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Для чого варто вивчати політику пам'яті та пропаганду сусідів? 
 

 

 

“То слово є головним інструментом політичного діяння, бо зрештою 

перемогти не означає підбити, але з'єднати. А з'єднати означає переконати” 
 

Юліуш Мєрошевський 
 

 

 

Політика пам'яті або історична політика — 

відносно нове поняття, введене до обігу у 1980-х 

роках в Німеччині. 

Це цілеспрямоване формування поглядів 

суспільства на минуле, іншими словами - це процес 

свідомого формування колективної пам'яті нації або 

іншої спільноти. 

Хто може бути актором історичної політики? 

Міжнародні організації, держава, а на практиці 

уряд, впливові спільноти, партії, організації, рухи 

або окремі особи. 
 

 

Герб Польщі, Литви та 
Русі (України) повстанців 1863 р. 



 

Про історичну політику говорять за 

наявності демократичного, або хоча б 

плюралістичного суспільства. В таких 

умовах виникає політика як конкуренція 

різних політичних акторів, партій тощо. 

В авторитарних, тоталітарних  режимах 

втручання влади у вивчення історії та 

політику пам’яті спирається на 

ідеологічну монополію, цензуру та 

адміністративний контроль, а отже стає 

пропагандою. 

 

 

 

 

Знання про політику пам'яті та пропаганду Росії і Польщі не лише розширять 

дослідницьку перспективу історика України, але й дозволять належно добирати 

аргументи в дискусіях з представниками інших народів чи культур. 

 

Набуті під час прослуховування даного курсу знання стануть в нагоді між 

іншим тим, хто цікавиться таким напрямком досліджень як Memory studies,  

який зараз активно розвивається на Заході. 

 

Що будемо знати після курсу? 
 

- Підґрунтя і компоненти історичної свідомості поляків та росіян 

- Методи і способи впливу на свідомість українців та громадську думку 

західних країн 

- Способи “освоювання” та “іншування” українців у польській та російській 

політичній думці 

- Альтернативні інтерпретації історії України 

- Історичне підґрунтя ставлення еліт західноєвропейських країн до України 

 

Чого навчимося? 

 

- Розуміти та критично оцінювати мотиви політичних дій сусідніх націй 

- Аналізувати політичний дискурс різних епох 

- Підбирати потрібні для ведення наукових і політичних дискусій переконливі 

історичні аргументи  

- Оцінювати ефективність впливу політики пам'яті та пропаганди на свідомість 

українців та інших націй 

 

 

 

Володимир Маяковський. 1920 р. 


