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У статті піднімається проблема українсько-польських відносин та 

психологічних механізмів атрибуції особистісних рис українцями 

представникам етнонаціональних груп, які проживають на території 

України. Здійснено аналіз попередніх досліджень проблеми репрезентації 

поляків у межах історичної пам’яті України починаючи з часів 

незалежності, визначено основні причини формування негативного 

ставлення до поляків  та Польщі, що ставало причиною етнонаціональної 

ворожнечі між двома народами впродовж тривалого часу. Представлено 

результати емпіричного дослідження атрибуції етнонаціональних рис 

поляків та українців у межах спільної історії, визначено тенденції зміни 

атрибуції соціально-психологічних рис між українцями та поляками, які 

проживають на території України. Було встановлено, що українці 

полякам приписують вищу мотивацію та більш глибокі релігійні 

переконання. Поляки вважають себе більш працьовитими, стабільними, 

мотивованими, принциповими, щирими, патріотичними, 

комунікабельними, стриманими, героїчними та релігійними. Українців 

вони сприймають як волелюбних, витривалих та таких, що дбають про 

інтереси інших. Таким чином, представники обох національностей 

приписують і собі, і іншим позитивні якості. Однак і українці, і поляки, 

вважають себе «кращими» в порівнянні один з одним, що може 

розглядатися як причина психологічних бар’єрів у подоланні історичних 

протиріч та пошуку шляхів примирення. 

Ключові слова: історична пам’ять, історичні травми, 

етнонаціональні відносини, імпліцитні теорії, міжнаціональна перцепція.  

 

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та 
практичними завданнями. Проблема міжетнічної взаємодії є найбільш 

гострою на сьогоднішньому етапі розвитку України, особливо в умовах 

геополітичної переорієнтації у межах якої не відомо хто є і залишається 

для українського суспільства другом а хто – ворогом. Сьогодні особливо 

актуальною є проблема українсько-польської взаємодії, що пов’язано з 

близькою географічною близькістю Польщі та підтримки нею суспільно-

політичного реформування в Україні.  Психологічні аспекти вирішення 



цього питання лежать у площині вивчення особливостей збереження 

історичної національної пам’яті. У звязку з цим цікавим є дослідження 

суб’єктивних психологічних аспектів історичної пам’яті українців та 

поляків. Починаючи з 1991 року в Україні починається етнонаціональне 

відродження, яке позначається на світоглядному відображенні у свідомості 

українців власного етнонаціонального образу та тих національностей, які 

проживають на її території. До цього часу більшість пересічних українців 

геополітично диференціювало соціальне середовище на «радянську» та 

нерадянську частину. В українському суспільстві у часи незалежності 

починає відроджуватися етнонаціональний рух, який ініціював появу 

«етнічного обличчя» українського суспільства.  

Польська національна меншина є однією за найпотужніших на 

території України, особливо у тих регіонах, на яких історично мешкали 

поляки (північно-західний регіон України). Спільна зацікавленість 

українців і поляків проблемами поліпшення взаємовідносин між двома 

країнами актуалізується після 2014 року, коли Україна остаточно 

визначилася з напрямом свого геополітичного спрямування. Результати 

інтеграції України до Європейського співтовариства частково є заслугою 

Польщі у сфері зовнішньої політики у ЄС. Наші західні сусіди є найбільш 

зацікавленими у повноцінному входженні України до європейського 

союзу, зокрема на це вказує М. Кордон у статті «Польща – локомотив 

України в Європі » (2012) [10]. Проблема етнонаціонального сприйняття 

починає актуалізуватися з початку 2000 років. Саме у цей період 

відбувається реальне «перетинання емоційної пуповини» з колишнім СРСР 

і у свідомості пересічних громадян України постає питання 

етнонаціональної орієнтації. Поява образу «українця», у результаті 

самоідентифікації, призвела до появи образу і інших етнонаціональних 

груп, які проживають на території України. До таких висновків приходять 

фахівці українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. 

Разумкова, посилаючись на результати дослідження проведеного у 2002 

році. На початку 2000-х. років починає проявлятися етнонаціональна 

диференціація, а отже і запит серед наукового співтовариства 

досліджувати етно-національну проблематику в українському суспільстві.  

Аналіз попередніх досліджень проблеми. Проблемами дослідження 

історичної пам’яті у контексті українсько-польських відносин та протидії 

міжнаціональної ворожнечі займалися І. Гирич, Я. Дашкевич, 

Л. Зашкільняк, В. Расевич [1, 4, 7, 13]. Дослідження, проведені в історичній 

площині, свідчать про те, що відносини між Україною та Польщею в 

останні роки були обтяжені взаємними «образами», які були сформовані з 

метою дезорганізації взаємин двох народів, розвитку взаємно негативного 

ставлення один до одного. Таким чином на рівні масової свідомості та 

імпліцитних уявлень українців: поляки наділені переважно негативними 

рисами і в колективній картині світу виконують роль умовного «ворога» 

(цитуючи радянські підручники) [9]. У 2003 році у рамках дисертаційного 

дослідження В. Горбунової було проведено дослідження структури етно-



національного образу тих національностей, які проживають на території 

України. До соціально-психологічної структури образу поляків, за 

дослідженнями 2003 року, відносяться риси, які пов’язані з 

просоціальними характеристики, які пов’язані з здатністю до спільної 

діяльності, налагодження добросусідських стосунків, принциповістю. 

Проте, українці за результатами її дослідження В. Горбунової, О. Музики 

та В. Загурської, схильні приписувати полякам агресивні риси, здатність до 

деспотії та ворожості (у цьому плані образ поляків дуже схожий на образ 

німців) [2]. 

У своїх роботах  П. Горностай стверджує, що якщо індивідуальні 

травми людини не опрацьовуються належним чином, вони стають 

джерелом психологічних проблем в майбутньому [3]. Їх вплив може бути 

різноманітним: від щодо локальних синдромів (яскравим прикладом може 

служити ПТСР) до формування дисгармонійного життєвого сценарію 

особистості та суспільства в цілому. У психології великих груп можна 

простежити схожі закономірності, коли колективні травми, яких зазнав 

соціум, що не впоравшись з ними в повній мірі, стають проблемами на 

соціально-психологічному рівні. Незавершені травми мають важливе 

властивість не залишатися на етапі одного покоління, а делегуватися 

наступним (Л. Найдьонова) [11]. Це явище описано як трансгенераційна 

передача колективних трав: чим менше можливостей у суспільства 

пропрацювати колективну травму, тим більша ймовірність закріплення її 

наслідків в майбутньому. Описуючи типи реагування спільноти на 

травмуючий досвід, П.Горностай використовує 2 параметра: активність-

пасивність і миролюбність-агресивність, поєднання яких дало йому 

можливість створити типологію способів пропрацювання колективної 

травми: (агресивний; пасивно-агресивний; депресивний і нормальний). 

Історична пам’ять відображається у суб’єктивних уявленнях 

представників різних народів про спільну взаємодію. Вивчення 

особливостей збереження  історичної пам’яті українсько-польських 

стосунків відбувалося переважно в політологічному дискурсі. 

Психологічні дослідження практично відсутні. Образ поляків в історичній 

політиці України відображає геополітичне спрямування нашої держави у 

різні роки існування: від орієнтації на Росію та колишні республіки СРСР 

до інтеграції у Європейське співтовариство. Таким чином, поляки і 

Польща постійно знаходилися по різні боки суспільного протистояння, що 

підтримувалося на рівні офіційної інтерпретації та оцінки історичних 

фактів, подій та історичних персоналій. Особливо це стосується 

підручників з історії України, які особливо наочно це демонструють 

негативізацію спільного історичного контексту України та Польщі. 

Проведені В.Середою у 2000 році дослідження показали, що дидактичні 

матеріали з історії України та Світу побудовані на основі етноцентричного 

і державницького підходу, протиставлення українців сусіднім народам, а 

образ поляків і Польщі в них позначений здебільшого негативними 

рисами. Польська тематика присутня у них фактично так само, як і в 



колишніх радянських підручниках, з характерною для них проросійською 

(імперською) орієнтацією. У підручниках для середньої школи 

трапляються формулювання з явно негативною конотацією на зразок 

«захоплення українських земель шляхетською Польщею», «національний 

гніт і покатоличення православного населення». В. Середою був 

проведений статистичний аналіз переліку виразів, в яких вживаються 

слова «Польща / Україна», «поляк / українець», «польський / український» 

у текстах шкільних підручників з історії, виданих у 1990-х роках: 

позитивних виразів налічується 66, негативних – 117 (для порівняння – в 

підручниках радянської України ці цифри становили відповідно 7 і 53) 

[14]. У 2008 році у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка була опублікована колективна монографія під редакцією Леоніда 

Зашкільняка «Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в 

сучасній Україні» [6]. У ній відзначено, що деякі з поширених стереотипів 

українців щодо поляків сягають ХІІ-ХІІІ ст. У висновках підкреслено 

продовження функціонування багатьох історичних стереотипів щодо 

Польщі і поляків, котрі виникли в попередні історичні періоди і не 

відображають нинішнього стану польського суспільства та його 

культурних здобутків; вони перешкоджають сприйняттю Польщі і поляків 

як дружнього європейського народу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз особливостей 

вивчення історичної пам’яті в психологічній та інших науках дає підстави 

для визначення історичної пам’яті як образ минулого, суб’єктивно 

сконструйований у сучасному. Суспільна історія (суспільний досвід) є 

вихідною у процесі побудови матриці між групових та внутрішньо 

групових зв’язків. Це у дечому нагадує шахову дошку, на якій кожна з 

фігур має специфічне розташування, функціональну роль та, що головне, 

займає одну з біполярних позицій «білих» чи «чорних», яка є 

визначальною у великому протистоянні.  Наявність спільної «ігрової» 

площини (наприклад, геополітичної) зумовлює необхідність формування 

суспільного (групового, видового, етнічного) об’єднання «одних проти 

інших». На рівні міжнаціонального сприйняття, описуючи іншу людину 

або групу осіб, пересічні громадяни схильні до використання тих 

семантичних конструктів, які використовуються для опису власної 

персони (групи). На рівні індивідуальної свідомості у кожної людини є 

персони, яких ми ідентифікуємо за певними особистісними рисами та 

порівнюємо інших на основі співставлення з «еталоном» справедливості, 

чесності, хитрощів, лінощів тощо. На рівні свідомості цими еталонами є 

етнонаціональні групи, які диференціюються більшістю на основі 

притаманності-відсутності ряду диспозиційних рис. Площина 

міжнаціональних стосунків розгортається у межах полюсів «ми-вони», до 

яких відносяться етнонаціональні групи, котрим притаманні позитивні 

особистісні риси та ті, що кардинально відрізняються від нас та є носіями 

анти-рис. 



Починаючи з 2014 року українське суспільство починає шукати ту 

історію, яка об’єднає наше суспільство з європейською спільнотою і 

найближчими для нас виявилися ті країни, які мають реальне фактичне 

підґрунтя для цього. Україні сьогодні необхідний позитивний досвід 

соціально-еволюційної доцільності переходу від пост-комуністичної 

моделі суспільних відносин до європейської. Польща свого часу 

(наприкінці 80-х початку 90-х) пройшла доволі тернистий шлях суспільно-

економічних трансформацій, які забезпечили їй повноправне членство у 

ЄС. Україна сьогодні намагається «історично поріднитися» зі своїми 

найближчими європейськими сусідами (що свого часу зробила Польща, 

шукаючи спільні культурно-історичні точки дотику з Німеччиною) 

(О.М. Захороненко) [5].  Досить не простим завданням для українського 

суспільства є зміна світоглядного ставлення до країн-членів європейського 

союзу. За роки радянського розвитку у більшості з нас сформувалося різко 

негативне ставлення до «німців», «поляків», «литовців». Пропаганда 

використовувала методи, які консолідували радянське суспільство проти 

спільного ворога.  Як зазначає Л.А. Найдьонова, травми минулого можна 

використовувати з метою маніпуляції громадською думкою у майбутньому 

[12]. Наприклад, історичний контекст радянського минулого призвів до 

майже ворожого налаштування українців проти Німеччини – «фашистів», 

«окупантів», «нацистів» тощо. Це вплинуло на систему міжособистісних 

стосунків пересічних українців та німців – однозначно ворожої та 

упередженої, що не давало нам можливості ефективно співпрацювати у 

економічній, соціальній та освітній сферах. Починаючи з початку XXI ст. 

ми поступово намагаємося знайти спільні інтереси з Польщею. Поступово, 

починаючи з початку 90-х. років ми вибудовуємо стратегію співпраці у 

різних соціально-економічних сферах [8]. Українці та поляки починають 

процеси спільного історичного об’єднання: пошуку спільних історичних 

пам’яток, особливо тих, у яких ми «виступали на одному боці» [15]. 

Для вивчення імпліцитних теорій історичної пам’яті українців ми 

використали метод особистісних конструктів Дж. Келлі, який дав нам 

можливість визначити основні особистісні конструкти, які 

використовуються українцями та поляками у процесі міжетнічної 

перцепції та можуть бути причиною утворення міжнаціональної 

ворожнечі. На першому етапі досліджуваним пропонувалося вибрати з 

переліку або вказати самостійно 5 українців та 5 поляків, які найбільше 

вплинули на історію країни. Примітно, що і українці, і поляки, доволі 

часто обирають для аналізу осіб, які повязані із військово-політичними 

подіями у спільній історії народів (Б. Хмельницький, Святослав Хоробрий, 

С. Бандера, Л. Лук‘яненко, І. Мазепа, Ю. Пивсуцький, Я. Домбровский, 

В. Ярузельський). На другому етапі досліджуваним пропонувалося 

заповнити репертуарну решітку, яка і була використана для аналізу та 

узагальнення результатів.  



Дослідження проводилося на території Житомирської області, де 

проживає найбільша польська діаспора в Україні (4,9% від загальної 

кількості жителів за даними Головного управління статистики 

Житомирської області станом на 1 травня 2017 року). 

Рис.1. Результати факторного імпліцитних теорій історичної пам’яті 

досліджуваної Д.У.1. 

 

У ході дослідження ми намагалися визначити основні риси, якім 

використовують українці та поляки, які проживають на території України 

для опису власної національності та інших. Імпліцитні уявлення 

пересічних громадян базуються на уявленнях, які ми отримуємо у процесі 

сприйняття тих осіб, які є ключовими для спільної історії українців та 

поляків. 

Для узагальнення та систематизації отриманих даних ми піддали 

результати дослідження факторизації методом головних компонент та за 

допомогою Varimax-ротації. Розглянемо для прикладу дані факторного 

аналізу результатів дослідження дівчини-українки та юнака-поляка.  

В результаті дослідження досліджуваної Д.У.1. (дівчина, українка) 

було виділено два біполярних фактори які охоплюють 64.5% дисперсії. 

(рис.1.). За першим фактором (38.4%) значимими виявилися категорії, які 

утворюють національно-патріотичні компоненти імпліцитних теорій 

історичної пам’яті юнаків (жертовність, витривалість, сила духу, 

протистояння системі, патріотизм, принциповість), які протиставляються 



характеристиці «музичний слух», яка є особистісно значимою для самої 

досліджуваної. 

Цікаво, що за цим фактором протиставляються ті характеристики, які 

притаманні, на думку досліджуваної, українцям та полякам відповідно. 

Очевидно, українців дівчина сприймає як біль національно свідомих та 

протиставляє їх полякам за цією ознакою. Другий фактор (26.1%) описує 

морально-релігійні компоненти імпліцитних теорій історичної пам’яті 

юнаків, які приписує переважно полякам. Тут виявилися значимими 

жалість, довіра, католицьке віросповідання, простота, альтруїзм, 

саморозвиток, відвертість. Протиставляється цим ознакам характеристика 

«військовий», яку приписує досліджувана українцям. Цікаво, що за обома 

факторами значимими виявилися характеристики саморозвиток і 

відвертість, які притаманні переважно українцям і які зближують їх з 

поляками у свідомості досліджуваної.  

Таким чином, досліджувана вважає українців наділеними 

національно-патріотичними якостями, тоді як полякам більше притаманні 

моральні та релігійні ознаки. Зближенню двох народів, на думку 

досліджуваної, сприяє здатність до саморозвитку українців та їх 

відвертість. 

Типовими для поляків є результати досліджуваного Х.П.2.  (хлопець, 

поляк), в ході факторизації яких було виділено два біполярних фактори, які 

охоплюють 58.7% дисперсії. 

За першим фактором було об’єднано такі якості:  простота та веселі 

як особистісні риси окремих представників народів, а також незламність, 

самопожертва, вміння добре аналізувати, харизматичність, лідери, 

авторитети, герої свого народу – група національно-патріотичних якостей 

(рис.2.).  

Другий фактор вказував на приписування професійних якостей, 

зокрема, полякам – педагогічних (працелюбність, добрі, геніальність, 



викладачі), натомість українцям – військових (тактики, стратеги). 

 

Рис.2. Результати факторного імпліцитних теорій історичної памяті 

досліджуваного Х.П.2.   

 

Таким чином, у свідомості досліджуваного, в українців та поляків 

майже однаково представлені лідерські якості, однак сфера їх застосування 

різна. 

Узагальнюючи результати факторного аналізу, можна стверджувати, 

що імпліцитні теорії історичної пам’яті поляків-юнаків об’єднують 

морально-етичні та інтелектуально-вольові характеристики в контексті 

розвитку духовності та релігійної приналежності. Особливості поєднання 

цих характеристик зумовлені специфічними характеристиками свідомості 

досліджуваних.  

З метою узагальнення отриманих результатів ми дослідили 

особливості приписування певних характеристик юнаками представникам 

своєї та іншої національності. 

Виявилося, що українці вважають себе більш волелюбними, 

працьовитими, такими, що враховують інтереси інших, стабільними, 

щирими, патріотичними, комунікабельними, героїчними (рис.3). Полякам 

вони приписують вищу мотивацію та більш глибокі релігійні переконання.  

 

 

Рис.3. Особливості приписування характеристик українцями 

представникам України та Польщі 

 

Поляки вважають себе більш працьовитими, стабільними, 

мотивованими, принциповими, щирими, патріотичними, 

комунікабельними, стриманими, героїчними та релігійними. Українців 

вони сприймають як волелюбних, витривалих та таких, що дбають про 

інтереси інших. Таким чином, представники обох національностей 

українці поляки 



приписують і собі, і іншим позитивні якості. Однак і українці, і поляки, 

вважають себе «кращими» в контексті вираження цих якостей (рис.4.). 

Рис.4. Особливості приписування характеристик поляками представникам 

України та Польщі 

Зважаючи на загострення у стосунках України і Польщі на ґрунті 

історичних подій, можна припустити, що саме приписування собі кращих 

якостей та применшення досягнень сусідського народу створює 

психологічні бар’єри у подоланні історичних протиріч та пошуку шляхів 

примирення. 

Висновки. В результаті проведеного психосемантичного 

дослідження виявилося, що імпліцитні теорії історичної пам’яті українців-

юнаків об’єднують національно-патріотичні, морально-релігійні 

характеристики в контексті досвіду та творчого вираження. Імпліцитні 

теорії історичної пам’яті поляків-юнаків об’єднують морально-етичні та 

інтелектуально-вольові характеристики в контексті розвитку духовності та 

релігійної приналежності. Особливості поєднання цих характеристик 

зумовлені специфічними характеристиками свідомості досліджуваних.  

Представники обох національностей приписують і собі, і іншим 

позитивні якості. Однак і українці, і поляки, вважають себе «кращими» в 

контексті вираження цих якостей. Зважаючи на загострення у стосунках 

України і Польщі на ґрунті історичних подій, можна припустити, що саме 

приписування собі кращих якостей та применшення досягнень сусідського 

народу створює психологічні бар’єри у подоланні історичних протиріч та 

пошуку шляхів примирення. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпний аналіз усіх 

аспектів складної та багатопланової проблеми імпліцитних теорій 

історичної пам’яті. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у крос-

культурному вивченні імпліцитних теорій історичної пам’яті українсько-

польських стосунків 

 
Література 

українці 

поляки



1. Гирич І. Чи суперечить національний міф історичній правді? / Ігор 

Гирич // Українська історична дидактика. Міжнародний діалог. – Київ, 

2000. – С. 47-49. 

2. Горбунова В., Музика О., Загурська В. Психосемантичне дослідження 

етнічних стереотипів в умовах міжетнічної взаємодії // Polska i jej 

wschodni sasiedzi. – T.2 – Rzeszow: Wydawnictwo uniwersytetu 

rzeszowskiego, 2002. – S. 172-180. 

3. Горностай П. Коллективные травмы и национальный характер // 

Психологічне консультування і психотерапія. – 2014. – № 1-2. – С. 

145–157. 

4. Дашкевич Я. Українські історичні традиції: нація і держава / Ярослав 

Дашкевич // "Учи неложними устами сказати правду": історична 

есеїстика. – К.: Темпори. 2011. – С. 41-69. 

5. Знахоренко О.М. Стратегічне партнерство в українсько-польських 

відносинах : державно-політичний та військовий аспекти [Текст] / 

Знахоренко О. // Людина і політика : Український соціально-

гуманітарний науковий журнал. – 2004. – №3. – С. 29-40. 

6. Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній 

Україні / [кол. монограф.]; за ред. Леоніда Зашкільняка. – Л.: Ін-т 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 472 с. 

7. Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній 

Україні / [кол. монограф.]: за ред. Леоніда Зашкільняка. – Л.: Ін-т 

українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2009. – 722 с. 

8. Киридон А. Українсько-польські відносини: "нова ера" співпраці / 

Алла Киридон // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник 

наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. 

Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 

2011. – Вип. 5 : Україна – Європа – Світ: історико-політичні та 

гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 2. – С. 128-135. 

9. Кириченко В.В. Зміни стереотипів міжетнічного сприйняття українців 

північно-західного регіону в період з 2002 по 2015 рік / Віктор 

Кириченко // Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 6. – Житомир-

Київ-Краків: Вид. О.О. Євинок, 2017. – C. 137 -144 

10. Кордон М. В. Польща – локомотив України в Європі / M.В. Кордон // 

Studia politologica ucraino-polona. –  Випуск 2. –  Житомир-Київ-

Краків, 2012. С. 170-172. – (режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/8507) 
11. Найдьонова Л. А.  Історична травма спільноти: як нащадкам 

пам’ятати трагічне? [Текст] / Л. А. Найдьонова // Практична 

психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-

методичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 48-55  

12. Найдьонова Л.А. Голодомор: страждання, спричинені політичною 

технологією / Л.А. Найдьонова // Проблеми політичної психології та її 

роль у становленні громадянина Української держави. – К.: Міленіум, 

2009. – Вип. 9. – С. 73-82. 

http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/8507


13. Расевич В. Політика пам'яті і подолання міжнаціональних стереотипів 

в сучасній Україні / В. Расевич // Історичні міфи і стереотипи та 

міжнаціональні відносини в сучасній Україні / [кол. монограф.]; за 

ред. Леоніда Зашкільняка. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. 

Крип'якевича НАН України, 2009. – С. 62-66. 

14. Середа В. Вплив польських та українських шкільних підручників з 

історії на формування польсько-українських етнічних стереотипів // 

Вісник Львівського університету. Серія історична. –  Львів, 2000. –  

Вип. 35-36. – С.389–390 

15. Удод О. Сучасні українські підручники з історії в оцінці польських та 

німецьких істориків / О. Удод // Проблеми історії У країни: факти, 

судження, пошуки. – Київ: Інститут історії України HAH України, 

2003. – № 9. – С. 427-435. 

 

Кириченко В.В, Савиченко О.М., Сардаковский Я.А. 

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 

Историческая память украинцев: к проблеме психологического 

изучения украинско-польского противостояния и примирения 
В статье поднимается проблема украинско-польских отношений и 

психологических механизмов атрибуции личностных черт украинцами 

представителям этнонациональных групп, которые проживают на 

территории Украины. Осуществлен анализ предыдущих исследований 

проблемы репрезентации поляков в пределах исторической памяти 

Украины, начиная со времен независимости, определены основные 

причины формирования негативного отношения к полякам и Польше, что 

становилось причиной этнонациональной вражды между двумя народами 

на протяжении длительного времени. Представлены результаты 

эмпирического исследования атрибуции этнонациональных черт поляков и 

украинцев в пределах общей истории, определены тенденции изменения 

атрибуции социально-психологических черт украинцами и поляками, 

которые проживают на территории Украины. Было установлено, что 

украинцы полякам приписывают высшую мотивацию и более глубокие 

религиозные убеждения. Поляки считают себя более трудолюбивыми, 

стабильными, мотивированными, принципиальными, искренними, 

патриотическими, коммуникабельными, сдержанными, героическими и 

религиозными. Украинцев они воспринимают как свободолюбивых, 

выносливых и таких, которые заботятся о интересах других. Таким 

образом, представители обеих национальностей приписывают и себе, и 

другим позитивные качества. Однако и украинцы, и поляки, считают себя 

«лучшим» в сравнении друг из другом, что может рассматриваться как 

причина психологических барьеров в преодолении исторических 

противоречий и поиске путей примирения. 

Ключевые слова: историческая память, исторические травмы, 

этнонациональные отношения, имплицитные теории, 

междунациональная перцепция. 
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The problem of Ukrainian-Polish relations and psychological mechanisms 

of attribution of personality traits by Ukrainian for representatives of ethnic 

groups living on the territory of Ukraine is raised in the articles. The analysis of 

previous researches on the problem of representation of Poles within the 

historical memory of Ukraine since the independence is done. The main reasons 

of the formation of a negative attitude to the Poles and Poland, what became the 

cause of ethnic hostility between the two peoples for a long time are determined. 

The results of the empirical study of the attribution of ethno-national rice 

of the Poles and Ukrainians within the framework of the common history are 

presented, the tendencies of socio-psychological traits attribution among 

Ukrainians and Poles living in Ukraine are determined.  

It has been established that Ukrainians attribute higher motivation and 

deeper religious beliefs to the Poles. The Poles find themselves more hard-

working, stable, motivated, principled, sincere, patriotic, sociable, restrained, 

heroic and religious. They perceive Ukrainians as freedom-loving, hard-

working and those who care about the interests of others. Thus, representatives 

of both nationalities attribute to themselves and other positive qualities. 

However, both Ukrainians and Poles, consider themselves "better" in 

comparison with each other, what can be regarded as a cause of psychological 

barriers to overcoming historical contradictions and finding ways of 

reconciliation. 

Key words: historical memory, historical traumas, ethno-national 

relations, implicit theories, interethnic perception. 

 

 


