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– Дослідження пам’яті стає дедалі популярнішою цариною гума-
нітарних наук. Однак питання про роль суспільствознавця у вивченні 
процесів конструювання минулого досі лишається відкритим. У 
якому співвідношенні перебувають деконструкція, конструкція та 
реконструкція пам’яті? Чи можуть науковці, перебуваючи осторонь, 
нейтрально описувати війну пам’ятей, чи Історик – це той, хто 
прагне нагадувати соціяльній групі про її «властиве» минуле? 
– У багатьох публікаціях пам’ять редуковано до «національної» 
пам’яті. Водночас пролунало немало закликів щодо важливости 
опису й аналізу «транс-національної» та «не-національної» пам’яті. 
Чи можливий такий аналіз і яка методологія була би тут доречна?

– Що відбувається, коли суспільствознавці постійно запитують про 
присутність минулого, ставлення до минулого, стан колективної 
пам’яті тощо? Чи вони (або радше ми) просто проєктуємо це? І чи 
історія та пам’ять справді відіграють настільки важливу роль у 
сучасному соціяльному просторі?

Ева Доманська, професор історії Університету ім. Адама Міцкєвіча 
(Познань, Польща) та відділу антропології Стенфордського університету 
(США), авторка книжок: Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach («Мі-
кроісторії: зустрічі у міжсвітті», 1999, 2005) і Historie niekonwencjonalne 
(«Неконвенціональні історії», 2006) (ewa@amu.edu.pl)

Спостерігаючи за дискусіями на тему пам’яті, що точаться в сучасній 
гуманітаристиці, легко помітити, що головним відправним пунктом для них 
є політика. Зрештою помітна загальна політизація соціяльних наук, а там, 
де донедавна послуговувалися властивим постструктуралістському підхо-
дові словом «дискурс», почали з’являтися слова «політика» чи «ідеологія». 
Отже, дискурс історії став історичною політикою, дискурс пам’яті – по-
літикою пам’яті, дискурс ідентичности – політикою ідентичности тощо. 

Науковець перед з’явою 
пам’яті

ФОРУМ
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Так само зазнали політизації ключові поняття тих дискурсів, як-от: трав-
ма, свідчення, провина, борг, вибачення. Гуманітарні студії стали радше 
фор мою політичної практики, ніж спрямованою на пізнання правди нау-
ковою рефлексією, а їхні дисципліни щоразу частіше окреслюються як 
повстанські, войовничі, ревізіоністські (наприклад, войовнича історіогра-
фія – militant historiography1). А сам суспільствознавець (історик, ант ро-
полог, археолог тощо) розглядається радше як заанґажований, закло-
потаний боротьбою за справедливість та права людини інтелектуал, ніж як 
нейтральний та об’єктивний дослідник. У такій перспективі пам’ять варто 
розглядати в категорії «заанґажованих» понять, які вимагають особливої 
«дослідницької чутливости», та розуміти її радше як політичну категорію, 
ніж як нейтральне поняттєве дослідницьке знаряддя. 

Така ситуація постала зі змін, що почалися в англо-американських 
соціяльних науках (та історичній рефлексії) від кінця 1960-х років. 
Упро довж кількох останніх десятиріч історія як дисципліна, що про ду-
кує нормативне знання про минуле, була об’єктом критики з боку пред-
ставників аванґардних течій сучасної гуманітаристики (конструктивізм, 
деконструкція, текстуалізм, наративізм, новий історизм). Ця критика була 
скерована проти класичної концепції правди, об’єктивности історичного 
знання, ідеї незалежности джерела та нейтральности дослідника. Але най-
істотніша критика випливала з парадокса, прихованого в історії: адже 
вона є дисципліною, яка, з одного боку, претендує на статус наукового, 
об’єктивного та правдивого знання, a з другого – виконує функцію ста-
білізатора суспільного ладу та леґітимізатора влади. «Історія – це дискурс 
влади», – написав Мішель Фуко [Michel Foucault], який поставив знак 
рівности між історією та ідеологією. 

Ця критика рухалася паралельно з процесами демократизації (еман-
сипація меншин і визнання індивідуальної та колективної ідентичности, що 
дотепер окреслювалася через панівні системи влади) і деколонізації істо-
рії (внутрішньої деколонізації, тобто визволенням етнічних, релігійних, 
сексуальних та ідеологічних меншин, а також визволенням країн з-під 
ярма тоталітарних систем)2. На хвилі згаданих процесів чимало дослідників 
звернулося до пам’яті, яку початково протиставляли історії та вважали 
антиісторичним дискурсом. Якщо історію окреслювано інст рументом 
тиску та ототожнювано з державою, імперіялізмом і сцієнтизмом, пам’ять 

1 Класичний приклад такої войовничої історіографії – дослідження підпорядкованих 
груп (subaltern studies), що з’явилися на початку 1980-х у межах реґіональних досліджень 
Південної Азії. З огляду на спрямованість праць істориків, яких називають «субалтерністами» 
(Subaltern Studies Group), на втручання і заанґажованість, їх називають «школою войовничої 
історіографії» (school of militant historiography). Див.: Prakash G. Subaltern Studies as 
Postcolonial Criticism // American Historical Review. 1994. Vol. 99.

2 Я послуговуюся типами деколонізації, які виокремив П’єр Нора: Nora P. Czas pamięci 
// Res Publica Nowa. 2001. No. 7. S. 41.
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спочатку пов’язували із фраґментарною та гібридною культурою ери 
глобалізації, повстанським і протестним дискурсом, так званою м’якою 
владою і трактували як терапію та спосіб надати слово тим, кого історія 
цього слова позбавила. Пам’ять стала символом різних проявів «незалежного 
минулого», що спиралися на свідчення жертв (саме звідти походить велика 
популярність усної історії – oral history). Оповідання про минуле з позиції 
пригноблених мало дестабілізувати право на владу, приватизоване панівною 
системою. Тому можна сказати, що пам’ять у розумінні антиісторії (якщо 
вжити окреслення вже згадуваного вище Фуко) стала для різних опозиційних 
рухів тим, чим для панівної системи була історія. 

Втім, ентузіязм щодо дискурсу пам’яті тривав недовго. Початок но-
вого століття приніс із собою його критику. Швидко з’ясувалося, що за 
претензіями пам’яті на адресу історії приховано чимало пасток. Коли 
дослідники розмістили історію в опозиції до пам’яті, вони часто наводили 
арґумент, що історія, як дисципліна, яку викладають в університетах, 
леґітимізувала формування національних держав. Фактично йшлося про 
академічну історію як ідеологію національної держави. Але при цьому 
забулося, що дискурс пам’яті також пов’язаний з різними націоналізмами, 
інтересами різних влад, з історією різних груп ідентичности, а зацікавлення 
пам’яттю можна розглядати і як рух проти націоналізму, і як рух на його 
підтримку. Отже, ті самі джерела, які для одних становили підставу бороть-
би проти панівної системи, для інших його леґітимізували (i навпаки). 
Тобто пам’ять зазнала тих самих процесів ідеологізації й виявилася так 
само диспозиційною (якщо не більше), як і критикована нею історія.

Так сталося, адже пам’ять як «революційний дискурс» (антиісторія) 
творить такі візії минулого, які в процесах демократизації готують підґрун-
тя для суспільно-політичних змін. Перетворення антиісторії на Історію 
відбувається в момент захоплення недавніми опозиціонерами влади. Тоді 
попередня Історія відтісняється, переходить у підпілля і з нею виростають 
нові анти-історії. І то, дещо спрощуючи, йдеться про те, що історія триває, 
переходячи з рук однієї системи домінації до рук іншої. Отже, політика 
пам’яті змінюється на здійснювану новою владою політику Історії і сама 
стає дискурсом влади груп, що прагнуть відшукати своє минуле. 

Проте, попри згадані «тоталітарні» амбіції, не підлягає сумніву, що 
memory studies надалі відіграють важливу роль, виступаючи співтворцем 
емансипаційної політики підпорядкованих груп і меншин. А мета, якою 
є творення історії, що вказує шляхи опору утискові владних систем, 
залишається недосяжною. Адже немає суспільної свободи без опозиційної 
суспільної історії.

Відповідаючи на друге запитання, почну з того, що нині дослідників 
об’єднують не підходи, методології чи теорії, а глобальні проблеми, які по-
стають перед сучасною наукою. До таких проблем належать зміни кліма-
ту, генетична інженерія, біополітика тощо. Тож я сформулювала би це з а-
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питання ще радикальніше. Адже в сучасних студіях пам’яті вже йдеться не 
просто про подолання національних, расових чи ґендерних кордонів (queer 
memory3), але про висвітлення пам’яті у контексті розважань про видові 
риси людини (і не тільки людини). З такої перспективи можна сказати, що 
однією з підставових проблем дослідження пам’яті стає питання видової (і 
міжвидової) пам’яті.

Проблематика пам’яті допомагає зламати традиційний антропоцент-
ризм історичних розвідок. Теми людських, тваринних і рослинних за-
лишків, праху і цвинтарів (так звані dead body studies), пов’язані не тіль-
ки з надуживаним і досить вже зужитим поняттям «місць пам’яті», а й з 
так званою органічною пам’яттю, творять нині напрочуд привабливе до-
слідницьке поле. Особливо для науковців, зацікавлених постгуманізмом та 
«не-антропоцентричною» гуманітаристикою4. 

Де-антропоцентризація гуманітарних наук стає одним з найістотніших 
викликів для сучасних дослідників. Звісно, йдеться не про викреслення з по-
ля досліджень людини, а про відхід від гуманістичної візії людини як міри 
всього й центру наукових зацікавлень. Йдеться про проєкт не-антро по-
центричної гуманітаристики, хоча саме це поняття викликає застереження 
через внутрішню парадоксальність5. У сучасній гуманітаристиці дискусії 
про ідентичність, відмінності чи пам’ять щоразу частіше стосуються також 
не-людських форм існування: тварин, рослин i речей. Інший – це вже не 
тільки хтось, хто відрізняється від нас – інших людей – за ознаками раси, 
статі, сексуальної орієнтації чи віровизнання, але також хтось, а передусім 
той/та/те, що відрізняється від нас видово й/або органічно (наприклад, у 
сенсі неорганічного буття). Щоразу вагомішою проблемою гуманітаристи-
ки стає розгляд меж видової ідентичности.

При розгляді таких тем ми спостерігаємо нове зближення гуманітарних 
і точних наук, а до гуманітаристики потрапляють категорії та дослідницькі 
методи, що походять насамперед з коґнітивістики та біології. Власне, мож-
на сказати, що протягом останніх років (принаймні якщо говоримо про 
англо-американську гуманітаристику) дедалі більше говориться про біо-
гуманітаристику, зосереджену на згаданих вище дослідженнях взаємин 
між людським і не-людським, органічним і не-органічним. Тут виникає 
потреба сформулювання нових дослідницьких питань, побудови нових 
методів і теорії, створення нових поняттєвих сіток та переформулювання 
наявних, аби вказані проблеми можна було поставити в іншому контексті, 

 
3 Whitlock R. U. “Them Ol’ Nasty Lesbians” – Queer Memory, Place, and Rural Forma-

tions of Lesbian // Journal of Lesbian Studies. 2009. Vol. 13. No. 1.
4 Див. на цю тему: Miah A. A Critical History of Posthumanism // Medical Enhancement 

and Posthumanity / Ed. by B. Gordijn, R. Chadwick. Dordrecht, 2007; Posthumanism / Ed. by
N. Badmington. Basingstoke – New York, 2000.

5 Докл. про це див. мою статтю «Ku historii nieantropocentrycznej» у: Domańska E. His-
torie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań, 2006.
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ніж конструктивізм, семіотика чи теорія дискурсу. Отже, найрадикальніша 
зміна в студіях пам’яті може прийти з коґнітивістики та дисциплін, що 
належать до technoscience (зокрема, теорії Бруно Латура [Bruno Latour] й 
Ендрю Пікеринґа [Andrew Pickering]6), мистецтва (біо-арт), чи із пов’язаної 
з вищезгаданими течіями феміністичної епістемології (Розі Брайдоті [Ro-
si Braidotti], Донна Гаравей [Donna Haraway]).

Спільною відправною точкою для майбутніх дискусій може стати пи-
тання: чи мають студії пам’яті для світу (людей і не-людей) survival value. 
Коли в 1970-х роках Генрик Сколімовський [Henryk Skolimowski] пи-
сав, що нині не фізика, а біологія творить парадигму людського пізнання, 
він також звертав увагу, що раціональність, яка розквітла під парасолею 
фізичних наук, стала ярмом, а об’єктивність – знаряддям пізнавального 
залякування. І перше, і друге відіграють неґативну роль у здобутті знання і не 
відповідають пізнавальним потребам людини7. Сколімовський писав також, 
що, з позиції інтересу людського виду, нам потрібне не абстрактне знання, а 
таке, яке сприятиме його (людського виду) збереженню, і запитував: чому 
людське знання більше не відповідає цій меті? Наприклад, дивлячись на 
масив публікацій про Голокост, не можна не запитати: чому акумульоване 
в них знання не допомогло запобігти злочинам проти людства, що були 
вчинені під час війни в колишній Югославії, чи геноцидові в Руанді? Тож 
коли ставимо перед собою запитання: «Якої гуманітаристики (і яких 
студій пам’яті) потребуємо нині?» – можна відповісти, що ми потребуємо 
такого знання і пізнання, яке має survival value, тобто слугує збереженню i 
розвиткові виду(-ів).

Бенедикт Гаузер, голова відділу освіти Державного секретаріяту 
освіти і науки Швейцарії 

Хоч Леопольд фон Ранке [Leopold von Ranke] приписував історикові 
місію «розповісти, як усе було насправді», одне з головних завдань істо-
риків нині полягає у тому, аби розповідати, чого насправді ніколи не 
було, всупереч різним твердженням осіб, які відстоюють власні політичні 
уподобання. Це не означає, що історики мають прагнути примирити 
соціяльні групи чи навіть цілі нації з їхнім минулим. Історики не є ані 
політиками, ані священиками чи психотерапевтами. Їхня праця полягає у 
виконанні досліджень і поширенні здобутих результатів.

6 Пор: Braidotti R. Transpositions. On Nomadic Ethics. Cambridge, 2006; Haraway D. When 
Species Meet. Minneapolis – London, 2007; Latour B. Reassembling the Social. An Introduction 
to Actor-Network-Theory. Oxford, 2005; Pickering A. The Mangle of Practice: Time, Agency, 
and Science. Chicago, 1995; Chasing Technoscience. Matrix for Materiality / Ed. by D. Ihde, 
E. Sellinger. Minneapolis, 2003.

7 Skolimowski H. Problemy racjonalności w biologii // Literatura na świecie. 1991. No. 5. 
S. 219 (вперше опубліковано як: Problems of Rationality in Biology // Studies in the Philosophy 
of Biology / Ed. by F. J. Ayala, Th. Dobzhansky. Berkeley, 1974).
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Редукція студій над пам’яттю до її національного виміру була би 
справжнім спрощенням. Вона нерідко призводить до того, що зветься істо-
ричною провінційністю, яка нехтує тим, що відбувається поза межами 
власної країни. Втім, я відважуся нагадати, що транс- чи наднаціональна 
історія неможлива без знання головних елементів традиційної національної 
пам’яті, яка також надалі заслуговує на вивчення, навіть якщо вона вже не 
є кінцевим пунктом студій. 

За певних обставин може бути корисним не нагадувати про при-
сутність минулого. Старт інтенсивної загальної дискусії про Грома-
дян    ську війну в Іспанії відразу після смерти генерала Франко був би на-
пев но малопродуктивним: це могло би істотно ускладнити перехід  від 
диктатури до демократії. Водночас не варто забувати, що історію не 
вдасться приховати. Раніше чи пізніше доведеться подивитися їй в очі. У 
дов готривалій перспективі творення майбутнього без знання минулого є 
ілюзією, яка приречена на поразку.  

Боґуміл Косс-Євсевіцький, професор-емерит дослідчої катедри по-
рівняльної історії пам’яті Лавальського університету (Квебек, Канада); 
доктор honoris causa Бухарестського університету; автор, редактор і спів-
редактор книжок: Mami wata. La peinture urbaine au Congo («Мамі вата. 
Міський живопис Конґо», 2003), Historia, pamieć, tożsamość. Postaci 
upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy 
(«Історія, пам’ять, тотожність. Постаті, яких пам’ятають мешканці різ  -
них частин Европи», 2006), Travail de mémoire et d’oubli dans les so-
ciétés postcommunistes («Робота пам’яті і забуття у посткомуністичних 
суспільствах», 2006), Traumatisme collectif pour patrimoine: regards sur un 
mouvement transnational («Колективна травма як спадок: погляди на транс-
національні рухи», 2008). (Bogumil.Koss@hst.ulaval.ca)

Запропонований орієнтовний обсяг відповідей та формат «Форуму» 
неминуче передбачає певну схематичність відповідей. У цьому немає 
нездоланної проблеми, але на початку важливо наголосити, що розмова про 
кожну реальну ситуацію потребує набагато детальнішого й уважнішого 
підходу.

Наскільки важить минуле нині8? Я спробую довести, що минуле відіграє 
важливу роль на двох рівнях. 

 
8 Не викликає сумніву, що з погляду держав та різних груп впливу те, як минуле 

пам’ятається, як воно описується, має велике значення. Інакше ми не мали би до діла з 
національним законодавством про пам’ять та історію як у «старих» національних державах 
(наприклад, у Франції), так і в «нових» (наприклад, в Україні). Інакше не було би ухвал 
Европейського парламенту або воєн пам’яті в США чи втручань державної влади Росії у 
написання підручників історії. В одній з найстаріших демократій світу історики змагаються 
за свободу висловлення власної думки, одне з підставових демократичних прав. Див.: http://
www.lph-asso.fr
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Перший рівень – рівень людського досвіду, який «несвідомо» пере-
дається неформальними каналами сімейних історій, пам’яток, пейзажів, 
що нагадують про долю людей, які, на думку реципієнта, належали 
до його групи. Таку групу непросто визначити, адже її межі постійно 
змінюються. Якщо взяти екстремальний приклад, почуття страху стати 
жертвою «інших» набагато сильніше в колишній Югославії чи Руанді, 
ніж, наприклад, у Канаді. Загроза для життя від інших, ніж природні, 
причин залишається радше теоретичною проблемою в Північній Америці 
(за винятком корінного населення), але в Східній Европі між 1933 і 1944 
роками близько 12 мільйонів людей стали жертвами нацистського та 
радянського режимів. Люди сприймають сучасне через досвід минулого, 
який транслюється через фраґменти життєвих наративів тих, хто для них 
важливий (я називаю ці історії репрезентаціями досвіду, щоб наголосити 
їх залежність від викликів сучасности та необов’язкову відповідність 
тому, що було досвідчено в минулому). Важливо пам’ятати, що пам’ять 
за визначенням вибіркова, ми пам’ятаємо те, що нам потрібне, і забуваємо 
неістотне. Наведу один приклад з моїх досліджень. Якщо в 1970-ті, за 
диктатури Мобуту старі робітники з шахтарського містечка Лумумбаши 
удавали, що нічого не пам’ятають про важливі і криваві заворушення 
1941 року, то двадцять років потому, під час демократизації політичного 
режиму та відродження профспілок, їхні спогади (для кількох – особисті, 
для більшости – опосередковані) були яскраві й живі. У міжчассі про 
заворушення не було ані книжок, ані газетних статтей, ані радіопрограм. 
Пам’ять про них перетривала часи забуття, аби вийти на яв, щойно згадки 
про боротьбу тих часів та ототожнення з нею стали соціяльно вигідними. 
Дослідження Філіпа Жутара [Philippe Joutard] пам’яті про повстання 1702–
1715 років французьких протестантів проти скасування Нантського едикту 
1685 року, який ґарантував свободу віровизнання, дає ще кращий приклад 
«забутої», але надалі живої соціяльної пам’яті, що чекає на сприятливий 
суспільний контекст для свого оприявнення. Книжка Марі-Клєр Лявабр 
[Marie-Claire Lavabre] «Червоною ниткою» (Fil rouge. Sociologie de la mé-
moire communiste. Paris, 1994) про вплив партійних комуністичних схем 
на тексти французьких комуністів про власне життя може бути ще одним 
прикладом не-національної колективної пам’яті.

Другий рівень – рівень історичної пам’яті, тобто свідомо ретран-
сльованого знання про колективний досвід певної спільноти пам’яті. Істо-
рична пам’ять інституціоналізована, тобто витворюється та поширюється 
індивідами в ім’я та за підтримки інституцій, що претендують на статус 
уповноважених представляти спільноту. Це може бути держава, церква, 
діяспорні організації тощо. Така пам’ять історична, адже головним дже-
релом інформації для неї є радше знання про минуле, реконструйоване з 
доступних сьогодні даних, ніж передання індивідуальних досвідів минулого. 
Історична пам’ять – це пам’ять, адже оповідь, пам’ятник чи виставу 
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презентують авдиторії як досвід колективного, хоч  і персоніфікованого, 
актора – нації, релігійної чи етнічної спільноти тощо. Історична пам’ять 
закликає до достовірности, до турботи про спадщину, а не до критичної 
перевірки, на яку заслуговує кожна історична оповідь.

Нині історична пам’ять стає щоразу важливішою для інституцій, 
що проголошують себе справжніми представниками, справжнім голосом 
спільноти, адже ці інституції, особливо держави, мають щоразу менший 
контроль над інструментами, що їх західні держави ХІХ століття ви-
користовували для утвердження нації (як показав Бенедикт Андерсон 
[Benedict Anderson], усі без винятку національні держави – це «уявлені» 
спільноти). За доби Інтернету, глобалізації культурного споживання та 
нового лібералізму школу, військо, транспорт і комунікаційну мережу, і 
навіть фольклор як есенцію культурного спадку групи майже неможливо 
утримувати під державним контролем. Видається, саме спадщина стає 
нині найважливішим знаряддям інституційного продукування минулого 
як історичної пам’яті певної спільноти. Чому так? Передусім тому, що 
демонстрація спадщини часто включає контроль над простором – на-
приклад, аби звести пам’ятник, треба мати права на певний шматок землі; 
аби зберегти заповідник, потрібен контроль над простором. Перетворення 
чогось на доступну й відвідувану спадщину передбачає залучення фі-
нансових ресурсів, які майже неможливо мобілізувати поза інституцією. 
Оформлення заявки на внесення певного артефакту спадщини до переліку 
ЮНЕСКО можливе тільки за поданням держави.

Зрештою, сучасні спільноти стають щоразу більше виставкові, ніж 
наративні тіла, тож для творення та зміцнення спільноти артефакт минулого 
набагато придатніший за книжку.

Навіть якщо науковці щоразу більше говорять про глобальні, кос-
мополітичні, денаціоналізовані спільноти, нації як артефакти держав на-
далі відіграють важливу роль, адже міжнародний політичний устрій ор-
га нізований саме навколо держав. Навіть в Европейському Союзі го ді 
отримати европейський паспорт, не будучи громадянином однієї з дер-
жав – членів ЕС. Міжнародний резонанс «місць пам’яті» П’єра Нора 
[Pierre Nora] створює помилкове враження, що пам’ять, якою цікавляться 
науковці, – це національна пам’ять. Проте і сам Нора не твердив, що існує 
тільки національна пам’ять, він запровадив поняття «місця пам’яті» (lieu de 
mémoire), аби охопити множинність пам’ятей9.

Останнім часом у публічному просторі чи не найактивніше обговорюють 
проблему єврейської пам’яті про Голокост, хоча це пам’ять єврейська, 
а не ізраїльська, попри намагання держави Ізраїль націоналізувати її. 
Не маємо місця на аналіз захопливого випадку пам’яті про винищення 

9 Див. дискусію за участю самого Нора до 20-річчя виходу друком першого тому 
«Місць пам’яті»: http://www.anamnesis.tv
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европейських євреїв versus пам’яті про Голокост, про що глибоко писали, 
зокрема, Тоні Джадт [Tony Judt] і Алєксандр Смоляр [Aleksander Smolar]. 
Сьогодні загальновизнано, що після початкової байдужости до пам’яті про 
винищення держава Ізраїль поступово рухалася в напрямку її націоналізації, 
але її універсальне значення перебувало в опозиції до цих зусиль, адже, 
як писала Ганна Арендт [Hanna Arendt], винищення євреїв показало всім 
нам присутність вчиненого людьми зла. У минулому люди поставали перед 
питанням зла в релігійних категоріях, після 1945 року ми мусимо давати 
собі з ним раду в категоріях секулярних. І цей виклик навіть посилився 
після розпаду Радянського Союзу. Слухання Південноафриканської комісії 
правди і примирення пропонують інший випадок використання пам’яті 
задля національного примирення, яка, втім, не є і не може бути пам’яттю 
національною. Ми маємо тут зібрання пам’ятей про страждання, завдані 
людям іншими людьми10. Як і у випадку післявоєнної Німеччини, йдеться 
не так про страждання, завдані білими південноафриканцями, як про дії 
індивідів, одержимих злочинною політичною системою. 

Недавня з’ява пам’яті про работоргівлю і рабство як пам’яті чорно-
шкірих американців є ще одним прикладом не-національної колективної 
пам’яті. Навіть дискусію навколо номінування Соні Сотомайор [Sonia 
Sotomayor] до Верховного Суду11 можна розглядати з такої позиції. Коли 
вона не один раз підтвердила, що іспано-американка може бути кращим 
суддею, ніж білий чоловік – протестант, їй йшлося саме про досвід та 
пам’ять, а не про расу. Мені здається, що вона апелювала не до групової 
пам’яті, а до специфічного досвіду походження з упослідженої групи не 
тільки в США, але будь-де. В усіх цих випадках ми набагато ближчі до 
праці про пам’ять Мориса Гальбвакса [Maurice Halbwachs], ніж до поняття 
національної пам’яті, адже центральна проблема тут – як людські досвіди 
минулого пригадуються, аби наблизитися одне до одного аж до того, що 
ці спогади починають здаватися ідентичними. Досвід, а не пригадування, 
видається тут відправним пунктом.

Ініційоване московським «Меморіялом» обговорення щоразу несу міс-
ніших та щоразу відчутніше націоналізованих пам’ятей про минуле тих, 
хто прожив його як громадяни СРСР, є чудовою ілюстрацією політичної 
ва ги національної пам’яті.

Пам’ять і науковці – це наступна контроверсійна тема. Моя особиста 
думка полягає в тому, що історичну пам’ять витворюють і поширюють (як 
і маніпулюють нею) культурні та політичні діячі. Професійним історикам 

10 Jewsiewicki B. De la vérité de mémoire à la réconciliation. Comment travaille le 
souvenir? // Le Débat. 2002. No. 122. P. 63–77.

11 Соня Сотомайор (1954 р. н.) була затверджена членом Верховного Суду США у 
серпні 2009 року і стала першою суддею – іспано-американкою і третьою суддею-жінкою за 
історію цього органу. Прим. ред.
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краще триматися осторонь безпосереднього втручання. Їхній стосунок до 
пам’яті мав би полягати не так у її творенні, як в аналізуванні. Головна 
причина такої моєї думки полягає у природі взаємин пам’яті з тим, що 
сталося в минулому. Всупереч претензіям історії на встановлення того, 
що відбулося, або її прагненням фактографічної достовірности, пам’ять 
оцінюють за її релевантністю проблемам сьогоднішнього дня. Це не озна-
чає, що те, що сталося насправді, геть не має значення, йдеться про те, що 
пам’ять – це сьогоднішнє пригадування минулих досвідів, які важливі саме 
сьогодні. Причому одна історична подія може викликати різні пам’яті, кож-
на з них «справжня», якщо представляє досвід різних людей з приводу тієї 
самої події. Історик може сказати лишень, чи певна подія справді трапи-
лася в часі й місці, що фігурують у спогадах про неї; може оцінити, наскіль-
ки особа, яка пригадує цю подію, могла її досвідчити; і, найважливіше, мо-
же проаналізувати соціяльний і культурний контекст творення колектив-
ної пам’яті12.

Пізній Поль Рикер [Paul Ricoeur] закінчив свою книжку «Пам’ять, 
історія, забування» мудрою порадою, що в публічному просторі вибір 
між історією та пам’яттю має робити громадянин, не гуманітарій. Але це 
також означає, що гуманітарій як радше громадянин, ніж науковець, може 
і мусить бути заанґажованим у творення пам’яті, за умови, що він/вона не 
удаватиме, що може робити це краще за інших через те, що є дослідником.

Юлія Зерній, кандидат політичних наук, заступниця директора Націо-
нального інституту стратегічних досліджень (zerniy@niss.gov.ua)

Суспільства мають здатність спільно пам’ятати своє минуле. Бажання 
проникнути у сутність цього унікального соціокультурного явища має 
відмінні мотивації. Для історика артефакти людської пам’яті – неоціненне 
джерело відомостей про минуле, так би мовити, людський вимір історії. 
Для соціолога – найістотніший атрибут колективної ідентичности. Для 
політолога минуле та пам’ять про нього – засіб політичної дії.  До того ж  
ін терес до  історичної пам’яті виходить далеко за межі наукових студій, має 
цілком прикладний характер. Історія-пам’ять була і залишається засобом 
боротьби за владу, інструментом леґітимізації режимів та втілюваних ними 
політик. Для національної держави пам’ять є об’єктом політики, спря-
мо  ваної на досягнення суспільної єдности та внутрішньої згуртованости 
«уявленої спільноти». 

Конструювання цього сеґмента суспільної свідомости потребує ви ва-
жених  комеморативних стратегій, заснованих на адекватному розумінні 
природи  колективної пам’яті. В цьому сенсі, простір memory studies буде 
завжди відкритим, а надто для української соціогуманітаристики, яка тільки 

12 Див. детальніше мою статтю: Jewsiewicki B. The Identity of Memory and the Memory 
of Identity // Social Identities. 1995. Vol. 2. P. 227–261.
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набирає обертів у цій сфері досліджень. Конче потрібні наукові розвідки, 
які б «посадили» модерні теорії колективної пам’яті на український ґрунт. 
Інтелектуали мають бути гравцями на полі історичної пам’яті, впливовими 
модераторами дискурсу минулого. Потрібні свої П’єри Нора, які, слідом за 
великим французом, доведуть: Україна – це пам’ять. 

Колективна пам’ять є конструктивною формацією, і нині це вже не є 
предметом  наукових дебатів. Деконструкція/конструювання уявлень про 
минуле є фундаментальною потребою суспільств, їхньою природною реф-
лексією на світ, що змінюється. Твердження  про те, що пам’ять пов’язана 
не стільки з минулим, скільки з теперішнім і майбутнім, парадоксальне 
лише на перший погляд. Аби рухатися вперед, суспільствам доводиться 
кориґувати ціннісно-смислові оцінки минулого, «пристосовувати» їх до 
дня сьогоднішнього й завтрашнього. Пам’ять не дається нам у спадок.  
Привласнення історії завжди є актом напруженої культуротворчости, у 
процесі якого колективні візії минулого перманентно еволюціонують. 
Застиглої, раз і назавжди заданої пам’яті не існує. Цю даність затято 
іґнорує частина українського істеблішменту. Славнозвісний жупел «Не 
дамо переписувати історію» в інтелектуальному вимірі видається мар-
ґінальним. 

На моє переконання, успішна реалізація українського національного 
проєкту вимагає перегляду стосунків з історією. Потрібна рішуча 
деконструкція імперсько-радянських схем її трактування, які по суті 
запе речують українську окремішність. Українці мають означити влас-
ний комеморативний простір зі своїми «місцями пам’яті», героями та 
антигероями. «Проробляння минулого» – не легкий шлях, але ми вже 
ви йшли на нього. Маємо виконати це завдання, щоб  усвідомити себе 
спільнотою «мертвих, живих і ненарожденних».   

Усталені соціокультурні спільноти неодмінно позиціонують себе 
в часі та просторі. Неправомірно зводити колективну пам’ять виключно 
до національної. У фокусі  дослідження може бути етнічна пам’ять або 
па м’ять імперського типу. До того ж будь-яка національна пам’ять є ці-
лістю відносною. Її локальні  пласти також заслуговують на те, аби бути 
об’єктом дослідження. Щодо «транснаціональної» пам’яті, то, мабуть, 
може йтися і про такий її різновид. Бачимо, як  об’єднана Европа працює 
над формуванням на своїх теренах неконфліктного простору пам’яті. Від-
бувається поступове збирання історії-пам’яті в цілісний метанаратив, 
який відображає спільність і пов’язаність історичної долі та культури 
евро пейських народів. Або згадаймо радянський проєкт гомогенізації ма-
сової пам’яті, зовні прикрашеної національним декором, але глибоко де-
націоналізованої у своїй сутності. 

Колективна пам’ять  нагадує матрьошку: історія  реґіону, етнічної 
гру пи або релігійної общини може органічно вписуватися до наративу 
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національної пам’яті, а сама вона, своєю чергою, може бути вміщеною 
до ширшого контексту цивілізаційного розвитку. Пам’ять соціюмів, як 
правило, гетерогенна, проте саме нація зводить цю гетерогенність до 
спільного знаменника. Підкреслюю – не нівелює, а радше підпорядковує 
єдиній логіці, об’єднує у спільний історичний міт. Національна пам’ять є 
центральною ланкою в складній ієрархії універсуму пам’яті. Це, на мою 
думку, пояснює  підвищений інтерес до неї.

До питання про метод. Історична  пам’ять спільнот – категорія світу 
феноменів. Проникнути до його таємниць за допомогою класичних методів 
наукового аналізу  неможливо. Раціональність і логіка – не єдині поводирі 
в лабіринтах пам’яті, хоча б тому, що сама вона наскрізь мітологічна, 
ірраціональна, опортуністична до якихось законів чи детермінант. Ко-
лективні образи минулого ніколи не відповідають тому, «як воно було 
насправді». Парадоксальна природа пам’яті потребує нетривіяльних при-
йомів,  «замішаних» на інтуїції, естетичному відчутті дослідника, його 
осо бистому розумінні минулого, теперішнього та майбутнього. Інколи 
до водиться усувати межу між суб’єктом та об’єктом дослідження, аби 
«пропустити» чиюсь пам’ять крізь власні цінності, досвід, світогляд.

Гуманітарне знання, взагалі, важко вкладається у теорію наукового 
методу з його класичними складовими – парадигмою, аксіоматикою, об’-
єк  тивізацією, верифікацією тощо. Критерії науковости тут надто рух-
ливі, а здобуте знання  не  претендує на всеосяжність,  абсолютну іс тин -
ність або остаточність. Воно більше не вимагає загальної згоди та ви-
знання. Інтерпретація інтерпретацій стала фактично метаметодом пост-
модерности. Можемо переконатися, що найкраще в теорії пам’яті є плодом 
міждисциплінарного синтезу із застосуванням комбінованих методик, ви-
найдених для кожної окремої наукової розвідки. На мою думку, не варто 
затискати пам’ять у жорсткі лещата методу. 

Сфокусувавши погляд, не важко переконатися: минуле наскрізь про-
низує соціяльні відносини. Історія-пам’ять як ніщо інше есенціялізує 
окремішність нації, леґітимізує її претензії на територію та державність. 
Усвідомлення спільности історичної долі дивним чином породжує у 
свідомості людей відчуття тотожности, взаємопов’язаности. Важко пере-
оцінити роль колективних уявлень про минуле, коли вони впливають на стан 
громадянської солідарности, лояльність до держави, політичну культуру. 
Не можна не помічати (а українська пам’ять тут є вдячним матеріялом для 
спостережень),  як  минуле  орієнтує соціюм у системі координат «свій/
чу  жий», «союзник/супротивник», формує погляд на зовнішні загрози, на-
ціональні інтереси, визначає преференції щодо вектора розвитку та інте-
ґрації країни тощо.

 Отже, пам’ять – не наукова абстракція, а активний соціяльний реґу-
лятор з величезним мобілізаційним та інтеґраційним потенціялом. Будь-який 
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масштабний політичний проєкт, а надто проєкт національний, встановлює 
свій зв’язок з минулим. Щоб знати: «Куди прямуємо?» – неодмінно 
дово диться сформулювати: «Звідки йдемо?». Відповіді на ці запитання 
неодмінно будуть бінарними, і сучасна Україна це унаочнює.   Відмінні візії 
приналежности спадщини Київської Русі або протилежні історичні оцінки 
причин і наслідків тоталітаризму корелюють з різним розумінням України 
та її перспектив. 

Змагання за пам’ять українців є змаганням за майбутнє української 
держави, і тема ця ще тривалий час перебуватиме в епіцентрі запеклих су-
спільних дебатів.  Це неминучий етап для нації, чия пам’ять травмована 
при мусовою амнезією, імперсько-радянськими стереотипами, перерваним 
до свідом ретрансляції історичних уявлень. Творення цілісного національно-
го міту – складна трансформація, яка потребує терпіння й мужности, від-
критости до переформатування усталених історичних уявлень, готовности 
до зустрічі не лише з героїчним і пафосним, а й трагічним і «незручним» 
в історії. Національне становлення українців потребує подолання наявних 
контроверсій у трактуванні ключових історичних сюжетів. Ми бачимо, як 
«розколота» пам’ять породжує відчуження і недовіру. Як бути, коли частина 
суспільства вважає вояків УПА «борцями за незалежність України», а 
друга – «фашистськими поплічниками», або коли одні вважають Голодо-
мор 1932–1933 років «геноцидом українського народу», а інші – «виправда-
ною платою за сталінський індустріяльний прорив»? Єдиного рецепта бу-
ти не може. Надзвичайно важливо знайти делікатні баланси у способах, 
темпах і практиках «примирення» української пам’яті. Для цього потрібен 
відкритий ринок інтелектуальних ідей, широка публічна дискусія. Не та, 
що замішана на виборчому антагонізмі з безплідним «промиванням мізків». 
Україна варта осмислених репрезентацій національної історії, здатних 
допомогти віднайти спільний ключ до її розуміння та адекватної оцінки 
свого минулого. 

Ендрю Берґерсон, доктор філософії, доцент Університету Місурі 
(Канзас, США), автор книжки Ordinary Germans in Extraordinary Times: 
The Nazi Revolution in Hildesheim («Звичайні німці у надзвичайний час: 
Нацистська революція в Гільдесгаймі», 2004). (bergersona@umkc.edu).

Існують поважні причини не покладатися на пам’ять як на джерело для 
історичної критики. Через вживання та зловживання пам’ять може стати 
настільки вихолощеною, викривленою чи заплямованою, що історики 
про сто не зможуть використовувати її як засіб для пізнання минувшини. 
Проте, як історик сьогодення сучасної Німеччини, я спробую окреслити 
проблему геноциду як історичне питання та водночас як проблему пам’яті. 
Щоб зрозуміти роль пересічних людей у злочинах Третього Райху, я 
вважаю, ми мусимо збагнути, наскільки їхнє теперішнє ставлення до на-
цистів минулого корелює з їхнім ставленням до нацистів у минулі часи, 
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коли вони були їхніми сучасниками. Цей коментар вказує на певну 
подібність у роботі пам’яті та історичної критики, якщо їх розглядати під 
призмою повсякденного життя. Мені можуть заперечити, що в сучасному 
житті, коли геноцид став звичним явищем, екзистенційна перспектива, яка 
звертається до нашої здатности відгукуватися, якнайбільше заохочує нас 
до нестримних проявів відповідальности.

Роль критика подібна до праці перекладача. Він мусить бути близьким 
до ориґіналу. Його описи мають дати читачеві можливість сприймати працю 
ориґінального автора, висловлену його власною мовою. Водночас критик 
вносить нове уявлення про ориґінал чи додає його до ориґіналу: свою власну 
інтерпретацію. Те саме стосується й історичної критики. Не має значення, 
якої форми набуває «текст», простягаючись від рукопису чи друкованого 
видання до зображення чи об’єкта. Критик трактує його як джерело: a priori 
як річ у собі, а також як і сторонній артефакт, значення якого потребує 
перекладу для широкого загалу, який може лише частково зрозуміти, що 
він намагається сказати. Але джерело не можна й фетишизувати. Річ має 
для історичної критики значення не сама по собі, а радше як артефакт 
людського досвіду та діяльности. Історики ставляться до неї як до об’єкта, 
який містить у собі свідчення її початкового використання: як людські 
істоти вибудовували її в певних людських контекстах задля досягнення 
певної зрозумілої людської мети.

Переклад ніколи не буває тим самим, що й ориґінал. Історики почина-
ють надавати іншого вигляду об’єкту з моменту, коли ми дістаємо його із 
забуття архіву, горища чи старого будинку, і це робить його насамперед 
джерелом. Ми сприяємо соціяльному процесові запам’ятовування та за-
буття, залучаючи одне джерело та вилучаючи інше. Ми втручаємося ще 
більш настирливо, пов’язуючи один текст з іншими текстами чи іншими 
контекстами – історії, написані іншими істориками. Історичні критики 
мають взяти за підставу доказів унікальну та ориґінальну інтерпретацію 
на основі точної презентації їхніх вторинних та первинних джерел. 
Для істориків такий аналіз майже завжди набирає форму зображення 
явищ минулого та пояснення їхніх причин і наслідків. Дар фахівців, які 
зіставляють окремі джерела одні з одними, полягає не лише в судженні й 
аналізі, а й в уяві та творчості.

Що робить істориків чесними, то це рівень, до якого їх зобов’язують 
професійне сумління та загроза публічних санкцій, – залишатися достатньо 
точними щодо значення наших джерел. Читач має бути здатним упізнати в 
заново привласненому те, що вже існувало в ориґіналі, навіть якщо воно 
було приховане. Іншими словами, присутній четвертий вирішальний учас-
ник розмови, яка ведеться між окремими істориками, їхніми артефактами 
та іншими історіями. Ми потребуємо авдиторії: для перевірки правдивос-
ти наших інтерпретацій з погляду внутрішньої послідовности, зовнішньої 
ймовірности, автентичности джерел та, зрештою, протиставлення минуло-
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му. Як і журналістика, кожна окрема історія є беззастережно публічною. 
Ми претендуємо на перепривласнення минулого не лише у власних інтере-
сах, а й від імені громадськости. Якби республіка була тілом, то її здо-
рова дієта потребувала б мінімальної щоденної порції історичної крити-
ки. На карту поставлено, за формою та змістом, щоденні взаємини обмі-
ну, спілкування та ввічливости. Робота пам’яті є за своєю природою 
соціяльною.

Ми користуємось пам’яттю в щоденному житті так само, як і істо-
ричною критикою. В своєму первісному вигляді пам’ять перекладає і 
часто трансформує минуле для його використання в наш час. Для цьо-
го існує багато джерел. Коли хтось хоче уявити собі пам’ять, то він на-
самперед, мабуть, уявляє собі внутрішнє явище, таке, як попередній досвід, 
думки, почуття чи звички. Вони відіграють вирішальну роль у тому, як 
ми відчуваємо свою індивідуальність. Проте особисті спогади не є суто 
приватними; вони виникли в соціяльному, культурному, економічному та 
по літичному контекстах, які вони відображають і з якими мають до діла. 
Ми змушуємо пам’ять працювати і робимо це щодня.  

Інші форми пам’яті були відчужені, абстраговані та матеріялізовані. 
Підручники, пам’ятники, мистецтво, архітектура, назви вулиць та подібне 
до них підпадає під категорію матеріялізованої суспільної пам’яті. За зви-
чай вони мають мовчазних авторів, що робить їх легкою мішенню для 
критики. Часто вони є витворами еліт і стосуються діянь великих людей 
або важливих історичних подій і навзагал призначені для того, щоб зручно 
пристосовуватись до санкціонованої метаоповіді, що допомагає створювати 
політичні угруповання. Але навіть якщо вони створені опозицією, вони 
здатні лише замінити одну метаоповідь та одну уявну спільноту іншою. 
Зрідка вони ставлять під сумнів саме бажаність появи цих спільнот і творців 
оповідей для їхньої підтримки або навіть обмеженіше показують взаємодію 
між ними і вплив одне на одного. 

Як офіційні спогади, вони задумані, щоб наполягати саме на собі. 
Створені, щоб тривати довго, і як такі, що претендують на гегемонію на-
явних або потенційних еліт, ці логічно послідовні матеріяльні середовища 
обіцяють зберегти історичні плеяди соціяльних стосунків. Часто вони 
не є нашими витворами, але це не означає, що ми неодмінно відчуваємо 
себе відстороненими від них. Навпаки, вони часто відзначаються тим, що 
дають змогу ідентифікувати себе з ними та проникнути в них. Але історики 
були би поганими критиками, якби ми присвоювали свої джерела за їхню 
номінальну вартість. Коли пересічні люди заселяють ці сконструйовані 
спогади, вони часто пристосовують їх до нових цілей. Те, що ці об’єкти 
промовляють до нас голосом влади, зовсім не означає, що ми старанно 
прислухаємося до нього. Пересічні люди схильні черпати з наявного запасу 
спогадів, зокрема керівні, щоб писати нові та непередбачувані сценарії для 
життя. Запам’ятовування, яким ми оперуємо в цьому світі, завжди робить 
нас та наш світ відкритими для критики.
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Робота пам’яті звертається до цього суперечливого соціяльного проце-
су обговорення значення, і це майже завжди відбувається неконтрольова-
но (eigensinnig). Я можу дотримуватись усталених звичаїв та належно 
використовувати усталені засоби, і це надасть чинности закладеній системі. 
Або я можу, не підкорюючись, переробити систему і засоби. Проте будь-
яка реакція на життя – а це є щоденним актом існування – спричиняє без-
пе рервний акт перекладу, за допомогою якого я читаю теперішнє мовою 
то дішнього. Багатьом, хто переконаний у своїй нормальності, важко уяви-
ти, як такий внутрішній процес, як запам’ятовування, може набрати суспіль-
ної ваги. Але, як я завжди наголошую в своїх працях, такий діялог з минулим 
має обов’язково відбуватися шляхом розмов з більшими спільнотами сто-
совно значення, обміну, влади та взаємин. Я можу вимірювати правдивість 
моїх власних привласнень минулого, лише оцінюючи ваші відгуки на них. 
Наші спогади звертаються до інших людей, навіть якщо ніхто не слухає або 
коли ми хочемо залишатися мовчазними чи ненав’язливими. 

Робота пам’яті особливо необхідна для того, щоб проживати сучасне 
життя. Сучасність вимагає від нас, щоб ми постійно ре-інтерпретували 
себе та своє життя, але щоб робити це, ми завше повинні визначати спів-
відношення між новим і старим, навіть якщо ми прагнемо знищити його. 
Ми замирюємо сучасність, кооптуючи минуле знову й знову в теперішній 
час. Це залишається істинним навіть всупереч сучасній стандартизації, го-
могенізації та раціоналізації. Внаслідок цього сучасність породжує ро зір-
вані тимчасовості та нерівні топографії з несподіваним швидким ростом 
будівництва, зіставленим з припливно-відпливними хвилями деструкції. 
На цистський геноцид – це лише один з прикладів так званих утопій, які ви-
ма гали знищення минулого як жертвування для нового. За таких обставин 
звичайна людина постійно відчувала себе закинутою в нові контексти, що 
вимагало від неї видатних здібностей до виживання. Кожний несподіваний 
пролом сучасности, представлений нам з нудною монотонністю конвеєра, 
надавав нам засоби, можливість та мотив для нашого власного злочину 
щодо новітнього.

Саме тут робота пам’яті приходить нам на допомогу. Вона надає нам 
відчуття нерозривности, коли ми пристосовуємося до вимог теперішнього. 
Все-таки, якщо вона обіцяє стерти всі докази нашої співпраці в справі 
творчої деструкції, вона ніколи не досягне цілковитого успіху в знищенні 
слідів. Процес плекання особистости в сучасному світі подібний до спроб 
пройти без падінь з одного кінця високо напнутого канату до іншого. Така 
акробатика сучасної особистости неможлива без низки самообманів. Ми 
переконуємо себе, що ми вільні особистості, наділені правом та здатністю 
перетворити себе в того, кого захочемо. Проте ми нехтуємо небезпекою, 
спричиненою перероблюванням себе. Саме тому, що ми так глибоко втяг-
нені в насилля над пам’яттю, ми заперечуємо власну співучасть у но вому 
при власненні минулого задля завжди змінюваного теперішнього. Ми чини-
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мо так, наче ми завше були такими, якими ми щойно стали. Ми повинні не 
забувати про цей злочин щодо новітнього.

Зауважте, як тимчасовий характер запам’ятовування видозмінюється. 
Що більше неушкодженими ми стаємо в процесі виживання в розривах 
су часности, то більше ми сподіваємося, що утопії прийдуть і відповідним 
чином упорядкують наші автобіографії. Саме тут багато дослідників па-
м’яті помиляються. Вони припускають, що фальсифікація пам’яті від-
бувається після скоєння злочину або після того, як нас спіймали на 
співпраці. Насправді ми просто ставимо на карту майбутні результати, коли 
пристосовуємо свою поведінку в цей час відносно того, що, ми гадаємо, 
може статися в майбутньому. Що частіше ми стаємо свідками змін режимів 
влади, цінностей та сподівань, то більше ми вчимося плекати особистість, 
яка зручно пристосовується до розмаїття колективних оповідей. Звідси 
походить популярність таких двозначних поз, як самообман, нонконформізм 
та іронія. Вони дозволяють нам тримати відкритим питання права вибору. В 
щоденному житті неконтрольована робота пам’яті привласнює та жертвує 
не лише минулим, але й майбутнім задля нагальних потреб теперішнього.

Зрозуміло, що однією з найвирішальніших конотацій критики є етич-
ний бік розумової праці. Звичка критикувати – наріжний  камінь освіченос-
ти, яка звільняє від вивчення керівних засад і провадить до загальнолюд-
ського прогресу. Менш оптимістично зазначу, що історія критики містить 
у собі підозрілий підхід до пам’яті, яка досліджує офіційні оповіді для 
того, щоб обмежити зловживання влади. У спогадах про сучасні геноциди 
історикам (серед інших) належить надати право голосу жертвам, про 
яких спочатку забули. Тут критик застосовує щодо національних історій 
ті самі визначальні питання, які він, якщо є чесним, застосував би щодо 
себе: допитати форми пам’яті у ймовірному випадку, коли ми також є 
співучасниками в мережі щоденного насильства.

Натомість пересічні люди рідко бувають самокритичними стосовно 
сво го тактичного розгортання колон спогадів. Якби ми такими були, то бу-
ли б не лише змушені нести відповідальність за свої дії, а й втратили б одне
з наших найкращих знарядь маневрування в щоденному житті – міт про нашу 
нормальність. Коли ми пробуємо розповідати анекдоти з нашого життя, 
ми не можемо уникнути протиставлення нашій власній непослідовності. 
В нашій теперішній тактичній ситуації колишнє розгортання спогадів 
є за визначенням застарілим або недоречним, або водночас тим і іншим. 
Майстерність пам’яті полягає в умінні висмикувати з минулого, сортувати 
та збирати докупи, щоб зробити його корисним знову, і потім чинити так, 
ніби нічого після всього не змінилося. Проте щойно ми навчимося виступати 
на високо напнутому канаті сучасности, ми будемо схильні дотримуватися 
того, що працює. Ми будемо покладатися на особливі стратегії, щоб 
утримувати рівновагу там нагорі, постійно підвішені в просторі та часі. За 
іронією, це і є та відповідна послідовність, в якій і через яку ми плекаємо 
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свою особистість, радше ніж подробиці як, що, коли й де, що роблять 
пам’ять корисною як історичне джерело. Властиві нам спогади про зміну 
власної особистости, використані з обережністю, як і решта джерел, є 
життєздатною точкою вступу до історії в щоденному житті.

Для більшости пересічних людей зовсім інший вид роботи пам’яті га-
л ьмує насильство – якщо не цілком зупиняє. Оскільки ми пристосовуємося 
до постійно змінюваного теперішнього, наші конкретні спогади втрачають 
свою відповідність та своє виправдання. Кожен накопичений злочин щодо 
но вітнього робить дедалі важчим оповідання послідовної і зрозумілої влас-
ної автобіографії, себто пристосовувати цю неконтрольовану, ускладнену 
особисту історію до офіційної, вичищеної публічної оцінки минулого. Па-
нівна оповідь, якій ми присягаємося у послуху, дає дорогу закріпаченню 
опо відей. Проте це не є правильним означенням. Щось трохи більше, 
ніж фраґменти, спонукає нас воскрешати в пам’яті жертви цих панівних 
оповідей. Вони є залишками нас самих, які присутні після багатьох років 
переробки та пристосування до сучасности. Такі спогади можуть бути 
чеснішими, але, вочевидь, і небезпечнішими. Ми не можемо іґнорувати 
їхню правдивість, бо без них ми були б нездатні розгортати колони спогадів 
у щоденному житті. Ми часто відмовляємося вислуховувати їх, проте вони 
мають величезну достовірність. Тримаючи в пам’яті фраґменти нашої 
колишньої особистости, ми не боїмося відповідальности; забуваючи їх, ми 
втрачаємо нашу здатність відгукуватися.

Існують межі того, що ми можемо вимагати від минулого. Наші 
джерела водночас надихають істориків і перевіряють нашу історичну уяву. 
Найкраще, що може статися з нами протягом дослідження, – це те, що 
наші джерела заперечать свідчення нашої неправоти. Те саме стосується 
й пересічних людей. Ми всі є своїми власними істориками. Фраґменти 
наших колишніх особистостей водночас роблять можливими і стримують 
наші намагання переробити себе на догоду оновленому теперішньому. 
Ці фраґменти вказують на іншу особистість, чужу нам тепер, відчужену 
від іншого часу та місця, жертву, принесену на вівтар сучасности, яка не 
хоче спочивати з миром. Ми не хочемо забувати її, бо ми можемо дійти до 
завершення, потребуючи її перед кінцем, щойно ми знову захочемо принести 
в жертву нашу теперішню особистість, скоюючи наступний злочин щодо 
новітнього. Якщо бути менш цинічним, ми також можемо використовувати 
ці фраґментарні спогади про колишні жертви заради сучасности, щоб 
загальмувати геноцид – якщо дозволимо спогадам про нашу здатність 
відгукуватися в минулому спонукати  нас до відповідальности в теперіш-
ній час.

Йоханан Петровський-Штерн, директор Центру юдаїки ім. родини 
Краун Північнозахідного університету (Еванстон, США), автор книжок 
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Jews in the Russian Army, 1827–1917: Drafted into Modernity («Євреї в 
російській армії, 1827–1917: Змушені до модерности», 2008), The Anti-
Imperial Choice: the Making of the Ukrainian Jew («Антиімперський вибір: 
Формування українського єврея», 2008). (yps@northwestern.edu)

Історик зобов’язаний описувати війну пам’ятей. Той, хто прагне 
нагадувати соціяльній групі про її «властиве» минуле, – апологет, аматор 
чи мітоман, а не історик. Який був би з мене фахівець, якби у розповіді 
про події середини XVII століття я обмежився би тим, як вони увійшли до 
аналів єврейської історії під назвою «gzerot tah ve-tat» – катастрофа 1648–
1649 років? Звісно, я маю розглянути, як козацьке повстання відбилося в 
національній пам’яті поляків, росіян і українців і як національні наративи 
впливають на формування історичних уявлень. Без цього компаративного 
контексту розповідь про знищення єврейських громад у Східній Польщі у 
1648–1649 роках буде переказом сучасних єврейських хронік. Певна річ, 
сама по собі це цікава справа, бо хто ж читав ті ранньомодерні хроніки, 
але обмежитися етноцентричною позицією може дозволити собі аматор, 
апологет або мітоман. 

Якщо пам’ять може набувати мінімалістичної форми – бути інди-
відуальною, вона може існувати і в макро- – транснаціональних формах, 
але коректніше було б у такому разі говорити про загальнокультурну (над-
національну) спадщину, ніж про транснаціональну пам’ять. Ми ризикуємо 
втратити нормальний сенс професійної розмови, якщо після національної 
пам’яті звернемося до транснаціональної, а потім до постнаціональної, і 
після того – до антинаціональної тощо. Наведу приклад. Окрім університету, 
я викладаю в різних єврейських громадах – консервативного, реформіст-
сь кого, реконструкціоністського, сучасного ортодоксального напрямків. 
Од ного разу мене запросили до громади, яка називає себе трансденомінацій-
ною. Тобто – за межами всіх юдейських релігійних деномінацій. Напри-
кінці лекції з’ясувалося, що з 50 слухачів переді мною було п’ять євреїв. 
Я би не хотів подібної ситуації в історичному середовищі. За професійним 
жарґоном легко сховатися і Сергієві Плачинді, і Алєксандрові Дугіну.

Історія та історична пам’ять відіграють напрочуд важливу роль у 
формуванні сучасного простору. Це нормальне явище для постколоніяльної 
(пробачте на слові!) нації, яка конструює себе і потребує напруженого 
самоусвідомлення. Історія – чи, краще сказати, весь історичний дискурс, 
від мітологічно-аматорського до науково обґрунтованого і якісно про-
фесійного – функціонує в такому контексті, як саморефлексія. На ція, що 
народжується, дивиться в дзеркало, щоб або впізнати себе, або відвернутися 
і сказати: це не я, або і перше, і друге. У першій половині ХІХ століття таку 
функцію виконувала поезія, від Гайне і Байрона до Пушкіна й Шевченка. 
Сьогодні в Східній Европі таку функцію виконують історики.
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Гаральд Біндер, генеральний директор Центру міської історії Цент-
рально-Східної Европи (h.binder@lvivcenter.org)

Останнє речення у першому редакційному запитанні можна потрак-
тувати так, що суспільствознавці (включно з істориками) мають вибір 
лише між пасивною роллю нейтральних спостерігачів та активною роллю 
морально чи політично мотивованих активістів, які конструюють якоюсь 
мірою прийнятну картину минулого. Я відстоюватиму третю можливість, 
що заохочуватиме істориків брати активну участь у дебатах без зради 
їхньої чести та наукової репутації. Це передбачає насамперед слідування 
фундаментальним дороговказам розуму та об’єктивности замість удавання 
до ірраціональних закликів чи персонального опортунізму. У царині студій 
над пам’яттю імператив науковости також безпосередньо пов’язаний 
з принципом правдивости та поваги до тих, хто має іншу пам’ять щодо 
певного місця або події в історії. 

Це особливо доречно у випадку України, де придушення та знищення 
залишили глибокі шрами в пам’яті багатьох національностей, які жили на 
її території. Визнання і згадка про цих інших має відмінну перспективу, 
що дуже важлива і доречна для написання історії, вільної від забобонів. Це 
також передбачає погодження з тим, що наша власна нація була не тільки 
жертвою, а й відповідальним учасником історії воєн, злочинів і погромів, 
що сталися на її території. Погодження з цим не означає зраду чи послаблення 
власної нації. Навпаки: з психології відомо, що визнання власних помилок 
та навички розуміння інших посилюють нашу особистість. Часто тверди-
лося, що національна історія виконує функцію леґітимізації нової укра-
їнської держави. Так може бути. Але водночас ми живемо не в ХІХ столітті, 
коли дискриміновані спільноти, які змагали до автономії чи державности, 
в боротьбі проти панівних дискурсів справді потребували національного 
наративу для власного націотворення. У сучасному світі засвідчення поваги 
до інших шляхом надання їм місця у просторі власної пам’яті продукує 
повагу з боку інших та світової спільноти. Остання трактує цей факт як 
доказ рівня свобод та рівности громадян певної країни. 

У практичному вимірі можна виокремити дві сфери, де можлива по-
сутня роль істориків на полі пам’яті: академічну та публічну. По-перше, на 
рівні наукової дискусії відхід від жорсткого та винятково самозакоханого 
національного наративу може посприяти звільненню спільноти дослідників 
від будь-яких політичних чи ідеологічних вказівок згори, від держави чи її 
представників. По-друге, це передбачатиме активне заохочення до вивчення 
мов та культивування зв’язків із закордонними колеґами. По-третє, це 
означатиме, що університетські викладачі матимуть більшу академічну 
свободу, приділятимуть більшу увагу іншим національним спільнотам або 
об’єктам, що є за визначенням транснаціональними, як-от містам, реґіонам 
чи наднаціональним соціяльним групам. Не викликає сумніву, що молоде 
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покоління істориків в Україні готове і здатне піти цим шляхом, але потрібні 
структурні реформи.

На публічному рівні нова орієнтація означатиме створення місць пам’яті 
та музеїв, які приділятимуть увагу культурним здобуткам та стражданням 
інших національностей на території України. Така діяльність може постати 
як важлива царина культурних практик, де незашорені й незаанґажовані 
національні історики у співпраці з відповідальними політичними й адмі-
ністративними установами будуть спроможні присвятити себе публічній 
справі, ділячися своїми знаннями та розумінням минулого. Якщо історики 
та публічні діячі скористаються цією нагодою задля спільної роботи без 
ідеологічних упереджень, обидві сторони від такої співпраці виграють. А 
насамперед виграє спільнота як така, що добре видно на прикладі Львова. 
Це місто, яке будує свій культурний капітал значною мірою на своїй 
багатонаціональній та багатокультурній спадщині (найяскравіше помітній 
в архітектурному просторі), але надалі змагається за адекватне визнання 
внеску неукраїнців до розбудови міста. У цьому напрямку вже зроблено 
вагомі кроки, тож можна сподіватися, що міське гасло «Відкритий до світу» 
щоразу більше пасуватиме до реалій міського життя. Особливо важливим 
видається створення місць пам’яті, де колись квітло, а згодом було знищене 
єврейське культурне життя. Важко уявити кращий контрдоказ проти 
несправедливого стереотипу «українського антисемітизму», аніж створити 
місця, що свідчитимуть про чутливість та повагу до однієї з найважливіших 
в історії Львова спільнот. 

Редукція пам’яті до «національної» і є одним (і, либонь, найчастішим 
та найефективнішим) зі шляхів, на яких студії пам’яті можуть стати 
звуженими та однобічними. Насправді саме поняття «національна пам’ять» 
здається вельми проблематичним, адже воно передбачає наявність нації 
як однорідної субстанції чи гомогенної цілости. Суспільствознавці на-
вчилися піддавати сумніву таке есенціялістське мислення й вважати на-
ції історичними явищами. Хоча історично метою націоналізму була го-
мо генізація не тільки держави, а й культури та пам’яті, історикам слід 
опи ратися такій логіці та відкривати пласти пам’яті, що перетривали як 
особливі пам’яті груп усередині нації (поколінь, родин, інших груп). У 
протистоянні національних пам’ятей згаданий вище імператив чесности та 
об’єктивности вимагатиме від історика надати право голосу всім групам чи 
індивідам, які мають пам’ять чи певне місце в пам’яті. 

Історію і пам’ять варто розрізняти. Коли (як у сформульованому вище 
питанні) ми говоримо про методологію, ми здебільшого покликаємося 
на царину історіографії, яку можна визнати головним академічним ін-
струментом творення пам’яті – хоч і в рамках обмеженої переважно до ін-
телектуалів спільноти. Тоді як пам’ять – це довготривале відчуття, спільне 
для певної групи людей, історіографія – це писемне слово, що стосується 
окресленого кола (істориків) і вирізняється високою змінністю. Останнім 
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часом передусім західні історики піддали сумніву (етно)національний 
наратив української історії, що став панівним в Україні після здобуття 
нею незалежности. Не заперечуючи академічних досягнень і загальної 
важливости сучасної історіографії, ці критики наголошували, що у випадку 
багатонаціональної території суто національна (ексклюзивна) історія не-
минуче призводить до поважних наукових обмежень. Як альтернативу 
пропонують багатоетнічний підхід, що презентуватиме українську історію 
як історію територіяльну, яка міститиме в собі історії розмаїтих спільнот 
та їхньої взаємодії. Зрештою, транснаціональний підхід відмежовується від 
націй та етнічностей як головних дійових осіб в історії й пропонує нові 
одиниці дослідження, як-от міста, реґіони, родини тощо. На мою дум-
ку, всі ці методології, з (етно)національною включно, вартісні, допоки 
пропонують обґрунтовані висновки та витримують академічні стандарти. 
Вивчення історії української родини, політичної партії чи соціяльної 
групи нічим не поступається на вазі студіям взаємодії та взаємовпливів 
національних груп або транснаціональним тематикам. Усі вони стосуються 
історичних реалій. Але я таки вітав би обрання у межах національної історії 
свіжих, новаторських тем та розширення кола істориків, які практикують 
поліетнічну чи транснаціональну історію.    

Припускаю, що дослідження присутности історії та пам’яті у таких 
країнах, як Україна, засвідчать порівняно високий ступінь зацікавлення 
минулим у різних прошарках суспільства. Існує добрий привід оптимістично 
дивитися на це. У західних країнах освічені еліти реґулярно скаржаться з 
приводу повністю байдужих і не зацікавлених історією молодших поколінь. 
Відповідно до сильної европейської традиції, що базується на класичній 
філософії, історична свідомість є ключовою рисою культурної та зрілої 
людини. Західна дискусія навколо цих проблем є також частиною ширших 
дебатів про кризу освітньої системи чи навіть – з виразно консервативного 
погляду – про занепад европейської культури. 

Але брак інтересу до історії також може бути позитивним знаком. Він 
може випливати, наприклад, з довгого тривання часів миру, заможности 
та стабільности. Вочевидь, історична пам’ять має найбільший вплив у 
суспільствах, що недавно пережили жорстокі події або радикальні зміни. На 
Заході навіть люди середнього віку пережили тільки зростання добробуту, 
в таких державах, як Україна – ми знаємо – ситуація інакша. Напевно, це 
також пояснює, чому в Україні, як і в інших країнах реґіону, історія стає 
предметом настільки емоційних суперечок. Історія аж ніяк не сприймається 
там як щось відмінне від приватної біографії, але переживається як частина 
власного життя або життя власної родини. Для істориків, з одного боку, 
важливість історії та пам’яті для суспільства добра, адже підвищує ваго-
мість їхнього фаху. Але, з другого боку, емоційна прив’язаність індивідів та 
родин до недавніх історичних подій ускладнює історикові формулювання та 
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відстоювання раціонального погляду на минуле. Зрозуміло, що багато хто 
опирається аналітичному «холодові» оповідей про трагічні історії і не мо-
же його знести.  Аби зарадити такій ситуації, окремі історики вирішують 
стати оповідачами історій про національних героїв, мучеників і святих. 
Викликом для тих, хто уникає цього шляху, залишається спроможність 
знайти способи виходу до ширшої публіки без зради професійної етики 
науковця. Багатогранна історія України надалі містить чимало можли-
востей успішно впоратися з цим викликом.

Ольга Острійчук, аспірантка Лавальського університету (Канада) та 
Паризької вищої школи суспільних наук (olgazazoulia@yahoo.fr)

Процеси деконструкції та реконструкції пам’яті властиві будь-якій 
епосі, будь-якому історичному контексту. Кожна політична гру па, при-
йшовши до влади, насаджує свій світогляд, свою ідеологію, без по середньо 
втручається в процеси колективної пам’яті, скеровуючи їх у той бік, який 
вважає правильним. З одного боку, відбувається леґітимізація певних, 
«політкоректних», суспільних уявлень про минуле, з другого, вплив на 
формування, чи радше корекцію, певних «суспільних рамок пам’яті» 
(згідно з терміном французького соціолога Мориса Гальбвакса), які, сво-
єю чергою, слугують орієнтиром для процесів запам’ятовування чи при-
гадування кожного члена суспільства. Саме ці рамки дозволяють чи не 
дозволяють оформити свої власні спогади відповідно до вимог суспільства 
та ідеалів його часу. Отже, маємо, з одного боку, пам’ять офіційну, з її 
політикою, заходами вшанування пам’яті, а тепер іще законами про «пра-
вильну» інтерпретацію подій минулого, з її трагічними та славними сто-
рінками, а з другого – пам’ять індивідуальну, яка перебуває в тісному 
зв’язку з досвідом, і тому може як підтримувати офіційний історичний на-
ратив, так і суперечити йому. 

При демократичному устрої і громадянському суспільстві, в якому 
створено сприятливі умови для ведення публічної дискусії, кожний член 
суспільства чи група мають можливість висловлювати свої погляди та 
громадянську позицію, не боячись політичних наслідків (крім хіба що 
суспільного осуду). Суспільствознавець може в ній брати участь, якщо 
забажає, але лише у ролі звичайного громадянина чи представника певної 
громадської організації, а не експерта. Що ж до його ролі у науковій царині 
(як фахівця), то тут вона зводиться до розуміння динаміки процесів пам’яті 
у сьогоднішній кон’юнктурі (а з нею – конфліктности різних наративів), 
відстеження еволюції процесів пам’ятання, визначення періодів історичної 
тяглости та розривів, соціологічного роз’яснення різних репрезентацій 
минулого, його присутности як у публічному, так і в приватному (інди-
відуальному чи сімейному) просторі. 

Роль історика заслуговує особливої уваги, насамперед через без по-
середню причетність до історичного наративу. Вважаю, що полягає вона 
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в якнайповнішому і найоб’єктивнішому висвітлюванні подій, процесів, 
окремих особистостей, кон’юнктур минулого, без огляду на політичну 
ситуацію, не вторуючи жодним капризам моди, не підпадаючи жодним 
гру пам тиску. Чесність і незаанґажованість, серйозність підходу, без 
фаль сифікацій і упереджености, що нерідко провадять до неґаціонізму 
та поширення хибних уявлень про минуле, – невід’ємні складники праці 
історика. Своєю чергою, той, хто нагадує своїй соціяльній групі про мину-
ле, бере на себе радикально протилежну місію – місію «обов’язку пам’яті», 
висловлюючи таким чином етичну та політичну вимогу реконструкції 
історичного наративу, нерідко апелюючи до свідчень очевидців (і навіть 
маніпулюючи ними!), підпорядковуючи їх соціяльно-політичним інтересам 
своєї групи.

Під колективною пам’яттю часто розуміємо пам’ять свого народу, ба 
більше – пам’ять національну. В офіційній сфері сьогоднішньої Украї-
ни поняття пам’яті національної та колективної практично тотожні, 
звідки маємо поділ усіх громадян на «свідомих» і «несвідомих». Проте су-
спільна свідомість не визначається лише інституціялізованими пам’яттю 
та ідентичністю: інші групи можуть будувати свої власні наративи, вста-
новлювати пам’ятні знаки, вшановувати події, в яких бачать колективний 
сенс, нарешті культивувати почуття приналежности до своєї групи. Мо-
жуть вони перебувати під впливом інших держав, їхньої політики, а також 
під впливом певних формальних чи неформальних груп (асоціяцій, діяспор 
тощо). Крім того, сьогодні віртуальний простір дозволяє брати участь не 
лише у різних форумах, присвячених темам пам’яті, а й безпосередньо 
в організації подій, таких як заклики до ліквідації чи встановлення па-
м’ятників, церемонії вшанування пам’яті чи силове перешкоджання їм, 
участь у розмаїтих «символічних жестах» (як-от обливання фарбою, спа-
лювання макета тощо)...

Насправді національність чи ненаціональність пам’яті в контексті Ук-
раїни – це різні форми колективної свідомости, з яких перша є леґітимною 
в рамках сучасної кон’юнктури, відповідно до принципу побудови україн-
ської державности, а інші, альтернативні пошуки колективного сенсу, а з 
ними й конкурентних історичних наративів – марґінальними. Іґнорування 
цих груп призводить до нерозуміння динаміки сучасних процесів, до спро-
щувального поділу на «свідомих» і «несвідомих», адже природа колективної 
свідомости насамперед суспільна, а потім лише може набирати форми  
національної, класової, професійної, а також залежна від вимог сучасности 
та впливу її провідних діячів. «Недостатність» свідомости національної час-
то є ознакою наявности іншої свідомости, з якою прихильники націона-
льної свідомости просто не згідні. 

Кожна колективна спільнота має більш-менш окреслену тотожність, 
керується спільними цінностями та аспіраціями, визначає для себе понят-
тя моральности, законности, свободи, спосіб бачення своїх стосунків з 
Ін  шим, тобто зі своїми безпосередніми сусідами (іншими спільнотами). 



33

Форум

В ідентифікаційних дискурсах таке бачення проявляється у вигляді ко-
лективного «ми» та його протиставлення «їм». Крім того, одна і та ж 
особа може по-різному заявляти своє колективне «я», залежно від си-
туації, в якій перебуває, і мети, якої прагне досягнути. Багатогранність 
ко лективного «ми» особливо помітна у зіставленні різних ідентичностей: 
національної, місцевої (реґіональної) та окремішньої (певна група людей, 
що має однакові інтереси). Різні ідентифікації можуть мати різні ступені 
вираження. У випадку проявів реґіоналізму, що в крайньому разі призводить 
до сепаратизму, маємо повноту в реґіональному визначенні, що домінує 
над національними інтересами. У протилежному випадку національна сві-
домість та інтереси стоять понад будь-якими іншими місцевими. Навіть 
якщо можна простежити певні константи чи тенденції, теоретично варіянтів 
самовизначення стільки, скільки членів суспільства, крім того вони 
перебувають в постійній (ре)конструкції. Постає наступне запитання: як за 
багатогранности та неоднозначности історичного досвіду створити умови 
національної єдности, враховуючи при цьому домагання різних культур-
них спільнот, що проживають на території однієї і тієї ж держави, не став-
лячи під загрозу цілісности держави та її території?.. 

Залишаючи це питання відкритим для дискусії, дозволю собі зацитувати 
три застереження відомого британського історика Ерика Гобсбавма [Eric 
Hobsbawm] щодо аналізу «національної ідентичности»:

 Офіційні ідеології держав та рухів не дають змоги зрозуміти, що діється в голові 
пересічного громадянина, навіть серед найщиріших їхніх прихильників.

 Для більшости громадян національна ідентифікація (самовизначення) – 
коли така існує – означає вилучення інших типів ідентифікацій, що станов-
лять соціяльну сутність людини, або що вона завжди вища за них. Насправді 
вона завжди тісно пов’язана з ідентифікаціями інших типів, навіть коли вва-
жається вищою від них.

 Національна ідентифікація і все, що вона несе в собі, здатна змінювати-
ся з плином часу, навіть протягом досить коротких проміжків часу.

Поняття колективної пам’яті та нації настільки невловні, що кожна 
галузь наукових досліджень і майже кожна нова ґенерація дослідників 
визначає їх по-своєму, наголошуючи кожний раз на новому аспекті. Саме 
тому, напевно, існує так багато визначень «пам’яті» та «нації». Проте 
на аналітичному рівні легше простежити типи ідентифікації, ніж го-
ворити про ідентичність загалом, легше описати наративні прийоми, такі 
як фраґментарність та відбірковість спогадів у певному дискурсі, ніж го-
ворити про пам’ять у цілому. Крім того, аналіз процесів пам’яті не має 
обмежуватися описом лише національної пам’яті, навіть якщо вона займає 
провідне місце в державній історичній політиці. 

На мою думку, методологія вивчення процесів пам’яті є спільною для 
будь-якого аналізу, незалежно від контексту, епохи, політичних орієнтирів. 
Соціолог, етнолог, антрополог та історик мають різні дисциплінарні тра-
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диції, а тому практикують різні методології. Вони можуть вдаватися як до 
кількісного, так і до якісного аналізів, до опитувань, інтерв’ю, розповідей 
свідків чи архівів, до прямого чи непрямого спостереження (беручи до 
уваги фактор присутности того, хто веде дослідження), а в цілому до 
будь-яких матеріяльних і нематеріяльних об’єктів-слідів (за висловом 
засновника прагматичної соціології Бруно Лятура [Bruno Latour]), які 
члени суспільства залишають на своєму життєвому шляху, що свідчать 
про їхні традиції та уявлення про минуле. Лише за таких умов можна краще 
зрозуміти, чому одні наголошують на тій чи тій події минулого, а іншим 
вона абсолютно байдужа (або набирає іншого змісту), чому певні символи 
несуть у собі вищу конфліктність, нарешті, чому розуміння минулого не 
стільки пов’язане з самим минулим, скільки з сьогоднішніми проблемами 
та поглядом на майбутнє... 

На жаль, аналіз колективної пам’яті часто зводиться до опису її «ста-
ну», а не до динаміки. При цьому пам’ять набирає антропологізованого 
ви гляду. Її описують як живу особу: пам’ять «здеформована», «хвора», 
«скалічена» тощо. Проблема в тому, що таке уявлення бере за аксіому 
нормативний, свого роду «чистий» варіянт пам’яті, інтерпретуючи ва-
ріятивність як відхилення. Складається враження, що пам’ять існує ок-
ремо від її носіїв, не як суспільне явище, а як надсуспільне. Натомість 
пропоную інший підхід, в якому суспільствознавець поставить перед собою 
завдання зрозуміти, що означає в сучасному дискурсі «національність», 
«українськість», та чи та «свідомість», які їхні витоки та цілі, а також 
замислитись над тотожністю цих трьох понять: чи можна називати 
(почувати) себе українцем, маючи інше уявлення про націю і несучи інший 
тип свідомости, інший погляд на минуле?  

І нарешті останнє запитання: чи справді пам’ять та історія відіграють 
настільки важливу роль у сучасному соціяльному просторі? Падіння ко-
му ністичного режиму та здобуття незалежности відкрили нові можливості 
для креативности в новому, демократичнішому просторі. В умовах су-
веренної держави виникла гостра потреба погляду на недалеке минуле та 
постала проблема уніфікації офіційного наративу. Спогади про минуле, які 
не мали раніше публічного вжитку (через авторитарність устрою, цензуру 
тощо) і редукувались лише до приватної сфери, змогли вийти з підпілля 
і заявити про себе у пострадянському просторі. За досить короткий час 
питання пам’яті заполонили майже всі сфери суспільного життя. 

Проте інтерес до пам’яті властивий не лише пострадянському про-
сторові. У Франції та багатьох інших европейських країнах ось уже кілька 
десятиліть науковці ведуть палкі дискусії про співвідношення пам’яті 
та історії, про роль історика, про історико-культурну спадщину, про 
«віктимізацію» (коли позиція жертви, свідка подій минулого, не тільки 
втрачає неґативну конотацію, а й несе в собі потенціял колективного 
об’єднання) та «конкуренцію жертв». Інтерес до пам’яті почався ще з усної 
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історії (в 1970-х роках), а згодом був розбурханий появою фундаментальної 
праці П’єра Нора «Місця пам’яті» (1984–1992). Відтоді чимало дискусій 
ведеться як у науковій, так і в громадській сферах, а певні поняття набрали 
загального вжитку. 

Звісно, вивчення об’єктів історичної спадщини та дискусії навколо 
питань пам’яті створюють враження, що пам’ять відіграє надзвичайно важ-
ливу роль у суспільстві, особливо порівняно з авторитарними режимами, 
які відкидають навіть саму думку про публічну дискусію. Слід також за-
уважити, що чимало науковців зайняли відверто заанґажовану позицію, 
співпрацюючи з політиками задля спільних цілей, беручи безпосередню 
участь у формуванні «офіційного» погляду на минуле. Саме від них лунають 
заклики до поборення «важкого стану» колективної пам’яті.

Ур Унґюр, доктор філософії, науковий працівник Університетського 
коледжу в Дубліні (Ірландія) (ugur.ungor@gmail.com)

Відповідаючи на запитання «Форуму» (зокрема, про позанаціональні 
та транснаціональні аспекти пам’яті), зосереджуся на одній з тем моїх 
фахових досліджень – проблемах історичної пам’яті у вірмено-турецьких 
стосунках.  

Напередодні Першої світової війни в Османській імперії проживало 
приблизно 1,5 мільйона вірмен. Навесні 1915 року диктатура молодотурків 
наказала депортувати всіх вірмен з Анатолії до Сирійської пустелі. На-
прикінці Першої світової війни лише невелика частка довоєнної вірменської 
спільноти залишилася в імперії. В наш час вірмени майже не проживають 
на анатолійських землях – центрі східної Туреччини. 

Ці голі факти окреслюють контури морально, юридично та політично 
вразливої й складної історії. Тому цілком природно і зрозуміло, чому ця 
історія викликає шалені дебати істориків. Але чому пам’ять про геноцид 
вірмен після стількох років збурює настільки сильні емоції серед пересічних 
вірмен та турків? Наведений нижче стислий виклад дослідження звертає-
ться до цієї проблеми, фокусуючись на тлумаченні взаємовиключних 
спогадів про епізоди насильства.

Історія складніша за просте переповідання минулого, і це насамперед 
стосується саме історій насильства. Приміром, поняття «геноциду» дуже 
рідко вживається у прямому сенсі в публічних та політичних дебатах. Його 
різні виміри тісно переплетені: історію плутають з пам’яттю та особами 
політиків, що напускає туману перед очі спостерігача й ускладнює його/її 
сприйняття цього поняття. 

У наш час усі можливі виміри геноциду: юридичний, моральний, по-
літичний, академічний – у процесі суперечок змішуються один з одним. 
Заплутаність та політизація цього терміна не приносять жодної користи 
інтелектуальному осмисленню предмета цих суперечок. У міжнародній 
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політиці «геноцид» як термін переважно вживають не в науковому сенсі. 
В політичних стосунках він є інструментом боротьби проти політичних 
ворогів, обстоювання інтересів, зміцнення ідентичности, моралізування. 
Прикладів існує багато: і турецький, і вірменський уряди у власних на-
ціональних інтересах маніпулюють науковими дослідженнями про геноцид 
вірмен.

Тоді як Ізраїль сакралізував та монополізував поняття жертви на-
цист ського геноциду, Іран зумисне проводив конференції, присвячені 
запереченню Голокосту. Український парламент офіційно визнав Голо-
домор 1932–1933 років геноцидом, а в Руанді уряд Руандійського Па тріо-
тичного Фронту вилучив народність хуту з переліку жертв геноциду. В 
такому контексті історія є нічим іншим, як тим, що постало в результаті 
внутрішньо- та міждержавних перемов і конфліктів або чиїхось особистих 
поглядів, а не в результаті незалежних обговорень фактів. Майже у всіх 
публічних обговореннях геноциду вірмен домінує ця вісь напруги між 
політичним активізмом та чистим академізмом.

Знаний вислів Ернеста Ренана [Ernest Renan] про те, що нації пов’я-
зує не те, що вони воліють пам’ятати, а те, що вони воліють забути. За-
перечення є вектором цього процесу забуття. Доречним прикладом є 
пам’ять про геноцид вірмен: будучи турком, заперечувати та «забувати» 
геноцид, та будучи вірменином, забувати реалії та нюанси, такі як багато 
століть турецько-вірменського співіснування або наявність «добрих тур-
ків», які рятували вірмен і чинили опір геноцидові. Вірменські політичні 
еліти успішно помістили геноцид в епіцентр вірменської ідентичности: 
для них бути вірменином означає підтримувати пам’ять  про геноцид 
через меморіяльні практики, як-от: поминання померлих, проведення 
процесій та інших ритуалів. Турецькі політичні еліти також помістили 
геноцид в епіцентр турецької ідентичности: бути турком означає забувати, 
замовчувати, заперечувати геноцид та спростовувати пам’ять про нього. 
Такі конфігурації пам’яті й створюють вірменську та турецьку ідентич-
ність. Отже, за своєю суттю вірмено-турецький конфлікт можна розглядати 
як конфлікт пам’яті: вірмени хочуть пам’ятати історію, яку турки воліють 
забути.

Це б не було проблемою, якби пам’ять не була ключовим компонентом 
ідентичности. Тому втрата пам’яті загрожує втратою ідентичности. Ос-
кільки ці сконструйовані пам’яті є головним компонентом групової іден-
тичности, то і вірмени, і турки сприймають будь-яке відхилення від цієї 
пам’яті як наступ на їхню ідентичність. Турків, які висловлюють щирий 
агностичний інтерес до своєї історії, звинувачують у тому, що вони мають 
невизначене (читай, вірменське) етнічне походження. В такому разі, згідно 
з парадигмою націоналізму, будь-яке відхилення від офіційної пам’яті 
автоматично означає відхилення від ідентичности, що, своєю чергою, 
роз хитує соціяльні перегородки у суспільстві. Конфлікт абсолютно 
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взаємовиключних пам’ятей розростається до конфлікту абсолютно 
взаємовиключних ідентичностей. Це явище випливає з того факту, що 
абстрактний образ «турка» для вірменської національної ідентичности 
та «вірменина» – для турецької ідентичности слугує головним чином як 
образ «іншого». Ці двосторонні стосунки означають, що сучасна турецька 
ідентичність не може існувати без увічнення заперечення та придушення 
вірменської ідентичности, а сучасна вірменська ідентичність не може 
існувати без увічнення образу турка як Немезиди.

Подібну ситуацію з посиланням на ідентичності Центральної Европи 
змалював польський журналіст Адам Міхнік [Adam Michnik]:

Логіка нормального, правильного та здорового антисемітизму є такою: 
Адам Міхнік – єврей, отже, він хуліґан, злодій, зрадник, бандит тощо. Однак 
чародійний антисемітизм спрацьовує таким чином: Адам Міхнік – злодій, 
отже, він, найімовірніше, – єврей. 
Це навряд чи відрізняється стосовно турків і вірмен: усіх, хто проводить 

політично незалежне дослідження про депортації та вбивства, звинувачу-
ють шляхом низки завуальованих асоціяцій та риторичних засобів у тому, 
що вони є вірменськими/турецькими шпигунами або що вони фінансуються 
їхніми організаціями. Це здається абсурдним, але має цілковитий сенс, 
якщо розглядати його крізь призму  політики пам’яті: пам’ять про насилля, 
вчинене всередині групи, корисне для тих, хто поза групою, лише як по-
літичний важіль. Отже, конфлікт абсолютно взаємовиключних пам’ятей 
розростається до конфлікту абсолютно взаємовиключних ідентичностей. 
До сьогодні цей процес недовіри розвинувся до такої міри, що пересічні 
вірмени й турки не можуть плідно дискутувати без того, щоб спочатку 
зрозуміти, розплутати та скинути важкий тягар конфлікту ідентичностей. 
Це означає, що будь-яке обговорення вірмено-турецьких питань повинно 
відбуватися не лише між істориками – до нього негайно треба долучати 
соціологів і філософів.

Диктатура молодотурків вважала, що суспільство і саме людство ціл-
ком піддатливе, що після шоку й травми не залишиться й крихти спогадів, 
що люди забудуть. Вони власноруч намагалися поховати неприємні 
спогади, які повернуться, щоб переслідувати Туреччину десятки років по 
тому. Вони не могли знати в той час, що їхня політика ґрунтувалася на 
соціологічному прорахунку. Пам’ять про насильство в Східній Туреччині 
абсолютно реаль но існує, попри те, що немає дідусів і бабусь чи цілих 
сеґментів у ба гатьох курдських родинах, не кажучи вже про вірменську 
спільноту всієї Османської імперії. Фізично вона присутня в багатьох 
масових похованнях у цьому реґіоні, одне з них недавно відкрив мешканець 
курдського села на південному сході провінції Мардін. Коли вірменська 
діяспора почала вимагати проведення судової експертизи, поховання було 
ретельно знищене турецькою армією та жандармерією. Міжнародний 
розголос цього скандалу був очевидним. 
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За словами одного з фахівців, «вибух», або «помста» пам’яті після 
Дру гої світової війни створила нову моральну норму, яку він назвав «мо-
раллю прозріння» чи «публічною мораллю» в міжнародних стосунках. 
Але у формуванні цієї транснаціональної «універсальної глобальної па-
м’яті», в якій Голокост став ключовою складовою, діяметрально про-
ти лежні націоналістичні пам’яті змагаються за внесення їхньої власної 
версії історичних подій до цього канону. Тоді як вірменські лобісти вва-
жають пам’ять про геноцид реальним чинником об’єднання, турецькі 
лобісти і турецький уряд обмежено намагаються не допустити будь-якого 
увічнення пам’яті про геноцид. Заперечення його іншими державами, а не 
власне злочинним суспільством, здебільшого мотивовано насущними вну-
трішньодержавними стратегічними інтересами. Тоді як турецькі державні 
офіційні особи їдуть до Яд Вашему, щоб засвідчити пошану пам’яті Шоа, 
іранські державні діячі летять до Єревана, щоб зробити те саме щодо 
вірменського геноциду. Рівень толерантности, проявленої тоталітарним 
сирійським режимом щодо вірмен, щоб ушанувати пам’ять про геноцид 
у пустелі, був прямо пропорційний загрозам режиму з боку турків, які 
підтримували курдських націоналістів. Іншими словами, міжнародна 
політика увічнення пам’яті залежить від стратегічних інтересів, а не 
від етичних міркувань. 

Історична пам’ять, або, якщо бути точним, меморіяльні оповіді є 
основою сучасних етнічних та національних ідентичностей. Не існує «опти-
мального» (в економічному сенсі) порядку оповідей, в якому б оповідь 
однієї групи не розходилася б з іншою. По всьому світу певні групи будуть 
увічнювати міти, спогади та оповіді, що засмучуватимуть, вилучатимуть, 
замовчуватимуть або якимось чином ображатимуть інші групи. Можливо, 
це навіть є сутністю етнічної ідентичности: спогади про бої з сусідніми 
групами. Цю песимістичну оцінку можна врівноважити оптимістичнішою, 
коли вдасться побудувати наднаціональні спогади. В такому сенсі геноцид 
вірмен можна розглядати як універсальну загальнолюдську проблему, а не 
лише як викриття провини турків. Так можна перешкодити війнам пам’яті, 
які лежать в основі вищезгаданих розбіжностей між ідентичностями. 
Історикам варто послідовно викривати та представляти своїй авдиторії 
«сутінки» національних історій: що фактично не є легко проникнути в 
чорно-білі моральні шаблони, що не є з політичної точки зору корисно чи 
зручно пам’ятати, що ускладнює сприйняття нації на міжнародному рівні і 
що проблематизує існування національних ідентичностей. 

Наприклад, спогади не-вірмен про депортації та масові вбивства мають 
бути виявлені за допомогою скрупульозних методологій усної історії. Вар-
то зробити предметом обговорення культурну близькість вірмен та турків 
за часів, що передували геноциду, варто проаналізувати історії османських 
вірмен, які співпрацювали зі злочинцями та доносили на своїх побратимів-
вірмен. Жодна з цих історій не може стати національними спогадами; вони 
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є політично незручними, а отже, вивітрюються з вірменської та турецької 
національних схем. Ці мітичні схеми слугують лише для того, щоб спан-
теличити нас, отже вивчення пам’яті має демонтувати міти й прагнути 
до більшої прозорости. Зрештою, ми також мусимо краще зрозуміти 
транс національний та внутрішньодержавний виміри соціяльних спогадів 
про масові насильства. Як та чому впливові групи, місцеві та діяспора, 
використовують історичні спогади як політичні стратегії? Як держави 
відповідають на ці виклики? Яким чином режими використовують пам’ять 
як політичне знаряддя леґітимізації свого правління? Ці відкриті питання 
залишаються без відповіді й заслуговують на нашу увагу. 

Тетяна Журженко, доцент філософського факультету Харківського 
національного університету ім. Василя Каразіна, науковий співробітник 
Інституту політичних студій Віденського університету (tatiana.zhurzhenko@
univie.ac.at)

Як на мене, здатність розрізняти «історію» та «пам’ять про мину-
ле» – це професійна риса історика, що відрізняє його від простих смерт-
них, пересічних «свідків минулого». Звісно, з часу Мішеля Фуко, Іма-
нуїла Валерстайна [Immanuel Wallerstein] та Бенедикта Андерсона [Be-
nedict Anderson] ми знаємо, що будь-який історичний наратив – це пе ре-
дусім дискурсивний конструкт, що відображає відносини влади і панівні 
суспільні цінності. А втім, одним із завдань історика є відтворення при-
чинно-наслідкових зв’язків і наслідків минулих подій. Ми очікуємо від 
історика розповіді, «як це було», нехай не об’єктивної, але достовірної 
картини минулого. Це нормативна роль, адже історики насправді неминуче 
виявляються втягненими у війну пам’ятей, незрідка відстоюючи ту чи ту 
політичну позицію. У цій ситуації, мені здається, професійний історик як 
мінімум має усвідомлювати, де закінчується наука і починається політика.     

Я не є істориком, тому спробую відповісти на запитання з тих позицій, 
які мені ближчі. У соціяльних науках колективна пам’ять уже давно 
стала визнаним об’єктом дослідження. Механізми її функціонування в 
суспільстві, трансформації та передавання новим ґенераціям, виникнен-
ня та інституціоналізація нових «спільнот пам’яті» – цей напрямок до-
слі джень сформувався, зокрема, під впливом осмислення соціяльних 
та психологічних наслідків Голокосту і, пізніше, інших «колективних 
травм». У політичній науці зацікавлення історичною пам’яттю також має 
свою специфіку: тут у центрі уваги перебуває зв’язок політики пам’яті 
та демократичних трансформацій, пам’яті та політичної культури, ролі 
пам’яті в громадському примиренні, забезпеченні прав людини, досягнен-
ні толерантности та відновлення довіри, насамперед у посткомуністичних 
та посттоталітарних суспільствах. 

Якщо історики зазвичай наполягають залишити минуле фахівцям, 
політологи знають, що інструменталізація історії та історичної пам’яті 
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є невід’ємною частиною політичного життя. Апеляція до минулого 
використовується різноманітними політичними силами для леґітимізації 
їхніх інтересів, а «спільна пам’ять» стає основою формування колективної 
ідентичности, проведення меж і вилучення «інших». У цьому контексті 
політичні актори завжди інтерпретують, а то й викривляють історію, 
виробляючи таким чином різноманітні, нерідко суперечливі одна одній 
версії «пам’яті», що більше говорять про сьогодення, аніж про минуле. 
Завдання політолога полягає в тому, аби простежити зв’язки між по-
літичними інтересами різноманітних груп та їхніми змінними позиціями 
у війні пам’ятей, встановити залежність між особливостями політичного 
режиму та формами інструменталізації історії. У цьому зв’язку порівняльна 
політологія, відносно нова для нас дисципліна, може допомогти по-новому 
осмислити проблеми політики пам’яті в Україні, співвідносячи український 
випадок з іншими випадками, що мають подібний досвід і перебувають перед 
подібними викликами.    

Політолог чи соціолог, на відміну від історика, не має «ключів до ми-
нулого», він судить про сьогоднішній день, тому його професійна думка не 
може бути безпосередньо конвертована в політичний капітал того чи того 
боку борні. У якомусь розумінні йому легше залишатися над «бойовищем» 
(я тут маю на увазі академічну науку, а не політтехнологів). Це, однак, не 
означає, що соціяльні науки не беруть участи в конструюванні минулого, 
у створенні нових історичних мітів, просто їхня роль менше очевидна, ніж 
роль істориків.  

Національна пам’ять, справді, – найпоширеніший «масштаб» у до-
слідженнях колективної пам’яті, і для цього є об’єктивне підґрунтя. Однак 
за наших обставин існує спокуса есенціялізації цього поняття. Нація не-
можлива без певного консенсусу з приводу того, що і як треба пам’ятати 
та увічнювати, але водночас не існує сучасної нації, яка б не переживала 
внутрішніх конфліктів та воєн пам’яті. Національна пам’ять ієрархічна і 
внутрішньо суперечлива: різноманітні соціяльні групи борються за до-
ступ до публічної сфери, щоб досягти визнання або навіть гегемонії своєї 
версії минулого. У процесі «національного будівництва» політика пам’яті 
незрідка стає полем бою альтернативних інтерпретацій історії. Особливо у 
нових державах «націоналізація пам’яті» розглядається як одна зі стратегій, 
спрямованих на консолідацію культурно гетерогенного населення, інте-
ґрацію етнічних меншин та подолання реґіональних розмаїть. Ця політика, 
що проводиться згори, наштовхується на різноманітні форми опору, але 
водночас соціяльні групи та політичні актори використовують її з власною 
метою. Нарешті, не слід забувати, що національна пам’ять зосереджується 
не стільки в головах громадян, скільки в інститутах, символічних ресурсах 
і ритуалах, спільних для цього загалу.

Сказане вище допомагає перейти до обговорення «транснаціональ-
них» та «ненаціональних» форм пам’яті. Візьмімо для прикладу дискусію 
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про можливість спільної европейської пам’яті, яка активізувалася з роз-
ширенням ЕС. Якщо Европа – політична спільнота, що має певні атри-
бути національної держави (парламент, конституція і таке інше), чи 
означає це, що вона повинна мати спільну ідентичність і спільну історичну 
свідомість? Чи досить «конституційного патріотизму», щоб відчувати себе 
громадянином Европи, чи европейська ідентичність передбачає спільне 
цивілізаційне коріння (християнство) та спільну історичну пам’ять? Чи 
можлива «европейська пам’ять» як аналогія традиційного національного 
наративу, що відсилає до спільного героїчного минулого, чи вона може бути 
тільки неґативною, враховуючи досвід війн та катастроф ХХ століття? 
Як подолати «розкол(и)» в eвропейській пам’яті, чи можна прирівняти 
злочини нацизму та сталінізму? Як уникнути «конкуренції жертв», що 
протиставляють національні спільноти одна одній? З урахуванням певних 
нюансів, дилеми европейської пам’яті та ідентичності дивовижно нагаду-
ють виклики української політики пам’яті.    

Мені видаються особливо цікавими дослідження пам’яті, пов’язані з 
кордонами, прикордонними та транскордонними територіями. Прикордоння 
завжди було об’єктом військової та політичної експансії, ареною етнічних 
та конфесійних конфліктів. Ентоні Сміт [Anthony Smith] зазначав, що 
при кордонні території часто стають «священними землями», які наділені 
особ ливим символічним значенням і за які ведеться змагання між двома чи 
більшою кількістю спільнот. Це також простір, де різноманітні культури 
зу  стрічаються, збагачують одна одну, нерідко породжуючи «креольські» 
іден тичності, що кидають виклик націоналізованій державі. Европейська 
інтеґрація викликає попит на історичні наративи та меморіяльні практики, 
що служать метою зближення націй та подолання колишньої ворожнечі. 
Святкування двадцятиліття падіння «залізної завіси» в Европі у 2009 році 
дає численні приклади меморіяльних проєктів, скерованих на «зшивання» 
европейської історичної пам’яті, як-от спільна австрійсько-чеська виставка, 
організована 2009 року в кількох містах по обидва боки кордону. Але навіть 
в об’єднаній Европі праві та популісти, як і колись, наділяють прикордонні 
території особливим символічним значенням; приклад тому – недавнє  за-
гострення відносин між Угорщиною та Словаччиною, приводом для якого 
стало відкриття пам’ятника угорському королеві Штефану в прикордонному 
словацькому містечку Комарне.  

Для політолога вивчення політики пам’яті в прикордонних реґіонах яв-
ляє особливий інтерес. Хоча центральний уряд прагне проводити свою лінію, 
спрямовану зазвичай на націоналізацію та інтеґрацію «проблематичних» 
реґіонів, місцеві політичні еліти адаптують політику центру до своїх інтере-
сів, культивуючи реґіональні ідентичності та місцевий патріотизм. Ініціяти-
ви центру незрідка натрапляють на опір місцевих еліт, що відстоюють свою 
монополію на ті чи інші символічні ресурси. При цьому бачення проблеми 
місцевою владою та представниками громадянського суспільства далеко 
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не завжди збігаються (показовий приклад – епопея з відкриттям цвинтаря 
«орлят» у Львові). Відносини між центром та реґіонами, рівень політичного 
централізму, ступінь консолідації реґіональних еліт та впливу реґіонального 
лобі в столиці, наявність економічних ресурсів багато в чому визначають 
параметри політики пам’яті на реґіональному рівні. 

Демографічна ситуація в реґіоні, соціяльна та етнічна структура на-
селення також мають значення. Національні меншини, що підтримують 
зв’язки з «етнічною батьківщиною» через кордон, активно відстоюють власні 
історичні наративи, сприяючи структуруванню «спільнот пам’яті» впродовж 
етнічних кордонів (росіяни в Латвії та Естонії). Якщо історія грає важливу 
роль у стосунках двох сусідніх держав і використовується як плацдарм для 
з’ясування поточних політичних та економічних відносин, прикордонні 
реґіони незрідка опиняються в амбівалентній ситуації. Реґіональні еліти, чи 
їхня частина, заявляючи про свою незгоду з політикою центру, не можуть 
уникнути патронажу з боку сусідньої держави і найчастіше підпадають під 
звинувачення в недостатній лояльності і відсутності патріотичної позиції – 
саме це відбувається сьогодні у деяких реґіонах Східної України.

Третє запитання Форуму дуже багатопланове, його можна віднести 
до будь-якої галузі соціяльних наук. Безсумнівно, науковці самі беруть 
участь у виробленні попиту на певний дискурс, і це стосується в тому числі 
історичної пам’яті та ставлення до минулого. Зокрема, в пострадянських 
суспільствах багато професійних істориків активно підтримали національ-
но-демократичні рухи, вважаючи своїм професійним і громадським обо-
в’язком участь у «деколонізації» національної пам’яті шляхом розвінчуван-
ня офіційних фальсифікацій історії, реабілітації забутих та «збезчеще-
них» героїв, надання права голосу репресованим соціяльним групам. У 
цьо му разі інтерес до минулого, хоча й був пов’язаний з професійною 
іден тичністю науковців, аж ніяк не був лише «проєкцією» їхньої фахової 
зацікавлености.

Попит на історію не є ситуативним і тим більше спекулятивним, він 
ли ше частково створюється самими науковцями. Про зростання ролі істо-
ричної пам’яті у сучасному суспільстві сказано і написано багато. Добре це 
чи погано, але досвід ХХ століття, двох світових воєн, диктатур і масового 
терору незворотно змінив наше ставлення до минулого. У сучасному су-
спільстві пам’ять стала розглядатися як моральний обов’язок, а історія 
втратила невинність. Історія як наратив «героїчного минулого» закликає 
виховувати патріотів та хороших солдатів, поступається місцем історії 
як моральному уроку про минуле, «яке не повинне повторитися». Уже не 
переможці, а жертви пишуть і переписують історію, зносять одні пам’ятники 
і встановлюють інші. Навіть віддаленіші події, наприклад Французьку ре-
волюцію, ми все дужче схильні розглядати із врахуванням травматичного 
досвіду ХХ століття. Не випадково меморіял жертвам селянського по-
встання у Вандеї було споруджено після падіння Берлінського муру і 
відкрито за безпосередньої участи Алєксандра Солженіцина.
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Французький історик П’єр Нора пов’язує небачене зацікавлення 
історичною пам’яттю з падінням комунізму та інтелектуальною кризою 
марксизму, а в ширшому значенні –  з кінцем революційної ідеї. Революційна 
ідея, яка організувала історичний час у напрямі майбутнього, визначала, що 
з майбутнього буде збережено, а що в разі потреби принесено в жертву 
майбутньому. Кінець революційної ідеї повернув леґітимність традиції 
та наділив минуле новою цінністю. Але думка Нора має й інші імплікації. 
Праві та ліві ідеології, що консолідували маси в ХХ столітті, практично 
втратили своє мобілізаційне значення. В певному сенсі їх заступили собою 
альтернативні версії минулого, взаємовиключні інтерпретації ключових 
подій ХХ століття. Ідеологічне протистояння двох політичних блоків ча-
сів «холодної війни» закінчилося двадцять років тому, але його тінь все 
ще розподіляє «нову» та «стару» Европи, що по-різному оцінюють ко-
мунізм. Пострадянська Росія обґрунтовує свої претензії на відновлення 
геополітичного статусу не на марксистській ідеології, а на своєму баченні 
ролі СРСР у перемозі над німецьким нацизмом і у визволенні Европи. Та 
і в рамках Европейського Союзу конфлікт національних інтересів усе 
частіше набуває форми конфлікту національних історичних наративів та 
ідентичностей. 

В умовах «постдемократії», а особливо в наших пострадянських реа-
ліях апеляція до пам’яті стає ефективним замінником ідеологічних доктрин. 
Політичні партії сьогодні мало чим відрізняються одна від одної у своїх 
соціяльних і економічних програмах. Найчастіше саме особлива позиція з 
приводу бачення тих чи інших подій минулого стає тим, що відрізняє їх 
в очах пересічного виборця. «За» чи «проти» реабілітації вояків УПА, 
визнання Голодомору геноцидом чи акцент на збереженні «спільної історії» 
Росії та України є значно дужче запам’ятованими маркерами, особливо в 
умовах калейдоскопічно мінливого українського політичного ландшафту. 

Віржиліу Бирладяну, доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту історії, держави і права Молдавської Академії наук 
(virgiliubirladeanu@gmail.com)

Історикові властивий стан постійного діялогу з минулим. Неминуче 
повернення до тем, персонажів, ідей, контекстів, що здавалися недавно 
цілком вичерпаними, як і багаторазовий перегляд методологій – усе це його 
відповіді на виклики сучасного світу. Плюралізм став істотною нотою цьо-
го діялогу, а опіка над колективною пам’яттю, яка раніше тримала істори-
ка на передньому фланзі, нині не належить тільки до нього. 

Але на постсовєтському просторі від історика нерідко чекають без-
по середньої участи; його інструментарій видається корисним арґументом 
конструювання ідентичностей, політика енергійно експлуатує його сим-
волічні ресурси, вбачаючи у цьому інструмент влади. Можливо, через це 
упродовж двох останніх десятиріч професійні стосунки з колективною 
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пам’яттю складалися далеко не прямолінійно. Головним звинуваченням у 
цій суперечці було зловживання ідеологічною роллю у прямій залежності 
від політичних інтересів. У таких випадках колективна пам’ять знаходить 
себе в ролі культурної традиції, що певною мірою виявляє брак чітких 
професійних стандартів та аксіологічних основ. Ще одним наслідком цієї 
суперечки стало усвідомлення, що історична думка народжується на полі 
колективної пам’яті, шляхом ремеморацій та репрезентацій минулого, 
що формують певні культурні орієнтири як доконечні умови освоєння 
минулого. 

Встановлено, що між цими двома шляхами людського пізнання немає 
чітких кордонів, як немає і окреслених меж співпраці між ними. Усупереч 
тому, що колективна пам’ять є до певної міри соціяльним конструктом, 
особисті та колективні спогади повільно піддаються виправленню. Тож 
історикові випадає вельми обережно ставитися до політичних проєктів тво-
рення нових ідентичностей, особливо тих, що стикаються з накопиченим 
ко лективним досвідом. Не варто бігти попереду історичних процесів, уга-
дуючи чи передбачаючи результати, яких очікує певна частина су спільства. 
Інакше історія знову подарує йому чимало професійних роз чарувань (най-
ближчий приклад – молдавський проєкт націєтворення 2001–2009 років). 
На цьому етапі наука дала історикові оптимальнішу роль – роль критика, 
збагаченого досвідом минулих поколінь. Його песимізм і здатність пе ре-
осмислення (деконструкції) реальности можуть виявитися корисною (хай 
і не завжди доціненою) противагою проявам політичної кон’юнктури і/чи 
надмірного реформаторського романтизму.

Можна додати, що колективна пам’ять, хоч і може мати спільний з 
історичним дослідженням вихідний матеріял, є таким колективним яви-
щем,  що оприявнюється у діях та твердженнях людей і нерідко від би ває 
одну з найневловніших конфігурацій колективної душі. Її прояви мож на 
спостерігати тільки опосередковано, здебільшого як ефекти, і рід ко як 
характеристики. Отже, не існує єдиного рецепта реконструкції/де кон-
струкції пам’яті. Це значною мірою залежить від послідовности істо рика в 
пошуках сенсу минулого, а отже й теперішнього.

Цікавим спостереженням над конкуренцією пам’ятей стало проведене 
нами дослідження в Молдові 2005–2006 років під час святкування 9 травня. 
2005 року свято Дня Перемоги збіглося з одним із найважливіших релігій-
них свят – Днем пам’яті померлих. Обидва свята зверталися до пам’яті 
померлих, але День Перемоги сфокусовано на загиблих під час війни, а 
День пам’яті померлих присвячено пам’яті близьких і далеких родичів. 

У Кишиневі, як і по всій країні, громади дотримувалися своїх тради-
цій вшанування пам’яті. Ми відстежували, як громадяни Молдови обира-
ли символи своєї колективної ідентичности та виявляли цю приналеж-
ність через ритуали і практики колективної пам’яті. У цей день утворилися 
два центри комеморації: (1) Меморіял Eternitate (в столиці) і/чи пам’ятники 
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Невідомому солдату (по всій республіці) і (2) міські, сільські цвинтарі. 
Уперше за роки незалежности в день Перемоги відбувся військовий парад, 
у якому взяли участь і ветерани, пронісши знамено Кишинівського полку. 
Меморіял, що презентує спадок совєтського ладу, з 1989 до 2001 року 
повторював долю інших совєтських символів, втрачаючи ідеологічну роль 
та набираючи нової конотації як місце відпочинку міських мешканців. Що 
стосується його відображення в дискурсі влади, він ані разу не згадувався 
до 2001 року, коли з новою силою повернувся до контексту офіційних 
свят, більшість яких нова влада постсовєтської Молдови успадкувала від 
совєтської ідеології.

Офіційний дискурс про Другу світову війну відображено в розмовах 
ветеранів, які є основною авдиторією ритуалів на честь Дня Перемоги. 
У Кишиневі ця група інтерпретувала це свято інакше, ніж представники 
місцевої культури. На запитання «Що для Вас значить 9 травня?» ми дістали 
характерні відповіді: 

 – Алєксандр, ветеран війни, інженер: «Це Перемога інтернаціональна», 
«День Перемоги буде жити, доки живі ветерани (…)». 

 – Oльга, ветеран війни, народжена в Україні, горда, що її чоловік 
(народжений у Молдові) командував під час війни першими «катюшами»: 
«Найдорожче свято». 

 – Ніколай, ветеран війни, народжений в Сибіру: «(…) нам довелося 
захищати Батьківщину, починаючи з Сибіру і до Потсдама (…) а після 
війни продовжувати служити та будувати радянську владу».

 – Марія, ветеран війни, народилася в Молдові, вихована в дитячому 
будинку: «Цей день святий, день перемоги і болю, (…) багатьох втра-
тили». 

Більшість учасників святкування Дня Перемоги виявилися з тих, хто 
залишився в Молдові після 1944 року. На запитання про їхню ідентичність 
та причини рішення прожити решту життя у «сонячній Молдові» ми дістали 
відповіді про роль совєтської влади у визволенні та процвітанні Молдови: 

 – Надєжда, ветеран війни: «Кишинів був зруйнований після війни і (…) 
обов’язок перед Батьківщиною (…) вимагав його відбудувати».  

 – Ніколай, ветеран війни: «Я визволив цю землю і залишився тут 
працювати».

 – Алєксандр, ветеран війни: «(…) залишився тут після війни як 
військовозобов’язаний».

У відповідях відчувається гордість за участь у побудові «щасливого 
майбутнього радянського народу», а також «почуття радости, що ми 
допомогли молдавському народу побудувати це майбутнє»:

 – Taтьяна, народжена у Нижегородській області Росії, приїхала до 
Молдови у серпні 1949 року як  інженер-технолог: «Кишинів був у розрусі 
після голоду; місто було в руїнах, (усюди були) трупи (…); перемога Ра-
дянського Союзу була перемогою всіх народів».
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Почуття гордости та віра цих людей у велич совєтського минулого на-
далі відіграє свою роль в їхній ідентичності. В їхній колективній пам’яті 
триває образ війни як Перемоги радянського солдата і Радянської Армії. 

Нагадаємо, що під час війни вихідці з Молдови воювали у лавах не тільки 
совєтської, а й румунської армій. Чимало з них воювали та гинули у час, 
коли Румунія була на боці Німеччини. Про цих людей влада постсовєтської 
Молдови мовчить. 

Того самого дня інша частина суспільства відзначала релігійне свято 
пам’яті померлих (Paştele Blajinilor). На старому центральному цвинтарі 
столиці (п’ять хвилин пішої ходи від Меморіялу) ми зустріли багато лю-
дей, що говорили російською та молдовською. Їхні ритуали комеморації 
стосувалися усіх померлих, під час війни та у мирний час. Софія і Василє, 
обоє пенсіонери, народилися в Молдові: «Це дуже важливий день для на-
шої сім’ї, ми приходимо на могили наших предків, родичів і вшановуємо 
їхню пам’ять: і тих, хто помер на війні, і тих, хто помер своєю смертю, як і 
заведено у всіх християн».

Вони говорили з повагою та почуттям скорботи про тих, хто віддав 
життя під час Другої світової війни. Але були й інші коментарі:

 – Гавриїл, 80 років, народився в Молдові: «Я був на Меморіялі зранку, 
але відмовився від участи в церемоніях, тому що це місце мені чуже (…) 
совєтська армія була армією не визволителів, а окупантів».

Ці образи та версії минулого ще живі в пам’яті суспільства Молдови. 
З них твориться колективна пам’ять постсовєтської країни та її колективні 
ідентичності, що містять інші інтерпретації 9 травня: 

 – Гавриїл, 80 років: «9 травня – це день перемоги для Російської імперії. 
Для корінних жителів Молдови це день нової окупації…»

Більшість людей у цей день приходили на могили своїх предків, а їхні 
практики комеморації присвячувалися усім жертвам війни, незалежно від 
того, на якому боці вони воювали:

 – Віорел, вчитель географії, народився в Молдові: «Це була трагедія 
для всіх. Солдатів не питали, до якої армії (вони хочуть) іти воювати». 

 – Іон, 55 років, медик за освітою, народився в Молдові: «Цей день має 
стати днем примирення, днем пам’яті усіх полеглих, відповідно до наших 
традиційних християнських ритуалів: відвідати церкву, прийти на могили 
померлих, запалити свічку». 

Спостерігаючи наступного року за практиками комеморації та став-
ленням сільських спільнот до ідеологічного наративу влади у постсовєтській 
Молдові, ми констатували й інші ноти в комеморації власних героїв. 
Припускаємо, що це стало реакцією більшости місцевих спільнот на 
нав’язування совєтською та постсовєтською владою традицій комеморацій 
для народу, але не народних.

На прикладі спільноти містечка Яловень, що неподалік столиці, ми 
спостерігали діялог між дискурсом влади та колективною пам’яттю. У 
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ритуалах обох свят ми виявили схильність до єдиних моделей ідентичности. 
Протягом усіх практик поминання було помітно, що люди пережили тяжкі 
періоди її пошуків. У цій місцевості влада не утримала холодних тонів 
офіційного дискурсу пам’яті, що дало громаді змогу зробити крок назустріч 
діялогу. Тепер обидві сторони говорять про тих самих героїв, про радісні 
чи сумні події свого спільного минулого. Відповідаючи на запитання про 
значення цих двох свят, більшість мешканців не замислюючись відповіли, 
що відзначали обидві дати.

Людмила Кожокарі, науковий співробітник Інституту европей-
ської інтеґрації та політичних наук Молдавської Академії наук (lcojocari@
gmail.com)

Історія та пам’яті відіграють важливу роль в сучасному суспільному 
житті, адже у просторі демократичного суспільства колективна пам’ять 
сприймає арґументи і твердження протилежних пам’ятей, творячи 
«спіль   ноти пам’ятей», що прагнуть до «демократичного бачення мину-
ло   го»13. Спроба накреслити альтернативні джерела та дискурси про ми-
ну ле підсилюють і процеси вибіркового запам’ятовування і забування/
ам незії, що постали з механізмів збирання та переказування пам’яті в 
посттоталітарних суспільствах. Пам’ять може також відбивати спосіб 
са мовираження сучасности; може бути оприявненням минулого на су-
час ному етапі, історичного минулого, що було забуте, репресоване чи не-
достатньо підтримане комеморативними заходами чи групами, що конт-
ролюють пам’ять. За висловом Барбари Ален [Barbara Allen] і Лінвуда 
Монтела [Linwood Montell], нерідко джерела пам’яті «повторюють став-
лення, припущення, упередження, цінності, що не затрималися в істо-
ричних документах». За твердженням іншого автора, «пам’ять жертв 
ко муністичного режиму надалі крихка. Вона недостатньо визнана та 
інсти туціоналізована, вона периферійна і сягає тільки певних суспільних 
груп, передусім жертв чи їхніх нащадків. Її не сприймають усі суспільні 
сили, незалежно від їхньої політичної чи ідеологічної опції, як у випадку 
Голокосту»14. 

Звертаючися до Дюркгаймової перспективи, ми можемо зауважити в 
Республіці Молдова тенденцію пробуджувати комеморативні практики та 
ритуали як механізми будування групової солідарности на основі ціннос-
тей, що відрізняються від тих, які пропаґують офіційні чинники. Гово-
рячи про моделі ідентичности, закорінені в колективній пам’яті, ми під-
тверджуємо відданість і посвячення, що їх виявляють певні спільноти, адже 

 
13 Szurek J.-C. Pentru o memorie democratică a trecuturilor traumatizante // Istoria recentă 

în Europa. Obiecte de studiu, surse, metode. Lucrările simpozionului internaţional organizat de 
Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 7–8 aprilie, 2000. Bucureşti, 2002. P. 52.

14  Neculau A. Memorie pierdută. Eseuri de psihologie a schimbării. Iaşi, 1999. P. 195.
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колективна пам’ять завдяки своїй присутності у комунікації, сприйнятті 
та саморефлексії творить одну з головних передумов розпізнавання своєї 
ідентичности кожним членом цих спільнот. Отже, колективна пам’ять 
у Республіці Молдова є середовищем, у просторі якого виношуються і 
творяться ідентичності.

Історичне дослідження під тиском накопичення нових фактів або 
під впливом інших дисциплін потребує періодичного пере-осмислення та 
пере-писування власного дискурсу. Попри серйозні труднощі, пов’язані з 
теоретичним та методологічним контекстом «використання минулого», фа-
хівці студій над пам’яттю пропонують нові методологічні та джерелознав-
чі перспективи дослідження колективної пам’яті, що значно випереджа-
ють засаду «дистанціювання від минулого». Відповідно, історичне до слі-
дження колективної пам’яті може розвиватися не тільки з метою пізнання 
минулого чи засудження старих травм, сумних спогадів та кризових станів 
ідентичностей, а й також допомогти нам, за висловом Раду Ардевана [Radu 
Ardevan], «інтеліґентно унезалежнитися від болючих спадщин (цього 
минулого)». Захоплення дискурсом пам’яті, взаємопов’язаним з дискурсом 
історії, дасть змогу посттоталітарним суспільствам дистанціюватися від 
сучасности з чітким усвідомленням переваг цього. 

 Ален Блюм, професор Вищої школи соціяльних наук (Париж), 
директор Центру вивчення Росії, Кавказу та Центральної Европи, автор 
книжок: Naître, vivre et mourir en URSS, 1917–1991 («Народження, життя 
і смерть в СРСР, 1917–1991», 1994), L’Anarchie bureaucratique. Statistique 
et pouvoir sous Staline («Бюрократична анархія. Статистика і влада за часів 
Сталіна», 2003)  (blum@ehess.fr)

На мою думку, історикові не випадає бути «експертом пам’яті». Па-
м’ять – надто складний соціяльний феномен, в якому задіяно різні супе-
речливі процеси, аби історик міг претендувати на те, щоб її відтворювати 
чи контролювати. І дуже добре! Інакше ми могли би повернутися до «вла-
ди експертів», що її надто часто у різні епохи та в різних місцях ви-
користовували політичні діячі задля зміцнення своєї влади. Утім, дотепер 
істориків та інших гуманітаріїв надто часто запрошують обґрунтувати 
леґітимність певної політичної позиції, створити «національну ідею» чи 
написати «па тріотичну історію». Сучасний карикатурний приклад цього –
створена Президентом Російської Федерації Дмітрієм Мєдвєдєвим комі-
сія з протидії «фальсифікаціям» російського минулого. Поєднання у складі 
комісії по літичних діячів, чиновників (зокрема, міністерського рівня) та іс-
ториків скеровує її до доносительства та заперечення публічної дискусії, 
полеміки, розмаїття історичних наративів. Тому, гадаю, професійний іс-
торик не має брати участь у роботі такої комісії. 

Інший приклад стосується дебатів в Европейському парламенті про 
засудження злочинів комунізму. Різні дослідники, й історики зокрема, 
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прагнуть переконати европарламентарів засудити комунізм і нацизм, уста-
новивши між ними знак рівности. Історики, що беруть у цьому участь, 
праг нуть створити нову спільну европейську пам’ять про комунізм. На 
мою думку, аніж засуджувати комуністичну ідею чи сталінізм та «народні 
демократії», краще намагатися зрозуміти усю складність цієї історії та 
дискутувати про неї, як і дискутувати щодо порівняння нацизму і комуніз-
му, а не примушувати до пам’яті шляхом прямого втручання до політич-
них дебатів чи схиляння політиків до ухвалення тих чи інших рішень. 
Останні прямо суперечать етиці історика, засаді полеміки та засаді роз-
маїття поглядів.

Питання участи істориків стає складнішим, якщо ідеться про між-
державні комісії – українсько-польську чи французько-німецьку – щодо 
підготовки спільного підручника з історії. Зрозуміло, що мета таких комісій 
політична. Але якщо їхній формат передбачає наукові дискусії та діялог 
між фахівцями, заснований на науковому постулюванні питань та визнанні 
свободи думки вчених, такі комісії леґітимні вже тому, що сприяють 
розвиткові наукових і публічних полемік.

Пам’ять формується здебільшого незалежно від праці історика, хоча, 
зрозуміло, дослідник може і навіть повинен вивчати процес творення па-
м’яті, а отже і деконструювати його. У такому сенсі історик не є кимось, 
хто відновлює пам’ять, і, тим більше, не є кимось, хто визначає, яка пам’ять 
«правильна» і яка «неправильна».

 Інша річ: історик не має забувати, що його дослідження глибоко за-
корінені в сучасності, навіть якщо він вивчає давні епохи. Дослідник 
алжирської війни (колоніяльна війна між французькими та алжирськими 
військами наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років за незалежність 
Алжиру) неминуче продукуватиме арґументи і способи мислення про цю 
подію, що є предметом жвавих дебатів навколо цієї «білої плями» історії 
Франції. Сучасні дослідники работоргівлі також неминуче включаються до 
публічних дебатів навколо цього питання, що точаться у Франції. Якщо 
історик не твердить про одну-єдину правду, а показує складні і суперечливі 
правди, що протистоять одна одній, тоді він дає поживу інтелектуальним 
дебатам.

Зрештою, історикові варто бути чутливим до замовчуваних, забутих 
національною пам’яттю епізодів. Він має провокувати нові суперечки, нові 
дискусії як всередині наукової спільноти, так і в суспільстві. Але при цьому 
слід відчувати межі власної леґітимности. Наприклад, закордонні історики 
подеколи можуть помітити в історії те, чим знехтували національні 
історики.  

Друге питання Форуму фундаментальне. Візьмімо один приклад: про 
національну історію Польщі часто мислять як про «історію поляків», за-
буваючи про євреїв, українців, німців, які також є її інтеґральною час-
тиною. Те саме стосується України, де національна історія містить у собі 
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не тільки Голокост (як частину історії України, не лише історії євреїв), а 
й тривалу і нерідко жорстоку та антагоністичну історію євреїв, поляків, 
кримських татар. Нерідко історію робітничих конфліктів, де робітники та 
власники підприємств протистоять одне одному, легше вписати до історії 
певної країни, ніж оповідь про погроми чи протистояння міста і села, що 
їх представляють як протистояння між «своїми» та «чужими», а отже 
винесеними за рамки національної історії. 

Інший приклад: нині в Европі, у колишніх метрополіях колоніяльних 
імперій, мешкають сотні тисяч людей, що походять з колишніх колоній. 
Історія Франції – це історія усіх цих людей, а не мітична «історія корінної 
Франції» (що таке корінне населення?). Історик має писати складну історію, 
а не підтримувати міти витоків (le mythe des origines). Він має включити 
національну історію до множинної історії, де свої місця мають і міґрації, 
і метисизації (métissage), а не «очистити» її від «зайвих домішок», як, на 
жаль, часто робить. 

Хоч цю максиму непросто втілити у життя, історикові напевно варто 
прагнути виходити за межі національної історії, аби не тільки національне 
мало історію і пам’ять. Однією з таких спроб є, звісно, глобальна історія 
(global history). Але ця проблема постає і в контексті написання історії 
Европи, яка би не була тільки сумою національних історій. Коли французькі 
та німецькі історики разом пишуть історію Европи, це є доказом, що різні 
наративи можуть співіснувати в одному наративі, залишаючись при цьому 
відмінними. 

Ситуація в Центральній і Східній Европі, і передусім у колишніх 
рес пуб   ліках Радянського Союзу, дещо інша. Тут національна історія ви-
конує емансипаційну функцію щодо обов’язкової донедавна історії СРСР. 
У її творенні спостерігаємо складний баланс політичної доцільности, ін-
струменталізації та переосмислення. Гадаю, що плідному розвиткові дис-
ципліни сприятиме інтернаціоналізація дискусії, що хоч частково обе рі-
гатиме від націоналістичної замкнутости та мітотворчости. 

FORuM
Scholars Confronting the Emergence of Memory

The editorial board of Ukraina Moderna invited the Forum participants to reflect 
on questions concerning the roles and functions of scholars in memory studies; the 
possibility of analyzing “transnational” or “non-national” memory and the methodology 
behind such research; and an adequate assessment of the role of history in the 
contemporary social space. The majority of the Forum participants are in agreement 
that historical memory is a construct, in which personal and group experiences and 
political views interact. They also agree on the differences between “memory” and 
“history.” Ewa Domańska (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland) considers 
that contemporary memory studies are no longer simply about overcoming national, 
racial, or gender borders (queer memory) but about elucidating memory in the context of 



51

Форум

studying the specific features of people (and not just people). Thus, the set of problems 
relating to memory helps to break down the traditional anthropocentrism of  historical 
studies. According to Bogumił Koss-Jewsiewicki (Université Laval, Quebec, Canada) 
memory is a contemporary reminder of past experiences that are important specifically 
today. At the same time, a historical event can spark different memories, each of which 
is “real,” if it presents the experiences of various people that are connected to that same 
event. Yulia Zerniy (National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine) is convinced 
that for the national state, memory is an object of policies aimed at achieving social 
unity and the internal cohesion of a “national community.” In her view, the successful 
implementation of the Ukrainian national project stipulates a reappraisal of history and 
a decisive deconstruction of “imperialist-Soviet schemes.” According to Andrew S. 
Bergerson (University of Missouri, USA) the functioning of memory is crucial to leading 
a contemporary life, while reminiscences of the past can prompt us to taking responsibility 
in the present.  Harald Binder (Center for Urban History of East Central Europe, Lviv, 
Ukraine) supports the idea of historians taking active part in social debates without 
betraying the principles of their profession and their objectivity. The thesis of historians’ 
non-engagement as a key principle is upheld by Olha Ostriychuk (L’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris, France) who also notes that many studies describe 
the “state” of memory, not its dynamics. Uğur Ümit Üngör (University College Dublin, 
Ireland) reflects on the specific features of memory, using the example of the Armenian 
genocide in the Ottoman Empire. The author argues that the current international policy 
of eternalizing memory depends on strategic interests, not ethic considerations. Tetyana 
Zhurzhenko (University of Vienna, Austria) emphasizes the efficacy of researching the 
memory of borderland and transborder territories. Virgiliu Birladeanu and Ludmila 
Cojocari (Academy of Sciences of Moldova, Chişinău) offer examples of the use of 
commemorative practices and rituals as mechanisms for building group solidarity in the 
Republic of Moldova.  Alain Blum (EHESS, Paris) emphasizes the fruitfulness of going 
beyond the framework of national history. He is convinced that developmental studies 
of memory in the post-communist countries will help internationalize the discussion, 
which will create, in some measure, a shield against national mythmaking.




