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Ovim dopisom nastoje se pružiti određena promišljanja o izazovima, tekućim politikama i 

mogućim budućim izgledima „povijesnog pamćenja” u europskom kontekstu, ali ipak bez 

namjere da se pokuša izložiti iscrpan pregled pitanja. Tekst sadrži sljedeće dijelove: 

1) uvod koji ukratko iznosi karakteristike i suptilnosti koncepta „povijesno pamćenje” i 

„sjećanje”; 

2) kratak pregled posebnih izazova uključenih u određivanje oblika paneuropskoga 

povijesnog sjećanja te prezentaciju aktualnih praksi Europske unije; 

3) istraživanje o tome kako bi se politike europskog pamćenja mogle razvijati s obzirom na 

postojeće nedostatke, s posebnim naglaskom na obrazovnim mjerama; te 

4) niz zaključnih preporuka. 

 

1.  Uvod: Povijesno pamćenje i sjećanje – složen koncept 

„Povijesno pamćenje” u znanstvenoj se literaturi općenito smatra posebnim oblikom 

kolektivnog pamćenja te se kao takvo treba razlikovati od pojedinačnih praksi sjećanja 

prošlosti. Budući da pomaže u bilježenju i uređivanju prošlosti, povijesno pamćenje 

ponajprije služi funkciji izgradnje zajednice, posebno u kontekstu brzih promjena u društvu, 

politici, gospodarstvu i kulturi. I dok se usmjerenost prema prošlosti te pružanje 

kolektivnog stajališta, kao i njegova „smisla” prihvaća kao njegov karakterističan element, 

koncept se pokazao nepouzdanim i upućuje na brojne izazove. Najvažnije od svega, 

povijesno pamćenje ne mora nužno održavati „povijesne stvarnosti”, umjesto toga ono u 

sebi sadržava određeni stupanj subjektivnosti jer izbor o tome kako se sjećati prošlosti 

neizbježno uključuje vrijednosne sudove. Prema tome, povijesno pamćenje može 

potencijalno imati funkcionalnu ulogu koja ga izlaže ne samo politikama pamćenja nego i 

opasnosti da postane alat za namjerno pogrešno tumačenje ili lažno prikazivanje povijesti. 

 

2.  Europsko povijesno sjećanje: izazovi i trenutačne prakse 

Tradicionalno, kolektivno povijesno pamćenje razvilo se u uskoj vezi s postupcima izgradnje 

pojedinačnih država ili nacija. U tom su pogledu izašla na vidjelo tri karakteristična 

elementa: 

I) postoji uglavnom pozitivna međuovisnost između povijesnog pamćenja i nacije 

(izgradnje) tako da se određeni trenuci u prošlosti nacije doživljavaju kao pozitivi 

događaji ili, rjeđe, tako da određena negativna ili čak traumatična iskustva služe 

za suprotstavljanje sadašnjosti ili kao opravdanje za nju; 

II) povijesno pamćenje usmjereno je prema određenim događajima u prošlosti radije 

nego na „povijest” kao takvu, omogućujući na taj način veću pristupačnost 

povijesnih događaja široj javnosti, ali i „svodeći na nužno” te pojednostavljujući 

složenost nacionalnih povijesti; u vezi s tim, 

III) povijesno pamćenje teži uzvišenju nacionalne povijesti i stvaranju mitova o njoj, 

pretvarajući tako nacionalnu prošlost u svetinju. 

 

Međutim, izgradnja povijesnog pamćenja nije lagan zadatak ni na nacionalnoj razini zbog 

postojanosti brojnih kulturnih, društvenih ili obrazovnih frakcija koje su često objedinjene 

samo jezikom „jedne nacije (države)”. Poimanje prošlosti u nadnacionalnom kontekstu 

pokazuje porast heterogenosti, a problemi u vezi s kolektivnim pamćenjem ili čak 

definiranjem zajedničkih važnih povijesnih događaja umnažaju se. 

 

Unatoč tome europske su politike uložile napore za poticanje „europskoga povijesnog 

pamćenja” kako bi dale legitimitet europskom projektu i učvrstile europski identitet. I dok 

su tradicionalne referentne točke bile europsko „nasljeđe” u širokom smislu riječi, Drugi 

svjetski rat kao povod za europsku integraciju te postignuća integracije per se, posljednjih 
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se godina pojavio novi i konkretniji smjer koji u središte svoje pozornosti stavlja sjećanje 

na totalitarizme 20. stoljeća – prvenstveno nacizam i staljinizam. Napore za održavanje 

povijesti živom, kojima su od 1990-ih prethodile inicijative posebno Europskog parlamenta 

za povećanje svijesti o holokaustu, a od proširenja na istok, i o Staljinovim zločinima, 

ponajprije podupire program Europa za građane pokrenut 2006. Isticanje europskoga 

povijesnog sjećanja na totalitarizam ponovno se ponavlja u pregovorima u tijeku za 

obnavljanje programa Europa za građane za razdoblje 2014. – 2020., u kojima element 

sjećanja poprima veću važnost, što se odražava u znatnom povećanju sredstava 

namijenjenih za aktivnosti na tom području. 

 

3. Razvoj budućih politika europskog pamćenja 

Ono što se može doimati kao dosljedna politika pamćenja EU-a, pri detaljnijem pregledu 

pokazuje da je daleko od neospornog. Zapravo i dalje postoji primjetna konkurentnost 

između najmanje dvaju djelomično suprotnih okvira pamćenja: „jedinstvenosti Holokausta”, 

pamćenja koje je oblikovalo zapadnoeuropsku poslijeratnu kulturu, te „nacizma i 

staljinizma kao podjednako zlih”, pamćenja koje odgovara potrebama istočnoeuropskih 

nacija da se suoče svaka sa svojom komunističkom prošlosti. Ove su razlike podsjetnik na 

teškoće u usklađivanju različitih tumačenja prošlosti, i to ne samo kroz politički spektar 

nego i između različitih država članica. 

 

Istodobno, usredotočenost europskih napora na transnacionalno povijesno sjećanje o 

Holokaustu i nacizmu te staljinizmu pokazuje se problematičnim u dva pogleda. Prvo, takav 

pristup potiče pristrani crno-bijeli pogled na povijest koji europsku „crnu prošlost” prikazuje 

kao logičnu alternativu za njezinu „svijetlu sadašnjost”. Takav teleološki i istodobno 

pojednostavljeni pogled ne samo da nanosi nepravdu bogatstvu i složenoj prirodi europske 

povijesti te izostavlja druga ključna pitanja, kao što je kolonijalizam, nego i onemogućuje 

bolje razumijevanje europskoga integracijskog postupka. Kao drugo, sužavanje povijesnog 

pamćenja na nacizam i staljinizam, koji su uzdignuti do negativnog temeljnog mita, 

smanjuje poticaje za kritičko ispitivanje predrasuda i svetih krava u vlastitoj nacionalnoj 

povijesti. 

 

Shodno tome zagovara se kritička „europska kultura sjećanja”, umjesto nametnute 

jedinstvene „kulture sjećanja”, sa standardiziranim pogledima i referentnim točkama u 

pogledu europske prošlosti. To iziskuje kapacitete za provedbu kritičke „prerade prošlosti” 

na nacionalnim razinama, utemeljene na zajedničkim europskim načelima i vrijednostima. 
Ključni zahtjevi predviđene „kulture sjećanja” uključuju: 

 pristupanje europskoj prošlosti na temelju europskih glavnih vrijednosti kao što su 

čovječnost, tolerancija i demokracija; 

 stvaranje otvorenih rasprava koje osiguravaju međusobno razumijevanje i pomirbu 

unutar i između europskih nacija; 

 rješavanje i neugodnih dijelova nacionalnih povijesti; 

 temeljenje povijesnih sudova isključivo na ispitivanju povijesnih činjenica, 

odbacujući pojam „povijesne istine”; i 

 predviđanje mogućih rizika pri zakonskom propisivanju pojedinih stajališta o 

prošlosti ili njezinu pamćenju. 

Čini se da takav pristup zadovoljava mnoštvo postojećih povijesnih pamćenja u Europi, dok 

istodobno potiče njihovo pomno proučavanje preko zajedničkoga transnacionalnog pristupa. 
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Izrazito važna uloga u toj „kulturi sjećanja” pripisuje se obrazovnim politikama u Europi, od 

kojih se zahtijeva da: 

 podignu svijest o europskoj raznolikosti, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti; 

 povjere nastavnicima i studentima sredstva potrebna za objektivno suočavanje s 

poviješću svojih zemalja u opsežnijem (trans)europskom kontekstu; te tako 

 potaknu mlade Europljane da se aktivnije uključe u rasprave o povijesti i pridonesu 

utemeljenom povijesnom pamćenju. 

 

U tu svrhu potrebno je dati prednost: 

I) prilagodbi postojećih programa i didaktike premještanjem pozornosti s nacionalnog 

pristupa na europski i svjetski pristup povijesti te omogućujući mladim Europljanima 

da oblikuju samokritičnu povijesnu svijest kroz otvorene i diskurzivne formate 

podučavanja; i 

II) osiguravanju odgovarajuće izobrazbe nastavnika (povijesti) kojom se zadovoljavaju 

te potrebe. 

 

Iako Europska unija ne može „preraditi prošlost” za države članice, ona svakako ima 

mogućnost da aktivno promiče i podupire nacionalne napore u tom pogledu. U tu svrhu 

Europska unija ne može upotrebljavati samo „blagu silu” kako bi potaknula države članice 

na poduzimanje mjera, nego se treba osloniti i na postojeće europske programe. To 

uključuje program Europa za građane, kroz koji se mogu financirati projekti 

multinacionalne povijesti i sjećanja te program Erasmus, koji daje potporu 

transnacionalnim programima razmjene i studijskih posjeta, kako za studente, tako i za 

osoblje. No ništa ne brani da se u budućnosti ovi programi prošire ili možda nadograde 

drugim europskim akcijama. 

 

4. Preporuke i zaključci 

Zaključci ovog priopćenja sažeti su u sedam konkretnih prijedloga: 

1) prihvaćanje da je povijesno pamćenje nestalan koncept; 

2) podizanje svijesti o teškoćama transeuropskoga povijesnog pamćenja; 

3) priznavanje postignuća EU-a u podizanju svijesti o prošlosti; 

4) razmatranje nedostataka trenutačnih politika pamćenja EU-a; 

5) razvoj europske „kulture sjećanja”; 

6) priznavanje središnje uloge obrazovanja; te 

7) maksimalna upotreba europskih sredstava za podupiranje nacionalnih politika. 


