
 105 

УДК 316.4 : 930.2 

Титаренко О. О. 

 

 

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК КОНФЛІКТОГЕННИЙ 

ФАКТОР В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ 

 

 

У статті розглядаються проблеми формування та функціонування історичної 
пам’яті українського суспільства. Акцентується увага на її ролі в якості фактору 
соціальних конфліктів. Зроблено висновок про необхідність урахування історичного 
минулого при аналізі політичних та етнонаціональних процесів.  

Ключові слова: історична пам’ять, соціальний конфлікт, маніпуляція, 
політичний міф, соціальний консенсус. 

 
В статье рассматриваются проблемы формирования и функционирования 

исторической памяти украинского общества. Акцентируется внимание на ее 
роли в качестве фактора социальных конфликтов. Сделан вывод о необходимости 
учета исторического прошлого при анализе политических и этнонациональных 
процессов. 

Ключевые слова: историческая память, социальный конфликт, манипуляция, 
политический миф, социальный консенсус.  

 
In the article the problems of the formation and functioning of historical memory of the 

Ukrainian society are analyzed. The role of historical memory as a factor of social 
conflicts are emphasized. The conclusion about the necessary to take into account the 
historical past for the analysis of political and ethnic processes was made.  

Key words: historical memory, social conflict, manipulation, political myth, social 
consensus.  

 

 

Постановка проблеми. Вивчення проблеми 

формування та функціонування історичної пам’яті 

останніми роками стало популярною темою 

дослідження гуманітарних наук. Ми живемо у час 

своєрідної моди на пам’ять, але при цьому при 

відсутності ґрунтовних знань про соціально-

історичні процеси, які відбувалися в українській 

історії, нехтуючи нагальними проблемами, які 

хвилюють пересічного українця. Саме це дозволяє, 

апелюючи до історичного досвіду, реального або 

уявного, використовувати історичну пам’ять, 

тобто «… узагальнений колективний досвід 

соціальної групи або суспільства в цілому, який 

формується в процесі розвитку уявлень людини 

про світ, є актуальним для покоління, що нині 

живе» [15, с. 62], для досягнення певних 

політичних цілей. Уявлення про історичну 

пам’ять, котрі є стійкими характеристиками 

способу життя людей і які багато в чому 

визначають їх наміри і настрої, опосередковано 

впливають на характер та методи вирішення 

суспільних проблем. Особливості формування 

історичної пам’яті потрібно враховувати при 

аналізі політичних та етносоціальних процесів в 

будь-якому суспільстві. 

Останнім часом помітною тенденцією є те, що 

історію починають писати політики, а історики 

перетворюються на заручників політичних 

обставин. В українських реаліях, коли соціально-

економічні програми чільних політичних сил 

фактично ідентичні й недвозначно тяжіють до 

популізму, питання історії та мови відіграють роль 

ідеальних маркерів політичних відмінностей. Саме 

тому проблематика пам’ятників і пам’яті із року в 

рік актуалізується із наближенням виборів і 

затихає після їх завершення. При цьому, як 

показує аналіз подій, досить часто відбувається 

перетворення вербальної чи символічної неприязні 

на відверто насильницькі дії.  

Аналіз досліджень та публікацій. Безперечно 

це пов’язане із виникненням і розвитком цілого 

ряду конфліктів у соціумі – політичних, соціальних, 

етнічних тощо. І хоча існує ряд публікацій [1; 2; 4; 

5; 11; 15; 17], які характеризують значущість 

історичної пам’яті в сучасному житті соціуму, все 

ж таки вплив її в якості конфліктогену детально не 

розглядається. З огляду на це, мета даної 

публікації полягає в тому, щоб виділити і 

охарактеризувати деякі особливості, пов’язані із 

впливом історичної пам’яті на процес виникнення 

і розвитку конфліктів. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, 

що пам’ять здатна творити такі образи минулого, 

які в процесі демократизації готують підґрунтя для 

суспільно-політичних змін та конфліктів. 

Фактично в ній ми знаходимо або те, що боїмося 
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забути, або ж те, про що боїмося згадати [8, с. 25]. 

Доречним в цьому контексті прикладом є пам’ять 

про події Другої світової і Великої Вітчизняної 

війн, інтерпретація яких, утім, у сучасному 

українському суспільстві, не є одновекторною.  

Безперечно, жодна нація, попри спільні святині 

та звичаї, не є духовним та моральним монолітом. 

Кожне суспільство складається із людей, які 

відрізняються вірою, способом мислення, 

моральністю, вдачею та поведінкою під час 

випробувань. І серед українців під час війни були 

герої підпільної боротьби і були ті, хто доносив 

про них гестапо. Були родини, які, ризикуючи 

власним життям, переховували євреїв, і були ті, 

хто видавав їх. Визнаючи це не можна не 

помітити, що тенденція до глорифікації подій 

минулого є домінуючою у вітчизняному історико-

політичному дискурсі.  

У той же час слід визнати, що ми не змінимо 

історичну пам’ять поколінь, які пройшли війну. 

Три-чотири покоління – це період, після якого 

історична пам’ять затухає і можна говорити про 

формування більш сталого, більш ідентифікованого 

образу минулого. Колективна пам’ять відрізняється 

від історії по крайній мірі у двох відношеннях. Це 

непереривний потік думок, і в її непереривності 

немає нічого штучного, оскільки із минулого така 

пам’ять зберігає тільки те, що ще живе чи здатне 

жити у підсвідомості тієї групи, котра її підтримує.  

Вчені постійно ставлять перед собою завдання 

використати дослідження історичної памяті для 

консолідації суспільства, зокрема українського, 

конструктивного подолання різного роду конфліктів 

не тільки на міжрегіональному рівні, але й у 

світовому масштабі. Міжетнічні, міждержавні 

конфлікти підтверджують, що історія має особли-

вість повторюватися. У той же час дослідники 

неодноразово задаються питанням, чому масив 

публікацій про Голокост та акумульоване в них 

знання не допомогло запобігти злочинам проти 

людства, що були вчинені під час війни у 

колишній Югославії, чи геноцидові у Руанді [9, 

с. 13]? Слід визнати, що сферу соціального знання 

визначає багато факторів, таких як інтерес, 

ідеологія, вибірковість людської памяті, час, 

простір і т. ін. Екстремальна форма маніпулюванням 

історією і пам’яттю пов’язана з прагненням декого 

з тих, хто вчиняв масові злочини і часто-густо досі 

лишається при владі, «стерти сліди». Таке 

маніпулювання немовби стає продовженням 

злочину, але вже за умов, коли життя знову стало 

«нормальним». Воно виявляється в незліченних 

формах, як-от фальсифікація подій, ліквідація 

доказів, заборона доступу до архівів або їх 

знищення, репресії проти свідків або їх усунення, 

запровадження цензури та переслідування тих, хто 

інакше висвітлює ці події [7, с. 15].  

У цьому зв’язку варто пам’ятати, що історична 

(народна) пам’ять, яка збереглася в міфах, 

легендах, фольклорі і т. ін, зберігає минулі 

перемоги та поразки, минулі образи і «образи 

ворогів», минулі стереотипи конфліктної взаємодії 

етносів. Весь цей багаж достоїнств та недоліків 

може бути використаний для розпалювання 

ненависті в міжетнічному протистоянні [6, с. 224]. 

Якщо взяти екстремальний приклад, почуття 

страху стати жертвою «інших» набагато сильніше 

в колишній Югославії чи Руанді, ніж, наприклад, у 

Канаді. Люди сприймають сучасне через досвід 

минулого, який транслюється через фрагменти 

життєвих наративів тих, хто для них важливий. 

Важливо розуміти, що пам’ять за визначенням 

вибіркова, ми пам’ятаємо те, що нам потрібно, і 

забуваємо неістотне [9, с. 15]. Соціальна амнезія, 

як зазначає відомий російський соціолог Тощенко 

Ж., ніби періодично розвантажує людину від 

тягаря минулого. Тому соціальна амнезія і пам’ять 

необхідні як для здоров’я окремої людини, так і 

народу і культури в цілому [17, с. 6]. 

У той же час українська історія потребує 

відновлення історичної памяті, щоб вибудувати 

свою модель поведінки з тими народами та 

державами, з якими в минулому ворогували. 

Зробити цей важливий крок потрібно для того, 

щоб подолати історичні міфи, цих «неверифікованих 

і більш чи менш сакралізованих істин» [16, с. 208], 

якими часто люблять маніпулювати українські 

політики.  

Слід відмітити, що українській державній 

політиці притаманна певна вибірковість у 

конструюванні історії. Відтак, ключовими точками 

в історії України мисляться козацька доба, 

визвольні змагання 20-х рр. ХХ ст. й Голодомор – 

принаймні такою історія постає завдяки ЗМІ, які 

повідомляють про чергові державні «проекти» 

[19, с. 189]. Спогади про колективні історичні 

травми і переробка їх багато в чому залежить від 

того, яким чином ці спогади використовуються в 

теперішньому. Буде та чи інша подія взагалі 

пояснена як травмуюча залежить часто не тільки 

від самої події, скільки від того, яке значення їй 

буде надано потім, заднім числом. Спогади про 

історичні катастрофи прив’язані не до об’єктивних 

історичних фактів, а до конкретних ідентичностей.  

Наприклад, відзначення роковин Голодомору в 

Україні демонструє прагнення використати пам’ять 

про трагічні події для побудови національної 

спільноти й окреслення її ідентичності, зокрема на 

зло Росії. У зовнішнього спостерігача постає 

питання, чи можна будувати єдність народу, 

спираючись на трагедію, котра зачепила лише 

частину України? Або частину України та частину 

Росії?  

Конфронтація пам’яті постійно присутня в 

українсько-російських, українсько-польських відно-

синах, що, безперечно, відбивається на характері 

міждержавних відносин, на творенні в суспільстві 

іміджу того чи іншого народу. Історична пам’ять 

суспільства, наприклад, виступала вагомим 

фактором у процесі усвідомлення механізмів 

українсько-польського конфлікту. Конференції 

циклу «Польща-Україна: важкі питання» були не 

єдиним внеском до дискусії цього питання. 

Вийшла друком велика кількість книжок, статей та 
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історичних репортажів, по телебаченню показували 

документальні фільми. З цього приводу в Польщі і 

Україні провели опитування громадської думки. За 

даними польського опитування, 15 % респондентів 

вважали, що жертвами конфлікту на Волині були 

«в різних співвідношеннях» поляки й українці; 

27 % – «насамперед» поляки і інколи також 

українці; 19 % – «винятково» поляки. В Україні 

ставили питання не про жертви, а про винуватців. 

Ось як розподілилися відповіді: 5 % уважали 

винними тільки українців, 15 % уважали винними 

тільки поляків; 38 % визнавали винними обидві 

сторони; 25 % уважали, що провина лежить не на 

націях, а на війні (решта не визначилася з 

думкою). Інтерпретація цих двох опитувань 

виглядає ще більш цікавою. Вона показує, що, 

попри значне емоційне напруження, екстремістські 

думки висловлювалися рідше, ніж це можна було 

бачити і газетах та у виступах певної частини 

політичної еліти. Думки, за якими винними є 

обидві сторони і понесли однакову чи принаймні 

еквівалентну кількість жертв, висловила дуже 

велика частка учасників опитування [12, с. 152].  

Не можна не помічати, як минуле орієнтує 

соціум у системі координат «свій-чужий», «союзник-

супротивник», формує погляди на зовнішні погрози, 

національні інтереси, визначає преференції щодо 

вектора розвитку та інтеграції країни тощо. У 

сучасному світі засвідчення поваги до інших 

шляхом надання їм місця у просторі власної 

памяті продукує повагу з боку інших та світової 

спільноти [9, с. 28]. З цієї точки зору показовими є 

стосунки між сусідніми народами. Вони надалі 

забарвлені недобрими і незабутніми спогадами з 

минулого століття. Варто згадати якийсь із 

моментів загострення конфлікту, відразу такі 

оприлюднення стають предметом обурення з обох 

сторін: шукають докази здійснення злочинів, 

наводять пояснення та виправдання, протестують 

проти узагальнень, тобто реакція така, ніби це все 

відбулося тут і тепер, ніби було зневажено честь 

нації, а отже і нашу власну. Тенденція обтяжувати 

цілі нації провиною за злочини, здійснені в 

минулому в їх ім’я, також еволюціонує. Адже коли 

сьогодні пишуть про злочини Третього Рейху, 

говорять про нацистів, а не про німців.  

Говорячи про те, що інтерпретація тих чи 

інших історичних подій в офіційному історичному 

дискурсі здатна викликати глибокі конфлікти в 

суспільстві, необхідно ретельно замислитися над 

шляхами попередження або, принаймні, мінімізації 

такого роду конфліктів, оскільки вони можуть 

нести дуже великий руйнівний потенціал.  

Існуючий політичний і цивілізаційний розкол 

українського суспільства в тому числі і відносно 

своєрідного еталону історичної пам’яті – пам’яті 

про війну – продемонстрували одні із прези-

дентських виборів. Граючи на настроях електорату 

до виборчого блоку одного з кандидатів – «Наша 

Україна» В. Ющенка – з метою його дискредитації 

був приклеєний ярлик «нашизм», для цього 

широко використовувалася фашистська символіка. 

Плакати із відображенням В. Ющенка в 

есесівській формі розвішувалися на вулицях 

деяких міст. Відеокліпи пророкували Україні, у 

випадку перемоги Ющенка, громадянську війну 

[2, с. 435]. Втім, незважаючи на політичні прогнози і 

бажання окремих політиків, розколу в Україні не 

відбулося. 

При впровадженні державної політики пам’яті 

слід неодмінно використовувати регіональний 

підхід. Зрозуміло, що для більш глибшого та 

об’єктивнішого вивчення історичної пам’яті 

потрібні ґрунтовні історико-соціологічні дослідження. 

Соціологія повинна стати новим стратегічним 

партнером істориків. Дані соціологічних опитувань 

свідчать про наявність суттєвих відмінностей у 

поглядах стосовно минулого серед населення 

окремих регіонів України. Причинами такої 

ситуації є, головним чином, довге існування 

окремих частин сучасної України у складі різних 

державних утворень, а також етнічний склад 

населення, його соціальна структура, релігійні та 

конфесійні відмінності, місцевий культурно-

історичний досвід та інше. Враховуючи варіатив-

ність і поєднання таких чинників стосовно 

регіонів, необхідно послідовно впроваджувати 

уніфікований історичний наратив, проте пристосо-

вуючи його окремі несуттєві положення до 

конкретних умов. Наприклад: в освітньому 

процесі, поруч із обов’язковим вивченням єдиного 

загальнонаціонального курсу історії України, 

впроваджувати факультативні курси історії певних 

українських земель. 

На жаль, у ряді випадків не вельми коректне 

формулювання питань у процесі соціологічного 

опитування може дуже вільно інтерпретувати 

громадську домку з приводу того чи іншого 

питання минулого або й взагалі її фальсифікувати. 

Так, зокрема, в опитуванні, проведеному на 

замовлення українського філіалу інституту країн 

СНД в 2009 р., ряд поставлених респондентам 

питань виглядав, зокрема, наступним чином: 

«Ставлення жителів України до нападу Німеччини 

на СРСР 22 червня 1941 р.» або «Ставлення 

жителів України до капітуляції Німеччини перед 

СРСР 9 травня 1945 р.» [3, с. 170-171]. Враховуючи 

те, що під час опитування враховувалися ще й такі 

показники, як національність, рідна мова, конфесійна 

приналежність, симпатії до певних політичних 

партій та кандидатів у президенти, під час аналізу 

відповідей відбувалася кореляція із регіоном, стає 

зрозумілою певна політична заангажованість і 

невідповідність вимогам, що висуваються до 

справді наукового, інформаційно змістовного та 

об’єктивного дослідження. Безперечно, довільне 

маніпулювання одержаними цифрами, які свідчать 

не стільки про актуалізацію історичної свідомості 

та пам’яті, скільки про мобілізацію електорату, 

може спровокувати і політичне, і соціальне, і 

етнонаціональне протистояння в суспільстві.  

Серйозною небезпекою з точки зору збереження 

соціальної стабільності та запобігання соціальним 

конфліктам у суспільстві є використання 



 

Випуск 189. Том 201 

 108 

історичної пам’яті і в націоналістичному 

політичному дискурсі у Росії, що зокрема, за 

визнанням відомого французького історика і 

соціолога Фереті М., має значення для 

«… відродження великої імперської держави» 

[18, с. 416]. 

Говорячи про проблеми історичної пам’яті в 

контексті її функціонування в соціумі не можна не 

забувати, що вагому роль в процесі її формування 

відіграє курс історії. Попри те, що з 90-х років 

минулого століття відбулися серйозні позитивні 

зрушення в плані її викладання як в школах, так і в 

вузах, проблема формування плюралістичного 

історичного дискурсу залишається досить 

гострою. Кожного разу, коли змінюється чергова 

політична влада, в Україні стало звичним явищем 

братися за переписування шкільних підручників, 

формуючи у дітей одного покоління різне 

уявлення про історичну пам’ять і навіть не 

задумуючись, що такий підхід не тільки не 

вирішує ті проблеми, які уже накопичилися у 

суспільстві, а навпаки загострює. Процес 

переосмислення історії, характерний для держав 

посткомуністичного світу, в Україні набув 

характеру яскраво вираженого усунення з 

історичної пам’яті ряду історичних осіб та подій 

[14, с. 283], що викликає в ряді випадків гостру 

реакцію соціуму. З огляду на це наводячи 

(й пояснюючи!) різноспрямовані або й ворожі 

позиції певних політичних груп, підручник має 

не розставляти дітей по обидва боки барикад, 

змушувати їх замислюватися не стільки про 

інтерпретацію тих чи інших історичних подій, 

причини створення певних «фігур умовчання», які 

не в стані передати всю повноту повсякденного 

історичного досвіду [10, с. 576], скільки шукати 

спільні ціннісні параметри для носіїв різних 

переконань, різних уявлень про патріотичний 

обов’язок. Це здається особливо важливим 

з огляду на те, що історія України сповнена 

конфліктів і що українці часто воювали одні проти 

одних. Як справедливо зазначає відомий 

український історик Н. Яковенко, «… підручник 

покликаний сприяти досягненню консенсусу – 

не оминаючи точок зору, які роз’єднують 

суспільство, але й приділяючи більше уваги тому, 

що не викликає агресивного відторгнення» [20].  

Висновки. Отже, можна по різному трактувати 

історичні події, особливо події недавнього 

минулого. Це є неодмінною ознакою будь-якого 

плюралістичного історичного дискурсу. Проте 

трансформаційні процеси, що відбуваються в 

Україні протягом останніх 20 років, і пов’язані із 

ними відчуття кризи цінностей, розгубленості 

після глибоких економічних, соціальних і 

ментальних змін, логіка політичної боротьби 

спонукають українських політиків вперто 

наголошувати на контроверсійних проблемах 

української ідентичності та історичної пам’яті. 

Своєрідна підміна понять, яка здійснюється ними, 

не завжди коректна інтерпретація, а досить часто і 

відверта фальсифікація подій минулого, пояснення 

існуючих соціально-економічних проблем мовно-

культурними відмінностями, особливостями 

історичного минулого, що здебільшого носить 

спекулятивний і далекий від інтересів суспільства 

характер, призводить до зростання соціальної 

напруженості і навіть до проявів, особливо під час 

передвиборчих кампаній, відвертого протистояння. 

Це, безумовно, може мати наслідком зростання 

рівня конфліктності в соціумі і, врешті-решт, 

залежно від «зусиль» можновладців, до його 

дезінтеграції. Саме в цьому має бути урок для 

політиків, що застерігатиме їх від використання 

болючих для суспільства тем минулого заради 

досягнення вузькогрупових політичних або 

економічних цілей на шкоду, в стратегічній 

перспективі, інтересам всього суспільства.  
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