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Muzea usytuowane na terenach obozów z okresu II wojny światowej stanowią
połączenie trzech odrębnych, ale jednocześnie wzajemnie przenikających się
bytów. Są przestrzeniami pamięci w wymiarze realnym i symbolicznym, historycznym i kulturowym, kognitywnym i emocjonalnym. Użyta w tytule konferencji triada pojęciowa wyznacza ramy tych przestrzeni. Jest kluczowa dla debaty
o specyfice i znaczeniu polskich muzeów martyrologicznych, ich misji, narracjach
i społecznej recepcji.

Sekretarz konferencji

„Obóz” to historia zbrodni, losy więźniów, ich prześladowanie i eksterminacja.
To również jego zachowane w różnym stopniu zabudowania. Relikty te, będąc
fragmentami obozów, przynależą jednocześnie do miejsca, w sensie „miejsca po”,
które ma własną historię i jest palimpsestem kulturowym z kilkoma warstwami
pamięci.
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szłości, ale swoją instytucjonalną nadbudową oddziałuje też na substancję historyczną. W tym układzie „obóz” i „miejsce” (a często tylko ich część) są składnikami
muzeum, poddawanymi procesom upamiętniania, muzealizacji i dydaktyzacji.
Aby muzea martyrologiczne mogły właściwie kreować swój przekaz, potrzebują
wiedzy dotyczącej owych trzech przestrzeni pamięci. Jaki jest zatem współczesny
stan badań historycznych i muzeologicznych poświęconych muzeom martyrologicznym? Co wiemy o uniwersum obozowym, a co wciąż pozostaje do odkrycia? Jakie
znaczenie w przekazie muzeów martyrologicznych ma powojenna historia miejsc
i samych muzeów? W jaki sposób buduje się narrację w muzeach działających
w autentycznych miejscach historycznych, a jak w instytucjach organizowanych poza
nimi? To tylko niektóre zagadnienia, z którymi mierzą się dzisiaj pracownicy muzeów
zajmujących się problematyką zbrodni niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

Pozornie może się wydawać, jak pokazuje przykład posiadającego dużą liczbę
obiektów historycznych Państwowego Muzeum na Majdanku, że „obóz” i „miejsce”
to jedno. Jest jednak inaczej, co najlepiej ilustruje miejsce pamięci w Sobiborze.
Nie zachowały się tam właściwie budynki obozowe, ale istnieje teren dawnego
niemieckiego obozu zagłady z ukrytymi w ziemi reliktami, a więc „miejsce po”
– przeobrażone najpierw przez sprawców ludobójstwa w toku zacierania śladów
zbrodni, po wojnie zaś przez przyrodę i różnego typu działania.

Głównym celem naszej jubileuszowej konferencji jest stworzenie międzyinstytucjonalnego forum dialogu. Głęboko wierzymy, że podjęcie takiej refleksji w 2019 r.,
w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, a zarazem z perspektywy 30-lecia budowy w Polsce państwa demokratycznego – procesu, który w różny sposób wpływał na
sytuację i działalność polskich muzeów, może pomóc określić szanse i zagrożenia
związane z rozwojem muzeów martyrologicznych w nadchodzącej dekadzie.

Do wspomnianych form kultury materialnej dochodzi instytucja „muzeum”,
które pełni w tej triadzie funkcję depozytariusza pamięci i medium narracji o prze-
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