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«убогі пам’яттю»: 
яК минуле зводить самість та іншого разом

Вступ

Однією з найважливіших тенденцій історичних досліджень сьогодні є реабіліта-
ція історичної пам’яті. чому йдеться саме про реабілітацію, стане зрозумілим, якщо 
ми звернемося до основної опозиції, що цікавить істориків і філософів сьогодні, — 
«історія/пам’ять». На рівні здорового глузду видається очевидним, що навіть якщо 
історія та пам’ять не зобов’язані перебувати в стані конфронтації, то принаймні вони 
виконують цілком відмінні функції. Історія збирає факти та продукує із них фак-
тичні реалії минулого. пам’ять, натомість, є вибірковою, оскільки в ній ми знахо-
димо або те, що боїмося забути, або те, що боїмося згадати.

Відразу стає очевидним зв’язок опозиції, що нас цікавить, з іншими антитезами: 
«кореспонденція/інтерпретація», «колективне/індивідуальне». Історія, як зазна-
чалося раніше, намагається встановити відповідність між свідченням про подію та 
самою подією — до того ж відповідність рівнозначну (ще раз зазначимо, що цього 
разу йдеться про позицію здорового глузду, тобто позицію загальноприйнятну, 
а в сучасних умовах такою є позиція епістемології). Натомість пам’ять свідчить про 
значущі події нашого життя. Малоймовірно, що нас у цьому випадкові не турбува-
тимуть питання про те, що саме відбувалося з нами в той чи інший час нашого 
життя, що є для нас значущим, як це відбувалось, де зв’язок цієї події з наступними 
або попередніми тощо, — проте усі ці проблеми будуть нас хвилювати не самі по 
собі, а як підпорядковані моменти у відповіді на питання про значення та значущість 
цих конкретних подій для самоідентичності. Звідси вже зрозуміло, що пам’яттю, як 
видається, володіють лише індивіди, натомість історія — це доля колективів (націй, 
етносів тощо). Як наслідок, протягом тривалого часу було заведено встановлювати 
ієрархію тих способів, за допомогою яких ми ставимось до минулого. І, напевне, 
історія посідала вищу позицію щодо пам’яті, коли йшлося про коґнітивні можли-
вості кожної з них. пам’ять завжди залишалася візерунком, створеним на тлі історії, 
орнаментом, що є надлишковим щодо фактів.

Утім, насправді, сучасне розуміння зіставлення історії та пам’яті не може бути 
таким рівнозначним. Отже, додатковим свідченням того, що сьогодні ми спосте-
рігаємо перегляд опозиції «історія/пам’ять», є зазначена п. Нора інверсія сенсу 
ідентичності: «Слово “ідентичність” зазнало смислової інверсії, аналогічної й рів-
нобіжної їй що відбулася зі словом “історія”. З індивідуального поняття вона 
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стала колективним, а з суб’єктивного — ніби логічним й об’єктивним» 1. Тому 
цілком імовірним видається припущення, що й інші опозиції, пов’язані нами 
раніше з опозицією «колективне/індивідуальне», будуть також зазнавати серйозних 
змін.

Стосовно пари «історія/пам’ять», що нас безпосередньо цікавить, то ці зміни 
можна подати як дві тенденції, які, утім, випливають з одного джерела: а) історія 
тепер орієнтується не на пошук відповідності фактові й опису, а на інтерпретацію 
події; б) пам’ять, як й ідентичність, стає не лише (не стільки?) індивідуальним про-
єктом, але й колективним — цей проєкт належить тепер насамперед соціальній 
групі, а не індивідові.

І в цьому значенні ми можемо твердити про реабілітацію пам’яті — вона не 
лише набуває нової значущості в сучасних умовах 2, але і, це не менш важливо, 
приходить усвідомлення того, що сама історія як епістемологічний проєкт не може 
відійти, по суті, від тих механізмів, якими користується пам’ять. Тобто історія (як 
дисципліна), попри свої епістемологічні претензії, є пам’яттю. І це твердження 
має бути ретельно обговореним, оскільки якщо раніше ми намагалися захищати 
пам’ять перед історією, то тепер, як видається, доводиться захищати історію перед 
пам’яттю. проте як це зробити в умовах ерозії епістемологічних сподівань? І в яко-
му значенні ми взагалі можемо розрізняти історію та пам’ять, якщо, як ми пере-
коналися, вони функціюють доволі подібним чином? чи можемо ми стверджува-
ти «правдивість» історії сьогодні? Як розв’язати ті суперечки, що виникають між 
мною та Іншим, якщо наші спогади про одну й ту саму історичну подію розходять-
ся кардинальним чином?

Намагаючись дати відповідь на вже поставлені питання, ми переконаємося, що 
на цьому шляху має бути звернення до проблеми ідентичності — у якому саме зна-
ченні, буде показано далі. Крім того, слід буде згадати суть того варіанту наративізму, 
що його сповідує Ф. Анкерсміт, оскільки це допоможе нам пояснити, чому й у якому 
значенні історія стає пам’яттю. Таким чином, ми розпочнемо з проблеми наративізму, 
у зв’язку з чим згадаємо позицію Анкерсміта, а згодом повернемось до неї під час об-
говорення можливого зв’язку між історичною пам’яттю та увагою до ідентичності.

І.	Історія	як	пам’ять

при поясненні, чому історію сьогодні все частіше починають розуміти як пам’ять, 
неуникненним є звертання до різних версій того, чим є історична пам’ять. У цьому 
підрозділі ми зосередимось на двох версіях, не рахуючи невеличкої ремінісценції по-
глядів Анкерсміта. Ними будуть, по-перше, наративістська інтерпретація історії — 
і у зв’язку з цим буде згадано ідеї Ю. Лотмана, по-друге, розуміння пам’яті як колек-
тивного феномену — тут ми будемо орієнтуватися першочергово на М. Гальбвакса.

чому прийняття наративістської позиції приводить до перенесення акценту 
з історії на пам’ять? Відповідь на це питання не є такою очевидною, як це може ви-
датися на перший погляд. Справді, згадаємо наративізм Анкерсміта. Текст є важливим 
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для історії тому, що лише завдяки цілісності, властивій наративу, окремі факти, на 
які так сподівались позитивісти, можуть набути якогось значення. Зогляду на це Ф.  
Анкерсміт називає історичні наративи реченнями — як і наратив, речення (у синтак-
сичному значенні) не зводиться до термінів, що його складають. Навіть більше, 
наратив є пропозицією * в значенні «запрошення», тобто певний наратив є пропо-
зицією, запрошенням дивитися на історію в певний спосіб.

Але тоді важливо пам’ятати, що Анкерсміт зовсім не вважав, що ці пропозиції 
є цілком довільними. Вони є довільними з того погляду, що немає тієї субстанції, 
яка вказувала б, як саме має розповідатися наратив. проте вони зовсім не є довіль-
ними в тому сенсі, що, висловлені колись хоча б одного разу, вони «вимагають» 
подальшого розвитку. У цьому зв’язку Анкерсміт пропонує ранжувати наративи 
згідно зі ступенем їхньої успішності, до того ж критерієм останньої буде узгодженість 
усього наративу 3.

Навряд чи можна стверджувати щось подібне щодо пам’яті — усе ж таки, якщо 
і є якийсь сенс відрізняти пам’ять одного суб’єкта від пам’яті іншого, то крите-
рієм тут також буде узгодженість, але не в анкерсмітівському значенні. У твер-
дженні про пам’ять нас першочергово цікавить не просто пов’язаність тих чи 
інших історичних фактів, але її — пам’яті — потенціал у встановленні узгодже-
ності між подіями минулого, з одного боку, і нашою сучасною ідентичністю — 
з іншого. показово, що Анкерсміт також свідчить про ідентичність, але в іншо-
му ключі: «поняття (моделі) індивідуальних речей є логічно залежними від на-
ративних інтерпретацій (ідентичність). Таким чином, ідентичність передує інди-
відуальності, а не навпаки, як уважає позитивізм» 4. проте, вочевидь, у даному 
разі в Анкерсміта йдеться не про звичну для нас соціальну ідентичність, але про 
цілісність наративу, або, що те саме, про цілісність контексту («ідентичність» 
наративу) в його визначальному розумінні щодо конкретного характеру факту 
(події). Тому питання про зв’язок наративізму, пам’яті та проблеми ідентично сті 
стосовно Анкерсміта потребує подальшого ретельного дослідження. попередньо 
ж можна зазначити, що цей зв’язок, поза сумнівом, існує, проте він не є таким 
очевидним, щоб його можна було відкрити одразу.

Розглянемо зв’язок наративізму Анкерсміта й реабілітації пам’яті з дещо іншого 
боку, не звертаючись до проблеми ідентичності, до якої нам ще треба буде прийти. 
Цим аспектом є та вирішальна роль, яку в даній версії історії відведено інтерпретації 5. 
Якщо ми у своєму історичному дослідженні орієнтуємося на інтерпретацію, а не на 
кореспонденцію, то ми не будемо шукати реальності як тієї низки речей і подій, яку, 
у своїй застиглій монументальності, уже визначив рух нашого дослідження. Ідучи за 
ефектною метафорою Рорті і дещо її перефразувавши, ми вже не будемо намагатися 
перетворювати себе на дзеркало, що здатне відобразити в собі порядок Історії.

* Тут автор використовує гру слів у російській мові («предложение» у синтаксич-Тут автор використовує гру слів у російській мові («предложение» у синтаксич-
ному значенні та «предложение» як пропозиція, запрошення), яку неможливо 
аналогічним чином передати українською. (Прим. пер.).

Уладзіслав Навіцький. «Убогі пам’яттю»: як минуле зводить самість та Іншого разом
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І справа, звісно, не в тому, щоб зруйнувати нібито існуючий порядок або у від-
мові його «відображати». Усе, що ми маємо, — це матеріал, безліч фактів, які слід 
укласти в наратив, який, інакше кажучи, ми маємо проінтерпретувати. З цього по-
гляду робота пам’яті завжди є близькою до способу функціювання наративу — вона 
також зацікавлена не в точному відтворюванні низки подій, а радше, структуруван-
ні менш значущих подій довкола центра, під яким у даному разі слід розуміти події,  
наділені більшою значущістю щодо інших 6. Утім, тут нас очікує та сама проблема — 
більшою значущістю для кого? Неминуче ми будемо пов’язувати пам’ять із такою 
інтерпретацією історичних фактів, яка розкривається ідентичністю з метою власної 
ідентифікації. Якщо ми будемо підкреслювати насамперед цільність наративу, як це 
робить Анкерсміт, то для нас завжди буде проблематичним пошук зв’язку між на-
ративом, що розуміється таким чином, й ідентичністю, про яку згадуємо в розмір-
ковуваннях про пам’ять. проте очевидно, що анкерсмітівський варіант наративізму 
не є єдиним, тому варто звернути увагу на альтернативні версії наративізму, які, 
можливо, виявляють більший зв’язок між пам’яттю, ідентичністю та наративістським 
дослідженням історії.

Розгляньмо варіант наративізму в працях Ю. Лотмана. перше, що слід зазна-
чити, це переконаність Лотмана в інтерпретаційній функції тексту. Як і Анкерсміт, 
Лотман стверджує, що було б великою помилкою вважати, що епістемологічна 
(кореспондентська) функція є для тексту єдиною чи провідною. Можна згадати ще 
принаймні про дві — творчу та функцію пам’яті. Якщо перша — це здатність тексту 
породжувати нові значення, то друга вказує на здатність тексту акумулювати ті змі-
ни, що з ним відбулися, під час неодноразового перечитування та переповідання 
в різних культурних контекстах.

Очевидно, що, попри позірне протистояння цих двох функцій тексту (творча 
спрямована на продукування нових значень, а друга, «пам’ятна», — на відтво-
рення вже накопичених у попередні епохи значень), вони мають спільне під-
ґрунтя: обидві стають можливими лише тому, що текст ніколи не може бути 
рівнозначно декодованим, як би не намагалися сцієнтистськи орієнтовані про-
грами оголосити це можливим. Ураховуючи цей факт, ми констатуємо, що ґене-
рування нових значень та функція пам’яті, за великим рахунком, означають одну 
і ту саму властивість тексту, а не лише походять з одного джерела. Якщо рівно-
значне декодування є неможливим (як і цілком довільна інтерпретація — тут 
позиція Лотмана ще раз перетинається з ідеями Анкерсміта 7), то пам’ять тексту 
є не стільки точним відтворенням тих сенсів, яких він набув протягом своєї іс-
торії, але, радше, постійною інтерпретацією та реінтерпретацією цих сенсів 
у нових культурних умовах. Пам’ять	стає	проєктом	—	тим,	що	слід	вчинити,	а	не	
просто	тим,	що	треба	відновити	у	своїй	недоторканості. Якщо і є якась відмінність 
між цими двома функціями, що їх виокремлює Лотман, то цю відмінність слід 
описувати в термінах суб’єкта активності — ґенерування нових значень є ініці-
ативою учасника комунікації, тоді як функціювання пам’яті тексту науковець 
описує за допомогою пасивного стану 8.
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Як бачимо, ідучи цим шляхом, ми зовсім не наблизилися до питання про зв’язок 
наративізму та ідентичності, що цікавить нас найбільше. Дійсно, пам’ять, яка мала 
б бути сполучною ланкою, так і не виникла на нашому шляху, оскільки пам’ять 
тексту є просто результатом акумуляції його значень, набутих у різних культурних 
контекстах. І така акумуляція ще не свідчить про те, хто і як здійснював цю акуму-
ляцію, а тим більше, яким чином ці «хто» і «як» взаємоперетікають — а саме це 
і потрібно для пояснення того, яким чином ідентичність і її пам’ять перетікають 
одна в одну. Не випадково, як ми могли переконатися, Лотман описує ці процеси 
накопичення значень, властивих текстові, за допомогою метафор стихійних сил 
природи («метеоритний дощ», «проростаюче зерно»).

Можливо, наша невдача пояснюється тим, що ми порушили лише один аспект 
цілісності та зв’язності повідомлення, який передається за допомогою тексту. Вод-
нораз можливим є й інший кут зору, коли нас буде цікавити сам наратив, розпо-
відь — послідовність і порядок (у значенні розташування одних частин розповіді 
щодо інших), які й надають текстові цілісності 9.

Якщо спробувати коротко реконструювати погляди Лотмана, то наратив є ре-
зультатом двох викривлень: «Таким чином, ми можемо зробити висновок, що по-
треба спиратися на тексти ставить історика перед невідворотністю подвійного ви-
кривлення. З одного боку, синтагматична лінійна спрямованість тексту трансформує 
подію, перетворюючи її на наративну структуру, а з іншого, протилежна спрямова-
ності погляду історика» 10. Лінійна спрямованість, виокремлення суб’єкта повідо-
млення та його численних предикатів, врешті, підпорядкування граматичним 
і синтаксичним правилам — усе це є доконечною умовою того, що саме повідомлен-
ня як таке було сформоване. Іншими словами, історик перебуває в тій ситуації, коли 
йому ще треба створити факти, перш ніж їх пояснити 11.

Згодом, саме на цьому другому етапі — етапі пояснення, а точніше, інтерпретації — 
ми стикаємося з другою деформацією, яка є результатом того, що історик завжди 
приречений сортувати факти згідно з їхньою значущістю і вибудовувати з них ті іє-
рархії, які могли б йому дозволити не лише передавати ті чи інші відомості, але й фор-
мувати певний наратив щодо цих подій: «Кожен жанр, кожен культурно-значущий 
різновид тексту добирає власні факти. Те, що є фактом для міту, не буде таким для 
хроніки, факт п’ятнадцятої шпальти газети — не завжди факт для першої. Таким чином, 
з позиції того, хто передає, факт — завжди результат вибору з маси довколишніх подій 
тієї події, що має, за його уявленнями, значення» 12. Історик перебуває в центрі складно-
го переплетіння різних кодів, що вказують йому на спосіб сортування фактів, їхнього 
вибудовування рівночасно і в горизонтальному (послідовність подій), і у вертикаль-
ному (ієрархізована значущість фактів) вимірі. Отже, тут виникають саме ті проблеми, 
які ми вже зачіпали, коли розглядали зв’язок між пам’яттю та ідентичністю — вибір 
значущих фактів та їх структурування в єдине ціле. Не вистачає, щоправда, ще одно-
го елемента: демонстрації того, що цей наратив є рівночасно й фундаментом для 
ідентифікації, і його метою. проте імпліцитно ця проблема міститься у вказаному 
нами моменті, пов’язаному з «вибором значущих фактів».

Уладзіслав Навіцький. «Убогі пам’яттю»: як минуле зводить самість та Іншого разом
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Цілком правомірними є питання — для кого ці факти є «значущими» і чому вони 
є «значущими». Нам треба розглянути наративістські підходи, щоб відкинути будь-
які міркування про значущість як таку. Тепер ми безпосередньо зіткнулися з про-
блемою критерію, згідно з яким слід добирати матеріали для наративу. І ми маємо 
право спитати, як відбувається вибір кодів для добору фактів і складання їх в один 
наратив, за яким критерієм з незліченного набору правил добираються ці конкрет-
ні правила, з якими працює історик? чи є сенс твердити про соціально закріплені 
правила добору фактів? Якщо так, то чи не є це визнанням існування такого фено-
мену, як «колективна пам’ять»?

Відповіді на ці питання ми можемо знайти, звернувшись до ідей М. Гальбвакса, 
який одним із перших закцентував увагу на колективній пам’яті як на значущому 
феномені. проте, що важливіше, він же вказав на те, яке велике значення має ця 
проблема для розв’язання питання про значення історії, а також для зв’язку мину-
лого із сучасністю. Найперше слід згадати переконання Гальбвакса про те, що не-
можливо рівнозначно розрізнити індивіда та колектив, якщо йдеться про минуле. 
У вступі до цієї статті вже наведено поширене переконання про те, що пам’ять 
властива індивідам, а історія — колективам. Гальбвакс здійснює подвійний наступ 
на це переконання — по-перше, не слід уважати, що минуле соціальної групи може 
бути представлене лише історією в безпосередньому значенні слова. Варто розріз-
няти історію великої соціяльної групи та пам’ять цієї групи, які протистоять безпо-
середньо: «Історія — це, поза сумнівом, зібрання тих фактів, що посіли найважли-
віше місце в пам’яті людей. проте… події минулого добирають, протиставляють та 
класифікують, виходячи з тих потреб або правил, що не були актуальними для тих 
кіл, які тривалий час зберігали живу пам’ять про них. Річ у тому, що історія зазвичай 
починається в той час, коли закінчується традиція, коли затухає або розпадається 
соціальна пам’ять» 13.

Історія прагне досягнення максимальної відповідності стосовно того, що вона 
вважає історичною реальністю, натомість пам’ять, як уже неодноразово підкрес-
лювалося, зайнята «наративізацією» історичного матеріалу та його ієрархізацією, 
відкидаючи незначущі елементи, визначаючи центральні події та підпорядковую-
чи їм менш значущі. Утім, що нового повідомив нам Гальбвакс, так це те, що таке 
конструювання пам’яті не обов’язково є справою індивіда — можливим є такий 
феномен, як «колективна пам’ять», і питання, яке слід поставити в цьому випадко-
ві, це питання про сутність цього феномену.

Справді, чи мається тут на увазі те, що колектив виступає як суб’єкт, своєрідною 
формою розвитку абсолютного духа, якщо скористатися мовою Геґеля? Навряд чи, 
оскільки це означало б надто сильну субстантивізацію ідей Гальбвакса. Насправді, 
таке уявлення про пам’ять було б колективним лише з того погляду, що воно не було 
б індивідуальним, тобто тут підкреслювався б лише той аспект, що суб’єктом пам’яті 
є не індивід, а група. Це означало б, що групи просто заступають місця індивідів, 
стають дійовими суб’єктами історії — і навряд чи варто шукати в тексті Гальбвакса 
потвердження цих ідей. З іншого боку, не варто вважати, що колективна пам’ять 
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є лише своєрідною пустою рамкою, яку індивід заповнює власними спогадами, — 
проблема вже в тому, що як колективна така рамка завжди вимагає свого визначен-
ня. Інакше кажучи, значущі події історії стають такими лише заднім числом, і тому 
навряд чи варто стверджувати, що спогади індивіда просіюються крізь сито «колек-
тивної пам’яті» — рамка завжди ще вимагає власного встановлення 14.

Отже, колективну пам’ять нам слід розуміти як своєрідний соціальний простір, 
важливість якого, згідно з Гальбваксом, полягає в забезпеченні ґенерації сенсів щодо 
минулого, що є значущими для всієї групи 15. проте, поряд із цим, варто враховува-
ти ту примусову силу, якою стосовно індивідуальної пам’яті є така колективна іс-
торія, — звернімо увагу в уже наведеній цитаті, що саме вона дає нам «точки опори 
й системні одиниці» і саме за допомогою останніх ми багато в чому формуємо й нашу 
індивідуальну пам’ять.

Тут ми впритул наблизилися до другого заперечення, що його висловлює Гальб-
вакс щодо точної співзалежності колективу та історії, з одного боку, й індивіда та 
пам’яті — з іншого. Індивід багато в чому формує свої спогади під впливом тих груп, 
елементом яких він є, — і важливо розуміти, що ця примусовість є не імперативною, 
але є наслідком діалектичної взаємодії індивідів у «колективному часі й колектив-
ному просторі». Саме через таке розуміння функціювання колективної пам’яті слід 
пояснювати дві основні відмінності між пам’яттю та історією, на які вказує Гальб-
вакс.

першою такою відмінністю буде дискретний характер історичного дослідження 
й орієнтація пам’яті на безперервність минулого. Інакше кажучи, якщо історія на-
магається розділити минуле на окремі епохи або будь-які інші чітко окреслені пері-
оди, то пам’ять, навпаки, завжди зайнята пошуком зв’язків між подіями минулого, 
а також зв’язків між минувшиною та сучасністю. Тут ми спостерігаємо примусову 
силу колективної пам’яті, оскільки вона буде зберігати події, які є необхідними для 
даної групи.

Другою відмінністю буде універсальність історії та множинність версій пам’яті. 
Це безперечно, оскільки епістемологічний підхід, що визначає саму сутність істо-
ричного дослідження, вимагає рівнозначності й рядоположності всіх приявних 
фактів — відповідно, минуле не може бути розділене на якісно відмінні шари, які 
жодним чином не перетинаються і навіть протистоять. Не так у випадку з пам’яттю — 
версії пам’яті різних груп є в принципі непорівнянними та неспівставними, й не 
тому, що свідчать про різні факти, а тому що свідчать про них у зовсім відмінний 
спосіб. Зрозуміло, звідки береться ця відмінність — факти перестають бути фактами 
у прямому значенні слова, оскільки в різних колективах вони набувають різного 
значення: «Історик не пристає на жодну з існуючих позицій або навіть ті, що існу-
вали, реальних чи живих груп, для яких, навпаки, усі події, місця та періоди мають 
далеко не однакове значення, оскільки вони їх по-різному зачіпають» 16. пам’ять 
є результатом зусиль з інтерпретації, на відміну від історії, яка намагається звести 
долю інтерпретації в дослідженні до нуля, — як уже зазначалося, пам’ять не є раз 
і назавжди встановленим загальноприйнятим способом відтворення минулого. 

Уладзіслав Навіцький. «Убогі пам’яттю»: як минуле зводить самість та Іншого разом
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Якби ці спогади жодним чином не залежали від зусиль індивідів, які становлять 
групу, то вони б цілком вкладалися в епістемологічний проєкт історії, оскільки було 
б можливо скласти один-єдиний план спогаду. Оскільки це, як видається, немож-
ливо, вирішального значення в дискурсі про минуле набуває саме феномен колек-
тивної пам’яті в тому його розумінні, що було викладено раніше.

Отже, ми побачили, якого значення набуває тема пам’яті та її протистояння іс-
торії, коли ми звертаємося до феноменів індивідуальних і колективних спогадів. 
Нарешті ми готові відповісти на питання, поставлені раніше, перед зверненням до 
ідей Гальбвакса 17. по-перше, вибір фактів здійснюється за допомогою колективної 
пам’яті тієї групи, до якої належить історик. Тому, по-друге, історія не є наслідком 
суто індивідуальних зусиль з інтерпретації. проте, по-третє, способи інтерпретації 
минулого ніколи не визначено однозначно, вони завжди залежать від обраної по-
зиції, тобто завжди залежать від точки зору групи. У цьому слід убачати особливе 
розуміння зв’язку минувшини й сучасності з точки зору Гальбвакса — минувшина 
цікавить нас не як віддалений об’єкт дослідження, але як пам’ять, що вирішальним 
чином визначає нашу сучасність: «…група, яка насамперед для себе намагається 
увічнити ті відчуття та образи, які складають матерію її думки. У такому випадку 
головне місце в її пам’яті займає той час, протягом якого з нею не відбувалося гли-
боких змін». Ось чому такою важливою була безперервність минулого, за орієнта-
цією на яку ми відрізнили пам’ять від історії, — завдяки налагодженню цієї безпе-
рервності група формує свій образ, тобто вона формує власну ідентичність.

І саме тут ми вбачаємо ще один ключовий чинник наших міркувань — пам’ять 
безпосередньо пов’язана з ідентичністю, до того ж не просто як причина й наслідок 
(якщо є пам’ять, то є ідентичність) — це передбачало б автономне існування ідентич-
ності, незалежне від зусиль із її створення. проте у тім-то й річ, що пам’ять є ідентич-
ністю, а ідентичність є пам’яттю, тому що ми лише тоді починаємо формувати нашу 
пам’ять, коли виходимо з певної конкретної ідентичності. З іншого боку, наша іден-
тичність формується лише тоді, коли ми певним чином визначаємо себе щодо мину-
лого. Тому	робота	пам’яті	є	роботою	зі	створення	власної	ідентичності.

проте тут ми стикаємося з новим питанням, що може ховатися за позірною 
самозрозумілістю вислову «робота пам’яті», — і варто зазначити, що тут ми також 
наближаємося до проблеми, сформульованої у вступі до цієї праці, проблеми, що 
стосується «справедливої» пам’яті або захисту історії перед пам’яттю. Для того щоб 
відповісти на ці питання, звернімося до ідей п. Рікера, які багато в чому зачіпають 
позначене нами коло завдань.

ІІ.	Пам’ять	як	ідентичність

Як і попередні дослідники, Рікер ставить перед собою завдання дослідити пам’ять 
із точки зору тих функцій, які вона «успішно реалізує». попри те, що спогади спря-
мовано на точне відтворення фактичного стану справ, твердити про «неправдиві 
свідчення» пам’яті можна лише потому, як ми врахуємо її першочергове значення 



33

для збереження минулого: «…недоліки, що свідчать про забуття… слід розуміти не 
як патологічні форми, не як дисфункції, а як тіньовий бік освітленого простору 
пам’яті, яка пов’язує нас із тим, що відбулось до того, як ми це запам’ятали» 18.

У чомусь повторюючи позицію Гальбвакса, Рікер стверджує, що минуле від-
кривається нам саме через пам’ять, тоді як історичне дослідження стає можливим 
і потрібним лише після втрати будь-якого зв’язку з минулим. Маємо парадоксаль-
ний висновок — історичне дослідження не знає часу, і це незнання є умовою самої 
можливості історії в її звичному значенні. Отже, для історика-епістемолога немає 
принципової відмінності між різними часами минулого, за великим рахунком, 
немає відмінності між сучасністю та минулим, оскільки історичне дослідження 
першочергово спрямовано на подолання дистанції, що відокремлює різні часи:  
«…факти можуть уважатися осягнутими, або якщо слідувати Фукідіду, піднесени-
ми до ранґу “вічного володіння”(possession à jamais). Таким чином, самі події 
в царині історичного пізнання мають тенденцію наблизитися до “стану речей”» 19. 
Тому, залишаючись на позиціях історика, ми ризикуємо взагалі втратити розумін-
ня минулого — саме пам’ять і дозволяє нам упізнати серед різних «речей» речі	мину-
лого. Що ж у ній здатне надати нам подібну допомогу? Щоб відповісти на ці пи-
тання, слід звернутися до тих дихотомій, якими Рікер окреслює простір викладу 
про пам’ять.

першою такою дихотомією (яку, утім, не варто вважати чіткою диз’юнкцією) 
є пара «звичка/пам’ять». Відмінність між ними полягає в тій ролі, яку кожна з них 
відводить уже згаданій дистанції між часами — вочевидь, звичка вихолощує таку 
дистанцію, і те, що є надбанням минулого, стає рядоположним із сучасністю, влас-
не, стає сучасністю. Не так із пам’яттю: «У цих двох крайніх випадках [звичці 
й пам’яті — У. Н.] передбачається приявність попереднього досвіду; проте у випад-
ку зі звичкою цей раніше набутий досвід є долученим до сучасного життя, що не 
позначено й не декларовано як минуле; в іншому випадку відсилання до раніше 
набутого досвіду здійснено саме як до досвіду, що був досягнутий у минулому» 20. 
Другою опозицією буде «воскресіння пам’яті/викликання пам’яті». Їх можна від-
різнити за допомогою виконуваної ними коґнітивної функції: якщо в першому 
випадку ми завжди впевнені в передуванні «речі» спогадам про неї (що зближує 
воскресіння пам’яті зі звичкою), то про викликання пам’яті Рікер твердить як про 
дослідження «із відтінком неспокою». Неспокій виникає тому, що ми не впевнені, 
чи зберігся в нашій пам’яті відбиток тієї речі, яку ми намагаємося пригадати. На 
відміну від воскресіння пам’яті — цього методичного дослідження змісту наших 
спогадів — викликання пам’яті завжди пов’язано з ризиком того, що воно не вдасть-
ся, і те, що ми намагаємося пригадати, залишиться назавжди лише слідом, який 
постійно тривожить.

Зупинившись поки що на цих двох дихотоміях, ми вже можемо зазначити, що 
Рікер уважає найважливішою функцією пам’яті — поза сумнівом, її пойетичну озна-
ку, оскільки вона	не	стільки	намагається	відображати	події	минулого,	скільки	формувати	
їхній	сенс	та	значення	для	нас	у	сучасності	(тут уже виявляється феноменологічна 
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особливість рікерівського дослідження комеморіалізму). Можна зупинитися на цьо-
му пункті та вказати на нього як на той сенс, який і має містити поняття «робота 
пам’яті» — пам’ять ґенерує сенси, а не лише намагається максимально точно їх від-
творювати.

Утім, твердячи про дієву пам’ять, Рікер не просто вказує на творчий характер при-
гадування — у даному разі ми можемо звернути увагу на поняття «обов’язок пам’яті». 
Справді, якби ми зупинилися на пойетичній, генеруючій особливості спогаду, то чи 
не означало б це, що вся праця історика полягає тепер у чомусь на кшталт словесних 
ігор, де матеріялом є «справи давно минулих часів»? Риторичність цього питання 
є очевидною — ми вже переконались, що спогад як викликання чогось у пам’яті за-
вжди пов’язаний зі стурбованістю з приводу того, вдасться чи ні відшукати конкретне 
переживання. Відповідно, пам’ять, принаймні як викликання чогось у пам’яті, завжди 
йде в парі з орієнтацією на значущий спогад. Як уже зазначалося, значущості як такої 
не буває, вона виникає лише тоді, коли людина займає певну позицію (на думку 
Гальбвакса, під час входження до групи, що володіє власною колективною пам’яттю). 
Тому, власне, наше питання можна сформулювати так: «Що чинити в ситуації, коли 
одна пам’ять (колективна пам’ять — за Гальбваксом) пригадує те, що інша група що-
сили намагається забути?». Справді, ґенеративне функціювання могло б здійснюва-
тися лише в умовах цілковитої герметичності групи. проте це було б неможливим із 
багатьох причин, одну з яких назвав Анкерсміт: там, де немає великої кількості інтер-
претацій, немає жодної інтерпретації, є лише історія 21.

Тому, було б набагато точнішим викласти стан справ у царині пам’яті як прагнен-
ня кожної пам’яті стати історією 22 — і тут постає питання, чи можлива якась леґі-
тимація цієї боротьби? Леґітимація, яка дозволила б подати її як боротьбу за прави-
лами, — оскільки, якщо йдеться про пойезис пам’яті, то які тут можуть бути прави-
ла? Виходить так: у кого спогади будуть найяскравішими, той і переміг у цьому 
змаганні (а «яскравість», певно, прямо пропорційна різним видам капіталу, від еко-
номічного до символічного). Саме тут варто пригадати заклик Нора, наведений 
у вступі до цієї статті — ми захистили пам’ять від історії, тепер настав час захистити 
історію від пам’яті.

Свій варіант такого захисту пропонує і Рікер — і вочевидь його проєкт не означає 
повернення до епістемологічної версії історії. Як уже зазначалося, працююча пам’ять 
має бути наповнена обов’язком пам’яті, а точніше, працююча пам’ять — це та пам’ять, 
яка завжди поінформована про власний обов’язок.

першочергово тепер слід зазначити, що пойетичний характер пам’яті сам по собі 
ще не означає зловживання пам’яттю. Інакше кажучи, є певна різниця між тією 
невідворотною однобічністю, що буде властива будь-якому проєктові пам’яті 23, та 
інструменталістським використанням пам’яті для підписання історичних вироків із 
виправданням або звинуваченням, які є такими невідворотними в процесах іденти-
фікації. Є певна різниця між «власним вікном» та ідеологічним вибілюванням себе/
паплюженням супротивника. Якщо в першому випадкові ми стикаємось із тією, 
кожного разу своєрідною, оптикою бачення, що відрізняє будь-який погляд від 
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іншого (тут можна згадати міркування Анкерсміта про роль метафори у знанні, по-
будовані значною мірою на подібних ідеях Дериди), то у другому випадкові перед 
нами — свідоме використання пам’яті (або, навпаки, забуття) для леґітимації певних 
ідентифікацій 24. Зокрема, важливо мати на увазі, що друге жодним чином не ви-
пливає з першого, хоча може використовувати його для власних потреб.

Вочевидь, коли ми згадуємо про використання пам’яті в справі ідентифікації, 
безперечно, маємо пам’ятати про такий феномен, як ідеологія. Зокрема Рікер уважає, 
що ідеологію можна пояснити за допомогою тієї ж логіки, яку ми щойно продемон-
стрували, згадавши про виміри викривлення пам’яті. Ідеологію можна сприймати 
як механізм для надавання цілісності — світові й суспільству. Вона описує та пере-
творює цей світ за допомогою символічних систем, а отже, за допомогою риторики 
та тропів. певно, що цей глибинний рівень має розумітися в термінах нездоланної, 
навіть більше, потрібної оптики бачення: «На найглибшому рівні — на рівні симво-
лічних опосередкувань дії — пам’ять долучається до конституювання ідентичності 
за допомогою наративної функції» 25.

Наративна функція, про яку свідчить Рікер, і є цією завжди індивідуальною (Ан-
керсміт) точкою зору — пригадаємо, що Анкерсміт називає наратив «пропозицією», 
підкреслюючи, що якщо ми бажаємо сказати щось осмислене про факти, окрім 
простого тавтологічного їх перерахування, ми маємо надати їм цільності та послі-
довності, якої ми ніколи б не отримали без зусиль. У розповіді завжди визначено її 
«хто» (суб’єкт) та «що» з ним відбувається (предикати), а також, у якій послідовно-
сті ці події відбуваються (внутрішній час наративу).

проте якщо це й можна назвати викривленням, то його слід усе ж таки відріз-
няти від тих викривлень, які Рікер спостерігає на інших рівнях функціювання ідео-
логії 26: а) леґітимації влади та порядку; б) викривлення реальності. Коли ми згаду-
ємо про перше, то ми маємо на увазі не лише те, що дану владу й даний порядок 
визнано більшістю в цьому конкретному суспільстві, — головне, що тут вимагаєть-
ся не лише визнання цього порядку, але й певні вчинки, що дозволяли б бути впев-
неними у цьому визнанні. про викривлення реальності варто вести мову лише в тому 
сенсі, що таке викривлення протистоїть символічним рамкам інтерпретації, що по-
дано найглибшим зрізом ідеології. Твердити ж про викривлення дійсності, якою 
вона існує до інтерпретації (саме це мав на увазі Маркс, наполягає Рікер, коли ви-
значав ідеологію як викривлення реальності), навряд чи можливо, оскільки вона не 
існує поза режимом викривлення.

після такого аналізу ідеології та пам’яті нам уже легко уявити, в якому напрям-
ку слід рухатися, щоб з’ясувати значення висловів «працююча пам’ять» й «обов’язок 
пам’яті». Якщо і правильно, що з огляду на наративізм пам’яті неможливо звести 
всі версії пам’яті до однієї несуперечливої системи, то це не означає, що слід за-
плющувати очі на маніпуляції з пам’яттю, які здійснюються з метою леґітимації 
обраного напрямку ідентифікації.

чи означає це, у такому випадку, що працююча пам’ять та обов’язок пам’яті озна-
чають наше прагнення в кожному конкретному випадкові «нестримних спогадів» 
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вказувати на надлишок пам’яті, який доконечно свідчить, що десь присутнє його alter 
ego — зловживання забуттям 27? Так, але не лише. Річ у тім, що нам бракує критерію, 
який допоміг би викрити надлишок і зловживання — епістемологічну версію історії 
Рікер, звісно ж, ніколи не відкидає цілковито та остаточно, але її кореспондентське 
бачення історичної істини було б непоганим радником у питаннях пам’яті. Для того 
щоб пам’ять дійсно працювала, слід згадати пораду Ц. Тодорова, яку наводить Рікер: 
«Видобувати з травматичних спогадів повчальне значення; цю пораду можна реалізу-
вати, лише перетворивши пам’ять на проєкт. Якщо травматизм адресує до минувши-
ни, то повчальне значення орієнтує на майбутнє. Культ пам’яті заради пам’яті уне-
можливлює не лише бачення майбутнього, але й питання мети, морального сенсу» 28. 
Отже, в одному пункті працююча пам’ять та обов’язок пам’яті збігаються — спогади 
мають стати проєктом, ми маємо над ними працювати й це дійсно наш обов’язок, 
оскільки ми вже не можемо перебувати в наївній упевненості щодо непроблематич-
ного штибу пам’яті.

Утім, обов’язок пам’яті розкривається і в іншому аспекті, уже помітному в по-
передньому цитуванні. Рікер поєднує певне повчальне значення минулого, заради 
якого й виникає проєкт пам’яті, орієнтацію на майбутнє, мету й моральний сенс. 
Логічним є питання, що може бути тим смисловим горизонтом, який міг би вмісти-
ти всі перераховані раніше компоненти? Рікер уважає, що таким горизонтом могла 
би бути ідея справедливості: «Саме справедливість, яка виявляє повчальне значення 
травмуючих спогадів, обертає пам’ять на проєкт, і саме проєкт справедливості надає 
обов’язкові пам’ятати форму майбутнього, яке наказує» 29. Саме справедливість тут 
слід розуміти максимально широко — і як історичну, і як соціальну. Дійсно, ідея 
справедливості перебуває в осерді проблеми ідентичності, оскільки вона зазвичай 
спрямована на Іншого й відмежовує одну ідентичність від іншої. Справедливість 
також означає обов’язок спадку, оскільки нам потрібно через свою ідентифікацію 
здійснити справедливу відплату щодо тих, хто передував нам і вплинув на нашу 
ідентичність. Крім того, справедливість означає почуття справедливості щодо 
«жертв», чий травматичний досвід і є рушієм будь-якого проєкту пам’яті, і відповід-
но й ідентифікації…

Варто визнати, що навіть якщо ці ідеї не є беззаперечними, вони все ж долають 
важливі проблеми, які стоять перед сучасною історичною свідомістю. Рікерові вда-
ється пов’язати уявлення: а) про пам’ять та її зв’язок (і протистояння) з історіографію, 
б) про пойетичну природу пам’яті — пам’ять завжди є проєктом, який визначає не 
лише наратив минулого, але і вказує на те, як слід потрактовувати майбутнє; в) про 
зв’язок пам’яті та ідентичності; г) про нормативний складник проєкту пам’яті та 
рівночасно про нормативний штиб роботи з пам’яттю, який відсилає до уявлень 
про справедливість. Останнє питання, яке слід розглянути у зв’язку з позицією Рі-
кера, полягає в тому, як він розв’язує питання про співзалежність колективного й 
індивідуального в пам’яті.

Дійсно, навіть якщо зачепити проблему справедливості, до кого звернено її 
нормативний аспект — до індивіда чи до групи? Відповідь, за Рікером, полягає в тому, 
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що немає жодної потреби відповідати на питання в такій чіткій дихотомічній формі. 
Єдине, що він не приймає в жодній формі, — це новий різновид трансценденталіз-
му, який заступає кантівський категоріальний апарат соціальними рамками пам’яті. 
прикладом такого трансценденталізму певною мірою може слугувати теорія Галь-
бвакса, розглянута раніше. Річ у тім, що Рікер діагностує в ній принципову дихото-
мію: з одного боку, Гальбвакс твердить про колективну пам’ять як своєрідний простір 
ґенерації смислів, значимих для всіх учасників колективу (саме таке розуміння 
Гальбваксових ідей викладено в цій праці). З іншого боку, доволі часто колективна 
пам’ять починає виступати як суб’єкт, якому з повним правом належать колективні 
спогади. «чи не переступає тут Гальбвакс невидиму межу, яка відділяє тезу “ми ні-
коли не поринаємо в спогади на самоті” від тези “ми не є дійсними суб’єктами 
атрибуції спогадів”?» 30 — на це Рікерове питання зчаста доводиться відповідати 
ствердно.

Але цікавим є той факт, що таку стриману позицію Рікера, яка не поступається 
шантажеві правильних диз’юнкцій, скритикував Анкерсміт саме стосовно питання 
про суб’єкт пам’яті: «…через феноменологічні засади своєї теорії Рікер воліє жорстко 
обмежити історичний наратив рамками індивідуального історичного аґента» 31. 
Можна припустити, що Анкерсміт занепокоєний не лише вузькістю феноменоло-
гічних рамок та індивідуальної свідомості (навіть більше, ностальгію, яка слугує 
матрицею пам’яті, він відкрито проголошує передовсім спадком індивідуальної 
свідомості, хоча цей спадок і не обмежується ним 32). Його проєкт сутнісно проти-
стоїть Рікеровому проєктові — і це попри безліч перехресних моментів. перед нами 
цілком інший спосіб розуміння пам’яті — розгляньмо докладніше, у чому полягає 
їхня відмінність.

ІІІ.	Пам’ять	vs.	ідентичність

порівнюючи Анкерсміта і Рікера, не можна не помітити відмінності, яка по-
лягає в тому, що Рікер багато говорити про обов’язок пам’яті й боротьбу різних 
версій пам’яті, воднораз як в Анкерсміта годі шукати чогось подібного. Якщо і є щось 
переважно «постмодерністське» в його позиції, то це передовсім той ігровий харак-
тер, який Анкерсміт уважає властивим фахові історика. В історіографії є лише 
змагання — і, як ми пересвідчились, сутність такого змагання полягає в досяганні 
максимально можливої мети наративу — але це аж ніяк не кривава боротьба (як у пе-
реносному, так і в прямому значенні слова) за пам’ять ідентичності; з огляду на це 
Рікер нагадував про «обов’язок пам’яті» як про найважливіше завдання.

чи це означає, що Анкерсміт не бачить зв’язку між ідентифікацією та роботою 
пам’яті? Дійсно, є спокуса висловити такий присуд. Анкерсміт, як і Рікер, уважає, 
що доконечною умовою функціювання пам’яті є збереження дистанції між сучас-
ністю та минувшиною — лише завдяки цьому стає відчутним сам феномен часу 
і минувшина постає як минуле, а не як теперішнє-минуле (зауважмо, що ця ідея по-
казує прихований, однак сильний вплив феноменології на Анкерсміта). Анкерсміт 
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неодноразово підкреслює, що саме досвід відмінності є провідним досвідом у справі 
пам’яті, — саме тому він відмовляється від історичної настанови як такої, що вносить 
надмірну конґруентність. Але якщо таку орієнтацію не підкріплено тією увагою до 
ідентичності, яку ми бачимо в Рікера, то — парадокс — ми втрачаємо взагалі уявлення 
про напрямок часу. Ми дійсно зберігаємо сам досвід темпоральності, але для нас не-
важливо, у який бік він рухається, — наскільки відчутною є межа, що відділяє сучасність 
від минувшини, настільки ж вона відчутна й між сучасністю і майбутнім. І якщо з Рі-
керової позиції ми можемо відрізнити минуле за його травматичним досвідом або за 
наповненістю повчальним значенням і відповідно зіткнутися з досвідом справедли-
вості (див. раніше), щоб за його допомогою сформувати уявлення про «майбутнє, яке 
наказує», то в Анкерсмітовій позиції нічого подібного немає. Сучасність в Анкерсмі-
та не може бути представлено як пункт, де ми перебираємо спадок від минулого 
і формуємо з нього проєкт майбутнього; сучасність є своєрідним полюсом, виходячи 
з якого можна рухатися лише воднобіч, отже, це буде не північ чи південь, але не-
відоме, яке відкривається в досвіді відмінності. Із цим же пов’язаний і характер на-
ративних пропозицій, які ні до чого не зобов’язують, — якщо немає послідовного руху 
від минулого до сучасності, то немає сенсу намагатися щось згадувати чи забувати і, 
відповідно, навчити інших щось забувати, а щось пам’ятати. Матеріал для створення 
наративних субстанцій ніколи не буде вичерпано — і якщо в нас намагаються відняти 
певні спогади, у нас є всі підстави у відповідь «розповісти» багато інших. Єдине, що 
буде нас хвилювати, — це те, наскільки вдало подано наш наратив, чи має він достат-
ню цілісність, щоб вдало конкурувати з іншими наративами. Можливо, саме це мав 
на увазі Анкерсміт, коли писав про позбавлення від «коріння минулого» та про руй-
нування «глибини» на користь поверховості?

Однак це уявлення про Анкерсмітову теорію є якщо не хибним, то принаймні 
неповним. Річ у тім, що Анкерсміт цілком свідомий тої ролі, яку відіграє пам’ять щодо 
ідентифікації, і, навіть більше, знає, як цю роль розумів Рікер. Він хоче перевернути 
звичне розуміння зв’язку ідентичності та пам’яті й подати в цілком іншому вигляді.

Найважливіший об’єкт Анкерсмітової критики — це уявлення про пам’ять як 
про послідовність подій. Нехай Рікер говорить про пойетичну силу пам’яті, але доки 
він буде шукати зв’язок між окремими спогадами та надавати цьому зв’язку вирі-
шального значення для ідентифікації, доти він буде вдаватися до епістемологічного 
погляду на історію, оскільки буде знищувати безпосередньо досвід темпоральності 
через послідовність спогадів, яка встановлюється в пам’яті. Анкерсміт уважає, що 
Рікер повертається до епістемології тоді, коли: «…відкидає Мінкову точку зору, 
згідно з якою інтерпретація минулого істориком завжди є спостереженням у цілому, 
а не розглядом пункт за пунктом окремих стадій історичного розвитку» 33. Отже, 
Анкерсміт розрізняє увагу до минулого як спостереження в цілому та увагу до ми-
нулого як встановлення стадій історичного розвитку.

Тут ми стикаємося із тим подвійним потрактовуванням узгодженості наративіз-
му, про який кілька разів ішлося в цій праці у зв’язку з Анкерсмітом. Тепер ми мо-
жемо констатувати, що тут ідеться про два різних феномени — про внутрішню 
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узгодженість наративу (саме її Анкерсміт уважає критерієм оцінювання успішності 
наративу) і про ту узгодженість, яку ми встановлюємо між подіями минулого, ре-
презентованими в пам’яті, та ідентичністю. В останньому випадку ідентичність 
неможливо відрізнити від наративу пам’яті, і саме проти цього виступає Анкерсміт 
зі своєю «мантрою» поваги до відмінності.

Але все ж таки, чи це означає, що, орієнтуючись передовсім на темпоральність, 
ми приречені іґнорувати ідентичність? Аж ніяк, проте ми маємо врахувати, що 
пам’ять не лише не допомагає нам сформувати наратив ідентичності, але і прямо 
протистоїть такому наративові.

Для пояснення цього явища слід згадати не лише парадоксальний характер 
ностальгії, як його уявляє Анкерсміт, але також його запозичення з теорії Фройда, 
які він використовує для ілюстрації власного розуміння пам’яті. Ідеться про мета-
фору Фройда, де нашу свідомість порівняно із восковим записником. Коли з по-
верхні воску видалити пластик, на якому, власне, і було залишено знаки, ми можемо 
побачити написане лише під певним кутом освітлення воскової поверхні. Якщо 
облишити проблему кореспонденції, то ця метафора, як стверджує Анкерсміт, досить 
влучно описує той єдиний спосіб функціювання пам’яті, який може надати нам 
досвід темпоральності. Те, що невидиме, а тому забуте нами, за одну мить стає зри-
мим і свідчить про нас за допомогою тих фактів, про які ми і не здогадувалися, — адже 
це було забуто 34: «Так само має бути досвід нашого психічного минулого, який може 
бути відкрито знову без нашого знання про це, оскільки він завжди містить істинний 
складник нашої психічної конституції. Отже, таке відкриття є актом привласнення 
чи надбання ворожої навколишньої реальності. Рух тут зворотний: ми протиставле-
ні не частині світу, а частині нас самих, і ця частина, як видається, протягом часу 
набуває дивної незалежності від нас».

Слід зрозуміти це парадоксальне значення займенників «мій, моя» у висловах 
«моя пам’ять», «мій спогад». Вони аж ніяк не є присвійними займенниками — ми 
не володіємо цією пам’яттю чи цими спогадами; як твердить Анкерсміт, ми не здій-
снюємо «акт привласнення» щодо них. Минуле відділилося від нас, ми жодним 
чином не можемо його привласнити, проте воно залишається очевидним у своїй 
відсутності (ностальгія). Така пам’ять — уже не спадок, як у Рікера, це дійсно щось 
дивовижно незалежне від нас, таке, що є водночас і моїм, як моєю є моя рука, але 
водночас — не-моїм, чимось невідомим мені про себе. Для ілюстрації Анкерсміт 
наводить ще одну метафору Фройда, у якій ідеться про почуття надприродного, яке 
охоплює нас під впливом образів відрубаної руки чи голови, здатних до самостійно-
го життя та автономних рухів.

Таким чином, версію історичної пам’яті Анкерсміта можна схарактеризувати як 
пам’ять «бідного» суб’єкта, оскільки вона, на відміну від пам’яті як наративу іден-
тичності, показує нам не те, чим ми є і що ми отримали у спадок, — навпаки, вона 
показує нам те, що колись було нашим, але тепер нам не належить. Таке функцію-
вання пам’яті в режимі «слідів», якщо вживати метафору Дерида, відкривається для 
нас у досвіді ностальгії — і саме цей досвід є справжнім досвідом часу.

Уладзіслав Навіцький. «Убогі пам’яттю»: як минуле зводить самість та Іншого разом
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побіжно згадаймо ще один важливий аспект: така недостатність нашої пам’яті 
є дуже важливим чинником, завдяки якому стає можливою зустріч із Іншим. Адже 
тоді ми починаємо розуміти, що наша пам’ять не може повністю покрити собою те, 
що відбулося. І річ не в тім, що вона плинна й недостатня: вона може повністю від-
новити факти, але минуле в його подієвості все ж буде надлишковим. Адже минуле — 
це не факти, це значення цих фактів для нас. Інтерпретація ж історичних фактів 
з метою ґенерування значення неухильно включає в себе питання про те, як дану 
подію інтерпретує її безпосередній учасник Інший. Відповідно, у нашій пам’яті за-
вжди присутнє тлумачення прагнень Іншого, які визначили його участь в історичній 
події. У такому випадку визнання недостатності свого минулого завжди звільняє 
місце для Іншого в його своєрідності, що не зводиться до наших спроб осягти його 
власними концептуальними рамками.

Закінчення.	Два	способи	поводження	з	пам’яттю

А. Розглянувши викладені раніше теорії історичної пам’яті, ми можемо дійти 
висновку, що їх об’єднує не випадкова подібність, зумовлена їхнім об’єктом дослі-
дження, а радше, вони є окремими моментами єдиного процесу, уже названого нами 
«реабілітацією пам’яті». Якщо шукати якесь твердження, спільне для всіх цих версій 
розуміння історичної пам’яті, то воно буде представлене твердженням, що пам’ять 
здатна (і саме в цьому її цінність) ґенерувати смисли і значення стосовно минулого — 
пам’ять є пойезисом. Критики, які зайняли епістемологічні позиції, навіть якщо 
й погоджуються з творчою особливістю пам’яті, та все ж відмовляють їй в цінності, 
а зазвичай навіть уважають винною у зловживанні історичним минулим.

Але пойезис не означає ідеологічного маніпулювання, яке може здійснювати-
ся як епістемологічними, так і комеморіалістськими стратегіями. Коли ми згаду-
ємо про ґенерацію смислів і про наративність пам’яті, ми не маємо на увазі, ніби 
ми «вигадуємо» деякі факти з минулого або, навпаки, за допомогою творчої уяви 
пам’яті намагаємося щось забути. Ми лишень прагнемо показати, що якщо пред-
мет нашої розмови має якийсь сенс і значення, то він видобуває їх не з фактів 
самих по собі, а набуває в результаті організації цих фактів, застосування тієї 
оптики бачення, яка задається даною, конкретною (індивідуальною, як твердив 
би Анкерсміт) пам’яттю: «Історичне розуміння не має пізнавальності, але, по суті, 
є пропозицією того, як слід сприймати минуле. Це — не знання, а організація зна-
ння» 35. Навряд чи варто згадувати про те, що наратив є надлишковим стосовно 
фактів — таке висловлювання містить імпліцитну ієрархію різних способів сприй-
няття історії, усталену в епістемології. Цю формулу слід перевернути, аби побачи-
ти: факти недостатні щодо наративу, тобто будь-якого значення та сенсу щодо іс-
торичного минулого.

Але цей елемент подібності, який дозволяє нам пояснити розглянуті концепції 
історичної пам’яті в одному дослідженні, не означає тотожності цих концепцій. 
Якщо, порівнюючи будь-які концепції, абстраґуватися від відмінностей у деталях, 
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то можна стверджувати, що Рікерова та Анкерсмітова позиції — це два протилежні 
проєкти пам’яті, які можна умовно позначити як «герменевтичний» і «постмодер-
ністський» відповідно. Критерієм їхнього розрізнення виступає зв’язок між пам’яттю 
та ідентифікацією, який Рікер та Анкерсміт розглядають не просто відмінними спо-
собами, а часто в протилежних напрямках. Є очевидним, що Рікера цікавить пере-
довсім те, як послідовність подій, що її встановлює пам’ять, укладається в єдиний 
наратив ідентичності, а Анкерсміт найважливішою функцією пам’яті вважає її здат-
ність відкривати досвід дистанції та межі, який відділяє нас від нашого минулого.

Не будемо надмірно спрощувати позицію Рікера, оскільки він, йдучи за Жаком ле 
Ґоффом, називає «ідентифікуючою нерозважливістю» те, що неминуче тягне за собою 
«несталість ідентичності». Основою такої несталості Рікер уважає хибне забуття двох 
смислів «Я» — як ідентифікуючого центру (ipse, self, Selbst) і як образу себе (idem, same, 
gleich). Таке забуття тягне за собою зведення ідентифікуючого центру до образу себе, 
яке здійснюється через уяву та в уяві, а в результаті ми вважаємо за можливе форму-
лювати пропозиції про власну ідентичність як відповідь на питання, яке містить ін-
дикатор «що»: «Що є я?». Вочевидь, такий спосіб представлення протистоїть досвіду 
часу, наполягає Рікер, а тому приречений на досить непевне й нестале становище. 
Тому є різниця між послідовністю пам’яті в двох випадках: коли ми орієнтуємося на 
субстанціоністський штиб наших розміркувань про власну ідентичність (Рікер у цьо-
му випадку згадує про «негнучку твердість характеру в квазитипологічному значенні 
слова») і коли ми враховуємо відмінність між наявним у нас образом себе та іденти-
фікуючим центром (у даному випадку йдеться про «гнучкість, властиву збереженню 
“я” в зобов’язуванні»). Навіть у другому випадку немає жодної можливості обійтися 
без образу себе, але це й не потрібно, адже головне — це завжди утримувати в пам’яті 
відмінність між різними смислами «Я», оскільки лише так ми будемо бачити ту недо-
статність, яка завжди властива образам себе.

Отже, Рікер, як і Анкерсміт, добре поінформований про ту важливість досвіду 
дистанції та відмінності, які містяться в проєктах пам’яті й ідентичності. проте, усе 
ж, можна констатувати, що Анкерсміт має рацію, діагностуючи різну спрямованість 
власних ідей та Рікерових. переконані — єдиною помилкою Анкерсміта є тверджен-
ня, що Рікерові думки є відступом останнього на епістемологічні позиції. На нашу 
думку, Рікер не стільки запропонував власне розуміння функціювання пам’яті, 
скільки дав чіткий опис того способу поводження з минулим, який є доволі поши-
реним. Тому Анкерсміт не стільки пропонує конкуруючий проєкт функціювання 
пам’яті, але фактично апологетизує той спосіб поводження з пам’яттю, який об-
стоює і який зорієнтовано не на те, що ми маємо, але на спогад про те, чого ми 
позбавлені у формі ностальгії.

Б. Отже, це дослідження підсумуємо в таких тезах:
1. Минуле не може бути вичерпним чином викладено за допомогою історії: 

історіографію цікавлять лише факти, в яких вона намагається віднайти те чи 
інше значення. Факти — лише матеріал, з якого ще слід здобути значення 
минулого для нас у сучасності.
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2. Цьому завданню, розв’язок якого в останні сторіччя марно намагалися при-
писати історичному описові, дає раду саме пам’ять. пам’ять поміщає істо-
ричні факти в певний контекст: розташовує їх в тій чи в іншій послідовнос-
ті, розставляє ті чи інші акценти тощо. Інакше кажучи, пам’ять надає мину-
лому значення, обертаючи його на оповідь (Лотман).

3. Така трансформація цілковито відповідає сучасному станові наукового зна-
ння, у якому панує постпозитивістський конструктивізм. проте ставка на 
пам’ять не означає довільного маніпулювання минулим і не має доконечно 
приймати крайній релятивізм історизму.

4. Ставку на пам’ять може й має бути прочитано в іншому ключі — як потребу 
активної участі в акті спогаду, складання розповіді про власне минуле, одним 
словом — «роботи пам’яті» (Рікер). пам’ять про себе, як і власна тотожність 
(ідентичність), не конструюється, а створюється, не довільно відкладається, 
а є результатом роботи.

5. Ніхто не може переповідати минуле так, як йому (їй) заманеться; минуле 
постає перед нами у вигляді втрати-ностальгії (Анкерсміт). Тобто принци-
пово важливі для нашої самості моменти не підлягають нашому вільному, 
довільному вибору, але самі «обирають» нас, виходять із забуття, захоплюю-
чи нас в акті ностальгії.

6. Є сенс запропонувати й інший спосіб розуміння цих «розривів», конститу-
тивних для наших ідентичностей: останні завжди пов’язані з постаттю Ін-
шого або інших. Тому пам’ять завжди буде спробою якимось чином відтво-
рити (реконструювати) позицію Іншого, надати їй те чи інше значення. Утім, 
така спроба буде приречена на невдачу, оскільки сама операція перенесення 
себе на місце Іншого (Versetzung) є сумнівною у власній можливості, а також 
й у власній значущості.

Отже, відмова від жорсткої епістемології, від кореспондентської теорії істини та 
значення ще не має означати відмови від пошуку істини минулого. Одним із прин-
ципових моментів для реалізації такої операції пошуку буде визнання власної пам’яті 
чимось недостатнім щодо минулого. Ця недостатність полягає не в тому, що наші 
пристрасті доконечно заведуть нас на марґінеси нашого справжнього історичного 
минулого, якщо лише буде зруйнована епістемологічна настанова.

Недостатність пам’яті полягає в тому, що минуле містить для нас ті моменти, які 
визначають нас як тотожних самих собі, тобто визначають нашу ідентичність. про-
те ці моменти не належать нам — навпаки, це ми належимо їм. Таким чином, мину-
ле, що проступає крізь спогади, показує нам, що ми не можемо довільно переопи-
сувати себе, так само як і не можемо чинити цього стосовно минулого.

Для точнішого визначення пригадаймо вислів із Нового Завіту «убогі духом». Як 
його розуміти? чи то в тому значенні, що убогими духом є ті, у кого мало духу, хто 
є бідним на дух? Звісно ж, ні! Ідеться про інше: є люди, які зубожіли внаслідок тяж-
ких обставин чи власних лінощів, а є люди, які живуть у бідності внаслідок власно-
го рішення, рішення духу.
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Так само й ми твердимо: «Хай живуть убогі пам’яттю!» Але це не ті, у кого пам’ять 
виявляє свою неуникненну недостатність — оскільки такими є всі ми. Убогі 
пам’яттю — це ті, хто розуміють, відкривають для себе недостатність власної пам’яті, 
приймають цю недостатність і відштовхуються від неї, визначаючи власну самість 
та розгортаючи розповідь про себе. Це жодним чином не зрада себе, але єдина мож-
ливість залишити простір для розгортання подій і надати можливість проявитися 
історичній непередбачуваності: коли люди намагаються презентувати власну пам’ять 
як єдино можливий варіант історії, то вони забувають, що в цьому світі вони живуть 
не самі.

1 Нора П. Всемирное торжество памяти//Неприкосновенный запас. — 2005. — 
№ 2–3. — С. 5.

2 «…Вони [пам’ять і соціальна ідентичність — У. Н.] підпорядковуються одному 
й тому самому механізмові: ці слова стали практично синонімами, і їх зближення 
є притаманним новим механізмам історичної та соціальної динаміки». — Нора П. 
Всемирное торжество памяти… — С. 5.

3 «Таким чином, так само як звичайні речі, історичні наративи повинні мати єдність 
і зв’язність, наскільки це є можливим. Ми розділили реальність на речі (моделі), які 
мають максимум єдності та зв’язності (і можемо обговорювати ступінь успіху, якого 
ми при цьому досягли); так само наративістські речі, створені істориком у наративіст-
ському всесвіті, повинні мати той самий максимум єдності та зв’язності». — Анкерс-
мит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. — М., 2004. — С. 208.

4 Там само. — С. 130.
5 Зазначмо, що сам Анкерсміт не вважає за можливе стверджувати використан-

ня інтерпретації в історичному дослідженні, оскільки вона є для нього перш за все 
рушійною силою герменевтичного методу. Спосіб дослідження, відповідний тій 
версії наративізму, яку обстоює сам Анкерсміт, він називає «репрезентацією». Утім, 
з метою технічної простоти, у цій праці, де це не буде спеціально дискутуватися, 
репрезентатизм Анкерсміта буде позначено як інтерпретаціонізм, оскільки два даних 
«-ізми» в тому ракурсі, що нас цікавить, дійсно схожі: обидва надають єдності мате-
ріалу, не намагаючись цю єдність субстантивізувати. Слід мати на увазі, що цю тим-
часову тотожність двох підходів базовано саме на тому пункті, який нас цікавить 
першочергово.

6 Зауважмо значущість цього моменту — він показує загальноприйнятне розу-
міння зв’язку пам’яті та ідентичності і, як такий, провокує критику з боку Анкер сміта, 
який пропонує інший варіант подібного зв’язку, про який ітиметься нижче. Для 
прикладу: «З отриманням більшої автономії елементів минулого одне від одного і, 
тобто з “демократизацією” історичного значення, “аристократична” ієрархізація 
минулого на верстви, які самоочевидно мають центральне значення (і на ті, які його 
не мають), має поступитися місцем постмодерністській “поверховості”». — Анкерс-
мит Ф. История и тропология… — С. 406.

7 «…Факт — не концепт, не ідея, він — текст, тобто завжди має реально-
матеріальне втілення, він є подією, якій надано значення, а не значення, якому, як 

Уладзіслав Навіцький. «Убогі пам’яттю»: як минуле зводить самість та Іншого разом
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у притчі, надано вигляду події». — Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб., 2000. — 
С. 337.

8 «Будь-яка культура постійно наражається на бомбування з боку нападників, 
подібно до метеоритного дощу, випадкових окремих текстів… Якби тексти не мали 
власної пам’яті й не могли б створити довкола себе певної семантичної аури, усі ці 
вторгнення так і залишалися б музейними раритетами, що перебувають поза основ-
ним культурним процесом. Насправді вони виявляються важливими чинниками, які 
провокують динаміку культури. Це пов’язано із тим, що текст, подібно до зерна, що 
містить у собі програму майбутнього розвитку, не є застиглою та незмінно рівною 
собі єдиною даністю. Внутрішня не-до-кінця-визначеність його структури під впли-
вом контактів із новими текстами створює резерв для його динаміки». — Лот-
ман Ю. М. Семиосфера… — С. 162.

9 У цьому зв’язку не зайвим буде пригадати Анкерсмітові міркування про два 
можливі способи розуміння єдності та цільності наративу — через звернення до його 
частин і через переважну орієнтацію на тотальність наративу. Як уже було зазначено, 
Анкерсміт віддає перевагу другому варіантові. Див.: Анкерсмит Ф. История и тро-
пология… — С. 208.

10 Там само. — С. 355.
11 Таким чином, історична наука від свого найпершого кроку перебуває в дивно-

му становищі: для інших наук факт є вихідною точкою, певною першоосновою, 
відштовхуючись від якої наука відкриває зв’язки й закономірності. У царині культу-
ри факт є результатом попереднього аналізу. Його створює наука у процесі дослі-
дження й, до того ж, він не є для дослідника чимось абсолютним. Факт є відносним 
щодо певного універсуму культури. — Анкерсмит Ф. История и тропология… — 
С. 338.

12 Там само. — С. 337.
13 Для Гальбвакса колективна пам’ять є передовсім «штучним середовищем, зо-

внішнім щодо всіх цих індивідуальних свідомостей, але така що осягає їх, — певні 
колективний час та простір і колективна історія. Саме в таких рамках перебувають 
думки (враження) індивідів, а отже, кожен із нас тимчасово перестає бути самим 
собою. Незабаром ми повертаємося у нас самих, привносячи до власної свідомості 
ззовні готові точки опори та системні одиниці». — Хальбвакс М. Коллективная и ис-
торическая память//Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2–3. — С. 13.

14 «Проте та чи інша подія займає своє місце серед історичних фактів лише пев-
ний час по тому, як вона відбувається. Отже, ми можемо прив’язати різноманітні 
етапи нашого життя до подій національного масштабу лише заднім числом». — 
Хальбвакс М. Коллективная и историческая память… — С. 3.

15 Там само. — С. 5.
16 Там само. — С. 16.
17 Зазначмо, що вказані питання ми сформулювали, базуючись на міркуваннях 

Лотмана, і тому насамперед вони стосуються саме історії, а не тієї форми пам’яті, 
про яку говорить Гальбвакс. Проте, як легко переконатися, той епістемологічний 
проєкт, який у Гальбвакса ще є панівним, у Лотмана вже відходить на другий план, 
тому в даному випадку можна твердити про збіг історичного наративізму Лотмана 
і вчення про колективну пам’ять Гальбвакса.
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18 Рикёр П. Память, история, забвение. — М., 2004. — С. 44.
19 Там само. — С. 46.
20 Там само. — С. 47.
21 Навіть більше, ми мали б визнати, що у світі є один-єдиний суб’єкт, колективний 

або трансцендентний; що існує лише одна можлива перспектива бачення. Натомість, 
сучасний соціокультурний світ не може бути проінтерпретовано подібним чином — 
що, утім, не означає, що його доконечно слід розуміти в термінах «розірваності» й 
«хаосу». Найважливіше, що слід завжди пам’ятати, інтерпретуючи довколишню дій-
сність, це те, що перспектив візій є стільки ж, скільки суб’єктів. Питання ж «що це 
означає для можливості співвимірності або можливості підведення цих поглядів під 
одну основу?» не має остаточної відповіді, оскільки воно є метафізичним (світоглядним). 
Задля того щоб стверджувати, що «всі перспективи бачення є співвимірними» або що 
«перспективи бачення є принципово неспіввимірними», слід осягнути всі перспекти-
ви одним поглядом, однією «Великою Перспективою бачення», однію «Великою ро-
повіддю», «Метанаративом». Звідси стає зрозумілим, що крайній догматизм і крайній 
релятивізм у тих царинах, що нас цікавлять (історичне знання, пам’ять та ідентичність), 
є фактично тотожними.

22 Важко втриматися від порівняння ідей, висловлених з іншого приводу, а саме 
з ідеєю боротьби партикулярностей за місце універсального — ідеєю, присвяченою 
проблемам ідентичності, сформульованій Лакло й Муфф. До того ж ця подібність 
не є лише формальною та поверховою.

23 І ця однобічність пов’язана з тим, що кожна ідентичність (колективна, індиві-
дуальна) не може в однаковий спосіб практикувати власну перспективу й перспек-
тиву, властиву іншій ідентичності, що бере участь у даній події. І ця неможливість не 
доконечно має означати сліпоту та глухоту ідентичності до проблем іншої на користь 
власних — ніби «своя сорочка ближча до тіла» (хоча це може бути й не так). Така 
неоднаковість перспектив пов’язана з тим, що суб’єкт не може «вистрибнути» зі 
своєї позиції і «перенести» себе (Versetzung, якщо скористатися герменевтичним 
терміном) на місце суб’єкта з іншою ідентичністю. Цю ситуацію не можна трактува-
ти в етичних термінах «еґоїзму» — оскільки ми не завжди применшуємо Іншого, 
навіть якщо ми не використовуємо його перспективу бачення. Навпаки, дистанція, 
як видається, є основою не лише розуміння (Гадамер), але й морального співпере-
живання.

24 «Серцевина проблеми — це мобілізація пам’яті для дослідження, потреби 
в ідентичності. Про відхилення, що випливають звідси, ми дізнаємося за допомогою 
кількох тривожних симптомів: надлишок пам’яті в тому чи іншому реґіоні світу, 
а отже, зловживання пам’яттю — нестача пам’яті в іншому реґіоні, і, як наслідок, 
зловживання забуттям». — Рикёр П. Память, история, забвение… — С. 119.

25 Там само. — С. 124.
26 Зазначмо: Рікер уважає, що ця функція ідеології може здійснюватися лише 

сукупно з двома іншими. Можна довго обговорювати, який сенс має це переконан-
ня, але для нас найважливішим є саме оперативне розрізнення трьох рівнів ідео-
логії. Лише в цьому значенні автор розрізняє ідеологію як символічну інтерпрета-
цію дій, з одного боку, й ідеологію як леґітимацію влади й викривлення 
реальності — з іншого.

Уладзіслав Навіцький. «Убогі пам’яттю»: як минуле зводить самість та Іншого разом
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27 Живим прикладом такого жонглювання надлишком пам’яті та зловживання 
забуттям є «офіційна» пам’ять про Велику Вітчизняну війну, усталена в Республіці 
Білорусь, яку активно просуває влада. У даному разі дуже влучними є слова Тодоро-
ва, які цитує Рікер: «Ставки пам’яті є надто високими, щоб віддати її на відкуп енту-
зіазмові та обуренню».

28 Рикёр П. Память, история, забвение… — С. 126.
29 Там само. — С. 128.
30 Там само. — С. 171. 
31 Анкерсмит Ф. История и тропология… — С. 167
32 «Якщо, далі, сенсорне сприйняття має бути атрибутоване досвіду індивіда, що 

набувається під час освоєння персональної реальності (це цілком відповідає багатьом 
емпіричним наукам), то чому ми маємо бути більшими аскетами у випадку історич-
ного досвіду?». — Анкерсмит Ф. История и тропология… — С. 368.

33 Там само. — С. 167.
34 Важливо враховувати, що становлення цієї «зримості» спогадів не є, за Рікеро-

вим словником, воскресінням пам’яті, але, звісно ж, викликанням пам’яті.
35 Там само. — С. 211.

Переклад Володимира Склокіна

Uladzislau naviTSki

‘Poor in Memory’: how the Past Brings the Self and the other Together

There are three coherent goals of this study. The first one is related to the opposition 
“historical/memorial”, which is considered in its methodological dimension. Combining 
the ideas of Yuri Lotman, Paul Ricoeur, and Franklin Ankersmit, I try to show that history 
in its essence should be understood as the plethora of various projects of memory. Here 
the second goal appears: to show that this conclusion doesn’t mean necessarily 
the arbitrary manipulation with the content of memory — either common or individual. 
Further it is shown that the tendency to defend such a kind of manipulation is closely 
related to the “rush for identification”. To operate one’s memory arbitrarily allows to 
construct identity — social group’s or individual’s — whatever one need. Hence, the third 
goal of the article is to ground the conviction that a) firstly, memory cannot be 
understood as a raw material, which can be used however one likes — to think that is to 
think inconsistently; b) therefore, secondly, we cannot use our memory as the material 
for the arbitrary identification. Using Ankersmit’s conceptualization of the “nostalgia” 
and Derrida’s concept of “the trace”, I conclude that to replace history with memory 
does not allow us to make the memorial narratives of what we were and what we are. 
Rather, memory shows us that the things being crucial for us are out of reach, and we’ve 
got them only in the regime of the traces.




