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Щодо прийому-передачі НВІМУ
пам’ятника російському полководцю О. Суворову
та його розміщення у сквері
філії НВІМУ у м. Полтава

Шановний Андрію Борисовичу!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам та співробітникам Музею
нашу повагу та інформуємо щодо наступного.
Пам’ятник О. Суворову, про який йдеться, не є пам`яткою історії,
мистецтва, культури, архітектури, містобудівництва, науки та техніки тощо. Він
був виготовлений у 1974 році скульптором-аматором, а відтак питання його
художньої цінності є відкритим.
Зазначений пам’ятник був одним з елементів радянської наочної агітації
та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною
незалежності.
Відтак, доцільність музеєфікації та експонування цього пам’ятника може
розглядатись у контексті монументальної пропаганди доби СРСР.
Встановлення у Полтаві на території філії НВІМУ пам’ятника О.
Суворову співпало в часі з розглядом Російською православною церквою
питання про канонізацію цього полководця. Ініціатива у зарахуванні О.
Суворова до лику святих РПЦ належить російському бізнесмену Костянтину
Малафєєву та його оточенню – громадським рухам «Царьград» та «Двуглавий
Орєл». Саме цей російський бізнесмен вважається одним із головних
організаторів збройної агресії Російської Федерації проти України. Його
начальником охорони був російський терорист І. Стрєлков-Гіркін. Телеканал,
який належить К. Малафєєву, «Царьград.ТВ», не лише просуває О. Суворова у

російські святі, а ще й є одним з головних російських рупорів антиукраїнської
пропаганди.
У сучасній російській ідеології постаті О. Суворова відведено одне з
ключових місць, зокрема – у військово-історичному аспекті. У 2014 році цей
воєначальник був визнаний найбільш видатним полководцем Росії. Його ім’я на
території Російської Федерації та Республіки Білорусь носять:
- десятки військових училищ та спеціальних шкіл з посиленою
військовою підготовкою;
- сотні площ та вулиць у різних населених пунктах;
- низка військових об’єктів, військових частин Російської Федерації;
Поза цим, чимало військових частин збройних сил Російської Федерації
та Республіки Білорусь нагороджені орденами Суворова, і зберегли їх у своїх
назвах.
Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державоюагресором. А відтак встановлення пам’ятника О. Суворову, який визнаний
найбільш видатним полководцем сучасної Росії, фактично є актом звеличення
одного з чільних героїв держави-агресора. Зважаючи на те, що пам’ятник
знаходиться у лічених метрах від Стіни пам’яті військовослужбовців,
правоохоронців та добровольців, які загинули під час відсічі збройної агресії
Російської Федерації – експонування такого монументу викликає суспільний
резонанс.
Позиція Інститут із порушеного питання, зважаючи на те, що досі триває
російсько-українська війна, полягає в тому, що пам’ятник О. Суворову може
зберігатись у фондах Національного військово-історичного музею, однак
доцільність його експонування варто обговорювати із фахівцями музейниками
та врахувати позицію спільноти ветеранів російсько-української війни.
Виготовлений НВІМУ постамент цілком можливо використати для
встановлення іншого пам’ятника пов’язаного з історією України, її військових
формацій або боротьбою за українську державність. Інститут готовий надавати
методичну, організаційну та іншу допомогу щодо питань, пов’язаних із
увічненням пам’яті борців за незалежність України, зокрема і вояків Армії
УНР.
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