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Treść: 

Niniejsze opracowanie tematyczne ma na celu przedstawienie pewnych 
refleksji na temat wyzwań, obecnie prowadzonej polityki oraz przyszłych 
perspektyw „pamięci historycznej” w kontekście europejskim. Uwzględniając 

złożoną naturę zbiorowej pamięci w ujęciu ogólnym, w szczególności 
wspólnej europejskiej pamięci historycznej, oraz fakt ich łatwego 

wykorzystywania jako przedmiotu politycznej instrumentalizacji, należy 
opracować krytyczną „kulturę pamięci”. Taka kultura wymaga podejmowania 
przez państwa większych starań w celu pogodzenia się z ich własną 

przeszłością w sposób obiektywny, z jednoczesnym uwzględnieniem 
wspólnych europejskich zasad i wartości. W tym kontekście podkreśla się 

istotną rolę edukacji, jako narzędzia służącego kształtowaniu świadomości 
historycznej, która stanowi podstawę rozliczenia się z pełnym przekonaniem 
nie tylko z przeszłością, ale i teraźniejszością oraz przyszłością Europy. 
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STRESZCZENIE 

Niniejsze opracowanie tematyczne ma na celu przedstawienie pewnych krytycznych 

refleksji na temat wyzwań, obecnie prowadzonej polityki oraz przyszłych perspektyw 

„pamięci historycznej” w kontekście europejskim, bez podejmowania jednak próby 

przedstawienia wyczerpującej analizy tego tematu. Tekst składa się z następujących części: 
1) wprowadzenie, w którym w sposób zwięzły przedstawia się cechy charakterystyczne 

oraz złożoną naturę pojęć „pamięć historyczna” oraz „pamięć”; 

2) zarys poszczególnych wyzwań związanych z ustanowieniem form ogólnoeuropejskiej 

pamięci historycznej oraz przedstawienie obecnie prowadzonych przez Unię Europejską 

praktyk; 

3) analiza strategii rozwoju przyszłej polityki europejskiej w zakresie pamięci w świetle 

istniejących uchybień, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych; oraz 

4) szereg zaleceń końcowych. 

1.  Wprowadzenie: Pamięć historyczna – pojęcie złożone 

„Pamięć historyczna” w literaturze naukowej uznawana jest często za szczególną formę 

pamięci zbiorowej i jako taką powinno się ją odróżniać od indywidualnych praktyk 

związanych z pamięcią o przeszłości. Pamięć historyczna pomaga w ujęciu 

i uporządkowaniu przeszłości, ale przed wszystkim służy budowaniu wspólnoty, 

w szczególności w kontekście szybkich zmian w społeczeństwie, polityce, gospodarce 

i kulturze. Podczas gdy za charakterystyczny element pojęcia pamięci historycznej uznaje 

się jej związek z przeszłością oraz zbiorczy obraz, jak również „poczucie” przeszłości, 

pojęcie to okazuje się jednak trudne do zdefiniowania i wiąże się z wieloma wyzwaniami. 

Przede wszystkim pamięć historyczna niekoniecznie odzwierciedla „fakty historyczne”, 

często zawiera bowiem pewien poziom subiektywności, ponieważ na to, w jaki sposób 

pamiętamy przeszłość wpływają osądy wartościujące. Pamięć historyczna potencjalnie 

może zatem pełnić rolę funkcjonalną, co naraża ją nie tylko na politykę pamięci, ale 

również wiąże się z niebezpieczeństwem wykorzystywania jej jako narzędzia dla umyślnej, 

błędnej interpretacji lub fałszowania historii. 

2.  Europejska pamięć historyczna: Wyzwania i obecnie prowadzone 
praktyki 

Zgodnie z tradycją zbiorowa pamięć historyczna powstała w ścisłej współpracy 

z indywidualnymi procesami budowania państwowości i tożsamości narodowej. 

Charakterystyczne w tym względzie są trzy następujące elementy: 
I) istnieje wysoce pozytywny związek pomiędzy pamięcią historyczną a tożsamością 

narodową (sposobem jej budowania), ponieważ pewne momenty z przeszłości 

narodu są postrzegane jako ważne wydarzenia pozytywne, lub rzadziej, pewne 

negatywne lub wręcz traumatyczne doświadczenia z przeszłości służą jako 

kontrast dla teraźniejszości lub jej uzasadnienie; 

II) pamięć historyczna dotyczy poszczególnych wydarzeń z przeszłości, a nie samej 

„historii”, umożliwiając w ten sposób lepszą dostępność do danych wydarzeń 

historycznych dla szerszego grona odbiorców, a także „wyodrębnienie elementów 

zasadniczych” oraz uproszczenie zawiłości historii narodowych; w związku 

z powyższym 
III) w pamięci historycznej często uwzniośla się historię narodową, tworzy mity na jej 

temat, podnosząc przeszłość narodu do rangi rzeczy świętej. 

 

Budowanie pamięci historycznej nie jest jednak zadaniem prostym, nawet na poziomie 

krajowym, biorąc pod uwagę utrzymujące się rozmaite podziały kulturowe, społeczne 

i edukacyjne, często będące językiem „jednego narodu (państwa)”. W kontekście 

ponadnarodowym odbiór przeszłości okazuje się jeszcze bardziej heterogeniczny, 
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a problemy związane ze stworzeniem pamięci zbiorowej lub nawet zdefiniowaniem 

wspólnych ważnych wydarzeń historycznych się mnożą. 
 

Niezależnie od powyższego w europejskich strategiach politycznych podjęto starania 

mające na celu promowanie „europejskiej pamięci historycznej”, tak aby zapewnić 

projektowi europejskiemu większą legitymizację, a także promowanie tożsamości 

europejskiej. Podczas gdy tradycyjne punkty odniesienia stanowiły „dziedzictwo” 

europejskie w szerokim rozumieniu tego słowa, druga wojna światowa, która 

zapoczątkowała integrację europejską oraz osiągnięcia integracji jako takiej, w ostatnich 

latach pojawił się nowy, mający ogromne znaczenie, bardziej konkretny kierunek, 

skupiający się na pamięci o reżimach totalitarnych dwudziestego wieku, w szczególności 

narodowym socjalizmie i stalinizmie. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku wspierane są 

działania na rzecz utrzymania pamięci o historii, poprzedzone inicjatywami, w szczególności 

inicjatywami Parlamentu Europejskiego, mającymi na celu zwiększenie świadomości na 

temat holokaustu, a po rozszerzeniu Unii na wschód, również na temat zbrodni stalinizmu, 

w szczególności w ramach programu „Europa dla Obywateli”, który uruchomiony został 

w 2006 r. Znaczenie europejskiej pamięci historycznej o reżimie totalitarnym utrwala się 

w bieżących negocjacjach dotyczących odnowionego programu „Europa dla Obywateli” na 

lata 2014–2020, w ramach którego wątek dotyczący pamięci nabrał większego znaczenia, 

co odzwierciedlają większe fundusze przeznaczone na działania w tym obszarze. 

3. Opracowywanie przyszłej polityki europejskiej w zakresie pamięci 

Przy bliższej analizie polityka, która może wydawać się jedną, spójną strategią europejską 

w zakresie pamięci jest jednak daleka od bezspornej. Nadal odczuwalna jest konkurencja 

pomiędzy dwiema, przynajmniej częściowo konkurencyjnymi ramami pamięci: 

„wyjątkowym charakterem holokaustu”, który ukształtował powojenną kulturę 

zachodnioeuropejską, a „równym złem w postaci narodowego socjalizmu i stalinizmu”, 

który zaspokaja potrzebę narodów wschodniej Europy pogodzenia się z ich komunistyczną 

przeszłością. Powyższe różnice są pozostałością trudności związanych z rozstrzygnięciem 

kwestii odmiennych interpretacji przeszłości nie tylko w ramach sceny politycznej, ale 

również pomiędzy państwami członkowskimi. 
 

Jednocześnie problematyczne pod dwoma względami jest również skupienie działań 

europejskich na transnarodowej historycznej pamięci o holokauście oraz narodowym 

socjalizmie i stalinizmie. Po pierwsze podejście takie promuje stronniczy, czarno-biały 

schemat historii, który powoduje, że „ciemna przeszłość” Europy jawi się jako logiczna 

alternatywa dla jej „jasnej teraźniejszości”. Takie teologiczne, a zarazem nazbyt 

uproszczone podejście powoduje nie tylko niesłuszny osąd bogactwa historii Europy oraz jej 

złożonej natury i ignoruje pozostałe istotne kwestie, takie jak kolonializm, ale również 

utrudnia lepsze, bardziej świadomie zrozumienie procesu integracji europejskiej. Po drugie 

ograniczanie pamięci historycznej do narodowego socjalizmu i stalinizmu, które podnoszone 

są do rangi negatywnego mitu założycielskiego, zmniejsza motywację do krytycznego 

analizowania stereotypów oraz świętych krów własnej historii narodowej. 
 

Wobec czego przedmiotem dyskusji jest krytyczna „europejska kultura pamięci”, 

a nienarzucona pojedyncza „kultura pamięci” przedstawiająca standardowe opinie na temat 

przeszłości Europy oraz jej punktów odniesienia. Wymagana jest zatem zdolność do 

krytycznego „przepracowania przeszłości” na poziomach krajowych na podstawie wspólnych 

europejskich zasad i wartości. Kluczowe wymogi związane z przewidywaną „kulturą 

pamięci” obejmują:  
 podejście do przeszłości Europy oparte na kluczowych wartościach europejskich, 

takich jak humanizm, tolerancja i demokracja; 

 utworzenie otwartego pola do dyskusji umożliwiającego wzajemne zrozumienie 

i pojednanie, zarówno w ramach narodów europejskich, jak i pomiędzy nimi; 

 poruszanie również niewygodnych fragmentów historii narodowych; 
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 opieranie osądów na temat przeszłości wyłącznie na badaniu faktów historycznych, 

odstępując jednocześnie od pojęcia „prawdy historycznej”; oraz 

 uznanie potencjalnego ryzyka związanego z ustanawianiem praw dotyczących 

poszczególnych opinii na temat przeszłości oraz pamięci o przeszłości. 

Takie podejście wydaje się uwzględniać mnogość istniejących pamięci historycznych 

w Europie, motywując jednocześnie do ich dokładnej analizy opartej na wspólnym 

transnarodowym podejściu. 

 

Szczególnie ważną rolę w opracowaniu takiej „kultury pamięci” przypisuje się europejskim 

strategiom politycznym w zakresie edukacji, które mają za zadanie: 

 podnieść świadomość w zakresie różnorodności europejskiej, zarówno w przeszłości 

jak i w teraźniejszości; 

 powierzyć nauczycielom i uczniom środki wymagane do podejścia do historii ich 

własnego państwa w sposób obiektywny oraz w szerszym (trans-)europejskim 

kontekście; a tym samym 

 zachęcić młodych Europejczyków do aktywnego udziału w dyskusji na temat historii 

oraz wspierania świadomej pamięci historycznej. 

 

W tym celu priorytetowo należy potraktować następujące kwestie: 

I) dostosowanie istniejących programów nauczania oraz dydaktyki poprzez zmianę 

podejścia do historii z narodowego na europejskie i globalne, oraz pozwolenie 

młodym Europejczykom na tworzenie samokrytycznej świadomości historycznej 

poprzez otwarte i dyskursywne formy nauczania; oraz 

II) wprowadzenie dostosowanego do tych potrzeb szkolenia nauczycieli (w zakresie 

historii). 

 

Unia Europejska nie może „przepracować przeszłości” za państwa członkowskie, 

z pewnością może natomiast aktywnie promować i wspierać działania narodowe w tym 

zakresie. W tym celu Unia Europejska nie może jedynie wykorzystywać „siły 

przekonywania”, tak aby skłonić państwa członkowskie do podjęcia działań, ale także 

powinna polegać na istniejących programach europejskich. Do programów tych należy 

program „Europa dla Obywateli”, z którego można finansować projekty związane 

z wielonarodową historią i pamięcią, jak również program Erasmus, w ramach którego 

udzielane jest wsparcie dla transnarodowych programów wymiany i wizyt naukowych, 

zarówno dla studentów, jak i pracowników. Nie ma również przeciwwskazań do rozbudowy 

powyższych programów w przyszłości lub uzupełniania ich innymi działaniami europejskimi. 

4. Zalecenia i wnioski 

Wnioski z niniejszego opracowania streszczono w siedmiu konkretnych propozycjach: 

1) uznanie pojęcia pamięci historycznej za trudne do zdefiniowania; 

2) zwiększanie świadomości w zakresie trudności związanych z transeuropejską 

pamięcią historyczną; 

3) uznanie osiągnięć UE w zakresie podnoszenia świadomości na temat przeszłości; 

4) rozważenie uchybień w obecnej polityce UE w zakresie pamięci; 

5) opracowanie europejskiej „kultury pamięci”; 

6) uznanie centralnej roli edukacji; oraz 

7) najlepsze możliwe wykorzystanie środków europejskich do wsparcia narodowych 

strategii politycznych. 


