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Od Redakcji

Pamięć historyczna dla przyszłości

Boża Opatrzność zawsze prowadzi nas ku przyszłości. Nie oznacza to 
jednak, że przeszłość odchodzi w zapomnienie. Pozostaje ona w pamięci i ma 
duże znaczenie zarówno dla teraźniejszości, jak i dla przyszłości.

W jednym z języków Zachodniej Afryki (język Akan) spotykamy pojęcie 
„sankofa”, które jako aforyzm brzmi: „se wo were fi na wosan kofa a yen-
ki”. Jego znaczenie możemy wyrazić następująco: „Musimy powrócić i odzy-
skać swoją przeszłość, abyśmy mogli zrozumieć, po co i w jaki sposób stali-
śmy się tym, kim jesteśmy dziś”.

Powrót do korzeni, spojrzenie na przebytą drogę, pomaga w pełniejszym 
przeżywaniu teraźniejszości i ułatwia podejmowanie wyborów, co do drogi 
ku przyszłości.

W dzisiejszym świecie, jak zauważył Benedykt XVI, rozpowszechnia się 
mentalność, której cechą jest „brak zainteresowania historią”. W konsekwencji 
zaniedbuje się badania historyczne i nauczanie historii. Rezultatem jest spo-
łeczeństwo, które „nie pamięta o własnej przeszłości, a tym samym pozba-
wia się zdobytych dzięki doświadczeniu kryteriów i nie potrafi już stworzyć 
podstaw harmonijnego współistnienia i wspólnego zaangażowania w realiza-
cję przyszłych celów. Takie społeczeństwo jest szczególnie podatne na ide-
ologiczną manipulację” (Przemówienie do Papieskiego Komitetu Nauk Histo-
rycznych, 7 III 2008 r.).

Benedykt XVI zwraca uwagę, że nieuchronnym rezultatem takiego roz-
woju sytuacji jest „społeczeństwo nieświadome swojej przeszłości, a tym sa-
mym pozbawione pamięci historycznej. Każdy człowiek widzi, jak poważne 
są tego konsekwencje: utrata pamięci powoduje u jednostki utratę tożsamo-
ści i w analogiczny sposób to zjawisko występuje w skali całego społeczeń-
stwa” (tamże).

Problem utraty „pamięci historycznej” może dotknąć również wspólno-
ty zakonne. Zaangażowanie w realizację bieżących zadań sprawia, że brakuje 
czasu na „wspominanie” przebytej drogi, czyli na refleksję nad przeszłością. 
Oderwanie od przeszłości powoduje, że przestaje się odczuwać więź z poko-
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leniami, dzięki którym wspólnota zakonna istnieje dzisiaj. Brak pamięci histo-
rycznej sprawia, że wspólnota pozbawiona jest bogactwa doświadczeń, które 
Bóg przekazał minionym pokoleniom. Budowanie przyszłości powinno opie-
rać się na fundamencie przeszłości, którego najważniejszym elementem jest 
doświadczenie Założyciela wspólnoty i szczególnie tych jej członków, którzy 
osiągnęli świętość życia, potwierdzoną ze strony Kościoła, co najmniej dekre-
tem heroiczności cnót. Pamięć o ich świętym życiu umacnia tych, którzy dzi-
siaj kroczą drogą powołania.

Ku przyszłości podążają ci, którzy radują się, że prowadzi ich Bóg. Od-
najdują zatem znaki Jego działania nie tylko w teraźniejszości, ale i w prze-
szłości, co ożywia ich nadzieję i mobilizuje do większej gorliwości w realiza-
cji misji wspólnoty. 

Utrata pamięci historycznej jest szczególnie niebezpieczna w kontekście 
wierności swojej zakonnej tożsamości. Można ją nawet utracić i „zagubić się” 
w teraźniejszości, czyli nie wiedzieć, skąd się przychodzi i dokąd zmierza. 
Trudno wtedy o pasję życia zgodnie z charyzmatem wspólnoty. Trudno o po-
dejmowanie nowych zadań zgodnie z charyzmatyczną inspiracją. 

Warto czasem zatrzymać się, aby spojrzeć w przeszłość, gdyż znaki Bo-
żego działania nie tracą swojej aktualności i nie wpadają w „otchłań czasu”, 
ale padają na glebę żyzną serca wspólnoty, gdzie mają wzrastać i przynosić 
owoce także w przyszłości. 

Niech kolejny tom „Ephemerides Marianorum” będzie zachętą, aby za-
trzymać się pośród codzienności i odświeżyć swoją pamięć historyczną.

Janusz Kumala MIC

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP,
Licheń Stary, 8 grudnia 2016 r.
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Editorial

Remembering history in the future times

Divine Providence always orients us towards the future. However, this 
does not mean that the past times fall into oblivion. They remain in our 
memory and continue to be of great importance both to our present and 
our future.

One of the Western-African languages (the Akan language) has a word 
“sankofa,” which says as an aphorism: “se wo were fi na wosan kofa a yenki.” 
Its meaning can be expressed as follows: “We must return and rediscover 
our past so that we can understand why and how we became what we are 
today.”

Rediscovering our roots and examining the traveled path we have taken 
helps us to better live out the present and make choices for the future.

Typical of today’s world mentality which has become widespread is, as 
Benedict XVI observed, its “disinterest in history.” Consequently, historical 
research and teaching of history are neglected. “This produces a society that, 
forgetful of its own past and therefore unequipped with criteria acquired 
through experience, is unable to program a harmonious coexistence and 
a common commitment in accomplishing future objectives. Such a society is 
particularly vulnerable to ideological manipulation” (Address to the Pontifical 
Committee for Historical Sciences, March 7, 2008).

Benedict XVI remarks that “This development inevitably produces 
a society ignorant of its own past and therefore deprived of historical memory. 
No one can fail to see the grave consequence of this: as the loss of memory 
provokes a loss of identity in the individual, this phenomenon analogously 
occurs for society as a whole” (ibid.).

The problem of losing “historical memory” may also affect religious 
communities. Absorption of day-to-day commitments ends with a lack of time 
for “reminiscing” on the journey, that is, reflecting on the past. A breach from 
the past causes the loss of the sense of unity between generations thanks to 
which the religious community exists today. The lack of historical memory 
strips the community of the wealth of experience which God has imparted to 
past generations. Working for the future should be based on the foundation 
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of the past, the most important building block of which is the experience of 
the Founder of the community and especially those of its members, who have 
attained that holiness of life, confirmed by the Church at least by a decree 
of heroic virtue. The memory of their holy lives strengthens those who walk 
the path of vocation today.

Those are heading towards the future who rejoice that God is leading 
them. Thus, they find signs of His actions not only in the present but also 
in the past, which revitalize their hope and mobilize them in a greater zeal 
for the realization of the mission of their community.

The loss of historical memory is particularly dangerous in the context 
of fidelity to the religious identity. It is possible to lose even it and “to get 
lost” in the present, in other words, not to know where he should be or 
where he needs to go because he cannot remember where he came from. 
It is difficult then to have a passion for life according to the charism of the 
community. It is difficult to take on new tasks according to that specific 
charismatic inspiration.

Sometimes it is worthwhile to stop to look back to the past, because the 
signs of God’s action do not lose their relevance and pass into the “abyss 
of time,” but fall on the fruitful soil of the hearts of the community, where 
they will grow and bear fruit in the future.

May the new issue of “Ephemerides Marianorum” be an incentive to 
stop in our daily routine and refresh our historical memory.

Janusz Kumala, MIC

On the solemnity of the Immaculate Conception of the B.V.M.,
Licheń Stary, Dec. 8, 2016 


