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Abstrakt 

Cieľom tohto dokumentu je zamyslieť sa nad výzvami, súčasnými politikami 
a možnými budúcimi vyhliadkami „historickej pamäti“ v európskom 
kontexte. Na základe uznania komplexnej povahy kolektívnych spomienok 

vo všeobecnosti, a najmä spoločných európskych historických spomienok, 
vrátane ich tendencie stať sa politickým nástrojom, sa hovorí o potrebe 

vývoja „kultúry spomienok“. Takáto kultúra si vyžaduje zvýšenú snahu 
národných štátov objektívne sa vyrovnať so svojou vlastnou minulosťou, 
súčasne však prijímať spoločné európske zásady a hodnoty. V tomto 

kontexte sa zdôrazňuje rozhodujúca úloha vzdelania ako nástroja na 
vytvorenie informovaného historického vedomia, ktoré tvorí základ pre 
sebavedomé vyrovnanie sa nielen s minulosťou Európy, ale aj jej 

súčasnosťou a budúcnosťou. 

 

 
IP/B/CULT/NT/2013-002 Septemberi 2013 

PE 513.977 SK 

 



Tento dokument si vyžiadal Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu. 

 

 

AUTORI 
 

Markus J Prutsch 

Európsky parlament 

Tematická sekcia B: Štrukturálna a kohézna politika 

B-1047 Brusel  

E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

 

REDAKČNÁ VÝPOMOC 

 

Lyna Pärt 

 

 

JAZYKOVÉ VERZIE 

 

Originál: EN. 

Preklady: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 

SL, SV. 

 

 

O VYDAVATEĽOVI 

 

Ak chcete kontaktovať tematickú sekciu alebo odoberať jej mesačný bulletin, píšte na: 

poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

Text bol dokončený v septembri 2013. 

© Európska únia, 2013 

 

Tento dokument je dostupný na internete na stránke: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

 

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI 

 

Stanoviská uvedené v tomto dokumente sú výlučne v zodpovednosti autora a 

nepredstavujú bezpodmienečne oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu. 

 

Reprodukcia a preklad na nekomerčné účely sú povolené v prípade, že je uvedený zdroj a 

vydavateľ je o tom vopred informovaný a dostane kópiu. 

 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Európska historická pamäť: politiky, výzvy a vyhliadky 

____________________________________________________________________________________________ 

 3 

ZHRNUTIE 

 
Cieľom tohto dokumentu je kriticky sa zamyslieť nad výzvami, súčasnými politikami 

a možnými budúcimi vyhliadkami „historickej pamäti“ v európskom kontexte, pričom však 

jeho zámerom nie je snaha podať dôkladnú analýzu tejto otázky. Text pozostáva z týchto 

základných častí: 
1) úvod, v ktorom sú stručne načrtnuté charakteristické rysy a zložitosť pojmov „historická 

pamäť“ a „spomienka“; 

2) prehľad konkrétnych problémov, ktoré prináša zavedenie foriem spoločnej európskej 

pamäti a predstavenie súčasných postupov Európskej únie; 

3) skúmanie, ako sa môžu vyvinúť budúce politiky európskej pamäti s ohľadom na 

existujúce nedostatky, so zvláštnou pozornosťou venovanou opatreniam vo vzdelávaní; 

a 

4) rad záverečných odporúčaní. 

 

1.  Úvod: Historická pamäť a spomienka – celkový koncept 

„Historická pamäť“ sa väčšinou chápe ako určitá forma kolektívnej pamäti v odbornej 

literatúre a má sa rozlišovať od individuálnych spôsobov pamätania si minulosti. Pomôže, 

ak sa minulosť zaznamená a urovná. Historická pamäť slúži predovšetkým na budovanie 

spoločenstva, najmä v súvislosti s rýchlymi zmenami v spoločnosti, politike, hospodárstve 

a kultúre. Hoci sa za charakteristický prvok považuje zameranie sa na minulosť, kolektívny 

pohľad a „pocit“ rovnakosti, je tento koncept ťažko pochopiteľný a prináša viaceré výzvy. 

Najdôležitejšie však je, že historická pamäť nepredstavuje nevyhnutne iba odrážanie 

„historických skutočností“, ale namiesto toho zahŕňa značnú mieru subjektivity vzhľadom 

na to, že výber spôsobu spomínania si na minulosť nutne zahŕňa hodnotenia. Historická 

pamäť môže teda potenciálne zohrávať funkčnú úlohu, čo ju vystavuje nielen politike 

pamäti, ale aj nebezpečenstvu, že sa stane nástrojom zámernej dezinterpretácie alebo 

falšovania dejín. 
 

2.  Európske historické spomienky: Výzvy a súčasné postupy 

Tradične sa kolektívna historická pamäť vyvinula v úzkej súčinnosti s procesmi budovania 

jednotlivých štátov alebo národov. V tomto zmysle sa vyvinuli tri charakteristické prvky: 
I) existuje veľmi pozitívny vzájomný vzťah medzi historickou pamäťou a národom 

(budovaním národa), pričom niektoré okamihy v dejinách národa sa vnímajú ako 

kladné medzníky alebo, čo je menej časté, niektoré negatívne či dokonca 

traumatické zážitky z minulosti slúžia ako protiklad alebo odôvodnenie 

prítomnosti; 

II) historická pamäť sa zameriava skôr na konkrétne udalosti v minulosti než na 

„dejiny“ ako také, čo umožňuje lepšiu prístupnosť historického vývoja pre širšiu 

verejnosť, ale aj „hľadanie podstaty“ a zjednodušenie spletitosti národných dejín; 

v tejto súvislosti 

III) má historická pamäť tendenciu pozdvihovať národné dejiny a vytvárať o nich 

mýty, a tak robiť z minulosti národa posvätný predmet. 

 

Budovanie historickej pamäti však nie je ľahkou úlohou ani na národnej úrovni vzhľadom na 

pretrvávanie kultúrnych, sociálnych a vzdelanostných rozdielov, ku ktorým sa často 

vzťahuje jazyk iba „jedného národa (štátu)“. V nadnárodnej súvislosti je vnímanie minulosti 

ešte rôznorodejšie a problémy existencie kolektívnej pamäti alebo dokonca určenia 

spoločných historických medzníkov sa znásobujú. 
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V rámci európskych politík napriek tomu dochádzalo k snahe podporovať „európsku 

historickú pamäť“, aby sa a zvýšila legitímnosť európskeho projektu a podporila európska 

identita. Zatiaľ čo tradičné referenčné body boli európske „dedičstvo“ v širokom zmysle 

slova, druhá svetová vojna ako spúšťač európskej integrácie a úspechy samotnej 

integrácie, v posledných rokoch sa intenzívne ukázalo nové a konkrétnejšie zameranie, 

ktoré dáva do popredia spomienky na totalitarizmy 20. storočia – predovšetkým národný 

socializmus a stalinizmus. Snaha udržať dejiny nažive je podporovaná najmä programom 

Európa pre občanov, ktorý bol spustený v roku 2006 a ktorému od 90. rokov 20. storočia 

predchádzali iniciatívy predovšetkým Európskeho parlamentu na zvýšenie povedomia 

o holokauste a od rozšírenia EÚ o východné krajiny aj povedomia o zločinoch stalinizmu. 

Dôraz na európske historické spomienky na totalitarizmus sa zachováva prostredníctvom 

prebiehajúcich rokovaní o obnovení programu Európa pre občanov 2014 – 2020, kde 

získala na význame oblasť venovaná pamäti, čo sa odráža na výraznom náraste finančných 

prostriedkov, ktoré boli vyčlenené na činnosť v tejto oblasti. 
 

3. Vývoj budúcich politík európskej pamäti 

Pri bližšom pohľade má zdanlivo jedna súdržná politika pamäti EÚ ďaleko od nespornosti. 

Skôr je stále zreteľné súperenie medzi dvoma aspoň čiastočne konkurenčnými koncepciami 

pamäti: „jedinečnosť holokaustu“, ktorá formovala povojnovú kultúru v západnej Európe 

a koncepciou, v ktorej sa národný socializmus a stalinizmus považuje za rovnaké zlo a 

ktorá vyhovuje potrebám východoeurópskych národov vyrovnať sa so svojou komunistickou 

minulosťou. Tieto rozdiely slúžia ako pripomienka problémov pri urovnávaní rozdielnych 

výkladov minulosti nielen naprieč politickým spektrom, ale aj medzi jednotlivými členskými 

štátmi. 
 

Sústredenie európskych snáh na nadnárodné historické spomienky na holokaust a národný 

socializmus a stalinizmus sa súčasne ukazuje sporné v dvoch ohľadoch. Po prvé, takýto 

prístup podporuje zaujatý, čiernobiely náčrt dejín, pri ktorom sa „temná minulosť“ Európy 

javí ako logická alternatíva k jej „jasnej prítomnosti“. Takýto teleologický a zároveň 

zjednodušujúci pohľad nielen krivdí bohatstvu a komplexnému charakteru európskych dejín 

a vypúšťa iné zásadné otázky ako kolonializmus, ale tiež bráni fundovanejšiemu pochopeniu 

európskeho procesu integrácie. Po druhé, zúženie historickej pamäti na národný 

socializmus a stalinizmus, ktoré sú povýšené na základný negatívny mýtus, znižuje 

motiváciu kriticky skúmať stereotypy a „posvätné kravy“ vlastných národných dejín. 
 

Preto je žiaduca kritická „európska kultúra spomienok“ namiesto vynútenej jednoduchej 

„kultúry spomienok“ so štandardizovanými názormi a referenčnými bodmi európskej 

minulosti. Vyžaduje si to vytvorenie kapacít na kritické „prepracovanie minulosti“ na 

národnej úrovni, ktoré bude založené na spoločných európskych zásadách a hodnotách. 

Kľúčové požiadavky na predpokladanú „kultúru spomienok“ zahŕňajú: 
 pristupovanie k minulosti Európy na základe hlavných európskych hodnôt ako je 

humanizmus, tolerancia a demokracia; 

 vytvorenie otvoreného poľa pre diskusiu, ktoré umožní vzájomné pochopenie 

a zmierenie v rámci jednotlivých európskych národov aj medzi nimi; 

 zaoberanie sa aj nepríjemnými časťami národných dejín; 

 vytváranie názorov na minulosť výlučne po preskúmaní historických skutočností 

a vzdanie sa pojmu „historická pravda“; a 

 uznanie potenciálnych rizík pri vydávaní právnych predpisov o určitom pohľade alebo 

historickej pamäti. 

Takýto prístup by mal uspokojiť rozmanitosť existujúcich historických pamätí v Európe, 

pričom súčasne poskytuje stimul k ich kontrole prostredníctvom spoločného nadnárodného 

prístupu. 
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Pre vývoj „kultúry spomienok“ sa obzvlášť dôležitá úloha pripisuje vzdelávacím politikám 

v Európe, ktoré majú: 

 zvyšovať povedomie o európskej rozmanitosti v minulosti a v súčasnosti; 

 poskytnúť učiteľom a študentom prostriedky, aby k dejinám svojej vlastnej krajiny 

pristupovali objektívne a v širšom (nad)európskom kontexte; a teda 

 povzbudiť mladých Európanov, aby sa aktívne zapájali do diskusií o dejinách 

a prispeli k informovanej historickej pamäti. 

 

Na dosiahnutie tohto cieľa musí mať prioritu: 

I) prispôsobenie existujúcich osnov a didaktiky prenesením pozornosti od národného 

k európskemu a globálnemu prístupu k dejinám a umožnenie mladým Európanom 

vytvoriť si sebakritické historické vedomie prostredníctvom otvorenej a diskurzívnej 

formy výučby; a 

II) poskytovanie špecifickej odbornej prípravy, ktorá budú vyhovovať týmto 

požiadavkám, učiteľom histórie. 

 

Európska únia síce nemôže „prepracovať minulosť“ za členské štáty, ale je určite v pozícii, 

v rámci ktorej môže aktívne podnecovať a podporovať úsilie členských štátov v tomto 

ohľade. Na tento účel môže Európska únia nielen využívať „mäkkú silu“, aby podnecovala 

členské štáty k činnosti, ale mala by sa tiež oprieť o existujúce európske programy. Medzi 

ne patrí program Európa pre občanov, prostredníctvom ktorého sa môžu financovať 

medzinárodné historické a spomienkové projekty, ako aj program Erasmus, ktorý 

podporuje medzinárodné výmenné programy a študijné pobyty pre študentov a učiteľov. 

Nie je tiež vylúčené rozširovanie týchto programov v budúcnosti, prípadne doplnenie inými 

európskymi aktivitami. 
 

4. Odporúčania a závery 

Zistenia tohto dokumentu sú zhrnuté do siedmich konkrétnych návrhov: 

1) uznanie historickej pamäti ako ťažko pochopiteľnej koncepcie; 

2) zvyšovanie informovanosti o ťažkostiach celoeurópskej historickej pamäti 

3) uznanie úspechov EÚ pri zvyšovaní povedomia o minulosti; 

4) posúdenie nedostatkov súčasných politík historickej pamäti EÚ; 

5) rozvoj európskej „kultúry spomienok“; 

6) uznanie kľúčovej úlohy vzdelania; a 

7) maximálne využitie európskych prostriedkov na podporu národných politík. 


