krigets skugga”, i: Ryssland – Ett annat Europa. Historia och samhälle under 1000 år. 1995, 237.	
9 Persson, G., ”I krigets skugga”, i: Ryssland – Ett annat Europa. Historia och samhälle under 1000 år. 1995, 238. 
10 Suslov, M., ”Regimeideologi og politisk historiebrug i Rusland: Udstillingen ’Rusland – Min Historie”, i: Nordisk 
Østforum Nr. 35. 2021, 239.	
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2.	Forskningsöversikt		
Det minnespolitiska forskningsfältet är mycket stort, och materialet måste med nödvändighet 

avgränsas till en rimlig kontext till frågan om konceptet Rossija – moja istorija, och till de 

mnemoniska aktörer som är knutna till detta. Jag kommer i det följande att inledningsvis att 

redovisa de artiklar och den litteratur som hör hemma inom den historiska och minnespolitiska 

sfären, och därefter den litteratur som specifikt behandlar det mnemoniska projektet Rossija – 

moja istorija. Översikten disponeras tematiskt. 

     Zygmunt Bauman är en välkänd sociolog som med boken Retrotopia (2017) ger exempel på 

ett sätt att förhålla sig till det förflutna och att skapa sig en tillvaro med hjälp av minnen som ger 

trygghet och stabilitet. Denna trygga plats som han kallar Retrotopia blir en tillflyktsort där man 

kan vistas, och samtidigt avstå från att fokusera på en kommande framtid på ett konstruktivt och 

solidariskt sätt. För Bauman är Retrotopia som koncept, ett defaistiskt förhållande, och inte ett 

idealt. Det är en reträttplats som också innehåller inslag av en polarisering mellan ”vi och dem”. 

Bauman iakttar fenomenet på ett globalt plan, och han identifierar dess mekanismer i sin bok. Det 

handlar om en sorts topologi, där man söker en trygg plats som kan återupplevas i nuet.11  

     Även Svetlana Boym diskuterar minnet men utifrån ett annat perspektiv än Bauman, nämligen 

från nostalgins horisont i boken The Future of Nostalgia (2001). Hon noterar, som ovan har 

nämnts, särskilt att länder med ett förflutet med många traumatiska händelser såsom revolutioner 

och krig, har en särskilt stor benägenhet att söka sig till nostalgiska föreställningar om en värld, 

eller en plats, att längta till i ett avlägset förflutet.12 

     Per-Arne Bodin, har intresserat sig för frågan om Rysslands identitet, och Ryssland 

som heligt samt Ryssland som delaktigt både i Bysans och i Europa. I boken Ryssland. Idéer och 

identiteter (2000) koncentrerar Bodin framställningen till dessa frågor, liksom han även gör i 

Ryssland och Europa. En kulturhistorisk studie (2006). Ryssland som heligt hör samman med 

den ryska självförståelsen och identiteten, uppfattningen om heligheten är vidare en faktor när det 

gäller hur Ryssland ser på andra länder. Denna föreställning började utvecklas under den senare 

delen av 1400-talet och hör också samman med tanken på Ryssland som det tredje Rom, vilket 

Bodin utförligt diskuterar i sina böcker. I boken Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland 

																																																								
11 Bauman, Z., Retrotopia. 2017. 
12 Boym, S., The Future of Nostalgia 2001. 
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(2016) diskuterar Bodin bland annat hur olika nationella symboler kan fyllas med nytt innehåll 

och återanvändas som gemenskapsskapande och samtidigt fungera som identitetsmarkörer.13 

     Kristian Gerner, skriver i artikeln ”Ryssland, statsbildningen som historiskt problem”, 

som ingår i antologin Ryssland – Ett annat Europa. Historia och samhälle under 1000 år (1995), 

om hur den ryska statens självuppfattning och identitet samt faktorer anknutna till dessa fenomen 

är väsentliga att räkna med i diskussioner om eller med Ryssland.14  

     Gudrun Persson analyserar frågan om Ryssland ”I krigets skugga” i samma volym 

Ryssland – Ett annat Europa. Historia och samhälle under 1000 år (1995). Hon anser att frågan 

om fiender är central i den ryska diskursen, och även Persson reflekterar över kriget och över 

betydelsen av att kunna förenas omkring en gemensam fiende som en identitetsskapande faktor, 

liksom över behovet av historiska gestalter som samtida förebilder. Hon diskuterar även den 

sovjetiska historieskrivningen vilken tenderade att i stället för att återge händelser sådana de var, 

skapade en önskad bild av olika skeenden.15 

     När det gäller mnemonisk forskning inom fältet minnespolitik finns flera studier som kan 

relateras till det aktuella ämnet för denna uppsats. Gregor Fendt, et al diskuterar minnespolitiken 

som forskningsfält i artikeln ”Entangled Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies” 

(2014) och identifierar tre mnemoniska perspektiv vilka tjänar som raster för vad författarna 

identifierar som en ny fas inom minnespolitisk forskning.16 

     Wojciech J. Burszta, noterar i artikeln “Silencing the Past, Retrotopia, and Teaching History” 

(2019) att det är möjligt att använda Baumans koncept Retrotopia också när det gäller 

undervisningen i historieämnet.17 Även Marc Ferro, intresserar sig för hur historien kan brukas 

och missbrukas, och hur man undervisar om tider och händelser som förflutit, i boken The Use 

and Abuse of History: Or how the past is taught to children (2003).18 

																																																								
13 Bodin, P-A., Ryssland. Idéer och identiteter 2000; Ryssland och Europa. En kulturhistorisk studie. 2006; Från 
Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016. 
14 Gerner, K.,”Ryssland, statsbildningen som historiskt problem”, i: Ryssland – Ett annat Europa. 
Historia och samhälle under 1000 år. 1995 (265–288). 
15 Persson, G.,”I krigets skugga”, i: Ryssland – Ett annat Europa. Historia och samhälle under 1000 år. 1995 (215–
238). 
16 Fendt, G., Krawatzek, F., Mehler, D., Friedemann, P., och Trimcev, R., ”Entangled Memory: Toward a Third 
Wave in Memory Studies”, i: History and Theory 53, 2014 (24–44). 
17 Burszta, W. J., “Silencing the Past, Retrotopia, and Teaching History”, i: Nationalities Affairs New Series 50. 2019 
(1–13). 
18 Ferro, M., ”The Use and Abuse of History: Or how the past is taught to children.” 2003.	
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     Joseph Zajda, skriver även han om hur historieundervisningen av skolbarn. Hans framställning 

gäller skolundervisningen i Ryssland som han finner har en underliggande politisk styrning som 

främst inriktar sig på vilket innehåll skolans historieböcker skall ha. Han noterar i artikeln 

“Russian History Textbooks: An Analysis of Historical Narratives Depicting Key Events” (2013) 

särskilt hur Det det Stora fosterländska kriget (Andra världskriget) framställs i skolans 

historieböcker, och vidare anser han att det finns en osynlig överenskommelse som kommer till 

uttryck i historielärarnas inställning vilken är i samklang med regeringens doktrin. Denna 

gemensamma förståelse gäller främst segern i det Stora fosterländska kriget och synen på kriget 

och segern som en patriotisk händelse.19 

     Paul Goode, noterar i sin studie “Humming Along: Public and Private Patriotism in Putin’s 

Russia”, publicerad i Everyday Nationhood. Theorising Culture, Identity and Belonging after 

Banal Nationalism (2017) att Ryssland nödgades att söka en ny identitet efter Sovjetunionens 

fall, och hur detta resulterat i en patriotiskt färgad identitet, både i den officiella sfären, såväl som 

i den privata.20 

     Matthew Blackburn, undersöker i en artikel baserad på en fältstudie utförd i Ryssland,   hur ett 

urval av befolkningen, på så kallad gräsrotsnivå, förhåller sig till revolutionsåret 1917 års 

händelser. Den bär titeln ”Myths in the Russian Collective Memory: ’The Golden Era’ of Pre-

Revolutionary Russia and the ’Disaster of 1917” (2018). Genom intervjufrågor får Blackburn 

veta att ett flertal av de intervjuade i hans material uppfattar historiska händelser i samband med 

1917 som katastrofala, liksom det efterföljande inbördeskriget.21 

    Precious Chatterje-Doody, & Marie Gillespie skriver också de om revolutionsåret 1917 i “The 

Cultural Politics of commemoration: Media and Remeberance of the Russian Revolutions of 

1917” (2019) och de noterar att själva firandet av 1917 års revolutioner starkt tonades ned i 

Ryssland, trots att det även fanns en kommitté tillsatt att utföra uppdraget att organisera ett 

firande, var ett sådant knappt märkbart i Ryssland.22 

																																																								
19 Zajda, J., “Russian History Textbooks: An Analysis of Historical Narratives Depicting Key Events”, i: Curriculum 
and Teaching. January 2013 (1–21). 
20 Goode, P., “Humming Along: Public and Private Patriotism in Putin’s Russia”, i: Everyday Nationhood. 
Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism. Ed. Michael Skey & Marco Antonsich. 
Palgrave, Macmillan. London 2017 (121-146). 
21 Blackburn,  M., ”Myths in the Russian Collective Memory: ’The Golden Era’ of Pre-Revolutionary Russia and the 
’Disaster of 1917”, i: Scando-Slavica 64:1. 2018 (31–46). 
22 Chatterje-Doody,P., & Gillespie, M., “The Cultural Politics of commemoration: Media and Remeberance of the 
Russian Revolutions of 1917”, i: European Journal of Cultural Studies. 2019 (1–10). 
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     Olga Malinova har ägnat sin uppmärksamhet åt hur man tillskapar ett användbart förflutet i 

artikeln ”Constructing the ’Usable Past’: The Evolution of the Official Historical Narrative in 

Post-Soviet Russia” (2019). Malinova fokuserar sin text till den ryska statens strävan att tillskapa 

ett officiellt gemensamt historiskt narrativ. Hon finner att med en ekletisk urvalsmetod sorteras 

konceptet minne in under två kategorier, nämligen den kulturella och den vetenskapliga kategorin 

med arvet efter framstående gestalter i den ryska historien, och minnet av ryska militära segrar. 

Dessa gestalter och segrar blir enligt Malinova till ”pilars’ of collective identity”, vilka vilar i 

Rysslands tusenåriga historia.23 

     Serguei Oushakine, lanserar i sin artikel ”Remembering in Public: On the Affective 

Management of History” (2013) begreppen “reenactment” och “affective management” som 

olika sätt eller metoder att leva ut minnen och göra dem närvarande i rumtiden. Detta sker genom 

en form av assemblage genom vilket en person klär sig som den man vill minnas, i det aktuella 

fallet handlar det om att återuppleva segern i det Stora fosterländska kriget, och att göra detta 

genom att iscensätta ett skeende som liknar det som förflutit. Det handlar om en akt av 

”reenactment” ett slags återupplevande, som låter det förflutna bli levande och bli till en verklig 

”topos” med verkliga människor och verkliga objekt. Denna akt medför, enligt Oushakine, en 

egendomlig känsla av att det temporala upphävs och det förflutna upplevs som närvarande, fast 

det inte är det.24        

     Тokarevs analys av ”De odödligas regemente”  kan i anslutning till Oushakines resonemang 

betraktas som ett empiriskt uttryck för Oushakines analys. I artikeln  ”Бессмертный полк. 

Символический анализ» där människor går i processioner och visar upp avlidna anförvanters 

porträtt och artefakter, understryker Tokarev det faktum att denna procession är ett segertåg, ett 

patriotiskt sådant som den politiska ledningen använder för att tillskapa känslan av en gemensam 

identitet.25 

																																																								
23 Malinova, O., ”Constructing the ’Usable Past’: The Evolution of the Official Historical Narrative in Post-Soviet 
Russia”, i: Cultural and Political Imaginaries in Putin’s Russia. Ed. Niklas Bernsand, Barbara Törnqvist-Plewa. 
(2019) Chapter 4 (85–104). 
24 Oushakine, S.,”Remembering in Public: On the Affective Management of History”, i: Ab Imperio 1/2013, (269–
302). 
25 Токарев, А.С., ”Бессмертный полк. Символический анализ: Политика идентичность: дискурсы и практики» 
i: Вестник Пермского Научного Центра 5. УДК 32.019.51 (77–85) (2016). 
https://cyberleninka.ru/article/n/bessmertnyy-polk-simvolicheskiy-analiz . Hämtad 2021-10-10, kl. 11.35. 
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     Nikolaj Jagodka disktuerar även han segern i det Stora fosterländska kriget och dess betydelse 

i mening av att en tradering sker från den äldre generationen till den yngre, i skapandet av ett 

gemensamt minne och identitet.26 

     När det gäller forskning om det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija, och den Rysk-

ortodoxa kyrkan såväl som om dess upphovsman metropoliten Tichon, finns ett antal artiklar på 

engelska, främst av ryska forskare som besökt historieparkerna och skrivit på engelska, men även 

en artikel av den västerländska forskaren Marlene Laruelle, som även hon har avlagt ett besök vid 

Rossija – moja istorija.27 Vidare finns även artiklar på ryska, utifrån olika aspekter av 

utställningen. Dock är att märka att just detta forskningsområde det mnemoniska projektet 

Rossija – moja istorija, inte sträcker sig längre tillbaka i tiden än till år 2013, i strikt mening, och 

att det därför ännu återstår många aspekter att utforska när det gäller detta projekt. 

     Den ryske historikern Sergej Ivanov återger i artikeln ”The Three Pillars on Which the 

Exhibition Rests are Monarchism, Clericalism, and an All-Pervasive Conspiracy Theory”	(2019)		

aspekter av sitt besök i historieparkerna Rossija – moja istorija. Titeln antyder hur hans intryck 

huvudsakligen utkristalliserar sig, således ser han utställningen som  vilande på ett fundament av 

monarkism, klerikalism och konspirationsteorier. Han fäster sig vidare främst vid att Rossija – 

moja istorija rekommenderas av det ryska utbildningsdepartementet inte endast till skolbarn, utan 

även som en nyttig lektion för deras lärare.28 

     Den ryska forskaren Ekaterina Klimenko baserad i USA, presenterar de mest detaljerade 

redovisningarna om Rossija – moja istorijas tillkomst och uppbyggnad. Hon har vid flera 

tillfällen besökt historieparkerna i olika städer, och beskriver sina intryck och sin analys i tre 

olika artiklar. Det handlar om artiklar från år 2020 och 2021, och kan därför även betraktas som 

det senaste vad gäller aktuell forskning om detta mnemoniska projekt. Hennes första artikel i 

ämnet bär titeln ”Building the Nation, Legitimizing the State: Russia – My History and Memory 

																																																								
26 Ягодка Н. Н.   ”Роль некоммерческих организаций и гражданских инициатив в сохранении исторической 
памяти Великой Отечественной войне ”, i: Социологическая наука и социальная практика № 1(13), (93–101).  
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nekommercheskih-organizatsiy-i-grazhdanskih-initsiativ-v-sohranenii 
istoricheskoy-pamyati-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/vie Hämtad 2021-10-10, kl. 11.45. 
27 Jag är medveten om Mikhail Suslovs artikel ”Regimeideologi og politisk historiebrug i Rusland: Udstillingen 
’Rusland – Min Historie”, i: Nordisk Østforum Nr. 35 (236–256) i vilken han bland annat beskriver sina besök vid 
historieparkerna Rossija – moja istorija-parkerna. Tyvärr har jag dock inte mer än ytterst begränsat inkluderat hans 
forskningsresultat, av det skälet att artikeln publicerades vid samma tid som uppsatsens tidsfrist var ute. 
28 Ivanov, S ”The Three Pillars on Which the Exhibition Rests are Monarchism, Clericalism, and an All-Pervasive 
Conspiracy Theory”. (2019) https://www.ponarseurasia.org/russia-my-history-history-as-an-ideological-
tool/Hämtad: 2021-11-05. Kl. 15.42. 
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of the Russian Revolutions in Contemporary Russia” (2020) i vilken hon ger en utförlig 

redogörelse för det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija.29 Vidare skriver hon om hur 

den terror som utövades under Stalin-tiden kommit att i historieparken presenteras som ett led i 

en strävan mot ett högre syfte, nämligen segern i det Stora fosterländska kriget. Om detta skriver 

hon i artikeln: ”The Great Patriotic Tragedy: ”Russia - My History”, and the Official Memory of 

the Stalinist Repressions in Putin’s Russia” (2021).30 Vidare skriver hon i en artikel från oktober 

2021 om hur det är möjligt att inom ramen för det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija, 

konvertera händelser som betraktas som tragedier i landets historia, till politiskt användbara 

sådana. Hennes artikel bär titeln: ”Politically Useful Tragedies: The Soviet Atrocities in the 

Historical Park(s) “Russia — My History” (2021).31 

     Den ryske historikern Ivan Kurilla, kommenterar också han utställningsparken i sin artikel  

”History as an Idelogical Tool” (2018).32 Han identifierar flera problemområden och kritiserar 

den slarvighet och de faktamässiga felaktigheter som utmärker utställningen. Vidare  

 fäster han uppmärksamhet vid det som inte kan ”fixas” i historieprojektet även om felaktigheter 

korrigeras, nämligen interpreationen av historiska händelser och hur denna sedan används för att 

legitimera den samtida politiska strävan att skapa ett gemensamt minne. 

     Även hans kollega Adrian Selin, medverkar med liknande synpunkter i artikeln ”Deliberate 

Omissions” (2018). Selin fokuserar på den lokala variation som förekommer i 

utställningsparkerna, i hans fall handlar det om Sankt Petersburg, och han är mycket kritisk till 

det styvmoderliga sätt som svåra händelser behandlas på såsom exempelvis hur åren under 

Leningrads belägring framställs.33 

     Marlene Laruelle har som ovan har nämnts, också hon besökt  historieparken Rossija – moja  

istorija. Hon betraktar det som ett försök av den Rysk-ortodoxa kyrkan att genom  

																																																								
29 Klimenko, E,  ”Building the Nation, Legitimizing the State: Russia – My History and Memory of the Russian 
Revolutions in Contemporary Russia”, i: Nationalities Papers. 2020 (1–17). 
30 Klimenko, E., ”The Great Patriotic Tragedy: ”Russia - My History”, and the Official Memory of the Stalinist 
Repressions in Putin’s Russia” (2021) (1–24). https://www.researchgate.net/publication/353352930 Hämtad 2021-
10-21. Kl. 
31 Klimenko, E., ”Politically Useful Tragedies: The Soviet Atrocities in the Historical Park(s) “Russia — My 
History”, i: Problems of Post-Communism. 2021 (1–14). Published online: 7 October. ISSN: (Print) (Online) Journal 
homepagehttps://www.tandfonline.com/loi/mppc20 https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1974884. Hämtad: 2021-
11-21. Kl. 09.42. Även pdf: file:///Users/mariaeckerdal/Downloads/-Politically-Useful-Tragedies-The-Soviet-
Atrocities-in-the-Historical-Park-s-Russia-My-History.pdf  
32 Kurilla, I., ”History as an Idelogical Tool” (2018)  https://www.ponarseurasia.org/russia-my-history-history-as-an-
ideological-tool Hämtad: 2021-11-05. Kl. 17.30. 
33 Selin, A., ”Deliberate Omissions.” (2018) https://www.ponarseurasia.org/russia-my-history-history-as-an-
ideological-tool/ Hämtad: 2021-11-05. Kl.16.29. 
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historieexposén gripa tolkningsföreträdet när det gäller den ryska historien, och samtidigt 

markera Rysslands ortodoxa tillhörighet sedan mer än tusen år. Vidare problematiserar och 

diskuterar hon både den ryska illiberalismen och den pluralitet som utmärker den sittande 

regimen i Ryssland. Dock använder jag mig i detta arbete främst av hennes analys av det 

mnemoniska projektet Rossija – moja istorija, liksom av hennes slutsatser om den Rysk-ortodoxa 

kyrkans politiska agenda i Ryssland av i dag. Hon framställer denna sin analys i artiklarna ”The 

Russian Orthodox Church’s Conquest of the History Market” (2017), och i ”Making sense of 

Russia’s Illiberalism” (2020) samt i ”The Putin Regime’s Ideological Plurality” (2021). 

     De ryska forskarna Valtman och Krasilnikova, diskuterar i artikeln  

”Практики политики памяти: Парк-музей «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» в системе 

институциональных противоречий” (2019) det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija, 

såsom ett institutionaliserat och motsägelsefullt projekt . Bland annat noterar de hur 

marknadsföringen av projektet ser ut, samt konstaterar att målsättningen med projektet 

formuleras av statsledningen vad gäller historieparkenas målgrupper och syftet med dessa parker. 

Det är målsättningar som inte endast handlar om att skapa en gemensam historiesyn, utan som 

även äger inslag av patriotisk fostran av det ryska folket.34 

2.1	Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur den Rysk-ortodoxa kyrkan (ROK), 

Русская Православная церковь (РПЦ), agerar och har agerat, som mnemonisk agent i Ryssland 

under åren 2011–2021. När det gäller historieprojektet Rossija – moja istorija  som exempel för 

studien, har det valts för att kyrkan initierat det och driver det tillsammans med den ryska staten. 

Rossija – moja istorija består av ett antal interaktiva, multimediala museiparker utspridda över 

Ryssland, från Sankt Petersburg till Jakutsk. Och studien inriktar sig främst på vilka minnen i den 

ryska historien som den Rysk-ortodoxa kyrkan särskilt vill belysa inom ramen för Rossija - moja 

istorija, samt med vilken intention kyrkan driver det. Till detta kommer vilken betydelse det 

mnemoniska projektet Rossija - moja istorija, har för den minnespolitiska diskursen i Ryssland, 

främst i skapandet av ett gemensamt minne, identitet och legitimitet i det ryska folket. Emellertid 

																																																								
34 Красильникова, И. Е., и Вальдман, И.А. ”Практики политики памяти: Парк-музей «РОССИЯ – МОЯ 
ИСТОРИЯ» в системе институциональных противоречий”, i: Вестник Томского государственного 
университета.  № 444. 2019 (72–82). file:///Users/mariaeckerdal/Downloads/praktiki-politiki-pamyati-park-
muzey-rossiya-moya-istoriya-v-sisteme-institutsionalnyh-protivorechiy%20(1).pdf. Hämtad: 2021-11-19. Kl. 08.39. 
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existerar inte denna utställning i ett vakuum, varför jag placerar in den i en kortfattad 

idéhistorisk- och samtida minnepolitisk kontext. 

2.2	Forskningsfrågor	för	studien	
Hur ser den minnespolitiska kontexten ut i dagens Ryssland? 

Vilka är de minnen som den Rysk-ortodoxa kyrkan särskilt vill lyfta fram ur den ryska historien i 

det mnemoniska projektet Rossija - moja istorija? 

På vilka grunder sker urvalet av dessa minnen? 

Hur implementeras dessa minnen i utställningen?    

Vilken är den Rysk-ortodoxa kyrkans intention med projektet? 

Hur har samarbetet med den ryska staten initierats ? 

Vilka aktörer, eller personer, från den rysk-ortodoxa kyrkan kan identifieras som särskilt viktiga i 

den mnemoniska processen i projektet Rossija - moja istorija, och i det ryska samhället av i dag? 

Förekommer det en kritik av det mnmemotiska projektet Rossija – moja istorija i Ryssland i dag, 

och hur ser denna i såfall ut? 

2.3	Metoddiskussion,	avgränsning	och	begreppsbestämning	
Det arbetssätt jag använder mig av i uppsatsen är baserat på en underliggande filosofisk 

utgångspunkt som är hermeneutiskt-fenomenologisk. Fenomenologin går tillbaka på Husserls 

tolkning av ”läran om det som visar sig”, för att uttrycka sig enkelt.35 Det handlar i huvudsak om 

att koncentrera sin undersökning till den ”intentionalitet”, med vilken handlingar utförs och 

observeras, nämligen såsom i detta arbete, med vilken intentionalitet den Rysk-ortodoxa kyrkan 

agerar inom fältet minnespolitik exempelvis när det gäller utställningsparkerna, Rossija - moja 

istorija. Fenomenologin betonar vidare att människans medvetande alltid är riktat mot något och 

detta något har en mening. Hermeneutiken, å sin sida, utgår ifrån att denna mening inte är 

omedelbart given, utan att den måste tolkas, vilket sker genom den konkreta arbetsmetoden.36 Så 

långt mina filosofiska utgångspunkter.  

     Vad gäller själva arbetsmetoden för studien så genomförs undersökningen induktivt vilket 

tillåter att det är möjligt att sluta sig till generella slutsatser utifrån ett empiriskt material. Det är 

således möjligt att utifrån ett empiriskt material nå fram till kvalitativa slutsatser för att nå en 

																																																								
35 Åsberg, R., Ontologi, epistomologi och metodologi. En kritisk genomgång av vissa grundläggande begrepp och 
ansatser. 2000:13, 38. 
36  Kristensson Uggla, B., Kommunikation på bristningsgränsen: en studie i Paul Ricoeurs projekt. 1994, 225. 
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djupare förståelse för sitt undersökningsobjekt. Med hjälp av dessa kvalitativa slutsatser kan vi 

förstå och beskriva fenomen och intentionaliteten i ett undersökningsobjekt, vilket gäller både 

implicita och explicita fenomen. Metoden medger en tematisk, konceptuell, kronologisk och 

kritisk läsning av undersökningsmaterialet med begreppen Retrotopia och nostalgi som raster, 

vilka tillsammans med de ovan redovisade forskningsfrågorna är grunden för analysen. Med hjälp 

av denna metod kan jag analysera hur den Rysk-ortodoxa kyrkan fungerar som mnemnoisk aktör 

i Ryssland. Det gäller främst hur kyrkan medverkar i eller påverkar den mnemoniska processen 

genom utställningsprojektet Rossija - moja istorija. Den aktuella tidsperioden för studien är åren 

2011–2021. Det bör även vara möjligt att genom de kronologiska och tematiska perspektiven se i 

vilka sammanhang som den Rysk-ortodoxa kyrkan erfarit inte endast framgång, utan även 

misslyckanden vid implementeringen av sina bidrag till det kollektiva minnet. Genom det 

kronologiska, tematiska och konceptuella (Retropia, nostalgi) arbetssättet kan jag renodla olika 

tankelinjer och fokusera olika fenomen och mnemoniska aktörer i det undersökta materialet.  

 

Avgränsningar 

De artiklar jag använder i studien kommer att citeras på de språk de är skrivna. Vad gäller 

avsnitten som behandlar historieparkerna Rossija - maja istorija har jag tyvärr inte, ännu, själv 

haft möjlighet att besöka dessa och utföra ett fältstudium, utan får förlita mig på dem som har 

utfört ett sådant studium. 

 

Retrotopia,	Utopia	och	Nostalgi	
I sammanhang av ovanstående inledning är det rimligt att introducera och dröja även inför några 

koncept eller begrepp som kommer att användas i denna studie. Begreppet ”retrotopia” är bildat 

utifrån det mer välkända begreppet ”utopia”, som myntades av filosofen och statsmannen 

Thomas More. Han beskriver i sin bok Utopia (1516) ett fiktivt land, således en imaginär 

verklighet som snarast handlar om ett imaginärt hem, (boken betraktas närmast som 

hemmahörande i genren satir). Med tankegångarna i Utopia som utgångspunkt härleder vidare 

sociologen Zygmunt Bauman ur Mores begrepp, sin egen definition av vad som sker i vår samtid 

och kallar det för Retrotopia, vilket också är titeln på hans bok från 2017, som relaterats ovan.37 

Retrotopia som begrepp är fixerat vid territoriell suveränitet. Det handlar om ett ”topos” en plats, 

																																																								
37 Bauman, Z., Retrotopia. 2017. 
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en stad, eller en stat där retrotopin med Baumans definition, handlar om ”visioner lokaliserade till 

ett förlorat/stulet/ övergivet förflutet som vägrar dö”.38 Vidare bestämmer Bauman Retrotopia 

som ”negationen av Utopias negation”, det är i likhet med Utopia, förknippat med ett ”topos”, ett 

territorium vilket man räknar med skall erbjuda någon form av stabilitet och tillräcklig självtillit.39 

Retrotopin skiljer sig dock från utopin genom att den innehåller även det som förflutit, inte endast 

det som skall komma, det vill säga att den inkorporerar tillskott och korrigeringar, liksom att den 

är öppen för ett obegränsat antal förändringar, och är i den meningen helt olik utopin. Den 

slutgiltiga fulländningen (Utopia) ersätts alltså i Baumans begrepp retrotopia av att ett bestämt 

slutligt mål saknas, samtidigt som det innehåller tanken att det till slut, i likhet med utopia, skall 

vara möjligt att förena trygghet och frihet på en och samma plats.40  

     Bauman anser att en färdplan kan upprättas för retrotopin. Vissa historiska händelser eller 

förhållanden blir till hållpunkter i den tid som varit. Till detta hör frågan om selektiv hågkomst 

och selektiv glömska, helt enkelt vad man väljer att komma ihåg och vad man helst vill glömma. 

Dessa aspekter bestämmer hur minnet av det förflutna gestaltar sig, exempelvis att man tillskriver 

det förflutna genuina eller förmodade drag som varit särskilt bärande i påfrestande situationer, 

eller, drag eller aspekter som förlorats eller tillåtits förfalla. Dessa blir till referenspunkter för att 

”upprätta en färdplan för retrotopin”.41 De här relaterade drag som Bauman beskriver i 

Retrotopia, representerar inte ett ideal, enligt Bauman, utan utgör hans analys av sin samtids 

värld. Zeger Polhuijs skriver att Bauman beskriver vad som sker när människor ”react to a world 

of violence and insecurity by closing themselves into tribes and erecting barriers and walls”.42 Det 

är alltså innanför dessa murar som Retrotopia bygges, med en önskan om ett idealt förflutet som 

grund. Det blir på så sätt det ”nya utopia” som sker genom en omtolkning av det som förflutit, i 

stället för en koncentration på att blicka framåt och att bygga en mer stabil framtid.43 Retropia, är 

alltså ett defaistiskt begrepp genom vilket Bauman vill visa på att samhällen och individer hellre 

söker det ideala förflutna än tar fasta på, hur än spröda, möjligheter ”of constructing a good and 

just society in a better future”.44 Det är enklare att vända sig till det förflutna, än att skapa en 

”global solidaritet” och framtid, som Bauman eftersträvar, i stället finner Bauman i sin bok att 
																																																								
38 Bauman, Z., Retrotopia. 2017, 17. 
39 Bauman, Z., Retrotopia. 2017, 12, 17. 
40 Bauman, Z., Retrotopia. 2017, 18. 
41 Bauman, Z., Retrotopia. 2017, 19. 
42 Polhuijs, Z., ”Review: Zygmunt Bauman. Retrotopia”, i: Theory, Culture & Society 35. 2018,  340. 
43 Polhuijs, Z., ”Review: Zygmunt Bauman. Retrotopia”, i: Theory, Culture & Society 35. 2018,  342. 
44 Polhuijs, Z., ”Retropia by Zygmunt Bauman (review)”, i: Utopian Studies, Vol. 28, Nr. 3. 2017, 689. 
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skillnaden mellan ”oss och dem”, blir allt större, och den nationella identiteten blir allt viktigare, 

han uppfattar att monokulturen står i fokus.45  

     Begreppet nostalgi, å sin sida, fungerar som en drivkraft i sökandet efter sådant ett idealt 

förflutet, och den är enligt Boym, mer än ett individuellt fenomen – även kollektiv nostalgi är 

möjlig. Hon anser att nostalgi inte är en enskild företeelse i ett enskilt land, och hon pekar på en 

”global epidemi av nostalgi” som är drivkraften i ”en känslomässig trånad efter en social 

gemenskap med ett kollektivt minne, en längtan efter kontinuitet i en fragmentiserad värld”.46  

Vidare identifierar Boym den globala epidemin av nostalgi som en försvarsmekanism, som 

handlar om att det finns ett hopp om att kunna återskapa det ”ideala hem som finns innerst inne i 

många av dagens inflytelserika ideologier”, vilket hon anser bär med sig faran av att förväxla ett 

verkligt hem med ett imaginärt.47 Att längta handlar inte endast om att längta till en plats, ett 

topos, utan att längta till en särskild tid, eller till en tidsepok. Dessa båda aspekter är likvärdiga 

mål för nostalgin anser Boym, och vidare hävdar hon att nostalgin innehåller ett rebelliskt 

element som gör uppror mot den moderna idén om tiden och dess framskridande. Man längtar 

nostalgiskt till en tid och vägrar att acceptera att den flytt, man vill inte inse att den är 

irreversibel, och därför vill man söka återskapa den.48 Dock handlar nostalgi inte alltid om det 

förflutna, nostalgin kan vara retrospektiv men också prospektiv, och blicka framåt. Nostalgin 

utmärker sig vidare genom att den handlar om individen i relation till kollektivet på olika sätt, 

såsom individen i förhållande till sin nation, och vidare att det personliga nostalgiska minnet och 

det kollektiva nostalgiska minnet hör samman, genom relationen mellan individen och det 

kollektivet.49 Det är även möjligt att bli ”förälskad i sin egen föreställningsförmåga”.50 Nostalgin 

som sådan uppträder ofta enligt Boym, i revolutioners spår och det är inte enligt henne så att 

endast en viss regim skapar revolutionen, utan även att revolutionen skapar den föregående 

regimen och ger den ett visst skimmer. Boym nämner i detta sammanhang att ”kommunismens 

sammanbrott skapade föreställningen om Sovjetunionens sista årtionden som en ’gyllene epok av 

stabilitet, styrka och normalitet’ vilket är den förhärskande uppfattningen i Ryssland idag”, 

																																																								
45 Bauman, Z., Retrotopia. 2017; Burszta, W. J., “Silencing the Past, Retrotopia, and Teaching History”, i: 
Nationalities Affairs New Series 50/2018, 11–13. 
46 Boym, S., The Future of Nostalgia. 2001, xvi. 
47 Boym, S., The Future of Nostalgia. 2001, xvii. 
48 Boym, S., The Future of Nostalgia. 2001, xv. 
49 Boym, S., The Future of Nostalgia. 2001, xvi. 
50 Boym, S., The Future of Nostalgia. 2001, xvi. 
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alltnog skriver hon detta år 2001 och mycket har sedan hänt sedan dess, när det gäller 

historieuppfattningar och önskan om en gyllene epok i Ryssland och dess historia.51  

3–4.	Analys 

3.	Vilket	Ryssland	skall	minnas?	Några	kontextuella	perspektiv	på	historisk	kontinuitet	
i	minnespolitiken	
I fråga om minnespolitik i det postsovjetiska Ryssland är det i första hand relevant att fråga sig 

vilket Ryssland som skall minnas i den kollektiva minnesprocessen. I det följande kommer jag 

att, innan jag går vidare i uppsatsen till exemplet historieparkerna Rossija – moja istorija, teckna 

något av den minnespolitiska kontext eller ”breda infrastruktur” inom vilken detta mnemoniska 

projekt befinner sig, såsom forskaren Mikhail Suslov konstaterar: ”Det er vigtigt at understrege, 

at RMH [Rossija – moja istorija] ikke er det eneste værktøj i den historiskpolitiske propaganda, 

men snarere en del af en bred infrastruktur, som har udviklet sig i de sidste 20 år fra forskellige 

ideologiske centre.”52 Jag kommer därför att diskutera några fenomen som uttrycker den ryska 

statens historieuppfattning, och hur denna statens historiskt-eklektiska och patriotiska diskurs 

implementeras i dagens Ryssland.	 

     Efter år 1991 var Ryssland för första gången i sin historia inte längre ett imperium och 

nedmonteringen av Sovjetunionen lämnade efter sig ett vakuum inklusive frågan om vad som 

skulle ersätta det.53 Från den gamla imperiala tiden har vissa tecken och symboler, eller 

mytologem, återhämtats, liksom från den sovjetiska tiden. Jag vill därför här nämna ett par 

exempel på sådana fenomen som av ryska forskare kallas mytologem, en bland dessa är Z. G. 

Minc, vilken anser att ”mytologemet, till skillnad från symbolen representerar en historia, den har 

till skillnad från en vanlig symbol, en starkt utvecklad tidsdimension”.54  

     Ett exempel på  hur man mytologemiskt länkat samman den sovjetiska perioden med den 

nuvarande är att man i den Ryska federationen vid Vladimir Putins tillträde på presidentposten 

2000 återinförde den sovjetiska nationalhymnen. Denna hymn var skriven av Aleksandr 

Aleksandrov år 1944 och den ersatte då i sin tur ”Internationalen”. Hymnens text hade, naturligen 

																																																								
51 Boym, S., The Future of Nostalgia, 2001, xvi.	
52 Suslov, M., ”Regimeideologi og politisk historiebrug i Rusland: Udstillingen ’Rusland – Min Historie”, i: Nordisk 
Østforum Nr. 35. 2021, 239.	
53 Goode, P., “Humming Along: Public and Private Patriotism in Putin’s Russia”, i: Everyday Nationhood. 
Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism. 2017, 121. 
54 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 12 ff, 253. Bodin refererar till Minc i sitt 
resonemang omkring minnet av historiska fenomen. 
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vid denna tid, sitt fokus på Andra världskriget: ”The lyrics were authored by S. Mikhalkov and G. 

G. El-Registan, and edited by Stalin himself. The music of this anthem, as well as the text, was an 

adaptation of the 1938 ”Hymn of the Bolsheviks”.55 Emellertid reviderades texten 1977 och 

hymnen fick då en text vilken mer var inriktad på kommunismens seger än på Andra 

världskrigets, och vidare tonade den ned Stalins roll och namn. Den sovjetiska nationalhymnen 

byttes ut 1990, och i dess ställe kom den imperiala hymnen ”Patriotjeskaija pesnija”, men tio år 

senare återinfördes den sovjetiska hymnen med text författad av samme Sergej Michalkov som 

bearbetat texten 1944.56  Det handlar alltså om en mnemonisk process där den sovjetiska hymnen 

först byttes ut och ersattes med musik från den imperiala tiden, för att sedan åter ändras tillbaka 

till den välkända sovjetiska musiken, dock med en ny text. Denna version av nationalhymnen 

från år 2000 minner både om den sovjetiska tiden och om segern i det Stor fosterländska kriget, 

och kan därför fungera också i det nya Ryssland, där minnet av kriget bildar ett nav i den 

officiella historiska diskursen 

     En annan minnespolitisk symbol är det gamla moskovitiska statsvapnet med den bysantinska 

dubbelhövdade örnen, som återinfördes i Ryssland år 1993.57 Såsom Per-Arne Bodin 

argumenterar är detta vapen mer än en symbol för Bysans, för det första är det en imperial 

symbol som har tolkats som ett uttryck för Rysslands styrka, med örnen blickande ut över de 

enorma geografiska ytorna mot öster och väster. Vidare är örnen vaksam och spelar därmed en 

roll vid skyddet av landets gränser, och som Bodin skriver är detta tolkningar som alltsedan 

1600-talet ännu är aktuella i Ryssland.58 Dubbelörnens användning i Ryssland är, enligt Bodin, 

”ytterst komplex”, och används av skilda grupper och individer, både liberala och konservativa. 

Bolsjevikerna på sin tid förkastade dubbelörnen som symbol. De organiserade i mars 1918 ett bål 

på Röda torget, Moskvas traditionella avrättningsplats, och brände upp dubbelörnen vars vingar 

de först slitit av. De ville med denna handling visa att det ryska imperiet slutgiltigt likviderats.59   

     Trots detta historiska minne, kan dubblelörnen som symbol återupptas och brukas, och även få 

en ny mening, som vissa grupper inom den Rysk-ortodoxa kyrkan i dagens Ryssland vill ge den. 

Det handlar närmast om tolkningen att örnens båda huvuden visar på en samstämmighet mellan 
																																																								
55 Freidin, G., ”Russia and The Other: A Cultural Approach”. Slavic 194 (Fall 2003) 
https://web.stanford.edu/class/slavgen194a/hymn/anthem_history.htm. Hämtad: 2021-10-06. Kl. 10.58. 
56 Freidin, G., ”Russia and The Other: A Cultural Approach”, Slavic 194 (Fall 2003) 
https://web.stanford.edu/class/slavgen194a/hymn/anthem_history.htm. Hämtad: 2021-10-06. Kl. 10.58. 
57 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 11. 
58 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 13 ff. 
59 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 17. 
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stat och kyrka.60 Denna tolkning bestämmer Bodin som ohistorisk, men han hänvisar ändå till det 

bysantinska symfonibegreppet, vilket innebar i harmoni och samstämmighet mellan kejsaren och 

staten. Detta bysantiska förhållande är i sig självt icke oriktigt, men tolkningen av dubbelörnen 

som en symbol för det är oriktig, enligt Bodin.61 Frågan kompliceras något av att örnen även inom 

den kyrkliga sfären är en symbol som är flitigt använd, främst i samband med biskopens roll som 

förkunnare.  

     Dock, anser Bodin att det i dagens Ryssland handlar om att hålla samman det imperiala och 

det sovjetiska genom de olika symbolerna: ”I dag används den sovjetiska nationalsången 

tillsammans med dubbelörnen och den gamla ryska flaggan som ett slags kompromiss och 

addition av olika historiska epoker.”62 Den ryska trikolorflaggan i rött, blått och vitt, återinfördes 

år 2000, och i ett tal vid detta tillfälle sade den nytillträdde presidenten Vladimir Putin, att alla 

sidor av den ryska historien måste få rymmas inom historietraditionen, man kan inte endast 

fokusera på de mörka sidorna av historien argumenterar han: 

… if we follow this logic only, we should also forget about the achievements of our people 
throughout the centuries. Then where do we place the achievements of the Russian culture? 
Where do we place Pushkin, Dostoevskii, Tolstoy, Tchaikovskii?... And what about the victory of 
Rumiantsev, Suvorov, and Kutuzov? What about the victory of 1945? I think that if we take all of 
this into consideration, we will confirm that we not only can, bu teven should us all the principle 
symbols of our state.63 
 
     Ett, bland flera, exempel på hur detta minnespolitiska tänkande kommer till uttryck i det 

samtida Ryssland, finner vi exempelvis hos ”bästsäljarförfattaren” Aleksandr Prochanov, för 

vilken de olika imperiala epokerna, den ryska, den sovjetiska och den postsovjetiska, inte 

uppvisar några skillnader. Han pekar närmast på de gemensamma faktorerna, nämligen makten 

och Rysslands geografiska utbredning, och han illustrerar detta på omslaget till boken Det femte 

imperiet, genom att avbilda dubbelörnen dubbelexponerad med hammaren och skäran.64 

     Dessa exempel visar på att Kremls narrativ av rysk historia fokuserar omkring historisk 

kontinuitet från den ryska imperiala tiden via Sovjetunionen fram till postsovjetisk tid, ofta med 

det Stora fosterländska krigets centrala roll starkt betonad. Vidare såsom ett aktuellt exempel kan 

här nämnas det återinförandet av ett farsdags-firande som lanserades den tredje söndagen i 
																																																								
60 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 19 ff.	
61 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 19. 
62 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 26. 
63 Citat hämtat från: Malinova, O., “Constructing the ’Usable Past’: The Evolution of the Official Historical 
Narrative in Post-Soviet Russia”, i: Cultural and Political Imaginaries in Putin’s Russia. 2019, 94. 
64 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 32.	
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oktober 2021, i syfte att ”stärka familjens ställning i Ryssland”.65 Dock är det inte endast Kremls 

narrativ, som ovan visas i exemplet med författaren Prochanov, här möter också andras 

minnespolitiska interpretationer, vilka går utöver det statliga perspektivet, in i den privata sfären.  

3.1	Att	skapa	ett	användbart	förflutet	för	vuxna	och	barn	
Marc Ferro skriver i sin bok The Use and Abuse of History: Or how the past is taught to children, 

om hur man undervisar barn i historia i olika länder, världen runt. Han skriver: ”Our image of 

other peoples, or of ourselves for that matter, reflects the history we are taught as children. This 

history marks us for life.”66 Om Ferro har rätt i sin analys, visar det på hur stort inflytande 

interpretationen av ett lands och ett folks historia har, också för framtiden genom den 

undervisning som ges i ämnet. Forskaren Joseph Zajda har studerat vilka historiska episoder som 

väljs ut för historieböcker i Ryssland. De mest framträdande faktorerna i dessa böcker är 

fokuseringen på vissa historiska tillfällen inriktade på ledarskap, på ideologi och på ideologisk 

reproduktion.67 De händelser som lyfts fram är exempelvis slaget vid Borodino, Krim-kriget, 

Oktober-revolutionen, och Det stora fosterländska kriget. Angående detta krig, Andra 

världskriget, anser Zajda, att det finns en osynlig överenskommelse som kommer till uttryck i 

historielärarnas inställning som är i samklang med regeringens doktrin. Nämligen den att i 

undervisningen ingår aspekter av nationalism, kärlek till moderlandet och fostrandet av 

patriotism och respekt för sitt fäderneland, dessa värden regleras vidare i statliga dokument under 

rubriken: ”Samples of curricula for school subjects: History.”68 Som exempel nämns 

läroboksförfattaren A. Danilov, vilken i 2012 års historiebok för skolan, skriver att: ”The aim of 

this textbook is the protection and strengthening of the state sovereignity and upbringing of the 

citizen-patriot of Russia.”69 Detta är ett exempel på den tes som Marc Ferro driver, som ovan 

diskuterats, att den historia vi lär oss som barn ”marks us for life”, och att staten strategiskt 
																																																								
65 https://www.rbc.ru/society/04/10/2021/615b01449a79470579b7f820 
 «Президент России Владимир Путин учредил День отца, который будет отмечаться в третье воскресенье 
октября. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации. «В целях 
укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю 
установить День отца», — говорится в указе. Подписанный Путиным документ вступил в силу в 
понедельник, 4 октября. Таким образом, впервые в России День отца отметят 17 октября 2021 года.» Hämtad: 
2021-10-06. Kl. 10.22. 
66 Ferro, M., The Use and Abuse of History. Or how the past is taught to children. 2003, ix. 
67 Zajda, J., “Russian History Textbooks: An Analysis of Historical Narratives Depicting Key Events”, i: Curriculum 
and Teaching. January 2013, 2. 
68 Zajda, J., “Russian History Textbooks: An Analysis of Historical Narratives Depicting Key Events”, i: Curriculum 
and Teaching. January 2013, 9. 
69 Zajda, J., “Russian History Textbooks: An Analysis of Historical Narratives Depicting Key Events”, i: Curriculum 
and Teaching. January 2013, 9. 
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använder sig av historien med detta syfte.70 Vidare anför Olga Konkka att sådana läroböcker som 

Danilovs är ett önskemål från presidenten själv. Syftet med historieböckerna skulle vara att 

presentera Rysslands historia som en sammanhängande helhet, med patriotiska drag och med 

påtalandet av Rysslands särskilda väg och uppdrag, såsom det också framställs i Rossija –moja 

istorija:   

Regarding the narrative itself, Russia My History seems to correspond perfectly to Vladimir 
Putin’s demand regarding textbooks. In 2013, Putin declared that textbooks should be based on 
the idea of continuity and a correlation between all periods of Russian history…. The exhibition 
texts say little or nothing about world history, which, they imply, is unimportant, Russia having 
always pursued a special path.71 
 

     Som ovan framgått har även den ryska forskaren Olga Malinova ägnat studiet av hur den 

ryska staten i sin mnemoniska strävan konstruerar ”a usable past”, genom eklektiska tolkningar 

av historien.72 Hon fäster vikt vid att presidenten i sitt tal, citerat ovan, pekar på två kategorier 

som hon finner att minnet sorterar in under, nämligen den kulturella kategorin och den 

vetenskapliga kategorin med arvet efter framstående gestalter, och minnet av ryska militära 

segrar. Dessa gestalter och segrar blir enligt Malinova till ”pilars’ of collective identity”, vilka 

vilar i Rysslands tusenåriga historia.73 I detta eklektiska utväljande av historiska perioder och 

gestalter, skjuts de svåra problem och lidanden som det ryska folket under historien genomlevt i 

bakgrunden. Malinova pekar på ett paradigmskifte från ”self-criticism” till ”self-glorification”, i 

vilket den starka staten manifesteras, främst i samband med Det stora fosterländska kriget.74 Detta 

krig kallar Malinova ett ”meta-tillfälle” i den ryska historien vilket fortfarande är levande och 

som endast kan jämställas med andra meta-tillfällen, såsom Rysslands seger över kejsar 

Napoleon år 1812.75 Kriget i sig självt äger vidare också en egen mnemonisk ”infrastruktur”, med 
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de högtider, firanden, minnesdagar, marscher, monument och andra aktiviteter som omger det, 

och har tillika ett mycket stort emotionellt kapital som har genklang i hela nationen.76 Jag 

diskuterar kortfattat vidare kriget nedan, i sammanhang av hur det framställs i utställningen 

Rossija - moja istorija.  

     Andra världskriget fungerar således som ett mnemoniskt meta-tillfälle som alla, från vitt 

skilda åskådningar, kan förenas omkring. I det officiella historiska narrativet är det Stora 

fosterländska kriget så dess centrum, och kommer till uttryck som en: 

… triumphalism, cleansed of any negative aspects associated with the totalitarian regime… The 
theme of mass heroism and suffering as the enormous price that was paid for victory took up a 
central position in the official canon of commemoration.77	
	
Samtidigt noterar Malinova att inom det tusenåriga Ryssland ryms det nya Ryssland. Det nya 

Ryssland hade sin början år 1991, och har fått sin karaktär präglad främst av de tre presidenter 

vilka har lett landet fram till i dag, Boris Jeltsin, Vladimir Putin och Dmitrij Medvedev. Jeltsin 

kunde inte, med den diskurs som då dominerade med inslag av nationellt trauma, samla folket på 

det sätt som presidenterna efter år 2000 förmått att göra med hjälp av en mnemonisk strategi som 

har det Stora fosterländska kriget i centrum som gemenskapsskapande och förenande för folket. 

Tillika, anser Malinova, kan denna konception av historien, detta gemensamma narrativ, 

användas som en katechon, eller ett vapen, mot yttre och inre fiender.78	

     Att just frågan om fiender är central i den ryska diskursen anser även Gudrun Persson som i 

sin studie visar på krigets betydelse när det gäller att kunna förenas omkring en gemensam fiende 

som en identitesskapande faktor. Vidare identifierar hon ett behov av historiska hjältar som 

bidagit till den nationella självkänslans skapande och vidmakthållande: 

Kriget utkämpades på ett sätt som den ryska historien sett många gånger förut. Det var inte i 
första hand för kommunismen man slogs utan – åter – mot en gemensam fiende… Kriget gav 
också upphov till den märkliga företeelsen som kan kallas sovjetpatriotism. Denna patriotism var 
i sin kärna storrysk chauvinism. Minnet av ryska nationalhjältar åkallades; Pusjkin, Tolstoj, 
Tjajkovskij. Legendariska segrar ur historien upphöjdes; Alexander Nevskij… Dmitrij Donskoj… 
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Aleksandr Suovorov, Michail Kutuzov… Stalin vädjade till den ryska nationalkänslan och efter 
kriget skulle han framhålla ryssarnas insats på bekostnad av andra nationaliteters.79	
	

Minnet av fienden går således långt tillbaka i den ryska historien, och om vi följer Perssons 

analys finner vi således en lång tradition av ett mnemoniskt förvaltande av tanken på motstånd 

mot fienden, både inre och yttre, såsom en förenande faktor. 

3.2	Minnespolitiska	aspekter	av	det	Stora	fosterländska	kriget	i	Ryssland.	Performativ	
patriotism	
När det gäller det Stora fosterländska krigets roll i dagens Ryssland är den mycket stor, och 

därför kan den endast beröras i någon mån i detta arbete. En aspekt av Det stora fosterländska 

kriget som den ryske forskaren Serguei Oushakine introducerar i i sin artikel ”Remembering in 

Public: On the Affective Management of History”, handlar om det han kallar ”performativ 

patriotism”.80 Denna patriotism är både statlig och privat. Oushakine ser nämligen i Ryssland ett 

skifte, från 1990-talets ”playful retrofitting of the past” karaktäriserad av icke-engagemang och 

ironi, till de uppenbara försöken att betrakta historien ”as an assemblage of emotionally charged 

objects”, vilket blivit ett alltmer dominerade synsätt under 2010-talet. Oushakine visar på något 

av detta genom exemplet segerdagen som firas i Ryssland den 9 maj varje år, och den 

militärparad som då påminner åskådarna om segern i Det stora fosterländska kriget. Han 

betraktar militärparaden på Röda torget som ett sätt att iscensätta ett minne i form av vad han 

kallar: ”reenacting”.81 Det innebär att personer i praxis ikläder sig uniform och utagerar ett 

symboliskt och beteendeburet minne från det förflutna är, eller blir till något mer än ett minne. 

”Reenactment” handlar om ett slags återupplevande som låter det förflutna bli levande och bli till 

en verklig ”topos” med verkliga människor och verkliga objekt.82 Denna akt, menar Oushakine, 

medför en egendomlig känsla av att det temporala upphävs och det förflutna upplevs som 

närvarande, fast det inte är det.        

         Ett fenomen som illustrerar Oushakines resonemang har på senare år uppstått, och det är 

helt förknippat med reenactment som minnespolitik och kallas ”Бесcмертный полк”, ”De 

odödligas regemente”, vilket har studerats av olika forskare som ett minnespolitiskt uttryck för 
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både en personlig och nationell identitet, såväl som för tillhörighet och historisk kontinuitet i 

nationen. Syftet med denna aktivitet är att genom att tillsammans gå i procession och bära 

fotografier och artefakter av anhöriga som deltagit i Det fosterländska kriget gestalta, reenact, det 

förflutna på ett konkret, och ofta, känslofyllt sätt.83 De odödligas regemente har studerats av flera 

forskare och den politiska ledningens sätt att använda detta fenomen som initialt har uppstått på 

gräsrotsnivå, beskrivs av bland andra A. C. Tokarev på följande sätt: ”Цель данной политики – 

укрепление общенациональной идентичности, и акция «Бессмертный полк» оказалась 

идеальным решением для демонстрации видимого единения «народа-победителя».”84 

Vidare, såsom Nikolaj Jagodka skriver i en artikel om De odödligas regemente, har i princip, nära 

nog alla människor i Ryssland, på olika sätt, påverkats och berörts av Det stora fosterländska 

kriget. Därför är behovet av att uttrycka denna erfarenhet, och samhörigheten av att gemensamt 

äga denna ärviktig, inte endast för den statliga- utan även för den privata, personliga, sfären: 

Очень сложно найти человека на территории современной России, который не знал бы о 
войне. Война затронула так или иначе практически каждую семью, и истории о 
пережитом в войну передаются от старшего поколения к младшему, создавая 
преемственность исторической памяти.85 
 

Oushakine argumenterar för att det inte är själva historien om kriget och segern som står i fokus, 

utan de kollektiva känslorna knutna till detta minne, och därför kallar han dessa sensoriska 

minnen för ”affective management of history”, som ett sätt att gestalta den mnemoniska 

processen.86 Målet med affective management, är inte att matcha symbol och innehåll, utan att 

knyta samman de människor som minns, att förse dem med ett ”topos” och att hjälpa dem med 

olika typer av symboliska verktyg för att göra minnet levande och närvarande. Detta mönster med 

																																																								
83 Токарев, А.С., ”Бессмертный полк. Символический анализ”, i: ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: 
ДИСКУРСЫ И ПРАКТИКИ, УДК 32.019.51 https://cyberleninka.ru/article/n/bessmertnyy-polk-simvolicheskiy-
analiz . Hämtad 2021-10-10, kl. 11.35; Ягодка Н. Н. ”Роль некоммерческих организаций и гражданских 
инициатив в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне ”, i: Социологическая наука и 
социальная практика № 1(13), 2016, 93. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nekommercheskih-organizatsiy-i-
grazhdanskih-initsiativ-v-sohranenii-istoricheskoy-pamyati-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/vie 
Hämtad 2021-10-10, kl. 11.45. 
84Токарев, А.С., ”Бессмертный полк. Символический анализ”, i: ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: 
ДИСКУРСЫ И ПРАКТИКИ, УДК 32.019.51 https://cyberleninka.ru/article/n/bessmertnyy-polk-simvolicheskiy-
analiz . Hämtad 2021-10-10, kl. 11.35. 
85 Ягодка Н. Н. ”Роль некоммерческих организаций и гражданских инициатив в сохранении исторической 
памяти о Великой Отечественной войне ”, i: Социологическая наука и социальная практика № 1(13), 2016, 
93. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nekommercheskih-organizatsiy-i-grazhdanskih-initsiativ-v-sohranenii-
istoricheskoy-pamyati-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/vie 
Hämtad 2021-10-10, kl. 11.45. 
86 Oushakine, S., ”Remembering in Public: On the Affective Management of History”, i: Ab Imperio 1/2013, 274. 
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”topos”, symboliska verktyg och reenactment kan självfallet även brukas inom andra sfärer än 

vad gäller minnet av det Stora fosterländska kriget, dock framstår just detta minne i dagens 

Ryssland, som det allt förenande och mest sammansvetsande minnet framför alla andra.  

      ”Mytologem” och ”affective management of history” är alltså två aspekter inom det 

minnepolitiska fältet som tillsammans bildar en diskurs genom vilken det är möjligt att tolka 

historisk kontinuitet över tusen år, och att aktivera minnen som mer än minnen av denna tid. Det 

är möjligt, med Oushakines resonemang att genom ”reenactment”, återuppleva minnen som inte 

är ens egna, utan minnen av minnen, och vidare även genom mytologem som är mer än symboler, 

genom sin starkt utvecklade tidsdimension. Mytologemet, som till skillnad från symbolen 

representerar en historia och som har, till skillnad från symbolen, en starkt utvecklad 

tidsdimension.87 Och dessutom samtidigt in aktivum utöva en performativ patriotism, som är 

gemenskaps- och identitetsskapande.88 

3.3	Det	heliga	Ryssland	och	dess	historiskt	messianska	roll	i	dagens	Ryssland	
Det finns självfallet andra aspekter av minnespolitik i Ryssland, och några av dem är de 

idéhistoriskt och teologiskt bestämda tankarna på ”Det heliga Ryssland” och på ”Moskva som det 

tredje Rom” med ett särskilt uppdrag i världen.89 Såsom Bodin visar, är det inget annat europeiskt 

land som ”använder ordet helig om sig själv – utom Ryssland”, det innebär att heligheten är en 

del av den ryska självförståelsen, såväl som en faktor när det gäller hur Ryssland ser på andra 

länder.90 Denna föreställning började utvecklas i den senare delen av 1400-talet och hör också 

samman med tanken på Rysslands som det tredje Rom. Konceptet det tredje Rom handlar om att 

det första och andra Rom (Konstantinopel) har fallit, men att det tredje Rom (Moskva) skall bestå 

och aldrig förgå, i egenskap av kristen huvudstad och kristendomens försvarare i (den här) 

världen.91 Det är munken Filofej från Pskov, som i ett brev på 1520-talet till Vasilij III har givit 

den numera klassiska formuleringen om Moskva som det tredje Rom. Den ryska kyrkan blir från 

denna tid självständig, och dess ledare erhåller patriarkvärdighet år 1589 och vidare för den ryske 

tsaren den bysantinska dubbelörnen i sitt heraldiska vapen. Tanken på det heliga Ryssland är 

vidare tätt sammanknuten med den ortodoxa tron och med den Rysk-ortodoxa kyrkan. Bodin 

																																																								
87 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 12 ff, 253. 
88 Oushakine, S., ”Remembering in Public: On the Affective Management of History”, i: Ab Imperio 1/2013, 272. 
(Oushakine uppger själv denna stavning av sitt namn i artikeln, varför j. följer samma princip).	
89 Se exempelvis: Bodin, P-A., Ryssland. Idéer och identiteter. 2000, 165 ff. 
90 Bodin, P-A., Ryssland. Idéer och identiteter. 2000, 165. 
91 Bugge, A., Moskva – det tredje Rom. Den ortodoxa kyrkan i Ryssland. 1970, 79 ff. 
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skriver: ”Att förstå det heliga Ryssland kan också vara en fråga om initiation, där anslutningen 

till den ortodoxa tron är det viktigaste elementet.”92  

     Dessa historiska händelser kan betraktas som faktorer för en självförståelse och identitet för 

Ryssland som nation, och även som en ideologisk utgångspunkt för denna självförståelse. Här 

återfinns både en nationell religiös självkänsla såväl som ett kallelsemedvetande vilka 

tillsammans skapat tanken på ”det heliga Ryssland”.93 Kristian Gerner anser att dessa aspekter är 

viktiga för att förstå: 

 … huvudragen i den ryska ideologi som ligger till grund för makthavarnas syn på staten, 
människorna och omvärlden. Den ryska statens politik har präglats av den ortodoxa världsbilden 
i moskovitisk tappning 94 

Även den uttalat ateistiska sovjetiska staten levde som en parallellitet till den Rysk-ortodoxa 

kyrkans varande, den höll sig med offentliga riter parallella till kyrkans. Exempelvis framgår det 

av dess användning av marxistiska pamfletter som ersatte psalmer och Bibel, och parader i stället 

för processioner, ledarnas porträttt i stället för ikoner, och allt detta, menar Gerner, ”ympades in i 

föreställningen om Moskva som det tredje Rom”.95 Bodin anser vidare att Filofejs text med 

konceptet det tredje Rom, förutom dessa tankar, även innehåller frågan om identitet. Tanken på 

det tredje Rom är: ”Ett av de viktigaste inläggen i den tusenåriga debatten om Rysslands 

geografiska och kulturella identitet.”96 Bodin tolkar Filofejs brev som en uppmaning till tsaren att 

överta den bysantinske kejsaren roll, det vill säga, att bevara den ortodoxa tron och kristenheten, 

en viktig beståndsdel i rysk identitet. Ryssland skulle vara ett ”bålverk mot Asien”, en bevarare 

av tron och skulle fungera som ”upprätthållare av den världsliga makten under tiden före Yttersta 

domen”.97  

     Slavisten Maria Engström har i likhet med Gerner, visat på den ryska statens självförståelse 

uttryckt bland annat i dokumentet ”Foreign Policy Concept” (2013) där det framstår som tydligt 

att Ryssland, enligt Engström, uppfattar sig självt som en unik civilisation och som en motkraft 

till det i världen allt ökande kaos som kan iakttagas på flera områden, samt som en stark militär 

																																																								
92 Bodin, P-A., Ryssland. Idéer och identiteter. 2000, 183. 
93 Bugge, A., Moskva – det tredje Rom. Den ortodoxa kyrkan i Ryssland. 1970, 82. 
94 Gerner, K., ”Ryssland, statsbildningen som historiskt problem”, i: Ryssland – Ett annat Europa. Historia och 
samhälle under 1000 år. 1995, 272. 
95 Gerner, K., ”Ryssland, statsbildningen som historiskt problem”, i: Ryssland – Ett annat Europa. Historia och 
samhälle under 1000 år. 1995, 269. 
96 Bodin, P-A., Ryssland och Europa. En kulturhistorisk studie. 2006, 63. 
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och ekonomisk aktör i det globala sammanhanget. Denna hållning identifierar Engström som en 

sekulär byråkratisk version av det teologiska begreppet o ́Κατεχων  som betyder att ”hålla kvar, 

hindra att” och vidare ”det som håller tillbaka”, liksom ”den som håller tillbaka” och att ”hålla 

fast vid, hålla, behålla”.98 Detta begrepp går tillbaka på bibliska böcker såsom Andra 

Thessalonikerbrevet där S. Paulus skriver om Antikrist och hur han skall hållas tillbaka. Därför 

tolkas  o ́Κατεχων  inom den ryska kontexten som en del av konceptet Moskva som det Tredje 

Rom.99 Engström skriver: 

 
In Russian tradition, this historiosophic concept is presented in the well-known concept of 
Moscow as the Third Rome... The postulate that the Russian people are the chosen nation and 
their terrifying burden is to fight against the Antichrist led to the formation of a specific ruling 
style in the Tsardom of Muscovy… This eschatological view becomes a constant of Russian 
history and the Russian understanding of the State as the Restrainer.100 

Om frågan ställs hur detta koncept kan vara hjälpsamt i förståelsen av dagens ryska minnespolitik 

ser vi att o ́ Κατεχων-konceptet och den utvaldhet som hör till Moskva som det tredje Rom, i 

postsovjetisk tid tolkats som just ett skydd, närmast som ett skydd för mänskligheten mot 

nazismen, främst genom Rysslands seger i det Stora fosterländska kriget. Detta kan, föreslår 

Engström, uppfattas som ett uttryck för en ortodox universalism och som en sekulär messianism, 

om man kan tala om en sådan.101 Den ortodoxa kyrkan i Ryssland behandlas av de 

neokonservativa i landet, som en politisk religion, och man betonar kyrkans roll under det Stora 

fosterländska kriget, just som ett skydd i motståndet mot onda krafter. Men inte endast detta, 

även synen på hur lång Rysslands nationella historia är hör samman med frågan om det Tredje 

Rom, det har nämligen hävdats, av bland andra kolumnisten Egor Cholmogorov, vilken vill 

bestämma att Rysslands historia har sin början i det antika Rom, vidare till Bysans och 

Ryssland.102  Cholmogorov skriver: ”To be the third is a calling and an undisputable place of 

Russians in history. The meaning of this place is not to allow for ’the forth one’ to come; we have 
																																																								
98 Heikel, I., och Fridrichsen, A., Grekisk-Svensk ordbok till Nya testamentet och d Apostoliska fäderna. 1934/1994, 
uppslagsord: Katecwn, s.113. 
99 Engström, M., ”Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, i: Contemporary Security 
Policy 35:3. 2014, 363; Bibel 2000; Bugge, A., Moskva – det tredje Rom. Den ortodoxa kyrkan i Ryssland. 1970. 
100 Engström, M., ”Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, i: Contemporary Security 
Policy 35:3. 2014, 363. 
101 Engström, M., ”Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, i: Contemporary Security 
Policy 35:3. 2014, 366. 
102 Engström, M., ”Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, i: Contemporary Security 
Policy 35:3. 2014, 367. 
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to stand on a post…”103 

     Engström placerar in detta tänkande i den politiska  ”conservative turn” som enligt flera 

forskare ägde rum i Ryssland år 2013. Denna vändning har även kallats ”the symbolic turn”, eller 

”the cultural turn”, och vidare ”the nationalist turn”, eller som Laruelle kallar den, en ”ideology 

of threat”.104 Laruelle analyserar  denna ideologiska ”turn” och finner att i dess centrum finner vi 

patriotism: 

The core of this ideological palette is patriotism, revived through state programs since 2001 and 
present at every level of public discourse: no one can have public and political legitimacy 
without insisting on his or her patriotic feelings 105 
 

Denna ideologiska vändning innebar således ett skifte i Kremls politiska inriktning mot en ny 

ideologi som till sitt innehåll är en konservativ traditionalism med tonvikt på den ryska historien, 

och med rysk patriotism i centrum. Det handlar om ett ideologiskt försvar, vilket tillämpas 

exempelvis när västvärlden kritiserar Ryssland för rättegången mot Pussy Riot, eller för vad 

Västvärlden betraktar som annekteringen av Krim, eller för kriget i Ukraina.106 Denna kritik, 

uppfattas av den katechoniska konservatismen som en attack mot Kremls ideologiska väg. Det 

handlar om en sammanstötning mellan en ny rysk policy baserad på en i grunden ortodox 

förståelse av människans varande och rättigheter, och västerländska liberala värderingar.107 

     Inom denna ideologiska diskurs finner vi, enligt Engström, en tillämpning av o ́Κατεχων, 

som ett skydd mot främmande ideologier. Engström nämner som ett av de viktigaste uttrycken 

för denna omsvängning utställningen ”The Romanovs” inom projektet Rossija – moja istorija, 

som enligt henne blev till en av årets viktigaste händelser i Ryssland, jag återkommer till detta 

nedan.108 Vidare som ett uttryck för o ́Κατεχων återfinns  särskilda ”guidelines” för patriotisk 

uppfostran som är utarbetade av staten, vilka är tänkta att tjäna som handledning för elever som 
																																																								
103 Cholmogorov, E., Russki Proekt Restavratsiia buduschego. Moscow: Algoritm. 2005, 18–19, not 26. 
104 Klimenko, E., ”The Great Patriotic Tragedy: ”Russia - My History”, and the Official Memory of the Stalinist 
Repressions in Putin’s Russia”, Conference paper, July 2021, 3. Jag använder i det följande de engelska beteckningar 
som anges i denna artikel, i syfte att förenkla läsbarheten för icke ryskspråkiga läsare. 
https://www.researchgate.net/publication/353352930 Hämtad 2021-10-21. 
105 Laruelle, M., ”The Putin Regime´s Ideological Plurality”, i: Is Russia Fascist? Unraveling Propaganda East and 
West. 2021, 95–96 
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv16t673d.9 
106 Se vidare exempelvis Laruelle, M., ”Making sense of Russia’s Illiberalism”, i: Journal of Democracy, Vol. 31, 
Nr. 3, July 2020, 118 ff. 
107 Engström, M., ”Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, i: Contemporary Security 
Policy 35:3. 2014, 371. 
108 Engström, M., ”Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, i: Contemporary Security 
Policy 35:3. 2014, 371. 
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behöver vägledning genom det samtida ”informationskaos” som förekommer i samhället.109 Den 

ideologiska omsvängningen kommer även till uttryck i olika officiella dokument. Engström 

hänvisar främst till den tredje redigeringen av 2013 års ”Foreign Policy Concept”, vilken är 

skriven som en respons på västvärldens enligt Engström, ”ideological aggression”, nämligen 

tvånget för majoriteten att acceptera minoritetens uppfattningar, destabilisation, kaos och 

undervärderandet av den kristna traditionen.110 Här återfinns den messianska tanken formulerad 

som Rysslands ansvar för världens kommande öde och ansvar för en andlig upprustning – 

alltsammans stärker den ryska bilden av nödvändigheten av Rysslands funktion som o ́Κατεχων. 

Den konservativa omsvängningen är till sin karaktär antivästlig, men förnekar samtidigt inte 

Rysslands identitet som en del av Europa. Detta är, enligt Engström inte något nytt, utan en 

sekulär interpretation av Rysslands messianska roll, formulerad i doktrinen om Moskva som det 

tredje Rom.111 

3 .4	Rossija	–	moja	istorija	
Den ovan disκuterade historieuppfattningen och minnespolitisκα inriktningen, kommer tydligt 

till uttryck i det av kyrkan och staten under det signifikanta året 2013 lanserade minnespolitiska 

projektet Россия – Моя история, Rossija – moja istorija. Mot bakgrund av ovanstående kontext, 

är det möjligt att placera in detta mnemoniska, patriotiska och identitesskapande projekt som en 

del av den ryska samtida mnemoniska process som bedrivs på flera nivåer i samhället, både 

politiskt och statligt, och som vi nedan skall se, även kyrkligt. 

     I artiklarna ”The Great Patriotic Tragedy: ”Russia - My History’, and the Official Memory of 

the Stalinist Repressions in Putin’s Russia”, och ”Building the Nation, Legitimizing the State: 

Russia – My History and Memory of the Russian Revolutions in Contemporary Russia”, skriver 

forskaren Ekaterina Klimenko, om upplevelsen av några av dessa parker, som hon själv har 

besökt, hon noterar att parken utvecklats, och så stt säga finns i två versioner: “… the original 

version of the park (in May and November 2017, and August 2018), and its revamped version (in 

September 2019).112 Hon beskriver hur historieparkerna är beskaffade och hon relaterar deras 
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Policy 35:3. 2014, 375–376. 
111 Engström, M., ”Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, i: Contemporary Security 
Policy 35:3. 2014, 376. 
112 Klimenko, E., ”Politically Useful Tragedies: The Soviet Atrocities in the Historical Park(s) “Russia — My 



	 	27	

utveckling under åren 2011–2020.113 Vidare använder jag nedan artiklar av andra forskare som 

skrivit om sina besök vid Rossija - moja istorija-parkerna i olika städer (dock inte lika utförligt 

som Klimenko), dessa är Marlene Laruelle, vidare de ryska forskarna Sergej Ivanov, Ivan Kurilla, 

Adrian Selin, Krasilnikova och Valtman och Olga Konkka.114 

3.5	Rossija	–	moja	istorija.	Syfte,	kontext,	målsättning	och	organisation		
Inledningsvis var historieprojektet Rossija – moja istorija den Rysk-ortodoxa kyrkans, men 

småningom blev det en del av den ryska statens mnemoniska strategi. Detta uttrycks bland annat i 

att ”the Ministry of Educationhas recommended using this exhibition as a teaching aid”, såsom 

Ivanov noterar.115 Laruelle för sin del, kallar projektet för “a living textbook”, avsedd att 

undervisa folket i nationens historia.116 De ryska forskarna Krasilnikova och Valtman noterar hur 

marknadsföringen av projektet ser ut, samt hur målsättningen uttrycks från statsledningen vad 

gäller historieparkenas målgrupper och syftet med dem. Det är målsättningar som inte endast 

handlar om att skapa en gemensam historiesyn, utan som även äger inslag av patriotisk fostran: 

Проект получил широкую рекламу и информационную поддержку как в столице, так и в 
регионах России. Министерство образования и науки РФ рекомендовало использовать 
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парки в интересах школьного образования и патриотического воспитания граждан, 
привлекая тем самым в исторические парки, прежде всего школьников и студентов – 
учащуюся молодежь.117 
 
     Det finns även på officiell nivå en formellt ansvarig person under vilken Rossija moja 

historia-projektet sorterar, nämligen direktorn för Institutet för Rysk historia, J. A. Petrov, och 

denna formella funktion och person är ett uttryck för att Rossija – moja istorija är bärare av en 

officiell karaktär och ett officiellt uppdrag.118 Olga Konkka, som särskilt studerat hur det Stora 

fosterländska kriget skildras i Rossija – moja istorija, finner att projektet är oerhört framgångsrikt 

i Ryssland, och att lärare ofta följer de officiella rekommendationerna och gärna använder sig av 

det mnemoniska projektet i sin historieundervisning: 

 
The success of the project is unquestionable. In December 2019, Russia My History registered 
ten million visitors across the country. Of all the target groups, the most important one is 
represented by young people, particularly secondary school pupils. Multiple sources confirm that 
the parks are popular among teachers, who willingly bring their pupils to the exhibitions. The 
present analysis of a cross section of school websites confirms that Russia My History parks are 
popular field trip destinations and are often presented as linked to the “patriotic education” that 
the schools aim to provide. This educational mission was confirmed on an official level. In 2016, 
the Ministry of Education and Science suggested that the resources of the Moscow historical park 
be used for history teaching and extracurricular activities and issued a teaching guide for this 
purpose. In 2017, the project was officially recommended for universities and teacher training 
programs. The project’s website includes a special section for teachers, providing documents and 
recommendations on how to use the parks as a learning tool.119 
 

Klimenko för sin del betraktar projektet som ett instrument för den ryska statens sätt att skapa ett 

gemensamt minne genom utbildning och interaktiv upplevelse, och jag finner att det därför är 

möjligt att applicera konceptet reenactment, också inom ramen för detta mnemoniska projekt; 

den hypermoderna teknologin som förekommer i utställningen, presenterar historien på ett sätt 
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som för besökaren anknyter till ”reenactment”.120 Klimenko anser vidare att det specifika 

gemensamma minne som skall skapas är ett sätt att använda det förflutna som ett ”usable past”, 

för att legitimera landets ledning och dess diskurs i dagens Ryssland, genom ett politiskt 

ändamålsenligt bruk av historien:  

Initially the project of the Russian Orthodox Church (ROC), “Russia—My History” has become 
an important part of a state-sponsored effort to build a politically expedient historical narrative 
by a regime that is relying increasingly heavily on ideology to shore up its legitimacy.121 
 

Laruelle noterar specifikt vad kyrkan avser med projektet, hon observerar att projektets spridning 

och kyrkans framgång med det handlar om att den Rysk-ortodoxa kyrkan har tillämpat en 

effektiv lobbying, som sträcker sig över både högre utbildningsinstitutioner som till 

turistverksamheten Rosturism: 

In a sign of the Church’s effective lobbying strategy, at the end of 2016, the Ministry of 
Education and Science recommended for schools to visit the exhibition as part of history classes, 
then recommended that students in higher education institutions and future history teachers 
studying in pedagogical institutes also go. The state agency for tourism, Rosturism, plans to 
include the exhibition in its program for tourist groups.122 
 
På den egna hemsidan beskrivs projektet Rossija - moja istorija emellertid på följande sätt: 

Мультимедийные парки «Россия – Моя история» это гигабайты истории одним касанием 
в 23 городах. Каждый парк это — увлекательное путешествие, авторские инсталляции, 
кинотеатры, интерактивы и квесты. 123 

Multimedia-parkerna som bär namnet Rossija – moja istorija, finns numera i 23 städer i 

Ryssland, och bland dem finns den ursprungliga och första i Moskva.124 Varje park innebär enligt 
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hemsidan, ”en fascinerande resa, bestående av installationer, biografer, och interaktiva quiz”, det 

finns också en lokal anpassning i den historia som presenteras i de olika städerna.125   

Laruelle noterar att det först var så att den Rysk-ortodoxa kyrkan hyrde in i sig i Moskvas 

traditionella utställningslokal, i syfte att föra ut sitt budskap:  

	
Moscow’s VDNKh tradeshow and amusement park has been hosting “Russia, My History, an 
enormous historical exhibit that deploys the latest interactive technologies in the service of the 
Russian Orthodox Church’s historical narrative.126 
 

Rossija – moja istorija är dock ett bredare koncept än de ovan beskrivna parkerna. Det ingår även 

konserter, föreläsningar, konferenser och andra kulturella händelser i det, och dessa evenemang, 

äger rum främst vid två huvudsakliga tillfällen, nämligen Nationaldagen för folkets enhet och 

festen för Gudsmodern av Kazan, vilka båda firas den 4 november.127  När det gäller 

historieparkernas förmåga att nå ut till folket konstaterar Laruelle att den önskade publiken 

framför allt är skolbarn: 

The park’s reach is still unclear, but it seems to be primarily targeting schoolchildren, with the 
goal of shaping the youngest citizens’ views of national history. The success of the project lies in 
its unique combination of a conservative reading of Russian history with an ultra-modern 
medium for its transmission.128 
 

Klimenko ser dock inga oklarheter i utbildningssyftet med utställningen och hur det organiseras, 

budskapet om den gemensamma historien riktas till både vuxna och barn. Egentligen är hela det 

ryska folket utställningens målgrupp. I en artikel från oktober 2021, skriver hon: 

Russia My History has become an important part of a state-sponsored effort to build a historical 
narrative that is politically beneficial for Russia’s incumbent elite. Particularly indicative in this 
respect is that in 2016 the parks were integrated into the public education system. Recommended 
by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for use in school history 
teaching (2016) the parks have, since this time, been hosting guided tours and history lessons for 
school students and educational events for history school teachers.129 
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Historieparkerna Rossija – moja istorija har således en stark genomslagskraft genom att de finns i 

utspridda över en stor geografisk yta, dock endast i städer, och att de är resultatet av ett nära 

samarbete mellan regeringsnivån i Ryssland och den Rysk-ortodoxa kyrkan med prominenta 

företrädare såsom metropoliten Tichon och patriark Kirill. De riktar sig till hela folket, men som 

framgår siktar man särskilt in sig på skolbarn såsom Ferro beskriver i sin bok, har  

historieundervisning under skolåren en stark påverkan och genomslagskraft på individen.130 

     Vidare har Rossija - moja istorija besökts av både president Medvedev och president Putin, 

besök vilka således skänker tyngd och sanktion till utbildningsdepartementets rekommendation. 

Krasilnikova och Valtman som diskuterar Rossija – moja istorija utifrån perspektivet att 

utställningen är ett uttryck för en avsiktlig statlig minnespolitik, anser för sin del att exposén 

uppvisar ett eklektiskt urval av personer och händelser som den politiska ledningen vill betona 

för att forma besökarnas historieuppfattning: 

Показаны специфичные интенции различных лиц и групп, стремящихся оказывать влияние 

на формирование политики памяти, которые выражаются в характере музейных 

репрезентаций прошлого.131 

Detta förhållningssätt och avsikten med Rossija moja istorija-projektet kan ses mot bakgrund av 

metropoliten Tichons yttrande ovan, att den ryska kyrkan ”создала Россию”, och att denna 

inställning reflekteras i utställningen. Kyrkan, känner ett särskilt ansvar för Ryssland, och 

uppfattar den Rysk-ortodoxa kyrkans och Rysslands historia som analoga.132 

3.6	Den	Rysk-ortodoxa	kyrkan	–	initiativtagare	till	Rossija	–	moja	istorija	
Det var den Rysk-ortodoxa kyrkan som först tog initiativet till detta mnemoniska historieprojekt, 

som hade sin början i Sankt Petersburg så tidigt som 1995. Den första utställningen ägde rum i 
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Michailovskij Manege och blev med patriark Aleksij II:s välsignelse till en årlig utställning. 

Utställningen blev en framgång och växte snabbt. År 2003 hölls utställningen ”The Orthodox 

Rus”, och redan 2006 var den utökad till ett utställnings-forum. Mot bakgrund av den stora 

framgången för utställningen beslöt kyrkan att expandera vilket resulterade i utställningen: ”The 

Russian Orthodox Church – a Summary of Twenty Years: 1991–2011” vilken presenterades i 

utställningshallen Manege, i Moskva, den 4–7 november 2011.133 Denna utställning i sin tur, var 

en del av den årliga utställningen ”Orthodox Rus”. Den besöktes av tusentals personer, inklusive 

av den dåvarande presidenten Dmitrij Medvedev i sällskap med patriarken Kirill och 

arkimandriten Tichon (Sjevkunov).134 (Det är ännu möjligt att göra en virtuell tour av 2011 års 

utställning).135 Utställningen hade tillkommit på inititativ av den ryske Patriarkens kulturråd, med 

arkimandriten Tichon som dess styresman.136 Kulturrådet hade etablerats endast ett halvår innan 

den aktuella utställningen. Det var alltså, enligt Klimenko, på initiativ av det nybildade 

kulturrådet som denna delutställning i utställningen ägde rum, med fokus på den kristna trons 

återkomst inom det kanoniska territoriet för det ryska patriarkatet. (En anmärkning i 

sammanhanget är att det ryska patriarkatet som sådant, i sig är en historisk fråga om identitet och 

territorium, patriarkatet omfattar mer än själva nationen Ryssland, därför bär patriarken titeln 

”Патриарх Московский и всея Руси”, patriark av Moskva och hela Rus, och den nuvarande 

patriarken är sedan år 2009, Kirill).137  Utställningen blev en stor succé, och denna i sin tur hörde 

samman med de högteknologiska lösningar med vilka man hade arbetat, som tillsammans med en 

nyskapande design skulle visa sig vara viktiga faktorer för utvecklingen av projektet.138 Det är 

rimligt att anta att arkimandriten Tichon, utildad vid Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), spelade en väsentlig roll när det 

gäller hur utställningens genomförande radikalt ändrades från en traditionell utställningsform till 

en toppmodern interaktiv exposé, som just använder film som ett dominerande inslag.139 
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3.7	Struktur	
Till sin struktur består de historiska parkerna av ett antal utställningshallar vilka hör samman 

genom en inre sammanfogning som påminner om ett IKEA-varuhus. Det är en väg som är utlagd 

genom utställningshallarna, vilket ger begränsad frihet för besökaren att se de olika 

historieavsnitten efter eget sinne och val: 

The original exhibitions of the Moscow “Russia—My History” park were composed of a set of 
halls, each one dedicated to a specific historical period. Flowing one into another, these halls left 
the visitor little freedom in choosing her way through Russia’s history. While she could decide 
which of the three exhibitions of the park to see, she could not choose, after entering any of them, 
the sequence in which to observe its halls. While able to spend more or less time in any particular 
hall, she—with just one crucial exception that will be discussed later—could not avoid any one of 
them. Thus, progressing through the park exhibitions, the visitor followed the path laid out by its 
creators.140 
	
Det förevisas inte några artefakter utan man visar i stället text på stora paneler och vidare 

används skärmar och ljusmontrar: ”Color, light and sound effects, as well as the spatial layout of 

the exhibitions, played a crucial role in the forging of the park’s specific historical narrative.”141 

Besökarna läser först texten på en panel, och därefter kan de klicka på den för att få mer 

information om det beskrivna tillfället. Marlene Laruelle beskriver utställningens karaktär och 

användningen av färger vad gäller det historiska upplägget, på följande sätt: 

The Ryurikid exhibition celebrates an ancient Russia shaped by its Viking past (with obvious 
Aryan connotations), the embrace of Christianity, and several epic battles, all represented by 
animations obviously inspired by video game culture. The Ryurikid and Romanov sections use 
similar color codes: events that were positive for Russia appear in green, while those that were 
negative for the country are displayed in red.142 

I den första versionen av utställningsparkerna förekom en ecklesial och en profan tidslinje som 

var placerad ovanför de olika montrarna: 

																																																								
140 Klimenko, E., ”Politically Useful Tragedies: The Soviet Atrocities in the Historical Park(s) “Russia — My 
History”, i: Problems of Post-Communism. Published online: 7 October 24. 
https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1974884. Hämtad: 2021-11-21. Kl. 09.42. Även pdf: 
file:///Users/mariaeckerdal/Downloads/-Politically-Useful-Tragedies-The-Soviet-Atrocities-in-the-Historical-Park-s-
Russia-My-History.pdf 
141 Klimenko, E., ”The Great Patriotic Tragedy: ”Russia - My History”, and the Official Memory of the Stalinist 
Repressions in Putin’s Russia”, Conference paper, July 2021, 8. 
142 Laruelle, M., ”The Russian Orthodox Church’s Conquest of the History Market.” 
  https://www.ponarseurasia.org/the-russian-orthodox-church-s-conquest-of-the-history-market/ Hämtad: 2021-11-
05. K. 14.51. 



	 	34	

The identical ’ecclesiastical timeline’ was projected on the upper part of the walls of the halls, 
above the ’secular’ one. The exhibition, thus, narrated the history of the Russian Church and that 
of the Soviet state as developing in parallel.143 
	
Den ecklesiala tidslinjen avlägsnades emellertid efter år 2018, då utställningen omorganiserades i 

någon mån. Organisatörerna behöll själva formen för utställningen, men ändrade dess design. 

Exempelvis ersattes musik och ljud med tystnad, vilket har minskat den affektiva effekten av 

utställningen, vidare har det rysk-ortodoxa draget tonats ned till förmån för ett mer allmänt 

inriktat religiöst perspektiv.144 Klimenko noterar att denna ”de-Orthodoxization” skett med subtila 

medel, trots att formen behållits för de historiska presentationerna, exempelvis har presentationen 

av ”de nya martyrerna” skjutits i bakgrunden. Den hall som tidigare bar benämningen ”The New 

Martyrs and Confessors of Russia”, har ändrat beteckning till ”The Persecution of Religions”.145 

Och vidare, är nu den dominerande tolkningen att alla martyrer och bekännare i Ryssland under 

den aktuella perioden, det vill säga Stalinperioden, porträtteras som om de skadats och offrats för 

ett högre syfte, nämligen i försvaret av faderlandet och för segern i Det stora patriotiska kriget.146 

Det handlar om en slags postum patriotism. Detta krig står vidare i centrum för det mnemoniska 

projektet Rossija – moja istorija, med en tyngdpunkt på det patriotiska symbolvärde som det är 

bärare av. Båda dessa perspektiv diskuteras vidare nedan. 

3.8	Innehåll	
Uppmuntrade av framgången med utställningen år 2011, beslutade organisatörerna att gå vidare 

med den och utöka dess innehåll samt ändra dess benämning till ”The Orthodox Rus. My 

History”, denna utställning blev i sin tur grundvalen för det som skulle komma att bli, Rossija – 

moja istorija.147 Efter en tid följde vidare nästa etapp inom detta mnemoniska projekt, då 

utställningen ”The Romanovs” öppnade också den i Moskva i Manege, den 4 november 2013, till 

minne av Romanov-dynastins 400-årsjubileum.148 Denna historiska exposé av Rysslands historia, 
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hade naturligen sin början i år 1613 då Michail Romanov valdes till tsar efter den ”Stora oredans” 

slut, fram till och med revolutionsåret 1917.149 Detta var den första multimediala utställningen 

inom projektet vilken ännu även ingår som ett fast element i historieparkerna Rossija – moja 

istorija. Expositionen besöktes av mer än 300. 000 personer inklusive presidenten Vladimir Putin 

i sällskap med patriarken Kirill och arkimandriten Tichon, och den blev en stor succé. 

Presidenten uttryckte sin uppskattning med några rader i gästboken: ”With respect and gratitude 

for the work for the good of the Fahterland”.150 Också dessa rader i all sin enkelhet, uttrycker en 

patriotisk markering som legitmerar det mnemoniska projektet, och ger det sanktion. Under tre 

veckor från och med den 4:e november, besöktes utställningen av omkring 15. 000 personer per 

dag.151 Engström nämner för övrigt denna utställning som ett exempel på ett ”prism of Katechonic 

glasses”, vilken uppvisade både Rysslands fiender och vänner genom historien. Till vännerna 

hörde sådana historiska gestalter som Aleksandr Pusjkin, Fjodor Dostojevskij, Michail Glinka 

och andra. Bland fienderna noteras bland andra Dekabristerna och Vladimir Lenin.152 Även 

Laruelle beskriver hur den Romanovska utställningen framträder som särskilt kraftfull bland 

andra temata som är representerade inom projektet: 

The huge area devoted to the 1914–1917 period, which occupies several rooms, is particularly 
visually powerful. Three documentary films propagate the Church’s reading of 1917, which can 
be summarized as follows: under Nicholas II, the Russian empire was on the way to a flourishing 
and modernizing future—economically, politically, and culturally—when it was destroyed by a 
combination of external and internal forces. The seeds of evil were sown with the Revolution of 
1905 and the transformation of the autocracy into a parliamentary democracy.153 
 
På grund av också denna utställnings stora framgång, restes så frågan om att expandera 

utställningen rent territoriellt, och den utvandrade strax under året 2014 till Sankt Petersburg, 

Tiumen, Krasnodar och Krim.154 Under de följande åren kompletterades vidare historiecykeln 

																																																								
149 Furuhagen, B., Red. Ryssland. Ett annat Europa. Historia och samhälle under 1000 år. 1995, 14; Sohlman Attius, 
M., Red. Stora Oredans Ryssland. Petrus Petrejus ögonvittnesskildring från 1608. 1997. 
150 Klimenko, E., ”Building the Nation, Legitimizing the State: Russia – My History and Memory of the Russian 
Revolutions in Contemporary Russia”, i: Nationalities Papers. 2020, 14 not 29. Klimenko hänvisar för detta citat 
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151 Engström, M., ”Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, i: Contemporary Security 
Policy 35:3. 2014, 372. 
152 Engström, M., ”Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy”, i: Contemporary Security 
Policy 35:3. 2014, 371–372. 
153 Laruelle, M., ”The Russian Orthodox Church’s Conquest of the History Market.” 7 June. 2018. 
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med utställningen ”The Rurikids” 2014, vilken utgick från 700-årsfirandet av den helige Sergij av 

Radonezj, med ett historiskt grepp från Rysslands ursprung i ”the mysterious city of Arkaim”, 

och vidare fram till den Stora oredan.155 Även denna utställning skickades ut på turné, bland annat 

till Sevastopol. Vid det här laget var det uppenbart för arrangörerna, det vill säga för patriarkens 

kulturråd och arkimandrit Tichon, att en förändring måste ske. I stället för att visa separata 

utställningar av ”Orthodox Rus. My history”, på turné runtom i Ryssland, beslutade man att visa 

dem permanent i Moskva, detta skedde följaktligen i paviljong 57 i Moskvas utställningscentrum 

VDNCh.156 Där fanns i december 2015 tre permanenta utställningar, ”The Romanovs”, ”The 

Rurikids”, och den nytillkomna utställningen, ”The 20th Century: From Great Upheavals to Great 

Victory” 2015.157 Den sista beståndsdelen av Rysslands historia var då ännu under konstruktion, 

nämligen ”The 20th Century 1945–2016”, vilken presenterades år 2016.158 Detta var alltså den 

första historiska parken, vilkens efterföljare sedan under åren 2017–2018 snabbt spred sig till 

permanenta utställningar på vitt skilda platser såsom Jakutsk, Perm, Saratov, Krasnodar, Rostov-

vid-Don, Omsk och, därefter till ytterligare några städer.159 Samtliga av dessa historiska parker 

består av permanenta anläggningar med stora utställningshallar präglade av högteknologiska 

lösningar för interaktivitet och skapandet av historiska miljöer, så kallade multimediala parker. I 

de olika städerna i Ryssland har utställningen i stort sett samma innehåll, men med små lokala 

variationer. Laruelle skriver om utställningens målsättningar i skapandet av en gemensam rysk 

identitet: 

The exhibit advances a classic vision of Russia as an empire: what is good for Russia seems to be 
defined in terms of size and power. Both exhibitions offer a running dialogue between the past 
and the present, mostly through a selection of quotes from the most famous Russian historians 
and intellectuals, as well as from Putin, Lavrov, and other political figures, thus helping the 
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audience re-interpret the past in light of current events.160 
 
Enligt Klimenko är det material som är identiskt i alla utställningar, ”the narrative of Russia as a 

whole”, de regionala inslagen betraktar hon som en komponent som läggs till det av staten 

fastställda historiska narrativet.161 Det är dock värt att notera att det fysiska utrymmet för olika 

historiska epoker och händelser varierar: ”The emphasis, thus, is put on Russia’s history in the 

20th century. Within the latter, the focus is, in turn, on the 1917 Russian Revolutions. Evidently, 

to provide an interpretation of it is of utmost importance for the creators of the historical 

parks.”162 När det gäller de regionala inslagen i utställningen, kommenteras de av forskaren 

Adrian Selin, som har besökt Rossija - moja istorija i Sankt Petersburg. Han karakteriserar de 

regionala utställningsinslagen som som ytterst bristfälliga. Han finner att viktiga historiska 

händelser utelämnas såsom Vinterkriget med Finland 1939–1940, eller Dekabristernas uppror på 

Senatstorget 1825, eller uppropret på Kronstadt vilka endast omnämns med en halv (svävande) 

mening. Vidare utesluts mordet på Sergej Kirov 1934, och Leningrads occupation beskrivs 

oerhört bristfälligt med ett tomt rom med “a bowl of tears”. Han skriver om dessa, och om många 

fler historiska händelser som uteslutits ur utställningen, att de är medvetna uteslutningar av vissa 

särskilt känsliga händelser: 

The omissions appear to be intentional. The consultants may say that they have accomplished a 
large-scale and high-quality project, but the avoidance of “sensitive issues” makes the history of 
St. Petersburg look disconnected and piecemeal.163 
 
En intressant aspekt är vidare den, att under år 2018 ändrades tyngdpunkten i utställningarna, 

främst på den Rysk-ortodoxa kyrkans bekostnad. Det förelåg en uppfattning att man behövde 

bredda sitt spektrum vad gällde besökarnas perspektiv, och man behövde därför tona ned det 

dominerande ortodoxa draget något för att skapa en större allmängiltighet i utställningen. 

Förklaringen till detta, är enligt Klimenko, av ekonomisk natur. Det är som här framkommit, den 

ryska staten som understödjer projektet. Och inledningsvis var, enligt Klimenko, president Putin 

och regeringen delaktiga i att sponsra utställningarnas turnéer runt om i Ryssland. Därefter 
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skapades fonden för humanitära projekt, ”Фонд Гуманитарных проектов”, vilken instiftades år 

2013. Denna fond står bakom alla de fyra utställningsprojekten med början i Romanov-

utställningen. Direktor för fonden är Ivan Esin, som tidigare fungerade som juridisk 

chefsrådgivare för Gazprom, ett halvstatligt företag vilket i sin tur är den huvudsakliga 

bidragsgivaren till denna fond.164 På den officiella hemsidan för Rossija – moja istorija, kan man 

vidare läsa om vilka sponsorerna är, såsom exempelvis det ryska kulturministeriet, 

Moskvapatriarkatet och presidentens kansli.165 Det föreligger även regionala och andra statliga 

fonder som sponsrar projekten i olika städer, såsom Sankt Petersburgs stadsförvaltning, liksom 

Moskvas stadsförvaltning, vidare även exempelvis det Militär-historiska samfundet, med flera.166  

3.9	Att	legitimera	den	ryska	staten	genom	det	mnemoniska	projektet	Rossija	– moja	
istorija	
I ovanstående text har kontext, innehåll, organisation, målsättning och struktur vad gäller det 

mnemoniska projektet Rossija – moja istorija diskuterats. I det följande kommer jag att ägna 

uppmärksamhet åt aspekter på interpretation av denna utställning, närmast hur den kan fungera 

som en vehikel för, och utövande av ett inflytande över det ryska folket när det gäller att nå en 

form av konsensus angående en gemensam historieuppfattning i dagens Ryssland. I en 

nyutkommen artikel skriver Mikhail Suslov om vilken ideologi som förs fram inom projektet 

Rossija – moja istorija: 

 Spørgsmålet er, hvilken ideologi der rykker frem og hvorfor. Jeg argumenterer for, at ideologien 
for det nuværende regime i Rusland i høj grad er baseret på en vis fortolkning af historien. I … 
»Rusland – Min Historie«... Denne udstilling er blevet det vigtigste redskab til historisk 
påvirkning og indoktrinering af den voksne befolkning og skolebørn.167 
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Även Marlene Laruelle diskuterar hur det mnemoniska projektet skall fungera och exempelvis 

noterar hon att historieparkerna och deras uppbyggnad är tänkta att fungra som verktyg för att nå 

de unga i dagens Ryssland: 

The park’s reach is still unclear, but it seems to be primarily targeting schoolchildren, with the 
goal of shaping the youngest citizens’ views of national history. The success of the project lies in 
its unique combination of a conservative reading of Russian history with an ultra-modern 
medium for its transmission.168 

Klimenko för sin del, argumenterar för att den ryska statsledningen i sin hantering av olika 

problematiska händelser i den sovjetiska historien använder det mnemoniska utställningsprojektet 

Rossija – moja istorija, som vehikel för att skapa ”a political usable past”.169  Klimenko är således 

inne på samma linje som Olga Malinova, den senare som även identifierar en ekletisk 

urvalsmetod när det gäller historiesynen,  som diskuteras ovan, där framtstående gestalter och 

heroiska segrar och gärningar bildar basen i det historiska urvalet. Dessa utgör grundvalen i en 

tillskapad historiesyn, och hon kallar dem ”pilars’ of collective identity”.170 Selin å sin sida, 

betraktar uppdykandet av historieparker i Ryssland som en uppföljning av gamla Östeuropeiska 

institut, vilka främst arbetade med att skapa en vision av ett minne. Dessa strategier kan ses i 

paritet med det av Gudrun Persson ovan beskrivna skapandet av en bild av verkligheten, man  

skapar en bild eller en vision av historien, med hjälp av mulitmedia i stället för med artefakter: 

The emergence of permanent history parks in Russia can be compared to the emergence of the 
Institutes of National Memory that operate in a number of former Soviet and Central European 
states. They are an element of the politics of history. What they seek to present is a vision of 
history drawing exclusively on multimedia technologies — one that does not use any real objects 
of the past. The vision of history they present is highly politically engaged.171 
	
I utställningen handlar det, enligt Klimenko, närmast om en omtolkning av svåra och, numera, 

oönskade historiska händelser och minnen såsom februari- och oktoberrevolutionerna 1917, eller 
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den stalinistiska terrorn med dess förföljelser, arbetsläger, angiveri och avrättningar. Denna 

omtolkning sker inom ramen för utställningen, och har därmed en stor genomslagskraft i det 

ryska samhället både genom sin geografiska utbredning och till sitt innehåll. Exempelvis när det 

gäller de repressioner som förekom under den sovjetiska epoken anser Klimenko att utställningen 

fungerar som ”the most prominent fruit of the church-state cooperation in the field of memory”.172 

Till detta kommer att det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija avses bli integrerat i ”… 

the system of public education. Thus the project is becoming a part of state-sponsored efforts to 

forge an ‘official’ vision of Russian history”.173 Och vidare som ovan framgått är en väsentlig del 

av utställningen centrerad omkring det gemensamma minnet av Det stora fosterländska kriget 

med dess lidande och martyrium för det ryska folket, men framför allt omkring den ryska segern i 

detta krig, som en stark enande faktor som visas i utställningen: ”The 20th Century: From Great 

Upheavals to Great Victory”. Olga Konkka noterar att just de patriotiska emotionerna 

förknippade med kriget, och med rysk i historia i stort, appellerar till en samtida ”solid and 

coherent national romance”. Det är ett narrativ som i enlighet med: 

… public opinion polls, national history is a main source of pride for Russians (alongside natural 
resources, the army, culture, and the vastness of their country, Russia My History certainly 
fulfills visitors’ expectations. Most visitors come to look for a feeling of pride rather than for 
historical accuracy and objectivity, and the exhibition responds to this feeling as much as it feeds 
it.174 
	
Det handlar enligt Konkka, således om en känsla av stolthet förknippad med historiska händelser, 

vilken utställningen enligt henne, lyckas förmedla. Denna känsla framstår alltså som mer viktig 

och betydelsefull än adekvata historiska fakta, enligt hennes analys. 

     I det följande diskuteras två historiska händelser från utställningen, vilka hör samman med den 

Rysk-ortodoxa kyrkan som initiativtagare och grundare till det mnemoniska projektet, nämligen 

frågan om reinterpretationen av revolutionerna år 1917, och frågan om framställningen av de nya 

martyrerna under Sovjettiden, vilka båda inkluderar aspekter av patriotism och frågan om 

identitet. Och, hur de, genom sin genomslagskraft i multimediaparkerna Rossija – moja istorija, 
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utövar en verksam och kraftfull aspekt av mnemonisk politik i Ryssland i dag, nämligen att göra 

det närvarande och det kommande begripligt, med hjälp av en gemensam historiesyn. 

4.	Hur	minnas	revolutionsåret	1917?	
Minnet av revolutionsåret 1917 firades inte stort i Ryssland av olika skäl. Enligt forskarna 

Gillespie och Chatterje-Doody, refererade man under 2017 till det problematiska i att för statens 

del ”fira” eller ihågkomma revolutionerna, om man samtidigt hade som mål att upprätthålla 

stabilitet och undvika eventuella uppresningar i folket.175 Det förekom emellertid en särskild 

kommitté på presidentens initiativ, vilken hade att hantera hundraårsminnet av revolutionen, 

denna kommitté producerade dock inte något märkbart resultat i form av något 

högtidlighållande.176  

     För att problematisera och bredda, eller illustrera, diskussionen om staten och kyrkans roll som 

aktörer i den mnemoniska processen i dagens Ryssland, kommer jag i det följande att belysa 

frågan om revolutionsåret. I första hand hur detta år presenteras i det mnemoniska 

utställningsprojektet Rossija – moja istorija, och till detta kommer jag även att inkludera 

ytterligare fenomen, såsom de två filmerna om det bysantinska respektive det ryska imperiets fall, 

”Гибель империи. Византийнский урок”, ”Imperiets död. En bysantinsk lektion”, (2008) samt 

”Гибель империи. Российский урок”, ”Imperiets död. En rysk lektion” (2019) Båda filmerna är 

gjorda av samme metropolit Tichon som är huvudredaktör och organisatör för Rossija – moja 

istorija. Vidare inkluderas en fältstudie utförd i Ryssland, av forskaren Matthew Blackburn under 

åren 2014–2015, den senare för att i någon mån belysa hur den mnemoniska processen tar sig 

uttryck på ”gräsrotsnivå”.177  

     Blackburn föreslår i artikeln ”Myths in the Russian Collective Memory: ’The Golden Era’ of 

Pre-Revolutionary Russia and the ’Disaster of 1917”, att det ryska folket inte önskade ett 

hundraårsfirande till minne av 1917 års revolutioner. Detta kan jämföras med Chatterje-Doody 

och Gillespies slutsatser vad gäller den officiella, statliga nivån i Ryssland. Blackburn har genom 

timslånga intervjuer med över åttio personer i Moskva, Sankt Petersburg och Nizjnij Novgorod, 

ställt frågor om positiva och negativa perioder i Rysslands historia. Han fann att ”the idea of 1917 
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as the ’darkest page’ in Russia’s history turned out to be very commonly reproduced: the October 

Revolution and the Civil War that followed it was chosen by the largest proportion of 

respondents as the worst period in Russias history since 1900”.178 Skälen till denna uppfattning 

finner Blackburn hos respondenterna vara tre, nämligen att Oktober-revolutionen av dem 

betratktades som en mänsklig tragedi med barbariska inslag, vidare att den var en katastrof för 

nationen och en geopolitisk katastrof för den ryska staten. Blackburn tolkar intervjusvaren inte 

endast som individuella uppfattningar, utan som uttryck för en kollektiv förlust av identitet både 

som nation och folk.179 Ett uttryck för denna hans analys uttrycks av en av de intervjuade: ”The 

worst was October 1917. We Russian people desecrated everything sacred that we had. You can 

say ’we’ or ’they’, but in fact we were and are one people.”180 En av Blackburns slutsatser är, att 

det negativa kollektiva minnet av oktoberrevolutionen 1917 är laddat med ”emotional power”, 

vilken gör det starkt och även knutet till en levande kollektiv identitet och vidare ger det ett svar 

på frågan om orsakerna till det myckna lidandet i Ryssland under historiens gång. Blackburn 

kallar dessa minnen för kollektiva myter, ”collective myths”, vilka han noterar förekommer på 

flera nivåer i samhället, nämligen i statlig media, på internet och i ”grassroots senitments”, såsom 

i exemplet ovan. Och genom att dessa minnen, eller ”myter” förekommer på fler nivåer samtidigt, 

så traderas de som ett kollektivt minne som gör det närvarande begripligt.181 Denna Blackburns 

analys bekräftar Klimenkos slutsats att det som utgör problematiska moment och händelser i den 

ryska historien, behöver omtolkas och bli till ett ”usable past” i den mnemoniska process  och 

diskurs som staten och kyrkan medvetet driver. 

4.1	”Гибель	империи.	Византийнский	урок”.	”Гибель	империи.	Российский	урок”	

Dessa filmerna, så spelades den första in år 2008 av den dåvarande arkimandriten Tichon 

(Sjevkunov). Filmen som bär titeln, ”Гибель империи. Византинский урок”, Imperiets död. En 

bysantinsk lektion, visades i nationell teve vid tre tillfällen.182 Denna film föregår utställningen 
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”The Russian Orthodox Church – a Summary of Twenty Years: 1991–2011”, från år 2011, till 

vilken Sjevkunov också var initiativtagare och arrangör, och som utgör grundvalen för Rossija – 

moja istorija. Filmen utgör vidare inspiration för Tichons, nedan diskuterade, film från år 2019, 

”Гибель империи. Российский урок”, och det kan därför vara skäl att dröja något inför den. 

     I en intervju med tidningen Ведомости om denna den första imperie-film, sade metropoliten 

följande: ”Русская православная церковь создала Россию. Иногда Россия, как послушный 

ребенок, иногда она бунтует против родителей. Но Церковь всегда чувствовала 

ответственность за Россию”.183 Den ryska kyrkan skapade Ryssland, ibland är Ryssland som ett 

olydigt barn, ibland gör hon uppror mot sina föräldrar. Men kyrkan har alltid känt ansvar för 

Ryssland. Enligt tidningen Ведомости interpretation av Sjevkunos film, visar han hur Bysans 

”ruttnade inifrån” och fick ändrade traditioner och blev ett offer för västerländska ränker.184 Till 

tidningens tolkning sällade sig även andra kritiker vilka ansåg att filmen alltför mycket betonade 

den historiska kontinuiteten mellan Bysans och Ryssland, och särskilt hur den bysantinska 

åskådningen skiljer sig från en västerländsk världsbild, liksom att filmen förtiger den roll som det 

turkisk-osmanska riket spelade vid Konstantinopels fall, år 1453.185 Andra kritiker uttrycker inte 

bara kritik mot filmen, utan även mot metropoliten själv, som karakteriseras som en modern 

konspiratorisk anti-västerländsk teolog: 

Shevkunov can be called one of the main architects of modern anti-Western conspiracy theology 
among the Russian authorities. Back in 2008, he released a film about the collapse of the 
Byzantine Empire “The Death of the Empire. Byzantine Lesson,” which was broadcasted three 
times on federal TV channels in prime time. According to the director of the film, Byzantium had 
rotted from the inside, betrayed traditions and fallen victim to the ideological machinations of the 
“envious West.186 
	
Det förekommer även andra infallsvinklar på denna film, nämligen en som gäller den ovan 

diskuterade frågan om Rysslands identitet. Vilken identitet är Rysslands, och vilken historisk 

tillhörighet hör samman med denna identitet? Exempelvis anser Natalija Narochnitskaja vid 

Institutet för demokrati och samarbete i Paris, att en sådan identitetsdiskussion är önskvärd, 

																																																								
183 https://www.vedomosti.ru/library/articles/2013/01/29/putin_i_arhimandrit. 2021-03-26. 
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enligt metropoliten Tichon). 
185 https://www.vedomosti.ru/library/articles/2013/01/29/putin_i_arhimandrit. 2021-03-26. 
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	 	44	

hon anser vidare att: ”Россия должна знать, что Византия – наша праматерь”.187 Och hon 

framför i sin tur kritik mot kritikerna, mot bakgrund av deras motvilja att betrakta Ryssland 

som en del av Europa. Hon anser inte att varken filmen om det bysantinska imperiet eller dess 

regissör är antivästlig, hon anser att det snarast handlar om Rysslands identitet. Därför är den 

aktuella frågan för Narochnitskaja om landet är en bysantinsk eller europeisk stat, eller om 

landet är bärare av båda identiterna på en och samma gång. Vidare i denna anda, önskar 

Narochnitskaija inte stödja de vanliga binära framställningarna av Ryssland och Väst utan hon 

vill problematisera dem, och hon understryker att enligt hennes uppfattning är det mer 

produktivt att först diskutera de grundläggande frågorna, vilka enligt henne handlar om just 

frågan om identitet: 

”Критика фильма на самом деле прикрывает страх перед дискуссией о месте России в 
мире. Но разве сверка с историческим компасом не назрела? Оппоненты боятся дискурса 
в широких историко-философских категориях. Но без этого не нащупать исторический 
проект, связующий прошлое, настоящее и будущее, связующий Россию и мир, не найти 
согласия по таким животрепещущим вопросам, как: "Кто мы?", "Европа ли мы?", "Что 
такое Европа - вчера, сегодня, завтра?" 188 
 
Det är rimligt att anta att det är just frågor som dessa som Tichon i imperie-filmerna har för 

avsikt att belysa. Nämligen, vad är Ryssland? Och i förlängningen av detta – vilket är landets arv 

och vilken är hennes framtid? Hur skall Ryssland interpreteras? Sjevkunov själv uttrycker något 

av detta när det gäller hans senare film, ”Гибель империи. Российский урок”. Enligt honom 

skall filmen erbjuda tittarna verktyg att bättre förstå de händelser som ägde rum i samband med 

februarirevolutionen år 1917. Han vill argumentera för att den gängse bilden av revoultionsåret 

inte helt stämmer med de faktiska förhållanden som rådde vid den aktuella tiden, och han 

kategoriserar den vidare som en tragedi:	

На вопрос о том, почему он обратил внимание именно на февральскую революцию 1917 
года, автор фильма ответил: "Это был критический момент для всей России. Один из 
самых трагических. И он повернул всю историю страны и сокрушил в ней многое. 189 
 
När det gäller innehållet i filmen uttrycker metropoliten själv att han ”minst av allt har för avsikt 

tvinga på” tittarna en specifik uppfattning: 

Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая 

																																																								
187 https://rg.ru/2008/02/07/gibel-spory.html Hämtad: 2021-03-27. Российская газета - Неделя № 0(4583) 
188 https://rg.ru/2008/02/07/gibel-spory.html Hämtad: 2021-03-27. Российская газета - Неделя № 0(4583) 
189 https://www.vesti.ru/television/article/2541620 Hämtad: 2021-10-23. 
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важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими 

событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во 

всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет 

проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для 

размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - объяснил 

митрополит Тихон.190 

Av undersökningsmaterialet framgår att metropolitens avsikt var att förändra det han uppfattade 

som stereotypa bilder av de ryska revolutionerna, både den som skedde i februari, och den 

bolsjevikiska i oktober 1917. Några av de exempel han då lyfter fram handlar om 

utbildningsnivån i Ryssland före tiden för revolutionerna, han anger olika exempel, såsom att 

Ryssland delade tredje platsen med Storbritannien vad gäller antalet studenter vid universiteten i 

Europa, och att Ryssland var först i världen med akutsjukvård och ambulanser, samt den 

Transsibiriska järnvägens byggande på rekordfart.191 Det ”tragiska”, som ägde rum i februari 1917 

hade sitt ursprung i Första världskriget och 1914 års händelser i Europa, som Ryssland ”utsattes” 

för. Ryssland befann sig år 1914, enligt Sjevkunov, i ett fördelaktigt industriellt och ekonomiskt 

läge, som bröts av den yttre fienden.192 Denna metropolitens hållning till filmens budskap, är i sin 

tur helt och hållet korresponderande med hur februarirevolutionen interpreteras och presenteras i 

Rossija – moja istoria, vilket är logiskt, emedan ursprungsmannen är densamme.  

4.2	1917	års	revolutioner	som	de	presenteras	i	Rossija	– moja	istoria	
Följaktligen presenteras i historieparken Rossija – moja istorija vidare faktorer till varför 

februarirevolutionen ägde rum. Det gäller exempelvis den låga levnadsstandarden, olika problem 

i städer och på landsbygden, religionens avtagande i folket, den paralyserade monarkin, och de 

styrandes oförmåga att hantera tidens utmaningar. Det tragiska med februarirevolutionen består i 

att den utgör ”the opening act of the drama of Russia’s 20th century”, och vidare beskriver 

Klimenko utställningens aspekt på 1917 på följande sätt: 

While Russia’s internal traitors, encouraged by the country’s unscrupulous external competitors, 
are represented in the historical parks as responsible for the February Revolution, the October 
Revolution is depicted as the latter’s consequence… Overall, the interpretation of the Russian 
Revolutions created in the historical parks is that of a tragic mistake… Everything that followed 
																																																								
190 https://ria.ru/20210324/film-1602725709.html; https://ria.ru/gibel-imperii-rossiyskiy-urok/ Hämtad: 2021-03-27. 
191 https://www.gazeta.ru/social/2021/03/23/13523360.shtml Hämtad: 2021-03-27. 
192 Klimenko, E., ”Building the Nation, Legitimizing the State: Russia – My History and Memory of the Russian 
Revolutions in Contemporary Russia”, i: Nationalities Papers. 2020, 6. 
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the Revolutions – including the Civil War, the Stalinist repressions and the Great Patriotic War – 
is represented here [in Rossija moja istoria] as the cost of this mistake and, at the same time, as 
the price that needed to be paid for Russia’s future resurrection.193 
 

Det är alltså att en förenklad skildring av revolutionerna visas i utställningen, där figurer som 

Vladimir Lenin och Lev Trotskij karakteriseras som förstörare av både kyrka och stat, alltmedan 

Josef Stalin, lyfts fram som återställare av kyrkan i Ryssland, och som räddare av landet. Laruelle 

noterar att beskrivningen av vad som skedde i samband med revolutionerna uttrycks också genom 

ett antal filmer som visas i utställningen, filmer som ställer fram de skyldiga. Dessa inkluderar 

medlemmr ur de aristokratiska familjerna i Ryssland, Storbritanien såväl som liberalerna: 

The February revolution was prepared with the help of “foreign and domestic capital,” with a 
specific focus not, as might have been expected, on Germany, but on Great Britain. Another 
documentary on the 1917 coup places the blame on the liberals: “The treason and defection of 
the high military and Duma leaders resulted not only in defeat during the war but in the total 
collapse of the empire… 
in Russia’s history, claims another of the films, which draws overt parallels with the Orange 
revolution, the Euromaidan, and the Arab Spring. It declares: “The Romanov throne collapsed 
due not to the coup carried out by Soviet and terrorist-revolutionaries, but the one by aristocratic 
families, court nobles, bankers, publishers, lawyers, professors, and civil society 
organizations.”194 
 

Vidare lyfts Sovjetunionens grundande fram som en positiv faktor som räddade landet. Klimenko 

kallar denna historieskrivning ”statist” med hänvisning till staten, det handlar inte om nationen, 

utan om staten Ryssland, som genom Sovjetunionen bevarades.195 Samma tanke har Malinova, 

som ovan har framgått, nämligen att i den mnemoniska processen står staten och dess storhet i 

fokus som det centrala momentet i den nationella identiteten. Denna tanke, menar Malinova, 

karakteriseras av uppfattningen av Ryssland som en tusenårig stat präglad av ”great-

powerness”.196 Också Laruelle belyser statens betydelse. Hon anser att narrativet om 
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Sovjetunionen, vilket i utställningen visas i ljuset av blå färg, symboliserar en legitimitet som hör 

samman med dess statsbildning år 1922: 

 

While the Bolshevik revolution and the civil war are presented as negative moments (colored in 
red), the positive (green) aspect reappears quite early on, with the creation of the Soviet Union in 
December 1922. As soon as the state is re-established and the territory secured, the Soviet 
regime gains legitimacy. Another color—blue—is then introduced to the exhibition’s “visual 
doctrine” to describe the cultural, scientific, and technological achievements of Soviet Russia 
and everything related to the notion of progress. In this way, the exhibition moves away from the 
dichotomy between green and red that characterizes the previous sections toward a more 
consensual and “mainstream” reading of the Soviet past.197 
 

Det profana narrativet om 1917 års revolutioner och den efterföljande sovjetiska perioden, har sin 

parallellitet i en ecklesial teologisk tolkning som hjälper till att interpretera och balansera frågan 

om de många oskyldigt lidande under sovjettiden.198 Jag kommer inte att vidare utveckla denna 

ecklesiala diskurs, men kan här nämna några huvudsakliga teologiskt betingade begrepp såsom 

försoning, frågan om synd och skuld, liksom martyrium och offer. Exempelvis kan tsaren enligt 

denna interpretation betraktas som ett offerlamm, vilken i likhet med Kristus offrade sig såsom 

ett försoningsoffer för det folk som svek honom, eller, till frågan om nymartyrerna; nämligen de 

ortodoxa som för sin tros skull led martyrdöden i Gulag-arkipelagen. Dessa försoningsoffer och 

martyrer vann ärekransen för Ryssland, det vill säga, att de genom sitt offer vann Rysslands 

frälsning, räddning, som stat.199 Klimenko hävdar, att den sekulära och den ecklesiala synen på 

1917 års händelser flätas samman i utställningen och förenas till en, förvisso paradoxal, enhet. 

Detta i sig sker i en växelverkan, där den ena parten sakraliseras, och den andra profaneras. 

4.3	Nymartyrerna	och	offren	för	Stalinterrorn	och	dessas	belysning	i	utställningen	
Rossija	–	moja	istorija	
Efter att Sovjetunionen bildats 1922, inleddes en omvälvande period som vid årtiondets slut och 

under det ingående 1930-talet resulterade i ett lidande för det sovjetiska folket, framför allt 

genom konsekvenserna av den nya jordbrukspolitiken. Kollektiviseringen av jordbruket 
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medförde en dramatisk nedgång i landets livsmedelsproduktion, exempelvis när det gäller säden 

sjönk den år 1933 till 76 % (med 1928 som basår) och för animalieproduktionen till 48 %.200 Detta 

resulterade i en enorm hungerkatastrof 1932–1933, framför allt i Ukraina, Vitryssland och i 

Kazakstan. Bara detta, förutom Stalinterrorn, resulterade i 7 miljoner döda i Sovjetunionen under 

åren 1931–1933.201 

     Klimenko noterar i en av sina artiklar att de människor vars liv föröddes och utstläcktes under 

svält och Stalin-terrorn, delas i två stora grupper inom utställningen Rossija – moja istorija, 

nämligen: ”Orthodox clergy and laymen on the one hand, and all the rest on the other.”202 Om den 

förstnämnda gruppen, den ryska kyrkans martyrium under åren 1918–1938, skriver Torsten 

Kälvemark och uppger siffror från den kanadensiske forskaren Dimitij Pospielovskij, som 

uppskattar att ”mellan 5 000 och 10 000 personer ur prästerskapet mördades under den första 

förföljelseperioden… och ytterligare 45 000 fram till 1939”. Den ryska kyrkan uppskattar dock 

offren till 80 000, enligt den kommission som utrett saken.203  När det gäller den Rysk-ortodoxa 

kyrkans syn på nymartyrerna, har de enligt Klimenko presenterats inte så mycket som offer för 

den sovjetiska terrorn, utan som andligen starka trosvittnen vilket sätter fokus på martyrerna 

snarare än på förövarna:  

In 2000, nearly two thousand of them [the martyrs] were glorified by the ROC as new martyrs 
and confessors of Russia. One of its key motifs being purification by blood sacrifice, the narrative 
of new martyrdom gives sense to the ordeals of those who were executed or who perished in the 
Gulag. Stressing the spiritual strength of the victims, this narrative directs attention away from 
the perpetrators. Thus, it assigns no blame but calls for reconciliation and preaches loyalty and 
obedience to the state instead. It is also a very patriotic narrative.204 
	
Vidare har metropoliten Tichon själv ett stort engagemang för de Nymartyrerna alltsedan sin 

novistid i grottklostret i Petjori, han spelar också när det gäller detta en stor roll vad gäller att 

lyfta fram martyrernas minne. Ett av hans viktigaste projekt är att han i egenskap av igumen i 
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Sretenskijklostret lät uppföra en kyrka helgad till Nymartyrerna och bekännarna i den ryska 

kyrkan. Tichon var igumen för Sretenskijklostret från 1995 till år 2018, och när kyrkan invigdes 

den 28 maj 2017 närvarade president Putin.205 

			Det första lägret som anlades som förvisningsort var Solovki, det gamla klostret grundat på 

1400-talet och beläget i Vita havet, som efter att ha stängts 1922 av bolsjevikerna började fungera 

som det Aleksandr Solzjenitsyn har kallat ”Gulags moder”.206  Gudrun Persson skriver att det går 

inte att förstå Sovjetunionens 1930-tal med:	

… fängelseindustrin, rättegångarna, och utrensningarna om man inte inser att allt var planerat.  
Gulagarkipelagen var en slavarkipelag som inte växte fram ur en nyck utan ur säkerhetstjänstens 
noggranna målmedvetenhet.207 
 

Terrorn, var således både genomtänkt och målmedveten, och den riktade sig främst mot grupper, 

eller snarast ”klasser” av människor, vare sig de var bönder eller präster. Repressionen var i 

likhet med varuproduktionen planerad enligt Perssons analys, och den ”synbara nyckfullheten” 

som understundom präglade den, var enligt henne endast ”brister i systematiken”.208 

     I utställningen Rossija - moja istorija presenteras de kristna offren under rubriken ”New 

Martyrs and Confessors of Russia”, i en utställningshall vilken följer direkt efter den hall som 

handlar om 1920-talet. Utställningen om nymartyrerna är naturligen ägnad förföljelsen av den 

Rysk-ortodoxa kyrkan och är uppdelad i tre sektioner: 

As a narrow labyrinth with the walls closing in on the visitor. This quite sizeable hall had several 
devices on which very short texts and statistics were displayed. Allthough the hall was relatively 
uninformative, it left at very strong and particurlarly emotional impresssion on the visitor.209 
 

Där finns montrar för dem som offrat sina liv för Kristus, vilka visas med namn och foto, och 

med en kort historik över deras liv och gärning. Samtidigt visas film med olika fragment från 

kyrkor som desakraliserats och rivits, ikoner huggna itu med yxa och lidande människor i lägren. 

Klimenko kontrasterar detta sätt att presentera de kristna offren med övrigas lidande – de som 

inte kategoriseras som kristna, och konstaterar att den senare gruppen är en namnlös massa, utan 

personligt öde:  
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Calculated in millions of households, the victims of collectivization and dekulakization appeared 
on the history timeline as a faceless mass, families and individuals remained indiscriminate and 
undistingshuable within it… It was not only the victims that were anonymous... but also their 
perpetrators.210 
 

Vidare anser hon att själva tillvägagångssättet att presentera lidandet ”turned the Soviet terror 

into outrages committed upon the Orthodox Church”, det handlar enligt henne om en 

diskriminering av de tusen och åter tusentals som dog i Stalin-terrorn. Klimenko finner att de 

förfärliga handlingar som den sovjetiska regimen utsatte folket för är sparsamt redovisade. 

Exempelvis beskrivs arbetslägrens tillkomst med en mening, på följande sätt: 

In a country paralyzed by the civil war, the forced labor of inmates allowed for efficiently solving 
the problems with manpower wher mass menial work was required.211 
 

Till detta kommer att utställningshallens storlek och uställningens utformning spelar en stor roll 

också för interpretationen av historien, allstammans sammantaget föreslår, enligt Klimenko, att 

”the tragedy of the russian Church, was the tragedy of 20th -century Russia”.212 När hon däremot 

betraktar de anonyma offren för den stora terrorn med fenomen såsom avkulakiseringen, den 

organiserade svälten, deportationerna och själva lägren i Gulagarkipelagen, finner hon att ”albeit 

tactily – the idea that those… were all worthwile”.213 Deras offer och lidande blir rättfärdigat av 

segern i Det stora fosterländska kriget. Därför, är kriget också i detta sammanhang centralt, ty 

utan kriget blir terrorn så meningslös som den var utan att i efterhand kunna rättfärdigas, som en 

möjlig vehikel för ett högre syftes uppnående. 

   Dock kan frågan om martyriet ytterligare problematiseras. Klimenko finner att presentationen 

av de nya martyrernas öde i utställningens form, äger en ihålighet som möjliggör tolkningen av 

deras kristna offer till något mer än ett kristet offer. Hon hänvisar här till den patriotiska aspekten 

av martyriet – de som avled under terrorn dog inte endast pro Christo utan även pro Patria. Den 

patriotiska aspekten av martyriet är, enligt hennes tolkning, den dominerande i utställningen, det 
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vill säga att båda grupperna av offer är bärare av en potentiell patriotism i offret av sitt liv för 

nationen: 

Overall, it was not so much the language of religion that was used here to construe the outrages 
committed against the Russian Church. Rather, it was the language of patriotism employed to 
expound the martyrdom of those who were targeted by it. The latter were not portrayed as 
victims, objects of the ill-will of Soviet leaders. They were represented as agents, sacrificing their 
lives for a higher purpose. Their sacrifice… appeared to be mediating not so much between Man 
and Divinity but between an individual and her country.214 
 

Denna tolkning av historien, friskriver i någon mening den terror som utövades under den här 

diskuterade perioden, och de offer som den skördade eleveras med denna interpretation till 

patrioter och martyrer, när de i själva verket led och mötte en meningslös död. Dock skedde en 

omstrukturering av just denna utställningssal, vilken bytte namn från ”The New Martyrs and 

Confessors of Russia”, till ”The Persecution of Religions”, och Klimenko noterar att även den 

fysiska presentationen ändrats, nämligen på så sätt att salens utformning ändrats till att likna 

övriga salar.215 Den nya utställningen är ”less emotional”, och det blodröda ljus som tidigare fanns 

är borttaget, liksom de obehagliga ljud, som ackompanjerade den första versionen. Från att 

tidigare inte ha innehållet några interaktiva moment, finns nu interativa inslag, och man räknar 

med trosbekännare från flera religioner vilka är förenade främst genom sitt öde att ha mött den 

Röda terrorn. Den röda terrorn mot dessa grupper redogörs vidare för i detalj, och den sovjetiska 

aspekten har utökats avsevärt och blivit mer adekvat, enligt Klimenko: 

In the original park, space was used ingeniously to dissassociate the outrages committed against 
the clergy and laymen of the Russian Church fro those that targeted all other Soviet citizens. In 
its revamped version, space still separates the hall dedicated to the perscution of religions from 
the one portraying ohter Soviet crimes. However… it seems [they do] not prioritze some victims 
of the Soviet atrocities over others.216 
 

Det gemensamma för alla offren är fortfarande dock att de är ”martyrs of patriotism”, och att den 

”de-Ortodoxization”, som också ovan nämnts, inte, egendomligt nog, har resulterat i en 

urholkning av martyrbegreppet, utan tvärtom utökat det genom det mer ”allmänna” martyriet, alla 
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är offer i en (egentligen alltid) kristen nation.217 Det handlar således om att trosbekännare av alla i 

Ryssland förekommane religioner, har skadats, lidit och dött för ett högre syfte. De har offrat sina 

liv för Faderlandet, och därför bär deras martyrium patriotiska drag främst för att Faderlandet är 

värt att dö för. Men, här finns en viktig distinktion; Klimenko noterar att Faderlandet inte är 

synonymt med det Ryska imperiet eller Sovjetunionen eller den nuvarande Ryska federationen 

utan med en stark och potent rysk stat: 

Importantly, the Fatherland stands neither for the nation nor for the land, but for a consolidated 
state with strong executive power, be it the Russian Empire, the Soviet Union, or the Russian 
Federation.218  
 
Samtidigt, undviker utställningens ideologer, läs Sjevkunov, att på allvar approchera frågorna om 

”the dificult past” i Rysslands historia, anser Klimenko. Detta menar hon visar på en medveten 

strategi, inte helt olik den som Gudrun Persson visar på ovan, nämligen strävan att skapa en bild 

av historien genom politisk manipulation: 

All in all, the project demonstrates that, with the help of the ROC, Russia’s incumbent elite has 
found its own special path towards the point where the memory of the tragedies of the past 
becomes politically useful.219 
 

Det innebär, med Perssons analys, inte ett brott i den mnenmotiska processen i Ryssland, utan ett 

fullföljande av den. Också denna nytolkning i utställningen griper tag i det gemensamma minnet 

av Det stora fosterländska kriget, vilket ännu fungerar som en allt förenande faktor i dagens ryska 

samhälle och stat. Kriget är både identitets- och gemenskapsskapande såsom ett gemensamt 

martyrium som berör snart sagt varje familj i Ryssland, ett förhållande som tidigare berörts ovan. 

Detta är alltså en variant av det Oushakine kallar ”affective management of history”, som ett sätt 

att gestalta den mnemoniska processen.220 Såsom ovan framgått är målet med affective 

management, att knyta samman de människor som minns, att förse dem med ett ”topos” och att 

hjälpa dem med olika typer av symboliska verktyg för att göra ett minne levande och närvarande.  
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Här framstår det Stora fosterländska kriget, som det allt förenande och mest sammansvetsande 

minnet framför alla andra, i Ryssland.221 Det hela handlar dock inte endast om en gemensam 

tolkning av ett minne, utan också om hur det skall implementeras. Klimenko noterar i det 

sammanhanget att historieparkerna Rossija - moja istorija fungerar utmärkt som verktyg för 

denna implementering, och att utställningsparkerna i sig är ett uttryck för det konsoliderade 

samarbetet mellan den Rysk-ortodoxa kyrkan och den ryska staten: 

It is also little wonder that this — politically beneficial for the current political regime —
interpretation of the Soviet atrocities is (re)produced through the “Russia—My History” project, 
the most prominent fruit of the church–state cooperation in the field of memory.222 
	
Parkerna är således en symbolisk plats, ett topos, och ett mytologem i sig själva genom att de inte 

bara visar upp historiska händelser, utan interpreterar dem och representerar och uttrycker 

historien främst genom ett interaktivt upplägg som fungerar såsom en sorts reenactment, och ger 

samtidigt den nuvarande statsledningen, och kyrkan, legitmitet.223 Resultatet blir något liknande 

det som Blackburn kallar ”collective myths”, en gemensam tolkning av det förflutna, för att 

hantera det närvarande och att göra både det och det förflutna begripligt. 

     Förutom 1917 års händelser står det Stora fosterländska kriget i historiskt fokus i utställningen 

Rossija - moja istorija. Detta krig gav nämligen Stalin en legitimitet som fadersgestalt för folket 

anser Gudrun Persson, och hon hävdar även att det Stora fosterländska krigets betydelse för 

Sovjetunionen: 

… kan knappast överskattas. Segern över Tyskland gav regimen den legitimitet den tidigare 
saknat. Kriget blev den grund Sovjetunionen kom att vila på och segerdagen, den 9 maj, var en 
av statens få helgdagar som firades med äkta stolhet. Folket visste och kände att det var ”deras” 
krig.224 
 
Kriget är således sedan länge en gemenskapsbildande historisk händelse, och en patriotisk 

aktivitet såsom ovan har diskuterats, utifrån Oushakines hypotes om ”reenactment”.	Denna akt 
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som medför en egendomlig känsla av att det temporala upphävs och det förflutna upplevs som 

närvarande, fast det inte är det.  I historieparken Rossija - moja istorija förstärks denna 

upplevelse, genom det interaktiva performtivt patriotiska presentationssättet.  

4.4	Metropolit	Tichon	(Sjevkunov)	som	mnemonisk	aktör	i	dagens	Ryssland	
Det framstår som tydligt att en av de viktigaste representanterna för den Rysk-ortodoxa kyrkan i 

dagens Ryssland är metropoliten Tichon, inte minst gäller detta hans väl kända roll som 

initiativtagare till Rossija – moja istorija.225 Tichon föddes år 1958 i Moskva som Georgij 

Sjevkunov, och utbildade sig vid ”Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).”226 Han döptes som 24-åring, och blev snart 

antagen som novis i Pskov-Petjorij klostret år 1991, och vidare efter nio år vigdes han till munk 

med namnet Tichon, och år 1998 blev han upphöjd till arkimandrits värdighet, och tio år senare 

till metropolit.227 Redan 1995 blev Tichon abbot för Sretenskijklostret utanför Moskva, och 

förestod även där en andlig akademi. År 2018 flyttades han till Pskov och Uspenskij Pskovo-

Petjorskovoklostret, vid vilket han ännu fungerar som dess igumen.228 

     Metropoliten Tichon är välkänd i det ryska samhället, inte minst genom sin bästsäljande bok 

Несвятые святые 2011, på svenska Vardagshelgon, 2018 vilken sålts i över 1,1 miljoner 

exemplar.229 Vidare ingår Sjevkunov i olika statliga kommittéer, och rör sig genom dessa i olika 

politiska plattformar. Han är medlem av, ”Совет при Президенте РФ по культуре и 

искусству”, Presidentens råd för kultur och konst, han är även ledamot av ”Общественный 

совет при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка”, det federala rådet 

för reglering av alkoholmarknaden, och av ”Общественный совет при Министерстве 

культуры РФ”, den Ryska Federationens kulturråd	.230 Vidare ingår han i ”Kомиссия по 

расследованию убийства царской семьи”, där han är ansvarig för Utredningsutskottet.231 Till 

dessa funktioner inom de olika statliga organen, kommer de uppdrag Tichon har inom den 

Rysk-ortodoxa kyrkan, liksom det huvudansvar som är hans för de multimediala 

																																																								
225 Se exempelvis: Laruelle, M., ”The Putin Regime’s Ideological Plurality”, i: Is Russia Fascist? Unraveling 
Propaganda East and West. URL: https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv16t673d.9 2021, 95–96. 
226 Тихон, Несвятые святые и другие рассказы. 2011. 
227 http://www.patriarchia.ru/db/text/60784.html. 2021-03-25. 
228 Eckerdal, M., ”Кто митрополит Тихон (Шевкунов) в контексте Русской политической, общественной м 
религиозной сцены? Какую роль он играет в России? Некоторые наблюдения”, 2021, 2. 
229 Shevkunov, T., Vardagshelgon. 2018. 
230 http://www.patriarchia.ru/db/text/60784.html. 2021-03-25. 
231 https://medium.com/@mbkmedia. 2021-03-26. 



	 	55	

historieparkerna Rossija – moja istoria.232 

     Sjevkunov blev redan på 1990-talet bekant med Vladimir Putin, vilken då denne besökte 

klostret i Petjori. När Putin blivit president besökte han återigen klostret och skrev, enligt New 

York Times, följande rader i klostrets gästbok: “The revival of Russia and growth of its might are 

unthinkable without the strengthening of society’s moral foundations. The role and significance 

of the Russian Orthodox Church are huge. May God protect you.”233 

I relationen mellan metropolit Tichon och presidenten återfinns även en annan viktig händelse, 

nämligen när Sjevkunov ”дал ему очень мощный, в прямом смысле слова императорский 

опыт — благодаря Шевкунову, Путин сыграл главную роль в объединении Зарубежной 
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преобразованного в дальнейшем в Сретенскую духовную семинарию.С марта 2001 г. ― председатель 
монастырского хозяйства ― сельскохозяйственного производственного кооператива «Воскресение» в 
Михайловском р-не Рязанской обл. В 2004 г. экстерном закончил Сретенскую духовную семинарию. 
Решением Священного Синода от 31 марта 2009 г. (журнал № 29) назначен сопредседателем Церковно-
общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Решением Священного Синода от 5 марта 2010 г. 
(журнал № 7) назначен ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре. Распоряжением 
Президента РФ Д.А. Медведева от 16 марта 2010 г. включен в состав Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству. С 31 мая 2010 г. — руководитель Комиссии по взаимодействию Русской 
Православной Церкви с музейным сообществом. С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного 
Совета Русской Православной Церкви. 29 февраля 2012 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин 
поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох. 
Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 63) избран викарием Московской епархии с 
титулом «Егорьевский». Наречен во епископа 23 октября 2015 г. в соборе Введения во храм Пресвятой 
Богородицы Оптиной пустыни. Хиротонисан 24 октября за Божественной литургией в Казанской 
Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. Богослужения возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.С октября 2015 г. по июль 2018 г. — управляющий Западным 
викариатством г. Москвы. Решением Священного Синода от 15 июля 2016 г. (журнал № 57) назначен 
председателем Патриаршего совета по культуре. Решением Священного Синода от 14 мая 2018 г. (журнал № 
20) назначен Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, с сохранением 
должности председателя Патриаршего совета по культуре. 17 мая 2018 г. за Литургией в Храме Христа 
Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан а.19 мая 2018 
г. распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла освобожден от обязанностей наместника Сретенского 
монастыря и ректора Сретенской духовной семинарии. Решением Священного Синода от 14 июля 2018 г. 
(журнал № 64) назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря г. 
Печоры и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря с. Любовец Дубровенской 
волости Порховского района Псковской области. Решением Священного Синода от 17 июня 2021 г. (журнал 
№ 50) назначен и.о. ректора новообразованной Псково-Печерской духовной семинарии. 
233 New York Times nterview with Archimandrite Tikhon (Shevkunov) Sophia Kishkovsky 
 http://everyday-saints.com/13.htm 
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Церкви с Московской Патриархией. Не сомневаюсь, что Путин благодарен Шевкунову за 

то, что получил шанс войти в историю как объединитель Церквей”.234 Denna kyrkornas 

förening var en viktig symbolisk, teologisk och historisk händelse på hög nivå, vilken ökade 

presidentens icke-materiella kapital i Ryssland, en markering vilken han inte kunnat göra utan 

Sjevkunovs hjälp.235 Det finns vidare, snarast rykten, om att metropoliten Tichon skulle vara 

presidentens själasörjare, något som Sjevkunov själv bemöter på följande sätt:  

Владимир Владимирович Путин - действительно православный христианин, и не 
номинальный только, а человек, который исповедуется, причащается и сознает свою 
ответственность перед Богом за вверенное ему высокое служение и за свою 
бессмертную душу ... Тот, кто по-настоящему любит Россию и желает ей блага, может 
только молиться за Владимира Владимировича, промыслом Божьим поставленного во 
главе России.236  
 

Även Klimenko nämner detta i media ofta förekommande påstående vilket refererar till 

Sjevkunov som Putins själasörjare, och skriver att metropoliten i en intervju med Zoja Svetova år 

2017 förnekade någon djupare bekantskap med presidenten, och medgav endast en 

bekantskapsrelation med honom.237 Tidningen Ведомости anser dock att det föreligger ett 

närmast bysantinskt ideal av symfoni i relationen mellan de båda männen: «Если вы ищете 

«симфонию власти государства и Церкви» – она перед вами. Это пример гармонии между 

государствым и Церковью во имя добра», - Тихон не чужд византийской образности.”238  

      Det kan således, mot bakgrund av ovanstående, konstateras att metropoliten Tichon är 

den viktigaste rysk-ortodoxa aktören när det gäller de multimediala parkerna som ingår i 

Rossija – moja istoria, och vidare spelar han en betydande roll i samhället främst genom sitt 

ledamotskap av flera framträdande statliga organ, liksom genom hans medlemskap av olika 

ecklesiastiska utskott och råd.239 Klimenko för sin del, går så långt att hon kallar Sjevkunov 

en ”demiurg”, i sammanhang av hans skapelse Rossija – moja istorija.240 Marlene Laruelle 

noterar att hans inflytande på statlig nivå är stort: 
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He now seeks to promote political Orthodoxy within the Presidential Administration and the 
political establishment and to make the Church the ideological avant-garde of the regime. Tikhon 
also exerts a high level of influence because the Sretensky Monastery hosts one of Russia’s 
largest publishing houses; it produces liturgical texts as well as secular books relating to  
religious culture. The monastery also manages the site Pravoslavie.ru, the Church’s most 
popular Internet portal, which receives about seven million visitors per month.241 
 

Genom sin bakgrund som filmskapare och författare når metropoliten Tichon även ut till 

folket utanför de kyrkliga kretsarna, och utanför de ramar som fixeras av de statliga organ 

han är ledamot av. Han märks främst genom tevesändningarna av hans filmer liksom i 

intervjuer i media, såväl som genom sin bok Несвятые святые vilken är översatt till flera 

språk, bland dem engelska, tyska, kinesiska, serbiska och många andra – allt som allt 17 

språk. Det finns också en väl utarbetad hemsida och ett Instagramkonto för klostret i Petjori 

där metropoliten omtalas av munkarna med det familjära ”batеj”: 

Известный что он теперь успешный работает в Печори с многим проектом в монастире, 
например они тоже бывают на социальных сайтах как Instagram, где они публикуют 
фото монастырской жизни выключая портреты сам митрополита, от монахов назвал 
”батей”.242 
     När det gäller metropolitens inflytande över hur Rossija – moja istoria utformats, är det enligt 

Klimenko, mycket stort. Han är inte endast ansvarig för hela idén och utvecklingen av det 

mnemoniska projektet, han är vidare även dess redaktör och utför ”the final editing of the federal 

component of the content that appears in Russia – My History historical parks”. De historiker och 

institut som medverkar med texter redigeras alla av Sjevkunov, dock är namnen på dessa 

författare okända, enligt Klimenko. Bland instituten återfinns dock bland andra, Den ryska 

vetenskapsakademiens historiska institut, och det ryska State University for the Humanities, 

liksom olika ryska statliga arkiv.243 Vidare hävdar Laruelle att metropolit Tichon är en 

framträdande aktör i Ryssland av i dag. Han är inte endast en kyrkans man utan en profilerad 

politisk aktör med en medveten agenda, och flera möjligheter att föra ut den:  

Tikhon now seeks to promote political Orthodoxy within the Presidential Administration and the 
political establishment and to make the Church the ideological avant-garde of the regime. Tikhon 
																																																								
241 Laruelle, M., ”The Putin Regime´s Ideological Plurality”, i: Is Russia Fascist? Unraveling Propaganda East and 
West. 2021, 95–96. https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv16t673d.9 Hämtad: 2021-11-05. Kl. 15. 14. 
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сцены? Какую роль он играет в России? Некоторые наблюдения”, 2021, 3. 
243 Klimenko, E., ”Building the Nation, Legitimizing the State: Russia – My History and Memory of the Russian 
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also exerts a high level of influence because the Sretensky Monastery hosts one of Russia’s 
largest publishing houses; it produces liturgical texts as well as secular books relating to 
religious culture. The monastery also manages the site Pravoslavie.ru, the Church’s most 
popular Internet portal, which receives about seven million visitors per month.244 
 
Det förtjänar dock att påpekas att Tichon för närvarande inte längre är igumen vid 

Sretenskijklostret utan i Petjori, dock kvarstår faktum att han i Sretenskijklostret grundat ett av 

Rysslands största bokförlag.  

4.5	Kritik	mot	historieparkerna	Rossija	-	moja	istorija	och	mot	metropolit	Tichon	och	
mot	den	Rysk-ortodoxa	kyrkan	
Såsom ovan har framgått finns en relativt omfattande kritik, åtminstone från forskares håll, riktad 

mot det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija, och mot framför andra metropoliten 

Tichon. Denna kritik kan kategoriseras till att gälla några olika fält. I det följande kommer jag att 

belysa tre aspekter av kritiken, dels gäller kritiken själva utformningen av Rossija – moja istorija, 

dels urvalet av historiska händelser och presentationen av dessa, det vill säga den omtolkning och 

interpretation av historiska händelser som visas i utställningen. Utställningens utformning och 

reinterpretation av historiska händelser har dock utförligt diskuterats ovan, varför jag endast 

nämner några nya exempel på detta nedan. Och den tredje aspekten gäller kritik mot den Rysk-

ortodoxa kyrkan och mot metropoliten Tichon. 

     Till den första typen av kritik hör synpunkter på akribi och slarvighet i framställningssättet. 

Exemepelvis anser Selin, att hela utställningen är smaklös och slarvigt och hastigt hopkommen, 

och att den dessutom framställer den ryska historien med hjälp av en förenklad historiesyn: 

The organizers’ bad taste, their pursuit of maximum outreach, and their inexplicable 
haste has resulted, despite generous funding, in an oversimplified and primitive representation of 
history. The role of “regional components” is to “tie” the exhibition to the various localities 
where it is replicated, but also to amalgamate and, as it were, endorse the federal history.245 
 

Vidare framför hans kollega Kurilla också han kritik mot innehållet som kritiserats just för sin 

slarvighet och historiska faktafel. Han nämner exempelvis att Samfundet för Fri Historia i 

Ryssland riktat kritik mot innehållet i utställningen och att det efter att de erhållit ett svar från 

metropoliten, återigen protesterat via en inlaga där det ytterligare stärkte sina argument främst om 
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utställningens historiska kvalitet.246 Kritiken bemöttes genom att ledningen för Rossija – moja 

istorija kopplade in bland andra den Ryska Vetenskapsakademien för att korrigera misstagen: 

 After the initial criticism of the parks’ poor accuracy, the organizers quietly reached out to 
professional historians (from the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, 
in particular) asking them to check all the facts and citations. This request fueled heated debate 
among historians: they could fix the falsified quotations, but could not change the narrative of 
the exhibition, and, thus, their help would only increase the power of the anti-Western and anti-
liberal narrative.247 
	
Kurilla fäster uppmärksamhet vid det som inte kan ”fixas” i historieprojektet, nämligen  själva 

interpretationen av historiska händelser, och hur denna sedan används för att legitimera den 

samtida politiska strävan att skapa ett gemensamt minne. Olga Konkka ansluter sig till dessa 

historikers kritik och framhåller att trots det digitala och multimediala framställlningssättet, så är 

det välkända gamla sovjetiska historiska upplägget som presenteras också i Rossija – moja 

istorija: 

In spite of all their digital technology, the exhibitions often present history the way Soviet 
and post-Soviet history textbooks do, that is, via long and heavy-handed narrative texts, without 
citing sources or offering alternative approaches. They thus ignore the fact that our knowledge of 
the past comes from diverse and often contradictory testimonies and documents, and as a 
result, while the exhibits are recommended as a learning tool, they fall short of teaching pupils 
and other visitors how historical science works.248 
 

Den diversifierade historieframställning Konkka saknar, är ett tecken på att en sådan aldrig varit 

avsikten med utställningsparken Rossija– moja istorija, tvärtom är målsättningen och intentionen 

med projektet en annan. Detta framgår av den kritik som riktas både mot den Rysk-ortodoxa 

kyrkan och mot metropoliten Tichon som representant för både kyrkan och utställningsparkerna, 

och av den kritik som riktas mot syftet och målsättningen med Rossija – moja istorija. Vad är det 

egentligen som den Rysk-ortodoxa kyrkan vill uppnå genom detta mnemoniska projekt? På den 
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ideological-tool/ Hämtad: 2021-11-05. Kl. 17.30. Det är möjligt att följa länkarna som är markerade i detta citat: 
”The Free Historical Society (VIO) issued a statement about the inaccuracies and general narrative of the exhibition 
and received a response from Tikhon Shevkunov. In its second statement, the VIO reinforced its arguments about the 
quality of the materials.” 
247 Kurilla, I., ”History as an Ideological Tool”. https://www.ponarseurasia.org/russia-my-history-history-as-an-
ideological-tool/ Hämtad: 2021-11-05. Kl. 17.30. 
248 Konkka, O., ”Russia My History’. A High Tech Version of an Old History Textbook”, i: Journal of Educational 
Media, Memory, and Society, Volume 13, Issue 1. 2021, 40. 
Spring 2021: (33–57) © GEI doi: 10.3167/jemms.2021.130103 ISSN 2041-6938 (Print), ISSN 2041-6946 (Online) 
https://www.researchgate.net/publication/351798864_Russia_My_History_A_Hi 
Tech_Version_of_an_Old_History_Textbook. Hämtad: 2021-11-23. Kl. 09.51. 



	 	60	

sistnämnda frågan svarar Marlene Laruelle, att kyrkan genom Rossija – moja istorija vill uppnå 

en framtida autokrati samt att den ortodoxa tron skall bli erkänd och upphöjd till officiell 

statsreligion: 

… they want Orthodoxy to acquire the official status of state religion and push the regime toward 
a traditional model of autocracy. One can identity at least three broad groups among these 
critics: the most apocalyptic ones, which refer to figures such as Ivan the Terrible or the 
medieval autocratic regime; more classically monarchist groups nostalgic for nineteenth-century 
Russia and its Romanov emperors; and the modernists who promote a monarchism better 
adapted to today’s conditions.249 
					
     Kritiken mot metropoliten Tichon formuleras på liknande sätt. Han anses vara en reaktionär 

bakåtsträvande mnemonisk aktör som genom sina filmer och genom det mnemoniska projektet 

Rossija – moja istorija, enträget hamrar fram samma budskap. Det handlar om Rysslands 

identitet som ett bysantinskt imperium, om Ryssland som ortodoxt och om Ryssland som en 

autokrati, och vidare relaterar han dagsaktuella händelser till katastrofer i historien, eller knyter 

samman dagens politiska ledare såsom Putin och Sergej Lavrov med positiva historiska gestalter 

som Dostojevskij och Kutuzov.250 I sin analys av av vad den Rysk-ortodoxa kyrkan vill med den 

konservativa agenda som den driver (också) genom Rossija – moja istorija, hävdar Laruelle att 

det handlar om en ideologisk indoktrinering, under ledning av metropoliten Tichon: 

 
If the Patriarchate’s mainstream position is overtly conservative, some figures are pushing for 
the Church to take the lead on a more radical agenda of ideological indoctrination. The leading 
figure of this trend is the metropolitan of Pskov and Porkhovsk, Tikhon Shevkunov.251  

Kurilla ansluter sig till kritiken och vill synliggöra metropoliten Tichon och hans målmedvetna 

och inflytelserika påverkan på det ryska samhället: 

I would stress the role in the creation of the parks of Metropolitan Tikhon (Shevkunov), an 
influential Orthodox hierarch… He has since acquired more resources to do the same thing: use 
history to defend his contemporary political ideology.252 
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Kurilla uppfattar alltså att historien används av metropoliten både i historieparkerna och på andra 

arenor såsom i de ovan diskuterade filmerna, som en vehikel för att försvara och föra ut 

metropolitens, och statens ideologi. Laruelle å sin sida, hävdar att Tichon försöker positonera sig 

som en sorts avant-garde figur i det politiska etablissemanget, och att kyrkan främst genom 

Tichon men även genom patriark Kirill och andra, ”act as power brokers, connecting the Church 

and state institutions with a rising Orthodox (un)civil society.”253 Denna ortodoxa strategi, skulle 

då kunna tjäna det syfte som Laruelle också påtalar, nämligen att den ryska kyrkan strävar efter 

att återfå sitt erkännande som statsreligion i Ryssland, detta diskuteras vidare nedan. 

4.6	Den	ryska	identitetens	betydelse	i	den	mnemoniska	processen	
Frågan om identitet handlar om vem någon är det vill säga med vilken självförståelse man 

betraktar sig själv. Både Bodin och Gerner pekar på Rysslands självförståelse och identitet som 

förknippad med tanken på dess helighet, och på Moskva som det tredje Rom och att i dessa 

aspekter på den ryska identiteten ryms en kallelse att vara en ”som håller tillbaka”, 

o Katecwn mot Antikrist, mot Väst, som Engström också har visat. Engström föreslår att den 

ryska identiteten och självförståelsen som o ́Katecwn kan uppfattas som ett uttryck för en ortodox 

universalism och som en sekulär messianism.254 Detta är i grunden en ortodox doktrin och 

världsbild, vilken man enligt Gerner måste räkna med när man diskuterar Ryssland.255 Denna 

identitet kommer också till uttryck inom historieprojektet Rossija – moja istorija, exempelvis 

såsom Engström observerar i utställningen ”The Romanovs”, 2013, där Rysslands fiender och 

vänner tydligt exponeras.256 

     Som raster för denna studie använder jag begreppen Retrotopia och nostalgi. Retrotopia 

handlar om att välja ut vissa hållpunkter och historiska skeenden i en eklektisk process där det 

förflutna tillskrivs egenskaper och karaktärsdrag som man gärna vill minnas, eller, vill glömma. I 

fallet med Rossija – moja istorija, är det tydligt att man genom det eklektiska urvalet av 

historiska händelser önskar tillskapa en gemensam historia med tyngdpunkt på	vissa skeenden, 
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helt i enlighet med Malinovas slutsatser.257 Denna gemensamma historia består till sitt innehåll av 

ortodoxa trosbekännare i ett huvudsakligen kristet land som lever i ett blomstrande imperium. 

Detta blir till ett topos, en plats, med genuina och/ eller förmodade drag, där ett idealt förflutet 

hjälper till att tolka samtiden och genom att fokus är riktat mot det som varit, blir koncentrationen 

på det som ligger framför inte lika hög. Retropia, är dock ett defaistiskt begrepp i Baumans 

koncept, och det inkluderar att skilladen mellan ”oss och dem” blir allt större i vår samtid, samt 

den nationella identiteten blir allt viktigare i många länder, inklusive i Ryssland.258 Att avgränsa 

sig till ett topos är vidare ett sätt att undvika att beblanda sig med den Andre, med det som är 

annorlunda och kanske hotfullt, det vill säga med en förmodad fiende.259 Både Persson och 

Malinova diskuterar fiendens betydelse för den ryska identiteten, Malinova och Engström anser 

att ett gemensamt narrativ kan användas såsom ett vapen, såsom en ”tillbakahållare”, en 

katechon. Också Persson hävdar att fienden är nödvändig för den patriotiska identiteten,	och	att	

den	även	är	en	betydande	faktor	i	förvaltandet	av	tanken	på	att	göra	motstånd	mot	fienden,	

som	en	förenande	faktor	och	som	en	del	av	en	identitet,	inte	minst	symboliserad	av	segern i 

det Stora fosterländska kriget.260 

     Nostalgin blir i det här sammanhanget ett sätt att hjälpa fram det kollektiva minne som man 

vill skapa, i det här fallet i Rossia – moja istorija. Nostalgin som en längtan efter ett gloriöst 

förflutet kan handla om att ”att bli förälskad i sin egen föreställningsförmåga”.261 Men, den kan 

även handla om att återskapa ett förflutet som man har behov av. Det är mer än ett sentimentalt 

fenomen menar Boym, det handlar om en social gemenskap med ett kollektivt minne, och om en 

längtan efter kontinuitet i en fragmentiserad värld”.262  Hon ansluter sig till Bauman när hon 

hävdar att människor längtar efter att återskapa ett idealt hem, och särskilt gäller detta länder där 

människor varit med om omvälvande skeenden som revolutioner och krig, vilket Ryssland under 

1900-talet har gjort vid flera tillfällen.263  Den mnemoniska diskursen har också betydande inslag 

av patriotism. Det märks exempelvis när det gäller det eklektiska urvalet av vilka historiska 
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händelser som skall betonas, och vilka som skall tonas ned, liksom i återtagandet av nationella 

symboler och mytologem. Rossija – moja istorija blir genom sin existens till ett topos, eller ett 

Ryssland i minitayr om man så vill, där aspekter av nostalgi och historisk ”reenactment”, liksom 

performativ patriotism och de emotionellt laddade myter som Blackburn finner, alla ryms. Det är 

därför möjligt att kalla Rossija – moja istorija för ett Retrotopia. Där finns en tydlig patriotisk 

identitet, som skiljer oss från dem, och som ger trygghet i en osäker och instabil värld, genom en 

gemensam historieuppfattning, baserad inte endast på historisk fakta, utan på emotioner knutna 

till dessa. 

5.	Konklusioner	
I det följande kommer jag att söka belysa och besvara de forskningsfrågor jag initialt ställde för 

detta studium. Jag kommer således att i det följande diskutera vilka minnen som den Rysk-

ortodoxa kyrkan särskilt vill lyfta fram ur den ryska historien, och på vilka grunder urvalet sker. 

Vidare hur dessa minnen implementeras i Rossija- moja istorija , och vilken som är den Rysk-

ortodoxa kyrkans intention med projektet, samt hur den samarbetar med staten när det gäller 

Rossija - moja istorija. Till detta kommer frågan mnemoniska aktörer, och vem eller vilka som 

framstår som mest framträdande, liksom om och hur kritiken mot projektet ser ut. 

     Inledningsvis handlade projektet Rossija – moja istorija, som då ännu ägde denna benämning,  

om att lyfta fram den Rysk-ortodoxa kyrkans historia och dess betydelse för Ryssland som 

nation. Det hela hade sin början några år efter Sovjetunionens fall och redan 2003 hölls 

separatutställningen ”The Orthodox Rus” som sedan 2006 utökades till ett utställningsforum. Mot 

bakgrund av den stora framgången för utställningen beslöt kyrkan att expandera projektet vilket 

resulterade i utställningen: ”The Russian Orthodox Church – a Summary of Twenty Years: 1991–

2011” vilken presenterades i utställningshallen Manege i Moskva den 4–7 november 2011, och 

som besöktes av bland andra president Medvedev.264 Denna händelse kan betraktas som 

startskottet för det som sedan kom att bli Rossija - moja istorija 2013, ett mnemoniskt projekt 

vilket alltsedan dess har antagit betydande proportioner, dels genom sin geografiska spridning, 

dels genom det finansiella statliga stöd som utgår för det.	

     När det gäller vilka minnen som den Rysk-ortodoxa kyrkan särskilt vill lyfta fram ur den 

ryska historien och hur de implementeras i det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija, 
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kommer jag att i det följande att exemplifiera med två  explicita och för den Rysk-ortodoxa 

kyrkan uppenbarligen viktiga historiska händelser, nämligen revolutionsåret 1917 och vad som 

då timade, samt frågan om Nymartyrerna och hur de presenteras i Rossija – moja istorija. 1917 

års händelser utgör en stor del av utställningen och upptar flera rum vilket pekar på dess 

framträdande roll inom projektet. I samband med presentationen av revolutionerna 1917 visas tre 

dokumentära filmer i utställningen, dessa återger den Rysk-ortodoxa kyrkans tolkning av 

skeendena under detta år. När dessa filmer betraktas tillsammans med Sjevkunovs film som 

visats på nationell teve,  ”Гибель империи. Российский урок” (2019) är budskapet tydligt. Både 

utställningens framställning och filmens innehåller samma tematik och förklaringsmodeller till 

1917 års skeeden. Det är naturligt eftersom båda har som sin huvudsakliga ideolog metropoliten 

Tichon. Den tolkning som båda filmerna och Rossija – moja istorija vill förmedla är att det är 

möjligt att summera 1917 som ett blomstrande år. Det gäller både ekonomiskt och politiskt som 

kulturellt, men tyvärr blev den ”goda tiden” sedan förödd av såväl yttre som inre fiender. Och 

själva roten till det onda kan härledas ända till 1905 års revolution, då den parlamentariska 

styrelseformen ersatte tsaren, det vill säga autokratin.265  

     Ett annat exempel, som också metropoliten engagerat sig i över tid, är frågan om 

Nymartyrerna. Också denna del av utställningen Rossija – moja istorija är till sin omfattning stor 

och rymmer flera salar och den pekar främst på en interpretation som kan summeras i  citatet: 

”The tragedy of the russian Church, was the tragedy of 20:th-century Russia.”266 Presentationen 

av Nymartyrerna i Rossija – moja istorija har två huvudsakliga aspekter, dels att martyrerna 

konverteras i utställningen från offer och martyrer som vittnat med sitt blod om sin kristna tro, till 

patrioter som dött för sitt land. Dels, att den sovjetiska terrorn presenteras som handlingar 

begångna mot den Rysk-ortodoxa kyrkan, och inte mot det sovjetiska folket. Vad gäller det 

senare noterar Klimenko, att den icke-kristna gruppen blir till en namnlös massa i utställningen, 

och hon frågar sig varför inte frågor ställs om alla de namnlösa lidande och avrättade 

människorna som ingår i den anonyma massan av döda ”patrioter”, alltmedan de kristna 

martyrerna har namn och historia knutna till sin person.267  Vidare tolkas alltsammans i ljuset av 
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segern i det Stora fosterländska kriget, vilken ”rättfärdigar” martyrernas eller patrioternas 

lidande. Både urvalet av vilka minnen som skall framställas som särskilt viktiga, som dessa båda 

exempel visar på, samt implementeringen av dessa minnen, är alltså satta i fråga av de i detta 

arbete citerade forskarna, och inte endast dessa aspekter utan även interpretationen av dessa 

minnen är problematisk, såsom framgår exempelvis i frågan om martyrerna. 

     När det gäller på vilka grunder urvalet av minnen sker, och med vilken intention den Rysk-

ortodoxa kyrkan arbetar med det mnemoniska projektet anser, som ovan diskuterats, exempelvis 

Laruelle att intentionen är att den Rysk-ortodoxa kyrkan skall återfå sin status som statsreligion i 

Ryssland, men inte endast detta utan det finns även en strävan att uppnå en framtida autokrati. 

Det existerar, menar Laruelle, en dröm om en ny monarki och en önskan om att åter vara ett 

imperium, och vägen dit går genom en bestämd diskurs med en tydligt uttalad intentionalitet, och 

med historien som vehikel.268 Metoderna att göra detta är att spela på det Bauman kallar Retropia 

och Boyms beskrivning av nostalgi, dessa båda fenomen kan kallas implicita genom att de är 

förlagda till något antytt och underförstått, såsom ett gemensamt minne. Det handlar i det här 

fallet om minnen av en trygg och säker, blomstrande plats, ett ”topos”, en plats eller en stat där 

retrotopin som med Baumans definition handlar om ”visioner lokaliserade till ett förlorat/stulet/ 

övergivet förflutet som vägrar dö”.269 Den färdplan för retrotopin som Bauman diskuterar, skulle 

kunna appliceras på det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija. Där ges hållpunkter i den 

tid som varit och där väljs lämpliga minnen ut att förenas omkring som folk och nation. Det ger 

en grundval för en gemensam identitet, tillhörighet och för en patriotism. Rossija – moja istorija 

pekar ut historiska händelser och stärker genom mulitmediala strategier drag som varit bärande i 

påfrestande historiska situationer såsom exempelvis de ovan diskuterade fenomenen med 

Nymartyrerna, eller synen på revolutionsåret. Det är därför möjligt att kalla Rossija – moja 

istorija för ett mnemoniskt projekt som ger uttryck för en performativ patriotism. Det är således 

möjligt att skapa en historiesyn inte endast baserad på historiska fakta (korrekta eller inkorrekta) 

utan att även med hjälp av emotioner och med metoder för att stärka de patriotiska inslagen skapa 

ett gemensamt förflutet. Såsom ovan har visats, bland annat av Winter och Sivans slutsats som 

inledningsvis citerades i denna studie, består det kollektiva minnet av mer än historiska 

händelser: “Collective remembrance is a set of acts which go beyond the limits of the 
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professionals. These acts may draw from professional history, but they do not depend on it.”270 

Dessa “set of acts” kan, som både Blackburn och Oushakine har visat, bestå av “reenactment” 

som gör historiska händelser närvarande på ett emotionellt plan, och/ eller “collective myths”, 

som har starka emotioner knutna till sig och som traderats genom generationerna, och som 

förekommer i statlig media, på internet och i ”grassroots senitments”.271 Det handlar om en 

affective management som knyter samman det kollektiva minnet och ger ett ”topos” hjälper dem 

med olika typer av symboliska verktyg för att göra minnet levande och närvarande.272 

     Med en reinterpretation av historiska händelser är det således möjligt att få referenspunkter för 

att upprätta en färdplan för retrotopin.273 Rossija – moja istorija kan fungera som ett svar på den 

längtan och nostalgi som Boym argumenterar för. Hon anser att längtan och nostalgi existerar 

som en global epidemi, men att de särskilt finns i länder som Ryssland som erfarit stora historiska 

omvälvningar såsom revolutioner. Nostalgin handlar enligt henne både om att längta hem och till 

en plats, såväl som efter en svunnen tidsepok. Man längtar nostalgiskt till en tid och vägrar att 

acceptera att den flytt, man vill inte inse att den är irreversibel, och därför vill man söka återskapa 

den.274 Denna nostalgi korresponderar med Blackburns forskningsresultat från fältstudien, där han 

finner att minnen förbundna med 1917 års händelser är emotionellt laddade och behöver 

omtolkas.275 En sådan omtolkning erbjuds i Rossija – moja istorijas skildring av den ryska 

historien. 

Rysk-ortodoxa kyrkan i samarbete med den ryska staten 

Inledningsvis var president Putin och regeringen delaktiga i att sponsra utställningarnas turnéer 

runt om i Ryssland. Därefter skapades fonden för humanitära projekt, ”Фонд Гуманитарных 

проектов”. Denna fond står bakom alla de fyra utställningsprojekten med början i	Romanov-

utställningen276 Vidare sponsrar även Moskvapatriarkatet och presidentens kansli Rossija – moja 

istorija, liksom det ryska kulturministeriet och tillika lokala stadsförvaltningar och olika samfund 
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gör detsamma.277  Rossija – moja istorija är således numera ett samarbete mellan den Rysk-

ortodoxa kyrkan och den ryska staten, med presidentkansliet direkt inkopplat genom finansiella 

bidrag till utställningen. Dessutom är Rossija – moja istorija ett verktyg för att föra ut den 

historietolkning som staten önskar skall vara den gemensamma i landet, i den sedan år 2013 

ideologiskt bestämda diskurs som staten slagit in på. Detta sker genom de rekommendationer till 

skolor och lärare som utgår från landets utbildningsministerium.278 Den ideologiska vändning som 

ägde rum 2013 innebar således ett skifte i Kremls politiska inriktning mot en ny ideologi som till 

sitt innehåll är en konservativ traditionalism med tonvikt på den ryska historien. Maria Engström 

placerar in detta tänkande i den ”conservative turn” som enligt flera forskare ägde rum år 2013,279 

och Laruelle å sin sida finner att i centrum av denna diskurs finner vi konceptet patriotism.280 Som 

framgått ovan ger staten olika uttryck för konservatism och patriotism på olika sätt, det gäller 

exempelvis imperiala symboler såsom Rysslands flagga och statsvapnet med dubbelörnen, såväl 

som läroböcker kongeniala med den historieuppfattning som staten vill göra gällande och som 

inkluderar patriotisk fostran.281 Denna patriotism är således märkbar på flera nivåer i samhället, 

liksom i det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija, där till och med det kristna martyriet 

och lidandet i Gulag-arkipelagen, blir till en akt av patriotism. 

     När det gäller aktörer från den Rysk-ortodoxa kyrkan i det mnemoniska projektet Rossija –

moja istorija, framstår metropoliten Tichon som den odiskutabelt främste. Såsom ovan har 
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nämnts benämner Klimenko honom ”demiurg”, (som hos Platon avser en skapande ordnande 

makt, denne kan också enligt gnostikerna vara ond och ofullkomlig).282 I egenskap av 

chefsideolog för projektet och som skapare av filmerna ”Гибель империи. Византийский 

урок”, (2008) och ”Гибель империи. Российский урок (2019) har metropolit Tichon gripit 

tolkningsföreträdet och ger sin version av de historiska händelserna utifrån ett rysk-ortodoxt, 

imperialistiskt perspektiv, vilket kommer till uttryck i exposéerna i Rossija – moja istorija. Det 

finns dock även ett misslyckandets perspektiv, nämligen att den Rysk-ortodoxa kyrkan har fått 

stiga tillbaka när det gäller framställningen av det kristna martyrskapet, och att en ”de-

Orthodoxization” har skett i utställningen. Samtidigt, med en annan tolkning, så har den ryska 

kyrkan ändå triumferat. Främst därför att initiativet till utställningen är kyrkans, och därför att 

kyrkans narrativ ändå i viss mån går emot statens när den retroaktivt interpreterar den ryska och 

sovjetiska historieskrivningen, och dessutom möjliggör staten genomförandet och existensen av 

det mnemoniska projekte Rossija – moja istorija genom sina generösa finansiella bidrag.283 Och 

inte att förglömma, så är initiativet till Rossija – moja istorija ursprungligen den Rysk-ortodoxa 

kyrkans. 

Kritik av det mnmemotiska projektet Rossija – moja istorija  

Till det yttre är således det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija, en framgång. Men hur 

förhåller sig detta till den analys som flera forskare vilka besökt utställningen gör? Det framgår 

av undersökningsmaterialet att det finns en omfattande kritik av vilka minnen som valts ut att 

särskilt lägga tonvikt vid, liksom på vilket sätt detta görs. Kritiken gäller det sätt på vilket 

historiska händelser implementeras och detta betraktas även som problematiskt och 

imperialistiskt, exempelvis när det gäller exponeringen av olika händelser med färg och 

ljudkulisser, för att färga receptionen av det framställda. Vidare är samarbetet med den ryska 

staten väl känt liksom att det inkluderar medel från fonder och statliga företag, såsom Gazprom. 

Klimenko anser att syftet för den ryska statsledningen är att genom utställningens presentation av 

den ryska historien, inklusive dess olika ”problematiska” händelser, använda Rossija – moja 

istorija som vehikel för att skapa ”a political usable past”.284 Selin för sin del, betraktar 
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uppdykandet av historieparker i Ryssland som en uppföljning av gamla Östeuropeiska institut, 

vilka främst arbetar med en vision av ett minne. Det vill säga, något som är fiktivt. Dessa är 

endast två exempel, bland de forskare vars arbeten diskuterats här. 

Vilket Ryssland – ett imperium?	

I det mnemoniska projektet Rossija – moja istorija, möter en historieuppfattning som skildrar 

Ryssland som ett kristet imperium med patriotiska tolkningar av landets historia och skeenden. 

Ryssland presenteras även som o ́Κατεχον som håller tillbaka det liberala och dekanta Väst och 

som kristenhetens försvarare, liksom som heligt och som det tredje Rom. Genom att citera 

samtida ledare som Lavrov, Putin och andra tillsammans med historiska gestalter som Pusjkin, 

Dostojevskij och Solzjenitsyn skapar man ett gemensamt minne och en historieuppfattning som 

fungerar som en vehikel för att förstå också det samtida Ryssland. Dessa ovan nämnda gestalter 

är alla patrioter, tillsammans med de ”patrioter” som givit sitt liv inte endast för Kristus, utan för 

Ryssland. Dessa personer hjälper besökaren av Rossija – moja istorija att re-interpretera det 

förflutna i ljuset av samtida händelser.285  

     Det politiskt och kyrkligt drivna mnemoniska projekt som pågår, som här har visats, på flera 

nivåer i dagens Ryssland handlar om att bygga nationens identitet såsom staten och kyrkan vill att 

den skall vara. Denna landets identitet är baserad på ett eklektiskt urval av historiska händelser 

och emotioner knutna till dessa som hjälper till att tolka det förgångna och det samtida Ryssland, 

såväl som det framtida. Såsom Fendt et al hävdar så finns ett nära samband mellan vad man 

önskar minnas och hur det hör samman med frågan om identitet och legitmitet.286 Och det 

framstår som tydligt att den identitet och självförståelse som den Rysk-ortodoxa kyrkan och den 

ryska staten gemensamt vill skapa genom den förda minnespolitiken i Ryssland, till sin karaktär 

är patrotisk och imperialt präglad. Ryssland äger enligt denna diskurs, en särprägel genom 

historien bland annat uttryckt i förståelsen av dess helighet och o ́Κατεχων-konceptet. Dess 

patriotiska, imperiala, och i förhållande till Väst och liberala krafter ”tillbakahållande” funktion, 

samt av helighet präglade identitet, ger Ryssland legitmitet, nationellt såväl som internationellt. 

Och allt detta förmedlas till besökarna av historieparkerna Rossija – moja istorija, och i den 

statliga minnespolitiska infrastrukturen i Ryssland av i dag. 
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