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Projekt "Connecting Memories/ Łączenie wspomnień" 
realizowanego pod patronatem programu Erasmus+ 
podejmuje tematykę pamięci kulturowej w aspekcie 
indywidualnym i zbiorowym. 

Odwołuje się do przeżyć Europejczyków 
(Polaków, Niemców, Finów, Hiszpanów i Francuzów) 
z czasów transformacji ustrojowej (1989) 
ich pamiętania i przekazywania kolejnym pokoleniom.



Czym jest pamięć zbiorowa i jakie ma znaczenie 
polityczne i społeczne?

• Pamięć jako długotrwały projekt zajmuje 
obecnie badaczki i badaczy z różnych 
obszarów akademickich: filozofów, 
neurologów, krytyków kultury, psychologów, 
socjologów, politologów a nawet teoretyków 
kwantowych. 

• Interesuje ich proces tworzenia i niszczenia 
pamięci osobistej, zbiorowej, biochemicznej. 



Czym jest pamięć zbiorowa i jakie ma znaczenie 
polityczne i społeczne?

• Powstają projekty zajmujące się lim item  
zapamiętywania, polityki zapamiętywania, 
społecznych skutków zapamiętywania 
oraz przyglądania się temu jak 
zapamiętywanie miesza kategorie 
linearności i przestrzenności, poetykę i 
tematykę narracji. 

(Felman & Laub, 1992)
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Trudno jest zdefiniować pojęcie 
pamięci

• Może ona być efektem ludzkiej zdolności do 
utrwalania doświadczenia i przyczynia się do 
budowania wiedzy zarówno o sobie jak i o 
świecie, ale także i rodzajem czynności 
związanym z procesem zapamiętywania. 

• Mamy tu do czynienia albo z pamięcią w sensie 
przedmiotowym albo czynnościowym. Obu tych 
aspektów właściwie nie można od siebie oddzielać. 

• Dlatego zamiast wyczerpującej definicji 
powstają raczej klasyfikacje pamięci 
(Kaniowska, 2003). 



• Pojęcie pamięci zbiorowej do nauk 
społecznych wprowadził Maurice Halbwachs 
(Społeczne ramy pamięci, 2008), który 
uważał, że pamięć indywidualna funkcjonuje 
zawsze w kontekście pamięci zbiorowej. 

• Postrzeganie własnej przeszłości ma 
wpływ na to jak widzimy siebie dzisiaj i 
kim jesteśmy. 



• Temat pamięci podejmowany intensywnie  w naukach 
humanistycznych i społecznych od lat 60 XX wieku, a w latach 
80 i 90 jeszcze wzrosło nim zainteresowanie i zaczęto 
wykładać go na uniwersytach. 

• Kluczowe prace: 
• The Past is a Foreign Country Davida Lowenthala (1985)  
• History and Memory Jacques’a Le Goffa (1984)
• Realms of Memory: Rethinking the French Past Pierr’a Nory (1998) 

a wraz z nimi teza o narastającym memory boom lub memory 
turn, który jest równie istotny co wcześniejsze zwroty 
humanistyki jak zwrot lingwistyczny, przestrzenny czy obrazowy. 



• Nawet jeśli nie jest to przełom, a tylko 
nowy paradygmat badawczy, przyznać 
trzeba, że powstają nowe ośrodki 
naukowe oddające się memory studies 
(Saryusz-Wolska, 2009, p. 7). 

• W 2008 roku Wydawnictwo Sage 
zainicjowało periodyk „Memory Studies”.



• Pamięć silnie powiązana jest z 
tożsamością jednostek jak i społeczeństw, 
a przeszłość w naszej pamięci 
dostosowana jest do naszej tożsamości i 
wynika z naszego pochodzenia 
etnicznego, klasy społecznej, czy relacji 
władzy, które to elementy decydują o tym 
co pamiętamy a co zapominamy.

(Nowak 2011, p. 56). 



• Oprócz związków pamięci zbiorowej z 
tożsamością istotne są także jej związki z 
władzą. 

• Pamięć zbiorowa odnosi się do 
legitymizacji istnienia danej zbiorowości, 
jej struktur oraz form władzy politycznej. 



• Panowanie nad czasem i stosunkiem 
społeczeństwa do czasu jest źródłem 
władzy i zarazem sposobem jej 
sprawowania. 

• To władza polityczna określa, co ma być 
pamiętane i w jaki sposób (Szacka, 2006).



9 listopada 1989

https://www.youtube.com/watch?v=aRVMpW7DjNo
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 na poziomie subinterpretacji   
- w jaki sposób człowiek doświadcza, odbiera i kształtuje 
własne rozumienie tego, co go spotyka 

na poziomie sfery publicznej 
- jak owe doświadczenia w formie kulturowych ekspresji tworzą 
powszechny i wspólnotowy  obieg wiedzy, świadomości i 
wartości, tzn. dyskurs publiczny

na poziomie meta-praktyk
- jak dyskursy publiczne, są przetwarzane na polityki publiczne
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