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ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПОЛІТИЧНИХ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ПІД ЧАС  

ІМІДЖМЕЙКІНГУ У ПЕРІОД ВИБОРІВ ТА МІЖ НИМИ  
 

Стаття присвячена застосуванню інструментів маркетингових комунікацій у політичних паблік рилейшнз під час 
іміджмейкінгу в політичному виборчому процесі, а особливо у період між виборами.  
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Статья посвящена применению маркетинговых коммуникаций в политических паблик рилейшнз во время 

имиджмейкинга в политическом избирательном процессе, а также в период между выборами. 
 Ключевые слова: инструменты маркетинговых коммуникаций, имидж плитика, выборы, период между выборами. 
 
The article is devoted to the application of marketing communication in  political public relations in time to imagemaking in the 

political choice processes, and in the period between elections..  
Keywords: tools of marketing communication, politicians’ image, elections, the period between elections. 
 

 
Постановка проблеми. В умовах сучасного розвитку політичного ринку велике значення приділяється 

іміджу політичного лідера. Саме за допомогою правильної його побудови, політичним лідером, а згодом і його 
політичною силою досягається основна мета політикуму – завоювання політичної влади.  За двадцять років 
незалежності в українському політичному середовищі активно використовуються технології, засоби, методи, 
прийоми політичного іміджбілдінгу за допомогою політичних паблік рилейшнз, але всі вищезгадані процеси 
побудови чи корегування іміджу проходили та продовжують проходити здебільшого стихійно. На даному етапі « 
… «паблік рилейшнз» виконує роль механізму для завоювання та утримання влади і політичного впливу» [15, 
с.177]. Для формування іміджу чи політичного бренда необхідно  використовувати  « … маркетингові способи 
організації політичних комунікацій» [2]. Особливо ефективними засобами паблік рилейшнз виступають 
маркетингові комунікації, але у політичній галузі вони не набули широкого теоретичного обґрунтування.  

Актуальність дослідження. Використання маркетингових комунікацій у політичних паблік рилейшнз 
доцільне та необхідне саме у міжвиборчий період. Адже з кожним роком український виборець стає усе більш 
досвідченішим та все менш сприйнятливим до технологій маніпулятивного характеру, які досить часто 
застосовуються під час виборів. Також, варто зазначити думку Поліщука І.О., про те, що нині відносини на 
політичній арені переросли у віртуальну площину. « Якщо раніше політичні партії робили ставку на політичну 
програму, то зараз цю нішу зайняв імідж політичної сили чи політичного лідера, що будується за допомогою ЗМІ. 
Тепер конкурування ідеологій, програм та цілей перетворилось на конкурування виборчих технологій, що 
змушують громадян робити вибір на основі телевізійних новин або газетних статей …» [8].  

Тож наголосимо на тому, що політичні технології та інструменти міжвиборчого періоду є засобом створення 
кращих вихідних умов для виборчої кампанії. У той час як технології, які використовуються під час агітаційної 
кампанії, є вже механізмом відкритої політичної конкуренції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Явище іміджмейкінгу прийшло в Україну не так давно, але 
викликало величезну цікавість у спеціалістів різних областей, таких як психологія, психолінгвістика, соціологія, 
філософія, політологія, економіка, менеджмент, маркетинг. Загалом, сама наука виникла у 60-ті роки ХХ століття 
«з легкої руки відомого економіста К. Болдінга» [14, с. 12] та мала назву «іміджоведення». На теренах СНД 
іміджологія почала формуватися у 90-ті роки та була представлена такими іменами, як В. М. Шепель, 
П.С. Гуревич, А. Н. Жмиріков, Г. Г. Почепцов, О. В. Єгорова, В. Н. Черепанова  та ін. Особливо зацікавилися 
проблемами політичного іміджу на початку ХХІ ст., це видно з появи великої кількості публікацій, у яких тим чи 
іншим чином досліджуються питання формування політичного іміджу, та збільшенню кількості дослідників 
В. Бебик, Д. Бурстін, А. А. Воєдило, С. Голдмен, А. А. Гостєв, П. С. Гуревич, А. А. Деркач, І. Г. Дубов, 
В. Г. Зазикін, А. Б. Зверинцев, Е. В. Егорова-Гантман, В. Іванов, В. Г. Королько, О. В. Кулеба, Т. Мадрига, 
В. Маценко, А. Митко, В. А. Мойсеєв, С. М. Невзоров, Д. Ольшанський, Ю. І. Палеха, А. Ю. Панасюк, 
С.Р. Пантелєєв, Ю. Є. Петрухно, К. Плешаков, Н. П. Попов, Е. В Селезньова, Т. В. Смірнова, О. А. Феофанов, 
О.М. Холод, Т. Б. Хомуленко, А. Н. Чумиков та ін. 

Мета статті. Метою статті є визначення основних інструментів маркетингових комунікацій у політичних 
паблік рилейшнз під час іміджмейкінгу за період кінця 2009 початку 2013 років. А саме в політичному виборчому 
процесі і у період між виборами.  

Виклад основного матеріалу. Іміджмейкінг передбачає залучення різноманітних технологій, що 
допомагають зробити імідж певної особи цілісним, довершеним. Адже формування іміджу полягає не тільки у 
формуванні зовнішності лідера, а й у наділенні його певними (бажано харизматичними) рисами характеру, 
правильно поставленою вимовою, вмінням ефектно і вдало висловлювати свою позицію, коментувати різні 
ситуації, виступати на публіці тощо. Тож, від того позитивно чи негативно сприймається лідер у той чи іншій 
ситуації, від його поведінки і складатиметься подальший імідж та ставлення до його особи електорату. 

Тієї ж думки дотримується і М. Головатий [3, с.287], говорячи проте, що у боротьбі за прихильне ставлення 
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електорату, іміджмейкери українського політикуму кожної виборчої кампанії штучно створюють різноманітні, в 
основному кризові, ситуації. У якості допомоги їм та їхнім іміджмейкерам приходять політичні технології 
(сукупність прийомів, методів, способів, процедур, які використовують суб’єкти політичної діяльності 
(особистості, політичні, суспільні групи, політичні партії, громадські об’єднання, групи тиску та ін.)).  

Нагадаємо, що серед таких технологій, які використовуються у ході агітаційного етапу виборчої кампанії, 
слід назвати [7]: адмінресурс; особисті виступи кандидата, «ходіння в народ», наочна агітація; «від дверей до 
дверей»; передвиборчі спецгазети; політична реклама на телебаченні і радіо;  непряма реклама;  технологія чуток;  
мітинги, передвиборчі пікети;  імідж політика (виборчого об’єднання);  війна соціологічних рейтингів;  
формування «образу ворога»;  компрометація конкурентних кандидатів; технологія введення «двійників» чи 
дублерів; «підкуп виборців»; агітація через глобальну електронну мережу Інтернет; гра в асоціації тощо. 

У численних працях дослідників іміджу сформована думка про те, що самим дієвим способом підтримання, 
корегування чи відновлення іміджу (і не тільки у політичній галузі ) є використання паблік рилейшнз,  адже сам 
термін має на увазі налагодження зв’язків із громадськістю.  

Настання ери інформаційних технологій провокує до пошуку нових більш ефективних шляхів застосування 
паблік рилейшнз. Зазначимо «процес передавання політичної інформації, яка циркулює від однієї частини 
політичної системи  до іншої, між політичною та суспільними системами, а також між політичними структурами, 
суспільними групами та індивідами, називається політичною комунікацією» [18, с .42]. Також, на нашу думку, 
політичний маркетинг став невід'ємною складовою політичної комунікації, яка «… охоплює весь процес 
маркетингу, за попередніми дослідженням ринку для тестування й орієнтації» [17, с. 20]. При цьому основні 
області застосування політичного маркетингу – імідж і виборчі кампанії. Тож одними з самих дієвих засобів 
виступають маркетингові комунікації (особливо це доведено економічною галуззю).  

Отже, можна зробити проміжковий висновок про те, що самим дієвим способом залучення прихильності 
потенційних виборців до особистості політичного лідера, політичної сили чи організації, є застосування 
політичних паблік рилейшнз (ПР), засобами якого виступають маркетингові комунікації. 

На нашу думку, політичний маркетинг став невід'ємною складовою політичної комунікації, яка «… охоплює 
весь процес маркетингу, за попередніми дослідженням ринку для тестування й орієнтації» [17, с. 20]. При цьому 
основні області застосування політичного маркетингу – імідж і виборчі кампанії та особливо мобілізація сил у 
міжвиборчий період, що дає змогу побудови міцної і стабільної прихильності електорату. Тобто утримання 
«свого» і залучення нового, шляхом налагоджування зв’язків. 

На сучасному етапі розвитку людства, переходу до інформаційного суспільства, з становленням 
демократизації та розширенням доступу до інформації, «виборець став активним громадянином» [16]. Природно 
виникла необхідність застосування нових інструментів для залучення уваги потенційного політичного 
«споживача». У спробах звернути увагу на необхідний об’єкт значиме місце посіли іміджеві  технології 
маркетингових комунікацій. «З настанням епохи так званого постіндустріального суспільства на зміну хай-тек 
технологій – високим технологіям природних властивостей приходять хай-хьюм технології – тобто технології 
гуманітарного характеру, пов'язані з використанням ресурсів людської свідомості як основної рушійної сили 
розвитку» [12, с. 16].  

Дослідником А. Ульяновським [12] запропоновано одинадцять інструментів побудови корпоративного 
іміджу та репутації з точки зору маркетингових комунікацій. Розглянемо їх детальніше та визначимо можливість 
застосування їх до галузі політичного іміджмейкінгу. 

1 Система корпоративної ідентифікації (corporate identity). Відображає внутрішню структуру підприємства, 
його специфіку, тому в принципі неможливе створення фірмового стилю-маски, який приховує справжнє 
«обличчя» компанії. Якщо фірмовий стиль спроектований штучно і не відображає специфіки підприємства, він 
виявиться не тільки даремним, але і шкідливим для всіх аспектів її діяльності. Під фірмовим стилем маються на 
увазі в першу чергу фірмова графіка і колір, які дозволяють об'єднати всі об'єкти діяльності підприємства і певним 
чином впорядкувати їх [12, с. 257]. 

Інструмент ідентифікації застосовується у вітчизняній політиці. Наприклад, якщо здалеку побачити біг-борд 
з білим фоном та червоним написом чи серцем, особливо у період виборчої кампанії, то підсвідомо 
ідентифікується зв'язок з Блоком Юлії Тимошенко (БЮТ). Так кольорову ідентифікацію має Партія регіонів – біло-
блакитні кольори, «Наша Україна» – помаранчевий колір, Комуністична партія України – червоний тощо.  

Отже з формуванням образу, корпоративного чи політичного не має значення, тісно пов'язані функції довіри 
та ідентифікації [12, с. 258]. 

2 Корпоративна культура (corporate culture). Зазначимо, що організація – це «свідомо координоване 
соціальне утворення з визначеними кордонами, яке функціонує на відносно постійній основі для досягнення 
загальної мети або цілей » [6, с. 69]. 

Структура організації створює механізми та моделі взаємодії, систему поділу завдань з чітко визначеним 
посадовими обов'язками, що сприяє передбачуваності та стійкості в діях співробітників. Різноманітність 
адміністративних завдань тягне за собою відмінності у взаємодіях підлеглих і керівництва від взаємин між 
співробітниками одного рівня. При використанні такого інструменту, як корпоративна культура, співробітники 
будуть працювати з повною віддачею, тому що в них буде почуття причетності до життя організації. Для цього 
співробітники повинні знати і розуміти цілі, завдання організації і, саме головне, розділяти її місію.  

Тож, місія організації – основа корпоративної культури. Це філософія компанії, її традиції і корпоративний 
стиль; ті товари та послуги, які компанія пропонує на ринку, і взагалі, це місце і роль компанії в сучасному бізнесі. 
В ім'я її люди об'єднуються, створюючи колектив, і здійснюють свою діяльність [13, с.152]. 

Використання такого інструменту маркетингових комунікацій для побудови та підтримання політичного 
іміджу, адже для політичної галузі особливо важлива ідеологія. При цьому організаційна культура підсилює 
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згуртованість колективу і породжує узгодженість в поведінці співробітників. 

3 Медіа зв’язки (media relations). Засоби масової інформації здатні проникати в усі сфери людської 
життєдіяльності, але здатні впливати і часто провокувати цю діяльність.  

Робота із засобами масової інформації (ЗМІ) та через ЗМІ – повсякденна практика більшості піар-агентств. 
Сфера взаємовідносин будь-якого піар-суб'єкта зі ЗМІ включає в себе наступні види діяльності [12, с. 278]: 

– планування і проведення інформаційних кампаній в ЗМІ (публікації в пресі, інформаційні сюжети на радіо 
й телебаченні);  

– планування та проведення брифінгів, прес-конференцій, «круглих столів», ексклюзивних інтерв'ю;  
– професійний копірайт (сценарії, статті, тексти виступів тощо);  
– представлення інтересів клієнта в засобах масової інформації; 
– консультації з питань позиціонування компанії / продукту / акції в засобах масової інформації;  
– організація та супроводження прес-турів;  
– піар-консалтинг з питань визначення та аналізу ризик-факторів; 
– розробка стратегії взаємодії зі ЗМІ в «кризових» ситуаціях;  
– висвітлення в ЗМІ заходів клієнта (участь у виставці, симпозіумі, конференції, презентації, відкриття 

магазину, офісу, ювілейні заходи). 
Так, однією з останніх подій, що висвітлюється на сайті «Фронту змін» А. Яценюка – його участь у 9-му 

Українському ланчі-конференції з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі [1]. 
У застосуванні вищезгаданого інструменту медіа зв’язки є одним з основних інструментів політичної галузі. 
4 Піар, орієнтованих на споживача (sales support PR). У системі маркетингових комунікацій спрямованих на 

забезпечення більш глибокого розуміння споживачем специфіки і значення продукту за допомогою доставки 
запланованих піар-повідомлень. Маркетингових комунікації припускають «комплексний вплив на споживача» [15, 
с. 46].  

Споживач орієнтований на продукт, якщо його задовольняють ціна, якість, сукупність цих факторів або 
додаткові вигоди від придбання продукту. Постійно з'являються і використовуються нові технології застосування 
маркетингових комунікацій. 

Процес використання інструменту узагальнено можна представити у вигляді ланцюжка декількох етапів і 
приватних завдань. До них належать: вивчення запитів споживача і способів їх задоволення; аналіз якості 
обслуговування споживачів; вивчення складу споживачів і створення їх мотиваційного портрета; вивчення дій 
конкурентів; визначення найбільш ефективних органів преси для інформування споживачів; проведення 
рекламних і піар-кампаній; проведення заходів, щодо формування громадської думки про товар, послугу, фірму, 
організацію або людину [12, с. 288]. 

Піар, орієнтованих на споживача також є одним найбільш ефективних та застосовуваних інструментів 
маркетингових комунікацій. Так, Партія Регіонів другий рік поспіль проводить соціальну акцію «Зігрій людину 
теплом!». Як зазначається на офіційному сайті партії: «У зв’язку з погіршенням погодних умов та посиленням 
морозів прийнято рішення використати досвід минулого року та розгорнути в усіх регіонах України мобільні 
пункти обігріву. До цих пунктів зможуть завітати всі, кому потрібна будь-яка допомога – від гарячих напоїв, аби 
зігрітись, до робочих рук для розчистки доріг. Ті, хто з якихось причин залишилися без телефонного зв’язку та 
потребують екстреної допомоги від рятувальних служб, зможуть додзвонитися та зв’язатись саме з пунктів 
обігріву, встановлених Партією Регіонів»[4]. 

5 Спонсорування (sponsoring). Фінансування фізичною або юридичною особою проекту для заохочення 
корисних починань ініціативних груп і окремих осіб. Від вірного вибору об'єкта спонсорування багато в чому 
залежить доля спільного проекту. Мають значення чітка постановка і подальше вирішення завдань, які організація 
збирається вирішити за допомогою спонсорства.  

Цей інструмент не такий поширений, як попередні два, але теж може застосовуватись та застосовується у 
політиці. 

6 Соціальна відповідальність і благодійність. Один з головних чинників формування репутації і доброго 
імені – етична поведінка компанії по відношенню до партнерів по бізнесу, співробітників, споживачів, до усього 
суспільства. До компанії приходить розуміння, що дуже важливо працювати на ринку довго і стабільно.  

Ось такий бізнес, який крім правових норм дотримується ще і етичних, отримав назву соціально-етичного 
або соціально-відповідального бізнесу [12, с. 304]. 

На даному етапі розвитку політичної галузі необхідним вищезгаданий інструмент не використовується у 
повному обсязі. Однак, зараз вже приходе розуміння необхідності втілення у життя цього інструменту, тому 
поширеним є будівництво партія, їхніми лідерами, організаціями дитячих майданчиків, центрів творчості та спорту 
для молоді тощо 

7 Маркетинг подій (event marketing). Маркетинг подій – це обмежені в часі і просторі дійства, реалізовані 
сценарії, хепенінги та перформанси, що проводяться в соціокультурному або фізичному просторі і розраховані на 
модифікацію сприйняття громадськості, цільових контактних аудиторій або на залучення уваги ЗМІ [12, с. 313].  

Події, організовані спеціально для конкретної компанії, можуть мати як реальну, так і вигадану основу, крім 
того, вони можуть носити різний характер: від інформаційно-пізнавальних - конференції, конгреси, виставки - до 
спортивно-розважальних - турніри, свята, фестивалі, концерти, шоу [5]. 

Так, партія «Україна – Вперед!», яку очолює Наталія Королевська, провела свій виборчий з’ їзд на 
курудзяному полі, за 200 кілометрів від м. Києва [4]. Таке неординарне рішення не минуло увагою ЗМІ та ця подія 
стала обговорюваною.  

Політичний маркетинг перетворився в організацію повного циклу, тобто маркетингові комунікації 
застосовуються у політиці постійно. Тож такий інструмент маркетингових комунікацій як маркетинг подій може 
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застосовуватись ефективно саме у такий період. 

8 Зовнішня реклама (outdoor). Як і будь-яка форма реклами, зовнішня реклама покликана формувати або 
підтримувати інтерес до товарів, ідей та починань і сприяти їх реалізації. Мета цього інструменту – привернути 
увагу потенційного покупця до рекламного зображення. Зовнішня реклама є універсальним рекламним 
майданчиком. При плануванні рекламної кампанії необхідно визначити цільову аудиторію, і її місце розташування 
(метро, автомагістралі, автобусні зупинки, спальні райони, діловий центр і т. д.), вибрати ті рекламні носії, які 
побачать люди, зацікавлені в покупці рекламованого товару. Зовнішня реклама здатна охопити велику аудиторію 
за невеликий проміжок часу. Поступається за ефективністю тільки телебаченню [12, с. 327].  

У передвиборчій кампанії до Верховної Ради України у 2012 році вищезгаданий інструмент маркетингових 
комунікацій використовувався у великих кількостях партіями по усій країні.  

9 Непряма реклама в продуктах індустрії розваг. Загальна ідея непрямої реклами – належність продукту до 
способу життя персонажа або просто поява продукту (логотипу, послуги), наприклад, у фільмі як явища у 
повсякденному житті. 

Непряма реклама має великий обсяг у ЗМІ та інших інформаційних каналах – фактично будь-яка 
інформаційна або культурна програма, друковане видання на історичні, юридичні, політичні теми можуть бути 
політрекламою.  

Прикладом непрямої реклами є  поздоровлення політичними лідерами своїх виборців з різними святами.  
У довіднику з маркетингу [10] зазначається, що підприємці користуються непрямою рекламою заради трьох 

основних цілей: завоювати популярність на ринку; створити репутацію фірмі; зберегти репутацію у момент кризи. 
10 Вірусний маркетинг: чутки. Чутка – це спеціальний сценарій, за яким створюється певний 

правдоподібний контент, що розповсюджується у процесі комунікацій між людьми [13, с. 242]. 
Чутки на сьогоднішній день є важливою ланкою в системі маркетингових комунікацій, оскільки сприяють 

швидкому і в деяких випадках більш успішному просуванню товару на ринок, полегшують запуск нового бренду, 
знижують витрати на рекламу, а іноді і зводять їх нанівець, змушують виробників піклуватися про якість товару 
[12, с. 352]. 

Чутки, у вигляді інструменту маркетингових комунікацій, широко застосовуються у політичній галузі. Як 
приклад, можна згадати Україну кінця 2009 року, коли її заполонила хвиля дезінформації [9] про вірус H1N1, 
трапилося це напередодні виборів на посаду Президента 2010 року. 

11 Електронні формати для застосування інструментів неформальних думок та вірусного маркетингу. На 
даний момент в Інтернет-просторі присутній ряд відкритих онлайн-ЗМІ, що представляють практично ідеальні 
формати для масштабного розгортання маркетингових інструментів WOM (неформальних думок) і VM (вірусного 
маркетингу взагалі і чуток зокрема).  

Основні з них: чат, онлайн-форум, блог, інтернет-щоденник, електронна дошка оголошень тощо. Отже, 
інтернет-форуми і блоги створюють нові можливості і значно розширюють горизонти комунікаційної ефективності 
маркетингових інструментів WOM і VM. Саме подібні гібриди відкритих онлайн-ЗМІ і маркетингових 
інструментів приймуть естафету найбільш ефективних і довірчих інструментів розвитку корпоративного іміджу та 
репутації в XXI ст. Однак у зв'язку з відкритістю даних ЗМІ стає актуальною проблема професійної протидії 
трансляції через них маркетингової негативної, корпоративно неприйнятної й суспільно небезпечної інформації 
[12, с. 356]. 

Розвиток новітніх технологій інформаційного характеру дає можливість використовувати електронні 
формати для застосування інструментів неформальних думок та вірусного маркетингу в політичній галузі. 

Висновки 
Отже, інструменти маркетингових комунікацій, класифіковані А. Ульяновським, для побудови 

корпоративного іміджу можливо застосовувати для побудови, підтримання чи корегування політичного іміджу. 
Тому що всі інструменти маркетингових комунікацій, що їх класифікував вищезгаданий автор вже сьогодні 
застосовуються у політичній галузі. Крім того усі вищеперераховані інструменти можна віднести до паблік 
рилейшнз, що у свою чергу є перевагою, на відміну від прямої реклами.  

Перспективи подальших розвідок. Тож можна сказати, що інструменти маркетингових комунікацій, що 
застосовуються у корпоративному іміджмейкінгу застосовуються у повному обсязі у політиці. А це означає, що 
основою для подальших теоретичних досліджень можуть виступити праці, які присвячені маркетинговим 
комунікаціям економічного спрямування, можуть допомогти у побудові теоретичної бази маркетингових 
комунікацій політичної галузі. Окрім того, усі вище перелічені інструменти маркетингових комунікацій, 
використані у період між виборами допоможуть у побудові політичного іміджу.  
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PAMI ĘĆ W SIECI.  
NA PRZYKŁADZIE STRON INTERNETOWYCH: APOKRYF RUSKI  I  LOSY NIEZAPOMNIANE 

 
Zbiorowości „zamieszkują” swoją przeszłość tak samo jak jednostka  i kształtują z niej elementy obrazu samych 

siebie1.   
 
Przedmiotem tego artykułu jest kwestia obecności pamięci zbiorowej w środowisku Internetu.  Omówię  tu dwie, 

stosunkowo nowe, domeny utworzone z inicjatywy  przedstawicieli  mniejszości ukraińskiej zamieszkującej  w Polsce: 
Apokryf  Ruski (www.apokryfruski.org.pl)  oraz  Losy Niezapomniane (www.losy.org.pl).  

Odwoływanie się do przeszłości zdaje się być ciągle ważnym tworzywem dla procesów etnicznych i 
tożsamościowych zachodzących we współczesnym świecie. Pamięć wspólnego pochodzenia, pamięć „złotego wieku”, 
pamięć traumatycznych losów, pamięć bohaterskich czynów, pamięć krajobrazu, świętych miejsc, mogą łączyć w sobie 
wiele funkcji ważnych dla życia grupowego: dydaktycznych, identyfikacyjnych, legitymizujących, sakralizujących,  itp.  
Według Jana Assmanna ten rodzaj pamięci odnoszący się do grupy,  znaczący  z punktu widzenia jej trwania i tożsamości, 
organizowanej i transmitowanej przez wyspecjalizowane nośniki, możemy nazwać pamięcią kulturową2. Tak definiowana 
pamięć zachowuje znaczenie kulturowe właśnie dlatego, że nie tyle służy przypominaniu wydarzeń z przeszłości, co ich 
uwspółcześnieniu, wywołuje i utrwala je w jakimś celu. Działając na obu kierunkach: wstecz i wprzód, służy rekonstrukcji 
, ale wywiera także wpływ na to jak rozumie się  teraźniejszość i jaką przyszłość się planuje3.  W takim znaczeniu  sama 
pamięć, kwestia  jej  obecności i funkcjonowania   w życiu zbiorowym, na przestrzeni dwóch ostatnich dekad,  uległa 
głębokiej przemianie. Jak zauważył Pierre Nora „…przybrała rozmaite formy:  krytyka oficjalnych wersji historii, 
odkrywanie zepchniętych  w niepamięć fragmentów dziejów, rewindykowanie śladów przeszłości wymazanej lub  
skonfiskowanej,  kult korzeni (roots) i rozwój badań genealogicznych, gorączka wszelkiego rodzaju obchodów 
rocznicowych, sądowe  rozrachunki z przeszłością, mnożenie się  najrozmaitszych muzeów, zwiększona uwaga  
poświęcona przechowywaniu archiwów…”4. Pamięć zatem, podobnie jak i sama etniczność, jest czymś konstruowanym i  
waloryzowanym  sytuacyjnie. Ulega,  mówiąc w dużym uproszczeniu,  pragmatyce życia grupowego oraz  procesom 
społecznym – wywołującym i stymulującym  odpowiednie pokłady przeszłości i związane z nimi znaczenia oraz  praktyki 
społeczne. Można się o pamięć spierać; można ją sakralizować; można jej  używać  jako  artystycznego  tworzywa;  można  
manifestować, wizualizować, wynajdywać; można również jakieś obszary przeszłości, z jakichś powodów, zapominać. W 
                                                      
1 Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Wydawnictwo UW. 

Warszawa 2008, s.63. 
2 Ibidem, ss. 36-37; 67-71. 
3 Karp H., J., Traba R., Czy codzienność można pamiętać? Wspomnienia z Warmii i Mazur jako fragment pamięci kulturowej Niemców, 

Polaków i Ukraińców. W:Codzienność  zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, red. H. J. Karp, W. Traba. Stowarzyszenie 
Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn-Warszawa 2004, s. 9. 

4 Nora P., Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr7, s.37.  
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