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1.Definicyjne aspekty pojecie pamieci
«Igor Bartosik, szef dzialu zbior6w w Panstwowym Muzeum

Auschwitz-Birkenau, wychowal sie w Chrzanowie u pradziadk6w,
pamietajacych pociagi jadace peosto do Auschwitz. Troche 0 tym
rozmawial,i sciszajac glos, gdy wnuk byl obok. A kiedy spytal wprost,
powiedzieli:nie pytaj, dziecko, tam ludzi palili w piecach. Nie zrozu
mial, bo wtedy znal tylko kaftowy piec kuchenny.!» We wspolczes
nym dyskursie wiele uwagi poswieca sie przywlaszczaniu pamieci i
traktowaniajej w kategoriach obsesji. Wspolczesny czlowiek zatracil
oparcie w przeszlosci, tradycji, ale nie odnalazl go rowniez w teraz
niejszosci. Dlatego pozostaje w stanie permanentnej niepewnosci, co
do tego, jakim informacjom przydawac znaczenie, jakich regul prze
strzegac". Paradoksalnie pewne symptomy zdaja sie swiadczyc 0 tym,
iz w czlowieku narasta potrzeba powrotu do zrodel i tradycji. Wyraza
sie ona w roznych, niekiedy utopijnych formach symbolizujacych to,
co najlepsze w kulturze spoleczenstwa tradycyjnego". Odczarowy
wanie bialych plam historii jest nie tylko rekonstruowaniem naszej
dotychczasowej tozsamosci, ale rowniez proba zmierzenia sie z jej
pejoratywnymi przejawami. Odpowiednia stymulacja tego procesu
moze stanowic zrodlo postaw prospolecznych i dojrzalych. Zabiegi 0

takim wlasnie ukierunkowaniu korespondujace ze zglaszanymi przez
kolejne generacje postulatu odswiezenia i zarzucenia eufeministycz
nego postrzegania historii, realizowane Set coraz powszechniej i sku
teczniej w muzeach-miejscach pamieci.

Maurice Halbawchs pisal, iz wspomnienia umyslu Set odtwarza
ne na skutek presji spoleczenstwa'. Pamiec spoleczna jest zespolem

in fostering historical identity. Its describes strategies of com
memoration starting from 1945 till nowadays and evolution of
museum-places of memory modernization and development.

Key words: memory, muzeum-places of memory, historical
identity.

89



1 Por. Pamiec, etyka i historia, red. E. Domanska, Poznan 2002. - S.16.
2 B. Szacka, op.cit. - S. 52.
3 Ibidem. - S. 52.
4 Cyt. za: Mileham A., Rosenberg A. Eksperymenty w mysleniu 0 Holo

kauscie: Auschwitz nowoczesnosc ijilozojia. - Warszawa, 2003. - S.l35.
5 Zob. R Drozdowski, Rejestracja jako substytut pamieci [w:] Pamiec

i zapomnienie w Europie przelomu wiek6w, red. Z. Drozdowicz, Poznan
2001. - S. 260-266.

wyobrazen 0 przeszlosci grupy, a takze wszystkich postaci i wyda
rzen z tej przeszlosci, ktore Set w najrozniejszy sposob upamietnianie;
obejmuje rowniez rozmaite sposoby tego upamietniania'. Logiczna
implikacja tak skonstruowanej definicji pamieci staja sie jej funkcje,
do ktorych mozna zaliczyc: przekaz wartosci i wzorow zachowan
pozadanych, legitymizacje prawomocnosci wladzy, wspolkreowanie
poczucia tozsamosci kolektywnej, opartej na swiadomosci wspolnej
przeszlosci, istnienia w czasie, przodkow, losu i symboli". Pamiec
spoleczna, mimo iz znajduje sie na splocie tradycji i wspolczesnosci,
jest blizsza terazniejszosci i zanurzona w niej, z racji tego, ze zacie
raja sie w tam pojecia i symbole nieistotne w swiadomosci grupy".

Pamieci jest wiele, zas historia jedna i istnieje pomiedzy nimi
symbioza, gdyz pamiec, ktora bazuje na przeszlosci rna instrumenty
do jej opisu i interpretacji. Pamiec spoleczna zlokalizowana jest we
wszelkich artefaktach, bedacych efektem dzialania czlowieka, tj.: w
obrazach, pismie i druku, muzeach, archiwach, etc. Nie stanowi ona
skonczonego procesu gdyz wciaz jest tworzona, rekonstruowana i
modyfikowana. Ma tez charakter ahistoryczny, w czym przeciwsta
wia sie mysleniu historycznemu pozwalajacemu na interpretacje zja
wisk z dystansem, zrozumieniem dla ich zlozonosci i niejednoznacz
nosci. La memoire collective upraszcza wydarzenia i redukuje je do
jednoskladnikowych mitow, manifestujac ich wieczna terazniejszosc.
Mimo to nie rna jedynie jednoaspektowego wymiaru, gdyz zwraca
uwage na to, co do tej pory pozostawalo na marginesie, komentu
jac problemy traumy, melancholii, zaloby; czy tez odwoluje sie do
roznych form swej wlasnej materializacji tj.: pomnikow, cmentarzy
imuzeow'.

Rozne spolecznosci przywoluja pamiec na rozne sposoby. Jed
nak, aby pamiec spoleczna miala znaczenie spajajace i konstytuujace
wspolnote, powinna zawierac element przeksztalcania doswiadczen
w obiekty, zwane tez stalymi punktami'. N aleza do nich pomniki, ob-
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2. Ewolucja pamieci 0 Holokauscie w spoleczenstwie polskim
Kwestia pamieci przez wiele dekad traktowana byla jako we

wnatrzpolityczny element dialogu pomiedzy monopolistyczna wladza
a ludem. Podejmowanie w powojennej Polsce «kwestii zydowskiej»
mozna podzielic na kilka faz, kt6re Set zdecydowanie zroznicowa
ne. Kolejne rocznice konca II wojny swiatowej wykorzystywano do
epatowania zwyciestwem nad faszyzmem i zagrozeniami imperiali
stycznego swiata. Wladze komunistyczne bazowaly na specyficznym
modelu komunikacji, kt6ry mozna uznac za swoisty oksymoron, z
jednej strony negowano tradycje, ale z drugiej starano sie przyswoic
odpowiednio zmienione obszary historii Polski'.

W ewolucji schemat6w pamieci mozna wyroznic pewne granicz
ne fazy dla szeroko rozumianej pamieci narodu polskiego" oraz tej

rzedy, teksty, tradycje, miejsca, jak rowniez przekazy zinstytucjona
lizowane, takie jak recytacje, obchody, ceremonie etc. Spaja je bycie
rezerwuarem pamieci kulturowej, obiektem, wokol kt6rego formuja
sie rozmaite postawy'.

Wsp6lczesna dyskusja nad pamiecia przejawia sie rowniez w
pracy nad pedagogika pamieci, dla kt6rej punktem wyj scia stal sie
adomowski postulat, aby Auschwitz nigdy sie juz nie powt6rzyl.
Dlatego mysl pedagogiczna przejawia sie tutaj w warsztatach, prak
tykach, wycieczkach, dyskusjach panelowych, kt6re zmierzaja ku
ksztaltowaniu nie tylko wiedzy historycznej, ale takze swiadomosci
spolecznej i moralnej, postaw tolerancyjnych i prodemokratycznych.
Pedagogika miejsc pamieci rna nie tyle informowac, ile uczyc myslec
i umieszczac postawy oraz oczekiwania kontekscie przeszlosci. Z
drugiej strony nasuwa ona refleksje, ze pamietania nalezy sie uczyc,
iz istnieja tzw. prawidlowe sposoby pamietania, gdyz pamiec pozba
wiona refteksji i wyrwana z kontekstu moze obrocic sie przeciw lu
dziom, lub stac sie obciazaj acym balastem-.
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poswieconej Holokaustowi. W 1atach 1944-1948 funkcjonowala tzw.
pamiec poraniona, kt6ra sw6j rodow6d niemoznosci przyswojenia
faktu Zaglady w og61e. Wynikalo to ze statusu subiektywnej natury
swiadka, kt6ra miala na ce1u fragmentaryzacje naocznego swiadka.
Dazono do przypisaniu Holokaustowi wydarzenia bez swiadkow,
gdyz nikt nie byl w stanie dostrzec w czasach Zaglady w pelni tego, co
sie stale'. Dokonujacy sie transformacjom na poziomie swiadomos
ciowym towarzyszyly ambiwa1etne nastroje spoleczno-polityczne: z
jednej strony padaly dek1aracje zerwania ze wszystkim, co reakcyjne
- zwlaszcza z antysemityzmem; z drugiej strony postepowala demo
nizacja i fetszyzacja «zydokomuny», kt6ra w efekcie doprowadzila
do eska1acji przemocy antyzydowskiej'.

Reasumujac pierwszy, powojenny okres i waloryzowanie pamie
ci nalezy zwrocic uwage na nastepujace aspekty: pamieci narodu 0

wojnie, ofiarach i jej bohaterach nadano najwyzsza range, choc jed
nostronnie ukierunkowana; wprowadzono panstwowy kult ofiar me
czenstwa i opieke nad miejscami pamieci; zgromadzono ogromna
dokumentacje m.in. re1acje bezposrednich swiadkow czy tez uczest
nik6w wydarzen. Nacechowane byly one konstatacja, ze Zydzi bar
dziej cierpieli niz Po1acy, ale ty1ko z powodu swej biernosci. By1i
zabijani niegodnie z wyjatkiem tych, kt6rzy walczy1i w powstaniu w
warszawskim getcie, ginac za narodowy honor'.

W II fazie (lata 40/50. do 1at70.) pamiec zorientowana byla wokol
wymiaru ideologicznego - mitu zalozycielskiego PRL i narodowego
- eksponowanie martyrologii wylacznie ludnosci polskiej'. W fazie
tzw. pamieci stlumionej (1948-1968) charakterystycznym zjawiskiem
bylo margina1izowanie Zaglady Zydow, poprzez wlaczanie jej do in
temacjona1nej martyrologii 1ubprzedstawianie zydowskiej ekstermi
nacji wokol niewie1kiej 1iczbyjednoznacznie «zydowskich» symboli.
Wpisywalo sieto popu1aryzowany w6wczas urzedowy sty1 upamiet
niania, jak rowniez korespondowalo ze zbiorowymi potrzebami'. W

1 Steinlauf M. C. Pamiec nieprzyswojona. Polska pamiec Zaglady. -
Warszawa, 2001. - S. 67-68.

2 Ibidem. - S. 63,66-67.
3 Cala A. Przeklenstwo pamieci traumatycznej, [w:] Zaglada Zyd6w.

Pamiec narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, red. B.
Engelking i inni. - Lublin, 2006. - S. 201.

4 Dmitrow E., op. cit. - S. 10.
S Ibidem. - S. 90.
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kolejnym etapie ewolucji dyskusji 0 Zagladzie (tzw.pamiec wygnana
1968-1970) stosowano rewanzyzm i rewizjonim historyczny, kt6ry
mial bye narzedziem obronnym wobec pogwalcenia polskiej, narodo
wej pamieci przez syjonistyczny spisek. Byla to ideologia gloszona
przez radykalne antyzydowskie srodowiska, kt6re opr6cz medialno
-publicznej propagandy, dopuszczaly sie rowniez ewidentnych prze
klaman historycznych. Kontestatorzy takiego stanowiska widzieli re
alna potrzebe manife stow ania wlaczenia do zbiorowej pamieci obraz
pomordowanych Zydow'.

Od lat 80. rozpoczela sie faza reanimacji pamieci- kontynuujaca
retoryke mesjanistyczno-martyrologiczna. W fazie pamieci odzyska
nej koncentrowano sie na konstruowaniu kategorii meczensko-an
tyrezimowych oraz batalistycznych'. Powojenna pokolenia zaczely
kreowac nowy wizerunek Zyda, kt6ry byl wyrazem nostalgii i tesk
noty za roznorodna i wielonarodowa Rzeczpospolita Kres6w. Wyni
kalo to z faktu, iz funkcjonowali w monochromatycznej kulturowo i
narodowosciowo rzeczywistosci. Rewitalizacja pamieci 0 Zagladzie
byla wyrazem poszukiwania nowych jakosci w og6lnospolecznej
percepcji wielonarodowej Polski'.

Po transformacji 1989 r. zmienily sie warunki funkcjonowa
nia miejsc pamieci, kt6re mimo pewnych perturbacji wyszly z nich
obronna reka. Uzyskujac powszechna akceptacje spoleczna'. Histo
riografia zaczela zapelniac luki w naukowej narzucone przez socja
listyczna cenzure. Pojawily sie deklaracje uzupelnien, reorientacji i
przewartosciowan m. in. w dziedzinie antysemityzmu",

3. Rola muzeow w konstruowaniu tozsamosci historycznej
Muzea martyrologiczne wsp6lnym wysilkiem rozwiazywaly dy

lematy merytoryczne oraz wypracowaly zasady i formy swego dzia
Iania'. Po II wojnie swiatowej dominujaca kategoria pamieci byla
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pamiec narodowa, kt6ra na wiele lat uksztahowala retoryke muze6w
-miejsc pamieci. Miala ona zachowac tozsamosc narodowa i tradycje
poprzez utrwalenie imion i czyn6w bohater6w walki 0 niepodleglosc,
wydarzen i miejsc znaczacych w historii narodu, utrzymaniu lub od
zyskaniu samodzielnego bytu w roznych jego aspektach'. Dzialania
te wpisuja sie w stawiana niejako pod znakiem zapytania pamiec
odzykana, kt6ra obfituje nie tylko w otwarta debate nad zagadnie
niem antysemityzmu, ale zmierza rowniez w kierunku kolejnej re
konstrukcji pamieci zbiorowej 0 Zagladzie".

Funkcje spoleczne instytucji muzealnej w Polsce Set szeroko rozu
miane i roznorodnie realizowane. Wedlug Tadeusza Golaszewskeigo
mozna je sprowadzic do nastepujacych: a) funkcja udostepniajaca,
tj. gromadzenie i prezentacja zbior6w; b) funkcja wychowawcza -
majaca doprowadzic do uswiadomienia potrzeb kulturalnych i nawy
k6w obcowania z muzeami; c) funkcja nauczajaca - czyli syste
matyczna dzialalnosc dydaktyczna prowadzona w oparciu 0 zasoby
muzealne; d) funkcja upowszechniajaca - polegajaca na nadaniu
statusu psychicznej wlasnosci dobrom zgromadzonym w muzeach'.

Holistyczne ujecie zadan, z kt6rymi zobligowane Set zmierzyc sie
muzea, wynika z faktu, ze muzea-miejsca' pamieci bedace przedmio
tern rozwazan w niniejszym rozdziale, niejednokrotnie kwalifiko
wane Set do jakze pojemnej grupy muze6w historycznych. Z jednej
strony trudno nie przyznac racji takiemu podejsciu, miejsca pamieci
Set komponenta skladowa przekazu historycznego, jednak ich charak
ter decyduje 0 sui generis statusie ontologicznym, stad wymykaja
sie ramom standardowej kategoryzacji. Zlozona specyfika tych in
stytucji oraz podejmowana problematyka wymagaja implementacji
interdyscyplinamej perspektywy interpretacyjnej. Mamy, bowiem
do czynienia nie tylko z rekonstrukcja i wyjasnieniem historycznym,
ale rowniez, ze zdiagnozowana uprzednio, eksploracja 0 konotacji
socjologicznej, antropologicznej czy tez psychologicznej. Moralne i
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historyczne zobowiazanie przypisane tego typom muzeom, jak r6w
niez ich specyfika merytoryczna i rola spoleczna implikuja koniecz
nose nazwania ich muzeami historycznymi nowego typu'. Ich mi
sj,! jest kultywowanie pamieci 0 ofiarach, jak rowniez ksztaltowanie
tozsamosci i swiadomosci wsp6lczesnych pokolen. Zdefiniowanie w
duchu jakich wartosci wyrazaja sie muzea, implikuje nie tylko kon
sekwencje natury normatywnej, ale rowniez strategic i metodyke na
uczania. Przychylajac sie ku modelowi odkrywania prawd historii i
swobodnego, konstruktywnego formulowania sadow, muzea-miejsca
pamieci pretenduja do roli bodzca, materialu i podmiotu edukacji, ak
tywizujac myslenie historyczne i poglebiajac spoleczna wrazliwosc".

Zdefiniowanie muze6w powstalych na terenie bylych oboz6w
wymaga przypisania tym instytucjom cechy wielofunkcyjnosci i wie
lowymiarowosci. Konieczna jest reorientacja na poziomie percepcji
muze6w-miejsc pamieci wynikajaca ze zmian cywilizacyjno-kulturo
wych,jak i technologicznych. Takie podejscie umozliwia przelamanie
wzorc6w myslowych na temat tresci, form i metod pracy'. Zasygna
lizowana specyfika wynika z faktu, ze muzea te powstaly w kr6tkim
dystansie czasu wzgledem przedstawianych przez nie wydarzerr'. W
wymiarze spoleczno-politycznym miejsca upamietniajace Holokaust,
pelnia role transmiter6w historii - Set one utworzone na terenach by
lych oboz6w, przez co stanowia autentyczne miejsca historyczne i ne
kropolie 0 unikatowej wymowie psychospolecznej, kt6re lacza cechy
muze6w, instytucji badawczych i osrodkow popularyzacji wiedzy;
komponent6w kultury pamieci - funkcja ta realizowana jest poprzez
lacznie atrybut6w rzeczywistych z symbolicznymi silnie nacechowa
nym emocjonalnie oraz uniwersalnej wymowy; podmiot6w komu
nikacji historycznej" - stanowia unikalne swiadectwa totalitaryzmu
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tresci, czyli aspekt poznawczy, a jednoczesnie komiunikacyjno-informu
jacy. Opiera sie on nie na biemym odbiorze, lecz wsp6ludziale odwiedza
jacych.; Kranz T. Miejsca pamieci czy pamiec miejsc? Rozwazania 0 roli
upamietniania w przekazie spoleczno-historycznym II Przeszlosc iPamiec.
- 2000. - Nr 1. - S. 61.

1 Wazne jest rowniez, ze muzea-miejsca pamieci stanowia podmiot ko
munikacji szerzeniu narracji historycznej w skali globalnej; Kranz T. Mu
zea-miejsca pamieci w wymiarze spoleczno-politycznym, op. cit. - S. 7-9.

2 Kranz T. Edukacja historyczna w miejscach pamieci, op. cit. - S. 38.
3 Kranz T.Muzea-miejsca pamieci w wymiarze, op. cit. - S. 7-9.
4 Kranz T.Miejsca pamieci czy pamiec miejsc?, op. cit. - S. 57-63.
5 Ibidem. - S. 58--60.
6 Kranz T. Edukacja historyczna w miejscach, op. cit. - S. 41.

nazistowskiego, kt6re w dwojaki spos6b tworzy obraz przeszlosci po
przez zachowane relikty i droga przekazu muzealnego np. wystawy,
publikacje filmy'; osrodkow oddzialywania spolecznego- - w tym
kontekscie muzea-miejsca pamieci skupiaja w sobie nie tylko central
ne zagadnienia ideologii i praktyki nazizmu, ale rowniez fundamen
talne kwestie z zakresu psychologii, socjologii, etc., dotyczace m.in.
struktur i mechanizm6w powstawania zbrodni. W tej perspektywie
pelnia funkcje eksplikacyjna, moralizujaca iostrzegajaca'.

W wymiarze materialnym muzea nie stanowiajednorodnych i da
jacych sie jednoznacznie sklasyfikowac instytucji. Z punktu widzenia
kultury materialnej Set one nekropoliami, pomnikami i reliktami".
Status relikt6w nadaje miejscom pamieci okreslona wartosc histo
ryczna i potencjal emocjonalny; jako muzea zajmuja sie gromadze
niem, konserwacja, opracowywaniem naukowym i upowszechnia
niem zgromadzonych eksponat6w i zasob6w; zas jako pomniki Set
nosnikami wartosci politycznych, moralnych, spolecznych i estetycz
nych'. Pomniki jako obrazy ilustrujace i ewokujace okreslone tresci
pelnia istotne funkcje poza przestrzenia muzealna pretendujac do roli
ikon pamieci. W zewnetrznym swiecie stanowia komponenty matry
cy narracyjnej, kt6ra wsp61ksztaltuje wspolna wizje historii-.Poza
masowymi grobami integralna czescia wiekszosci muze6w upamiet
nienia Set slady i pozostalosci w fonnie materialnej. Do grupy relikt6w
zaliczamy m.in.: konkretne obiekty poobozowe, przedmioty nalezace
do wiezniow oraz zachowany obszar obozu jako calosc. Muzea sta
nowia, zatem agregat zbior6w jednostkowych, a jednoczesnie stano
wia okreslona ikonografie przestrzeni historycznej wypelniona sfera
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kontemplacyjno-emocjonalna. Dlatego percepcjajest determinowana
przez zrekonstruowane i zachowane elementy przestrzeni muzealnej
oraz wywolane przez nie uczucia i wyobrazenia'. Koniecznym jest
zasygnalizowanie, ze granica pomiedzy tymi funkcjami jest plynna
i nie spos6b definiowac miejsc pamieci z punktu widzenia zabytk6w
kultury materialnej, wylacznie na podstawie jednego kryterium.

Wzmiankowane wzgledy w znacznym stopniu determinuja zada
nia stawiane muzeom. Za pierwszoplanowe aktywnosci uwaza sie
zatem zachowanie pamieci 0 ofiarach oraz troska 0 ich groby, rozu
miane w ten spos6b tak w sensie literalnym, jak i metaforycznym.
Upamietnianie miejsc masowych mord6w i stracen przez przedsta
wicieli roznych spolecznosci jest rodzajem uzewnetrznienia pamieci
zbiorowej i indywidualnej, co odgrywa istotna role w ksztaltowaniu
tozsamosci narodowej i narracji historycznej. Konsekwencja tego
jest legitymizowanie percepcji przeszlosci oraz budowanie wiezi we
wnatrzspolecznych. Czynnik ten moze stanowic swoista bariere dla
muze6w j ako depozytariuszy pamieci w wymiarze uniwersalnym.
Konfrontowanie skumulowanej pamieci kolektywnej, kt6rej przed
stawiciele Set reprezentantami odmiennych swiatopogladow, tradycji
kulturowych, wyznan, etc., prowadzi do swoistej konkurencji pa
mieci lub antagonizmow". Egzemplifikacje wskazanych animozji Set
widoczne na poziomie relacji polsko-zydowskich. Taki stan rzeczy
doprowadza do amoralnej hierarchizacji i «zonglowania» ofiarami i
uzurpowania sobie prawa primogenitury do okreslonych miejsc za
glady. Problem komplikuje rowniez fakt, ze nekropolie w bylych
obozach, zar6wno te rzeczywiste jak i symboliczne, maja charakter
wielokonfesyjny w zwiazku z czym zbiorowa i indywidualna cele
bracja rna heterogeniczny charakter.' Kwestie te uwidaczniaja nam
zatem, ze pamiec zbiorowa ksztaltuje nauczanie i zaangazowanie
obywatelskie, nie ulega zatem watpliwosci, iz prowadzenie edukacji
w autentycznym miejscu historycznym wpisuje sie w konwencje eu
ropejskiej batalii 0 pamiec".

Znaczenie muze6w upamietniaj acych ofiary nazizmu w przyszlo-
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1 Kranz T. Edukacja w muzeach upamietniajqcych ofiary nazizmu, op.
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sci nalezy rozpatrywac w kontekscie zmiany paradygmatu pamieci 0

wojnie i Zagladzie.jak rowniez procesu fonnowania sie pamieci kul
turowej. Uwarunkowane uplywem czasu emocjonalne i biograficzne
oddalenie sie od wydarzen II wojny swiatowej oraz fakt, ze historia
ta traci atrybut «bycia przezywana» modyfikuja konteksty znacze
niowe i zadaniowe muze6w-miejsc pamieci'. Stosunek powstajacy
pomiedzy historia przekazywana przez miej see pamieci a terazniej
szoscia nie rna charakteru lineamego. W miejscach upamietni ania
historia zostala mniej lub bardziej gwaltownie przerwana. Osiaga
ona stan zmaterializowania w ruinach, reliktach, kt6re odbijaja sie
od otoczenia jako obce pozostalosci. To, co pozostalo zastyglo i jest
bez zwiazku wzgledem terazniejszosci, kt6ra przeszla do porzadku
dziennego nad pozostalosciami". Pozostalosci, kt6re trwaja w mu
zeach wymagaja historycznego i dydaktycznego wyjasnienia, a jako
elementy terazniejszosci musza bye usytuowane w szerszym kontek
scie spolecznym kontekscie".

Muzea w bylych obozach Setpomnikami pamieci i martyrologii w
sensie moralnym, politycznym, estetycznym, spolecznym dokumen
tujacym histone oraz stanowia symbollub znak okreslonych wyda
rzen. Pomniki stawiane w miejscach pamieci stanowia ich integralna
czesc wpisujaca sie w panorame historyczna Sensy interpretacyjne
analizowane Setm.in. z poziomu potencjalu intelektualnego kulturo
wego, estetycznego odbiorc6w. Formy architektoniczne w muzeach
martyrologicznych musza przekazywac potomnym wiedze 0 tym, co
bylo. Zachowuje sie, konserwuje i rekonstruuje i czesciowo remontuje
caly teren z wlasciwym mu inwentarzem, kt6re jest kompatybilny z
rzezba. Dzieki temu zabiegowi widz zostaje zaangazowany w kompo
zycje upamietniajaca, partycypuje w niej aktywnie i wspolprzezywa'.

Muzea upamietniaj ace i dokumentuj ace wydarzenia II wojny swia
towej nie funkcjonuja w prozni. Miedzy nimi a otoczeniem zewnetrz
nym istnieja bardzo silne pola interakcji. Setone odzwierciedleniem
specyficznych dla danej grupy spolecznej preferencji politycznych,
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2000. - Nr l. - S. 47-49.

4 Kranz T. Edukacja w muzeach upamietniajqcych ofiary nazizmu, op.
cit. - S. 100.

S Ibidem. - S. 100.

swiatopogladowych, politycznych, etc., jak rowniez wyznacznikiem
poziomu wiedzy, swiadomosci potocznej spoleczenstwa oraz kultu
ry pamieci'. W ramach edukacji spoleczno-politycznej w miejscach
pamieci istnieje szerokie spektrum tresci ksztalcenia, kt6re stanowia
probe pogodzenia rozwoju osobowego z ksztalceniem postaw poza
danych z punktu widzenia spoleczenstwa. Zagadnienia te prowadza
od nauki tolerancji, przez budowe systemu wartosci moralnych, po
sprawy dotyczace praw czlowieka i sprawiedliwosci spolecznej'.
Tworzenie miejsc pamieci stanowi probe aktywnego ksztahowania
obrazu historii, pelni funkcje uswiadamiajaca, wzbudza zaintereso
wania, neutralizuje polityczna interferencje".

Istnieje uzasadniona potrzeba krytycznego spojrzenia na dzia
lalnosc muze6w martyrologicznych glownie w kontekscie budowa
nia powojennej swiadomosci i poczucia identyfikacji narodowej. W
okresie PRL byly to oficjalne symbole «walki i meczenstwa» oraz
zwyciestwa nad faszyzmem czy tez w szerszej perspektywie tryumfu
socjalizmu. Manifestacje i ceremonie organizowane w bylych obo
zach wykorzystywano do integrowania spoleczenstwa wokol idei
socjalizmu i podsycania 6wczesnych antagonizm6w politycznych.
Stad tez w sferze publicznej inicjatywy muze6w-miejsc pamieci byly
elementem oddzialywania propagandowo-wychowawczego. Wyko
rzystywanie pamieci 0 wojnie jako skladnika mitu zalozycielskiego
PRL utrzymywalo sie do momentu transformacji'. W polskiej rzeczy
wistosci po 1989 r. nie doszlo jednak do radykalnych zmian mental
nych, co spowodowalo, ze upamietnienie publiczne w Polsce nadal
mialo symboliczno-obrzedowy charakter i nie rozwijalo aktywnych
form komunikacji z przeszloscia'.
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dziezq. «Los nasz dla Wasprzestrogq ma bye nie legendq», [w:]Materialy
z obrad 11miedzynarodowej konferencji Muzeow martyrologii, Majdanek

Rola muze6w zlokalizowanych w miejscach historycznych w czasie
PRL stanowila wazny element oficjalnej pamieci panstwowej, ukierun
kowanej ideologicznie. W opinii wladz panstwowych byly to instytucje
podtrzymujace kanon narodowej pamieci zbiorowej i pojmowania prze
szlosci. Staly sie zatem kluczowe dla uzasadnienia legitymizacji wladzy
ludowej. W zwiazku z tym polityczna i propagandowo-ideologiczna
konotacja odsylajaca do tryumfu nad faszystowskimi Niemcami byla
bardzo sima. Propagowanie podobnych idei mialo stanowic przejaw
obywatelskiego i patriotycznego wychowania, rytualizacji przeszlosci
oraz indoktrynacji politycznej. Wykorzystywanie pamieci 0wojnie jako
skladnika mitu zalozycielskiego PRL, bylo praktykowane do konca lat
80., a manipulacja i mitologizacja przyniosla trwale skutki w mapach
mentalnych wielu generacji Polak6w. W p6iniejszych dekadach zaini
cjowany zostal proces rewitalizacji i transformacji struktur swiadomos
ciowych. Nie doprowadzilo to jednak do zniwelowania symboliczno
-obrzedowych atrybut6w w sferze publicznego upamietniania'.

Proces eskalujacej ideologizacji polityki pamieci wplywal na pra
ce oswiatowa muze6w martyrologii. W latach piecdziesiatych trakto
wano ten aspekt w kategoriach stricte propagandowych. Ekspozycje
historyczne mialy nie tylko uwiarygodniac i dokumentowac historie
oboz6w, ale rowniez stwarzac poczucie permanentnego zagrozenia
zewnetrznego, dyskontowac panstwa kapitalistyczne i apoteozowac
ZSRR. Faza apolitycznosci w dzialaniu muze6w rozpoczyna sie w
latach 60., nie mniej akceleracja nastepuje dopiero od roku 1970.
Prowadzona od tego momentu przez instytucje muzealne edukacja
polegala na upowszechnianiu wiedzy, komplementamej wzgledem
nauczania historii w szkole. Do najwazniejszych zadan muze6w w
ramach tak pojetej dzialalnosci oswiatowej nalezalo: a) wyglasza
nie odczyt6w i prelekcji w terenie, b) organizacja wystaw okre
sowych i objazdowych, c) troska 0 poziom wystawy stalej. Wska
zane cele operacyjne mialy bye osiagane przez projekcje filmowe,
wystawy stale i czasowe, zwiedzanie muze6w, wydawnictwa, ape
Ie, izby pamieci, konkursy, spotkania, manifestacje, prelekcje, lek
cje muzealne, przysiegi wojskowe i harcerskie-. Tak skonstruowana
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oferta quasi-edukacyjna nie stwarzala odbiorcom warunk6w do ak
tywnego uczestnictwa, refteksji i krytycznego myslenia. Jednostron
na komunikacja przekazujaca narracje historyczna zmierzala do po
pularyzowania encyklopedycznej wiedzy zgodnie z obowiazujaca w
czasach socjalistycznych wykladnia. Dominujace w6wczas nawyki
dydaktyczne umacnialy pasywnosc poznawcza, z drugiej zas posta
wy patriotyczne. Autentyczna refteksja historyczna i autonomiczne
przyswajanie historii, odpowiadalo oczekiwaniom politycznym i spo
Iecznym, co sila rzeczy zaowocowalo postrzeganiem muze6w jako
miejsc meczenstwa i smierci. Sukcesywna dewaluacja tego modelu
zaczela nastepowac w latach 90., gdy muzea zaczeto postrzegac jako
instytucje dostarczajace aktywnej i zroznicowanej oferty edukacyj
nej'. Z poczatkiem nowego ladu ustrojowo-spolecznego zmieniona
zostala koncepcja up amietni ani a miejsc zaglady. Zrezygnowano z
publicznych, monumentalnych i patetycznych celebracji, uroczy
stosci okolicznosciowych, koncentrujac sie na edukacji. Wym6g ten
spowodowany zostal przez fakt, ze dystans czasowy dzielacy wspol
czesne pokolenia od wydarzen II wojny swiatowej powoduje sukce
sywne zapominanie".

W fazie potransformacyjnej podjeto dzialania i inicjatywy zmie
rzajace do zmiany istoty edukacji historycznej w bylych obozach.
W zrosla takze swiadomosc spoleczna w tym zakresie niezbedna do
dokonania istotnych przewartosciowan, jak rowniez zaczeto adapto
wac zachodnie", zwlaszcza niemieckie i amerykanskie, wzorce peda
gogiki pamieci. Zagadnienie to bylo zywotnym problemem na licz
nych seminariach, konferencj ach, prelekcj ach poswieconych polityce
pamieci. W pol skich muzeach pojawila sie nowa jakosc narracji hi
storycznej, ale trudno mowic 0 zasadniczej reorientacji edukacyjno
-merytorycznej. Brak plan6w strategicznych, funkcjonowanie na po
ziomie dzialan operacyjnych oraz «dziedzictwo» minionego ustroju
podtrzymuja poglad, ze podstawowym zadaniem instytucji muzeum
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4. Muzea miejsca-pamieci w procesie budowania tozsamosci
historycznej

Muzea miejsca-pamieci od kilkudziesieciu lat Set istotnym elementem
krajobrazu historycznego Polski. Stanowia czynnik silnie wplywajacy
na pamiec kolektywna, tozsamosc narodowa, poprzez swoj autentyzm
i swiadectwo martyrologii" Pelnia wazna misje spoleczna wychowujac
na rzecz demokracji i rozwoju kultury politycznej. Maja wiele walorow
poznawczych i potencial edukacyjny, dostosowujac sie do switowych
standardow muzealnictwa i szeroko pojetego nauczania 0 Holokauscie.
Predestynuje je to do miana wybitnych osrodkow ksztalcenia i przestrzeni
o miedzynarodowym formacie'. Przestrzen i substancja historyczna mu
zeow pamieci jest czyms w rodzaju efektu synergii. Generuje wartosci
nie tylko 0 konotacji historycznej, ale rowniez moralnej, spirytualnej, kul
turowej, swiadomosciowej. Dzieki aktywnemu partycypowaniu w prze
kazach spoleczno-historycznych umozliwia czynne upamietnianie i po
szukuje nowych kanalow komunikacyjnych z potencjalnymi odbiorcamr'.

Nie dajacym sie zakwestionowac faktemjest stwierdzenie, ze mu
zea uczestnicza w spolecznym i publicznym dialogu nad znaczniem
historii i jej roli w ksztaltowaniu poczucia tozsamosci. Prowokuje to
zatem do zadania sobie istotnego pytania, mianowicie czy ich rola
rna bye sprowadzona jedynie do poziomu poznawczego, czy tez bye
asumptem do rozwazan natury aksjologicznej? Odpowiedz na tak
postawiony problem w sposob zasadniczy determinuje profil, strate
gie i poziom merytoryczny muzeow miejsc pamieci. Muzea miejsca
pamieci stawiaja sobie za eel podtrzymywanie pamieci i symboliki
miejsc zaglady. Dlatego tez wypracowuja strategiczne programy w
zakresie aktywnosci merytorycznej, ktore odnajduja swoich adresa
tow w uczniach i nauczycielach 5. Rozwazaj '!C kwestie nauczania 0

jest popularyzacja wiedzy, co powoduje, ze sfera emocjonalna i be
hawioralna Set deprecjonowane'.
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Holokauscie nie zastanawiamy sie nad pytaniem czy uczyc, ale jak
uczyc 0 tym wydarzeniu. Kluczowy zdaje sie zatem dob6r metod,
kt6rych optymalnym wariantem jest nauczanie zindywidualizowane
i oparte na empatii. Analiza i interpretacj a Zaglady stawia ucznia w
obliczu rozwazania problem6w, kt6re ksztaltuja jego swiatopoglad.
Obliguje go to zatem do odpowiedzi na pytania: Dlaczego Zaglada
byla mozliwa? Jak do niej doszlo? Co mozemy zrobic, aby to sie nie
powtorzylo?' Poszukujac odpowiedzi na te pytania oddzialywujemy
w trzech sferach: emocjonalnej, intelektualnej i historycznej ksztal
tujac postawy poszukujace i altruistyczne-, kt6re nie tylko definiuja
nasze humanum, ale rowniez percepcje przeszlosci. Pojecie swia
domosci historycznej jest wieloznaczne interpretowane, co wynika
z roznorodnych pojec historiozoficznych. Mowiac 0 tym problemie
mamy zwykle na mysli w r6wnym stopniu usystematyzowana wiedze
filozoficzna, historyczna, czy socjologiczna, jak i luzne wyobrazenia,
opinie i symbole rozpoznawalne i rozpowszechnione na poziomie
myslenia potocznego lub zakorzenione w zbiorowej podswiadomo
sci'. Do glownych skladnik6w swiadomosci historycznej zalicza sie
wiedze 0 faktach historycznych i zwiazkach miedzy nimi oraz sy
stem wartosci interpretowany jako zbi6r ocen 0 faktach z przeszlosci
i zwiazanych z tymi ocenami program6w dzialania'.

Jednowymiarowa interpretacja zadan muzeum jest znacznym
uproszczeniem. Nalezy wyeksponowac funkcje historyczna, czyli wy
posazanie odbiorc6w w okreslony pakiet wiedzy i polityczno-spoleczne
konteksty rozumiane jako przelozenie zjawisk i wydarzen przeszlych
na okreslony stan posiadania informacji oraz spos6b funkcjonowania
wsp6lczesnego swiata. Korespondowanie ze soba tych dw6ch funkcji
implikuje ksztaltowanie krytycznego i konstruktywnego myslenia, od
powiedzialne oraz dojrzale postawy prospoleczne i proobywatelskie.

W kulturze upamietniania nastepuje zmiana paradygmatu pamie
ci, co przeklada sie na funkcje i misje muze6w. Obecnie zarysowuja

103



1 Prawdziwym zwrotem w odslanianiu pamieci ludob6jstwa, w USA,
Izraelu i Europie Zachodniej, byl proces Eichmanna.; WieviorkaA. Pamiec
Zaglady, [w:] Zaglada Zyd6w. Pamiec narodowa, op. cit. - S. 207.

2 Koncepcje muze6w-miejsc pamieci w ujeciu niemieckim nalezy
rozpatrywac z dw6ch punkt6w widzenia: formalnoprawnego i spoleczno
-politycznego. Jest ona oficjalnym stanowiskiem parlamentu niemieckie
go wobec roli tego typu instytucji w przestrzeni i zyciu publicznym oraz
kulturalnym Niemiec, natomiast z drugiej strony umacnia ich znaczeni w
edukacji obywatelskiej. W szerszej perspektywie koncepcja Bundestagu
jest rodzajem polityczno-spolecznego obrachunku z historia. Dzialania na
tych kilku poziomach spowodowaly stworzenie teoretycznej podbudowy
pedagogiki muzealnej, a w konsekwencji spowodowaly profesjonalizacje
pracy dydaktycznej i edukacji historyczno-politycznej.; Kranz T. Niemie
cka koncepcja, op. cit. - S. 77; Muzea pamieci w Niemczech zwlaszcza te,
kt6re powstaly wiele lat po wojnie okreslic mozna jako przewage insceni
zacji nad autentyzmem; J. Adamska, op.cit. - S. 6-10.

3 Kranz T. Edukacja w muzeach upamietniajqcych ofiary nazizmu II
Przeszlosc iPamiec. - 2000. - Nr 4. - S. 98.

4 W pogladach powazajacych Holokaust pojawia sie niezmiennie ten
sam repertuar tez: Hitler, ani zaden inny przyw6dca nie wydal rozkazu
eksterminacji Zydow. Zgineli oni na skutek dzialan wojennych lub tez
byli karani za przestepstwa podobnie jak nie-Zydzi; w obozach nie bylo
kom6r gazowych; obraz wyglodzonych ludzi i martwych cial byl foto
montazem lub przedstawial ludnosc rosyjska, a nie zydowska; zeznania
ocalalych nalezy podac w watpliwosc; wiele relacji na temat Holokaustu
zostalo sfalszowanych; syjonisci wymyslili Holokaust by zyskac sympatie
swiata dla swojego panstwa i odszkodowania wojenne; zeznania Niemc6w

sie zarysowuja sie trzy wyrazne procesy: nadreprezentacja Holocau
stu na plaszczyznie miedzynarodowej, rozw6j niemieckiego dyskur
su 0 edukacyjnych implikacj ach nazizmu oraz transformacj a muze-
6w-miejsc pamieci w wymiarze instytucjonalnym. W pierwszym
przypadku mamy do czynienie z hegemonia Holokaustu w sferze
zycia publicznego upamietnienia i rosnacym wplywem jego percep
cji na ksztalty pamieci zbiorowej', glownie w Europie Zachodniej',
USA i Izraelu; w drugim - z coraz wiekszym zasiegiem niemieckich
historyk6w, muzealnik6w, pedagog6w nad teoria i praktyka eduka
cji historyczno-politycznej; w trzecim z sukcesywna transformacja
muze6w-miejsc pamieci w dawnych obozach w muzea historyczne'.

Pamiec 0 Zagladzie jest zatem tym bardziej zasadna biorac pod
uwage pr6b kwestionowania Zaglady'. Rola muze6w-miejsc pamieci
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przyznajacych sie do popelnionych zbrodni zostaly wyrnuszone torturami;
nieustanne propagowanie Zaglady rna przysporzyc dochod6w tyrn, kt6rzy
uczestnicza w tzw. przedsiebiorstwie Holokaust.; R. Szuchta,Holokaust
zrozumiec dlaczego, «Mowia Wieki» 2002. - Nr 3. - S. 7-8.

1Turner J. H. Struktura teorii socjologicznej.- Warszawa,2006. - S.643.
2 Kranz T.Muzea-miejsca pamieci w wymiarze, op. cit. - S. 9-10.
3 Kranz T. Edukacja w muzeach upamietniajqcych ofiary nazizmu, op.

cit. - S. 106.

w epoce «wychowania po Auschwitz» 1 ma za zadanie wychowanie
do tolerancji, solidarnosci z ludzkim cierpieniem i odpowiedzialno
sci. Centralny aspekt dydaktyczny umozliwia realizacje tak sformu
lowanych zadan poprzez aktywizowanie kolejnych generacji w mu
zealnych osrodkach edukacji historycznej-.

Punkt ciezkosci przesuwa sie na podtrzymywanie pamieci, funk
cje deskryptywna i objasniaj (!C(!. Kolejna specyfikacja jest przejscie
od perswazyjnego i polegajacego na popularyzacji nauki nurtu nau
czania w kierunku uczenia kreatywnego i percepcji aktywnej. Eduka
cja w miejscach pamieci opiera sie bowiem nie na przekazie gotowej
wiedzy, lecz na procesie dydaktycznym opartym na kreatywnej re
fteksji i otwartym dialogu. Dzialalnosc edukacyjna polskich muze6w
powinna uwzgledniac fakt, ze bedzie miala profil miedzynarodowy".

Transformacja muze6w-miejsc pamieci wymaga specjalistycznych
plan6w logistycznych, dookreslenia paradygmatu pedagogiki pamieci i
jego bardziej efektywnego wdrazania w Polsce. Stopniowe nobilitowa
nie edukacji pozaszkolnej w muzeach nowego typu stanowi fundamen
talny krok w dziedzinie kreowania konstruktywnej debaty nad Zaglada
oraz budowania spoleczenstwa obywatelskiego. Mozliwosc przezywa
nia i skonfrontowania subiektywnych przekonan z oryginalnymi miej
scami, w kt6rych dokonala sie zaglada, stanowi asumpt do dyskusji nad
stanem emocjonalnym, moralnym i swiadomosciowym spoleczenstwa,
jak rowniez zadaniami konwencjonalnych instytucji oswiaty.
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