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Rezumat 

Această notă încearcă să prezinte câteva reflecții privind provocările, 

politicile actuale și eventualele perspective viitoare ale „memoriei 

istorice” în context european. Recunoscând natura complexă a 
memoriilor colective, în general, și a rememorării istorice europene, în 

special, inclusiv susceptibilitatea acestora la instrumentalizare politică, 
se consideră că este necesară dezvoltarea unei „culturi a rememorării” 

critice. O astfel de cultură necesită eforturi sporite pentru ca statele să 
se împace cu trecutul lor într-un mod imparțial, adoptând însă, în 

același timp, principii și valori europene comune. În acest context, se 
subliniază rolul esențial al educației ca instrument pentru crearea unei 

conștiințe istorice în cunoștință de cauză, care oferă baza pentru 
abordarea cu încredere nu numai a trecutului Europei, ci și a 

prezentului și a viitorului său. 
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SINTEZĂ 
 

Această notă încearcă să prezinte câteva reflecții critice asupra provocărilor, a politicilor 

actuale și a posibilelor perspective viitoare ale „memoriei istorice” în context european, fără 

a încerca însă să prezinte o analiză exhaustivă a chestiunii. Textul cuprinde următoarele 

părți constitutive: 
1) o introducere, care descrie succint caracteristicile și caracterul complex al conceptelor 

„memorie istorică” și „rememorare”; 

2) o descriere a provocărilor specifice pe care le implică conturarea memoriei istorice 

paneuropene și o prezentare a practicilor actuale ale Uniunii Europene; 

3) o examinare a modului în care ar putea fi elaborate viitoarele politici europene privind 

memoria având în vedere lacunele existente, acordând o atenție deosebită măsurilor 

educaționale; și 

4) o serie de recomandări finale. 

 

1.  Introducere: memoria istorică și rememorarea – un concept 
complex 

„Memoria istorică” este considerată în mare măsură în literatura de specialitate o formă 

specifică de memorie colectivă și, ca atare, trebuie deosebită de practicile individuale de 

amintire a trecutului. Prin faptul că ajută la oglindirea și organizarea trecutului, memoria 

istorică are drept scop, mai presus de toate, consolidarea comunității, în special în 

contextul schimbărilor rapide din societate, politică, economie și cultură. Totuși, deși este 

îndreptată spre trecut, iar un element caracteristic este reprezentat de  crearea unei viziuni 

colective, precum și a unui „simț” al acesteia, conceptul se dovedește a fi ambiguu și ridică 

o serie de probleme. Este important îndeosebi faptul că memoria istorică nu înseamnă 

neapărat reflectarea „realităților istorice”, ci înglobează un grad diferit de subiectivitate, 

având în vedere că alegerea modului de amintire a trecutului implică în mod inevitabil 

judecăți de valoare. În consecință, memoria istorică poate juca un potențial rol funcțional, 

care o expune nu numai la politicile privind memoria, ci și pericolului de a deveni un 

instrument de interpretare greșită deliberată sau de falsificare a istoriei. 
 

2.  Rememorarea istorică europeană: provocări și practici actuale 

În mod tradițional, memoria istorică colectivă s-a dezvoltat în strânsă interacțiune cu 

procesele individuale de formare a statelor sau a națiunilor. Trei elemente s-au dovedit a fi 

caracteristice în această privință: 
I) există o corelare pozitivă între memoria istorică și națiune (formarea națiunii), în 

sensul că anumite momente din trecutul unei națiuni sunt percepute ca repere 

pozitive sau, mai puțin frecvent, anumite experiențe negative sau chiar 

traumatizante din trecut servesc ca element de contrast sau ca justificare pentru 

prezent; 

II) memoria istorică este îndreptată mai degrabă către evenimente specifice din 

trecut decât spre „istorie” ca atare, făcând astfel posibil un acces mai extins la 

evoluțiile istorice pentru un public mai larg, dar și „esențializând” și simplificând 

caracterul complex al istoriilor naționale; în legătură cu aceasta, 

III) memoria istorică tinde să înnobileze istoria națională și să creeze mituri legate de 

aceasta, transformând astfel trecutul unei națiuni într-un obiect sacru. 

 

Cu toate acestea, construirea memoriei istorice nu este o sarcină ușoară nici măcar la nivel 

național, având în vedere existența diferențelor culturale, sociale sau educaționale, care 

sunt adesea acoperite doar de limba „unei națiuni (unui stat)”. Într-un context 

supranațional, percepția trecutului se dovedește a fi cu atât mai eterogenă, iar problemele 
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legate de deținerea unei memorii colective sau doar de definirea reperelor istorice comune 

se multiplică. 
 

Cu toate acestea, politicile europene au încercat să promoveze o „memorie istorică 

europeană” cu scopul de a da legitimitate proiectului european și de a promova identitatea 

europeană. În timp ce punctele de referință tradiționale au fost „patrimoniul” european în 

sensul larg al cuvântului, al Doilea Război Mondial, ca element declanșator al integrării 

europene, și realizările integrării în sine, în ultimii ani și-a făcut apariția cu forță un punct 

de interes nou și mai concret care pune în centrul său rememorarea regimurilor totalitariste 

ale secolului XX, și anume, socialismul și stalinismul. Fiind precedate încă din anii '90 de 

inițiative, în special ale Parlamentului European, de sensibilizare cu privire la Holocaust și, 

de la extinderea către est, cu privire la crimele staliniste, eforturile de a păstra vie istoria 

sunt susținute în special de programul „Europa pentru cetățeni”, lansat în 2006. Accentul 

pus de rememorarea istorică europeană pe totalitarism este menținut în negocierile în curs 

privind un nou program „Europa pentru cetățeni” 2014-2020, în care componenta privind 

rememorarea a căpătat o importanță mai mare, reflectată în creșterea considerabilă a 

fondurilor care au fost alocate acțiunilor în acest domeniu. 
 

3. Elaborarea viitoarelor politici europene privind memoria 

Privită mai îndeaproape, ceea ce ar putea părea o politică privind memoria coerentă a UE 

se dovedește a fi departe de a fi de necontestat. De fapt, încă există o concurență evidentă 

între două cadre ale memoriei relativ rivale: „unicitatea Holocaustului”, care a conturat 

cultura vest-europeană de după război, și „național-socialismul și stalinismul, malefice în 

aceeași măsură”, care răspund nevoilor națiunilor est-europene de a se împăca cu trecutul 

lor comunist. Aceste diferențe reamintesc dificultățile legate de aplanarea interpretărilor 

divergente privind trecutul, nu numai la nivelul spectrului politic, ci și între diferitele state 

membre. 
 

În același timp, concentrarea eforturilor europene pentru rememorarea istorică 

transnațională a Holocaustului și a național-socialismului, precum și a stalinismului se 

dovedește a fi problematică în două privințe. În primul rând, o astfel de abordare 

favorizează o schemă părtinitoare în alb și negru a istoriei, care face ca „trecutul întunecat” 

al Europei să pară alternativa logică la „prezentul strălucitor” al acesteia. O astfel de 

viziune, teleologică și, în același timp, simplistă nu numai că nedreptățește bogăția și 

natura complexă a istoriei europene și omite alte aspecte esențiale precum colonialismul, ci 

pune piedici totodată unei înțelegeri mai bine informate a procesului de integrare 

europeană. În al doilea rând, limitarea memoriei istorice la național-socialism și stalinism, 

care sunt ridicate la rangul de mit negativ al întemeierii, reduce stimulentele legate de 

examinarea critică a stereotipurilor și a miturilor sacrosancte ale unei istorii naționale. 
 

În consecință, se susține o „cultură europeană a rememorării” critice în locul unei „culturi a 

rememorării” unice impuse, cu viziuni standardizate privind trecutul Europei și puncte de 

referință ale acestuia. Aceasta necesită capacități critice de „revizuire a trecutului” la nivel 

național, bazate pe principii și valori europene comune. Cerințele-cheie ale „culturii 

rememorării” avute în vedere includ: 
 abordarea trecutului Europei pe baza valorilor europene de bază precum umanismul, 

toleranța și democrația; 

 crearea unei platforme de dezbatere deschise care să facă posibilă înțelegerea 

reciprocă și reconcilierea atât în interiorul națiunilor europene, cât și între acestea; 

 abordarea deopotrivă a segmentelor incomode ale istoriilor naționale; 

 fundamentarea judecăților privind trecutul exclusiv pe examinarea faptelor istorice, 

renunțând la noțiunea de „adevăr istoric”; și 
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 recunoașterea potențialelor riscuri la elaborarea de acte legislative privind o viziune 

specifică sau o amintire a trecutului. 

O astfel de abordare ar părea să facă dreptate diversității memoriilor istorice existente în 

Europa și ar oferi, în același timp, un stimulent în vederea analizării acestora prin 

intermediul unei abordări transnaționale comune. 

 

Un rol deosebit de important pentru dezvoltarea unei astfel de „culturi a rememorării” este 

atribuit politicilor privind educația din Europa, care trebuie: 

 să sensibilizeze opinia publică cu privire la diversitatea europeană, atât din trecut, 

cât și din prezent; 

 să încredințeze profesorilor și studenților mijloacele necesare pentru a aborda 

istoriile propriilor țări în mod obiectiv și în contexte (trans)europene mai largi; și 

astfel 

 să încurajeze tinerii europeni să se implice în mod activ în dezbaterea istoriei și să 

contribuie la o memorie istorică în cunoștință de cauză. 

 

În acest scop, trebuie să se acorde prioritate: 

I) adaptării programelor de învățământ și a didacticii existente punând accentul nu pe 

abordările naționale, ci pe abordările europene și globale ale istoriei și permițând 

tinerilor europeni să își formeze o conștiință istorică autocritică prin metode de 

predare deschise și discursive; și 

II) asigurării unei formări adaptate a profesorilor (de istorie) care să răspundă acestor 

nevoi. 

 

Deși Uniunea Europeană nu poate „rescrie trecutul” pentru statele membre ea este cu 

siguranță în măsură să promoveze și să susțină în mod activ eforturile naționale în această 

privință. În acest scop, Uniunea Europeană nu se poate limita la a influența statele membre 

să ia măsuri, ci ar trebui să apeleze și la programele europene existente. Printre acestea se 

numără programul „Europa pentru cetățeni”, prin intermediul căruia pot fi finanțate 

proiectele multinaționale privind istoria și rememorarea, precum și programul Erasmus, 

care oferă sprijin pentru programe de schimburi transnaționale și vizite de studiu atât 

studenților, cât și membrilor personalului. Nimic nu împiedică extinderea acestor programe 

în viitor sau, poate, completarea acestora cu alte acțiuni europene. 
 

4. Recomandări și concluzii 

Constatările incluse în această notă sunt exprimate succint în șapte sugestii concrete: 

1) recunoașterea memoriei istorice ca un concept echivoc; 

2) sensibilizarea cu privire la aspectele problematice ale memoriei istorice 

transeuropene; 

3) recunoașterea realizărilor UE în ceea ce privește sensibilizarea opiniei publice cu 

privire la trecut; 

4) luarea în considerare a lacunelor politicilor actuale privind memoria puse în aplicare 

de UE; 

5) dezvoltarea unei „culturi a rememorării” europene; 

6) recunoașterea rolului esențial al educației; și 

7) utilizarea la maximum a mijloacelor europene de susținere a politicilor naționale. 


