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Pami , definiowana jako zdolno  umys u do przyswajania, utrwalania i przypominania
doznanych prze  i wra , jest niezwykle delikatnej i kruchej materii.  Nie ma jednej pami ci,
a ponadto wszystkie jej rodzaje podlegaj  ró norodnym wp ywom.

Druga wojna wiatowa, ze wzgl du na tragizm do wiadcze  i konsekwencje, sta a si  nie
tylko wyra  cezur  w historii narodów, ale zmieni a pogl dy ludzi i ich wizje
cz owiecze stwa.

Dlatego mimo up ywu 60 lat  od jej zako czenia pami  o wojnie,  okrucie stwie,
masowym ludobójstwie, zaplanowanej i realizowanej z niezwyk  determinacj  eksterminacji
milionów  ludzkich istnie , ale tak e o bohaterstwie, ludzkiej solidarno ci, pomocy ratuj cej
ycie i odruchach zwyk ej yczliwo ci, jest wci ywa. Tylko e ka dy, kto prze  wojn

zachowa  o niej inne wspomnienie, które ponadto w miar  up ywu lat ulega o te  ró nym
modyfikacjom. St d zarówno w ród przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, jak i w ró nych
kr gach spo ecznych od lat  (z ró nym nat eniem) toczy si  dyskusja o rodzajach, formach i
funkcjach pami ci, o przemianach w wiadomo ci historycznej spo ecze stw, ewolucji
pogl dów  zwyci zców i pokonanych, o sposobach upami tniania wydarze  z przesz ci, o
próbach relatywizowania zbrodni i zacierania ró nic mi dzy sprawcami i ofiarami. Przedmiotem
licznych docieka  s  te  próby manipulowania pami ci  i wykorzystywanie jej do aktualnych
celów politycznych.

Przemiany, jakie dokonuj  si  po 1989 r. w Europie rodkowej i Wschodniej pozwalaj
tak e na wzbogacanie pami ci poprzez odkrywanie i ujawnianie tych do wiadcze  wojny, które
wcze niej nie przenika y do powszechnej wiadomo ci - ukazuj  bowiem na przyk ad amanie
przez nierzy Armii Czerwonej przyj tych w cywilizowanym wiecie norm moralnych oraz
polskiego prawa, dotycz  zachowa  osób, które dotychczas uznawane by y wy cznie za ofiary
lub bra y udzia  w tajnych misjach.

 Aktualny numer „Przegl du Zachodniego”, podejmuj c ró ne w tki dyskursu, wpisuje
si  w ogóln  refleksj  nad przewarto ciowaniem polskiej pami ci zbiorowej, szerzej nad
kondycj  wspó czesnego cz owieka.


