
УДК 94(4–191.2+4–11)“1989/2015” “38”:373.5.091.64 (075) 
 
Рекомендовано до друку вченою радою історичного факультету Львівського 
національного університету імеі Івана Франка (протокол № 11 від 27 червня 
2017 р.) 
 
Рецензенти: 
Райківський Ігор Ярославович 

докт. іст. наук, професор 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
(м. Івано-Франківськ) 

Баран Зоя Анатоліївна 
канд. іст. наук, доцент 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
 
Вікторія Куделя-Свйонтек, Тамара Полещук, 
Ян Рихлік, Давід Свобода 
 

Полагоджуючи з недавнім минулим: національна пам’ять і 
посткомуністичний перехід в Центрально-Східній Європі. Проспект 
навчального курсу. – Львів: Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2017. – 51 с. 

 
 

Проспект навчального курсу „Полагоджуючи з недавнім минулим: національна 
пам’ять і посткомуністичний перехід в Центрально-Східній Європі” розроблений в 
рамках магістерської програми спеціалізації „Центральна Європа в історії: від 
багатонаціональних монархій до Вишеградської співпраці”, яка реалізовується у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка за фінансової 
підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду. 

Для студентів, які навчаються на магістерській програмі спеціалізації 
„Центральна Європа в історії: від багатонаціональних монархій до Вишеградської 
співпраці”, бакалаврів напряму підготовки „Історія і археологія”, викладачів 
фахових дисциплін, усіх, хто цікавиться історією Центральної Європи. 
 
 
 
 
Видання здійснено за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду 
(Вишеградський грант університетських студій № 61500122) 
 

© В. Куделя-Свйонтек, Т. Полещук,  
Я. Рихлік, Д. Свобода, 2017 

 
© Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 2017 



Зміст 
 

Тема 1. Як суспільства пам’ятають: засади колективної пам’яті 4

Тема 2. Політика пам’яті та медіа 9

Тема 3 Політика пам’яті і комеморативні практики 16

Тема 4 Шкільні підручники як поля битв у війнах пам’яті  

в Україні, Росії та Білорусі 23

Тема 5 Згадуючи комуністичне минуле 28

Тема 6 Історична політика та публічна історія в Польщі після  

1989 року 31

Тема 7 Конфлікт пам’ятей vs пам’ять конфлікту:  

коммеморація другої світової війни у Польщі, Україні і Росії 35

Тема 8 Монументальна історія: вшанування пам’яті сьогодні  

(приклад України і Польщі) 38

Тема 9 Пост-1992 інтерпретації чесько-словацьких відносин 43

Тема 10 Недавнє минуле і посткомуністична трансформація  

в Чеській республіці 46

Література 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3



Тема 1. Як суспільства пам’ятають: засади колективної пам’яті 
 

• теоретики пам’яті 

• меморіальний поворот в історіографії 

• вивчення пам’яті в Україні, Росії та Білорусі 

 

Теоретики пам’яті 

Моріс Галбвакс / Maurice Halbwachs (1877 – 1945) 

• французький філософ і соціолог, основні праці: “Соціальні рамки пам’яті” 

(1925), “Колективна пам’ять” (1950, побачила світ після смерті автора) 

• М. Галбвакс розмежовує пам’ять кожної окремої людини від так званої 

історичної пам’яті; пам’ять індивідів нерозривно пов’язана із соціумом, для 

аналізу цієї суспільної складової автор використовує поняття “рамки” 

• М. Галбвакс першим вводить до наукового обігу поняття “колективна 

пам’ять”, яке виступає як елемент самоідентифікації кожного індивіда у 

його відносинах з іншими в межах певної спільноти 

Праці:  

• Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный 

запас. 2005. №2-3 

• Хальбвакс М. Социальные рамки памяти; пер. с фр. М., 2007 

П’єр Нора / Pierre Nora (17 листопада 1931) 

• французький історик, автор унікального семитомного проекту “Місця 

пам’яті” (1984 – 1993) 

• П. Нора визначив “місце пам’яті” як “кожну матеріальну або ідеальну 

смислову одиницю, яка з людської волі чи з плином часу перетворилася на 

символічну спадщину, що її пам’ятає певна спільнота” 

• П. Нора: Історія – це репрезентація минулого, завжди проблематична і 

неповна реконструкція того, чого більше немає. Історія – це інструмент 

пізнання минулого, а пам’ять – засіб усвідомлення власного сучасного 

Праці:  

• Нора П. Теперішнє, нація, память; пер. з франц. К., 2014 
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Ян Ассман / Ian Assmann (7 липня 1938)  

• німецький єгиптолог, історик релігії та культури, автор книги “Культурна 

пам’ять: Писемність, пам’ять про минуле і політична ідентичність у високих 

культурах давнини” (1992); у 1990-х роках разом із дружиною Алейдою 

Ассман розробив теорію культурної та комунікативної пам’яті 

• За змістом, комунікативна пам’ять є історією, що окреслена рамками 

автобіографічної памяті, недалеким минулим; культурна – є міфічною 

історією, подіями в абсолютному минулому. За формою, комунікативна 

пам’ять характеризується неформальністю традицій і жанрів повсякденного 

спілкування; культурній памяті властивий високий ступінь формалізації, 

церемоніальної комунікації. За засобами, комунікативна мова є живою, з 

використанням верникуляру (з англ. – рідний, місцевий); культурна пам’ять 

існує в текстах, символах, танцях, ритуалах тощо. За часовими межами, 

комунікативна пам’ять сягає 80–100 років, 3–4 покоління; культурна 

пам’ять охоплює абсолютне минуле, міфічний споконвічний час 

Праці: 

• Ассман А. Простори спогаду. Форми і трансформації культурної пам’яті; 

пер. з англ. К., 2012 

• Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность у высоких культурах древности. М., 2004 

 

Пол Коннертон / Paul Connerton (22 квітня 1940)  

• британський соціолог, автор книги “Як суспільства пам’ятать” (1989) 

• Концепція “памяті-звички”, котра відповідає за людську здатність 

відтворити те чи інше дійство. У меморіальних церемоніях (“церемоніях 

вшанування пам’яті”) головним є спільна участь у певному ритуалі, а не 

наративи, що його супроводжують, чи до яких він відсилає 

Праці: 

• Коннертон П. Як суспільства пам’ятають; пер. з англ. К., 2013 
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Меморіальний поворот в історіографії 

• з кінця 1980-х років – формування memory studies як важливого напряму у 

сучасній гуманітаристиці 

• статті Б. Зеліцер (1995), Дж. Оліка і Дж. Роббінса (1998) – намагання 

окреслити дослідницьке поле memory studies 

• поява перших узагальнюючих праць з memory studies, навчальних курсів і 

посібників; у січні 2008 – перший номер журналу “Мemory studies” 

• дослідницькі напрями memory studies: співвідношення індивідуальної та 

колективної/соціальної/культурної пам’яті; проблематика соціально-

культурних функцій пам’яті; вивчення носіїв пам’яті та їх історико-

культурних трансформацій; структура та організація колективної пам’яті; 

співвідношення пам’яті та історії тощо 

 

Студії пам’яті в Україні, Росії та Білорусі 

Україна 

• наукове середовище: І. Гирич, Я. Грицак, Л. Зашкільняк, Г. Касьянов, А. 

Киридон, І. Колесник, Л. Нагорна, М. Рябчук, Н. Яковенко, О. Волянюк, Ю. 

Зерній та ін. 

• інституалізація студій пам’яті (діяльність Українського інституту 

національної пам’яті, з 2006 р.): Національна та історична пам'ять: Зб. 

наукових праць. К., 2011–2014. Вип. 1–10; Щоб не забули. Пам’ять про 

тоталітаризм в Європі (www.memory.gon.ua) 

• видання тематичних спеціальних випусків часописів, присвячених пам’яті:  

Схід–Захід: Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної 

Європи. Харків, 2009. Вип. 13-14; Україна модерна: Пам'ять як поле 

змагань. Київ-Львів, 2009. Вип. 4 (15) 

• монографічні дослідження: Культура історичної пам’яті: європейський та 

український досвід /за ред. Ю. Шаповала. К., 2013; Історик і Влада /відп. 

ред. В. Смолій. К., 2016 
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Росія 

• наукове середовище: М. Копосов, О. Міллер, О. Малинова, Л. Рєпіна, І 

Савельєва, А. Васильєв та ін. 

• дослідницькі центри: Асоціація дослідників російського суспільства ХХ-

ХХІ (1991 р., Г. Бордюгов): http://www.airo-xxi.ru; Міжнародний Меморіал 

(проект “Уроки истории. ХХ век”;) сайти: polit.ru і gefter.ru; фонд “Історична 

пам’ять”: http://www.historyfoundation.ru 

• спеціальні тематичні видання: Неприкосновенный запас. 2005. № 5; Pro et 

Contra: Историческая политика. 2009. №3–4 

• Монографічні дослідження: Копосов Н. Память строгого режима: История и 

политика в России. М., 2011; Историческая политика в ХХІ веке / Под ред. 

А. Миллера, М. Липман. М., 2012; Малинова О. Ю. Актуальное прошлое: 

Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской 

идентичности. М., 2015 

 

Білорусь 

• наукове середовище: А. Ластовський, Г. Саганович, А. Смалянчук, А. 

Котлярчук та ін.  

• тематичні видання: АРХЭ: Проблемы исторической памяти и исторической 

политики. Минск, 2013. №2 

• Публікації дослідників: Ластовский А. Специфика исторической памяти в 

Беларуси: между советским прошлым и национальной перспективой // 

Вестник общественного мнения. 2009. №4; Лінднэр Р. Гісторыкі і улада: 

нацыятворчы працэсі гістарычная палітыка у Беларусы. ХІХ-ХХ ст.; пер. з 

ням. СПб., 2005; Смалянчук А. “Homo sovieticus”і беларуская постсавецкая 

гістарыяграфія // Історіографічні дослідження в Україні. 2012. Вип. 22 
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Основні поняття 

• історична пам’ять – феномен суспільної свідомості, який складається з 

уявлення людей про минуле нації, держави; предмет масової соціальної 

психології (складова колективної пам’яті); цілеспрямовано сконструйований 

засобами історичної політики відносно стійкий набір взаємопов’язаних 

колективних уявлень про минуле спільноти, кодифікований і 

стандартизований у суспільних, культурних, політичних дискурсах, міфах, 

символах, мнемонічних та комеморативних практиках 

• історична політика – цілеспрямоване конструювання та використання з 

політичної метою “історичної пам’яті” та інших форм колективних уявлень 

про минуле та його репрезентацій, в тому числi й професійної історіографії;  

термін, який сформувався в ході дискусій німецьких істориків у 1980-х 

роках про причини виникнення нацизму і про Другу світову війну; у 2004 р. 

група польських істориків виступила з ініціативою розробки і проведення 

активної історичної політики заради утвердження “здорового патріотизму” і 

протистояння фальсифікаціям польської історії всередині країни і за її 

межами. Згодом термін поширився й на інші країни Центральної та Східної 

Європи 

• політика пам’яті – політика держави у галузі формування історичної 

пам’яті; сукупність заходів, спрямованих на формування та вшанування 

образів минулого, що конструюється на потребу сучасності 
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Тема 2. Політика пам’яті та медіа 

 

• медіатизація пам’яті 

• інтернет-ресурси 

• телебачення 

• кінематограф 

 

Медіатизація пам’яті 

• засоби масової інформації (мас-медіа, mass-media) – преса, радіо, 

телебачення, кінематограф, інтернет і т. ін.; їх об’єднує можливість 

звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям; ЗМІ є 

потужними факторами впливу на колективну пам’ять спільноти 

• у сучасну епоху відбувається “медіатизація суспільства”: це стосується 

політики, сфери культури, системи виховання та освіти, різних типів 

інформації, в тому числі – й пам’яті; усі ці сфери переміщуються у 

символічний простір ЗМІ 

• сьогодні медіа – це не лише традиційні засоби, але й записи у блогах, 

висловлювання на форумах, сторінки у соціальних мережах; сучасні 

технології значно розширили можливість представлення минулого, коло 

осіб, які розміщують і споживають меморіальну інформацію 

 

Інтернет-ресурси 

• на даний час всі друковані видання, радіо-і телеканали України, Росії, 

Білорусі мають свої інтернет-сторінки; у мережу викладають авторські 

проекти, документальні та художні фільми 

• питанням історичної памяті присвячують свої публікації такі видання, як 

“Історична правда” ( istpravda.com.ua), Україна; сайти polit.ru та gefter.ru 

(Росія); сайт: TUT. BY (Білорусь) 
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Україна

 

 

 

Телебачення 

 

• історичні художні телевізійні 

серіали:  

 “Роксолана” (2006 р.), “Владика 

Андрей” (2008 р.), “Гвардія” (2015 р.). 

 

 

• історико-документальні серіали: 

“Війна. Український рахунок” (2003 р.), 

“Назви своє ім’я” (2006 р.), “Живі” 

(2008 р.), “Україна. Точка відліку” 

(2011 р.). 

 

 

 

 

 

 

• авторські історичні програми, 

присвячені історії: 

програма В. Кіпіані “Історична правда” 

на каналі “Zik” (з березня 2013 р.); 

історичний освітньо-пізнавальний 

проект А. Охрімовича “Машина часу” 

на 5-му каналі (з 2010 р.); проект 

“Великі українці” (телеканал “Інтер”, 

2007-2008 рр.; перша трійка – Ярослав 

Мудрий, М. Амосов, С. Бандера) 
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Кінематограф 

В основу сюжету фільму О. 

Саніна “Поводир, або Квіти мають 

очі” покладено мандри 

радянською Україною 

американського хлопчика та 

українського сліпого музики 

напередодні та під час 

Голодомору. За перші вихідні 

прем’єрних показів 13-14 

листопада 2014 р. фільм 

подивилося 94 754 глядачів; це 

був найкращий результат серед 

українських фільмів.  

Фільм “Хайтарма” (режисер і 

виконавець головної ролі А. 

Сеїтамбаєв) став першою 

художньою кінострічкою про 

депортацію кримськотатарського 

народу у травні 1944 р. Його 

прем’єра відбулася 17 травня 2013 

р. у Сімферополі. Стрічка мала 

великий успіх у глядачів, 

отримала міжнародне визнання, 

але в Росії її зустріли критично.  
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Росія

 

Телебачення 

 

• історичні художні серіали: 

“Ліквідація” (2007 р.), “Котовський” 

(2009 р.), “Тарас Бульба” (2009 р.),  

“Біла гвардія” (2012 р.); ці та деякі інші  

серіали, в яких йшлося про події 

української історії, демонструвалися й 

на українських телеканалах, 

викликавши неоднозначні оцінки 

критики та громадськості.  

 

 

 

• історико-документальні 

телесеріали:  

“Історія держави Російської”, 500 серій 

(2007 р.); 96-ти серійний 

документальний фільм “Друга світова 

війна. День за днем. 1939–1945” 

(2005 р.), показав канал ТРК “Україна”; 

«Велика війна» (2010 р.), показав 

телеканал “Інтер”. 
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• авторські програми на ТБ 

Телепрограми Л. Парфьонова: 

“Намєдні. Наша ера. 1961–1991”, 

“Російська імперія” (НТВ, 1997–

2003 рр.); цикл документальних передач 

про історію Росії М. Сванідзе (канал 

“Росія”, 2003–2013 рр.); проект “Ім’я – 

Росія” (телеканал “Россия”, 2008 р.; 

перша трійка – О. Невський, П. 

Столипін, Й. Сталін). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телеканал “Історія”: серед заявлених 

програм – “Символи Росії”, “Історія 

Росії в орденах”, “Руський світ” та ін. 
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Кінематограф 

 

Тема Другої світової війни, німецько-

радянської війни 1941–1945 рр. 

залишається однією з центральних у 

російському кінематографі.  

Воєнна драма режисера Д. Месхієва 

“Свої” (2004 р.) розповідає про втечу 

радянських військовополонених з 

одного з таборів на Псковщині; фільм 

торкається складних міжнаціональних і 

соціальних конфліктів у роки війни. 

Фільм реж. О. Козлова “Бій місцевого 

значення” (2008 р.) розповідає про події 

“буденної” війни наприкінці 1943 р.  

Воєнна драма “Сталінград” режисера 

Ф. Бондарчука відносить глядача до 

листопада 1942 р., коли відбувалися бої 

за місто. ФІльм вийшов у прокат 10 

жовтня 2013 р. і став найкасовішим 

російським фільмом новітньої доби, 

попри неоднозначну критику. 
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Білорусь 

 

Телебачення 

 

На білоруських каналах постійно 

демонструють художні та документальні 

серіали російського або спільного 

російсько-білоруського виробництва; 

один із останніх – 4-серійний серіал 

О. Єфремова “Танкіст” (2016 р.), 

заборонений до показу на каналі 

“Інтер”.  

В. Дашук та Ю. Хащаватський – 

режисери, які знімають гостросоціальне 

документальне кіно.  

 
 

Кінематограф 

 

Центральна тема в кіно – Білорусь у 

роки німецько-радянської війни 

(Великої Вітчизняної війни): фільми 

М. Пташука “У серпні 44-го…” 

(2000 р.), А. Кудиненка “Окупація. 

Містерії” (2004 р.), І. Брель “Хельден”  

(2015 р.) 
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Тема 3. Політика пам’яті і комеморативні практики  
 

• меморіальні закони 

• державні свята 

• меморіальні комплекси, музеї 

• пам’ятники 

 

Меморіальні закони 

• комеморація (з англ. commemorate, commemoration – увіковічнювати, 

відзначати, відзначення, вшанування) – збереження у суспільній свідомості 

пам’яті про певні значні події минулого, “увічнення пам’яті” про минуле; 

свідомий акт передачі світоглядно значимої інформації про минуле шляхом 

увічнення певних осіб і подій через створення “місця памяті” (П. Нора) 

• меморіальні закони: 1) закони, які встановлюють офіційну оцінку державою 

певного історичного явища чи події; 2) закони, які встановлюють певний 

тип покарання за ті чи інші погляди на минуле; регулюють способи і форми 

використання і репрезентації пам’ятних  дат і подій минулого в публічному 

просторі 

• упродовж 1990-2000-х років меморіальні закони ухвалені в низці держав 

Європи (Франція, Австрія, Німеччина, Польща, Чехія, Румунія, Литва та ін.) 

 

Україна  

Меморіальні закони 

• Закон України “Про Голодомор 1932–1933 років в Україні”, 28 листопада 

2006 р. 

• Закони України: “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 1939-1945 років”, “Про правовий статус і вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у ХХ столітті”, “Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їх символіки”; “Про доступ до архівів репресивних 
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органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років”, 9 квітня 

2015 р.  

Державні свята (2017 р.) 

• 1 січня – Новий рік, 7 січня – Різдво Христове, 8 березня – Міжнародний 

жіночий день, 16 квітня – Великдень, 1-2 травня – День міжнародної 

солідарності трудящих, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, 4 червня – Трійця, 28 червня – День Конституції України, 24 

серпня – День Незалежності України, 14 жовтня – День захисників України. 

Символи 

• революція гідності та війна з 

Росією перетворили національний 

прапор та Гімн України на найбільші 

символи національної ідентичності 

українців. 

• відмінним від росіян і білорусів 

є відзначення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. 

 

 

Меморіальні комплекси, музеї 

• Національний музей “Меморіал 

жертв Голодомору”, до 2015 р. – 

Національний музей “Меморіал пам’яті 

жертв голодоморів в Україні”, офіційне 

відкриття відбулося у серпні 2009 р. 

• Національний музей-меморіал 

жертв окупаційних режимів “Тюрма на 

Лонцького” (Львів, 2009), колишня 

тюрма у Львові, яка використовувалася 

як політична в’язниця польською, 

радянською та нацистською владами.  
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Національний історико-меморіальний 

заповідник “Бабин Яр” (2007–2010 рр.), 

створений у пам’ять про масове 

знищення нацистами тисяч євреїв, 

ромів, українців, радянських 

військовополонених у 1941–1943 рр. 

 

 

Пам’ятники 

• “Ленінопад”: з грудня 2013 р. по 

серпень 2016 р. із приблизно 1600 

пам’ятників Леніну на території 

України залишалося біля 600, з них 

половина – на окупованих територіях 

(для порівняння: в Україні встановлено 

40 пам’ятників лідерові ОУН 

С. Бандері). “Ленінопад” зачепив й інші 

пам’ятники та символічні місця, 

значущі для радянської героїки. 

• У січні 2015 р. Верховна Рада 

ухвалила постанову “Про увіковічнення 

пам’яті Героїв України, які віддали своє 

життя за свободу і незалежність 

України”, за якою передбачається 

створення у центральній частині Києва 

Національного пантеону 

(Меморіального комплексу). 
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Росія 

 

Меморіальні закони 

• 15 травня 2009 р. – президент Росії Д. Медведєв підписав указ про 

створення Комісії з протидії спробам фальсифікації історії на шкоду 

інтересам Росії 

• 2011–2014 роки – обговорення загальнонаціональної програми “Про 

увіковічнення пам’яті жертв тоталітарного режиму і про національне 

примирення”. 

• квітень–травень 2014 р. – обговорення і схвалення змін до Кримінального 

кодексу РФ, нова стаття якого передбачає кримінальну відповідальність “за 

поширення неправдивих свідчень про діяльність СРСР у роки Другої 

світової війни” (так зв. закон І. Ярової) 

 

Державні свята (2017 р.) 

• 1січня – Новий рік, 7 січня – Різдво Христове, 23 лютого – День захисника 

Вітчизни, 8 березня – Міжнародний жіночий день, 1 травня – Свято весни і 

праці, 9 травня – День перемоги, 12 червня – День Росії, 4 листопада – День 

народної єдності 

 

Символи 

• Георгіївська стрічка, 2005 р., намагання утвердити як символ перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні; в Україні заборонена законом (червень 

2017 р.). 
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Меморіальні комплекси 

• Меморіальний 

комплекс на Поклонній 

горі (Москва) – один із 

найбільших меморіальних 

комплексів у світі, був 

відкрий 9 травня 1995 р. 

на відзначення 50-річчя 

перемоги над нацизмом; 

сьогодні – це понад 

десяток різноманітних 

меморіальних споруд – 

Монумент Перемоги, 

Центральний музей 

Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 років, Алея 

слави тощо. 

• Пам’ятник 

Перемоги – Дзвіниця – 

основний пам’ятник 

меморіального комплексу 

“Прохорівське поле” 

(Бєлгородська обл.), 

відкритий у травні 1995 р. 

полеглим радянським 

воїнам під час танкового 

бою 12 липня 1943 р.   
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Пам’ятники 

 

• Майже 80% жителів 

Росії виступають проти 

демонтажу пам’ятників Леніну; 

66% позитивно оцінюють його 

діяльність. Тільки в Москві є 

понад 100 пам’ятників Леніну 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• З 1995 р. – смуга 

поклоніння маршалу 

Г. Жукову: десятки 

пам’ятників, бюстів, інших 

символічних місць по всій 

Росії.  
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Білорусь 

Державні свята (2017 р.) 

• 15 березня – День Конституції РБ, 2 квітня – День єднання народів Білорусі 

та Росії, 9 травня – День Перемоги, друга неділя травня – День Державного 

гербу РБ та Державного прапора РБ, 3 липня – День Незалежності РБ (День 

Республіки). 

• Серед святкових днів: 23 лютого – День захисників Вітчизни і ЗС РБ, 8 

березня – День жінок, 1 травня – Свято праці, 7 листопада – День Жовтневої 

революції. 

• Меморіальний комплекс 

в урочищі Куропати (недалеко 

від Мінську), з 1993 р. внесено 

до Державного списку історико-

культурних цінностей РБ як 

місце поховань жертв 

політичних репресій 1937–

1941 рр., пам’ятка історії 

міжнародного значення.  

 

 

 

 

 

• Білоруський державний 

музей історії Великої 

Вітчизняної війни, відкриття 

оновленого музею відбулося 2 

липня 2014 р. за участі 

президента О. Лукашенка.  
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Тема 4. Шкільні підручники як поля битв у війнах пам’яті в 

Україні, Росії та Білорусі 
 

• національний історичний наратив 

• реформи у сфері освіти 

• державний освітній стандарт 

• шкільні програми з історії 

• підручники 

• викладання історії у школах 

• підготовка істориків 

 

„Не потрібно себе обманювати: образ інших народів або власний образ, який живе 

в нашій душі, залежить від того, як у дитинстві нас учили історії, це відображається 

на все життя” (М. Ферро) 

 

Україна

• з початку 1990-х років – 

національний наратив, в основу 

якого було покладено дещо 

модернізовану “схему 

М. Грушевського”, став основою 

шкільного й університетського 

курсів історії України. 

• творення перших навчальних 

програм з історії та шкільних 

підручників з історії України (автори 

В. Мисан, Р. Лях і Н. Темірова, 

Г. Швидько, В. Сарбей, Ф. Турченко, 

П. Панченко і С. Тимченко): 

досягнення і прорахунки 
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• оновлення навчальних 

програм і нове покоління 

шкільних підручників з історії 

(друга половина 1990-х – 

перша половина 2000-х 

років); проблеми: 

домінування політичної та 

мілітарної історії, брак уваги 

до культурного розмаїття 

історії України, тиражування 

песимістичного уявлення про 

Україну, прищеплення 

комплексу меншовартості, 

відчуття цивілізаційної та 

соціальної маргінальності 

українців тощо. 

• участь науковців, 

викладачів широких кіл 

громадськості у дискусіях 

щодо змін у шкільній 

історичній освіті.  
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Росія

 

• з початку 2000-х років 

держава, центральний уряд і 

частина суспільства прагнуть 

ідеологічної уніфікації змісту 

історичної освіти з акцентом 

на ідеї російської державності 

та лояльності громадян 

федеративній державі (напр., 

позбавлення у 2003 р. 

дозвільного грифу МОН РФ 

підручника І. Долуцького 

“Отечественная история ХХ 

века” (10-11 кл.). 

  
 

 

 

 

 

• червень 2007 р., Всеросійська 

конференція викладачів 

історії та суспільних 

дисциплін за участі 

президента В. Путіна; 

презентація посібника для 

учителів з новітньої історії 

Росії О. Філіппова. 
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• травень 2009 р., президент Д. Медведєв створив Комісію з протидії спробам 

фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії 

• поява досліджень “підручникової” історії на пострадянському просторі 

(найбільша кількість підручників – з історії України) 

• березень 2013 р., президент В. Путін закликав створити єдиний 

“канонічний” підручник історії; триває обговорення ідеї 

• українська історія в дидактичній літературі Росії: сюжети, пов’язані з 

Україною, зустрічаються у переважній більшості (тема “зрада-вірність” у 

російсько-українських відносинах, наявність імперських та радянських 

стереотипів у висвітленні подій, українські сюжети викладаються як епізоди 

загальноросійської історії) 

 

Тема “спільного” посібника 

• середина 2002 р. – створення двосторонньої російсько-української комісії 

щодо обговорення змісту російських та українських підручників 

• жовтень 2010 р. – створення нової робочої групи з українських і російських 

істориків, ідея “спільного” посібника 

• проф. Ф. Турченко: прийняти умови російської сторони – “значить 

відмовитися від власної ідентичності, оголосити незалежність України 

історичною помилкою” 

• вересень 2012 р. – вихід спільного посібника “Україна і Росія на перехрестях 

історії”; теми “Культура Давньої Русі”, “Російське дворянство і українська 

шляхта в повсякденному житті і соціально-політичне життя ХV–ХVІІ ст.”, 

“Повсякденне життя радянської людини у другій половині ХХ ст.”, 

“Значення Києво-Могилянської академії в розвитку української та 

російської освіти” (200 прим. українською мовою для апробації у школах) 

 

 

 

 

 

 26 



Білорусь 

 

• від “націоналізації” 

історії у першій половині 

1990-х років до реанімації 

оцінок і схем радянської та 

російської імперської 

історіографії 

 

• серпень 1995 р. – 

створення Державної комісії 

з підготовки та видання 

підручників і навчальних 

посібників із соціально-

гуманітарного циклу 

(контроль над дидактичними 

підручниками і посібниками 

з історії) 
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Тема 5. Згадуючи комуністичне минуле 
 

• культура пам’яті 

• пригадування забутих історичних подій 

• державна політика пам’яті в посткомуністичній Європі 

• стратегії осмислення й інтерпретації досвіду комуністичного минулого 

• візуальні образи комуністичного минулого (монументальна культура, нова 

музеологія) 

 

Культура пам’яті 

• друга половина ХХ ст. – „всесвітнє торжество пам’яті”, „меморіальний 

бум”, „невідворотність реабілітації забутого” 

• зарубіжна соціо-гуманітаристика зазнає відчутного впливу меморіальної 

парадигми, що природно відобразилося й на уявленнях про політичну 

культуру суспільства 

• феномен пам’яті – колективної й індивідуальної/соціальної та історичної – 

став предметом вивчення різних наук та причиною появи нових напрямів 

соціально-гуманітарного знання 

• студії пам’яті (memory studies) – соціогуманітарні дослідження пам’яті, як 

явища соціального взаємозв’язку з багатьма феноменами культурного, 

економічного, соціального, політичного життя суспільства 

• для українського наукового середовища це перспективна галузь 

дослідницького пошуку 

 

Пригадування забутих історичних подій 

• меморіальна тематика сучасних досліджень 

  – пам’ять як об’єкт захоплення й ідеалізації 

  – пам’ять як предмет наукового дослідження 

  – пам’ять як предмет штучного конструювання 

• принципи політики пам’яті 
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 – амнезія – забування деяких „сюжетів” 

 – амбівалентність – одночасне існування різних трактувань явищ 

 – актуалізація – „пригадування” забутих подій, імен і дат 

+ 

 – варто враховувати „роботу трауру й забуття” зміст яких корелюється 

індивідуальними пам’яттю та досвідом 

 

Державна політика пам’яті в посткомуністичній Європі 

• в посткомунiстичних країнах Центрально-Схiдної Європи дискусії щодо 

пам’ятi залишаються актуальними, що перетворює їх на чинник, який 

помітно впливає на життя суспільства та визначає характер політичних 

процесів 

• важливість осмислення питань колективної пам’ятi для цієї групи країн 

пов’язане з утвердженням власної ідентичності й вирішенням питання так 

званої перехідної справедливості 

• двi основнi позицiї в ставленнi країн Центрально-Схiдної Європи до свого 

комунiстичного минулого: 

 – „пробачити й забути” 

 – „переслідувати і карати” 

 

Стратегії осмислення й інтерпретації досвіду комуністичного минулого 

• інтелектуальна ревізія радянського комунізму 

• поява нових альтернативних концепцій історії 

• декодування радянських культурних ландшафтів 

• демонтування пам’ятників радянської епохи 

= 

• процес „музеєфікації” радянського минулого 
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Візуальні образи комуністичного минулого (монументальна культура, нова 

музеологія) 

 

• візуальна агресивність 

• дисбаланс музейної 

інформації 

• нерівномірність та 

неоднаковість висвітлення 

„фашистського” та 

„червоного” терору 

• у залах, присвячених 

фашизму, створюється 

узагальнений образ ворога 

• радянський терор – 

конкретні кати й жертви 

 
Дім терору в Будапешті 

 

 

• розміщений у 

колишньому 

будинку НКВС – 

МДБ – КДБ 

• присвячений 

жертвам 

радянських служб 

безпеки 

• репрезентує 

радянське як 

тотальний злочин 

 Музей жертв геноциду у Вільнюсі 
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Тема 6. Історична політика та публічна історія в Польщі після 1989 

року 

 

• публічна історія 

• наступальна історична політика 

• мотив мучеництва 

• Інститут національної пам’яті 

• Брама Ґродська – Театр NN 

• Геньо Житомирський 

• осередок „Пам’ять і майбутнє” 

• Варшавський Дім зустрічей з історією 

 

Публічна історія 

• публічна історія виникла у 70-х роках у США. Одним із чинників 

формування цього напрямку є „ера пам’яті”. У цей час у людей виникає 

інтерес до локальної історії, проблем колективної пам’яті та культурної 

спадщини. Історики мали якось відповісти на запит громадськості і 

доступною мовою пояснити те, що цікавило людей 

• роль публічних істориків якраз у тому, щоб формулювати, що саме треба 

винести в публічний простір; історики-професіонали мають говорити з 

широкою публікою доступною мовою та у тих форматах, які можуть бути їй 

зрозумілими 

 

Наступальна історична політика 

• повернення полякам гордості за батьківщину 

• зміцнення солідарності суспільства і його ідентифікації з державою 

 

Мотив мучеництва 

• традиційна ідентичність побудована на міфологізованії пам’яті страждань і 

жертв 
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• унікальний статус жертви Польщі під час Другої світової війни, 

зафіксований у національній свідомості 

 

Інститут національної пам’яті 

• створено відповідно до Закону про Інститут національної пам’яті – Комісію 

з розслідування злочинів проти польського народу від 18 грудня 1998 року 

• часові рамки, у межах яких працює Інститут – період з 1939-го по 1989 рік 

включно, тобто період Другої світової війни, а також комуністичне 

правління 

• Інститут підпорядковується парламенту і щороку складає перед ним звіт. 

Бюджет Інституту також визначає парламент 

 

Брама Ґродська – Театр NN 

• „Брама Ґродська – Театр NN” активно 

використовує різні сучасні способи популяризації 

знань у цікавій формі, зокрема мережу Інтернет та 

різноманітні цифрові рішення 

 

• заклад культури в 

м. Люблін. Розташована в 

Брамі Ґродській (відомій 

також під назвою 

„Жидівська брама”), яка 

історично з’єднувала 

християнську та 

єврейську частини міста 

• заклад займається 

проблемами культурної 

спадщини; ключове місце 

в мистецьких та освітніх 

програмах „Брами” 

займає питання польсько-

єврейського минулого 

Любліна 
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Геньо Житомирський

• польський єврей з Любліна; 

хлопчик, у віці дев’яти років 

страчений у газовій камері 

концтабору Майданек. Став одним із 

символів Голокосту 

• реконструкція життя та обставин 

смерті Геня дали змогу осередку 

„Брама Ґродська – Театр NN” з 

Любліна розробити низку проектів, 

пов’язаних зі збереженням пам’яті 

про нього 

 

 
 

Осередок „Пам’ять і майбутнє” 

 

• культурна установа м. 

Вроцлав, заснована 11 березня 2007 

року тогочасним міністром 

культури Казімєжом Уяздовським 

• має на меті просування 

польського спадщини в якості 

важливого елемента європейського 

культурного простору 

• займається поширенням 

вдомостей про історичні та 

культурні надбання поляків у  

Нижній Сілезії після руйнувань Другої 

світової війни 

• здійснює освітню діяльність  
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Варшавський Дім зустрічей з історією 

 

історичні виставки, цикли зустрічей, дискусії, семінари 

і конференції, перегляд фільмів, пропагування книжок. 

Значний акцент робиться на освітній діяльності – Дім 

організовує творчі майстерні і заняття для дітей з 

дитячих садків, загальноосвітніх шкіл, учнів гімназій і 

ліцеїв, а також студентів 

• Дім зустрічей з 

історією було створено 

2005 року за ініціативою 

центру „Карта” (Karta) як 

самоврядну інституцію 

культури міста Варшава. 

Його основним 

завданням є 

розповсюдження знань з 

історії Польщі та 

Центрально-Східної 

Європи в XX столітті. 

Цьому служать 

організовані інституцією  
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Тема 7. Конфлікт пам’ятей vs пам’ять конфлікту: коммеморація 

другої світової війни у Польщі, Україні і Росії 
 

• версія 1 – російська 

• версія 2 – польська 

• версія 3 – українська 

 

Спогади, пам’ять, інтерпретації останньої світової війни все ще мають велике 

значення для європейських суспільств, вони впливають на політику, культуру, 

самоідентифікацію їхніх громадян. Друга світова війна входить до конструкції 

національної ідентичності, як на суспільному так і на індивідуальному рівнях. 

Проте в кожній із країн у свій спосіб...  

 

Версія 1 – російська 

• війна почалася 22 червня 1941 року – після підступного нападу німців на 

Радянський Союз 

• війна була Великою Вітчизняною 

• участь у ній була священним обов’язком кожного громадянина Радянського 

Союзу 

• перемога у війні стала результатом подвигу всього російського народу, який 

взяв на себе основний тягар у протистоянні з „коричневою чумою” і врешті 

визволив Європу і весь світ 

 

Путінська Росія активно використовує цей міф як у внутрішній, так і в зовнішній 

політиці, проводячи ідеологічну експансію на пострадянському просторі. Наратив 

Великої Вітчизняної війни є по суті ідентифікаційним якорем для усіх прибічників 

путінської концепції „руського миру” 

 

Версія 2 – польська 

• війна розпочалася 1 вересня 1939 року нападом гітлерівської Німеччини на 

Польщу 
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• поляки першими чинили збройний спротив німецькій агресії – попри те, що 

стали жертвою німецько-радянської змови 

• поляки ніколи не припиняли своєї боротьби і створили найбільш масштабну 

підпільну армію, якою була Армія Крайова 

• поляки спромоглися на наймасштабніше антинімецьке повстання – 

Варшавське повстання 1944 року 

• поляки ніколи не йшли на співпрацю з нацистами і ніколи не створювали 

національних формувань у складі німецької армії 

 

Основними темами залишалися: 

• Волинська трагедія 

• Варшавське повстання 1944 року. 

• вшанування так званих „проклятих солдатів” (пол. Żołnierze Wyklęci), які 

були учасниками антикомуністичного збройного підпілля в 1940–1950-і рр.: 

 

 – „прокляті солдати” входили до різних організацій: „Громадянська Армія 

крайова”, „Національній збройні сили” та „Свобода і незалежність”. 

Комуністична пропаганда називала їх „зрадниками”, „бандитами”. Їх 

засуджували до смерті, багаторічного ув’язнення, таборів 

 – за даними істориків, до середини 1950-их рр. через антикомуністичне 

підпілля Польщі пройшло понад 250 тис. поляків. З них від рук НКВС і 

Служби безпеки загинуло близько 50 тис. осіб 

 – у багатьох місцях пам’яті проходять марші, кінопокази, концерти, 

виставки, лекції, історичні реконструкції та зустрічі із комбатантами. У 

близько 200 містах в Польщі і за кордоном 28 лютого 2017 р. відбувся 

Пробіг пам’яті „проклятих солдатів” 

 

Версія 3 – українська 

• деякі спроби переглянути, переоцінити застарілі радянські інтерпретації 

другої світової війни в незалежній Україні, звичайно, робилися одразу після 

розпаду Радянського Союзу 
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• вписати Україну в просту чорно-білу радянську модель поглядів на другу 

світову війну – абсолютно нереально 

• революційні події на Майдані в 2013-2014 рр., анексія Криму Росією, війна 

на Донбасі змінили українське суспільство 

• пошуки нового історичного наративу щодо другої світової війни 

передбачають широку, відкртиту публічну дискусію 

 

Новий зміст відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги включає: 

• переосмислення подій другої світової війни, руйнування радянських 

історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого 

• однакове вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, 

підкреслення солідарності та бойового братерства усіх Об’єднаних Націй, як 

держав, так і бездержавних тоді народів (євреїв, українців та ін) 

• перенесення акценту з історії військових дій на історію конкретних людей, а 

відтак відмову від святкування на користь вшанування 

• символ відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги – червоний 

мак 
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Тема 8. Монументальна історія: вшанування пам’яті сьогодні 

(приклад України і Польщі) 
 

• місця пам’яті, пам’ятні місця 

• сучасна польська монументальна скульптура 

• сучасна українська монументальна скульптура 

• як можна надихнути людину цікавитися історією?  

 

Місця пам’яті, пам’ятні місця 

• термін, запроваджений французьким дослідником П’єром Нора (Pierre Nora) 

на початку 1980-х років для позначення місць, символічних об’єктів, з 

якими певна група людей пов’язує свої спогади, цінності, і де „пам’ять 

кристалізується і знаходить свій притулок” 

• суспільство, яке живе цілком під знаком історії, змушене відзначати певні 

місця (les leieux de memoire – „місця пам’яті”) і втілюватися в них для 

закріплення пам’яті та вкорінення в ній 

• оскільки традиція пам’яті зникає, суспільство відчуває себе зобов’язаним 

зберігати і збирати свідчення 

 

Сучасна польська монументальна скульптура 

 

 

 

 

 

 

пам’ятник 

„проклятим 

солдатам” у м. Радом 
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пам’ятник 

„проклятим 

солдатам” у м. Жешув 

 

 

 

 
пам’ятник Варшавського повстання 1844р. 
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пам’ятник „Солідарності” у Кракові-Новій Гуті 
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Сучасна українська монументальна скульптура 

• пам’ятники жертвам Голодомору 

 

• Монументи Незалежності у Києві і Харкові 
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• пам’ятники воякам УПА 

 

 
 

Як можна надихнути людину цікавитися історією?  

• Для нинішніх меморіалів це дуже важливе питання. Вони мають бути 

місцями жвавого переосмислення історії, вони мають ініціювати цю 

дискусію. Насправді ж багато відвідувачів скаржаться, що їм бракує 

можливості сформувати власний погляд, висловити свою думку. Цьому 

можуть зарадити учасницькі практики. В основі цього принципу лежить 

співробітництво. Місце памяті має бути майданчиком, платформою, де 

відвідувачі можуть проявити себе... 
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Тема 9. Пост-1992 інтерпретації чесько-словацьких відносин 
 

• переговори і розлучення  

• актори 

• чеська інтерпретація 

• словацька інтерпретація 

• причини розлучення 

 

Переговори і розлучення 

Міловицька угода 8 лютого 1992 р. 

• підготовлено проект федеративного договору між Чеською і Словацькою 

республіками 

• договір мали ратифікувати Чеська і Словацька народні ради 

• 12 лютого президії Словацької народної ради забракло одного голосу для 

схвалення договору 

 

Політична угода про розрив 

• Громадянська демократична партія (ГДП) вважає єдиною прийнятною 

формою спільної держави федерацію (з однією міжнародно-правовою 

суб’єктністю), тоді як Рух за демократичну Словаччину (РЗДС) підтримує 

конфедерацію (з двома суб’єктностями). ГДП не розглядає конфедерацію як 

спільну державу. Замість конфедерації ГДП віддає перевагу розпаду 

Чехословаччинина на дві цілком незалежні держави. 

 

Декларація про суверенітет Словаччини 17 липня 1992 р. 

• прийнята Словацькою народною радою після перемоги на червневих 

парламентських виборах РЗДС, який ішов під гаслом незалежності 

 

Федеральний закон про ліквідацію Чехословаччини 25 липня 1992 р. 

31 грудня 1992 р. – Чеська Республіка і Словаччина 
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Актори 

 

 
Вацлав Гавел (1936–2011) Ян Чарноґурски (1944 – ) 

 

  
Вацлав Клаус (1941 – ) Владімір Мечіар (1942 – ) 
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Чеська інтерпретація 

• Чехословаччина була невід’ємною частиною чеської державності, яка в 

різних формах існує від Великоморавської держави до сьогодення 

• чеська державність була поглинута чехословацькою державністю в 1918 

році і знову відновлена як окрема чеська державність після 1992 року 

 

Словацька інтерпретація 

• словацька нація має право на державність в межах словацької етнічної 

території (Стефан Марко Дакснер – 1860 р., Йозеф Тісо – 1930 р., Густав 

Гусак – 1968 р., Ян Чарноґурски – 1990 р.) 

• словаки приєдналися до Чехословачини в 1918 р., тому що тоді це було 

найкращим виходом для них, а покинули її в 1992 р., коли це також стало 

найкращим виходом для них 

• існування Чехословаччини було корисним і необхідним кроком на шляху до 

незалежності Словаччини 

 

Причини розлучення 

Чеська версія 

• наголос на економічних причинах 

• наголос на тому, що чесько-словацьке об’єднання через словацькі вимоги 

було б настільки слабким, що заледве чи взагалі могло б існувати 

Словацька версія 

• наголос на економічних причинах 

• критика небажання чеських політиків прислухатися до словацьких вимог 
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Тема 10. Недавнє минуле і посткомуністична трансформація в 

Чеській республіці 
 

• люстрації 

• суперечності люстраційного законодавства 

• доля комуністичної ідеології 

 

Люстрації 

• листопад 1991 р., закон 451/1991 

(т. зв. великий люстраційний закон) 

• „за” – праві і центристські сили, 

„проти” – комуністи і ліві 

• травень 1992 р., закон 279/1992 

(т. зв. малий люстраційний закон, для 

поліцейських) 

• чинний до 1996 р., згодом 

продовжений до 2000 р., зрештою 

встановлений на невизначений термін 

(кожного разу за спротиву президента 

В. Гавела)  
• заборона займати державні (управлінські) посади особам, які 

скомпроментували себе співпрацею з органами держбезпеки (штатні працівники, 

агенти, резиденти, власники конспіративних квартир тощо), високим компартійним 

функціонерам (які обіймали посади від обласних секретарів і вище), членам 

ревізійних комісій та слухачам спецшкіл міністерства внутрішніх справ у ЧССР 

або в СРСР 

• перевірено близько 400 000 осіб 

• закон 403/1990 про повернення націоналізованого майна 

• закон 87/1991 про позасудові реабілітації, закон 119/1990 про судові 

реабілітації 

 46 



• оновлення закону 140/1961 про покарання за пропаганду рухів, спрямованих 

проти свободи і прав людини, які поширюють класову, расову або 

національну неприязнь, до прикладу фашизм і комунізм. Конституційний 

суд наступного року скасував згадку про ці два рухи, вважаючи, що 

пропаганду безкласового суспільства не можна карати, якщо це не 

супроводжується конкретними правопорушеннями 

• закон 198/1993 про незаконність комуністичного режиму і спротив йому: 

попередня епоха була тоталітарною, а комуністична партія – злочинною 

організацією 

• закон 140/1996 про оприлюднення документів органів держбезпеки 

• закон 181/2007 про створення Інституту дослідження тоталітарних режимів і 

архів органів держбезпеки + закон 262/2011 про учасників боротьби з 

комунізмом 

 

Суперечності люстраційного законодавства 

• враховуючи масовий характер люстрації, законодавці вирішили, що 

наявність „особової” папки не є обов’язковою для висновку про співпрацю, 

достатньо наявності прізвища тієї чи іншої особи у відповідному списку 

• = не важливо, чи він/вона дійсно співпрацювали, достатньо згадки їхнього 

прізвища у службових реєстрах („колективна провина”/„позасудове 

покарання”) 

• закон не стосується колишніх міністрів комуністичних урядів, працівників 

розвідки 

• парадоксально, але т. зв. малий люстраційний закон (для поліцейських) є 

м’якшим, аніж великий закон, оскільки дозволяє колишнім співробітникам 

держбезпеки працевлаштовуватися 

• афери: 2001 року за прем’єр-міністра Ст. Гросса чимало осіб отримали 

фальшиві підтвердження про очищення (військова контрозвідка) 

• = скарги до Конституційного суду. 1992 року Конституційний суд вирішив, 

що закон конституційний 
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• + спроби скасування закону 1992 р., 1998 р., 1999 р., 2001 р. і 2013 р. 

(А. Бабіш) 

 

Доля комуністичної ідеології 

• чисельність Комуністичної партії Чехії і Моравії 

рік членство 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

100 781 

94 396 

88 081 

82 894 

77 115 

71 823 

66 627 

61 990 

56 763 

53 479 

50 353 

46 845 

42 994 

 

 

 

 

• вибори до нижньої палати парламенту 

рік голосів за КПЧМ % кількість мандатів 

1992 909 490 14,05 35 

1996 626 136 10,33 22 

1998 658 550 11,03 24 

2002 882 653 18,51 41 

2006 685 328 12,81 26 

2010 589 765 11,27 26 

2013 741 044 14,91 33 
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