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SANTRAUKA 
 
Šiame pranešime siekiama pasidalyti kai kuriomis mintimis apie istorinės atminties 

uždavinius, dabartinę su juo susijusią politiką ir galimas ateities perspektyvas Europoje 

nemėginant pateikti išsamios šio klausimo analizės. Tekstą sudaro šios dalys: 
1) įžanga, kurioje trumpai nusakoma sąvokų „istorinė atmintis“ ir „atminimas“ ypatybės ir 

sudėtingumas; 

2) konkrečių uždavinių, susijusių su visos Europos istorinės atminties formų kūrimu, 

metmenys ir Europos Sąjungos dabartinės praktikos pristatymas; 

3) nagrinėjimas, kaip būtų galima plėtoti būsimą Europos atminties politiką atsižvelgiant į 

esamus trūkumus, ypatingą dėmesį skiriant švietimo priemonėms; ir 

4) keletas baigiamųjų rekomendacijų. 

 

1.  Įžanga. Istorinė atmintis ir atminimas – sudėtinga sąvoka 

Istorinė atmintis mokslinėje literatūroje plačiai laikoma konkrečia kolektyvinės atminties 

forma ir kaip tokia turi būti skiriama nuo individualios praeities prisiminimo praktikos. 

Padėdama suvokti ir sutvarkyti praeitį, istorinė atmintis pirmiausia atlieka bendruomenės 

formavimo funkciją, ypač vykstant greitoms permainoms visuomenėje, politikoje, 

ekonomikoje ir kultūroje. Vis dėlto, nors ji susijusi su praeitimi ir užtikrina kolektyvinį 

požiūrį, taip pat pripažįstama, jog jai būdingas „to paties jausmas“, ši sąvoka sunkiai 

suprantama ir kelia tam tikrų problemų. Svarbiausia, istorinė atmintis nebūtinai susijusi su 

istorinės tikrovės atspindėjimu, o labiau susijusi su ryškiu subjektyvumu, kadangi atminimo 

būdas pasirenkamas neišvengiamai darant vertybinius sprendimus. Todėl istorinė atmintis 

gali atlikti funkcinį vaidmenį, dėl kurio ji susiduria ne tik su atminties politika, bet ir su 

pavojumi tapti tyčinio klaidingo aiškinimo ar istorijos klastojimo priemone. 
 

2.  Europos istorinis atminimas. Uždaviniai ir dabartinė praktika 

Tradiciškai kolektyvinė istorinė atmintis plėtojosi glaudžioje sąveikoje su atskirais valstybių 

ar tautų formavimosi procesais. Šio atžvilgiu išryškėjo trys būdingi elementai: 
I) egzistuoja didžia dalimi teigiamas istorinės atminties ir tautos (formavimosi) 

tarpusavio ryšys, kadangi tam tikri tautos praeities momentai suvokiami kaip 

teigiami įvykiai arba, ne taip dažnai, tam tikra neigiama ar net trauminė praeities 

patirtis veikia kaip dabarties kontrastas arba pateisinimas; 

II) istorinė atmintis susijusi su konkrečiais praeities įvykiais, o ne su istorija 

apskritai, taigi ji sudaro geresnes galimybes plačiajai visuomenei susipažinti su 

istorijos raida, taip pat aktualizuoja ir supaprastina sudėtingus nacionalinės 

istorijos faktus; todėl 

III) istorinė atmintis turi tendenciją idealizuoti nacionalinę istoriją ir kurti mitus apie 

ją, taigi paversti tautos praeitį garbinamu objektu. 

 

Vis dėlto net nacionaliniu lygmeniu istorinės atminties formavimas nėra lengva užduotis, 

kadangi esamos skirtingos kultūrinės, socialinės ar švietimo ypatybės dažnai susijusios tik 

su vienos tautos (valstybės) kalba. Viršvalstybiniame lygmenyje praeitis suvokiama dar 

skirtingiau ir problemų, susijusių su kolektyvine atmintimi ar net su bendrų istorinių įvykių 

apibrėžimu, yra dar daugiau. 
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Nepaisant to, įgyvendinant Europos politiką mėginta skatinti suformuoti „Europos istorinę 

atmintį“ siekiant užtikrinti Europos projekto teisėtumą ir formuoti europinę tapatybę. Nors 

tradiciškai atskaitos taškas buvo Europos paveldas plačiąja prasme, Antrasis pasaulinis 

karas kaip postūmis pradėti Europos integraciją ir integracijos pasiekimai per se, 

pastaraisiais metais atsirado naujas ir konkretesnis dėmesio objektas – imta pagrindinį 

dėmesį skirti XX a. totalitariniams režimams, būtent nacionalsocializmui ir stalinizmui. XX a. 

paskutinįjį dešimtmetį ypač Europos Parlamentui įgyvendinus iniciatyvas siekiant plačiau 

supažindinti su holokaustu ir, ES išsiplėtus į Rytus, su stalinizmo nusikaltimais, dabar 

pastangos išlaikyti istorinę atmintį remiamos visų pirma įgyvendinant 2006 m. pradėtą 

programą „Europa piliečiams“. Dėmesys Europos istoriniam totalitarizmo atminimui 

įtvirtinamas vykstančiose derybose dėl atnaujintos 2014–2020 m. laikotarpio programos 

„Europa piliečiams“, kurioje atminimo klausimui teikiama didesnė svarba šios srities 

veiksmams skiriant gerokai daugiau lėšų. 
 

3. Būsimos Europos atminties politikos plėtojimas 

Atidžiau pažvelgus, tai, kas gali atrodyti nuoseklia ES atminties politika, toli gražu nėra 

neginčytina. Greičiau akivaizdžiai tarpusavy tebesivaržo du mažiausiai iš dalies 

konkuruojantys atminties kontekstai: „holokausto unikalumo“ samprata, kuri formavo 

Vakarų Europos kultūrą po karo, ir „nacionalsocializmo ir stalinizmo kaip vienodo blogio“ 

samprata, kuri atitinka Rytų Europos tautų poreikį susitaikyti su atitinkama jų komunistine 

praeitimi. Šie skirtumai primena apie sunkumus, su kuriais susiduriama siekiant sutaikyti 

ne tik įvairių politinių jėgų, bet ir skirtingų valstybių narių skirtingus praeities aiškinimus. 
 

Tuo tarpu Europai dedant pastangas sutelkti tarpvalstybinį istorinį atminimą į holokaustą 

bei nacionalsocializmą ir stalinizmą kyla dvejopų problemų. Pirma, laikantis tokio požiūrio 

formuojamas šališkas istorijos vertinimas pagal schemą „juoda ir balta“, dėl kurios Europos 

„tamsi praeitis“ atrodo kaip logiška jos „šviesios dabarties“ alternatyva. Toks teleologinis ir 

tuo pat metu pernelyg supaprastintas požiūris ne tik neteisingas turtingos ir sudėtingos 

Europos istorijos atžvilgiu ir jo laikantis ne tik užmirštami tokie svarbūs klausimai, kaip 

kolonializmas, bet jis taip pat trukdo remiantis žiniomis geriau suprasti Europos integracijos 

procesą. Antra, susiaurinus istorinę atmintį iki nacionalsocializmo ir stalinizmo, kurie tapo 

neigiamo pagrindo mitu, sumažėja paskatų kritiškai vertinti savo nacionalinės istorijos 

stereotipus ir „šventas karves“. 
 

Taigi pasisakoma už itin svarbią „Europos atminimo kultūrą“, o ne už primestą vienintelę 

„atminties kultūrą“, kurioje laikomasi standartizuotų požiūrių į Europos praeitį ir remiamasi 

standartizuotais atskaitos taškais. Būtina nacionaliniu lygmeniu remiantis bendrais Europos 

principais ir vertybėmis sukurti pajėgumus, kad būtų atliktas itin svarbus praeities 

persvarstymas. Pagrindiniai numatytos „atminimo kultūros“ reikalavimai yra šie: 
 traktuoti Europos praeitį remiantis esminėmis Europos vertybėmis, kaip antai, 

humanizmu, tolerancija ir demokratija; 

 sukurti atvirą diskusijų erdvę, kuri užtikrintų savitarpio supratimą ir Europos tautų 

vidaus ir tarpusavio susitaikymą; 

 spręsti nemalonių nacionalinės istorijos aspektų klausimus; 

 praeitį vertinti išimtinai remiantis istorinių faktų nagrinėjimu ir atsisakant sąvokos 

„istorinė tiesa“; taip pat 

 pripažinti galimus pavojus, kuriuos kelia konkretaus požiūrio į praeitį ar konkrečios 

praeities atminties įtvirtinimas teisės aktuose. 

 

Atrodo, kad tokiu požiūriu būtų pripažįstama esamų istorinių atminčių Europoje įvairovė ir 

kartu būtų skatinama jas nagrinėti taikant bendrą tarpvalstybinį požiūrį. 
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Plėtojant tokią atminimo kultūrą itin svarbus vaidmuo priskiriamas Europos švietimo 

politikai, kurią vykdant turi būti: 

 didinamas informuotumas apie Europos praeities ir dabarties įvairovę; 

 suteikta mokytojams ir mokiniams priemonių, kurių reikia, kad jie savo šalių istoriją 

nagrinėtų objektyviai ir atsižvelgdami į platesnį visos Europos kontekstą; ir tokiu 

būdu 

 Europos jaunimas skatinamas aktyviai diskutuoti istorijos klausimais ir prisidėti 

formuojant žiniomis pagrįstą istorinę atmintį. 

 

Šiuo tikslu pirmenybė turi būti teikiama: 

I) esamų mokymo programų ir mokymo teorijų pritaikymui pereinant nuo nacionalinio 

prie europinio ir visuotinio požiūrio į istoriją ir sudarant galimybes Europos jaunimui 

ugdyti savikritišką istorinį sąmoningumą naudojantis atvirais ir diskursyviais 

mokymo metodais; ir 

II) specialiai pritaikytam (istorijos) mokytojų rengimui, atitinkančiam šiuos poreikius. 

 

Kadangi Europos Sąjunga negali vietoj valstybių narių atlikti praeities persvarstymo, ji 

neabejotinai gali aktyviai skatinti ir remti valstybių narių veiksmus šioje srityje. Todėl 

Europos Sąjunga gali ne tik naudoti švelniąją galią, kad paskatintų valstybes nares imtis 

veiksmų, bet tai pat turėtų remtis esamomis europinėmis programomis: programa „Europa 

piliečiams“, pagal kurią gali būti finansuojami daugiašaliai istorijos ir atminimo projektai, 

taip pat programa „Erasmus“, pagal kurią remiamos tarpvalstybinės studentų ir darbuotojų 

mainų programos ir studijų vizitai. Taip pat būtų galima ateityje išplėsti šias programas ar 

papildyti jas kitais europiniais veiksmais. 
 

4. Rekomendacijos ir išvados 

Šio pranešimo išvados glaustai išdėstytos septyniais konkrečiais pasiūlymais: 

1) pripažinti, kad istorinė atmintis yra sudėtinga sąvoka; 

2) didinti informuotumą apie sunkumus, susijusius su visos Europos istorine atmintimi; 

3) pripažinti ES pasiekimus didinant praeities supratimą;  

4) atsižvelgti į dabartinės ES atminties politikos trūkumus; 

5) formuoti Europos atminimo kultūrą; 

6) pripažinti esminį šveitimo vaidmenį; ir 

7) kiek galima plačiau naudotis Europos priemonėmis remiant nacionalinę politiką. 

 


