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Г1СТАРЫЧНАЯ ПАЛ1ТЫКА: ПАНЯЦЦЕ I 1НСТЫТУТЫ

Гiстарычная палiтыка, цi палiтыка памяцi, з’яуляецца адносна новым 
полем мiждысцыплiнарных даследаванняу, канэптуалiзацыя паняцiйнага 
апарату якога i сёння не з’яуляецца канчаткова аформленай. Праблематыка 
гiстарычнай палiтыкi ляжыць у рэчышчы даследванняу калектыунай памяцi 
(memory studies), якая перажывае трэцюю хвалю у сваiм развiццi. У той жа 
час памяць дауно выйшла за межы выключна акадэмiчных даследаванняу 
i стала полем, нагодай i сродкам шматлiкiх канфлштау памiж рознымi 
групамi унутры дзяржау, а таксамi на мiжнароднай арэне.

Абагульняючы значнасць феномена пстарычнай памяцi, В. Ю. Малiнава 
вылучае некалькi асноуных сфер, дзе яна знаходзщь праяуленне: 1) фармь 
раванне i падтрымка щэнтычнащ групы; 2) легiтымiзацыя палiтычных 
рашэнняу; 3) фактар палiтычнай культуры; 4) элемент анталапчнай бяспекi; 
5) фактар прыняцця знешнепалiтычных рашэнняу; 6) элемент “мяккай сшы” 
у знешняй палпыцы.

Удакладнення патрабуе паняцiйны апарат прадмета даследвання i суад- 
носiн паняццяу “пстарычная палпыка”, “палпыка памящ”. Украшсю 
даследчык праблем палiтычнага выкарыстання псторьи Г. Касьянау адроз- 
нiвае гэтыя два паняццi. На яго думку, пстарычная палiтыка як адзiн з вщау 
палiтыкi накiравана на канструяванне i iнструменталiзацыю “пстарычнай 
памящ” i яе рэпрэзентацый, асаблiва прафесiйнай пстарыяграфп. Як i любая 
сфера палпыку гiстарычная палiтыка з’яуляецца полем супрацьстаяння 
груп у барацьбе за уладу i яе утрыманне. Гiстарычная палпыка служыць 
сродкам забеспячэння форм лаяльнасщ вялiкiх грамадскiх груп i утрымання 
iдэалагiчнага i палiтычнага кантролю над iмi. Утылiтарнае выкарыстанне 
гiсторыi i памяцi з’яуляецца галоунай рысай пстарычнай палпыку што 
знаходзiць праяву у палiтычных, заканадаучых практыках унутранай i знеш
няй палiтыкi.

Палiтыка памящ, такiм чынам, выступае больш вузюм тэрмiнам, якi 
ахоплiвае практыкi, звязаныя з фармiраваннем калектыунай цi пстарычнай 
памящ, i не прадугледжвае умяшання у сферу прафесiйнага гiстарыяпiсання 
щ дыдактыкi гiсторыi

Па-iншаму да вызначэння суадносiн гэтых паняццяу падыходзщь 
расiйскi калектыу даследчыкау з Цэнтра вывучэння калектыунай памящ 
i сiмвалiчнай палпыю пад навуковым кiраунiцтвам А. Мшлера, якiя разгля- 
даюць дадзены феномен як элемент сiмвалiчнай палiтыкi, пад якой 
разумеецца публiчная дзейнасць, звязаная з вытворчасцю розных спосабау
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штэрпрэтацый сацыяльнай рэчаюнасщ i барацьбой за ix дамшаванне. Палй 
тыка памящ у А. Мiллера аxоплiвае увесь комплекс праяуленняу палiтычнага 
выкарыстання мшулага. У работах аутарау Цэнтра можна сустрэць абодва 
паняццi, але перавага надаецца “палпыцы памящ”

Польскi даследчык Р. Хведарук лiчыць, што паняцце “пстарычная 
палпыка” з’яуляецца больш функцыянальным, чым “палпыка памящ”, 
i сцвярджае, што праблема памящ актуальна для мультыэтшчных i мульты- 
культурных грамадствау i маргiналiзаваныx у гiсторыi сацыяльных груп, што 
ускладняе выкарыстанне паняцця для шшых супольнасцей. Гiстарычная 
палпыка з’яуляецца полем дзейнасцi розных актарау, у тым лiку народау, 
яюя мелi традыцыi дамiнавання i гегемонй.

Шэраг мадэлей суаднясення гэтых паняццяу прапаноувае В. Цлоу. 
Першая разглядае пстарычную палiтыку як больш шырокае паняцце 
i прадугледжвае канструяванне цэласнай пстарычнай карцiны свету. Да 
палпыю памяцi адносяцца, у першую чаргу, праблемы захавання “месцау 
памящ” Другая мадэль свярджае, што палпыка памящ абашраецца на 
шыроюя сацыяльныя падставы, а гiстарычная палiтыка адлюстроувае афй 
цыйны, дзяржауны, пункт гледжання. Трэщ падыход адыxодзiць ад верты- 
кальных схем, прапануючы у якасцi крытэрыя метад рэалiзацыi палiтыкi. 
Палiтыка памящ разглядаецца як больш мякю варыят i супрацьпастауляецца 
агрэсiунай гiстарычнай палпыцы як палпычнай тэxналогii i iмкненню 
“перапiсаць” гiсторыю з насаджэннем “правшьных” ацэнак мiнулага.

Палiтыку памяцi можна разглядаць як сукупнасць мерапрыемствау, 
наюраваных на фармiраванне i падтрымку групавой щэнтычнасщ, у першую 
чаргу, нацыянальнай i этнiчнай. Гiстарычная палiтыка адрозшваеца свядо- 
мым выкарыстаннем гiсторыi як шструмента у палiтычнай барабе як унутры 
краiны, так i на мiжнароднай арэне.

Памяць разумеецца як сродак канструявання людзьмi свайго мшулага. 
З аднаго боку, памяць даследуеца як сведчанш чалавека, якi перажыу нейкi 
вопыт. З iншага боку, паняцце памящ выкарыстоуваюць для аналiзу рэпрэ- 
зентацый мiнулага i яго канструявання праз медыя памяцi -  к н т , кiно, 
манументы, цэрэмонii i г.д.

Палiтыка памяцi, накiраваная на канструяванне iнклюзiунай ^дэнтыч- 
насцi, з’яуляецца iнтэлектуальным прадуктам заходнееурапейскай iнтэлекту- 
альнай традыцыi, у той час як пстарычная палiтыка мае германскiя 
i асаблiва польскiя каранi. Менавiта у краiнаx былога сацыялiстычнага лагера 
палпычнае выкарыстанне мiнулага набыло найбольшыя памеры.

Посткамунiстычная трансфармацыя i усталяванне палпычнага плюра- 
лiзму парадаксальна прывялi да росту канфлштагеннасщ палiтыкi памяцi. 
Працэсы дэмакратызацыi хоць i праxодзiлi па-рознаму у краiнаx былога 
сацыялiстычнага блока, аднак у сферы исторый прывялi да фармiравання 
новага наратыву, дзе агульнымi рысамi сталi: нацыяналiзацыя псторый, 
акцэнтуацыя традыцый незалежнасцi з гларыфшацыяй пантэона пакутнiкау 
i змагароу за нацыянальны суверэнiтэт, крымiналiзацыя i вiктымiзацыя 
мiнулага нацыi. Фармiраванне уласнай щэнтычнасщ i пазiцыяванне сваёй
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крашы у свеце адбываецца праз супрацьпастауленне пстарычным пращу- 
шкам, яюя выступаюць у якасщ канстыту1руючага “1ншага” Псторыя 
уласнай дзяржавы i народа выступае аб'ектам агрэшуных памкненняу пста- 
рычных пращушкау, якiя вызначаюцца па этнанацыянальных катэгорыях.

Вынiкам росту палiтызацыi псторый стала iнстытуцыяналiзацыя пста- 
рычнай паштыю (палiтыкi памяцi) цi стварэнне спецыяльных шструментау, 
з дапамогай якiх палпычныя актары рэалiзуюць гiстарычную палiтыку. 
У якасцi шстытутау выступаюць традыцыйныя установы, як музеi, мема- 
рыялы, падручнiкi, а таксама новыя сродкi iнструменталiзацыi гiсторыi: 
iнстытуты нацыянальнай памяцi, камiсii па барацьбе з фальсiфiкацыямi 
гiсторыi i т.п. Як адзначаецца у найноушым выданнi, прысвечаным палiтыцы 
памяцi у Расii i краiн Усходняй Еуропы (СПб, 2020), да сферы шстыту- 
цыяналiзацыi неабходна аднесщ i устойлiвыя практыкi, яюя маюць значэнне 
для ix удзельшкау як пацвярджэнне ix прыналежнасцi да пэунай групы 
i зацвярджэння щэнтычнасщ. Прыкладам могуць быць разнастайныя цыры- 
монii ад ускладання кветак i вянкоу да зачытвання iмёнау рэпрэсаваных.

У рамках трэцяй xвалi даследаванняу памяцi акцэнт змяшчаецца 
з праблем пабудовы наратыву, выбару месцау памящ, сродкау яго прасоу- 
вання на канфлжты наратывау, барацьбу за музе^ помнiкi. Цэнтральная 
увага у гэтым падыходзе сканцэнтравана на iнстытутаx, яюя разумеюцца як 
арганiзацыi i устойлiвыя практыкi. Таксама сярод актуальных тэндэнцый 
адзначаеца неабходнасць весцi размову не аб памящ, але аб памяцях, з 
акцэнтам на працэс вытворчасщ iдэнтычнасцей i фармiравання груп, замест 
таго каб глядзець на памяць як на вышк дзейнасщ ужо сфармiраваныx груп. 
Новая палiтыка щэнтычнасщ актыуна выкарыстоувае сферу культурнай 
щ гiстарычнай памяцi для артыкуляцыi i зацвярджэння правоу груп, якiя 
дабiваюцца кампенсацыi за свой гiстарычны трауматычны вопыт, што 
падкрэслiвае аспект канструявання груп сродкамi палiтыкi памяцi.

Падобную думку выказвае польскi даследчык М. Лучэусю, якi прапануе 
аналiзаваць пстарычную палiтыку праз выкарыстанне паняцця “маральны 
каттал” -  наратыу, якi надае маральны статус, маральную вартасць щ 
маральны характар. Гiстарычная палiтыка таюм чынам канструюе i падтрым- 
лiвае щэнтычнасць групы праз этас (кантынупэт наратыву); вяртанне да 
вытокау (атаясамленне з аxвярамi i прызнанне сябе за ix нашчадкау) 
i канверсш (зварот да сучаснасцi i канструяванне маральнай iдэнтычнасцi). 
Гiсторыя такiм чынам стварае маральны фундамент щэнтычнасщ праз 
падтрымку геройскix традыцый, памяць аб ахвярах або, як у выпадку 
Г ерманй, рашучае адмауленне ад злачынствау мiнулыx рэжымау.

Такiм чынам, на цяперашш час у даследаваннях зацвердзшася выка
рыстанне двух тэрмшау: “палпыка памящ” i “пстарычная палпыка”, але 
адназначнага размежавання i дэфшщый паняццяу не адбылося. Заходне- 
еурапейская традыцыя, у якой працуюць i шэраг расiйскix навукоуцау, 
сxiляеццца да ужывання аначэння “палпыка памящ”, у той час як 
у Цэнтральна-Усходняй Еуропе у афiцыйным дыскурсе большае распау- 
сюджванне атрымала “пстарычная палпыка”
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