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Pismo z dnia 8 października 2021 r. skierowane przez Komisję Kultury i Edukacji Parlamentu 
Europejskiego do Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej Przemysława Czarnka  

 

Tłumaczenie  

Przedmiot: Pańskie pismo z dnia 21 lipca 2021 r. 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zapoznaliśmy się z Pańską odpowiedzią na pismo skierowane do Pana przez przewodniczącą 

Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego w dniu 17 czerwca 2021 r. 
 
Niestety Pańska odpowiedź nie zawiera wyjaśnień, o które zwróciliśmy się w piśmie wysłanym 
w imieniu całej komisji, dotyczących Pańskich ostatnich uwag na temat rzekomo 

„nielegalnego” charakteru Unii Europejskiej oraz na temat planowanych reform edukacji 
historycznej w Polsce. Poza tym w swojej odpowiedzi nie odniósł się Pan do kwestii, które 
uważamy za kluczowe dla powstania odpowiedzialnej i samokrytycznej świadomości 
historycznej. Przedstawia Pan zamiast tego szeroki zarys trudności, jakich doświadczyli Polacy 

podczas drugiej wojny światowej, oraz okrucieństw popełnionych podczas dyktatury 
nazistowskiej. Nikt ich nie kwestionuje ani nie umniejsza. Doskonale zdajemy sobie z nich 
sprawę. Niemniej jednak to nie te kwestie chcieliśmy z Panem poruszyć. Co gorsza, błędnie 
przypisuje nam Pan tendencje rewizjonistyczne dotyczące historii drugiej wojny światowej, a 

w szczególności losu Polaków. Nie możemy na to nie zareagować.  
 
Mając to na uwadze, my, niżej podpisani, jako wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego 
i przedstawiciele obywateli europejskich w całej ich różnorodności kulturowej, językowej i 

politycznej, chcielibyśmy wyrazić nasze jednoznaczne poparcie dla pisma przesłanego przez 
przewodniczącą naszej komisji w dniu 17 czerwca i potwierdzić stanowisko, jakie nasza 
komisja i cały Parlament Europejski zajmują w odniesieniu do historii. 
 

Jesteśmy od zawsze głęboko przekonani, że choć możemy uczyć się z historii, to pamięć o niej 
nigdy nie może być nadużywana do celów politycznych. W badaniach powszechnie uznaje się, 
że pamięć historyczna jest z definicji pojęciem ulotnym, niekoniecznie odzwierciedlającym 
„rzeczywistość historyczną”. Obejmuje ona raczej pewien stopień subiektywności, biorąc pod 

uwagę, że wybór sposobu zapamiętania przeszłości i tego, co zapamiętujemy, zawsze wiąże się 
z dokonywaniem oceny wartościującej. W związku z tym bardzo ważne jest, by w odniesieniu 
do przeszłości stosować najwyższe możliwe standardy, zachować bezstronność i obiektywność 
oraz opierać się na faktach i źródłach, co jest przede wszystkim domeną zawodowych 

historyków, a nie nas, polityków. 
 
Zgadzamy się z Panem, że edukacja ma kluczowe znaczenie dla świadomości historycznej 
młodych ludzi. Nasza wizja celu edukacji historycznej różni się jednak zasadniczo od Pańskiej.  

 
Opowiada się Pan za skupioną na narodzie i afirmacyjną edukacją, która służy podnoszeniu 
rangi historii narodowej oraz tworzeniu i utrwalaniu otaczających ją mitów, a tym samym 
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instrumentalizacji przeszłości do celów politycznych. W Komisji Kultury i Edukacji jesteśmy 
zagorzałymi zwolennikami krytycznej kultury pamięci i edukacji historycznej koncentrującej 

się na podnoszeniu świadomości na temat złożonej i często kwestionowanej przeszłości 
Europy. Aby to osiągnąć, nauczycielom i uczniom należy zapewnić narzędzia niezbędne do 
obiektywnego i samokrytycznego podejścia do historii ich krajów w szerszym kontekście 
(trans)europejskim i globalnym, a tym samym zachęcić naszych obywateli, a zwłaszcza 

młodych Europejczyków, do aktywnego zaangażowania się w dyskusję nad historią i do udziału 
w tworzeniu pamięci historycznej opartej na wiedzy. 
 
Pogodzenie się z przeszłością jest oczywiście kluczowym zadaniem każdego narodu i państwa 

w Europie. Najlepiej podejść do niego wspólnie w europejskim duchu dialogu i wymiany, co 
słusznie podkreśliliśmy w naszym piśmie z dnia 17 czerwca. Sprawiedliwości historycznej nie 
można osiągnąć poprzez przeciwstawianie czynów i osiągnięć jednych czynom i osiągnięciom 
innych czy poprzez twierdzenie, że własne historyczne cierpienia są bardziej znaczące od 

cierpień innych. A to ku temu właśnie zmierza Pan w swoim niedawnym piśmie. Domagając 
się specjalnego statusu „męczeństwa” i „cierpienia” dla narodu polskiego, wykazuje Pan brak 
szacunku dla innych europejskich narodów, grup etnicznych czy religii, które na przestrzeni 
dziejów doświadczyły trudności, niesprawiedliwości czy prześladowań. 

 
Należy przyznać, że historia nigdy nie jest po prostu czarna albo biała. Tak jak każdy naród 
europejski przyczynił się w ten czy inny sposób do osiągnięć Europy, tak też żaden naród nie 
znajdował się zawsze po właściwej stronie historii. Powtarzamy zatem to, co zadeklarowaliśmy 

w naszym poprzednim piśmie: szansę na uporanie się ze zmorami naszej wspólnej przeszłości 
będziemy mieć jedynie wówczas, gdy umożliwimy bezstronną dyskusję na temat złożoności 
historii europejskiej, gdy zajmiemy się niewygodnymi aspektami własnej historii i zmierzymy 
się z faktem, że nie tylko między różnymi narodami, ale i w jednym narodzie występują 

odmienne narracje historyczne, a także gdy będziemy gotowi na wysłuchanie innych opinii i 
interpretacji. 
 
Przede wszystkim wszelkie podejście do historii musi być oparte na (auto)refleksji i 

(samo)krytycznej ocenie. Tylko na tej podstawie i dzięki wspólnym wysiłkom będziemy w 
stanie osiągnąć historyczne pojednanie, przezwyciężyć podziały, lepiej zrozumieć się 
nawzajem i pracować na rzecz wspólnej przyszłości. 
 

Mamy nadzieję, że podziela Pan naszą wolę, by Polska była aktywnym i ważnym uczestnikiem 
tego szlachetnego przedsięwzięcia i przyczyniła się do realizacji obietnicy zakładającej Europę 
zjednoczoną w różnorodności. Nie możemy dopuścić do tego, by szowinistyczne tendencje 
znowu podzieliły nasze narody. Doprowadziło to do najciemniejszych momentów w 

przeszłości Europy i wspólnie musimy dbać o to, by taka sytuacja się nie powtórzyła, jeśli 
chcemy utrzymać osiągnięcia projektu europejskiego. 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 

(Formuła grzecznościowa i podpis) 
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