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Kopsavilkums: 
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iespējamajām nākotnes perspektīvām saistībā ar „vēsturisko atmiņu” 
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vēstures atcerēšanās, tostarp to jutīgums pret politisko instrumentalizāciju, 
ir sarežģīts jautājums, tiek apgalvots, ka ir jāattīsta kritiska „atcerēšanās 

kultūra”. Lai izveidotu šādu kultūru, dalībvalstīm ir jāpastiprina centieni 
objektīvi pieņemt to vēsturi, un vienlaikus tām ir jāpieņem arī kopīgi Eiropas 

principi un vērtības. Šajā saistībā īpaši jāizceļ tas, ka izglītība ir ļoti svarīgs 
rīks, ar kuru var veidot informācijā balstītu vēsturisko apziņu, kas ļauj ar 
pārliecību izturēties ne tikai pret Eiropas pagātnes notikumiem, bet arī pret 

tagadni un nākotni. 
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KOPSAVILKUMS 
 
Šīs piezīmes mērķis ir Eiropas kontekstā sniegt dažas kritiskas pārdomas par problēmām, 

pašreizējo politiku un iespējamajām nākotnes perspektīvām saistībā ar „vēsturisko atmiņu”, 

tomēr nepretendējot uz izsmeļošu pētījumu par šo jautājumu. Piezīme ietver šādas 

būtiskas daļas: 
1) ievads, kurā īsumā raksturoti jēdzieni „vēsturiskā atmiņa” un „atcerēšanās” un 

aprakstīti ar tiem saistītie sarežģījumi; 

2) īss izklāsts par konkrētām problēmām, radot Eiropas vēsturiskās atmiņas veidus, un 

pārskats par pašreizējo praksi Eiropas Savienībā; 

3) izpēte par to, kā, ņemot vērā pašreizējās nepilnības, varētu izstrādāt turpmāko Eiropas 

vēsturiskās atmiņas politiku, īpašu uzmanību pievēršot izglītojošiem pasākumiem, un 

4) vairāki nobeiguma ieteikumi. 

 

1. Ievads. Vēsturiskā atmiņa un atcerēšanās — sarežģīti jēdzieni 

Akadēmiskajā literatūrā vēsturiskā atmiņa bieži tiek uzskatīta par īpašu kolektīvās atmiņas 

formu, un tāpēc tā nošķirama no individuālas pagātnes atcerēšanās prakses. Tā kā 

vēsturiskā atmiņa ļauj apzināt un sistematizēt informāciju par pagātni, tā, pirmkārt, palīdz 

veidot sabiedrību, kas ir jo īpaši svarīgi, ņemot vērā straujās izmaiņas sabiedrībā, politikā, 

ekonomikā un kultūrā. Lai gan šis jēdziens tiek saistīts ar pagātni un to raksturojošie 

elementi ir kolektīvais viedoklis, kā arī viena un tā paša apzināšanās, šis jēdziens ir grūti 

definējams un tas sevī ietver vairākas problēmas. Vissvarīgākais ir tas, ka vēsturiskā 

atmiņa ne vienmēr nozīmē domāšanu par „vēsturisko realitāti”; šis jēdziens ietver noteiktu 

subjektivitātes pakāpi, jo izvēle par to, kā atcerēties pagātni, ne vienmēr ir saistīta ar 

vērtību izvērtējumu. Tādējādi vēsturiskajai atmiņai var būt funkcionāla loma, kas nozīmē, 

ka tā tiek izmantota ne tikai vēsturiskās atmiņas politikā, bet var arī kļūt par rīku, ko 

izmanto, lai ar nodomu nepareizi interpretētu vēsturi vai falsificētu to. 
 

2. Eiropas vēstures atcerēšanās — problēmas uz pašreizējā prakse 

Parasti kolektīvā vēsturiskā atmiņa ir veidojusies ciešā saistībā ar atsevišķas valsts vai 

tautas veidošanās procesu. Šā iemesla dēļ ir iespējams izdalīt trīs to raksturojošus 

elementus: 
I) pastāv ļoti liela pozitīva korelācija starp vēsturisko atmiņu un tautu (tās 

veidošanos), jo daži notikumi tautas pagātnē tiek uzskatīti par pozitīviem 

pagrieziena punktiem vai — retāk — daži negatīvi vai pat traumatiski pagātnes 

notikumi tiek izmantoti, lai izceltu kontrastu starp pagātni un tagadni vai gūtu 

pamatojumu tagadnes situācijai; 

II) vēsturiskā atmiņa ir vairāk vērsta uz konkrētiem notikumiem pagātnē, nevis 

vēsturi kā tādu, tādējādi plašākai sabiedrībai ir vieglāk pieejama informācija par 

vēstures notikumiem, taču vēsturiskā atmiņa arī ļauj gūt pārskatu par būtiskāko 

tautas vēsturē, kā arī vienkāršot sarežģītos vēstures notikumus; šā iemesla dēļ 

III) vēsturiskajai atmiņai ir tendence idealizēt tautas vēsturi un radīt mītus par to, 

tādējādi tautas pagātne kļūst par kaut ko svētu. 
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Tomēr, ņemot vērā dažādās kultūras, sociālās un izglītības grupas, kuras bieži vieno tikai 

vienas tautas (valsts) valoda, vēsturiskās atmiņas veidošana nav viegls uzdevums pat 

valsts mērogā. Pārvalstiskā kontekstā izpratne par pagātni ir vēl neviendabīgāka, tāpēc 

grūtības kolektīvas atmiņas veidošanā vai pat kopīgu būtisko vēstures notikumu noteikšanā 

ir daudzkārt lielākas. 
 

Tomēr Eiropas politikā ir veikti centieni, kuru mērķis ir bijis veicināt Eiropas vēsturiskās 

atmiņas veidošanos, lai nostiprinātu Eiropas projekta leģitimitāti un veicinātu Eiropas 

identitāti. Lai gan tradicionāli atsauces punkti ir bijuši Eiropas „mantojums” šā vārda 

plašākajā izpratnē, Otrais pasaules karš kā aizsākums Eiropas integrācijai un integrācijas 

izveide kā tāda, pēdējos gados aizvien pārliecinošāk ir vērojama jauna un daudz 

konkrētāka tendence, kas nozīmē, ka 20. gs. totalitāro režīmu, proti, nacionālsociālisma un 

staļinisma, atcerēšanās ir kļuvusi par galveno pamatu vēsturiskajai atmiņai. Centieni, kuru 

mērķis ir veicināt vēsturisko notikumu atcerēšanos, tiek atbalstīti ar programmu „Eiropa 

pilsoņiem”, kas tika sākta 2006. gadā. Pirms šīs programmas, sākot no 20. gadsimta 

90. gadiem, tika īstenotas jo īpaši Eiropas Parlamenta iniciatīvas, kuru mērķis bija palielināt 

informētību par holokaustu un — pēc Austrumeiropas valstu pievienošanās — arī par 

Staļina režīma laikā izdarītajiem noziegumiem. Atmiņām par totalitāro režīmu notikumiem 

Eiropas vēsturē ir pievērsta īpaša uzmanība arī pašreiz notiekošajās sarunās par atjaunotu 

programmu „Eiropa pilsoņiem” (2014.–2020. gads), kurā vēstures atcerēšanās virzienam ir 

piešķirta vēl lielāka nozīme, ko pierāda fakts, ka šim virzienam ir būtiski palielināts 

finansējums. 
 

3. Eiropas atmiņu turpmākās politikas izstrāde 

Veicot sīkāku izpēti, atklājas, ka tas, kas varētu likties esam viena saskaņota ES atmiņu 

politika, patiesībā ir diezgan strīdīgs jautājums. Drīzāk šķiet, ka joprojām ir jūtama 

konkurence starp divām vismaz daļēji konkurējošām atmiņu sistēmām; tās ir: „holokausta 

unikalitāte”, kas ir veidojusi Rietumeiropas pēckara kultūru, un „nacionālsociālisms un 

staļinisms kā vienlīdz noziedzīgi režīmi”, kas atbild uz Austrumeiropas tautu vajadzībām 

pieņemt to komunistisko vēsturi. Šīs atšķirības ir atgādinājums par grūtībām, kādas rodas, 

mēģinot novērst atšķirības vēstures interpretācijā ne tikai politiskajā jomā, bet arī starp 

dažādām dalībvalstīm. 
 

Vienlaikus Eiropas centienu koncentrēšana uz holokausta un nacionālsociālisma, kā arī 

staļinisma atcerēšanos starptautiskā mērogā rada divas problēmas. Pirmkārt, šāda pieeja 

veicina neobjektīvu, „melnbaltu” skatījumu uz vēsturi, kā rezultātā Eiropas „tumšā 

pagātne” šķiet loģiska alternatīva tās „spožajai tagadnei”. Šāds teleoloģisks un vienlaikus 

vienkāršots skatījums ne tikai ir netaisnīgs attiecībā pret Eiropas vēstures notikumu 

bagātību un tās vēstures sarežģītību un nepievērš pietiekamu uzmanību citiem svarīgiem 

jautājumiem, piemēram, koloniālismam, bet arī kavē informācijā labāk balstītas izpratnes 

veidošanos par Eiropas integrācijas procesu. Otrkārt, vēsturiskās atmiņas sašaurināšana, 

aprobežojoties ar nacionālsociālismu un staļinismu, kas ir kļuvuši par negatīvu mītu, mazina 

ierosmes katras valsts vēsturē kritiski izvērtēt stereotipus un t. s. neaizskaramos 

jautājumus. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, tā vietā, lai uzspiestu tikai vienu atcerēšanās kultūru, kurā 

valda standartizēti uzskati par Eiropas vēsturi un tās atskaites punktiem, ir sniegti 

argumenti par to, kāpēc būtu jāizveido kritiska „Eiropas atcerēšanās kultūra”. Lai to 

izdarītu, ir nepieciešams rast resursus tādai kritiskai pagātnes pārskatīšanai dalībvalstu 

mērogā, kuras pamatā būtu kopīgi Eiropas principi un vērtības. Galvenās prasības, kas 

noteiktas attiecībā uz plānoto atcerēšanās kultūru, ir šādas: 
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 Eiropas vēsture jāizvērtē, pamatojoties uz Eiropas pamatvērtībām, piemēram, 

humānismu, toleranci un demokrātiju, 

 jāizveido atvērta diskusiju telpa, ar kuru tiktu nodrošināta savstarpēja izpratne un 

saskaņotība gan pašās Eiropas tautās, gan starp tām, 

 uzmanība jāpievērš arī nepatīkamajiem posmiem dalībvalstu vēsturē, 

 pagātnes notikumi jāvērtē tikai, pamatojoties uz vēstures faktu izpēti un izvairoties 

no jēdziena „vēsturiskā patiesība” lietojuma, un 

 jāatzīst potenciālie riski, kas varētu rasties, leģitimējot konkrētu viedokli par 

pagātnes notikumiem vai atmiņas par tiem. 

Šķiet, ka šāda pieeja būtu taisnīga attiecībā pret dažādajām esošajām atmiņām par Eiropas 

vēsturi, un tā arī vienlaikus sniegtu pamudinājumu tās izpētīt sīkāk, izmantojot kopīgu 

starptautisku pieeju. 

 

Īpaši liela nozīme šādas atcerēšanās kultūras izveidē ir piešķirta izglītības politikai Eiropā, 

kurai: 

 jāpalielina informētība par Eiropas daudzveidību pagātnē un šobrīd, 

 jānodrošina skolotāji un skolēni ar līdzekļiem, kas nepieciešami, lai viņi savas valsts 

vēsturi varētu izvērtēt objektīvi, kā arī plašākā Eiropas kontekstā, un tāpēc 

 Eiropas jaunieši jāmudina aktīvi iesaistīties diskusijās par vēsturi un līdzdarboties 

informācijā balstītas vēsturiskās atmiņas veidošanā. 

 

Lai sasniegtu iepriekš minēto, prioritārām ir jābūt šādām darbībām: 

I) jāpielāgo esošās mācību programmas un mācību metodes, valstu pieeju vietā 

koncentrējoties uz Eiropas un pasaules pieejām vēsturei, un ir jāļauj Eiropas 

jauniešiem veidot paškritisku vēstures apziņu, izmantojot mācību paņēmienus, kas 

veicina atvērtību un diskusijas; un 

II) jānodrošina, ka (vēstures) skolotājiem tiek sniegta īpaši izstrādāta apmācība, kas 

palīdzētu risināt iepriekš minētās vajadzības. 

 

Lai gan Eiropas Savienība nevar pārskatīt pagātni dalībvalstu vietā, tā noteikti var aktīvi 

veicināt un atbalstīt dalībvalstu centienus šajā jomā. Šim nolūkam Eiropas Savienība nevar 

tikai izmantot „maigo varu”, lai piespiestu dalībvalstis rīkoties, tai ir arī jāatskatās uz 

pašreizējām Eiropas programmām. To vidū ir programma „Eiropa pilsoņiem”, par kuras 

līdzekļiem var finansēt starptautiskus projektus, kas saistīti ar vēsturi un atcerēšanos, kā 

arī programma Erasmus, par kuras līdzekļiem tiek atbalstītas starptautiskas studentu un 

mācībspēku apmaiņas programmas un mācību braucieni. Nav arī redzamu iemeslu, kas 

varētu kavēt minēto programmu turpmāku paplašināšanu vai papildināšanu ar citām 

Eiropas darbībām. 
 

4. Ieteikumi un secinājumi 

Šajā piezīmē izdarītos konstatējumus var apkopot septiņos konkrētos ierosinājumos: 

1) atzīt, ka jēdziens „vēsturiskā atmiņa” ir grūti definējams; 

2) palielināt informētību par grūtībām, kas saistītas ar Eiropas vēsturiskās atmiņas 

veidošanu; 

3) atzīt ES sasniegumus informētības palielināšanā par pagātnes notikumiem; 

4) izvērtēt nepilnības pašreizējā ES atmiņas politikā; 

5) izveidot Eiropas atcerēšanās kultūru; 

6) atzīt, ka izglītībai ir būtiska nozīme, un 

7) optimāli izmantot Eiropas līdzekļus, lai atbalstītu dalībvalstu politiku. 


