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Pozytywna pamięć i pozytywne miejsca                          
pamięci europejskiej

Lista Światowego Dziedzictwa (World Heritage) zawiera listę obiektów chro-
nionych na świecie ze względu na ich uniwersalną, ogólnoludzką wartość przyrodni-
czą, kulturową lub przyrodniczo-kulturową. 

Wedle 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Convention Concerning The Pro-
tection of the World Cultural and Natural Heritage (16 listopada 1972) następujące produkty są 
uważane za „dziedzictwo kulturowe”:
•	 zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy lub struktu-

ry archeologiczne przyrody, napisy, groty i miejsca, które mają wyjątkową powszechną wartość 
z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;

•	 grupy budynków: grupy oddzielnych lub połączonych ze sobą budynków, które, ze względu na 
ich architekturę, jednorodność lub miejsce w krajobrazie, posiadają wyjątkową, powszechną war-
tość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;

•	 miejsca: dzieła człowieka lub połączone dzieła natury i człowieka, i obszary, w tym stanowisk 
archeologicznych, które mają wyjątkową powszechną wartość z historycznego, estetycznego, et-
nologicznego i antropologicznegopunktu widzenia.

Źródło: whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf

Obiekty znajdujące się na liście są objęte ochroną międzynarodowej organizacji 
UNESCO. 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): organizacja wyspec-
jalizowana ONZ powołana w 1945 roku w Londynie. Od 1946 roku Polska jest jej członkiem. Orga-
nizacja działa na rzecz wspierania międzynarodowej współpracy w dziedzinie kultury, sztuki i nauki 
oraz na rzecz praw człowieka. Ponadto udziela pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w orga-
nizowaniu oświaty.

Jej członkowie, podobnie jak członkowie Komitetu Światowego Dziedzictwa10 
zdecydowali się na ochronę tych miejsc chcąc przeciwdziałać ich niszczeniu i zapo-

10  Komitet Światowego Dziedzictwa spotyka się raz w roku i składa się z przedstawicieli 21 
Państw-Stron Konwencji wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Na pierwszym posiedzeniu 
Komitet przyjął regulamin wewnętrzny Komitetu Dziedzictwa Światowego.
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mnieniu, wychodząc z założenia, że pogorszenie lub zanik jakiegokolwiek elementu 
dziedzictwa kulturowego lub naturalnego stanowi szkodliwe zubożenie dziedzictwa 
wszystkich narodów świata. Ochronie tych miejsc towarzyszą również procesy eduka-
cyjne. Organizacja dba bowiem o to, aby zachowało się nie tylko miejsce, ale również 
wiedza i pamięć o nim. Organizacja UNESCO zajmuje się również zachowaniem, rato-
waniem i udostępnianiem dokumentów, takich jak rękopisy, druki, nagrania audiowizu-
alne o światowym znaczeniu historycznym i cywilizacyjnym. W ramach programu Pa-
mięć Świata11 (Memory od The World International Register), działającego od 1992 roku, 
prowadzona jest lista tych dokumentów. W 2003 roku UNESCO podpisało w Paryżu 
również Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – praktyki, wyobrażenia, przekazy wiedzy i umiejętności – jak 
również zapisane w nim instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, 
grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To 
niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane 
przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem rozrody i ich historią oraz zapew-
nia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla 
różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.  Dziedzictwo to przejawia się w następujących 
dziedzinach:
•	 tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego
•	 sztuki widowiskowe
•	 zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne
•	 wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata
•	 umiejętności związane w rzemiosłem tradycyjnym.

Źródło: Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W
DU20111721018 

Organizacja uznała bowiem niematerialne dziedzictwo kulturowe za źródło 
różnorodności kulturowej i gwarancję zrównoważonego rozwoju i ochrony kultury 
tradycyjnej i ludowej. Ponadto podkreśliła daleko idące zależności między niemate-
rialnym a materialnym dziedzictwem kulturowym. Chcąc przeciwdziałać nietolerancji, 
degradacji, wyginięciu i zniszczeniu niematerialnego dziedzictwa, utworzyła kolejną 
listę. Celem Konwencji stała się ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
zapewnienie poszanowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego wspólnot, grup 
i jednostek oraz wzrost świadomości znaczenia tego dziedzictwa, jak i podjęcie działań 
w celu zapewnienie, aby dziedzictwo to było doceniane. 

Wszystkie powyższe listy zawierają spis obiektów dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego, materialnego i niematerialnego z całego świata. Tymczasem Znak Dzie-

11 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/
memory-of-the-world/register/ (dostęp:10.05.2015).
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dzictwa Europejskiego12, zainicjowany w 2007 roku a powołany w 2011 roku przez Unię 
Europejską, dotyczy tylko tych miejsc, które leżą na terenie Unii. Znak, wedle założeń mię-
dzynarodowej inicjatywy, przyznawany jest miejscom, w których dokonał się istotny wkład do 
historii i kultury europejskiej, ale również budynkom unijnym. Znak ma za zadanie ochronę 
tych miejsc, podkreślenie ich rangi w budowaniu Wspólnoty, ale również dbanie o zaistnienie 
wymiaru europejskości i zademonstrowanie pracy włożonej i wciąż podejmowanej na rzecz 
istnienia Wspólnoty. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 listopada 2011 roku 
głosi, że celem honorowania znakiem jest „podkreślenie symbolicznej wartości obiektów, 
które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii, i nadanie im 
odpowiedniej rangi”. Zadaniem zatem jest uświadomienie obywatelom „rozumienia (…) 
europejskiej historii Europy i procesu budowania Unii, a także ich wspólnego, a jednocześnie 
różnorodnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w powiązaniu z wartościami demokra-
tycznymi i prawami człowieka, które leżą u podstaw integracji europejskiej”13.

Znak ten przyznawany jest dobrom kultury, zabytkom, krajobrazom naturalnym 
i miejskim oraz świadectwom europejskiej historii. Krzysztof Kowalski tłumacząc po-
trzebę oznakowania miejsc istotnych dla dziedzictwa stricte europejskiego pisze, że 
„upadek bloku wschodniego i stopniowe rozszerzenie Unii Europejskiej powodują, że 
na starym Kontynencie daje się odczuć silna potrzeba nowej reprezentacji przeszłości, 
która z jednej strony uwzględniałaby heterogeniczny, wielonarodowy i kosmopolitycz-
ny dorobek Europy, ale która – z drugiej strony – podejmowałaby próbę uchwycenia 
jej wspólnego i nieredukowalnego elementu”14. I właśnie aspekt wspólnotowy łączy 
miejsca znajdujące się na wszystkich powyższych listach oraz miejsca, które jeszcze 
się na nich nie znajdują albo nie znajdą się w cale, ale będą pełniły tę samą funkcję. 
Wszystkie powyższe można też za Pierrem Norą nazwać lieux de mémoire.

Koncepcja Nory pojawia się w istotnym momencie historycznym – zerwania 
z przeszłością i zagrożeniem pamięci. Dla francuskiego historyka tworzenie lieux de 
mémoire ma podsycać zdolność pamiętania i tworzyć communitas. Jak sam pisze: „Pa-
mięć jest ślepa na wszystko z wyjątkiem grupy, którą jednoczy”15. Podkreśla w ten 
sposób społeczny charakter pamięci i jej funkcję tożsamościotwórczą16. Miejsca pa-
mięci stanowią najwyższe wcielenie pamiętającej świadomości, manifestują i tworzą 
poczucie zbiorowości. „Rodzą się z poczucia, że nie istnieje spontaniczna pamięć, że 
12 http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/documents/2014-

-panel-report.pdf (dostęp: 10.05.2015).
13 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 roku 

ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego.
14 K. Kowalski, Między narodową historią a dziedzictwem europejskim. Kilka uwag o Stoczni Gdań-

skiej posiadającej Znak Dziedzictwa Europejskiego, [w:] Zarządzanie w kulturze, red. E. Kocój, 
E. Orzechowski, J. Szulborska-Łukasiewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego 2014, 15, z. 3, s. 321.

15 P. Nora, Między pamięcią i historią: Le Lieux de Mémoire, „Tytuł Roboczy: Archiwum” nr 
2/2009, s. 5.

16  Istnieją przykłady, które przeczą tej teorii i dowodzą, że pamięć może stanowić barierę 
w tworzeniu tożsamości. Zob. K. A. Gajda, M. Eriksen, The Problem with Memory, „New 
Eastern Europe. On Conflict and Reconciliation”, Issue 5/2015, s. 142-152.
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musimy umyślnie tworzyć archiwa, utrzymywać rocznice, organizować obchody, wygłaszać 
mowy pochwalne i uwierzytelniać rachunki (…). Opieramy nasze tożsamości na takich 
bastionach, lecz gdyby to, czego one bronią, nie było zagrożone, nie byłoby potrzeby ich 
budowania”17. Zbiorowe pamiętanie tworzy zbiorową tożsamość. Jak pisze Barbara Szacka: 
„Pamięć społeczna obejmuje wyobrażenia o przeszłości konkretnej grupy oraz różnorod-
ne formy materialnych upamiętnień”18. Każda bowiem grupa społeczna: od wspólnoty, 
federacji, poprzez naród aż po rodzinę posiada własną pamięć. Nora pisze, że koncepcja 
lieux de mémoire ma służyć grupie do zapamiętywania i promowania istotnych wydarzeń 
cementujących grupę i budujących ich poczucie communitas i zbiorowej tożsamości. „Les 
lieux de mémoire są szczątkami, najbardziej zewnętrzną formą, pod którą przetrwać mogła 
nasza świadomość poprzez dziesięciolecia i wieki. To do nich się odwołujemy, ponieważ 
tak naprawdę nie znamy historii”19 - konkluduje założenia Nory Robert Traba. Maurice 
Halbwachs zauważa, że w ogóle pamięć to zjawisko społeczne. „To właśnie w społeczeń-
stwie człowiek normalnie nabywa wspomnienia, rozpoznaje je i lokalizuje”20. I dalej pisze, 
że pamięć społeczna „to nieustanny strumień myśli, ciągłości, która nie ma w sobie nic 
sztucznego, ponieważ zachowuje z przyszłości tylko to, co żyje lub jest w stanie żyć w świa-
domości grupy”21. Liczni teoretycy podkreślają, iż rekonstruowanie przeszłości i pamiętanie 
o niej buduje poczucie wspólnoty. Istotne jest to zatem, aby pamięć była artykułowana, 
odtwarzana, powielana, reprezentowana za pośrednictwem języka, narracji, obrazu czy 
dźwięku. Stąd miejscem pamięci mogą być, jak pisze Nora, miejsca publiczne i prywatne, 
archiwa i sztandary, biblioteki, słowniki, muzea i pamiętniki, uroczystości oraz wydarzenia, 
i „czysto funkcjonalne miejsca, jak podręcznik szkolny, testament albo zjazd weteranów”22.

Tak rozumiane miejsca pamięci stały się istotnym elementem współczesnego 
dyskursu naukowego. Andrzej Szpociński podkreśla w artykule Miejsca pamięci (lieux 
de mémoire), że „w ostatnich latach badania nad miejscami pamięci stały się bardzo 
popularne wśród przedstawicieli dyscyplin humanistycznych”23. Warto jednak dodać, 
iż zarówno projekty naukowe, jak i dydaktyczne dotyczące miejsc pamięci skupiają się 
w znacznej mierze przede wszystkim na negatywnych miejscach pamięci oraz czynią 
lata 1939 – 1945 tematem swoich rozważań. Wciąż brakuje projektów zajmujących się 
pozytywnym aspektem miejsc pamięci. Tymczasem pojawiają się coraz częściej głosy 
sugerujące, iż warto mówić również o pozytywnych miejscach – tych, które noszą Znak 
Dziedzictwa Europejskiego, przypominają o wspólnej historii tworzenia federacji państw 
w celu dochowania pokoju czy chociażby podkreślających wspólne światowe dziedzic-

17 P. Nora, op.cit., s. 6.
18 B. Szacka, Pamięć społeczna [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa: Oficyna Naukowa 

2000, s. 52.
19 R. Traba, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej 

Akademii Nauk: 2006, s. 31.
20 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa: PWN 1979, s. 4.
21 M. Halbwachs, La mémoire collective, Paris: Albin Michel 1997, s. 131. 
22 P. Nora, op. cit., s. 9.
23 A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), http://tslmorawa.files.wordpress.   

com/2012/06/konwersatorium-rs_mk_szpocinski_miejsca-pamieci.pdf (dostęp: 20.03.2015).
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two historyczne, przyrodnicze czy kulturowe. Marcus J. Prutsch, autor raportu European 
Historical Memory  podkreśla, że od początków Unii Europejskiej temat pamięci staje się 
podmiotem dyskursu integracyjnego. I wymienia trzy podstawowe zagadnienia tej pamięci: 

1. „ogólne pojęcia związane z >>europejskim dziedzictwem<<, które podkreślają rolę 
wspólnej kultury jako istotnego elementu tożsamości europejskiej, i równocześnie 
powstrzymują się od skupiania się na jednym, konkretnym elemencie czy okresie 
historycznym,

2. dwie wojny światowe, okropności, które dały impuls do utworzenia >>Europy<< 
jako ponadnarodowego, pokojowego  projektu, prowadzącego do uniknięcia ku-
mulacji radykalnych nacjonalizmów w przyszłości, 

3. Integracja Europejska sama w  sobie, historyczne osiągnięcia, które funkcjonują 
jako źródło legitymizacji Unii i są potwierdzone przez oficjalnych  symbole (Eu-
ropejską flagę, hymn europejski i Dzień Europy)”24.
I podkreśla, że głównie przypominana jest pamięć dotycząca wojen i zagład. Nora 

w swoim tekście zastanawia się, dlaczego takie a nie inne kwestie, zagadnienia, obszary 
z przeszłości są pamiętane. W przypadku pamięci o tym, co negatywne, najprawdopo-
dobniej dzieje się tak dlatego, iż pamięć o tym, co negatywne (funkcjonująca jako pamięć 
o anty-wzorze), ku przestrodze stała się fundamentem zjednoczonej Europy. W  1946 roku 
bowiem na uniwersytecie w Zurychu Winston Churchill wygłosił słynne przemówienie, 
w którym opowiedział się za koncepcją „Stanów Zjednoczonych Europy”, zbudowaną 
w oparciu o pamięć ku przestrodze. Powiedział wówczas: „musimy wszyscy odwrócić się 
od okropnej przeszłości. Musimy patrzeć w przyszłość, nie możemy pozwolić sobie na 
to, ażeby wlec za sobą poprzez przyszłe lata nienawiść i zemstę, która powstała z krzywd 
przeszłości. Jeżeli Europa ma być uratowana od nieszczęścia bezgranicznej nędzy i od 
ostatecznego przekleństwa, koniecznym jest ten akt wiary i zaufania pomiędzy rodziną 
państw europejskich i ten akt zapomnienia w stosunku do wszystkich zbrodni i szaleństw 
przeszłości”25. Jak zauważa Aleida Assmann krytykując kultywowanie tylko takiej pamięci, 
„nowa kultura pamięci sprawiła, że pamiętanie przedstawiane jest jako dobro kulturo-
we, które oznacza postęp cywilizacyjny, a także jako środek przeciw nawrotom przemocy. 
O tym, czy jest on dobry, czy zły, decyduje jednak kontekst pamiętania, ponieważ – jak 
wszyscy wiemy – może ono także ożywiać resentymenty i wyzwalać destruktywną ener-
gię”26. Zapisany jednak u źródeł Wspólnoty obowiązek pamiętania służący zapobieganiem 
kolejnych zagład jest bardzo silny. Prutsch podkreśla, iż najsilniej występującymi pamięcia-

24 M. J. Prutsch, European Historical Memory. Policies, Challenges and Perspectives, Direc-
torate General for Policies Department B, Structural and Cohension Policies culture and 
Education 2013; http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513977/
IPOL-CULT_NT(2013)513977_EN.pdf (dostęp: 12.08.2015).

25 Przemówienie Winstona Churchill ’a. Zürich, 19 września 1946, „Zbiór Dokumentów”, nr 10–
11 (13–14), październik–listopad 1946, s. 369. Zob:  A. Assmann, Wprowadzenie: o krytyce, 
popularności i adekwatności terminu „pamięć”, http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/
Miedzyhistoria_wprowadzenie.pdf (dostęp: 10.09.2015).

26 A. Assmann, Wprowadzenie: o krytyce, popularności i adekwatności terminu „pamięć”, s. 11;  http://
www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/Miedzyhistoria_wprowadzenie.pdf (dostęp: 10.09.2015). 
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mi, które wręcz rywalizują ostatnimi czasy ze sobą jest pamięć o Holokauście oraz narodo-
wym socjalizmie i stalinizmie27. Peter Novick28 pisze nawet, że pamięć Holokaustu stanowi 
mit założycielski zjednoczonej Europy. Wiele prac odnoszących się do historii Unii odnosi 
się właśnie do tych wydarzeń. Małgorzata Pakier i Bo Stråth29 w zredagowanej przez siebie 
książce A Europan Memory? pokazują te elementy wydarzenia z historii różnych krajów 
europejskich, o których pamiętać musimy, ale właśnie ku przestrodze. Obok Holokaustu 
i komunizmu wymieniają między innymi europejskie ruchy kolonialne.

Parlament Europejski opisuje Holokaust oraz socjalizm jako główne wydarze-
nia, które stoją u początków budowania unijnej federacji. Pamięć o tych wydarzeniach 
pozwala na pielęgnowanie przeszłości i budowanie wspólnej przyszłości. Czyni warto-
ści europejskie, takie jak humanizm, tolerancja i demokracja istotnymi, otwiera szeroką 
dyskusję na temat wzajemnego rozumienia się i pojednania a także prawdy historycz-
nej, upamiętniania także niewygodnych, przykrych wydarzeń z historii europejskiej. Co 
istotne, wprowadza aspekt budowania Unii na faktach historycznych oraz badaniach 
naukowych. Do tych ostatnich nawiązują również rzadkie badania poszukujące innych 
wspólnych podwalin europejskości, podkreślając rozmaite aspekty historyczne, kulturowe 
i międzykulturowe oraz istniejące powiązania pomiędzy pamięci a tożsamością europej-
ską. Etienne François i Thomas Serrier w pracy Lieux de mémoire européens30, redaktorzy 
trzech tomów Europäische Erinnerungsorte31 czy redaktorzy pracy Europäische Erinnerung 
als verflochtene Erinnerung32 przedstawiają, w ślad za koncepcją Nory, miejsca, postać, 
przedmioty życia codziennego, mity, cytaty, tagi, case studies jako nieodłączny element 
świadomości współczesnych Europejczyków, nawiązujący do genezy Europy i europej-
skości. Kultura pamięci i miejsca pamięci zostały tutaj przedstawione w różnych skalach 
przestrzennych, zarówno w miejskich, jak i na poziomie globalnym.

Wprowadzenie nowego trendu mówienia o miejscach pamięci wiąże się również 
ze zmianą narracji. Miejsca pamięci przestają być rozrachunkiem z przeszłością czy 
przezwyciężeniem przeszłości i stają się miejscami budującymi pozytywną świadomość 
wspólnoty, pamięcią kulturową o charakterze metaforycznym. 

27 M.J. Prutsch, op. cit., s. 6.
28 P. Novick, The Holocaust in American Life, New York: Mariner Books 2000.
29 M. Pakier, B. Stråth, A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance, New 

York, Oxford: Berghahn Books  2010.
30 E. François, T. Serrier, Lieux de mémoire européens (Documentation photographique n° 8087), 

Paris: La Documentation française 2011. Por. T. Serrier, O. Lazzarotti, Lieux de mémoire en 
Europe, lieux de mémoire de l ’Europe, 2013, http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/lieux-
memoire-europe.pdf (dostęp:10.06.2015).

31 Europäische Erinnerungsräume, red. K. Buchinger, C. Gantet,  J. Vogel, , Frankfurt am Main: 
Campus Verlag  2009. Zobacz recenzję: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensio-
nen/2009-4-076.pdf (dostęp: 12.09.2015).

32 Europäische Erinnerung als verflochtene Erinnerung. Vielstimmige und vielschichtige Vergan-
genheitsdeutungen jenseits der Nation, red. G. Feindt, F. Krawatzek, D. Mehler, F. Pestel, R. 
Trimçev, Göttingen: Vandenhoeck@Ruprecht 2014.
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Pamięć kulturowa - skupia w sobie charakterystyczny dla każdej społeczności i epoki zasób ponown-
ie używanych tekstów, wyobrażeń i rytuałów, w których pielęgnuje, stabilizuje i przekazuje ona 
wyobrażenie o samej sobie, dzieloną zbiorowo wiedzę przeważnie (choć niekoniecznie) o przeszłości, 
na której grupa opiera świadomość swojej jedności i swoistości.
Cytat z Assmann za: R. Traba,  Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych. 
PAN 2006, s. 33.

Jan Assmann, który wprowadził termin pamięci kulturowej, twierdzi, że pamięć ta 
to wspomnienia, które są podstawowe dla pamięci grupy społecznej. Jest „sił[ą] normatywną 
i sprawczą w życiu społecznym. Przybie[ra] postać materialną i niematerialną, mo[gą nią być] 
zarówno realne, jak i mityczne postacie i wydarzenia, budynki i pomniki, instytucje i pojęcia, 
książki i dzieła sztuki – można je też nazwać ikonami pamięci. >>Miejscami pamięci<< (...) 
stają się nie dlatego, że mają materialną postać, lecz z powodu swojej symbolicznej funkcji”33. 

Koncepcja pamięci europejskiej pojawiła się stosunkowo niedawno. Aby Warburg34, 
niemiecki historyk sztuki i kulturoznawca, w 1927 roku zakładał istnienie europejskiej pamię-
ci kulturowej. Giorgio Agamben opisywał go wówczas jako „gigantycznego skraplacza, który 
zgromadził wszystkie energetyczne prądy, aby animować i ożywić pamięć Europy”35 i który 
wierzył w tajemnicę ducha czasu i jej funkcję budowania wspólnoty. Ernst Hans Gombrich36 
twierdził, że Warburg znalazł panaceum dla amnezji kulturowej, która dręczy zachodnią 
cywilizację. Warburg twierdził bowiem, że istnieje Engram, który posiada pewny ładu-
nek energetyczny wywierający wpływ na materię i pozostawiający ślad37. „>>Engram<< 
(…) urzeczywistniają i  istnieją na naszych oczach. Są kute w marmurze, zapisane na 
papierze, spawane w dźwięku. Jednym słowem, są [to] symbole”38. Jego założenie doty-
czące symboli służących upamiętnianiu było bliskie teorii Nory. W przypadku pamięci 
europejskiej, która stanowi sztuczny twór i która de facto nie istnieje jako taka,  stanowi 
ona syntezę pamięci narodowych. Toteż pamięć europejska jawi się raczej jako projekt 
do urzeczywistnienia, projekt skonstruowania pamięci wspólnotowej. Gerard Delanty, 
brytyjski socjolog, twierdzi, tożsamość ta winna opierać się o wspólne wartości. I pisze: 
„Europejska cywilizacja zawiera wspólne wartości i wzorce, wzrastającą konwergen-

33 Za: R. Traba, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 
2006, s. 33.

34 A.M. Warburg, Der Bilderatlas: Mnemosyne, Gesammelte Schriften II.1, red.. M. Warnke,  C. 
Brink, Berlin: Akademie 2008; A. M. Warburg, The Renewal of Pagan Antiquity: Contributions 
to the Cultural History of the Renaissance, ed. Kurt W. Forster, Los Angeles: Getty 1999. 

35 G. Agamben, Potentialities: Collected Essays in Philosophy, Stanford: Stanford University Press 
2000, s. 95,  http://monoskop.org/images/6/6e/Agamben_Giorgio_Potentialities_Collected_
Essays_in_Philosophy_2000.pdf (dostęp: 12.03.2015).

36 E.H. Gombrich, Aby Warburg: An Intellectual Biography. Chicago: The University of Chicago 
Press 1986, s. 242.

37 Ibidem, s. 326.
38 Cytat z: E. H. Gombrich, Review of Aby Warburg Die Erinnerung der heidnischen Antike, [w:] 

A bibliography of the survival of the classics, London, nr 1/1938, s. 4-5 za: K. Mazzucco, The 
work of Ernst H. Gombrich on the Aby M. Warburg fragments, https://arthistoriography.files.
wordpress.com/2011/12/mazzucco-gombrich.pdf (dostęp: 15.07.2015).
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cję różnych postaw, świadomość wspólnych interesów i determinację, aby wziąć udział 
w budowaniu  zjednoczonej Europy. To wszystko czyni europejską tożsamość orygi-
nalną i dynamiczną”39. Anthony D. Smith40 podkreślał, że projekt może się udać tylko 
wówczas, gdy w świadomości Europejczyków pojawi się wspólnotowa pamięć, poczują 
się communitas, które łączą wspólne wspomnienia, tradycje i symbole. Te ostatnie są ge-
nerowane przez Unię Europejską. Gesine Schwan, niemiecka politolog, podczas debaty 
Wspólna Europa, wspólna historia powiedziała, że pamięć „ciągle się zmienia, jak naród, 
jak każda przynależność. Dlatego absolutnie możliwe jest, że Komisja Europejska czy 
Parlament Europejski staną się instytucjami, z którymi się utożsamimy. Ponieważ (…) 
odgrywa pewną rozsądną rolę. Pamięć europejska (…) jest jak najbardziej do pomyślenia 
i do wyobrażenia”41. I dalej Schwan twierdzi: „Wydaje mi się, że możemy w Europie zna-
leźć też pozytywną wspólną kulturę pamięci (…). Jeżeli z nich ponownie wytworzymy 
wspólną płaszczyznę, wspólną bazę europejskich wartości, to będzie to dużo więcej niż 
opowiadanie, że wszyscy jesteśmy za wolnością, sprawiedliwością i równością”42. Taka 
pozytywna pamięć umożliwiłaby budowanie europejskiego, transnarodowego społeczeń-
stwa obywatelskiego. Jak pisze Kowalski: „Europie (...) brakuje ujednoliconej przeszłości. 
Jest raczej charakteryzowana przez podział niż jedność a dążenie do rozumienia  Europy 
paradoksalnie dotyczy jej granic. Problem europejskich lieux de mémoire wynika z braku 
spontanicznej „reinkarnacji ducha Europy, europejskiej kultury i europejskiej tożsamości”43.

Studia nad pozytywną pamięcią europejską powinna zatem cechować, aby zacyto-
wać Roberta Trabę, „translokalna i transnarodowa proweniencja”44. Winna dotyczyć historii 
integracji europejskiej, dążeń do solidarności, tolerancji, budowania wspólnotowości. Tak 
postrzegana pamięć europejska podobnie jak tożsamość europejska jawi się jako projekt czy 
też performatywny koncept. To pamięć, która winna być konstruowana. Jej podstawowym 
celem jest bowiem nie tylko uczenie wspólnej historii, ale również budowanie przyszłości, 
współtworzenie idei europejskości poprzez wspieranie i docenianie europejskich wartości 
i osiągnięć poprzez zachowanie pamięci o nich. Jak podkreśla Halbwachs, do zachowania 
tożsamości grupy niezbędna jest wspólna pamięć o przeszłości, ale i wspólne myślenie 
o przyszłości. Taka pamięć może być konstruowana w drodze socjalizacji i edukacji. Po-
dobnie zauważa Schwan, która podkreśla, że pamięć „zarówno dla jednostek, jak i dla 
zbiorowości – [jest] podstawowym tworzywem tego, co nazywamy tożsamością”45. Stąd 
39 G. Delanty, The European Heritage from a Critical Cosmopolitan Perspective, LSE ‘Europe in 

Question’ Discussion Paper Series, „LEQS Paper” nr 19/2010; http://www.lse.ac.uk/euro-
peanInstitute/LEQS/LEQSPaper19b.pdf (dostęp: 22.09.2015).

40 A. D. Smith, National identity, London: University of Nevada Press 1991, s. 152.
41 Wypowiedź przedrukowana w: Pamięć. Wyzwanie dla współczesnej Europy, red. R. Traba, Ol-

sztyn 2008, s. 29. 
42 Ibidem, s. 30.
43 K. Kowalski, Inventing a Common European Memory: Reflection on the „European Heritage 

Label” Initiative, [w:] The Limits of Heritage. The 2nd Heritage Forum of Central Europe, red. K. 
Jagodzińska, J. Purchla, Kraków: International Culture Centre 2015, s. 630.

44 R. Traba, op. cit., s. 60-61. 
45 G. Schwan, Potrzeba uczciwego rozrachunku, jedna z trzech wypowiedzi w artykule Czy Europa 

istnieje, „Gazeta Świąteczna” 11-12.08.2007.
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tak usilna potrzeba tworzenia zbiorowych wyobrażeń na temat przeszłości, stymulowanie 
wiedzy i podkreślanie ponadnarodowego kanonu historycznego.

Wydaje się, że właśnie taki cel przyświecał między innymi twórcom Muzeum 
Europy. W 2004 roku Krzysztof Pomian w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” mówił: 
„Będzie to muzeum poświęcone historii integracji europejskiej ujętej jako proces wielo-
wiekowy. Na tym polega jego osobliwość. Istnieją muzea historii Europy, np. Niemieckie 
Muzeum Historyczne w Berlinie niedługo otworzy swoją nową ekspozycję, która będzie 
przedstawiała historię Niemiec w ramach historii Europy. W Marsylii powstaje muzeum 
kultury śródziemnomorskiej i kultury europejskiej. Jednak nie ma dotąd muzeum, któ-
re by przedstawiało historię integracji europejskiej. (…) Będziemy korzystać z gościny 
Parlamentu Europejskiego na zasadzie uprzywilejowanego lokatora, ale jesteśmy in-
stytucją prywatną. Nie jesteśmy instytucją ani Parlamentu Europejskiego, ani Komisji 
Europejskiej i nie jesteśmy przez nie finansowani. Jesteśmy niezależną instytucją spo-
łeczeństwa obywatelskiego, a nie emanacją jakiejkolwiek biurokracji. To nam zapewnia 
całkowitą wolność programową”46. Celem muzeum wynikającym ze społecznej inicjatywy 
miało być kształtowanie i upowszechnianie europejskiej świadomości historycznej i miało 
„pokazać kształtowanie się Europy jako wspólnoty historycznej i kulturowej sui generis”47. 
Jego twórcy wyszli z bardzo istotnego założenia, podkreślając, że historia Europy nie jest 
składnikiem historii narodowych, ale historią wyższego poziomu integracji, nadbudowa-
nego nad integracją narodową. To historia „wyłaniania się, dojrzewania i rozpadu pewnego 
poziomu integracji ponadpaństwowego, ponadwyznaniowego, ponadnarodowego i ponadi-
deologicznego”48. Podkreślali, że to historia jedności. Muzeum miało stać na straży idei 
wspólnotowości i reagować na fakt, iż „studium integracji europejskiej nie ma zapewnio-
nego sukcesu”49. Podobna inicjatywa towarzyszyła założeniu Domu Historii Europejskiej50. 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans Gert Pöttering, podczas przemówienia 
programowego 13 lutego 2007 roku podkreślał: „Pragnę zainicjować powstanie miejsca 
pamięci i miejsca poświęconego przyszłości, w którym idea europejska będzie się mogła 
dalej rozwijać. Chciałbym zaproponować utworzenie »Domu Historii Europejskiej«. Nie 
może to być nudne i nieciekawe muzeum, lecz miejsce pielęgnowania naszej pamięci o eu-
ropejskiej historii i europejskim dziele zjednoczenia, a zarazem otwarte na dalsze kształto-
wanie tożsamości europejskiej przez wszystkich obywateli Unii Europejskiej – obecnych 
i przyszłych”51. Celem utworzenia domu było przezwyciężenie nacjonalizmów, dyktatury, 
proklamacja  idei wspólnego życia w pokoju. Dom ten miał pośredniczyć między nauką 

46 Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97599,6314092,Profesor_Krzysztof_Pomian_o_powstaja-
cym_w_Brukseli.html#ixzz3p006zzTL (dostęp: 15.07.2015).

47 K. Pomian, O muzeum Europy, http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Muzealnictwo/muze-
alnictwo48/muz_48-15.pdf (dostęp: 16.07.2015).

48 Ibidem.
49 Ibidem. 
50 Planowane otwarcie w 2016 roku.
51 Komitet Ekspertów, Dom Historii Europejskiej, Założenia koncepcyjne Domu Histo-

rii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/
dv/745/745721/745721_pl.pdf (dostęp: 22.09.2015).
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a publicznością. Ten sam cel przyświecał również otworzeniu w 2011 roku Parlamentarium 
przedstawiającego historię integracji europejskiej oraz zasady funkcjonowania i rolę Par-
lamentu Europejskiego i innych instytucji wspólnotowych. Podobną funkcję miał pełnić 
europejski podręcznik. Jego powstanie zaproponowała w 2007 roku niemiecka minister 
oświaty, Anette Schavan. Jednakże idea ta spotkała się z taką samą falą poparcia, co krytyki.

Wszystkie powyższe idee odnoszą się do edukacyjnej funkcji i roli w budowaniu 
wspólnej, pozytywnej pamięci europejskiej. Jak podkreśla Prutsch w European Histori-
cal Memory. Policies, Challenges and Perspectives: „Edukacja odgrywa fundamentalną rolę 
w pozyskiwaniu informacji o historii i promowaniu świadomości historycznej. Dzięki 
temu stanowi fundament polityki pamięci”52. Istotne jest zatem promowanie i uczenie 
otwartości umysłu, świadomego i krytycznego odczytywania historii, aby „zwiększyć 
świadomość na temat różnorodności kultur, historii i wspomnień w Europie i pro-
mować wzajemny szacunek; dostarczyć uczniom  niezbędnej wiedzy i umiejętności 
w celu bezstronnej oceny ich własnej lokalnej przeszłości i umożliwić im porównanie 
jej z innymi przeszłościami i budowania relacji sposób zachęcenie młodych Europej-
czyków do stania się aktywnymi, krytycznymi myślicielami i uczestnikami historii 
zapamiętywania”53. Nauczanie zatem można w ślad za Andreasem Huyssenem54 na-
zwać artykulacją, re-prezentacją przeszłości. Powtarzanie, utrwalanie pewnych faktów 
ma, jak zauważa Traba interpretując myśl Assmanna, z czasem moc krystalizowania 
„figur symbolicznych”, na których opiera się pamięć. „Dlatego przestaje ona być nie-
rzeczywista, staje się natomiast rzeczywistością, która ma siłę normatywną i sprawczą 
w życiu społecznym”55. Kształtowanie pamięci i tożsamości zatem można potraktować 
za Jürgenem Habermasem jako proces nauczania. Delanty56 powołując się na Habermasa 
podkreśla, że istnieje możliwość mówienia o procesie kolektywnego nauczania. 

W tym celu Europa potrzebuje swoich lieux de mémoire, „nie jako mnemotechnicz-
ne środki – pisze Pim de Boer - służące budowaniu tożsamości (…), ale w celu promowa-
nia zrozumienia, pamiętania i zapominania”57. Pozytywna pamięć europejska wciąż zatem 
jawi się jako wizja, projekt, pamięć mobilizująca. Staje się istotnym i potężnym narzędziem 
w dążeniu do wiedzy, zrozumienia, poczucia wspólnoty58. Lieux de mémoire przestają być 
symbolem przeszłości a stają się społecznym obrazem świadomości, spoiwem społeczności, 
obrazem przeszłości we współczesności.

Władysław Bartoszewski zauważa w tekście zatytułowanym Przeciw wybiórczej 
pamięci, że „formy pamiętania powinny być dostosowane do wymogów XXI wieku, do 

52 M. J. Prutsch, op. cit., s. 30.
53 Ibidem, s. 30-31.
54 A. Huyssen, Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia, London: Routledge 1994, s. 3.
55 R. Traba, op. cit., s. 33.
56 G. Delanty, op. cit., s. 9.
57 Cytat za: A. Assmann, Europe: A Community of Memory?, “GHI Bulletin” no. 40/2007, http://

www.ghi-dc.org/files/publications/bulletin/bu040/011.pdf (dostęp: 20.09.2015).
58 Por. I. Hacking, Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Science of Memory, Princeston: 

Princeston University Press 1998, s. 3.
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wspólnoty w Unii i przyszłej drogi młodego i średniego pokolenia”59. Dobrze lokowana 
pamięć pozwala na pobudzenie emocji „poczucia więzi z tymi, którzy żyli tu i kiedyś, 
którzy chodzili po tych samych brukach, dotykali tych samych klamek i drzwi, czytali te 
same napisy, z ludźmi, których dawno już nie ma i o których nic więcej nie wiemy. (…). 
Umożliwiają przeżywanie przeszłości”60. 
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