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Krytyk literacka Leslie Fiedler zauważyła, że naród amerykański w przeciwień-
stwie do angielskiego czy francuskiego posiada nie tylko wspólne dziedzic-

two, lecz że spaja go także pewien wspólny sen. „Jako Amerykanie – pisała – ży-
jemy we wspólnej utopii, a nie we wspólnej historii”1. Rozwijając myśl Fiedler, 
mogłabym powiedzieć, że Europejczycy są i jednym, i drugim: mieszkańcami 
wspólnej utopii i mieszkańcami wspólnej historii. W Europie jest to ze sobą powią-
zane. Jak wiadomo, amerykański sen polega na tym, że każdy i każda, niezależnie 
od osobowości, klasy, płci czy rasy, stać się może w społeczeństwie kimś. Wybór 
Baracka Husseina Obamy na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych jest nadzwy-
czajnym urzeczywistnieniem tego snu. Ale sen europejski jest nie mniej imponują-
cy: polega on na przekonaniu, że byli śmiertelni wrogowie mogą stać się pokojo-
wo koegzystującymi czy nawet ściśle ze sobą kooperującymi sąsiadami. Ponieważ  
w ostatnich dziesięcioleciach mieliśmy wiele wstrząsających przykładów na to, 
jak zaprzyjaźnieni sąsiedzi niemal w ciągu jednej nocy stawali się śmiertelnymi 
wrogami i masowymi mordercami (Kosowo, Rwanda, Sudan), sen europejski jest 
dzisiaj bardziej aktualny niż kiedykolwiek.

Jednak w rzeczywistości Europejczycy nie są ciągle jeszcze mieszkańcami 
swego snu i swojej historii. To, czego im brakuje, to ta mobilizująca i tworzą-
ca tożsamość siła, którą państwa narodowe czerpią z integrującej je symboliki. 
Siła łącząca Europę jest słaba nie tylko dlatego, że zbiegają się tutaj różne trady-
cje, lecz przede wszystkim dlatego, że wspólna traumatyczna historia przemocy 
wciąż jeszcze prowadzi do wielu napięć. Europejczycy są spadkobiercami nie tylko  

1 L. Fiedler, Cross the Border, Close the Gap, [w:] Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmo-
derne-Diskussion, W. Welsch (red.), Weinheim 1988, s. 57–74, cyt. s. 73.



bardzo długiej historii, która sięga do starożytności greckiej i rzymskiej i która 
przez Biblię przejęła także przekaz Bliskiego Wschodu; są oni także spadkobierca-
mi innej wspólnej, tym razem zdecydowanie krótszej, historii. Jest to historia prze-
mocy dwóch wojen światowych o nieznanych dotychczas rozmiarach, w wyniku 
których Europa legła w gruzach. Podczas gdy punktem wyjścia dla amerykańskie-
go snu jest obietnica nowego początku i tabula rasa, Europejczycy muszą rozpo-
czynać od wspólnego doświadczenia zniszczenia. Utopia europejska nie powstała 
poza historią, lecz jest bezpośrednią na nią odpowiedzią. Jeśli więc pytamy, co we- 
wnętrznie najbardziej spaja Europę, to musimy zacząć od tej właśnie historii i jej  
przepracowania. Europa jako wspólnota oznaczona – to może również znaczyć: 
Europa jako wspólnota pamięci i spadkobierczyni swojej traumatycznej historii. 

Chciałabym mówić tutaj o trzech płaszczyznach pamięci europejskiej, dają-
cych obecnie szczególne podstawy do podziału i konfrontacji w Europie: 

– pamięci o Holokauście,
– pamięci o Gułagu,
– pamięci o drugiej wojnie światowej. 

Holokaust jako europejski mit założycielski
Historia zjednoczonej Europy miała swój początek w roku 1950 w połączeniu fran-
cuskiej i niemieckiej produkcji węgla i stali. Nie możemy zapomnieć, że źródłem 
takiego europejskiego myślenia była terapia przeciw niemieckiej manii wielkości: 
połączenie niemieckiej i francuskiej produkcji węgla i stali początkowo miało być 
środkiem prewencyjnym przeciwko wojnie, szybko jednak nabrało własnej dyna-
miki i stało się zarodkiem stale rozwijającej się współpracy gospodarczej. Wspólna 
odbudowa gospodarcza sprawdziła się, jak się wkrótce okazało, jako środek znie-
czulający wspomnienia o traumatycznej historii. 

Okres po zakończeniu wojny w roku 1945 wszędzie stał pod znakiem przede 
wszystkim praktycznego rozwiązania problemów życiowych oraz integracji spo-
łecznej i politycznej. Zimna wojna natomiast to okres zamrożenia wspomnień.  
Zajęło to 20 lat, zanim Holokaust (ponownie) wyszedł z cienia drugiej wojny świa-
towej, kolejne 20, zanim ludobójstwu temu przyznano miejsce w globalnej świado-
mości, i potem jeszcze kolejne 20 lat, zanim wydarzenie to zostało przekształcone 
w formę ponadnarodowego commemoratio.

Tablica 1. Crescendo pamięci o Holokauście
Rok Wydarzenie
1945 Koniec wojny
1965 Proces oświęcimski
1985 Przemówienie Weizsäckera
2005 Pomnik Pomordowanych Żydów Europy
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Widać tu wyraźnie skokowe wzmocnienie pamięci. Paradoksalnie jednak, im 
większa odległość czasowa od omawianych wydarzeń, tym silniejsze wspomnie-
nie. Teza o uznaniu Holokaustu za mit założycielski Europy znajduje namacalne 
potwierdzenie we wprowadzeniu nowego dnia pamięci. Dwudziestego siódmego 
stycznia 1945 roku, dzień wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię 
Czerwoną, został wprowadzony po zjednoczeniu Niemiec, w roku 1996 z inicjaty-
wy prezydenta RFN, Romana Herzoga, jako „nowy, wspólny dla całych Niemiec 
dzień pamięci”. Cztery lata później jego śladami poszedł premier Szwecji Göran 
Persson, który, w ramach odbywającej się w Sztokholmie w styczniu 2000 roku 
międzynarodowej konferencji o Holokauście, powołał do życia międzynarodową 
sieć pamięci: Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research (ITF). Organizacja ta postawiła sobie podwójny cel: 

1. przeniesienie pamięci o Holokauście przez próg nowego milenium i prze-
kształcenie jej w pamięć długotrwałą, pokonującą czasowe ograniczenia ży-
wej pamięci świadków historii oraz 

2. rozpowszechnianie wspomnień o Holokauście poza granicami i założenie 
ponadnarodowo-europejskiej wspólnoty pamięci o rozbudowanej infra-
strukturze instytucjonalnej, finansowej i sieciowej. 

Rozciągnięta czasowo i przestrzennie wspólnota pamięci ITF obejmuje 31 
państw, do których oprócz USA, Izraela i Argentyny należą wyłącznie kraje euro-
pejskie. Wraz z tworzeniem się sieci ITF data 27 stycznia została w wielu państwach 
europejskich wprowadzona jako nowy Dzień Pamięci o Holokauście. Nierzadko 
zastąpił on inne istniejące już dni pamięci2. Dwudziestego siódmego stycznia 2005 
roku, pięć lat po konferencji w Sztokholmie, Parlament Europejski w Brukseli po 
raz pierwszy uczcił minutą ciszy wyzwolenie obozu zagłady w Auschwitz i wydał 
rezolucję, w której „ustanawia dzień 27 stycznia Dniem Pamięci o Holokauście”3.

Od roku 2005 przystąpienie do wspólnoty pamięci o Holokauście wraz z prze-
jęciem zobowiązań wewnątrz sieci ITF, łącznie z wprowadzeniem nowego dnia pa-
mięci, należą do zobowiązań państw przystępujących do UE. W tym samym roku 
sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annan przyłączył 
się do tej inicjatywy i ogłosił 27 stycznia corocznym Dniem Pamięci o Holokauście.  

2 W Luksemburgu nowy dzień pamięci, który po raz pierwszy obchodzono w roku 2007, zastąpił 
10 października, rocznicę referendum z roku 1941. We Francji 27 stycznia obchodzony jest obok  
16 lipca, rocznicy największej łapanki Żydów pod okupacją niemiecką („Rafle du Vel‘ d’Hiv”, 16/17 
lipca 1942 roku), której pamięć Francuzi czczą od roku 1995, wspominając „ofiary przestępstw 
rasistowskich i antysemickich we Francji Vichy” i oddając hołd francuskim „Sprawiedliwym”.  
W USA i Izraelu 27 stycznia nie jest dniem pamięci. W obu tych państwach pamięć o Holokauście 
czczona jest wiosną w dniu odpowiadającym w kalendarzu żydowskim 27. dniowi miesiąca nisan, 
który w końcu lat 60. XX wieku został w Izraelu wprowadzony jako dzień pamięci o zbrodni Holo-
kaustu.
3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 27. 01. 2005; http:/eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:C:2005:253E:0037:0039:DE:PDF), polska wersja dokumentu: http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:253E:0037:0039:PL:PDF – przyp. tłum.
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Horyzont wspomnień wspólnoty pamięci poszerzył swój wymiar – z europejskiego 
do globalnego. Dzień ten został zdefiniowany jako apel do sumienia świata i na-
glące wezwanie do odpowiednio szybkiej i zdecydowanej reakcji na nietolerancję, 
fanatyzm, uprzedzenia, ignorancję i nienawiść.

Pamięć o zbrodniach stalinowskich (Gułagu)
Po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie przeciwstawnych sobie systemów po-
litycznych, jak już podkreślałam, zaczęło się pojawiać coraz więcej nowych rela-
cji. Rozpad bloku wschodniego i otwarcie archiwów wywołały falę wspomnień, 
która radykalnie zmieniła obraz Europy. Miały one inny charakter na wschodzie 
i na zachodzie Europy. Na zachodzie powróciła pamięć o kolaboracji i uwikłaniu  
w Holokaust, w krajach wschodnich natomiast o zbrodniach stalinizmu. 

Liczne udostępnione na nowo dokumenty historyczne przesunęły w państwach 
wschodnich Holokaust na inny poziom świadomości i jednocześnie podważyły po- 
zytywne autostereotypy narodowe. Ujawniły się przy tym kompromitujące wspo-
mnienia, o których debatowano z wielkim wzburzeniem, co zakwestionowało jed-
noznaczność i wyłączność obowiązujących narracji narodowych. Na podstawie no-
wych informacji o Francji Vichy i historii antysemityzmu w Niemczech Wschod-
nich okazuje się, iż Francja i NRD nie były wyłącznie członkami ruchu oporu, 
po Waldheimie i Jedwabnem stwierdzić należy, że Austria i Polska nie były tylko 
ofiarami, a nawet neutralna Szwajcaria musiała odkryć, że jej banki i granice prze-
kształcają się w obciążające miejsca pamięci. 

Podczas gdy na zachodzie Europy rozpowszechniały się wspomnienia spraw-
ców w odniesieniu do Holokaustu, autostereotypy narodowe na wschodzie Europy 
umacniały się poprzez koncentrację na kolektywnym wspomnieniu ofiar o czasach 
sowieckiej okupacji i dyktatury komunistycznej. W parze z kultywowaniem wła-
snego statusu ofiary szły niebezpieczeństwa polityczne: niektóre narody wschod-
nioeuropejskie oddaliły się od swojej tożsamości historycznej, a niewrażliwe na 
inne ofiary stały się częściowo zagrożeniem dla własnych mniejszości. 

Ten podział pamięci Europy nastąpił po upadku Związku Sowieckiego. Janusz 
Reiter, były ambasador Polski w Niemczech, określił pamięć podzieloną Europy 
następująco: „Jeśli chodzi o wspomnienia, to Unia Europejska pozostała kontynen-
tem podzielonym. Po jej rozszerzeniu granica, która dzieliła kiedyś Unię od państw 
wschodnich, przebiega teraz przez jej środek”. Ta pamięć podzielona znajduje się 
w sferze napięć między dwoma zapalnymi punktami wspomnień: o Holokauście 
i Gułagu; to one przeszkadzają w uformowaniu się jednej europejskiej pamięci 
kulturowej.

W perspektywie wschodniej zachowuje się dystans wobec pamięci o Holo-
kauście, w perspektywie zachodniej ów dystans odnosi się do pamięci o Gułagu.  
W celu naświetlenia różnicy między pamięcią o narodowym socjalizmie a pamię-
cią o komunizmie historyk amerykański Charles S. Maier posłużył się analogią  
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z zakresu fizyki jądrowej: „gorąca” pamięć o narodowym socjalizmie ma w histo-
rii, jak pluton, długi okres połowicznego rozpadu, podczas gdy czas połowiczne-
go rozpadu „zimnej” pamięci o komunizmie jest, jak dla trytonu, istotnie krótszy. 
Badaczka węgierska Eva Kovács skomentowała to następującymi słowami: „O ile 
jestem w stanie ocenić, to w państwach postsocjalistycznych jest odwrotnie: pa-
mięć o komunizmie stała się toposem gorącym, który potrafi zmobilizować masy, 
podczas gdy pamięć o narodowym socjalizmie pozostała chłodna”4. 

Ten podział pamięci Europy widać na przykładzie dwóch aktywistek, które na-
zwać można prekursorkami zachodniej pamięci o Holokauście i wschodniej pamię-
ci o stalinizmie5. Pierwsza z nich to Simone Veil. Przeżyła Holokaust, jest doświad-
czonym politykiem europejskim i od roku 2000 przewodniczy francuskiej Fundacji 
Pamięci o Shoah. W swoich wystąpieniach publicznych powtarza motto: „Shoah 
jest dziedzictwem nas wszystkich”, określając je jako podstawowy imperatyw pa-
mięci cywilizacji zachodniej6. Druga to Sandra Kalniete, była więźniarka Gułagu, 
postać kluczowa w walce o niepodległość Łotwy od roku 1990, była minister spraw 
zagranicznych Łotwy. Celem jej starań jest uznanie ofiar terroru stalinowskiego  
w pamięci europejskiej. Według niej nawet pamięć zwycięzcy nie może się uodpor-
nić na zbrodnie, za które jest odpowiedzialna dzisiejsza Rosja; Kalniete podkreśla: 
zwycięstwo i walka „przeciw faszyzmowi nie mogą być postrzegane jako coś, co 
na zawsze usprawiedliwia zbrodnie Związku Sowieckiego, który uciskał niezliczo-
nych niewinnych w imię jakiejś ideologii klasowej”7.

Claus Leggewie ujął trafnie ten dylemat, pisząc: „Trudność europejskiej pa-
mięci kulturowej polega na tym, aby ukazać osobliwość przemysłowo-biurokra-
tycznej zagłady Żydów europejskich, nie poddając jej jednocześnie w sposób  
dogmatyczny porównaniom historycznym i nie bagatelizując systematycznej eks-
terminacji rzekomych wrogów klasowych i wrogów narodu ani wszelkiego rodzaju 
«czystek etnicznych»”8. Dziś już trudno zrozumieć, dlaczego w pamięci europejskiej 
oba te wspomnienia wciąż jeszcze są dla siebie wzajemnie zagrożeniem i wzajem-
nie się wypierają. Ponieważ właśnie na początku lat 90. XX wieku, kiedy kwestia 
porównania obu mordów masowych stała się tabu, w trosce o pamięć o zbrodniach 
stalinizmu, mogących rzekomo zrelatywizować ustaloną właśnie pamięć o zbrodni  

4 E. Kovács, Das Gedächtnis der Shoah als mémoire croisée der verschiedenen politischen Systeme, 
„Eurozine” 2007, http://www.eurozine.com/articles/article_2007–04–18-kovacs-de.html (dostęp 
04.03.2011).
5 E. Droit, Die Shoah, Von einem westeuropäischen zu einem transeuropäischen Erinnerungsort?, 
[w:] Europäische Erinnerungsräume, K. Buchinger, C. Gantet, J. Vogel (red.), Frankfurt am Main, 
New York 2009, s. 257–265.
6 Jej autobiografia z czasów Holokaustu ukazała sie także po niemiecku: S. Veil, Und dennoch leben. 
Die Autobiographie der großen Europäerin, Berlin 2009.
7 Cyt. za E. Droit, dz. cyt., s. 159. Sandra Kalniete opisała swój los w książce: Mit Ballschuhen im 
sibirischen Schnee. Die Geschichte meiner Familie, Müchen 2005.
8 C. Leggewie, „Ende und Anfang des Leids”, Der 9. Mai: Europas gespaltene Erinnerung, 
„Sȕddeutsche Zeitung”, 7/8.05.2005, nr 104, s. 13.
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Holokaustu, w kręgu ekspertów znaleziono formułę, która pozwoli jednoznacznie 
przeciwdziałać porównaniom, by zażegnać widmo relatywizacji. 

Formuła ta pierwotnie miała rozwiązać niemiecki problem dwóch dyktatur, 
może się ona jednak także sprawdzić w pokonywaniu przeszkód na drodze do jed-
nej europejskiej pamięci kulturowej. Gdy pierwsza komisja specjalna w kwestii 
rangi pamięci o obu dyktaturach groziła zerwaniem obrad, historyk Bernd Faulen-
bach rozwiązał ten konflikt dwoma zdecydowanymi twierdzeniami: 

„Pamięć o stalinizmie nie może zrelatywizować pamięci o Holokauście. 
Pamięć o Holokauście nie może strywializować pamięci o stalinizmieˮ9.
W pamięci narodowej panuje notoryczny brak miejsca. Zasada wzajemnego 

uznania roszczeń do wspomnień i ich hierarchizacji pozwala jednak stworzyć ta-
kie miejsce i przekształcić niedające się pogodzić „albo-albo” w „zarówno-jak” 
„Dopiero niepodzielone commemoratio obu totalitarnych przeszłości, zbrodni pań-
stwowych narodowego socjalizmu i stalinizmu, rozsadza narodowe ramy referen-
cyjne. Retoryka antytotalitarna musi być prawdziwie europejska, jeśli chce uciec 
przed okowami zimnej wojny”10. 

Podczas pracy nad tym tekstem otrzymałam e-mail z Brukseli, informujący 
o miejscu spotkania, którego celem jest „to stimulate exchange of experience and 
ideas on how to reconcile the two memories (Nazism/Holocaust and Stalinism) and 
develop a European rather than national perspective on the causes and consequen-
ces of these two phenomena for modern European identity. The meeting is to mark 
a beginning of a longer term process of networking and dialogue”. To brzmi obie-
cująco, wygląda bowiem, że faza rywalizacji różnych form pamięci powoli mija.

 
Wspomnienie o drugiej wojnie światowej albo pamięć dialogiczna 
W pamięci europejskiej obecne są jednak nie tylko przeciwieństwa, charakteryzuje 
się ona także dziwnymi asymetriami. Pamięć o Holokauście rozciągnęła się daleko 
poza granice europejskie, tymczasem wewnątrz Europy otwiera się znacząca pust-
ka. W Rosji wypiera się całkowicie nie tylko pamięć o stalinizmie, ale i pamięć  
o Holokauście nie ma tam żadnego punktu zaczepienia. To pewien paradoks. 

Coraz więcej narodów wspomina co roku w dniu 27 stycznia wyzwolenie 
obozu zagłady Auschwitz w roku 1945, podczas gdy sami wyzwoliciele nawet 
nie należą do tej stale rosnącej wspólnoty pamięci. Podkreślić przy tym trzeba, że 
Armia Czerwona jest w postsowieckiej Rosji przedmiotem intensywnego narodo-
wego commemoratio. W jego centrum znajduje się Wielka Wojna Ojczyźniana, 
w której Hitler został pokonany przez Stalina. Ten sukces pokonania zła heroicznie, 
przy wielkich stratach, jest dzisiaj w postsowieckiej Rosji centrum historycznego 

9 B. Faulenbach, Probleme des Umgangs mit der Vergangenheit im vereinten Deutschland. Zur Ge-
genwartsbedeutung der jüngsten Geschichte, [w:] Deutschland. Eine Nation – doppelte Geschichte. 
Materialien zum deutschen Selbstverständnis, W. Weidenfeld (red.), Köln 1993, s. 190.
10 C. Leggewie, Der Kampf um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besichtigt, 
München 2011, s. 11. 
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postrzegania siebie i pamięci narodowej. Rosjanie czczą 9 maja 1945 roku, a więc 
nie koniec mordów masowych na europejskich Żydach, lecz koniec drugiej wojny 
światowej i zwycięstwo słynnej Armii Czerwonej oraz pamięć o licznych ofiarach 
cywilnych. Rosyjska pamięć narodowa konstruuje, wykraczając poza problema-
tyczną, szkodzącą wizerunkowi zmianę systemu z lat 1990/91, długie historyczne 
continuum rosyjskiej chwały i rosyjskiego cierpienia. Wcześniejszy autoportret in-
ternacjonalistyczny ustąpił afirmatywnemu autoportretowi narodu imperialnego11. 
Obraz ten zamyka się na przyjęcie pamięci, która nie dotyczy ofiar własnych, lecz 
obcych. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego Rosja nie przyłącza się do wspól-
noty pamięci 27 stycznia: data ta jest w pamięci rosyjskiej napiętnowana traumą 
blokady Leningradu podczas drugiej wojny światowej przez wojska niemieckie.

W europejskiej pamięci historycznej coraz wyraźniej rozpoznać można „roz-
chodzenie się wojny i Holokaustu” (Dan Diner)12. Coraz bardziej oczywiste staje 
się, że traumatycznego dziedzictwa poplątanej historii przemocy drugiej wojny 
światowej nie da się dłużej przepracowywać w ograniczonej gramatyce trady-
cyjnych narodowych konstrukcji pamięciowych. W historii tej jest wiele kwestii,  
o których wiedzą historycy, a które nie znajdują miejsca w pamięci narodowej,  
ponieważ dotychczas nie było ani takiej presji potrzeby osobistej, ani imperaty-
wu politycznego. Należy do nich wiele okropieństw drugiej wojny światowej, któ-
rych Niemcy dopuścili się na swoich sąsiadach, a które w tych miejscach stały się 
traumatycznymi, definiującymi tożsamość wspomnieniami centralnymi. Podczas 
gdy ofiary żydowskie przeniknęły do świadomości ogólnej narodu niemieckiego, 
młode pokolenie wie o polskich czy rosyjskich ofiarach niemieckich przywód-
ców czasu wojny tyle, co nic. Zbombardowanie Drezna jest na stałe zakotwiczone  
w niemieckiej pamięci narodowej, ale Niemcy nie wiedzą niemal nic na temat 
zniszczenia przez hitlerowców historycznej starówki warszawskiej i o ofiarach po-
wstania warszawskiego, najczęściej mylonego z powstaniem w getcie, które sta-
ło się sławne dzięki gestowi Willyʼego Brandta. Także wspomniana już blokada 
Leningradu przez wojska niemieckie w latach 1941–1944, jedno z najdłuższych 
i najbardziej niszczycielskich „oblężeń” w historii współczesnej, podczas które-
go zmarło z głodu niemal milion Rosjan, nie ma swego miejsca w niemieckiej 
pamięci historycznej13. Tych paradygmatycznych europejskich lieux de mémoire, 
do których zalicza się także Oradour, nie omawia się w szkołach, nie wspomina 
się o nich w dyskusjach, nie są one w żaden sposób symbolicznie reprezentowane  
w przestrzeni publicznej. Stanowią jednak – przez ich asymetrię silnej pamięci po 
jednej stronie i zapomnienia po stronie potomków sprawców – istotną część brze-
mienia przeszłości i trwale zniekształcają europejską komunikację wewnętrzną. 

W jaki sposób można pokonać te asymetrie i granice, by znaleźć w Euro-
pie drogę od podzielonej do zintegrowanej i wspólnej pamięci kulturowej? Aby  

11 D. Diner, Gegenläufige Gedächtnisse. Ȕber Geltung und Wirkung des Holokaust, s. 58.
12 Tamże, s. 9.
13 P. Jahn, 27 Millionen, „Die Zeit”, 14.06.2007, nr 25.
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odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym wprowadzić termin „pamięć dialogicz-
na”. Rozumiem przez nią politykę pamięci między dwoma lub więcej państwami 
powiązanymi ze sobą wspólną historią przemocy, które wzajemnie uznają swój 
udział w straumatyzowanej historii drugiego państwa oraz empatycznie włączają 
cierpienia drugiego we własną pamięć. Pamięć dialogiczna to także wzajemne po-
wiązania i rozbicie zbyt jednolitych konstrukcji pamięciowych wzdłuż granic naro-
dowych14. Droga do pamięci dialogicznej jest z pewnością bardzo długa, ponieważ 
pamięć narodowa skonstruowana na zasadzie monologu ma za zadanie wspierać  
i celebrować tożsamość narodową. Dlatego istnieje stała tendencja do zawężania 
pamięci narodowej do pewnego akceptowalnego wycinka. W obliczu traumatycznej 
przeszłości zazwyczaj istnieją tylko trzy role, które pamięć narodowa jest w stanie 
zaakceptować: rola zwycięzcy, który pokonał zło, rola wyzwoliciela i męczennika 
walczącego przeciwko złu, i wreszcie rola ofiary, która w sposób bierny doznała 
zła. Wszystko, co znajduje się poza tymi pozycjami i ich perspektywą, nie może 
stać się, lub tylko z wielkim trudem staje się, przedmiotem akceptowalnej narracji  
i dlatego na płaszczyźnie oficjalnej jest „wypierane”.

Charakter monologiczny pamięci narodowej w latach 20. XX wieku skrytyko-
wał Marc Bloch: „Przestańmy wreszcie poruszać się od historii narodowej do histo-
rii narodowej, nie rozumiejąc się wzajemnie”. Mówił też o „dialogu niedosłyszą-
cych, w trakcie którego odpowiada się na pytania rozmówcy zupełnie odwrotnie”15. 
Dziś pamięć narodowa nie istnieje już tylko w izolacji, lecz jest silnie powiązana 
z innymi pamięciami narodowymi. Druga wojna światowa to część pamięci euro-
pejskiej, którą państwa członkowskie UE dźwigać mogą tylko wspólnie i we wza-
jemnym dialogu. Integracja europejska nie może naprawdę posuwać się do przodu 
tak długo, jak umacniają się monologiczne konstrukcje pamięciowe. To, co opisuję 
tutaj terminem „wspomnienia dialogiczne”, nie jest w żadnym wypadku ogólnie 
praktykowaną formą radzenia sobie z podzieloną historią przemocy, ale wielką 
szansą polityczną i kulturową, którą daje Europa. Konstelacja Unii Europejskiej 
daje niepowtarzalną szansę przejścia od monologicznej do dialogicznej konstrukcji 
pamięci. Psychoanalityk Alexander Mitscherlich mówił o „długo odsuwanym prze-
pracowaniu przeszłości według zasady realności”, które dziś można zrealizować 
pod warunkiem przybliżania się do siebie w Europie16. Richard Sennett podkreślał, 
że potrzeba wielu sprzecznych wspomnień, aby uznać niewygodne fakty histo-
ryczne17. Dokładnie tutaj leży szczególny, podtrzymujący w gotowości europejskie 

14 Patrz więcej na ten temat A. Assmann, Europe: A Community of Memory? Twentieth Annual Lecture 
of the GHI, November 16, 2006, [w:] German Historical Institute Bulletin, No. 40 (Spring 2007), 
s. 11– 25.
15 Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der Annales in ihren Texten 1929–1992, M. Middell (red.), 
Leipzig 1994, s. 159.
16 A. i M. Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu Trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, posłowie 
1970, München 1977, s. 365.
17 R. Sennett, Disturbing Memories, [w:] Memory, P. Fara, K. Patterson (red.), Cambridge 1998, 
s. 10–26, cytat, s. 14.
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ramy pamięci potencjał, dotychczas wykorzystywany tylko częściowo. Podczas 
gdy wspomnienia monologiczne stawiają w centrum własne cierpienia, wspomnie-
nia dialogiczne przyjmują do swojej pamięci cierpienia zadane sąsiadowi. Wspo-
mnienia dialogiczne nie wchodzą do nastawionego na wieczne trwanie etnicznego 
paktu wspomnieniowego – formy, która powstała wyłącznie dla wspomnień o Ho-
lokauście. Wspomnienia dialogiczne owocują wspólną wiedzą historyczną wokół 
zmieniających się konstelacji sprawców i ofiar. W tej podzielonej traumatycznej 
historii przemocy oba wspomnienia zostają „wyniesione”. Zacytuję jeszcze raz 
Clausa Leggewiego: „Jeśli Europa miałaby posiadać pamięć kolektywną, to jest 
ona tak samo różnorodna jak jej narody i kultury. Wspomnienia nie dają się regulo-
wać mnemotechnikami, a już na pewno nie oficjalnymi aktami państwowymi czy 
rutynowymi rytuałami pamięci, jak 8 czy 9 maja. Europejska może być jednak ta 
droga, którą znajdziemy, by wspólnie pamiętać o zbrodniach naszych przodków  
i wyciągnąć z nich przezorną naukę dla teraźniejszości europejskich demokracji”18. 
Zjednoczona Europa nie potrzebuje jednolitego, ale z pewnością kompatybilnego 
europejskiego obrazu historii. Nie chodzi tu z całą pewnością o abstrakcyjną, ujed-
noliconą mistrzowską narrację europejską, w której zlewają się wspomnieniowe 
punkty widzenia zainteresowanych, lecz o dialogiczne odwoływanie się i wzajemną 
zdolność przyłączania narodowych obrazów historii. Włoska badaczka oral history 
Luisa Passerini wprowadziła w tym kontekście pewne ważne rozróżnienie. Mówi 
ona o shared narratives (lub wspólnych historiach) i shareable narratives w sen-
sie historii dających się przyłączyć19. Wspomnienie dialogiczne jest zakotwiczone 
w pamięci narodowej, jednak poprzez perspektywę ponadnarodową przekracza ho-
ryzonty narodowe. Na wspólną przyszłość spojrzeć można dopiero na podstawie 
wzajemnego uznania byłych ofiar i sprawców. Tak długo jednak, jak dominują za-
wężone obrazy historii, w Europie nadal panuje „dialog niedosłyszących”, aby nie 
powiedzieć: nabrzmiewająca „wojna domowa wspomnień”. Ze ślepej uliczki hero-
icznych mitów i konkurencji ofiar wyprowadzić nas może wyłącznie, powtarzając 
twierdzenie Petera Esterhazyego, „dzielona europejska wiedza o nas samych jako 
o sprawcach i ofiarach”20. Zasadę ponadnarodowego dialogicznego wspomnienia 
w Europie ujął trafnie inny węgierski pisarz György Konrad: „Dobrze jest, gdy 
wymieniamy wspomnienia i dowiadujemy się, co inni myślą o naszych historiach. 
[…] Wspólna europejska historia jest dobrem ogólnym, dostępnym dla każdego 
bez zobowiązań narodowych lub innego skrępowania”21. Także tym stwierdzeniem 

18 C. Leggewie, dz. cyt., kontynuuje: „Przy czym Europa nie może oczywiście swojej samoświadomo-
ści czerpać jedynie z obalenia swojej historii zbrodni”.
19 L. Passerini, Shareable Narratives? Intersubjectivity, Life Stories and Reinterpreting the Past, Ber-
keley Ms., sierpień 2002, s. 5, 14.
20 P. Esterhazy, Alle Hände sind unsere Hände, „Süddeutsche Zeitung”, 11.10.2004, nr 236, s. 16.
21 G. Konrad, Aufruhr, Przemówienie z okazji otwarcia 50-lecia istnienia Akcji Znaku Pokuty 3 maja 
2008 roku w Domu Kultur Świata w Berlinie, www.asf-ev.de/fileadmin/asf_upload/aktuelles/Jubila-
eum2008/gyoergy.pdf.
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Konrad nie opisał stanu faktycznego, ale nazwał po imieniu ten szczególny poten-
cjał, który trzyma w gotowości ramę kulturową UE dla jej krajów członkowskich.

Sen i trauma znajdują się w Europie bardzo blisko siebie. Z tym obciąże-
niem historycznym łączy się także szczególna norma wspomnieniowa. Dotyczy 
to przede wszystkim traumy Holokaustu, która stworzyła wspomnienie narodowe, 
europejskie i transeuropejskie. Dotyczy to jednak także traum wojny i okresu po-
wojennego, ponieważ wspólna pamięć historii przemocy jest najbardziej skutecz-
ną metodą zwalczania sytuacji, które przemoc tę umożliwiły. W takim stopniu, 
w jakim Europejczycy staną się mieszkańcami ich wspólnej historii, umocni się  
wspólny Dom Europa. Na tym polega nieskończona utopia Europy.

Przełożyła Edyta Grotek
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