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ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ І СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ІСТОРІЇ 
У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
Історична пам’ять має дуже важливе значення для сучасного 

суспільства. Вона дозволяє легітимізувати всі соціальні групи, нації, 
країни, тощо. Але сама пам’ять включає велику кількість стереотипів, 
міфів, вигадок. Мета і призначення наукових історичних знань 

полягають у корекції історичної пам’яті суспільства, у демонстрації її мінливого 
характеру. 
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роблема історичної пам’яті належить сьогодні до однієї з найбільш актуальних 
в пострадянському і посттоталітарному суспільствах, зокрема й в Україні. 
Відомо, що під “історичною пам’яттю” розуміють здатність людського розуму 

зберігати індивідуальний і колективний досвід міжлюдських взаємин і формувати на підставі 
цього досвіду уявлення про історію як таку та своє місце в ній. Фактично історична пам’ять – 
це наявна інформація для соціальної ідентифікації особистості й спільноти. Зрозуміло, що 
історична пам’ять – і індивідуальна, і колективна – є результатом взаємодії особистості та 
соціального середовища. Без такої взаємодії немає й історичної пам’яті. Як слушно 
підкреслює видатний французький історик і дослідник історичної пам’яті Жак Лє Гофф, 
“пам’ять є фундаментальним елементом того, що віднедавна називається індивідуальною чи 
колективною ідентичністю”, а пошук ідентичності” є одним з основних діянь теперішніх 
одиниць та суспільств” [1, c. 155].  

З цього цілком зрозумілим стає значення історичної пам’яті як складника історичної 
свідомості особи та суспільства і, водночас, зростає не менш складна і заплутана проблема 
взаємодії історичної пам’яті та науково-історичного знання, співвідношення історичної 
свідомості і науково-історичних знань.  

Проблема історичної пам’яті не є новою, її досліджували ще в ХІХ ст. як феномен 
збереження й передачі інформації про минулі події, які представлялися цінними з точки зору 
сучасності й майбутнього. У 1930-ті роки французький соціолог Моріс Хальбвакс визначив 
соціальну природу пам’яті і запровадив поняття “колективної пам’яті” як соціального 
конструкту, який відповідні спільноти і групи творять та зберігають з метою тлумачення 
минулих і сучасних подій. Проте з новою силою тема віджила наприкінці ХХ ст., коли 
історики впритул зайнялися вивченням історичної (і суспільної) свідомості, виокремленням в 
ній стійких історичних структур, зокрема історичної пам’яті. На Заході французький історик 
Б. Гене у 1980-х роках накреслив шляхи дослідження феномену середньовічної історичної 
культури. Згодом цікаві теоретичні розробки у проблему внесли німці Й. Рюзен, Я. Ассман, 
Ж. Лє Гофф та інші, а загалом дослідження поточилися в річищі “нової культурно-
антропологічної історії”, яка зацікавилася динамікою взаємодії уявлень про минуле в 
колективній пам’яті різних груп й історичної думки тої чи іншої епохи [2, c. 5–18]. Проте в 
науковому світі сьогодні не існує одностайної думки про співвідношення між суспільною 
свідомістю та наукою, між історичною свідомістю та історіографією, покликаною формувати 
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її. Тут на перший план і виходить проблема історичної пам’яті та її співвіднесення з 
історіографією.  

Задля ілюстрації цієї проблеми навіть не треба звертатися до прикладів – вони 
повсюдні. Історія як історична пам’ять є не тільки інструментом політики та ідеології, вона 
виконує цілком конкретні й зрозумілі легітимаційні завдання: “узаконює” державність, 
націю, групові й спільнотні інтереси тощо. Навряд чи доцільно в цьому місці сперечатися 
про те – добре це чи погано. Це просто було, є і буде, оскільки такою є властивість людської 
свідомості в пошуку своєї ідентичності. Справа в іншому: хто, як і для чого використовує 
історичне знання. Ось тут з’являється площина для роздумів і сумнівів.  

Ці сумніви породжуються нашими уявленнями про минулу дійсність і здобуті про неї 
знання. Щоб відповісти на низку складних епістемологічних питань, довелося б подати 
розлогий матеріал про сутність історичного пізнання як такого. Оскільки це неможливо, 
обмежимося коротким резюме. Воно полягає в тому, що будь-яке здобуте людством 
історичне знання відповідає уявленням, інтересами і можливостям даного часу і місця, тобто 
саме історичне знання є “історичним” або, простіше кажучи, мінливим. Зміна часу, умов, 
інтересів призводить до зміни історичних уявлень і самого історичного знання, його 
легітимаційної спрямованості. У цьому полягає велика перевага і, водночас, вразливість 
історичного знання. Вразливість зумовлена тим, що вироблені у попередні часові проміжки і 
в інших суспільних умовах знання стають обтяжливим гальмом для розуміння і пояснення 
нової соціальної дійсності, функціонуючи як поширені стереотипи і міфи, котрі не 
дозволяють по-новому побачити минуле крізь призму сучасності.  

Проте перевага історичного знання полягає власне в тому, що воно створює необмежені 
можливості для оновлення інтерпретації минулого, виходячи з появи нових здобутків 
людського пізнання.  

Ось ці нові здобутки, як результат щораз нового осмислення дійсності, вимагають 
особливої уваги. Хто творить ці нові здобутки – методи, теорії, інтерпретації, тобто знання в 
історії? Відповідь не така проста, як здавалось би на перший погляд. Якщо приглянемося до 
сучасного світу, то зауважимо величезний виклик, пов’язаний з інформаційною революцією, 
яка породжує і утверджує все зростаючу інформатизацію і комунікацію суспільства, 
нескінченний потік найрізноманітніших інтерпретацій, в тому числі історичних. Усяка 
інтерпретація несе із собою усвідомлювану або неусвідомлювану політичну, ідеологічну, 
етнічну, конфесійну чи будь-яку іншу суб’єктивність. Іншими словами, кожний текст є 
“вражений” заангажованістю особистих чи колективних інтересів та намірів.  

Історичний дискурс, як невід’ємна складова частина кожного соціального тексту, 
присутній у ньому у відкритому (експліцитному) або прихованому (латентному, 
імпліцитному) вигляді. Кожний текст (письмовий, усний, образний), відбиває ті чи інші 
поширені в суспільстві чи окремій спільноті історичні погляди. Ці погляди можна розглядати 
як історичну пам’ять і як елемент індивідуальної або суспільної історичної свідомості. 
Зрозуміло, що абсолютна більшість авторів не є істориками, а лише споживачами тих чи 
інших історичних знань (інформації), у свідомості яких вони усталилися як історична 
пам’ять або, ширше, історична свідомість. Але мало хто з таких авторів, – ким би вони не 
були: домогосподарками, вчителями, політиками, робітниками, бізнесменами тощо – 
усвідомлює зміст і характер тих історичних знань, якими він (вона) оперує або яких 
дотримується. Щоб не вдаватися до розлогих екскурсів у фахові ділянки, обмежимось 
констатацією того факту, що ці знання є наслідком впливу соціального середовища автора, 
системи освіти і, якоюсь мірою, науки.  

Цим ми хочемо підкреслити той факт, що пересічна особа завжди є носієм т.зв. 
“стандартного” (шаблонного) знання зі всіма його стереотипами, свідомісними та 
психологічними упередженнями, властивими його соціальному середовищу і характеру 
набутих знань. Дослідження засвідчують, що історична пам’ять особи і спільноти є дуже 
вибірковою та соціально залежною. Джерела її формування у наш час переважним чином 
залежать від нефахового знання: засобів масової інформації, літератури, мистецтва, певною 
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мірою шкільної освіти. Так, спеціальні дослідження, проведені в Росії, показали, що 
найвпливовішими джерелами інформації пересічних громадян з історії є школа, кінофільми і 
телепередачі (відповідно 77, 70 і 66 відсотків опитаних), у той час як спеціальна історична 
література опинилася лише на дев’ятому місці серед таких джерел (23 %) [3, c. 4–5]. Подібні 
результати отримано і в інших країнах, що засвідчує велику роль у формуванні історичної 
пам’яті не фахових історичних знань, а соціального середовища, тобто всіх властивих цьому 
середовищу стереотипів, міфів, пересудів і навіть забобонів. Це покладає величезну 
відповідальність на школу та інші соціальні інститути у трансформації наукових знань від 
фахівців до загалу.  

Знання, засновані на історичній пам’яті, за висловом М. Хальбвакса, є за визначенням 
міфічними, деформованими, однобічними, неповними й анахронічними. Цей визначний 
дослідник пам’яті писав: “Люди, котрі б від пам’яті вимагали тільки пояснення їх 
безпосередньої діяльності й для яких не існувала би чиста і проста приємність пригадування 
минулого.., не мали би навіть найменшого відчуття суспільної тяглості. Ось чому 
суспільство не тільки час від часу змушує людей відтворювати в думці події з їх 
попереднього життя, але також і поправляти, перекроювати і доповнювати їх” [4, c.171].  

Але таке знання явним чином відбиває суб’єктивність їх носія, а що головніше, 
суперечить науковому знанню, основним завданням якого є раціональне розкриття і 
спростування усталених “вічних” істин. Історіографія, якщо вона ґрунтується на наукових 
засадах і претендує на створення знань про минуле, керується іншими принципами й 
намірами. Фахове історіописання має за мету елімінувати суб’єктивність, навіяну 
сучасністю, і творити знання про минуле в рамках того часу, місця та середовища, коли і де 
відбувалися події. А найголовніше – справжня наукова історіографія намагається 
елімінувати суб’єктивність, властиву сучасності. Ця остання створює сприятливі умови для 
такого осмислення, даючи в руки дослідникам новіший, більш потужний інструментарій для 
з’ясування причин і мотивів минулої людської діяльності. Науковий підхід однозначно 
заснований на піддані постійним сумнівам і критиці вже здобутих знань, розумінні їх 
“тимчасової” істинності й придатності.  

Отже, фахові історики, якщо вони такими є, покликані виконувати у суспільстві роль, 
далеку від вдячності: бути “церберами” історичної правди у всій її повноті, розвінчуючи 
“милі серцю” історичні міфи і стереотипи, “санаторами” суспільної свідомості від її 
“забруднення” різноманітними утопіями та нездійсненними мріями, формувати, принаймні у 
високоосвіченому середовищі, наукові історичні знання, котрі б остуджували запал політиків 
та ідеологів різних мастей творити і поширювати історію “для власного вжитку”, запобігати 
“вживанню” т.зв. кон’юнктурної історії, яка задля “високої мети” готова спотворювати і 
фальсифікувати минуле.  

Фахове історичне знання безперечно менш притягальне для легкого читання і 
складніше для засвоєння, ніж прості сурогатні схеми кон’юнктурної історичної політики, але 
більш далекоглядне і корисне в перспективному відношенні: воно не викликає розчарувань, 
коли в результаті серйозних досліджень випливають нові неочікувані грані минулого, 
формує історичне мислення, в якому немає ані “безгрішних героїв” ані “закінчених 
злочинців”, а є звичайні люди з їх злетами і падіннями, здобутками і тривогами, надіями і 
розчаруваннями, подібністю та інакшістю. Бо власне таким і є кожне людське життя в 
минулому, сьогоденні й майбутньому. У цьому вбачається місія справжнього історика ХХІ 
століття і цю місію комусь доводиться виконувати. Публічна сторона діяльності історика в 
сучасному інформаційному просторі покладає на нього особливо тяжкий вантаж 
відповідальності, актуалізуючи вічну і найзагальнішу аксіому професійної етики – не 
нашкодь!  
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HISTORICAL MEMORY AND SOCIAL FUNCTIONS  
OF HISTORY IN CONTEMPORARY WORLD 

 
Historical memory has a very important significance in recent societies. It allows legitimating all 

social groups, nations, countries and so on. But every memory includes the big quantity of stereotypes, myths 
and gossips. The goal and the nomination of scientific historical knowledge are to correct the historical 
memory of society, showing its changing character.  
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