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Резюме 

Целта на настоящата записка е да представи някои разсъждения 

относно предизвикателствата, настоящите политики и възможните 
бъдещи перспективи за „историческата памет“ в европейски контекст. 

Въз основа на признаването на сложния характер на колективните 
спомени като цяло и на общата европейска историческа памет в 

частност, включително на тяхната податливост на използването им за 
политически цели, се излага мнението, че е необходимо да се развие 

критична „култура на паметта“. Една такава култура изисква особени 

усилия от страна на отделните държави, за да приемат собственото си 
минало по безпристрастен начин, като същевременно възприемат 

общите европейски принципи и ценности. В този контекст се 
подчертава изключително важната роля на образованието като 

инструмент за създаване на информирано историческо съзнание, който 
осигурява основата за уверено отношение не само към миналото, но и 

към настоящето и бъдещето на Европа. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
 

Целта на настоящата записка е да представи някои разсъждения относно 

предизвикателствата, настоящите политики и възможните бъдещи перспективи за 

„историческата памет“ в европейски контекст без претенция за изчерпателно 

разглеждане на въпроса. Текстът включва следните части: 

1) въведение, което накратко очертава характеристиките и тънкостите на понятията 

„историческа памет“ и „възпоменание“; 

2) изложение на конкретните предизвикателства, свързани с установяването на 

форми на паневропейска историческа памет, както и представяне на настоящите 

практики на Европейския съюз; 

3) проучване на възможностите за разработване на бъдещи политики относно 

европейската памет с оглед на съществуващите слабости, като се поставя 

специален акцент върху образователните мерки; както и 

4) редица заключителни препоръки. 

 

1.  Въведение: Историческа памет и възпоменание — сложно 
понятие 

„Историческата памет“ обичайно се разглежда в научната литература като специфична 

форма на колективната памет и като такава се разграничава от индивидуалните 

практики за възпоменаване на миналото. Поради това, че помага за запазване и 

организиране на миналото, историческата памет изпълнява преди всичко функцията 

на изграждане на общността, особено в контекста на бързите промени в обществото, 

политиката, икономиката и културата. И все пак, въпреки че се признава, че 

характерен елемент е нейната насоченост към миналото и предоставянето на 

колективен поглед, както и „усещане“ за това минало, понятието не е съвсем ясно и 

предлага редица предизвикателства. Най-важното е, че при историческата памет не 

става дума за отразяване обезателно на „историческата действителност“, тъй като тя 

включва определена степен на субективност, имайки предвид, че изборът на това как 

да се запомни миналото обезателно предполага оценъчни съждения. Следователно е 

възможно историческата памет да играе функционална роля, което я излага не само на 

политиката на паметта, но също така и на опасността да се превърне в инструмент за 

умишлено неправилно тълкуване или фалшифициране на историята. 

 

2.  Европейско историческо възпоменание: Предизвикателства и 

настоящи практики 

Традиционно колективната историческа памет се развива в тясно взаимодействие с 

отделните процеси на изграждане на отделните държави или нации. В тази връзка се 

явяват три характерни елемента: 

I) до голяма степен има положителна корелация между историческата памет и 

нацията (нейното изграждане) поради това, че някои моменти от миналото на 

дадена нация се възприемат като положителни събития, или по-рядко — 

някои негативни или дори травматични преживявания от миналото служат за 

съпоставка или обосновка на настоящето; 

II) историческата памет е насочена по-скоро към конкретни събития в миналото, 

а не към „историята“ като такава, като така се постига по-добра достъпност 

на историческите събития за по-широката аудитория, а също така и 

„извличане на същественото“ и опростяване на сложността на националните 

истории; в тази връзка 

III) историческата памет има тенденция да издига националната история и да 

създава митове за нея, като по този начин превръща миналото на една нация 

в свещен обект. 
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Въпреки това дори и на национално равнище изграждането на историческата памет не 

е лесна задача, като се има предвид постоянството на многобройните културни, 

социални или образователни разграничения, които често са обединени единствено от 

термина „една нация (държава)“. В наднационален контекст възприемането на 

миналото се оказва още по-разнородно и проблемите, свързани с наличието на 

колективна памет или дори с определянето на общи исторически събития, се 

увеличават многократно. 

 

При все това в европейските политики са положени усилия за насърчаване на 

„европейската историческа памет“, за да се придаде легитимност на европейския 

проект и да се насърчи европейската идентичност. Докато традиционните отправни 

точки са европейското „наследство“ в широкия смисъл на думата, Втората световна 

война като начало за европейската интеграция, както и постиженията на интеграцията 

сама по себе си, през последните години се появи с мощна сила един нов и по-

конкретен акцент, който поставя в центъра спомените за тоталитарните режими през 

20-ти век, най-вече националсоциализма и сталинизма. Предшествани от инициативи 

от 1990 г. насам, особено на Европейския парламент с цел повишаване на 

информираността относно Холокоста и, след разширяването на изток — относно 

сталинските престъпления, усилията да се запази жива историята се подкрепят по-

специално от програма „Европа за гражданите“, която стартира през 2006 г. 

Акцентирането върху европейския исторически спомен за тоталитаризма продължи при 

започналите преговори за подновяване на програмата „Европа за гражданите“ за 

периода 2014—2020 г., при които темата за възпоменанието придоби по-голямо 

значение, отразено в значителното увеличаване на средствата, отделени за действия в 

тази област. 

 

3.  Разработване на бъдещи политики относно европейската 

памет 

При по-внимателно вглеждане това, което може да изглежда като една съгласувана 

политика на ЕС относно паметта, се оказва, че далеч не е толкова безспорно. По-скоро 

все още има осезаема конкуренция между две поне частично конкуриращи се рамки 

относно паметта: „уникалността на Холокоста“, оформила западноевропейската 

култура след войната, и „националсоциализма и сталинизма като еднакво зло“, която 

отговаря на нуждите на народите от Източна Европа да приемат своето комунистическо 

минало. Тези различия напомнят за трудностите при преодоляването на различните 

тълкувания на миналото не само в рамките на целия политически спектър, но и между 

различните държави членки. 

 

Същевременно съсредоточаването на европейските усилия за транснационална 

историческа памет върху Холокоста и националсоциализма, както и сталинизма, е 

проблематично в две отношения. На първо място, такъв подход насърчава 

предубедената черно-бяла схема на историята, която изправя „тъмното минало“ на 

Европа като логична алтернатива на нейното „светло настояще“. Такъв телеологичен и 

едновременно опростен поглед не само е несправедлив спрямо богатството и сложния 

характер на европейската история и изключва други важни проблеми като 

колониализма, но също така е пречка за по-доброто информирано разбиране на 

процеса на европейската интеграция. На второ място, стесняването на историческата 

памет до националсоциализма и сталинизма, които са въздигнати до негативен мит, 

намалява стимулите за критично разглеждане на стереотипите и „свещените крави“ на 

собствената национална история. 

 

Поради това се защитава по-скоро мнението за критична „европейска култура на 

паметта“, отколкото за една наложена единна „култура на паметта“ със 

стандартизирани мнения и отправни точки относно миналото на Европа. Това изисква 

създаването на капацитет за критична „преработка на миналото“ на национално 
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равнище въз основа на общите европейски принципи и ценности. Основните 

изисквания на предвижданата „култура на паметта“ включват: 

 подхождане към минало на Европа въз основа на основните европейски 

ценности като хуманизма, толерантността и демокрацията; 

 създаване на открито поле за дискусия, осигурявайки взаимно разбирателство и 

помирение както в рамките на европейските нации, така и между тях; 

 обръщане на внимание и на неудобните моменти от националните истории; 

 основаване на преценките за миналото изключително върху проучването на 

историческите факти, изоставяйки идеята за „историческа истина“; както и 

 признаване на възможните рискове от законотворчество в полза на конкретно 

виждане или спомен за миналото. 

Такъв подход се отнася подобаващо към множеството съществуващи исторически 

спомени в Европа, като същевременно предоставя стимул за тяхното подробно 

изследване чрез общ транснационален подход. 

 

Особено важна роля за развиването на такава „култура на паметта“ се приписва на 

образователните политики в Европа, които са необходими за: 

 повишаване на информираността относно европейското разнообразие както в 

миналото, така и в настоящето; 

 предоставяне на учителите и учениците на средствата, необходими за 

разглеждане на историята на собствените им държави обективно и в по-широк 

(транс-) европейски контекст; и по този начин 

 насърчаване на младите европейци да се включат активно в обсъждането на 

историята и да допринесат за информираната историческа памет. 

 

За тази цел трябва да се даде приоритет на: 

I) адаптирането на съществуващите учебни програми и дидактика чрез изместване 

на вниманието от националните към европейските и световните подходи към 

историята, както и даването на възможност на младите европейци да формират 

самокритично историческо съзнание чрез открити и дискурсивни формати на 

обучение; и 

II) осигуряването на индивидуализирано обучение на учителите (по история), 

което да отговаря на тези потребности. 

 

Въпреки че Европейският съюз не може да направи „преработка на миналото“ за 

държавите членки, той със сигурност е в състояние активно да насърчава и подкрепя 

националните усилия в това отношение. За тази цел Европейският съюз може не само 

да използва „мека сила“, за да подтикне държавите членки да предприемат действия, 

но следва също така да се опре на съществуващите европейски програми. Те включват 

програмата „Европа за гражданите“, чрез която могат да се финансират проекти, 

свързани с мултинационална история и възпоменание, както и програмата „Еразъм“, 

която предоставя подкрепа за транснационални програми за обмен и учебни 

посещения както за студенти, така и за преподаватели. Няма никакви пречки и за 

разширяването на тези програми в бъдеще или може би допълването им с други 

действия на европейско равнище. 
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4. Препоръки и заключения 

Резултатите от тази записка се свеждат до седем конкретни предложения: 

1) Признаване на историческата памет като неясна концепция; 

2) Повишаване на осведомеността относно трудностите, свързани с 

трансевропейската историческа памет; 

3) Признаване на постиженията на ЕС за повишаване на информираността относно 

миналото; 

4) Отчитане на недостатъците на сегашните политики на ЕС, свързани с 

историческата памет; 

5) Разработване на европейска „култура на паметта“; 

6) Признаване на централната роля на образованието; и 

7) Пълноценно използване на европейските средства за подпомагане на 

националните политики. 

 


