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KINGA ANNA GAJDA 

 

PAMIĘĆ I NARRACJA O PAMIĘCI W EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ  

 

 

Socjologowie, Peter L. Berger oraz Thomas Luckmann, podkreślają, że „jedynie niewielka 

część ludzkich doświadczeń jest zachowywana w świadomości. Doświadczenia, które w ten 

sposób są zachowywane, ulegają zestaleniu, to znaczy zastygają w pamięci jako całości 

rozpoznawalne i warte zapamiętania”
1
. I dalej zaznaczają, że „zestalenie intersubiektywne 

można uznać za prawdziwie społeczne, dopiero wtedy, gdy zostaje ono zobiektywizowane 

w postaci takiego lub innego systemu znakowego, to znaczy kiedy powstaje możliwość 

powtarzalnej obiektywizacji wspólnych doświadczeń. Dopiero wtedy może dojść do 

przekazania tych doświadczeń przez jedno pokolenie pokoleniu następnemu albo przez jedną 

zbiorowość innej zbiorowości”
2
. Prawdziwie społeczne doświadczenie zostaje wyodrębnione, 

gdy zyskuje własną narrację. To właśnie dyskurs sprawia, że jednostkowe doświadczenie 

przekazywane z pokolenia na pokolenie staje się doświadczeniem zbiorowości, jednostkowa 

biografia staje się dziedzictwem grupy i – jak piszą autorzy Społecznego tworzenie 

rzeczywistości – „obiektywną możliwością dla każdego. (…) W ten sposób staje się ono 

w zasadzie doświadczeniem anonimowym, choć jest związane z czynami określonych 

jednostek”
3
. Zarówno to doświadczenie, jak i jego kontekst znaczeniowy przekazywane 

potomności stają się elementem dziedzictwa danej grupy. Rozumieją oni dziedzictwo jako te 

fragmenty przeszłości, które warte są pamiętania i opowiadania. A zatem te elementy kultury 

społecznej i duchowej, które uczestniczą w procesie budowanie, definiowania i tłumaczenia 

tożsamości lokalnej. Przekazywane z pokolenia na pokolenie są stale odtwarzane oraz 

zapewniają poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 

poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. Istnienia w obrębie 

danej społeczności.  Autorzy opracowania wydanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa 

podkreślają, że „przekazywanie takiego dziedzictwa często obejmuje komunikowanie 

znaczenia, historii i powiązanych wartości, a nawet uznanie i docenianie danego wyrazu 

kultury”
4
. Przytaczanie zapomnianych biografii, odkrywanie miejsc, odpamiętywanie stają się 

narracją społeczną. Owo dostrzeganie przeszłości oraz włączanie jej do rozumienia 

i interpretowania teraźniejszości to dziedzictwo, które Gregory Ashworth definiuje jako 

świadome tworzenie na podstawie zapamiętanej i zarejestrowanej przeszłości
5
. Dziedzictwo 

rozumiane jest zatem przez niego jako proces użytkowania przeszłości, wykorzystywania 

                                                 
1
 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, 

Warszawa: PWN 2010, s. 100. 
2
 Ibidem, s. 100. 

3
 Ibidem, s. 101-102. 

4
 Niematerialne dziedzictwo kulturowe, oprac. Anna Marconi-Betka, Katarzyna Sadowska-Mazur Julia 

Włodarczyk, Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 22. http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/ 

Czytelnia/Dziedzictwo_niematerialne%20w%20Polsce.pdf (dostep: 10.05.2016). 
5
 Ashworth Gregory, Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015, s. 61.  
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„nośników historycznych” w celu zaspokajania różnorodnych współczesnych potrzeb 

społecznych, kulturowych, politycznych etc. To - jak pisze - przejawianie się przeszłości 

w teraźniejszości w różnych formach pamiętania, opowiadania, wspominania, poprzez 

tradycje, źródła, zapisy, artefakty i zabytki oraz przekształcanie przeszłości w doświadczenia 

przeżywane tu i teraz czy tworzenie wyobrażeń o przeszłości w teraźniejszości
6
. Dziedzictwo 

tak opisywane to dzieło teraźniejszości
7
, które zaświadcza o ciągłości, pochodzeniu 

i istnieniu.  

Miarą wartości dziedzictwa jest pamiętanie lub odpamiętywanie miejsc, faktów, 

zwyczajów, biografii. Jak podkreśla Claudio Magris w tekście wygłoszonym na zaproszenie 

prezydenta Włoch z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 

Holokaustu „pamięć jest poczuciem wspólnoty wszystkich ludzi, także tych, którzy w danym 

momencie pozostają niewidzialnie, a których przywraca ona nieobecności; dlatego pamięć 

jest święta i w tradycji żydowskiej stanowi jeden z atrybutów Boga”
8
. I dalej zaznacza, 

że pamięć spogląda przed siebie: zagarnia przeszłość, lecz po to, aby ją uratować”
9
. Magris 

jest zatem bliski temu, co pisze Ashworth: „teraźniejszość można zrozumieć tylko wtedy, gdy 

przeszłość postrzegana jest jako jej nierozerwalna część, i analogicznie przyszłość jest 

kształtowana przez projekcje przeszłości w teraźniejszości”
10

. Zadaniem pamiętania, 

odpamiętywania, przypominania jest zatem wskrzeszenie przeszłości po to, aby oddziaływała 

dzisiaj, aby dawała świadectwo, stawała się elementem tożsamości, budowała społeczeństwo 

w oparciu o rytuał kultywowania. Chroniła przed nicością. Magris cytuje w swoim eseju 

Pamięć nieobsesyjna Lorenzo Mondo, który  napisał, że pamięć obdarza życiem nieobecnych. 

Tak rozumiana pamięć jest, z jednej strony, gwarancją wolności, a drugiej wyprawą 

w poszukiwaniu podeptanych i wymazywanych z powierzchni ziemi
11

. 

Upamiętnianie, chronienie przed zapominaniem rozumiane jako utrwalenie, zachowanie 

i przekazanie dziedzictwa następnym pokoleniom - co sprawia, że jest ono wciąż żywe, 

a jednocześnie może się zmieniać i dostosowywać - jest zadaniem edukacji. Piotr Żuchowski, 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wstępie do 

wzmiankowanego już opracowania podkreśla, iż „nie ulega wątpliwości, że skuteczna 

ochrona tego, co człowiekowi najbliższe, wymaga edukacji. Związek człowieka 

z dziedzictwem regionu jest wartością, którą powinniśmy młodym ludziom uświadamiać, 

co  pewnością zaowocuje kształtowaniem się w nich poczucia własnej tożsamości, a co za 

tym idzie – postawą zaangażowania w sprawy związane z codziennym życiem wspólnoty, 

w której dorastają, a także otwarcie się na inne społeczności i kultury”
12

. Proces edukacyjny 

to system zapoznawania uczniów z dziedzictwem i potrzeba pamiętania. Berger i Luckmann 

piszą: „Ponieważ istotny ludzie wykazują się często brakiem porządku i brakiem pamięci, 

muszą również istnieć procedury, z których pomocą znaczenia te mogą być powtórnie 

                                                 
6
 Ibidem, s. 21, 22. 

7
 Ibidem, s. 32. 

8
 Claudio Magris, O demokracji, pamięci i Europie Środkowej, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 

2016, s. 195. 
9
 Ibidem, s. 199. 

10
 Ashworth Gregory, Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015,  s. 59. 

11
 Claudio Magris, op. cit., s. 201-202. 

12
 Ibidem, s. 6. 
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odciśnięte i przypominane, i to – jeżeli zajdzie taka potrzeba – nawet z pomocą nacisku 

i środków na ogół nieprzyjemnych”
13

. Taka formą nacisku jest właśnie edukacja o pamięci, 

która winna być stałym elementem nauczania a w szczególności nauczania wielokulturowego. 

Edukacja międzykulturowa to bowiem uczenia oparte na łączeniu teorii z praktyką, które ma 

na celu nie tylko kształcenie, ale i kształtowanie aktywnego obywatela. Polega na 

przekazywaniu wiedzy, ale i podnoszeniu kompetencji uczniów, w tym kompetencji 

międzykulturowych, oraz konkretnych umiejętności uczniów. Edukacja ta stawia na dyskusję 

na temat współczesnego świata i jego aktualnych problemów. Zakłada pobudzenie 

zainteresowań ucznia tym, co dzieje się wokół niego, analizowania zmian i procesów 

zachodzących w jego otoczeniu bliższym i dalszym, zadawania pytań, wyciągania wniosków 

oraz szukania rozwiązań. To nauka tolerancji, solidarności, przeciwdziałania 

dyskryminacjom, umiejętności życia w zróżnicowanym kulturowo świecie oraz promowanie 

i ochrona tej różnorodności. Wskazuje na różnice i podobieństwa między kulturami, a przede 

wszystkim uświadamia uczniom ową różnorodność i promuje postawę wzajemnego szacunku, 

tolerancji i zrozumienia. Warto podkreślić, że edukacja ta nie dotyczy tylko i wyłącznie 

innych kultur, ale zaczyna się od dogłębnego i prowadzonego z dystansu poznania zasad 

i wartości swojej kultury – stereotypów, elementów kreujących tożsamość narodową, 

historyczne uwarunkowanie tejże kultury i norm społecznych, pamięci lokalnej, regionalnej 

i narodowej a także dyskursu tożsamości. Istotnym jej elementem jest poszukiwanie 

i wskazywania na wielokulturowe doświadczenie, w przypadku Polski na przykład na 

wielokulturowość Galicji. Jak zauważa Irena Wojnar edukacja ta wymaga „szczególnie 

wyważonego i starannego zaplanowania edukacji dla utrzymania poczucia tożsamości 

zainteresowanych osób, kształcenia postaw tolerancji wobec inności, otwarcia wszystkich 

kształconych na wielość kultur”
14

.To – jak podkreślają autorzy raportu Our Creative Diversity 

– uczenie, czym są wartości kulturowe. Inspirowanie wśród uczniów postaw otwartości, 

kreatywności, samokształcenia i krytycznego interpretowania i analizowania faktów. Celem 

tejże edukacji jest integracja jednostki z życiem kulturalnym, społecznym i ekonomicznym 

określonej wspólnoty. W myśl tej edukacji, aby sparafrazować słowa raportu „wiedza oznacza 

zarówno identyfikację tego, co może być ocalone, jak i decyzję, co powinno być ocalone”
15

. 

W ramach edukacji międzykulturowe narracja o przeszłości staje się narzędziemjej 

rekonstruowania i procesu powstawania znaczeń, symboli ikulturowych wartości danej grupy. 

To właśnie narracja o pamiętaniu ukazuje przenikanie się kultur. Narracja jako sposób na 

podtrzymanie pamięci to odciskanie śladu przeszłości i przypominanie. To nie tylko opowieść 

o świecie i człowieku, ale także próba interpretacji historii człowieka i jego relacji ze światem 

i przeszłością. To nauka czytania i wyciągania wniosków z doświadczeń swoich 

i poprzednich pokoleń, komparatystycznego ich zestawiania, nadawania znaczeń 

wydarzeniom dzisiejszym i przeszłym, szukania relacji między nimi. To również szukanie 

i czerpanie z opowieści biograficznych, które mogą stać się wzorem lub antywzorem, nadać 

                                                 
13

 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, op. cit., s. 103. 
14

 Irena Wojnar, Trwała obecność pedagogiki kultury, [w:] Pedagogika kultury, red. J.Gajda, Lublin: UMCS 

1998, s. 31.   
15

Our Creative Diversity, Report of the World Commission for Culture and Development 1995, s. 196. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001016/101651e.pdf (dostęp: 10.07.2016). 
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znaczenie lub go zdewaluaować. W świetle edukacji międzykulturowej nauczanie to 

opowieść o wielokulturowym dziedzictwie lokalnym. Pogłębienie refleksji uczniów o historii 

swojego regionu i życiu w wielokulturowym społeczeństwie to przygotowanie ich do pełnego 

i głębokiego uczestnictwa w kulturze a także samodzielnego, krytycznego myślenia 

i interpretowania różnych zjawisk społecznych. Istotne jest, aby opowiadaczami tej historii, 

jej narratorami byli sami uczniowie.Jak zauważa Żuchowski: „Uświadomienie sobie, czym 

jest dziedzictwo kulturowe własnego regionu, miasta, wsi stanowi punkt wyjścia do 

kultywowania, ożywiania czy reaktywowania lokalnych tradycji. Jednym ze sposobów na 

umiejętność dostrzegania wartości i potencjału w lokalnym dziedzictwie kulturowym jest 

właśnie realizowanie szeroko rozumianej edukacji w tym zakresie”
16

. 

Narracja w edukacji międzykulturowej jako retrospektywne tworzenie znaczenia, 

nadawanie kształtu przeszłym doświadczeniom
17

 może być narracją werbalną, ale również 

pozawerbalną. Może być zatem snuta w formie opowiadania o przeszłości, przeprowadzania 

wywiadów, opisywania tego, co minione, ale także jako aktywność odnajdywania śladów 

przeszłości poprzez przywracanie pamięci konkretnych miejsc w przestrzeni odnawiając je, 

katalogując, wprowadzając do dyskursu społecznego. To wydobywanie historii i odkrywanie 

lokalności miejsc. Wspólne opowiadanie o dziedzictwie staje się, jak zauważa Charlotte 

Linde w artykule The acquisition of a speaker by a story: How historybecomesmemory and 

identity
18

, aktem budowanie przynależności do przeszłość i tożsamości lokalnej. Aby bowiem 

być członkiem danej społeczności należy opowiedzieć jej historię. Formalne i nieformalne 

nauczanie, zdaniem Linde, powinno być zatem uczeniem, jak opowiadać koherentną historię 

grupy. Pokazywaniem, jak współcześnie grupa osądza, interpretuje i nawiązuje do 

przeszłości, które wartości stawia za wzór, o których opowiada, które stają się warte 

odpamiętania. Nauczyciele podczas wspólnego snucia narracji o przeszłości nie tylko 

przekazują konkretną wiedzę, ale również stwarzają wspólnotę lokalną, chronią dziedzictwo 

i zwiększają kompetencje uczniów. 

Takie wspólne działanie na rzeczy przywrócenia pamięci o zapomnianych miejscach, 

biografiach, katalogowanie czy spisywanie zaszłych, wielokulturowych historii jest 

działaniem performatywnym. Pełni zatem tę samą funkcję, którą filmik organizacji Wellbeing 

Center zatytułowany DNA ostatnio często udostępniany na portalach społecznościach. Jego 

celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji, braku tolerancji i pokazanie, że to, kim jesteśmy, 

zależne jest od wielu czynników, czasami nieuświadomionych. Osoby biorące udział 

w doświadczeniu przekonane o swoim jednonarodowym pochodzeniu oraz deklarujące 

czasami patriotyczne przywiązanie do kraju, czasami nacjonalistyczne czy ksenofobiczne 

poglądy po badaniach DNA odkrywają swoje wielokulturowe pochodzenie. Znając swoją 

nową historię, stwierdzają, że „gdyby ludzie znali swoje dziedzictwo na świecie, nie byłoby 

takich rzeczy jak ekstremizm” a kategoria czystej rasy przestałaby istnieć. Uczestnicy 

projektu przekonawszy się o swoim dziedzictwie rekonstrują swój system wartości. Podobnie 

                                                 
16

 Ibidem, s.6. 
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 Susan E. Chase, Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, [w:] Metody badań jakościowych, 

red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa: PWN 2009, s. 24. 
18

 Linde Charlotte, The acquisition of a speaker by a story: How historybecomes 

memory and identity, „Ethos: Special Issue on History and Subjectivity” 2000, nr 28, s. 608-632. 
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rzecz ma się z prowadzeniem narracji o wielokulturowym dziedzictwie miejsca z młodymi 

osobami. Odgrywają oni miejsca, które znali jako „swoje”, a które okazuje się, że mają 

własną, często wielokulturową historię. Snują narrację o współegzystowaniu osób mających 

różne pochodzenie, różne poglądy, różne wyznania i dowiadują się, że ich miejsce należy 

i należało do wielu. Pomoc w przywracaniu pamięci tym miejscom, katalogowanie ich, 

odkrywanie przyczynia się do nowego spojrzenia na przestrzeń, w której się poruszają. 

Pamięć miejsca staje się wówczas wielopłaszczyznowa i dopuszcza do siebie pamięć 

mniejszościową, a dzięki temu  zbudowanie świadomości historycznej i odzyskaniu pamięci 

społeczeństwa
19

.Opowiadanie o przeszłości staje się medium łączącym teraźniejszość z tym, 

co przypominane i odpamiętywane. To zatem komunikacja zakorzeniona w czasie 

i przestrzeni
20

. Przytoczenie minionych biografii, oddanie należytej pamięci miejscom ma na 

celu nie tylko rekonstrukcję przeszłości, ale również służy poznaniu siebie, jakby powiedział 

DuccioDemetrio
21

 – przyglądnięciu się własnemu, niewyraźnemu wizerunkowi. Co istotne to 

pamięć i tożsamość, która zyskuje materialne znaczenie. Możliwość dotknięcia pozostałości 

po osobach, odnalezienia, odwiedzenia konkretnego miejsca, zrekonstruowania choćby 

w pamięci nieistniejącego już budynku, przejście się po starym, nieodwiedzanym cmentarzu 

i przyglądnięciu się nagrobkom czyni doświadczenie przeszłości autentycznym. Przy czym 

odpamiętywaniu towarzyszy dialog, snucie narracji, które posiada performatywne znaczenie. 

Jest dzięki temu nie tylko przypominaniem o miejscach i historiach, ale ich ożywieniem 

i włączeniem do dyskursu współczesności. Wspólne odkrywanie z uczniami powoduje, 

że stają się oni nie tylko archiwistami i opowiadaczami, ale współuczestnikami i dziedzicami 

tej przeszłości. Istotne jest tylko, aby uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w wytaczaniu 

nowych, lokalnych szlaków, własnoręcznie przywracali miejscom pamięć, samodzielnie je 

katalogowali.  

Skoncentrowanie się na zagadnieniu pamięci i odpamiętywania w procesie edukacji 

międzykulturowej nie tylko jest sposobem na przekazywanie konkretnej wiedzy historycznej 

o dziedzictwie materialnym i niematerialnym młodzieży, ale skupia się na uczeniu 

rozumienia, interpretacji i odwoływania się do tego, co minione, szanowania przeszłości i jej 

reliktów. Jak pisze Kinga Majchrzak: „Istotą tego typu działań jest perspektywa zrozumienia, 

internalizacji, „przepracowania” konkretnych miejsc pamięci, które rozpatrywane są nie tylko 

pod kątem warstwy faktograficznej, ale przede wszystkim możliwości oddziaływania na sferę 

afektywną. Kwintesencją tego procesu edukacyjnego jest jego przebieg, możliwość 

uczestnictwa w nim, a tym samym definiowania lub redefiniowania własnej osoby, 

perspektywa wzbogacania tożsamości o nowe elementy, a również rozwijania umiejętności 

uczenia się. Nabywanie zdolności pamiętania,która nie prowadzi do zniewolenia, ale ubogaca 

poprzez zakorzenienie wewłasnej małej ojczyźnie (…), rodzinie itp.”
22

. 

Warto w tym miejscu wrócić do rozważań Bergera i Luckmanna, za którymi nauczanie 

wykorzystujące zagadnienie pamięci i przywracania pamięci można nazwać internalizacją. 
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 Za: Pierre Nora, Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001 n r 7, s. 39. 
20

 Za: Em Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2002, s. 327. 
21

 Duccio Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków Impuls 2000, s. 11. 
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„Jest to bezpośrednie ujmowanie albo interpretowanie obiektywnego zdarzenia jako zdarzenia 

wyrażającego znaczenie, czyli jako przejaw subiektywnych procesów innego, które w ten 

sposób stają się subiektywnie znaczące dla mnie samego”
23

. Internalizacja jest, ich zdaniem, 

podstawą do rozumienia ludzi i świata jako rzeczywistości społecznej i znaczącej. 

Zrozumienie to gwarantuje jednostce aktywne i świadome partycypowanie w społeczeństwie 

i jest zadaniem socjalizacji. To rodzaj wprowadzenia młodego człowieka w system wartości 

i znaczeń danego czasu i miejsca, uczenie go, na czym polega obywatelstwo i dziedziczenie. 

To również element budowania tożsamości młodzieży, które socjologowie określają jako 

umiejscowienie w pewnym świecie i subiektywne przyswajanie jego prawideł. Istotne wydaje 

się tutaj sformułowanie „umiejscowienie”. Tożsamość zatem w ich rozumieniu to 

przynależność do miejsca, rozumienie tego miejsca, jego znajomość. „Uzyskanie tożsamości 

– piszą – wiąże się w przypisaniem do określonego miejsca w tym świecie”
24

. Odbywa się 

ono na drodze pamiętania o nim, jego przeszłości i dziedzictwa. Pamięć o wielokulturowej 

historii miejsca czyni młodego człowieka dziedzicem wielokulturowości, znaczącym 

podmiotem wielokulturowego świata. Taka świadomość prowadzi do postawy otwartości, 

tolerancji i wzbudza ciekawość, na czym polegają, jakie są wyznaczniki kultur, które go 

ukształtowały. Treści tej kultury podobnie jak wielokulturowe dziedzictwo wyrażane są na 

drodze narracji. To właśnie werbalne i pozawerbalne snucie historii przyczyniają się do 

internalizacji, rozumienia schematów, interpretowania i motywowania do poznania tego, co 

nieznane. Opowiadanie o tej tradycji, upamiętnianie jej służy jej podtrzymywaniu a czasem 

i modyfikowaniu. Pewne elementy w ty dyskursie są specjalnie omijane, inne opuszczane 

przez przeoczenie, pewne sąprzegadane, inne niedopowiedziane, pewne dodawane, niektóre 

są osłabiania, inne mocniej wybrzmiane. Są takie, które przyjmuje się bez zastrzeżeń, inne 

wzbudzają kontrowersje. W tym sensie proces przypominania jest procesem wciąż żywym 

i nieskończonym. Polega na odkrywaniu,  czasem wytwarzaniu pewnych znaczeń, jest 

subiektywnym doświadczaniem przeszłości i rzeczywistości. Pamiętam, jak podczas jednego 

z projektów dotyczących miejsc pamięci, student podczas pobytu w Dachau i pracy 

w archiwach, odkrył, że w obozie tym przebywał chwilowo jego dziadek. Jego historia 

i wiedza o Dachau, kompletnie różniła się od opowieści pozostałych osób. Seminarium 

wyjazdowe stało się dla niego nie tylko nauką o obozach zagłady, ale wewnętrzną, 

biograficzną historią. I właśnie na owym subiektywizmie polega edukacja pamięcią.  

Edukacja międzykulturowa odwołująca się do zagadnienia pamięci o wielokulturowym 

dziedzictwie to proces kształcenia i kształtowania ucznia, przekazywanie teorii, ale i nauka 

wykorzystywania jej w praktyce. Siłą tej edukacji jest umożliwienie uczniom odnajdywania 

wybranych przez siebie aspektów przeszłości, wskazywanie na te znaczące dla jednostki czy 

grupy i na te, które kształtują ich dzisiejsze środowisko i ich samych. To danie szansy 

uczniom na interpretację dziedzictwa, ale i autointerpretację. Ukazanie plastyczności 

przeszłości. Jak pisze Berger: „przeszłość jest kowalna, plastyczna i ciągle się zmienia 

w miarę tego, jak nasza pamięć reinterpretuje oraz na nowo objaśnia, co się zdarzyło”
25

. 
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Edukacja międzykulturowa to właśnie ponowne wyjaśnianie faktów, naświetlanie nowych, 

to wielokrotnie powtarzany akt interpretacji, odtwarzanie jej zgodnie lub wbrew 

wyobrażeniom. To pokazywanie, jak pamiętamy, co pamiętamy i dlaczego właśnie to 

pamiętamy. A przede wszystkim podkreślanie roli pamięci, historii i dziedzictwa i tego, 

że wybór miejsca, biografii, wartości wartych wspominania jest często subiektywny, 

intuicyjny, bardziej lub mniej znaczący dla jednostek a może być częścią kształtowania 

tożsamości zbiorowej. Poznanie swojego dziedzictwa i historii pozwala na zrozumienie, kim 

jesteśmy i dlaczego znajdujemy się w naszym „tu i teraz”, jak zostało ono ukształtowanie. 

Odtwarzanie zaszłości to nie tylko poszukiwania uniwersalnej historii lokalnej, ale i cząstki 

siebie. To równocześnie edukacja odwołująca się do emocji i pozostawiająca miejsce na 

samodzielne rozważania.  

Edukacja wykorzystująca zagadnienie pamięci i dziedzictwa jest wyzwaniem dla szkoły, 

ale i jej obowiązkiem. Ze względu na jej interdyscyplinarność może stać się elementem wielu 

lekcji: historii, geografii, języka polskiego czy nawet przedmiotów ścisłych. A także 

nieodzownym elementem godzin wychowawczych, które niestety traktowane są po 

macoszemu, wykorzystywane jako sposób na uzupełnienie materiału, omówienie z uczniami 

ilości spóźnień etc. a nie jako pełnowartościowa lekcja. Ważne, aby lekcja odnosząca się do 

dziedzictwa, umożliwiała uczniom refleksję i prowadzenie dyskusji, wymianę opinii, 

zadawanie pytań i udzielanie na nie odpowiedzi. Edukacja ta zawiera bowiem zarówno część 

teoretyczną, polegająca na przekazywaniu faktów, ale i odnosi się do kształtowania 

kompetencji miękkich poprzez samodzielną pracę uczniów – analizowanie informacji, 

wyciąganie wniosków, formułowanie konkluzji, raportowanie, prowadzenie konwersacji. 

Wykorzystuje kreatywne, aktywne metody nauczania, odnoszące się do kreatywności, 

wyobraźni, różnych gier terenowych.. To nauka przez działanie (learning by doing), której 

obowiązkowym elementem jest prowadzenie badań, eksperymentów, pomiarów przez 

uczniów a rezultatem lepsze rozumienie wartości kulturowych, przeszłości i umiejętność 

opowiadania o nich. 

 

Bibliografia: 

Berger P.L., LuckmannTh.: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, 

Warszawa 2010. 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe, oprac. A. Marconi-Betka, K. Sadowska-Mazur, J.Włodarczyk, 

Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/  

Czytelnia/Dziedzictwo_niematerialne%20w%20Polsce.pdf  

Ashworth G.: Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015.  

Magris C.: O demokracji, pamięci i Europie Środkowej, Kraków 2016. 

Wojnar I.: Trwała obecność pedagogiki kultury, [w:] Pedagogika kultury, red. J.Gajda, Lublin 1998.   

Our Creative Diversity, Report of the World Commission for Culture and Development 1995, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001016/101651e.pdf  

ChaseSusan E.: Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, [w:] Metody badań 

jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa 2009. 

CharlotteLinde, The acquisition of a speaker by a story: How historybecomes memory and identity, 

„Ethos: Special Issue on History and Subjectivity” 2000, nr 28, s. 608-632. 

NoraPierre, Czas pamięci, „Res P u b lic a Nowa” 2001 n r 7, s. 39. 

GriffinEm, Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk 2002. 

Demetrio D.: Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków 2000. 

Majchrzak K.: Od miejsc pamięci narodowej do miejsc żywej pamięci – implikacje dla andragogiki, 

„Rocznik Andragogiczny” t. 20 (2013), http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.019 

http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/


 
47 

 
KINGA ANNA GAJDA 

 

MEMORY AND NARRATIVE OF MEMORY IN INTERCULTURAL EDUCATION 

 

Sociologists Peter L. Berger and Thomas Luckmann emphasize that "only a small part of the 

human experience is retained in consciousness. The experiments, which are thus preserved, coagulate, 

that is, freeze in the memory as a recognizable and memorable whole
26

." They note further that 

"intersubjective solidification can truly be considered social, only when, it is objectified in the form of 

one or another sign system, that is, when there is the possibility of repetitive objectification of shared 

experiences. Only then can it lead to the transfer of experience of one generation to the next 

generation, or one community to another community
27

.“ A truly social experience is extracted when it 

gains its own narration. It is a discourse that transforms individual experience passed down from 

generation to generation into a community experience. The unit becomes a biography and represents 

the heritage of a group and - as wrote the authors of Social creating reality - "the objective possibility 

for everyone. (...) In this way, it becomes basically an anonymous experience, although it is associated 

with acts of certain individuals
28

." Both this experience, and its context of meaning transmitted to 

posterity become part of the heritage of a group. They understand heritage as the fragments of the 

past,which are worth remembering and sharing. Thus, these elements of social and spiritual culture, 

which are involved in the process of building, defining and translating local identity, and passed down 

from generation to generation are constantly reproduced. Therefore, they provide a sense of identity 

and continuity, contributing in this way to increased respect for cultural diversity and human 

creativity. Authors of a study published by the National Heritage Institute stressed that "the 

transmission of such heritage often includes communicating the meaning, history, and related values, 

and even the recognition and appreciation of the expression of a given culture.
29

" The reading 

of a forgotten biography, the exploration of places along with its re-recognition become a social 

narrative. The perception of the past and its inclusion within the understanding and interpretation 

of the present, is the legacy that Gregory Ashworth defined as the conscious creation on the basis of 

the stored and recorded past
30

. Therefore, Ashworth understands heritage as a process of usage of the 

past, the use of "historical medium" in order to meet today’s diverse social, cultural, and political 

needs. Ashworth further writes - the manifestation of the past in the present, in various forms of 
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remembering, stories, by tradition, the source records, artifacts and monuments of the past and 

transforming the experience lived here and now, or creating images of the past in the present
31

. 

Heritage described in this way is a work of the present
32

, which testifies to continuity, origin and 

existence. 

The measure of the value of heritage is remembering or recalling places, facts, habits, and 

biographies.  Claudio Magris pointed out in an speech he delivered at the invitation of the Italian 

President, commemorating the International Day of Remembrance of the Victims of the Holocaust, 

that "memory is the sense of community of all people, including those, who currently remain invisible 

but are restored through absence; thus memory is sacred, and in the Jewish tradition is one of the 

attributes of God
33

." He further points out that memory looks ahead; it captures the past, but only in 

order to save it
34

." Magris therefore, closely aligns with what wrote Ashworth: "He further points out 

that "the present can be understood only if the past is seen as its inseparable part, and similarly the 

future is shaped by the projections of the past in the present”
35

. The task of remembering, recalling, 

and reminding is thus the resurrection of the past, so it may bear witness, became part of collective 

identity, and build society on the basis of ritual of cultivation. It protects against nothingness. Magris 

in his essay Nonobsessive  memory cites Lorenzo Mondo, who wrote that memory gives life to those 

who are absent. Understood in this way, memory is, on the one hand, the guarantee of freedom, and on 

the other, an expedition in search of those trampled and erased from the face of the earth
36

. 

Commemoration, protection against forgetting understood as perpetuation, preservation and 

transfer of heritage to the next generation - which makes it continually alive, and at the same time able 

to change and adapt - is the responsibility of education. Peter Żuchowski, Secretary of State in the 

Ministry of Culture and National Heritage in the introduction to an already aforementioned essay 

stresses that "there is no doubt, that the effective protection of what man holds dear, requires 

education. Man’s relationship with the heritage of a region is a value that we should emphasize to 

young people, which will certainly lead to the evolution of their sense of self-identity, which also 

entails the attitude of involvement in matters related to the everyday life of the community in which 

they grow up, as well as their willingness to open up to other communities and cultures”
37

. The 

educational process is a system of familiarizing students with their heritage and the need to remember. 

Berger and Luckmann write: "Because the important people often illustrate a lack of order and the lack 

of memory,  therefore procedures must be in place, thanks to which their meaning can be  repeatedly 

re-stamped and reminded, and that - if necessary - even with aid of pressure and means that may be 
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generally unpleasant. 
38

" This form of pressure is memory education which should be a regular part of 

teaching, particularly within multicultural education. 

Intercultural education is in fact a learning based on combining theory with practice, which not only 

aims to educate, but also as a mean to create active citizens. Is based upon the transfer of knowledge, 

but it also aims to improve students’ competence, including intercultural competences as well as 

specific skills of students. This type of education focuses on mutual discussion of contemporary world 

and its current problems. It hopes to stimulate student interest in what is happening around him; 

analyzing the occurring changes and processes in their environment, and closer still, ask questions, 

draw conclusions and seek solutions. It is a practice of ‘learning’ tolerance and solidarity, preventing 

discrimination, acquiring life skills in a multicultural world, as well as promoting and protecting 

diversity. Furthermore, it points to the differences and similarities between cultures and, above all, 

allows for students to realize that diversity, whilst promoting an attitude of mutual respect, tolerance 

and understanding. It is worth noting that education not only concerns itself with other cultures, rather 

it starts with a thorough knowledge of the principles and values of one’s own culture. These include 

stereotypes, various elements that create national identity, historical conditioning of that culture 

including social norms, local, regional and national memory as well as the identarian discourse. 

Another key element is the search of and emphasis placed on multicultural experience,  as for example 

is the case of multiculturalism in a Polish region of Galicia. As noted by Irena Wojnar, education 

requires a "particularly balanced and careful planning for maintaining a sense of identity of the 

persons concerned, the shaping of attitudes of tolerance towards a otherness, and the opening of all 

educated on the multiplicity of cultures”
39

. This - as emphasized by the authors of a report entitled Our 

Creative Diversity – is teaching of what constitutes cultural values. It inspires pupils to take on an 

attitude of openness, creativity, self-criticism and the ability to interpret and analyze facts. The 

purpose of this form of education is to integrate the unit into cultural, social and economic life of a 

particular community. Moreover, this type of education, to paraphrase the words of the 

aforementioned report postulates that "knowledge means both the identification of what can be saved, 

and the decision of what should be saved
40

." 

In the context of intercultural education, narration of the past becomes a tool for reconstructing it 

and the process of creating meanings, symbols and cultural values of a given group. It is a narrative 

about remembering that illustrates the intermingling of cultures. The narrative as a way to maintain 

this memory is the act of tracing of the past and an act of reminding. It's not just a story about the 

world and man, but also an attempt to interpret the history of mankind and his relationship with the 

world, as well as his past. It is the ability to read and learn from the experiences of previous 

generations; a comparative of their compilation, transmission and assignment of meanings of past and 
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present events, and seeking the relationship between them. It also encompasses the search and 

collecting of biographical stories that could become a model or anti-model, assigning meaning or 

devaluing it. In the light of intercultural education, teaching is the story of multicultural local heritage. 

The deepening of students’ reflection about the history of their region and life in a multicultural 

society, aims to prepare them for complete and thorough cultural participation as well as independent, 

critical thinking and the ability to interpret various social phenomena. It is important that storytellers, 

or the narrators are the students themselves. As noted by Żuchowski: "Realizing what the cultural 

heritage of their region, town, village is the starting point to cultivate, revive or reactivate local 

traditions. One of the ways for the ability to see the value and potential of the local cultural heritage is 

the realization of the broader education in this field”
41

. 

Narration in intercultural education as a retrospective act of creating meaning, giving shape to 

previous experience
42

 may be a verbal narration, but also non-verbal. It can therefore be attenuated in 

the form of stories about the past, interviews, describing what is past, but also as an activity of finding 

traces of the past by restoring the memory of specific sites through their renewal, as well as 

cataloging, and introducing them to social discourse. It is the extracting of history and the discovery of 

locality of places. Collective storytelling about heritage becomes, as noted by Charlotte Linde in her 

article The acquisition of a speaker to a story: How history Becomes memory and identity
43

, an act of 

building a sense of belonging to the past and local identity. Because in order to be a member of the 

community, one should tell one’s story. Formal and informal teaching, according to Linde, should 

therefore be learning how to tell a coherent story of a group. It is the illustration of how contemporary 

groups judge, interpret and relates to the past, and which values are set as a model,  which ones are 

talked about  or shared, and finally which values become worth commemorating. Teachers during a 

joint effort to create a narrative about the past not only transmit specific knowledge, but also create 

local community, protect heritage and increase competence of students. 

Such joint action in an effort to restore the memory of forgotten places, biographies, or cataloging 

and writing down of incurred events as part of a multicultural history is a performative action. Thus, 

it plays the same function as a short video created by the Wellbeing Center entitled DNA, which 

recently is often made available on virtual portals and social media sites. Its aim is to prevent 

discrimination, intolerance and show that, who we are, is dependent on many, sometimes unconscious, 

factors. People involved in the experiment, convinced about their ancestries, sometimes declaring 

patriotic devotion to a single country, or adhering to nationalistic or xenophobic views, through 

a DNA test discover their multicultural origins. Knowing their new history, they often state that "if 

people around the world knew their true heritage, there would be no such thing as extremism," and the 
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concept of pure race would cease to exist. Project participants becoming aware of their actual heritage, 

begin to reconstruct their value system. The same applies to conducting of a narrative with young 

people about the multicultural heritage of a given place. They treat specific places as "theirs", which 

sometimes turn out to have their own, often multicultural history. They develop a narrative about co-

existing with people from different backgrounds, possessing different views, religion and they learn 

that their unique place they once referred as solely their own, actually belongs to many. Assistance in 

restoring the memory of those places, their cataloging, and their discovery contributes to a new 

approach toward the space within which they move. The memory space then becomes multifaceted 

and allows for the memory of a minority, and thus building a historical consciousness and regaining 

the memory of society
44

. The story of the past becomes a medium connecting the present with that 

which aims to remind and recollect. This communication is therefore rooted in time and space
45

. 

Recalling recent biographies, giving proper honor to important places is not only an effort to 

reconstruct the past, but also serves to acquire knowledge about oneself,  or as Duccio Demetrio
46

 

wrote  - an examination  of one’s own, blurred image. What is in fact important is memory and 

identity, which gains material importance. The ability to touch the remains of people, or to find and 

visit a particular place, to reconstruct- at least within the confines of a memory- a now defunct 

building, or walking through old, unvisited cemetery tombstones creates an authentic experience of the 

past. The process of recollecting is accompanied by dialogue, the creation of a narrative which has a 

performative meaning. It is thus not only a reminder of the places and stories, but their recovery and 

inclusion in the discourse of modernity.  Mutual exploration with students causes, that they become 

not only archivists and storytellers, but sharers and heirs of the past. What is really most important is 

the ability of the students to actively participate in the paving of new local routes, personally restoring 

the places of memory, independently cataloging them. 

Focusing on the issue of memory and rememberance in the process of intercultural education is not 

only a way to transfer specific knowledge of both, the tangible and intangible heritage of youth, but 

also places an emphasis on learning to understand, interpret and referring to what has already past, 

thus respecting the past and its relics. Kinga Majchrzak writes: "The essence of this type of activity is 

the prospect of understanding, internalizing," working through "specific places of memory, which are 

discussed, not only in terms of factual layers, but above all the possibility of impacting the affective 

sphere. The quintessence of this educational process is its course, the opportunity to participate in it, 

and thus to define or redefine the self, the prospect of enriching one’s identity with new elements, and 
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also to develop learning skills. Acquiring the ability to remember, that does not lead to enslavement, 

but enriches by rooting oneself with in their small homeland (...), family, etc”
47

. 

It is at this point to reflect back to Berger and Luckmann’s ideas, for whom teaching that 

incorporates the concept of memory and its restoration can be called internalization. "This is a direct 

recognition or interpretation of an objective event as expressing the importance of the event, or as a 

manifestation of subjective processes of another, which thus becomes subjectively meaningful for 

oneself
48

." Berger ad Luckmann view internalization as the basis for the understanding of people and 

the world as a significant social reality. Understanding this guarantees an individual an active and 

conscious participation in society and it is seen as a task of socialization. It is a type of introduction of 

a young person to the system of values and meanings of a given time and place, teaching him what 

constitutes nationality and inheritance. For youth, it is also part of building identity, which sociologists 

describe as the location of a certain world and subjective assimilation of its regulations. It seems 

important here to formulate the concept of "location". Identity therefore, according to their 

interpretation is the belonging to a place, understanding of the place, the knowledge of it. "The 

acquisition of identity – write Berger and Luckmann - involves the assignment to a particular place in 

this world
49

." It takes place in the process of remembering its past and heritage. The memory of 

multicultural history of a place makes a young person an heir of multiculturalism, an important player 

in a multicultural world. Such awareness leads to an attitude of openness, tolerance and arouses 

curiosity, which are seen as the determinants of the culture that has shaped him. The contents of this 

culture as a multicultural heritage are expressed in the form of a narrative. It is the verbal and non-

verbal spinning history of contributing to internalization, understanding of various patterns and 

schemes, as well as interpreting and motivating one to learn about the unknown. The sharing of this 

tradition, commemorating it is a way of sustaining and sometimes modifying it. Some elements in the 

discourse are specifically omitted, others are omitted through an oversight, some are wordy, other 

unsaid, some added, some are weakening, while others are strongly evoked. Moreover, there are also 

those which are accepted without reservation, others arouse controversy. In this sense, the process of 

remembering and recalling is a process that is still alive and infinite. It consists of discovering, 

sometimes producing certain meanings; it is the subjective experience of the past and reality. I recall 

during one of the projects regarding places of memory, while in Dachau conducting research in the 

archives, a student discovered that his grandfather was temporarily detained this camp. His story and 

knowledge of Dachau, completely differed from the stories of other people. For him, the seminar 

became not only associated with learning about the death camps, but an internal, biographical history. 

And it precisely upon this type of subjectivity that education of memory is based. 
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Intercultural education referring to the issue of the memory of the multicultural heritage is 

a process of educating and shaping of a student, and a transfer of theory, but also its application into 

practice. The strength of this education is the ability to enable students to find their chosen aspects of 

the past, pointing out those aspects deemed important to individuals or groups, and those which today 

shape their environment and themselves. It is meant to give a chance to students to interpret their 

heritage, but also self-interpretation. It illustrates the strength of the past. As Berger writes: "The past 

is malleable, plastic and constantly changing as fast as our memory reinterprets and re-explains what 

happened
50

." Intercultural education is just re-clarifying the facts and exposing new ones, frequently 

repeated act of interpretation, a playing out according or against fantasies. This is an illustration of 

how as we remember, what we remember and why we remember it. And above all, emphasizing the 

role of memory, history and heritage, and the fact that the choice of location, biographies, and values  

worth mentioning are often subjective, intuitive, and more or less significant for individuals. They can 

be a part of shaping the collective identity. Knowing our heritage and history allows us to understand 

who we are and why we are in our "here and now". The replaying of the past is not only the search for 

a universal local history, but in search of pieces of ourselves. It is also a form of education that refers 

to emotions and leaves room for self-reflection.  

Education that incorporates the concept of memory and heritage is a challenge for a school, but it is 

also a duty. Because of its interdisciplinary nature, it can become a part of many curriculums and 

specific subjects such as history, geography, Polish language arts or even science. Moreover, it is also 

an indispensable element of educational hours, which, unfortunately, are treated with considerable 

neglect. Instead, it is often used as a way to supplement existing curriculum, rather than as a separate 

and individual subject or lesson. It is important that the lesson relating to heritage allowed students to 

reflect and conduct discussions, and promote an exchange of opinion, offering the opportunity to ask 

questions and provide answers. Education includes both a theoretical aspect through the transmission 

of facts, but also refers to the development of soft skills through students’ independent work - 

analyzing information, drawing conclusions, formulate conclusions, reporting, and conducting 

conversations. It uses creative, active teaching methods, relating to originality, imagination, and 

various field games. This method of learning by doing, whose compulsory part includes the 

conduction of research, experiments, and measurements by the students, hence resulting in better 

understanding of cultural values of the past as well as an ability to talk about them. 
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