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Miksi tarvitaan Euroopan historian talo?

Euroopan unionin syntyyn johtanut vuosikymmeniä kestänyt prosessi on vaikuttanut suuresti Euroopan maihin ja niiden hallintojärjestelmiin. 
Tähän mennessä ei kuitenkaan ole ollut museota, jossa tämä kehitys olisi voitu asettaa laajempaan historialliseen kontekstiin ja jossa eri Euroo-
pan maiden ja kansojen erilaisia kokemuksia olisi voitu koota yhteen ja esittää rinnakkain.

Sukupolvi, joka koki 1900-luvun traagiset tapahtumat ja ryhtyi perustamaan Euroopan yhteisöjä, on poistumassa keskuudestamme. Siksi nyt on 
aika esitellä Euroopan yhdentymiskehitystä helppotajuisesti laajalle yleisölle. On myös selitettävä sen kehityksen tärkeimmät vaiheet, keskeiset 
vaikuttimet ja päämäärät, jotta tulevat sukupolvet ymmärtäisivät, miten ja miksi unioni on kehittynyt sellaiseksi kuin se nykyään on. Erityisesti 
kriisiaikoina on tärkeää herätellä ja lisätä tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja muistaa, ettei rauhanomainen yhteistyö suinkaan ole itsestään-
selvyys.

Näistä syistä Euroopan parlamentti on perustanut Euroopan historian talon, jossa kansalaiset voivat pohtia tätä historiallista prosessia ja sen 
merkitystä nykyisyydelle. Parlamentti uskoo, että museo voi olla paikka, jossa voidaan oppia ymmärtämään nykytilanteita historiallisista lähtö-
kohdista käsin ja menneiden kokemusten valossa ja virittää keskustelua niistä.

Mitkä ovat hankkeen keskeiset periaatteet?

Hankkeen kantavana ajatuksena on alusta alkaen ollut halu lisätä avoimella ja innostavalla tavalla tietoa Euroopan historiasta ja tietoisuutta 
eurooppalaisten erilaisista muistoista. Hankkeesta haluttiin tieteellisesti riippumaton ja hankeryhmästä kansainvälinen, joten siihen kutsuttiin 
historioitsijoita ja museoalan ammattilaisia eri puolilta Eurooppaa. He ovat näyttelyitä suunnitellessaan pyrkineet varmistamaan, että Euroopan 
historia ja sen tulkinnat kaikessa moninaisuudessaan ovat tasapuolisesti edustettuina.

Kansainvälisesti arvostetuista historioitsijoista ja museoalan ammattilaisista koostuva tieteellinen toimikunta varmistaa näyttelyn sisällön ti-
eteellisen paikkansapitävyyden ja relevanssin.

Missä Euroopan historian talo sijaitsee?

Euroopan historian talo sijaitsee Léopold-puistossa olevassa Eastman-rakennuksessa lähellä unionin toimielimiä. Vuonna 1935 rakennetussa 
Eastman-rakennuksessa toimi aluksi vähävaraisten lasten hammasklinikka, jonka toimintaa rahoitti lahjoitusvaroin Kodak-kameran keksijä, 
amerikkalainen liikemies George Eastman. Rakennuksen muuttamisesta näyttelytilaksi järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti ryhmä, johon 
kuuluvat ranskalainen Chaix & Morel et associés, saksalainen JSWD Architekten ja belgialainen TPF. Niiden suunnitelmiin sisältyi julkisivure-
montti, jossa säilytettiin rakennuksen historiallinen estetiikka, sekä nykyaikaisen laajennusosan rakentaminen talon pihalle ja katolle.

Mistä hanke sai alkunsa?

Ajatuksen Euroopan historian talon perustamisesta esitti Euroopan parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering vuoden 2007 virkaanastujais-
puheessaan. Seuraavana vuonna nimekkäistä eurooppalaisista historioitsijoista ja museoalan asiantuntijoista koostuva komitea luonnosteli 
hankkeen toiminta-ajatuksen asiakirjassa ”Euroopan historian talon ideaperusta”, jossa siitä kaavailtiin museoalan uusinta ajattelua edustavaa 
nykyaikaista näyttely-, dokumentaatio- ja tiedotuskeskusta.

Tieteellinen hankeryhmä aloitti työnsä tammikuussa 2011. Tämä eri Euroopan maiden asiantuntijoista koottu ryhmä määritteli vaihe vaiheelta 
uuden museon toiminta-ajatuksen ja tehtävät sekä pysyvän näyttelyn kerronnallisen rakenteen. Se käsitteli eri asiakokonaisuuksia, kuten kävi-
jäpolitiikkaa, vaihtuvia näyttelyitä ja esinekokoelman perustamista. Tieteellinen toimikunta toimi hankeryhmän neuvonantajana ja hyväksyi 
työn tulokset. Parlamentin puhemiehistö (puhemies ja 14 varapuhemiestä) hyväksyi kaikki tärkeimmät päätökset.



Mistä museo kertoo?

Pysyvässä näyttelyssä keskitytään tärkeimpiin tapahtumiin ja kehityskulkuihin, jotka ovat vaikuttaneet siihen, millaiseksi Eurooppa on muotou-
tunut. Siinä painotetaan näihin tapahtumiin liittyviä moninaisia kokemuksia, tapahtumien tiedostamista ja tulkintaa.

Se ei kuvaa yksittäisten Euroopan valtioiden ja alueiden historiaa vaan keskittyy eurooppalaisiin ilmiöihin. Tieteellinen hankeryhmä sovelsi kol-
mea kriteeriä: tapahtuman tai ajatuksen synnyinsijana on Eurooppa, se on levinnyt eri puolille Eurooppaa ja se on vielä nykyäänkin merkittävä. 
Näiden kriteerien perusteella hankeryhmä nosti esiin kuusi teemaa, jotka jakautuvat moniin eri aiheisiin ja ala-aiheisiin. Pysyvässä näyttelyssä 
käsitellään joiltakin osin myös Euroopan unionin ulkopuolisia alueita.

Vaikka Euroopan historiaa voidaan luonnehtia monimutkaiseksi, hajanaiseksi ja pirstoutuneeksi, siihen sisältyy myös paljon ja merkittäviä 
yhtymäkohtia ja laajoille ihmisjoukoille yhteisiä kokemuksia. Pysyvässä näyttelyssä pyritään esittämään näistä joitakin. Näyttely lähtee liikkeel-
le antiikin myytistä ”Europa ja härkä” ja sen erilaisista tulkinnoista. Siinä painotetaan eurooppalaisen perinnön keskeisiä osatekijöitä, jotka ovat 
muovanneet syvästi Eurooppaa ja joiden vaikutus tuntuu vielä nykyäänkin.

Pyrkiikö Euroopan historian talo luomaan eurooppalaisen identiteetin?

Identiteetti on kulttuurintutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä. Museoiden toiminnan yhteydessä sitä on pohdittu ja siitä on kirjoitettu paljon. 
Ei ole olemassa yhteisesti sovittua määritelmää siitä, mitä eurooppalainen identiteetti voisi olla. Käsite on liian yksinkertaistava ja staattinen 
voidakseen olla Euroopan historian talon perustana. Jos Euroopan historian talo määrittelisi ennalta eurooppalaisen identiteetin käsitteen, se 
vain rajoittaisi eikä suinkaan herättäisi keskustelua tästä hyvin kiinnostavasta ja ajankohtaisesta kysymyksestä. Valmiiden vastauksien sijasta 
Euroopan historian talo haluaa synnyttää julkista keskustelua eurooppalaisten yhteisestä muistista ja tietoisuudesta.

Korvaako Euroopan historian talo maiden historian?

Euroopan historian talossa ei esitetä pelkkää tiivistelmää eri maiden historiasta eikä se pyri korvaamaan niiden historiaa. Euroopan historian 
talo on yhteinen eurooppalainen muistivaranto, johon on koottu monenlaisia, joskus vastakkaisia ja ristiriitaisiakin, kokemuksia ja tulkintoja. 
Historian tapahtumat esitetään monitahoisesti eikä yksioikoisesti, eritellen eikä yhtenäistäen, kriittisesti eikä sanelemalla.

Mistä kerronta alkaa?

Euroopan historian talon pysyvä näyttely on uuden museon tärkein osa, ja siinä keskitytään Euroopan historiaan 1800-luvulta nykypäivään. 
Paikoin lähdetään liikkeelle kauempaa menneisyydestä, antiikista ja keskiajalta, jotta voidaan valottaa Euroopan kulttuurin ja sivilisaation pe-
ruspiirteitä ja auttaa kävijöitä ymmärtämään paremmin nykyisyyttä.

Pysyvän näyttelyn aluksi esitellään myytti Europasta, kerrotaan maantieteellisten käsitteiden muuttumisesta aikojen kuluessa ja pohditaan, 
mitä eurooppalainen perintö voisi pitää sisällään. Näyttelyssä keskitytään Euroopan historiaan 1800- ja 1900-luvulla ja esitellään erityisesti 
Euroopan yhdentymisen historiaa.

Onko näyttely päällekkäinen Parlamentariumin Euroopan yhdentymisen 
historiasta kertovan näyttelyn kanssa?

Parlamentarium on Euroopan parlamentin vierailukeskus, jossa esitellään Euroopan parlamentin tehtäviä, työskentelyä ja toimintaa. Euroopan 
historian talo taas on museo, jossa kerrotaan laajemmin Euroopan historiasta. Niissä käsitellään siis eri aihealueita, ja myös niiden puitteet, 
päämäärät, tehtävät ja välineet eroavat toisistaan. Euroopan historian talo käsittelee historiaa laajemmin ja, koska se on museo, menneestä 
todistavat esineet ovat näyttelyssä keskeisellä sijalla. Nämä kaksi hanketta täydentävät toisiaan.


