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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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tym znaczeniu nie ma, jak mówi bohater powieści Siegfrieda Lenza „…żadnego minionego świata, żadnego 
zaksięgowanego czasu, tak po prostu zerwanego z kalendarza historii”5. Pamięć pracuje hic et nunc. 

Warto może te refleksje Nora  wokół „czasu pamięci” uzupełnić o dodatkowy  wątek. Pamięć  coraz częściej  staje 
się przedsięwzięciem rozrywkowym, przeto  ulega  komercjalizacji i karnawalizacji.  Innymi słowy  lokuje się  w 
gadżetach popkultury,  pastiszach i parodiach ,  nostalgicznych  modach i stylizacjach na lata bliższe lub dalsze, 
osobliwych grach i zabawach  w inscenizowanie  wydarzeń historycznych. „ Przeszłość dana nam poprzez współczesne 
media i technologie pamięci jest nam bliższa i bardziej dostępna niż kiedykolwiek, ale z konieczności ulega ona 
popularyzacji, identycznej do tej, której przedmiotem są dziś wszystkie inne sfery i aspekty  naszego życia. Staje się więc 
źródłem przyjemności, a nie sensu, zaś jej logika jest tożsama z tą,  która rządzi rozrywką i konsumpcją” 6.  Takim  
spektakularnym  dowodem w sprawie mógłby być chociażby Notting Hill Carnival, który  oscyluje gdzieś  pomiędzy dobrą 
zabawa,  a  pytaniem  o specyfikę karaibskiej kultury, tożsamości i tradycji,  wynajdywanych z tańca, czasu niewolnictwa, 
regionalnej kuchni, muzyki czy samej  maskarady 7.  W ten sposób pamięć   staje się  dla współczesnych  tyleż tworzywem 
- źródłem  tożsamości i  podstawą wspólnoty wyobrażonej, co towarem -  źródłem  przyjemności i zysku.  Te dwie  
tendencje (pamięć jako tworzywo / pamięć jako towar) dość dobrze  wpisują się w   kontekst  późnej nowoczesności.    

Inna jeszcze kwestia  związana jest z  nowym  środowiskiem  pamięci kulturowej.  Przez  środowisko pamięci  
możemy rozumieć  rozmaite praktyki społeczne, artefakty,  instytucje  oraz  technologie  odpowiedzialne  za jej 
kształtowanie i dystrybucję. We współczesnych społeczeństwach, opartych na elektronicznych komunikatorach oraz  
wirtualnych sieciach powiązań i kontaktów,  zarówno etniczność jak i pamięć grupowa zyskują w pewnym sensie nowe 
środowisko i nową jakość.  Zgodnie   z   McLuhanowską koncepcją  środków przekazu pamięć zostaje    niejako 
„podporządkowana”  technicznym  i formalnym właściwościom   mediów   i  wedle ich  logiki  będzie następnie  
przetwarzana   i upowszechniona8.  

Na pewno jednym z takich nowych miejsc (środowisk pamięci)  staje  się Internet. Jego  wpływ na  współczesną 
kulturę  pamięci  jest niejednoznaczny i właściwie  znajduje się w fazie wstępnych badań i analiz. Dla jednych,  Internet 
mocno prywatyzuje, indywidualizuje,  instrumentalizuje  nasze spotkanie z pamięcią; zdaniem drugich,  daje  szansę na jej 
upowszechnienie, wzbogacenie o nowe  środki wyrazu,  tworzy  wirtualne miejsca i formy upamiętniania,  mobilizuje  i 
integruje konkretne zbiorowości i środowiska.  Pod pewnymi względami  jest  to  również środowisko  sprzeczne z naturą  
pamięci, gdyż  sprzyja komprymacji i fragmentacji  czasu, wyczuleniu na sprawy bieżące itp.  Zatem Sieć  generuje przede 
wszystkim  to,  co norweski antropolog kultury Thomas Hylland  Eriksen  określa  słowem instant  czyli to, co  
natychmiastowe,  chwilowe ,  aktualne9. Pamięć, przeciwnie, tej logice się opiera. Potrzebuje do swojego ukonstytuowania 
się   czasu spowolnionego i  odświętnego, słowem okoliczności sprzyjających   refleksyjności oraz  kultywowaniu 
określonych  zwyczajów i  wartości.  A w związku z tym dowodów  pamięci kulturowej  zwykle upatrujemy w profilu 
takich instytucji jak: biblioteki, muzea, galerie,  skanseny, kościoły czy szkoły.  Zasadą naczelną ich funkcjonowania jest 
bowiem pamięć długoterminowa,  perspektywa długiego trwania10.  Spojrzenie to  wydaje się  jednak nieco przerysowane i 
anachroniczne z uwagi na fakt, że pamięć w życiu grupy posiada polimorficzną naturę. Jest przede wszystkim pamięcią dla  
kogoś i jako taka balansuje pomiędzy czyimś TU i czyimś TERAZ. W tym  sensie ktoś jej używa, wywołuje, świętując 
rocznice i bohaterów, ale  przy tym  poszukuje  nowych środków wyraz,  pól ekspresji, mediów, które mogłyby stać się jej 
rozsadnikiem.   Nie sposób zatem zlekceważyć  tych nowych praktyk  pojawiających się  na internetowych stronach i 
forach,  bo to ważna reprezentacja etniczności i tożsamości w przestrzeni publicznej. Tym ważniejsza, że w przeszłości 
mniejszości etniczne czy narodowe miały  dość ograniczone możliwości manifestowania swoje kultury, tradycji, 
przedstawiana własnej wersji wydarzeń,  pozostając w cieniu kultury dominującej i jej instytucji.  Zwłaszcza medialna  
dystrybucja  pamięci pozostawała pod  cenzurą państwa. 

Wraz z Internetem  zmienia się także  nasze dotychczasowe wyobrażenie na temat samego terenu badań  w naukach 
społecznych i jego eksploracji.  Badając  pamięć kulturową  jakiejś zbiorowości etnicznej  równie często rozbijamy namiot 
badacza i obserwatora w sieci, co w geograficznym środowisku. Obie przestrzenie jednakowoż nadają się do jej 
studiowania i właściwie dopiero razem wzięte stanowią o realności badanego świata i znaczeniu pamięci.  Jak  pokazują to 
badania nad mieszkańcami Trynidadu, to właśnie za sprawą Internetu  komunikują oni  swoją tożsamość,  wymieniają 
opinie i wspomnienia, nawiązują przyjaźnie, rywalizują itp.  Innymi słowy Internet  tworzy  „Trinis”  z  ich  bagażem 
codziennych doświadczeń , poczuciem wspólnoty losów i tożsamością11. 

Chociaż pamięć kulturowa  posiada  dziś bardziej złożone  niż  w przeszłości środowisko, to jednak   nowoczesne 
technologie  same  do jej ożywienia nie wystarczą.  Ta mobilizacja wokół pamięci, dążność do jej odzyskania i 
zamanifestowania,   jest  związany  z przemianami politycznymi we współczesnym świecie, które  Nora  określa  mianem 
procesów dekolonizacyjnych12.  Dokonuje się ona  miedzy innymi za sprawą rozpadu światowego sytemu kolonialnego 
oraz  jego akademickiej  krytyki,   emancypacji etnicznej i kulturowej w ramach polityki różnic i multikulturalizmu i last 
but not least   demokratyzacji życia politycznego. W tych okolicznościach pamięć staje się użytecznym narzędziem 
wychodzenia z politycznego niebytu i  zadośćuczynieniem  dla tych, którzy w przeszłości byli pozbawieni głosu.  
Dodatkowo prowadzone w tych okolicznościach studia nad różnorodnymi  aspektami demokratyzowania się pamięci 

                                                      
5 Lenz S., Muzeum ziemi ojczystej. Wydawnictwo Borussia. Olsztyn 2010, s, 56. 
6 Krajewski M., Kultury kultury popularnej. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2003, s.210. 
7  Owusu K., Ross J., Behind the masquerade: the story of Notting Hill Carnival. Arts Media Group. London 1988, ss. 64 - 65. 
8 McLuhan M., Wybór tekstów. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2001, ss.213-241. 
9 Eriksen T., Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji. PIW, Warszawa 2003, ss.169 -170. 
10 Burszta W., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie.  Wydawnictwo Literackie MUZA SA,  Warszawa 

2005, ss.63-66. 
11 Miller D., Slater D.,The Internet. An Ethnographic Approach.  Berg, Oxford 2000, ss.4-5. 
12 Nora, P., op. .cit., ss. 40- 41. 
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„…zwróciły  uwagę na problemy pozostające na marginesie badań  historycznych, do których należą: trauma, żałoba i 
melancholia, literatura świadectwa oraz materializacja pamięci w postaci pomników, cmentarzy czy muzeów”13. 

W naszych realiach tym momentem przełomowym  był  rok 1989. Podczas obrad  Okrągłego Stołu  zapoczątkowany 
został  proces demokratyzacji państwa  i  jego instytucji. Skutkowało  to  między innymi koniecznością  wypracowaniem 
nowych standardów polityki narodowościowej.  Dokonujące się w tym obszarze zmiany służyły w pierwszej kolejności 
ochronie prawnej mniejszości w sferze języka, wyznania, dziedzictwa kulturowego, oświaty, pamięci oraz uczestnictwa w 
życiu politycznym.  W zasadzie politykę państwa  wobec mniejszości po  roku  1989  charakteryzują trzy etap. Pierwszy,  
trwał mniej więcej do końca lat 90 tych  i skutkował  nowymi regulacjami prawnymi    Drugi, wiązał się  z pracami 
parlamentu nad  ustawą o mniejszościach narodowych, etnicznych i językach regionalnych ( skutkował jej uchwaleniem  w 
styczniu 2005 roku ). Etap trzeci, to  czas wprowadzania jej postanowień w życie oraz związane z tym wszelkie napięci i 
wątpliwości formowane  w środowiskach mniejszościowych14.   W tych okolicznościach mniejszości przede wszystkim  
zyskują mandat prawny i obywatelski.  Dodatkowo dla mniejszości ukraińskiej  ważne stają się  dwa inne wydarzenia, 
definiujące jej nowe położenie i status: odrodzenie się autonomicznej struktury kościoła grekokatolickiego w roku 1991 (po 
przeszło 40 latach marginalizacji rozpoczyna  się okres jego wzmożonej aktywności i uprawomocnienia ) oraz powstanie 
niepodległego państwa ukraińskiego.  Wszystkie te czynniki sprzyjają aktywizacji życia etnicznego na  trzech 
płaszczyznach: język i  kultura narodowa,  religijność, pamięć.  Z czasem ważnym narzędziem obecności w przestrzeni 
publicznej  staje się także Internet.  Trzeba  podkreślić, że  jest to ważny obszar konsolidacji i aktywizacji grupy.  Głownie 
z uwagi na fakt, że  od 1947 roku, od przeprowadzenia  akcji wysiedleńczych o kryptonimie „Wisła”,  ludność  ukraińska  
żyje w silnym rozproszeniu i w znacznym oddaleniu  od zasobów narodowej kultury czy sztuki sakralnej.   W dużej mierze  
z sieci korzysta  młodsze pokolenie, ale jakby na  to nie patrzeć, to  na przestrzeni ostatnich  kilkunastu lat wytworzył się 
nowy, wirtualny,  sposób uczestnictwa w  życiu narodowym i pamięci.   

Społeczność ukraińska jest reprezentowana w cyberprzestrzeni w kilku obszarach. Po pierwsze,  są to  elektroniczne 
wersje czasopism (najbardziej znane: „Nasze Słowo” czy   „Nad  Bugiem i Narwią”).  Po drugie, będą to strony 
poświęcone życiu religijnemu Ukraińców w Polsce.  Jest ono zorganizowane  wokół wyznania prawosławnego i 
grekokatolickiego. Oba  Kościoły posiadają oficjalny serwis internetowy,  jak i szereg pomniejszych inicjatyw obejmujące  
strony związane z życiem religijnym poszczegolnych parafii czy dekanatów. Dodatkowo  tworzy się  fora dyskusyjne ,  
blogi,  poświęcone tematyce religijnej. Przykładowo  oficjalne stanowisko Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolicka w Polsce  
reprezentuje  internetowy serwis Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego.  Po trzecie, są to strony  
stowarzyszeń: prezentujące profil organizacyjny, formy aktywności,  kalendarium imprez, wydarzeń historycznych itp.  
Jako przykład można wskazać  strony   Związku Ukraińców w Polsce,  Zjednoczenia Łemków  czy  Płastu – ukraińskiej 
organizacji skautowej.  Po czwarte, strony poświęcone pamięci i historycznym wydarzeniom w dziejach narodu.  Do nich  
należą analizowane poniżej:  Losy Niezapomniane i  Apokryf  Ruski.  Większość tych   serwisów  jest dwujęzyczna, 
zostały zredagowane w języku ukraińskim i polskim. 

Moim celem nie będzie kompleksowa  analiza ukraińskiej pamięci zbiorowej, chcę  natomiast zwrócić uwagę  na  
wydarzenie, które  kształtuje kulturę pamięci  w grupie - myślę o, wspominanej już wyżej, akcji „Wisła”. Według  
Assmanna  kultura pamięci to swego rodzaju imperatyw15,  a więc to wszystko, czego nie wolno zapomnieć, co  jest 
znaczące dla  stanowienia wspólnoty, co rzutuje na procesy tożsamościowe zachodzące wewnątrz grupy16.  W roku 2012  
społeczność  ukraińska organizowała wiele uroczystości, o charakterze świeckim i religijnym, związanych z  65 rocznicą 
akcji „Wisła”.  Chodziło w nich, jak zawsze, o upamiętnienie  dramatu wysiedleń Łemków, Ukraińców z 1947 roku. 
Wysiedlenia na zachodnie i północne tereny kraju doprowadziły do unicestwienia najdalej na zachód wysuniętych enklaw 
ludności ruskiej;  marginalizacji narodowej kultury i dziedzictwa przeszłości;  silnego rozproszenia w obcej kulturowo i 
społecznie przestrzeni; stygmatyzacji i wykorzenienia z rodzimych tradycji (zwłaszcza wyznaniowej).   Jak widzimy, to 
moment zwroty w najnowszej historii grupy i dlatego,  obok  opracowań naukowy,   stanowi  tak wymowny  motyw  
upamiętnienia i narodowej twórczości. Jednym z  miejsc przepracowywania tej traumatycznej  pamięci  jest również 
Internet.  Musimy  przy tym pamiętać,  że to już drugie, a nawet trzecie pokolenie,  żyjące w cieniu dramatu wysiedleń. 
Zatem będą to osoby , dla których stają się one  pamięcią pośrednią , albo  jak pisze Marianne  Hirsch postpamięcią  
(postmemory). Z tendencją do przekształcania  w historię, mit,  artystyczną  impresję,  zbiór obrazów  kształtującego 
poczucie wspólnych losów i tożsamość17. Dziedzictwo  traumatycznej pamięci może być  bardzo złożone, co do sposobów 
jej odkrywania, jak i celu w jakim jest ona przywoływana. 

Analiza wybranych stron ma charakter etyczny (etic), oznacza to, że  prowadzona jest „od zewnątrz”. Jej celem 
będzie nie tylko krótki opis zawartości,  ale również  próba  zwrócenia uwagi na użyteczność  czy  wartość pamięci  w 
kontekście  poczynionych tu uwag.  

Obie  strony  są przedsięwzięciem stosunkowo nowym.  Inicjowanym  przez  osoby  aktywnie  uczestniczące w 
życiu kulturalnym środowiska ukraińskiego.  Obaj  redaktorzy należą do pokolenia, które urodziło się i  wychowywało  już  
na nowym terytorium, „na czużyni”.  Serwis  Losy Niezapomniane  utworzono w roku 2009   z inicjatywy   fundacji  
działającej na rzecz dokumentowania przesiedleń i powojennych losów Ukraińców na Mazurach.  Pomysłodawcą i 
redaktorem  jest Roman Kryk, dziennikarz , reżyser filmowi,  dokumentalista, założyciel i prezes Fundacji Losy 
Niezapomniane . Apokryf Ruski  to  autorskie przedsięwzięcie  Bogdana Huka, dziennikarza,  redaktora „Naszego Słowa”, 

                                                      
13 Domańska E., Wprowadzenie: Pamięć, etyka i historia. W:Pamięc, etyka  i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat 

dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, red. E. Domańska. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2002, s. 16. 
14 Łodziński S., Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku. Wydawnictwo 

Naukowe Scholar. Warszawa 2005, ss. 145-156. 
15 Assmann J., op. cit., s.46 
16 Tyma P., Ukraińcy: wiele tożsamości. „Więź”,  nr 4,2007, ss.35-37. 
17 Hirsch M., The Generation of Postmemory. “Poetic Today”, 2008, nr 1, ss.103-128. 
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osoby zaangażowanej   w dokumentowanie etnograficznego  dziedzictwo  południowo-wschodniej Polski  przed i po  akcji 
„Wisła”.  Obie strony mają formułę otwartą – pomyślane zostały,  jako miejsce spotkań ludzkich losów i kultur. Ponadto 
stanowią przedsięwzięcie   niekomercyjne i niedochodowe.  

Strona  Losy Niezapomniane  zawiera  wszystkie podstawowe informacje na temat  samej  fundacji: cel,   statutu,  
zarząd,  sprawozdania finansowe,  kontakt, wsparci na rzecz fundacji.  Zasadniczą część serwisu  stanowią  jednak  
materiały związane  z  problematyką wysiedleń i powojennych zmiany,  które dokonują się  w mazurskich światach za 
sprawą  kolejnych  fal migracji.  Najliczniejszą reprezentację  tworzą materiały dokumentujące  losy ludności ukraińskiej, 
ale  idea tego projektu uwzględnia także dwie  inne kategorie etniczne: ludność autochtoniczną ( Mazurów i Niemców, 
którym udało się  przetrwać na swoim czas powojenny) oraz  osadników,  polskiego pochodzenia,  docierających tu  w 
ramach akcji  repatriacyjnej  czy  migrujących z  terenów  centralnej Polski.  Słowem wszystkich zbiorowych  bohaterów 
mazurskiej odysei. Gromadzone  zasoby  obejmują  relacje naocznych świadków i uczestników  wydarzeń,  wspomnienia,  
fotografie, fotokopie dokumentów .  Część  tych ukraińskich wspomnień  została  zarejestrowana  w  formie zapisu  wideo. 
Obecnie zbiór  ten  obejmuje ponad 500 nagrań.  W zamierzeniu  jest to formuła  wpisująca się  w  oral history:  
gromadząca  wspomnienia domu rodzinnego,  przywołująca  rozmaite epizody  z  czasu wysiedleń, jak i    opisująca 
perypetie związane z próbą zadomowienia się w obcym środowisku .  W tym sensie jest to materiał  o szczególnym 
znaczeniu poznawczym i emocjonalnym -  nieprzetworzony,  fundowany na bazie osobistych doświadczeń rozmówców, 
opisujący często miejsca  i  światy społeczne, które uległy zagładzie lub zapomnieniu.  Unikalną wartość poznawczą i 
historyczną ma także  ekspozycja fotografii zebranych w ramach cyklu: „Miejsca i twarze  przesiedleń”.  Dodatkowe  
źródło wiedzy, na temat losów osób deportowanych w  1947 roku,  tworzy otwarta baza ankiet ( ok. 250 sztuk ).  
Gromadzeniu źródeł  towarzyszy dewiza: „ Gromadzić, aby ostrzegać, gromadzić, aby z przeszłości formować nowe, 
lepsze wzorce, gromadzić, aby nie powtarzać starych błędów…”18. Dewiza bardzo bliska zasadzie: „czego nie wolno nam 
jako grupie zapomnieć”.  

Drugi przypadek, serwis Apokryf Ruski,  pomyślany został jako baza 
materiałów naukowych i edukacyjnych. Jak komentuje autor tego przedsięwzięcia celem jest „…udostępnienie 

wszystkim zainteresowanym, szczególnie naukowcom i studentom, materiałów o kulturze ukraińskiej oraz historii 
Ukraińców (Rusinów) w zachodniej części ukraińskiego areału etnicznego, usytuowanego na styku z Polakami i kulturą 
polską” 19 .  Rozmieszczone na stronie głównej zakładki  profilują wiedzę wedle kilku opcji.  W zakładce „miejscowości” 
zgromadzono informacje  na temat poszczególnych osad,  lokalizowanych według klucza etnograficznego:  
Bojkowszczyzna, Chełmszczyzna, Nadsanie, Podlasie,  Łemkowszczyzna.   W zakładce „historia” ( aktualnie w 
opracowaniu) przewiduje się miejsce  na bibliografię  i  publikację dorobku badawczego historyków polskich i ukraińskich 
zajmujących się  problematyką  stosunków polsko-ukraińskich.  Na  prezentację materiałów audiowizualnych ( zakładka 
„wideo”) składają się rozmowy z naukowcami oraz  wspomnienia i relacje  świadków  wydarzeń historycznych z  lat 
trzydziestych i czterdziestych XX w.  W dziale „archiwum”  gromadzi się kopie  dokumentów historycznych   (aktualnie 
udostępnione pochodzą  z  lat 1944-2010) , dotyczące miedzy innymi kultury narodowej, formacji zbrojnych, śladów i form 
upamiętnienia.   Ten krótki przegląd tematyczny pozwala zauważyć , że serwis Apokryf  Ruski mimo wyspecjalizowanego 
charakteru jest domeną starającą się łączyć bardzo różne  źródła  i treści: archiwalia, publikacje naukowe, mówione 
historie, fotografie itp. Co  może  przybliżać  trudną problematykę stosunków polsko-ukraińskich  i jednocześnie poszerzać  
potencjalny krąg odbiorców  tej  wiedzy.  W  pewnym sensie spotkania,  z materiałem bogatym i  różnorodnym,  mogą   
pracować ogólnie mówiąc  na   rzecz dialogu. Jak  to kiedyś ujął  Jurij Andruchowycz, przekształcenia  spornego niegdyś 
terytorium, opartego na antagonizmie mieszkańców, w  terytorium wspólne20. Splatające ze sobą rozmaite racje, losy i 
dobra symboliczne.   

Na koniec  zastanówmy się może  nad  kwestią „spożytkowania”  tej pamięci.  W dużym skrócie  można by  
rozumieć tworzenie  własnej wersji wydarzeń historycznych oraz  pracę nad  pamięcią jako przejaw podmiotowości, 
nowym wyraz  policentrycznego ładu społecznego. Przede wszystkim jednak  pamięć kulturowa, jak  to już zaznaczono 
wcześniej,  nie służy mechanicznej repetycji, ale uwspółcześnieniu przeszłości. To znaczy, że może  mieć  wartość 
projektującą,  stanowić źródło narodowej świadomość i tożsamości  oraz  służyć artykulacji i legitymizacji grupowych 
interesów.  Innymi jeszcze słowy,  pamięć kulturowa,  tworzy  określone pokłady solidarności (ważne  dla wyobrażenia tej 
konkretnej wspólnoty ze względu na duże rozproszenie ludzi, różnice wyznaniowe, pokoleniowe, świadomościowe itp. ), 
sprzyja  identyfikacji narodowej  oraz  pobudza do działania na rzecz narodowego projektu.  A dodatkowo,  dla wielu 
użytkowników nowoczesnych mediów,  pamięć w  Sieci, być może  staje się łatwiejsza w obsłudze,  łatwiejsza do 
oswojenia.    
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА І МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ 
 

У статті досліджуються механізми соціальної реклами, які мають вплив на аудиторію з метою її покращення та 
корекції поведінки. Простежуються основні тенденції взаємодії соціальної реклами та сучасного суспільства. 

Ключові слова: соціальна реклама, механізми впливу, ефективна соціальна реклама. 
 
В статье исследуются механизмы социальной рекламы которые влияют на аудиторию с целью ее улучшения и 

коррекции поведения. Прослеживаются основные тенденции взаимодействия социальной рекламы и современного общества. 
Ключевые слова: социальная реклама, механизмы воздействия, эффективная социальная реклама. 
 
The article death with researching of mechanism of social advertisement which has influence on target audience. The basic 

tendencies of co-operation of the social advertising and modern society are traced. 
Key words: social advertising, mechanisms of influence, effective social advertising. 

 
Соціальна реклама – форма звернення до соціуму задля формування суспільної думки, переконань, що 

спрямовані для покращення побуду певної нації.  
Актуальність дослідження полягає у тому, що царина досить мало досліджена і потребує подальшого 

вивчення. 
Серед дослідників, що приділяють увагу даній темі слід виокремити: А. Андрусенко, Курбан О., Степанов 

Е., Пархоменко С., Приймак Т. Серед зарубіжних науковців доцільно назвати наступних: Д. Аакер., Д. Майер, 
У. Уєлс тощо. 

Мета роботи полягає у дослідженні провідних механізмів впливу соціальної реклами як форми комунікації 
на цільову аудиторію. 

Соціальна реклама, на відміну від комерційної, не має «грошового» підгрунтя тому несе соціально значущу 
місію. Ситуація з цього виду реклами суттєво різниця на Україні і світі. За словами головного редактора журналу 
«Практична психологія та соціальна робота» О.Губенко, щодо статистики стосовно цього виду реклами на території 
України: «Згідно з останніми соціологічними опитуваннями більшість українців – 52% ‒ узагалі не знають, що таке 
соціальна реклама. З тих, кому це явище відоме, 65% ставляться до нього позитивно, 20% не вбачають у такій рекламі 
великої користі й лише 15% вважають, що вона потрібна. Ці цифри говорять самі за себе» [10]. 

Маючи не легку ношу соціальна реклама вирішує питання корекції поведінки суспільства, що змушує її 
носити не завжди позитивний характер. Вважаємо, що соціальною рекламою може послуговуватись будь-яка 
організація, яка не гребує соціальною місію у суспільстві і яка не байдужа до сучасного стану речей на Україна (до 
останніх відносимо стан з мовою, екологією, здоров’ям нації тощо). 

Проблеми ефективності соціальної реклами стали нині об’єктом для дискусії у сучасних соціальних 
комунікаціях. Дослідники роблять спроби сформулювати критерії ефективності соціальної реклами. На думку 
російських фахівців В. Вайнера та А. Балашової [5] ефективна соціальна реклама: 

‒ позитивна (не «проти», а «за», а саме «за відсутність» чогось ‒ антинаркотична, антидискримінаційна 
тощо); 

‒ має «людське обличчя» (в об'єктиві не предмет, а людина);  
‒ спирається на соціальноcхвалені норми та дії, цінності і стереотипи, що склалися; 
‒ не провокує протиріч між різними соціальними групами (віковими, гендерними тощо) ‒ об'єднує, впливає 

на більшість, зміцнює зв'язки між групами; 
‒ сприяє формуванню бережливого ставлення до національних традицій, культурної та природної спадщини; 
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