
Україна–Європа–Світ 280

ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 
 

УДК 342.36 
 
Ірина Васірук 

 

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЗАСІБ ЛЕГІТИМАЦІЇ ТА 
ДЕЛЕГІТИМАЦІЇ 

 
У статті аналізується феномен “історична пам’ять” як один із важли-
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сторична пам’ять має вагоме значення для сучасного суспільства. Вона, навіть 
включаючи велику кількість міфів та стереотипів, дозволяє легітимізувати всі 
соціальні групи, нації, країни. Актуальність дослідження цього феномена визначає 

постійна необхідність корекції історичної пам’яті суспільства та демонстрації її мінливого 
характеру. Вона є не тільки інструментом політики та ідеології, а й виконує цілком конкретні 
та зрозумілі  легітимаційні завдання: “узаконює” державність, націю, спільнотні інтереси. 
Функції історичної пам’яті та її соціальна природа ще з ХІХ ст. досліджуються науковцями, 
однак комплексне і всебічне її вивчення розпочалося у ХХ ст. (зокрема, не можна оминути 
увагою праці М. Хальбвакса, Я. Ассмана, Ж. ЛєГоффа) й триває дотепер.  

Починаючи з ХХ століття, поняття “історична пам’ять” дуже швидко поширюється на 
різноманітні аспекти соціальних уявлень про минуле. Складність та суперечливість 
феномену національної пам’яті, ретельна оцінка її сучасного стану, впливу на формування 
образу нашої держави в Європі привертають увагу відомих українських науковців – 
Ю. Зерній, А. Киридон, Н. Яковенко, Л. Зашкільняка, С. Віднянського, Ю. Шаповала, 
І. Гирича та ін. 

Історія в її досліджених ученими фактах чи в фактах пам’яті завжди слугувала 
матеріалом для легітимації й делегітимації. Проте останнім часом спостерігається наплив 
хвилі соціальних рухів пам’ятевого характеру, спрямованих на те, щоб поставити під сумнів 
стару легітимність пам’ятевих зображень, зокрема тих, що стосуються подій Другої світової 
війни. Їх виникнення викликане багатьма чинниками, в тому числі – відмиранням великих 
ідеологічних систем інтерпретації (хто був жертвою, а хто катом, хто виграв, а хто програв) 
та спокусою провести паралель між жертвами з обох боків і виробити нову історичну 
класифікацію. Стратегія історизування виглядає, отож, важливим елементом регулювання 
поведінки, вибору та інституційних механізмів. “За іграми пам’яті та появою схем керування 
післяконфліктною ситуацією, що їх сплітають складні мережі дієвців, – зазначає Ж. Мінк, – 
ми бачимо як останні дедалі частіше вдаються до зображень минувшини  і ще частіше 
конфліктної минувшини [1, c. 20]. 

Офіційна  радянська  пам’ять  про  війну  не  просто  відсувала  на задній план,  а 
фактично  репресувала  локальні пам’яті. Зокрема,  в  накреслених нею кордонах не було 
місця для Голокосту євреїв (їх принципово не вирізняли із загалу жертв  фашизму)  та,  тим  
більше,  для депортацій десятків національних  груп,  здійснених у 40-х роках минулого  
століття. У тематичному репертуарі цієї пам’яті не могло бути місця ні для злочинів 
совєтських військ 1944–1945 років у визволеній від нацистів Європі, ні для обговорення  
“ціни Перемоги” – ставлення  радянського  командування  до звичайних солдатів [2]. 

І 
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Після 1945 року в політиці пам’яті панувала догма, нав’язана державами-
переможницями. Для забезпечення сталого миру в Європі вони дали згоду на переміщення 
німецької та угорської меншин, а також польської, про яку інколи забувають згадати. 
Потрібно було створювати моноетнічні національні спільноти. Після 1989 року і розпаду 
Югославії з ланцюгом знищення і виселення людей за етнічною ознакою ця догма вийшла з 
ужитку з огляду на основоположні принципи Європи: повага до права меншин на мирне 
життя там, де вони оселилися з давніх часів. 

На заході, сході та півдні Європи спостерігається новий сплеск політичних зіткнень 
навколо інтерпретацій минулих конфліктів. Нові держави – члени  ЄС вимагають 
“коригування” пам’яті між “новою” і “старою” Європою, причому сам Європейський Союз 
стає учасником керування цими сторінками минулого. Показовими є слова Жака Ширака: 
“Європа, яка тривалий час була школою війни, стала школою миру”[1, с. 223]. 

Ті, хто розвивають стратегію історизування, прагнуть досягти політичного результату 
шляхом повернення до вжитку вигідних моментів, які збереглися в пам’яті. Жорж Мінк 
наголошує: “У колективній пам’яті нас цікавить “точка зустрічі між усіма видами зображень 
минувшини, що їх поділяють люди (спогади і набуті знання), і цілеспрямованими 
розповідями про історію, тобто про історичну пам’ять, що є відмінною від історичної науки”, 
а також придатність цієї пам’яті до реактивації та використання в поточних справах” [1, 
с. 23]. Це означає, що минувшина має вагу, тільки якщо відповідає стратегії певного кола 
осіб, котрі використовують її часто у своїх політичних цілях. За висловом польського 
інтелектуала Адама Міхніка: “Існує так званий егоїзм болю, який кидає надмірно яскраве 
світло на окремі епізоди пережитої минувшини, залишаючи в затінку інші, і забезпечує цим 
ефективність стратегії історизування” [1, с. 23]. 

Європа рясно вкрита “пам’ятними місцями”, які сьогодні реактивують, аби згадувати 
про них в ідентичнісних цілях, що здійснюється то шляхом поділу в ім’я потреби вирізнення, 
знову розкриваючи “рани”, то за рахунок уникнення поділу через примирення і прощення. В 
обох випадках скам’янілі й застиглі пам’ятні місця стають живими джерелами ресурсів, 
відправним пунктом ініціатив, які повинні змінити суспільні реалії та арени, на яких ці реалії 
розігруються. У цьому сенсі краще було б говорити про поклади пам’яті як поняття, що не 
суперечить поняттю пам’ятних місць. Воно позначає символ пам’ятевої злуки радше, ніж 
якесь конкретне місце. Стосовно польсько-українського конфлікту 40-х рр. ХІХ ст., слід 
назвати Волинь (район різанини проти поляків) та “операцію Вісла” як синонім знищення та 
виселення українського населення поляками. Німці й поляки говоритимуть про Сілезію та 
Померанію, чехи й німці згадуватимуть Судети, але за пункт пам’ятевої злуки можуть також 
правити і “декрети Бенеша”, і “декрети Берута” як “законна підстава для переміщення 
населення” [1, с. 24–25]. 

7 березня 2005 року європарламентарі просять голову Європарламенту Жозепа Бореля 
вшанувати хвилиною мовчання загиблих польських офіцерів, розстріляних у 1940 р. за  
наказом Сталіна у Катині. Попри те, що євродепутати вирішують оголосити хвилину 
мовчання в пам’ять жертв теракту в Мадриді, річниця якого відзначалася 1 березня 2006 р., 
польська заява відхиляється під тим приводом, що не потрібно збільшувати кількість 
ушанувань. Представник євродепутатів від Польщі Яцек Вольський виступив тоді з такою 
заявою: “Треба виховувати Західну Європу. Ми не можемо терпіти цю історичну 
амнезію…”,  а далі він підтвердив, що це прохання є частиною більш широкої стратегії 
коригування пам’яті: “Всі депутати від колишніх східних країн, незалежно від політичної 
належності вимагають дискусії… ми хочемо нагадати, що поразка нацистської Німеччини 
стала початком комуністичної окупації для половини континенту” [1, с. 27]. 

Історизувальна гра з привласнення перемоги над нацизмом (згадаймо, наприклад, 
контровезу про день кінця війни між 8 травня для Заходу та 9 травня для Росії) під час 
святкування її 60-ї річниці показала, наскільки відрізняється зображення подій 1945 р. 
залежно від того, хто це робить – Москва, Варшава, Рига, Берлін чи Лондон. У цьому 
випадку пам’ятевий розкол між Сходом і Заходом витісняє прояви політичної солідарності. 
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Зауважимо, що єдність пам’ятевої політики, схильність до якої культивує Європа, дає 
тріщини також тоді, коли символи політичної (ідеологічної) минувшини зчіплюються з 
політичною теперішністю, і лінія поділу знову збігається з розколом “ліві-праві”. 

Розв’язання конфліктів на сталій основі потребує поступової трансформації зображень 
конфліктних подій минулого. Воно передбачає якщо не гармонізацію їх суперечливого 
прочитання, то бодай прийняття та визнання цих розбіжностей, згоду з існуванням різних 
бачень. Хоча ця умова і не є достатньою, щоб досягти ефективного зближення, вона, утім, є 
неодмінною. В цьому контексті – одна з цілей роботи пам’яті. Влучною є теза Анни Базен, 
доцента політології Лілльського інституту політичних наук, про те, що “мета роботи пам’яті 
полягає не в тому, щоб з’ясувати істину, а втому, щоб виробити оповідь, яка могла б сприяти 
зближенню різних зацікавлених сторін. Це не історична робота як така, а політичний підхід, 
спрямований на те, щоб підпорядкувати минувшину теперішності” [1, с. 105]. Наголосимо, 
що історикам, певна річ, належить основна роль у цьому процесі: вони сприяють заповненню 
прогалин в історичному знанні, зосереджують свою роботу на подіях чи періодах, які стають 
предметом суперечливого чи несумісного бачення, живлять суспільну, політичну, 
національну і двосторонню дискусію. 

Розуміння історії у суспільстві належить до явищ, які важко аналізувати як такі. Проте 
можна навести два елементи, які досить чітко відбивають ставлення суспільства до своєї 
історії: це, з одного боку, спосіб викладання історії, зокрема в шкільних підручниках, а з 
другого – стан  науки (теми, які досліджуються і залишаються поза увагою науковців, 
причини, з яких ті чи інші теми залишаються поза увагою вчених, особистості дослідників, 
які працюють над цими питаннями тощо).  

Сучасна Європа спирається вже не на використання сили, а  на згоду кожної держави. 
Тому вивчення спільної історії набуває кардинального значення, адже, як зазначає 
бельгійський прем’єр-міністр Гі Вергофстадт: “Щодо Європи, то вона побудована на руїнах 
сторіч ненависті й суперництва” [1, с. 224]. 

 З кінця 1980-х рр. історики з усіх країн-членів ЄС починають створювати підручник, 
який описував би історію Європи під кутом її цілісності, а не виходячи з національних 
позицій. Автори ставлять собі за мету конкретизувати європейську історію, щоб зробити її 
“ясною і прийнятною для всіх країн-членів”.  

На політичній арені стоїть аналогічна мета. Пригадаймо для прикладу розвиток франко-
німецьких стосунків. Протягом понад півтора сторіччя ненастанне нагадування про 
конфлікти живить бо обидва боки Рейну суперечливі і, врешті-решт, несумісні національні 
пам’яті. Ворожість супротивника подається як вічна і вкорінена в природі речей. Розбудова 
єдиної Європи ставить таке бачення під сумнів. Потреба зближення змітає будь-який 
моралізаторський вододіл  між двома народами. Такий розвиток передбачає складнішу 
концепцію відмінності. Наявні групи розглядають вже не як незалежні одна від одної 
ідентичнісні маси, а як історично пов’язані і взаємно постраждалі народи. З цією метою 
офіційні особи намагаються згадувати минуле, пом’якшуючи його початковий смисл 
(конфлікт вічних ворогів) і додаючи новий (чвари братерських народів). Завдану кривду не 
стирають, а вписують у спільне минуле колективних страждань [1, с. 222]. 

Мета європейського підходу не в тому, щоб нав’язати одне-єдине прочитання історії, а 
в тому, щоб осмислювати умови співіснування різних досвідів. Проте ця мета одразу ж 
порушує питання про узгодженість між різними, ба навіть суперечними пам’ятями. Така 
подія, як Мюнхенська змова, викликає різні асоціації в Німеччині, Франції або Чехії. У 
Німеччині головним історичним орієнтиром залишається період  1939–1945 рр., тобто війна, 
яка розпочалася з німецької землі. Історичним моментом, який більше вразив французів, є 
1938 р. Як заявляє про це Жак Ширак, згадка про цей “ганебний відступ демократії” пов’язує 
катастрофу з будь-яким несміливим пацифізмом. Як у Празі, так і у Варшаві мюнхенська 
“зрада” і досі символізує ганебну відмову від допомоги союзникові. Наведений приклад 
демонструє,  що метою офіційних органів не може бути вироблення консенсусної історії. 
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Таким чином, історична пам’ять може слугувати матеріалом як для легітимації, так і 
для легітимації – все залежить від того, хто, як і з якою метою використовуватиме її 
надбання. Офіційна пам’ять є за означенням пам’яттю запозиченою, зовнішньою, поширення 
якої не може вважатися простим нав’язуванням. Про це свідчить, зокрема, різниця, яку 
можна спостерігати між тим, що офіційна пам’ять може розказати про певну подію, і 
сприйняттям, яке в певний час панує в суспільстві. Вироблення такого викладу минулого, 
яке б поступово почали “поділяти” всі, спрямоване на те, щоб загальмувати формування 
агресивних національних історій, які взаємно заперечують одна одну і виробити синтетичну 
історію об’єднаної Європи, що ґрунтуватиметься на принципах взаємоповаги і 
взаємовизнання. 
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