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КолеКтивна (соціальна) пам’ять:  
 КритиКа теорії та методу дослідження

Від кінця минулого сторіччя поряд зі стрімким розвитком студій із вивчення 
пам’яті чималого поширення набули критичні дослідження як самого концепту 
колективної (соціальної) пам’яті, так і методів її аналізу. З одного боку, це було зу-
мовлено посиленням «інфляції» самого терміна, що використовують не лише в на-
укових публікаціях, але й у часописах і газетах, теле- й радіовиступах, урочистих 
промовах і політичних програмах, результатом чого постає наділяння поняття пам’яті 
змістом, зручним із точки зору поставленого завдання, за яким залишаються неяс-
ними як прагматична складова, так і загальна евристична цінність самого концепту. 
З іншого боку, парадигма міждисциплінарності соціально-гуманітарного досліджен-
ня з її настановою на прозорість меж інтелектуального суверенітету тієї чи іншої 
галузі знань, своєю чергою, також ускладнила пошук термінологічного визначення 
та границь поняття пам’яті, його інтерпретативного потенціалу тощо. Виходячи 
з цього, сучасну критику концепту колективної (соціальної) пам’яті реалізують за-
звичай у двох площинах: по-перше, «зовнішньої» критики терміна та певного за-
перечення пізнавальних можливостей «колективної пам’яті» як такої, по-друге — за 
погодження з епістемологічною цінністю даного концепт у напрямку «внутрішньо-
го» аналізу та критики розв’язання як теоретичних, так і конкретних практичних 
питань дослідження пам’яті, доцільності й обґрунтованості міждисциплінарних 
запозичень тощо. Саме з цих двох перспектив на кількох, з нашої точки зору, репре-
зентативних прикладах у даній статті розглянемо сучасну критику теорії та методів 
дослідження колективної (соціальної) пам’яті.

У рамках першого напрямку критика є спрямованою здебільшого на розумін-
ня колективної пам’яті як «справжньої та живої сутності, що є головним припу-
щенням меморологістів (…тобто тих, хто уявляє собі пам’ять саме як фактично 
існуючу та реальну сутність)» 1. Автори статті «Колективна пам’ять — що це таке?» 
свої критичні розмірковування базують на проблематичності будь-яких «колек-
тивних» термінів — і «колективна пам’ять», на їх думку, тут не є винятком, — адже 
всі їх (ці терміни) сформульовано на основі можливостей, що можуть бути актуа-
лізованими лише на індивідуальному рівні та представленими лише окремими 



12 Схід / Захід. Випуск 13–14. Спеціальне видання

особами. Для обґрунтування власної позиції вони наводять лаконічну цитату 
з А. Фанкенштайна: «Так само, як нація не може їсти чи танцювати, вона не може 
розмовляти чи пам’ятати. пригадування є ментальним актом, і тому абсолютно 
й цілковито персональним» 2. певним чином абсолютизуючи роль М. Гальбвакса 
як фундатора всіх сучасних студій з вивчення колективної пам’яті, свою критику 
як самого концепту «колективної пам’яті», так і реалізованих у цьому напрямку 
досліджень (насамперед, п. Нора й ін.), Н. Ґеді та Й. Елам спрямовують саме на 
теоретичні побудови французького науковця, які він виклав у двох найвідоміших 
працях щодо цього питання 3. На наш погляд, стаття Н. Ґеді та Й. Елам є показовим 
прикладом апріорного «прив’язування» всієї критики сучасних досліджень колек-
тивної пам’яті саме до «первісних» ідей М. Гальбвакса, зауваження щодо яких 
можна згуртувати таким чином.

по-перше, йдеться про таке прочитання праць французького автора, з якого 
випливає висновок про абсолютне й категоричне (а не можливе чи опосередковане) 
підпорядкування неоформлених та мінливих індивідуальних споминів чітко визна-
ченій та раціональній колективній пам’яті, що, як було згадано раніше, усвідомлю-
ється певною реальною сутністю, яка може «згадувати», «забувати» тощо. Далі, 
у рамках цієї критики міститься теза про брак у Гальбвакса стрункої та зрозумілої 
теорії, що пояснювала б, яким чином триває формування цієї «колективної пам’яті»: 
«Якщо справжня пам’ять є соціальною реконструкцією, він (Гальбвакс) мав би по-
яснити, як саме примарно-невловні образи «індивідуальної свідомості» трансфор-
муються в стабільні, раціональні, реконструйовані концепції соціальних рамок. Який 
чудотвірний штиб дії відповідає за цю трансформацію… неопрацьованих образів 
у раціональну конструкцію?» 4 Віддаючи належне ідеї Гальбвакса стосовно того, що 
концептуалізація є переважно соціальною функцією, звідки виникає спроможність 
до маніпулювання індивідуальними спогадами, Н. Ґеді та Й. Елам підкреслюють 
неконкретність запропонованого концепту «колективної пам’яті» з точки зору саме 
теоретичного обґрунтування форм та засобів її утворення. по-третє, на думку із-
раїльських дослідників, абсолютизована Гальбваксом колективна пам’ять превалює 
не лише над індивідуальною свідомістю та індивідуальною пам’яттю, але й над іс-
торичним поясненням минулого, адже суспільство, на їх погляд, в ідеях французь-
кого науковця виступає таким, що є здатним реконструювати минуле задля власних 
цілей, і минуле, таким чином, стає результатом відображення потреб суспільства, 
а не науковою рефлексією реальних подій. «Якщо сприймати арґументацію Гальб-
вакса серйозно, — наполягають автори, — для історії як науки загалом не залиша-
ється місця, …«колективна пам’ять» є домінантним поняттям, яке заміщує реальну 
(фактичну) історію з одного боку та реальну (персональну) пам’ять з іншого» 5. 
Категорично не погоджуючись із таким розумінням колективної пам’яті, усю свою 
арґументацію щодо розпливчатості, невизначеності та пізнавальної сумнівності 
аналізованого концепту автори статті підпорядковують доведенню власної думки 
про те, що «колективна пам’ять» є не чим іншим, як «старим і добрим» міфом (який, 
своєю чергою, можна ідентифікувати як «колективні» чи «соціальні» стереотипи), 
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а єдиним леґітимним використанням терміна «колективна пам’ять» має бути його 
вживання лише як метафори.

Утім, не можна не помітити, що у своєму дослідженні «Колективна пам’ять — що 
це таке?» критику ідей М. Гальбвакса ізраїльські науковці спрямовують здебільшого 
на ті думки, які було викладено в першій праці автора щодо дослідження колектив-
ної пам’яті, а саме в «Соціальних рамках пам’яті». Саме на прочитанні цієї праці 
французькі соціологи Н. Ґеді та Й. Елам зробили висновок про презентацію Гальб-
ваксом «старої» ідеї соціального міфу, яку він «одягнув у нові шати колективної 
пам’яті». Але відомо, що в своїх подальших есе Гальбвакс підкреслював численність 
соціальних рамок та рівночасну «належність» спогадів одного індивіда до певної 
кількості цих рамок («групи, до яких я належу, змінюються протягом часу… але саме 
з їх точки зору я розглядаю минуле» 6), у яких єдиний тотальний міф не функціону-
ватиме. На це також звертає увагу американська дослідниця Сюзен Крейн, яка свої 
рефлексії щодо досліджуваного феномену підпорядковує доведенню тези про неви-
правдане відсторонення саме індивіда від процесів утворення колективної пам’яті 
та вдало привертає увагу до цієї думки вже назвою власної праці «Вписування інди-
віда назад до колективної пам’яті» 7.

У своїй арґументації С. Крейн виходить із розгляду історії «як минулого та на-
ративів, що репрезентують минуле у вигляді історичної пам’яті, у їх ставленні до 
сучасності», а колективної пам’яті — як «концептуалізації, що надає сенсу безпе-
рервної присутності минулого в сьогоденні». «Історична пам’ять, яка завжди 
з’являється у вигляді історичного наративу, є однією з форм колективної пам’яті, 
але колективна пам’ять є також і рамкою, у якій відбувається історичне пригадуван-
ня» 8. Різницю між формою та рамкою, тобто між колективною та історичною 
пам’яттю, вона пропонує розуміти як таку, що виникла внаслідок професіоналізації 
історії, яка, своєю чергою, спричинила формування модерної форми історичної 
пам’яті як «культури консервації минулого». Для цієї культури, на думку С. Крейн, 
властивим є усвідомлення істориків фаховими творцями та зберігачами пам’яті, 
і саме ця їх роль із часом позбавила пересічного індивіда особистого залучення до 
виробництва історичного знання: «В цій культурі… стало по суті неймовірним гово-
рити про існування індивідуального відчуття історичної свідомості, крім того що 
є опосередкованим рецепцією «історії», утвореної істориками та хоронителями» 9. 
Воднораз ця нова форма історичної пам’яті підпорядковує собі й групову свідомість 
з рівночасним витискуванням та нівелюванням ролі індивіда в формуванні колек-
тивної пам’яті також. За С. Крейн, усвідомлення цієї майже рівночасної появи фа-
хових істориків та зникнення колективної пам’яті спричинило обґрунтування су-
часними теоретиками колективної пам’яті положення про витіснення історичною 
пам’яттю пам’яті колективної, що знайшло свій детальний аналіз в працях, перш за 
все, п’єра Нора та Йозефа Єрушалмі. Утім, на повну протилежність п. Нора, який 
у своїх останніх працях за всесвітнім пануванням пам’яті почав вбачати небезпеку 
поглинання фахової історії пам’яттю окремих колективів, груп й індивідів 10, Сюзан 
Крейн абсолютизує саме варіант «історії знизу»: «…кожен індивід, як член багатьох 
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груп, є носієм і виразником персональної пам’яті історичного значення у вигляді 
живого досвіду… Хіба не можливо розширити історичний дискурс включенням 
концепції кожного з нас як авторів історичних творів, що писатимуть як історично 
дійові особи? …Можливо, саме практика історії, переосмислена як активна участь 
кожного члена простору колективної пам’яті в згадуванні та забуванні, постане 
характеристикою історичної свідомості, правильнішою, ніж невигадлива референ-
ція до знання історії» 11. Ці твердження, своєю чергою, уможливили висновок Л. Рє-
піної щодо обстоювання С. Крейн базового постмодерністського концепту множин-
ності, за яким засобом подолання відчуженості науково-історичного знання ХХ ст. 
може стати реалізація відомої тези Карла Бекера «кожен сам собі історик» 12. Утім, 
на нашу думку, у С. Крейн ідеться радше про певне заохочення індивідів мислити 
не лише історично, але й критично й самостійно, адже саме супроти «нав’язування» 
індивідові, який має власну історичну свідомість, тієї історії, що створюється істо-
риками, і виступає у своєму дослідженні американська авторка.

У рамках зазначеного нами напрямку «внутрішнього» аналізу як теоретичних, 
так і конкретних практичних питань вивчення колективної та історичної пам’яті, 
слід назвати також праці, присвячені методологічній критиці відповідних досліджень. 
За безсумнівного погодження з існуванням самого феномену колективної та істо-
ричної пам’яті, свій аналіз стану досліджень у цій царині соціогуманітарних студій 
представники даного напрямку реалізують та тлі критичної рефлексії щодо обґрун-
тованості методів, а також систематичного оцінювання проблем, підходів та об’єктів 
вивчення, декларованих у відповідних розвідках. Так, саме критиці методів дослі-
дження колективної пам’яті в її розумінні як одного з проблемних просторів куль-
турної історії (cultural history) присвятив свою статтю професор Вірджинського 
університету США Алон Конфіно 13.

Розгляд студій із дослідження колективної пам’яті як таких, що свій головний 
імпульс отримали в руслі розвитку культурної історії та мають багато спільного 
з історією ментальностей, а також посилання на ідеї відомого історика культури 
й мистецтва Абі Варбурґа як одного з перших науковців, який почав використову-
вати концепт колективної пам’яті, відрізняє дану статтю від більшості доробок із 
теорії та історії колективної пам’яті, котрі зазвичай починають стислим та в пев-
ному значенні вже ритуальним оглядом «базових» положень М. Гальбвакса. У пер-
шій частині своєї статті А. Конфіно зупиняється на можливостях застосування для 
вивчення колективної пам’яті положень і підходів сформульованих у рамках до-
сліджень історії колективних ментальностей, а також ідей А. Варбурґа щодо куль-
турної пам’яті. Ці запозичення автор пропонує як відповідь на певні тенденції 
в сучасних дослідженнях пам’яті, які, на його думку, збіднюють та лімітують пі-
знавальні можливості цього напрямку. Одна з цих тенденцій стосується «симво-
лічної ізоляції» пам’яті, задля запобігання якій А. Конфіно пропонує розглядати 
«пам’ять як результат взаємодії різних образів минулого й загального спектру 
символічних репрезентацій, притаманних даній культурі. Ця точка зору постулює 
дослідження пам’яті як спорідненість між цілим і його складниками, розглядаючи 
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суспільство як глобальну сутність — соціальну, символічну, політичну, — де взаємо-
діють різні пам’яті. Цей підхід орієнтовано також на реконструкцію значення 
даної колективної пам’яті за допомогою подвійного руху: у напрямку розміщення 
її в загальному історичному контексті та глобальному символічному універсумі 
та у напрямку аналізу ідей, цінностей і практик, утілених та символізованих у її 
окремих образах» 14.

поряд із «символічною ізоляцією» пам’яті, причиною потреби спрямування 
дослідницької ініціативи на вивчення колективної пам’яті у рамках аналізу взаємо-
дії одиничного й загального (тексту й контексту) постала також існуюча тенденція 
до тематичного фраґментування досліджень пам’яті, тобто усвідомлення відповід-
ного феномену в термінах саме теми досліджень, як-от: репресована пам’ять, 
пам’ятники, фільми, музеї, пам’ять про Голокост, про Французьку революцію, про 
давні події, про нещодавні події тощо.15 Історія пам’яті, визначена тематично, на 
думку автора, не має ані центру, ані зв’язку поміж темами, і за цим виникає небез-
пека перетворення досліджування пам’яті на колекцію окремих тем, що у прогно-
зованому вигляді описуватимуть те, яким чином люди конструюють минуле.

Ще одна проблема, на яку звертає увагу А. Конфіно, виходячи з аналізу підходів 
до вивчення історії мистецтва, як їх запропонував А. Варбурґ, полягає в небезпеці 
сприйняття образів пам’яті як таких, що можуть свідчити самі за себе, та в невраху-
ванні ролі посередників трансляції цих образів. Дослідження, що фокусуються на 
образах пам’яті, але при цьому іґнорують певні соціальні практики їх формування 
й впровадження, містять імпліцитне припущення, що ці образи є очевидними та 
прозорими виявами історичної ментальності, соціальних і політичних цінностей 
тощо. Звідси головним питанням у дослідженні пам’яті, на думку автора, має бути 
не те, що саме є репрезентованим, але те, яким чином ця репрезентація сприйма-
ється й інтерпретується в часі й суспільстві.

Таким чином, висвітлені американським науковцем позиції, які, з одного боку, 
лежать в основі критичних зауважень щодо сучасних досліджень з історії пам’яті, 
а з іншого пропонують додаткові можливості подальшого розвитку цього напряму 
соціогуманітарних студій, можна згуртувати навколо трьох основних положень. 
А саме: потребі врахування в дослідженні пам’яті загальнокультурного, політичного 
й соціального контекстів, спрямування дослідницької уваги на проблеми рецепції 
й інтерпретації образів пам’яті, а також розгляду взаємозв’язку між різними 
пам’ятями, що існують у даному суспільстві.

Другу аналітичну частину статті А. Конфіно присвятив доведенню викладених 
ним пропозицій на прикладі аналізу кількох типових праць з історії пам’яті, голов-
но робіт французького дослідника Анрі Руссо «Синдром Віші: історія та пам’ять 
у Франції від 1944 р.» 16 та ізраїльської дослідниці Яель Зерубавель «повернене ко-
ріння: колективна пам’ять та творення ізраїльської національної традиції» 17. Робо-
ту французького автора було обрано для дискутування проблеми наслідків, що ви-
никають у результаті аналізу пам’яті, яка є головним чином культурним концептом, 
у категоріях політики та політичної доцільності. У цьому випадку, на думку А. Конфіно, 
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репрезентації минулого використовують задля пояснення стосунків політичного 
штибу, але воднораз залишають поза увагою той ефект, який пам’ять чинить на 
організацію, ієрархизацію та впорядкування соціальних та культурних стосунків 18. 
Головне зауваження, яке А. Конфіно висуває до монографії А. Руссо, полягає в тому, 
що останній дослідив ту пам’ять про режим Віші, яку сконструювали «зверху» 
французькі інтелектуали та політики Шарль де Ґолль, Комуністична партія, автор 
фільму «Шоа» Клод Ланцман, члени парламенту, історики, журналісти й ін. Однак 
приватна, неофіційна царина циркуляції репрезентацій цього періоду історії 
Франції часів Другої світової війни залишилася не аналізованою, утім, як вважає 
А. Конфіно, саме в цій царині можливими були зовсім інші, відмінні від офіційних 
спогади й оцінки досліджуваного «синдрому Віші». Зокрема, це стосується 1954–
1971 рр., які А. Руссо позначив як період репресованої пам’яті, роки, коли згадки 
про режим Віші були практично вилученими з офіційного дискурсу. проблемою 
для А. Конфіно тут постає те, що автор обмежився саме офіційним рівнем репре-
зентацій, залишивши поза увагою не лише «побутові» (повсякденні) версії дослі-
джуваного феномену, але й те, яким чином версію пам’яті, сконструйовану владою, 
сприйняло (чи не сприйняло) населення. Інакше кажучи, саме питання екстра-
поляції результатів дослідження офіційних репрезентацій на колективну пам’ять 
суспільства в цілому, а також нерозв’язане питання рецепції цих офіційних репре-
зентацій на приватному й індивідуальному рівні постають головним об’єктом 
критичних зауважень Алона Конфіно стосовно сучасної методики дослідження 
колективної пам’яті, за якої пам’ять зчаста «стає в’язнем політичного редукціо-
нізму й функціоналізму» 19.

Іншим вектором критики А. Конфіно постає потреба дослідження політики 
пам’яті (у значенні вивчення історії її утворення) з урахуванням участі всіх груп, що 
мають відмінні точки зору на минуле, у конструюванні тієї версії пам’яті, що згодом 
отримує «статус» національної. За приклад автор наводить одне з найкращих, як на 
нього, дослідження колективної пам’яті «повернене коріння: колективна пам’ять 
та творення ізраїльської національної традиції». Утім, попри величезний опрацьо-
ваний матеріал і ґрунтовність висновків, яких доходить авторка монографії, А. Кон-
фіно бачить у її дослідженні нерозв’язаність, на його думку, ключового питання, 
потрібного для розуміння конструкту колективної пам’яті: яким чином різні опо-
зиційні групи зі своєрідним для кожної з них розумінням минулого й вимогами на 
майбутнє узгоджують розподіл спільної й унікальної національної пам’яті. За А. Кон-
фіно, результатом аналізу «поверненого коріння» постав майстер-наратив націо-
нальної колективної пам’яті 20, стосовно якого репрезентації інших груп було саме 
оцінено, а не враховано в дослідженні конструювання пам’яті. На думку автора, 
дослідження Я. Зерубавель демонструє один із трьох підходів, що є властивими су-
часним дослідженням пам’яті, головною нерозв’язаною проблемою яких постає 
вивчення пам’яті «в ізоляції», а саме аналіз цілого й полишення поза увагою його 
складників. Два інші підходи, у свою чергу, стосуються розгляду окремих пам’ятей 
чи то без урахування загального контексту соціальних практик та символічних ре-
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презентацій, чи то в бінарній опозиції, наприклад «автентичної народної» та «мані-
пульованої офіційної» пам’яті 21.

проблеми рецепції, яку вперше сформулював А. Конфіно, торкається в методо-
логічній критиці сучасних досліджень колективної пам’яті інший американський 
науковець В. Кенштайнер 22. Утім, якщо власні критичні зауваження А. Конфіно 
групував довкола питання ізольованості досліджень колективної пам’яті, В. Кенш-
тайнер проблему рецепції з точки зору як методу, так і джерел дослідження роз-
глядав на більш широкому теоретичному тлі, а саме потрібної концептуалізації 
колективної пам’яті як відмінної від пам’яті індивідуальної, адже недостатня ви-
значеність концептуальної різниці цих двох феноменів, на думку автора, призво-
дить до невиправданого та необґрунтованого розгляду характеру й динаміки ко-
лективної пам’яті в термінах та за допомогою психоаналітичних і психологічних 
методів, призначених для аналізу феноменів індивідуального, а не колективного 
штибу. Наслідком цього стає майже повна відсутність контекстуалізації специфіч-
них стратегій репрезентації минулого, яка мала б пов’язати «факт репрезентації» 
з «фактом рецепції» як елементи складного процесу культурного виробництва та 
споживання. На думку В. Кенштайнера, колективну пам’ять слід розглядати як 
«результат взаємодії трьох типів історичних факторів: інтелектуальних і культурних 
традицій, що окреслюють/структурують усі наші репрезентації минулого, «творців 
пам’яті», які вибірково змінюють ці традиції та маніпулюють ними, а також «спо-
живачів пам’яті», що сприймають, іґнорують чи трансформують ці артефакти 
відповідно до власних інтересів» 23. Так, для вивчення зазначених процесів рецеп-
ції/сприйняття/«споживання» автор пропонує долучати методологічний інстру-
ментарій студій з дослідження медіа та комунікацій (communication and media 
studies), та широкий спектр інтерпретативних методик — від традиційних до пост-
структуралістських. Відповідними джерелами дослідження, на думку автора, 
можуть стати квалітативні інтерв’ю та усні історії, дані голосувань та екзит-полів, 
рейтинґи продажу книг і перегляду науково-популярних програм тощо. Адже 
технології пам’яті, пише В. Кенштайнер, зазнали таких радикальних трансформа-
цій упродовж ХХ ст., що наш дослідницький інтерес до традиційно конвенційних 
місць пам’яті, як-от мистецтво та архітектура, нині набуває ексцентрично-
анахронічного характеру. «Ми ще тільки починаємо вивчати той вплив, який 
справила на пам’ять перша медіа-революція сторіччя, утілена в кіномистецтві 
й телевізії, у той час коли вже перебуваємо в середині другої медіа-революції, яка 
примушує нас концептуалізувати колективну пам’ять, репрезентовану в інтернеті, 
відповідні нові візуальні та дискурсивні коди тощо» 24.

Загалом В. Кенштайнер виокремлює два підходи до вивчення колективної 
пам’яті. З одного боку, на його думку, дослідники колективної пам’яті досягли знач-
них успіхів у вивченні семантичного й наративного вимірів соціальної пам’яті, які 
наповнюють і лімітують історичні уявлення членів певного колективу та є вписани-
ми в комунікативний простір і повсякденні практики, як-от: різноманітні дискур-
сивні утворення, габітуси, «стилі мислення», архетипи, парадигми та традиції в їх 
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найширшому розумінні. З іншого боку, більш традиційний аналіз сконцентровано 
на «життях та діяннях» знаних політиків, митців й інтелектуалів та їхньої ролі у ство-
ренні й впровадженні тих чи інших репрезентацій минулого. Сучасний стан дослі-
джень колективної пам’яті, на думку автора, пропонує можливості для поєднання 
цих підходів завдяки фокусуванню саме на комунікаціях і взаємодіях між уже зазна-
ченими раніше «творцями» та «споживачами» пам’яті, а також візуальними й дис-
курсивними об’єктами та традиціями репрезентацій, адже всі ці три складники 
мають бути «дійовими особами й героями історій колективної пам’яті» 25.

Від початків досліджень колективної пам’яті головним об’єктом критичних 
зауважень «супротивників» цього напрямку, так само як і аналітичної рефлексії 
його «прибічників», постала проблема співвідношення, взаємодії та взаємозумов-
леності індивідуального й колективного в зазначеному феномені. Розв’язанню цієї 
проблеми, серед іншого, присвятив своє дослідження «Колективна пам’ять: дві 
культури» професор Колумбійського університету Джеффрі Олік 26, де він запро-
понував та обґрунтував індивідуалістський і колективістський підходи до розумін-
ня колективної пам’яті. На його думку, у сучасних дослідженнях існує два конку-
руючі концепти колективної пам’яті — той, що звертається до сукупності соціаль-
но зумовлених індивідуальних спогадів, та той, що є зосередженим на аналізі ко-
лективного феномену як такого, — різниця між якими майже не артикулюється 
у відповідній літературі. перше, індивідуалістське розуміння колективної пам’яті, 
за Дж. Оліком, є відкритим до врахування психологічних, неврологічних та коґні-
тивних чинників пригадування, але нехтує соціальними та владними «технологі-
ями пам’яті». Друге, колективістське розуміння надає особливого значення со-
ціальному та культурному моделюванню публічної та персональної пам’яті, але 
нехтує аналізом індивідуально-психологічного конституювання цих процесів. За 
цими підходами, наголошує автор, стоять два відмінні концепти власне культури, 
що залучають різні методологічні стратегії та продукують різні види знання в ці-
лому. Один з них розглядає культуру як суб’єктивну категорію значень, що міс-
тяться у мозку людей, інший — як паттерни публічно приступних символів, 
об’єктивованих у суспільстві.

Конкретизуючи запропоновані ним підходи до розгляду колективної пам’яті, 
Дж. Олік детально зупиняється на кожному з них, а також окреслює перспективу 
їх можливого поєднання на прикладі досліджень пам’яті про травматичні події. 
Так, перший різновид колективної пам’яті (чи, точніше, підхід до її розуміння) 
є заснованим на індивідуалістських принципах і розглядає колективну пам’ять як 
сукупність індивідуальних спогадів членів певної групи. Фундаментальним при-
пущенням тут постає центральне місце, відведене саме індивіду: лише індивід має 
здатність до пригадування, він може це робити як сам, так і з кимось іншим, але 
при цьому будь-який публічно приступний комеморативний символ дістає свою 
інтерпретацію лише завдяки приявній реакції індивідів, що входять до складу 
групи, чия пам’ять постає об’єктом дослідження. Така онтологія пам’яті, на думку 
Дж. Оліка, не виключає того, що спогади однієї персони привертають більшу 
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увагу, ніж спогади інших, і що всередині групи ці пригадування сприйматимуть 
по-різному. Але дослідницькі стратегії в цьому випадку мають чи то «технічно 
демократичний», чи то «редистрибутивний» характер, тобто приписують одна-
кове значення кожному індивіду, який пригадує як член певної групи, чи перероз-
поділяють загальне поле колективної пам’яті перенесенням акценту вивчення на 
«викреслені» та «втрачені» спогади, на що свого часу орієнтували головну ініціа-
тиву усні історики. За такого підходу, який у Дж. Оліка дістав назву «колекційного» 
(“collected” memory approach), «точка зору на колективну пам’ять як об’єктивні 
символи чи глибокі структури, що переступають межі індивідуального, має ризик 
зісковзування в метафізику групового розуму. Із цієї перспективи є безсумнівним, 
що соціальні рамки формують індивідуальне пригадування, але зрештою існує 
лише індивід, який пригадує. Усі символи та структури є реальними настільки, 
наскільки індивіди (хоч подекуди й організовані як члени певної групи) ставлять-
ся до них якимось чином чи впроваджують у практику. З індивідуалістської точки 
зору не має сенсу трактувати комеморативні об’єкти, символи чи структури як 
такі, що «мають власне життя»: життя мають лише люди» 27.

перевагами «колекційного» підходу Дж. Олік уважає, по-перше, те, що він до-
помагає запобігати потенційній «матеріалізації» колективного суб’єкту й політичних 
упереджень тих підходів, що мають наслідком поширення висновків стосовно пам’яті 
окремої частини групи на колективну пам’ять суспільства в цілому. Тут автор має на 
увазі можливість протиставлення єдиній колективній пам’яті певної кількості різних 
пам’ятей різних груп у суспільстві. по-друге, у рамках цього підходу об’єкт вивчен-
ня постає радше гіпотетичним, ніж категоричним і заздалегідь визначеним феноме-
ном. Тобто замість апріорного припущення про існування колективу, який має 
своєрідну колективну пам’ять, ідеться про першорядне формулювання питання 
(гіпотези), що має визначити, чи є певна ознака колективної пам’яті помітною та 
визначальною для всього колективу.

Утім, головною перевагою «колекційного» підходу автор уважає можливості 
діалогу між психологічними й соціальними науками, що постають відкритими вна-
слідок специфіки зазначеного підходу, який «розташовує спогади, які поділяють усі 
члени групи, в усвідомленні індивідів і розглядає результати колективної діяльнос-
ті як сукупність індивідуальних дій» 28. За умов такого діалогу знання сучасних роз-
робок у галузі коґнітивної та нейропсихології запобігатиме, для прикладу, одному 
з найсумнівніших припущень «колекційного підходу» (притаманному також і усним 
історикам), за яким пам’ять людини розглядають як певну комору, де зберігаються 
автентичні спогади, до яких можна звернутися впродовж дослідницького інтерв’ю 
й отримати інформацію про те, «що відбувалося насправді». посилаючись на відому 
працю професора психології Гарвардського університету Деніела Шектера 29, автор 
звертає увагу на те, що процес пригадування не є ані «повторною появою», ані «від-
творенням» досвіду в його ориґінальній формі, цей процес має складну сутність 
і призводить до виникнення в певному значенні «нової» пам’яті, яку не можна по-
рівнювати з променем світла, що висвічує колись раз та назавжди збережену картину.
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поряд із «колекційним», на думку Дж. Оліка, у сучасних дослідженнях колек-
тивної пам’яті існує також взаємовідмінний «колективістський» підхід. Так, для 
прикладу, колективістський підхід має справу з такими символами та системами 
їхнього взаємозв’язку, які мають певну автономію від суб’єктивного сприйняття 
індивіда, а також є зосередженим на вивченні тих мнемонічних технологій, що 
утворюються й реалізуються на рівні соціуму 30. Загалом, колективістський підхід до 
вивчення колективної пам’яті (чи «справжня колективна пам’ять», як її визначає 
Дж. Олік) об’єктом свого дослідження передбачає публічний дискурс про минуле 
в цілому чи наративи та образи минулого, що «свідчать» від імені колективу, зокре-
ма. Утім, продовжує автор, не існує жодної колективної пам’яті без індивідів, що 
беруть участь у її створенні та рецепції, так само як і не існує індивідуального при-
гадування поза межами соціального досвіду. Тому (не в останню чергу задля запо-
бігання крайнощам обох підходів) Дж. Олік пропонує оперування колективною 
пам’яттю як терміном, «чутливим» до всього розмаїття мнемонічних процесів, 
практик і результатів — нейропсихологічних, коґнітивних, персональних чи колек-
тивних. Воднораз «найкращим терміном для такого нового підходу, — зауважує 
автор, — можуть стати дослідження соціальної пам’яті (social memory studies). На 
відміну від досліджень колективної пам’яті (collective memory studies), дослідження 
соціальної пам’яті не знічуються стосовно об’єкта референції. Та на відміну від інших 
напрямків [вони] залишаються відкритими до різних феноменів, звертаючи увагу 
на те, що кожне згадування є у певному значенні соціальним, чи буде то мрія або 
інсценування, спогад чи підручник» 31.

І, насамкінець, останнє положення, на яке звертає увагу Дж. Олік, стосується 
ролі самого дослідника, який вивчає питання, пов’язані з пам’яттю. На його дум-
ку, результати, які отримує науковець, не є колективною пам’яттю, але отримане 
за цими результатами знання має великий потенціал до того, щоб нею стати. Так, 
для прикладу, у досліджуванні індивідуального досвіду (і пов’язаного з травматич-
ними подіями в житті людини зокрема) науковець зчаста має справу з такими 
спогадами, які актуалізуються лише внаслідок їхнього стимулювання з боку само-
го дослідника та потім об’єктивуються як колективна пам’ять. Ця пам’ять, своєю 
чергою, стає точкою референції як для наступних пригадувань, так і для подаль-
шого усвідомлення досліджуваного феномену, впливаючи на форми та шляхи, 
якими триватиме кодування нових спогадів, що здійснюватиметься як психоло-
гічно, так і наративно.

На завершенні нашого огляду критики сучасних досліджень пам’яті зазначимо, 
що від початку 1980-х рр. «меморіальний бум» охопив й антропологію, у дисциплі-
нарних рамках якої, окрім суто наукових розвідок, розроблено й читають курси 
з «антропології пам’яті», проводять конференції з відповідної тематики тощо. На 
думку багатьох дослідників, той самий постмодерністський поворот, який спричинив 
дебати щодо стосунків пам’яті й історії в соціогуманітаристиці в цілому, спрямував 
увагу, зокрема й антропологів, на досліджування шляхів, якими людина запам’ятовує, 
забуває та наново інтерпретує власне минуле. Дослідницький інтерес відтоді було 



21

сфокусовано на історії, якою її прожив індивід, на спогадах, що розділяються певною 
соціальною групою й передаються серед її членів, за результатом чого маємо значну 
кількість робіт, у яких порушуються питання приявності багатьох перспектив і точок 
зору, стосовно яких люди переживають та інтерпретують своє минуле, проблеми 
існування певної кількості різноманітних, часом антагоністичних візій минулого 
в одному й тому ж суспільстві тощо 32. На думку укладачів збірника «Соціальна пам’ять 
та історія: антропологічна перспектива», саме дослідження соціальної пам’яті мають 
чималий інтеґративний потенціал у ситуації послаблення взаємозв’язків між пред-
ставниками різних антропологічних напрямків та шкіл, що виникли внаслідок їхньої 
посиленої спеціалізації та можуть постати «відповіддю на виклик більшої єдності 
всередині антропології завдяки поєднанню зусиль представників соціокультурної 
та фізичної антропології, археологів та антропологів-лінґвістів у розв’язанні загаль-
ноцікавих для них питань» 33.

Але на відміну від істориків, соціологів чи соціальних психологів антропологи 
дещо пізніше звернулися до питання узагальнення результатів досліджування пам’яті 
в рамках саме антропологічних студій, а за Д. Берлінером (станом на час написання 
його статті 2005 р.), ще й досі не існує робіт з історії чи генеалогії концепту пам’яті 
в антропології34. Воднораз, як серед істориків, соціологів та психологів, серед ан-
тропологів теж існує певне занепокоєння «повальним захопленням» пам’яттю, та 
маємо критичні зауваження, зокрема, щодо визначеності, доцільності й меж вико-
ристання терміна пам’ять саме з антропологічної перспективи.

Так, для прикладу, у статті, присвяченій аналізові сучасного «буму пам’яті» в ан-
тропології, Д. Берлінер звертає увагу не лише на зазначену в назві тенденцію зло-
вживання терміном «пам’ять», але й порушує питання небезпеки «розтягування», 
«розосереджування» самого концепту пам’яті, який убирає в себе значеннєве напов-
нення інших термінів. У цьому зв’язку проблема, яку він порушує, стосується екс-
пансії терміна пам’ять на «значеннєві терени» дефініції культура і, у певному зна-
ченні, заступання концепту культури концептом пам’яті. На його думку, якщо пам’ять 
(за визначенням багатьох науковців та авторів передмови до згаданого вище тема-
тичного збірника з дослідження пам’яті з антропологічної перспективи зокрема) 
є тим феноменом, завдяки якому минуле продовжує своє існування в сучасному 
й леґітимує останнє, якщо пам’ять існує скрізь і повсякчас, якщо вона є майже всім, 
що передається від покоління до покоління, та всім, що репродукує суспільство та 
зберігає культура, то чим вона відрізняється від культури і що в такий спосіб мис-
лення не є пам’яттю? 35

Крім цього, на відміну від поширеної точку зору, згідно з якою «модне захоплен-
ня» пам’яттю в історичних та соціальних науках потрібно розглядати головно як 
наслідок відомого постмодерністського повороту, Д. Берлінер зауважує, що сучасне 
спрямування дослідницької уваги антропологів на досліджування пам’яті не є рап-
товим і несподіваним та не є пов’язаним виключно з постмодернізмом. У цьому 
зв’язку він наводить приклад двох, на його думку, незаслужено «проіґнорованих» 
авторів, яких уважає піонерами в досліджуванні пам’яті, а саме Джека Гуді й Роже 
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Бастіда, які у своїх працях звертали увагу на процеси запам’ятовування й трансляції 
пам’яті чи знання про минуле у досліджуваних ними спільнотах і були свідомі по-
ложень про «податливість» минулого до змін чи маніпулювання. Що, власне, є на-
стільки актуально нового в сучасному зачаруванні пам’яттю, питає з огляду на це 
автор? Адже «поряд із поняттям культури, з яким вона намагається злитися, пам’ять 
допомагає нам розмірковувати про нерозривність і тривалість репрезентацій, прак-
тик, емоцій та інституцій, фундаментальної ідеї антропологів від часів формування 
самої дисципліни» 36.

Таким чином, оперування терміном «пам’ять» у межах сучасних соціогуманітар-
них досліджень виявляє дві тенденції, вектори яких спрямовані назовні й усередину 
пояснювального поля цих розробок, — тенденцію опосередкованого присвоювання 
значень шляхом запозичення термінології з інодисциплінарних вокабулярів і зумов-
лену нею тенденцію створення власної території змісту, у межах якої пам’ять як 
категорія наукового пізнання формує свою евристичну неповторність. Саме за цими 
двома векторами й розвивається сучасна критика теорії та методів дослідження 
колективної (соціальної) пам’яті.
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collective (Social) Memory: 
The critique of Theory and research Method

Since the late XXth century the extensive development of memory studies was 
accompanied by considerable efforts aiming to criticizing of the collective (social) 
memory concept and its methods. On the one hand, it was the devaluation of the term 
‘collective (social) memory’ itself which determined rising of critical attitudes. This 
term is used not only in academic texts, but in magazines, newspapers, TV- and radio 
shows, speeches and political programs. Such usage results in prescribing the convenient 
meaning to the term, depending on the context, and in disregarding uncertain 
pragmatic aspect and general heuristic validity of the concept itself. On the other 
hand, the paradigm of interdisciplinarity in social studies and humanities with its 
ongoing efforts to break down the existing disciplinary boundaries presented new 
challenges to the search for clarity and shared meaningfulness of terminological 
apparatus and its interpretative potential. Starting from this point recent critique of 
the collective (social) memory concept usually is undertaken in two directions: first is 
the ‘external’ critique of the term ‘collective memory’ and rejection of its cognitive 
efficiency as such; the second is the recognition of epistemological validity of the term 
and ‘internal’ analysis and critique of concrete theoretical and practical aspects of 
memory studies, their interdisciplinary borrowings etc. This paper attempts to scrutinize 
the recent critique of social memory studies’ theory and methods through the analysis 
of several of its most representative case-studies.




