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Izvleček 

Namen tega obvestila je predstaviti nekaj razmislekov o izzivih, 

sedanjih politikah in možnih obetih v zvezi z „zgodovinskim 
spominom“ v evropskem kontekstu. Ob priznanju zapletene narave 

kolektivnega spomina in zlasti skupnega evropskega zgodovinskega 
spomina, vključno z njunim izkoriščanjem za politične namene, se 

poudarja, da je treba razviti kritično „kulturo spominjanja“. Taka 
kultura zahteva, da si nacionalne države bolj prizadevajo 

nepristransko pomiriti se s svojo preteklostjo, hkrati pa upoštevajo 
skupna evropska načela in vrednote. V zvezi s tem se poudarja 

ključna vloga izobraževanja kot orodja za oblikovanje ozaveščene 
zgodovinske zavesti, ki je osnova za samozavestno spoprijemanje ne 

le z evropsko preteklostjo, temveč tudi z njeno sedanjostjo in 
prihodnostjo. 
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POVZETEK 

Namen tega obvestila je predstaviti nekaj kritičnih razmislekov o izzivih, sedanjih politikah 

in možnih obetih v zvezi z „zgodovinskim spominom“ v evropskem kontekstu, pri čemer pa 

se zavedamo, da to ni izčrpna študija o tej temi. Obvestilo sestavljajo: 

 
1) uvod, v katerem so na kratko opisane značilnosti in kompleksnosti pojmov „zgodovinski 

spomin“ in „spominjanje“; 

2) predstavitev posebnih izzivov, povezanih z opredelitvijo oblik vseevropskega 

zgodovinskega spomina, in opis sedanjih praks v Evropski uniji; 

3) preučitev možnosti za razvoj prihodnjih evropskih politik na področju zgodovinskega 

spomina glede na sedanje pomanjkljivosti s posebnim poudarkom na izobraževalnih 

ukrepih ter 

4) sklepna priporočila. 

 

1.  Uvod: Zgodovinski spomin in spominjanje – zapletena pojma 

„Zgodovinski spomin“ se v strokovni literaturi na splošno šteje za posebno obliko 

kolektivnega spomina in ga je kot takega treba razlikovati od posameznih primerov 

spominjanja preteklosti. Ker pomaga prikazati in urediti preteklost, je njegova vloga 

pomembna predvsem pri utrjevanju skupnosti, zlasti v času hitrih družbenih, političnih, 

gospodarskih in kulturnih sprememb. Čeprav je zgodovinski spomin usmerjen v preteklost 

in predstavlja kolektivno stališče ter „občutek“ enakosti, ki je priznan kot njegov značilen 

element, je ta pojem težko opredeljiv in zastavlja vrsto izzivov. Najpomembnejša značilnost 

zgodovinskega spomina je, da ne odraža nujno „zgodovinske resničnosti“, temveč vključuje 

različne stopnje subjektivnosti, saj je odločitev o tem, kako se bodo ljudje spominjali 

preteklosti, odvisna od opredelitve vrednot. Zato ima lahko zgodovinski spomin tudi 

funkcionalno vlogo in je izpostavljen ne le politiki spomina, temveč lahko postane tudi 

orodje za namerno napačno razlaganje ali potvarjanje zgodovine. 
 

2.  Evropski zgodovinski spomin: izzivi in sedanja praksa 

Kolektivni zgodovinski spomin se je običajno razvil v tesni povezavi s procesi oblikovanja 

posameznih držav ali narodov. V zvezi s tem lahko izpostavimo tri značilnosti: 
I) med zgodovinskim spominom in narodom (njegovim oblikovanjem) obstaja 

večinoma pozitivna povezava, ker se določeni trenutki v preteklosti naroda 

zaznavajo kot pozitivni mejniki, manj pogosto pa se nekatere negativne ali celo 

travmatične izkušnje iz preteklosti uporabljajo kot nasprotje sedanjosti ali njena 

utemeljitev; 

II) zgodovinski spomin je usmerjen v določene dogodke v preteklosti namesto v 

„zgodovino“ kot tako, zato širši javnosti omogoča lažje razumevanje 

zgodovinskega razvoja ter zagotavlja „esencializacijo“ in poenostavitev 

nacionalne zgodovine; v povezavi s tem 

III) zgodovinski spomin običajno povzdiguje nacionalno zgodovino in o njej ustvarja 

mite ter tako preteklost naroda spreminja v predmet čaščenja. 
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Vendar pa oblikovanje zgodovinskega spomina ni enostavna naloga niti na nacionalni ravni 

zaradi raznih kulturnih, družbenih ali izobraževalnih razhajanj, ki jih pogosto prekriva le 

jezik „enega naroda (države)“. V nadnacionalnem okviru je zaznavanje preteklosti še bolj 

različno, zato je toliko težje oblikovati kolektivni spomin ali celo opredeliti skupne 

zgodovinske mejnike. 
 

Kljub temu se na ravni evropskih politik izvajajo prizadevanja za oblikovanje „evropskega 

zgodovinskega spomina“, da bi povečali legitimnost evropskega projekta in okrepili 

evropsko identiteto. Medtem ko so bila tradicionalna referenčna izhodišča evropska 

„dediščina“ v širšem pomenu besede, druga svetovna vojna kot sprožilec evropskega 

povezovanja ter dosežki povezovanja samega po sebi, se v zadnjih letih v središče vse bolj 

postavlja spominjanje totalitarizmov 20. stoletja, zlasti nacizma in stalinizma. Prizadevanja 

za ohranjanje zgodovinskega spomina podpira zlasti program Evropa za državljane, ki se je 

začel izvajati leta 2006, pred njim pa so se od leta 1990 izvajale zlasti pobude Evropskega 

parlamenta za ozaveščanje o holokavstu, od razširitve Evropske unije na vzhod pa tudi o 

hudodelstvih stalinističnega režima. Poudarek na totalitarizmu se v evropskem 

zgodovinskem spominu ohranja v sedanjih pogajanjih za prenovljeni program Evropa za 

državljane 2014–2020, v katerih je tema spominjanja dobila večji pomen, kar se odraža v 

znatnem povečanju sredstev, namenjenih za ukrepe na tem področju. 
 

3.  Razvoj prihodnjih evropskih politik na področju zgodovinskega 

spomina 

Na prvi pogled se morda zdi, da je politika EU na področju zgodovinskega spomina enotna 

in usklajena, vendar podrobnejši pregled kaže, da temu še zdaleč ni tako. Še vedno je 

prisotno očitno tekmovanje med dvema vsaj delno konkurenčnima si zgodovinskima 

okviroma: vidikom „edinstvenosti holokavsta“, ki je oblikoval povojno kulturo zahodne 

Evrope, ter vidikom „nacizma in stalinizma kot enakega zla“, ki ustreza potrebam 

vzhodnoevropskih držav pri spoprijemanju s svojo komunistično preteklostjo. Te razlike 

kažejo na težave pri poenotenju različnih razlag preteklosti ne le na politični ravni, temveč 

tudi med državami članicami. 
 

Poleg tega je očitno, da je osredotočanje evropskih prizadevanj za nadnacionalni 

zgodovinski spomin na holokavst in nacizem ter na stalinizem problematično z dveh 

vidikov. Prvič, tak pristop spodbuja pristransko črno-belo prikazovanje zgodovine, zaradi 

česar se zdi, da je evropska „temna preteklost“ logična alternativa njeni „svetli sedanjosti“. 

Tak teleološki in hkrati poenostavljen pristop je krivičen do bogastva in kompleksnosti 

evropske zgodovine, pozablja na druga pomembna vprašanja, kot je kolonializem, ter ovira 

bolj ozaveščeno razumevanje evropskega procesa povezovanja. Drugič, zoževanje 

zgodovinskega spomina na nacizem in stalinizem, ki sta povzdignjena v negativen mit, 

zmanjšuje spodbude za kritično preučitev stereotipov in svetih krav v lastni nacionalni 

zgodovini. 
 

Zato se namesto vsiljene enotne „kulture spominjanja“ zagovarja kritična „evropska kultura 

spominjanja“ s standardiziranimi stališči in referenčnimi izhodišči glede evropske 

preteklosti. To pa zahteva sposobnosti za kritično „preoblikovanje preteklosti“ na nacionalni 

ravni na podlagi skupnih evropskih načel in vrednot. Glavne zahteve predvidene „kulture 

spominjanja“ vključujejo: 
 obravnavanje evropske preteklosti na podlagi evropskih temeljnih vrednot, kot so 

humanizem, strpnost in demokracija; 

 oblikovanje odprtega prostora za razpravo, ki omogoča medsebojno razumevanje in 

spravo znotraj evropskih narodov in med njimi;  

 soočanje tudi z neprijetnimi vidiki nacionalne zgodovine; 
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 obsojanje preteklosti izključno na podlagi preučitve zgodovinskih dejstev, hkrati pa 

zavračanje pojma „zgodovinska resnica“ ter 

 priznavanje možnih tveganj pri sprejemanju zakonov za določeno stališče ali spomin 

glede preteklosti. 

Tak pristop bi bil očitno ustrezen glede na raznolikost zgodovinskih spominov v Evropi, 

hkrati pa bi spodbudil njihovo preučitev na podlagi skupnega nadnacionalnega okvira. 

 

Za razvoj take „kulture spominjanja“ je še posebej pomembna vloga izobraževalnih politik 

v Evropi, ki morajo: 

 povečati ozaveščenost o evropski raznolikosti v preteklosti in sedanjosti; 

 učiteljem in študentom zagotoviti potrebna sredstva, da bi lahko objektivno in v 

širšem (vse)evropskem kontekstu obravnavali zgodovino svojih držav ter tako 

 spodbuditi mlade Evropejce, da se dejavno vključijo v razpravo o zgodovini in 

prispevajo k ozaveščenemu zgodovinskemu spominu. 

 

V ta namen je treba kot prednostni nalogi: 

I) prilagoditi sedanje učne načrte in didaktične metode s preusmerjanjem pozornosti 

od nacionalnih k evropskim in svetovnim pristopom k zgodovini, pri čemer se 

mladim Evropejcem omogoči, da oblikujejo samokritično zgodovinsko zavest prek 

odprtih in diskurzivnih oblik poučevanja ter 

II) zagotoviti posebej prilagojeno usposabljanje učiteljev (zgodovine), ki ustreza tem 

potrebam. 

 

Evropska unija sicer ne more „preoblikovati preteklosti“ za države članice, lahko pa dejavno 

spodbuja in podpira nacionalna prizadevanja v tej smeri. V ta namen mora poleg uporabe 

„mehke moči“ za spodbujanje držav članic k ukrepanju izkoristiti tudi obstoječe evropske 

programe. Ti vključujejo program Evropa za državljane, prek katerega se lahko financirajo 

večnacionalni projekti na področju zgodovine in spominjanja, ter program Erasmus, ki 

zagotavlja podporo za nadnacionalne programe izmenjave in študijske obiske za študente 

in izobraževalno osebje. Poleg tega ni nikakršnih ovir za razvijanje teh programov v 

prihodnosti ali njihovo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ukrepi. 
 

4. Priporočila in sklepi 

Ugotovitve iz tega obvestila so strnjene v sedem konkretnih predlogov: 

1) priznavanje, da je zgodovinski spomin težko opredeljiv pojem; 

2) ozaveščanje o težavah vseevropskega zgodovinskega spomina; 

3) priznavanje dosežkov EU pri ozaveščanju o preteklosti; 

4) upoštevanje pomanjkljivosti sedanjih politik EU na področju zgodovinskega 

spomina; 

5) razvoj evropske „kulture spominjanja“; 

6) priznavanje osrednje vloge izobraževanja ter 

7) čim boljše izkoriščanje evropskih možnosti za podpiranje nacionalnih politik. 

 


