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przedmowa

o pamięci i zapominaniu  
w pedagogice 

Zagadnieniem pamięci zajmują się badacze z różnych dziedzin 
nauki, m.in. historycy, filozofowie, teologowie, pedagodzy1. 

w piśmiennictwie naukowym można wymienić wiele rodzajów 
pamięci. najbardziej znane to pamięć indywidualna i pamięć 
zbiorowa. pamięć zestawiana jest także z różnymi przejawami 
aktywności człowieka, jego cechami i postawami. dla egzemplifi-
kacji zagadnienia warto wymienić następujące połączenia: pamięć 
i intelekt, pamięć a odpowiedzialność, pamięć a pojednanie, pa-
mięć a przebaczenie, pamięć zakazana, pamięć kulturowa i pamięć 
etniczna. z pamięcią wielu autorów łączy zjawisko tożsamości. 

Szacunek do przeszłości to nic innego jak pamięć o niej. pięk-
nie nazwała to wisława Szymborska w znanym swoim wierszu 

1 z nowszych publikacji poruszających zagadnienie pamięci i zapominania 
warto wymienić m.in.: J. le goff, Historia i pamięć, przekł. a. gronowska, 
J. Stryjczyk, wstęp p. rodak, warszawa 2007; Pamięć, etyka, historia. Anglo-
amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. e. domańska, 
poznań 2002; Pamięć, historia, polityka, red. nauk. a.p. Bieś, m. chrost, B. to-
pij-Stempińska, Kraków 2012; p. ricouer, Pamięć, historia, zapominanie, prze-
kład J. margański, Kraków 2006; U źródeł pamięci. O zapominaniu w historii, 
teologii i literaturze, red. p. roszak, toruń 2013.
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pt. Rehabilitacja: „umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamię-
cią im się płaci”2. i zapewne biografie są wyrazem owej pamięci 
w pedagogice. duccio demetrio, profesor uniwersytetu w me-
diolanie, w swojej pracy zatytułowanej Pedagogika pamięci pisał: 
„pamięć pielęgnowana przez nas samych (również z myślą o in-
nych) wyzwala w nas moc ponownego przeżywania i potęguje sens 
uczenia o życiu lub przynajmniej o niektórych jego fragmentach, 
które udało się nam rozumowo ogarnąć”3. i w tym wypadku, jak 
powie ten autor: „teraźniejszość przestaje być jałowym przywoły-
waniem przeszłości, a zaczyna być od-tworzeniem w chwili, gdy 
pamięć wywołuje nostalgię i poczucie straty, ustępuje miejsca 
nadziei, pragnieniom i chęci przemierzania przestrzeni”4.

pamięci towarzyszy jednak zapominanie. mówimy nawet 
o różnych jego formach5. zapominanie dokonuje się codziennie. 
ze zjawiskiem tym w odniesieniu do historii mamy do czynienia 
wtedy, gdy do świadomości społecznej nie dociera prawdziwa 
wiedza na temat przeszłości, wiedza, która znajduje potwierdze-
nie w źródłach. Społeczeństwo żyje zasłyszanymi półprawdami, 
niekiedy nawet pomówieniami, których już często nikt nie wyja-
śnia. zdarza się oczywiście, że ktoś będzie usiłował wytłumaczyć 
pewne zdarzenia, powołując się na prawo – wówczas uprawianie 
historii przeniesie się na salę sądową. w najlepszym przypadku 
zapominaniu towarzyszy życie społeczeństwa stereotypami.

Są różne mechanizmy zapominania – prócz braku wiedzy 
między innymi obyczaj. zapominanie najczęściej tłumaczy się 
naciskami. w ostatnich czasach zapominanie jest niekiedy, jak po-

2 w. Szymborska, Wiersze wybrane, Kraków 2002 s. 40.
3 d. demetrio, Pedagogika pamięci, łódź 2009, s. 14.
4 tamże, s. 31.
5 m. augé, Formy zapominania, przekł. a. turczyn, wstęp J. mikułowski 

pomorski, Kraków 2009.
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wiedziałby paul ricoeur, nakazem6. wyraża się to w prowadzeniu 
bezprzedmiotowych dyskusji naukowych bez użycia argumentów 
opartych na faktach historycznych. 

zjawisko zapominania jest także niezwykle popularne w pe-
dagogice. zapominanie staje się w naszych czasach niekiedy na-
kazem pedagogicznym, przy czym, o ile polityk czyni to dla celów 
politycznych, tj. doraźnych, o tyle uczony, a zwłaszcza pedagog 
nie może realizować celów doraźnych. przy takim działaniu pe-
dagogów w niepamięć odchodzą ludzie zasłużeni dla kultury. 
wygodnie jest zapominać o innych, wówczas możemy mówić 
tylko o sobie. profesor czesław majorek7, wybitny historyk wy-
chowania, taką postawę podsumowuje tymi słowy: „i co, przed 
nami była tylko pustynia?”.

zapominanie w pedagogice łączy się w ostatnim czasie z dys-
kredytacją badań historyczno-pedagogicznych. takie podejście 
do przeszłości wynika z faktu, iż zapominamy o tym, że subdy-
scypliny pedagogiczne mają swoją historię, której twórcami byli 
wybitni ludzie. profesor Kamilla mrozowska w swej refleksji na 
temat historii wychowania stwierdzała, że „nie wolno dopuścić, 
aby twórcy i współtwórcy subdyscyplin pedagogicznych odeszli 
w zapomnienie”8. 

warto w tym kontekście przypomnieć, co jest istotą pisarstwa 
historycznego. Jak mówił gottfried wilhelm leibniz: „głównym 
zadaniem dziejopisarstwa – podobnie jak i poezji – jest uczyć 

6 p. ricouer, Pamięć, historia, zapominanie, s. 596–600.
7 profesor czesław majorek, krakowski historyk wychowania, oświaty 

i nauki.
8 na ten temat w artykule w. Szulakiewicz, Kamilla Mrozowska o wartości 

poznania przeszłości oświatowo-wychowawczej, w: Miejsce i rola historii oraz 
historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, red. 
J. pisulińska, p. Sierżęga i l. zaszkilniak, rzeszów 2008, s. 658–672.
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cnoty i mądrości przez pokazywanie przykładów”9, i w tym zna-
czeniu mówimy o przeszłości jako przedmiocie wiedzy. Biografie 
pedagogiczne stanowią wyraziste przykłady, są także przejawami 
pamięci w pedagogice. wprawdzie trudno czasem jest żyć z pa-
mięcią, zwłaszcza gdy wracają poprzez nią sprawy trudne. Jednak 
nie można bez niej żyć. w tej kwestii trzeba przyznać słuszność 
wisławie Szymborskiej, która w wierszu pt. Trudne życie z pamię-
cią próby rozstania z pamięcią tak opisała: 

czasami mam jej towarzystwa dosyć.
proponuję rozstanie. od dzisiaj na zawsze.
wówczas uśmiecha się z politowaniem,
bo wie, że byłby to wyrok i na mnie10.

* * *
oddawany do rąk czytelników zbiór artykułów jest przykładem 
pamięci w pedagogice i w szeroko rozumianej edukacji. autorzy 
w swych studiach przywołują biografie osób zasłużonych dla teorii 
i praktyki pedagogicznej. główną intencją prezentowanych wy-
powiedzi było ukazanie podstaw źródłowych i bibliograficznych 
omawianych życiorysów, dzięki temu autorzy wskazali dalsze 
możliwości badań.

9 O historii. Sentencje myśli aforyzmy, wybrał i opracował a. łaski, war-
szawa 2001, s. 59.

10 w. Szymborska, Tutaj, Kraków 2009, s. 16.




