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Muzea Holocaustu - między historią a artystyczną interpretacją

przykład wystawy „Elementarz” na Majdanku

Od wieków obserwatorzy i krytycy sztuki zadają sobie pytanie czy istnieją i gdzie powinny się 

znajdować granice artystycznej interpretacji. Mimo prób chronienia pewnych dziedzin życia, 

zjawisk i wydarzeń historycznych przed dowolnością przedstawienia, artyści coraz pewniej łamali 

narzucone im zasady. Z drugiej strony sami niejednokrotnie pomijali pewne zjawiska, gdyż 

uważali, że ich przedstawienie za pomocą istniejących technik, było niemożliwe. Znalezienie 

nowej, lepszej techniki za pomocą, której dane zjawisko da się przedstawić ( w malarstwie np.: 

perspektywa czy światłocień) oznaczało przekroczenie tabu. Jednym ze zjawisk, które przez długi 

czas opierały się artystycznej interpretacji był Holocaust.

Zaraz po wojnie jeśli artyści tworzyli przedstawienia Holocaustu głównie odwoływali się do 

suchego, prostego języka dokumentu czy fotografii czego przykładem może być cykl „Moim 

przyjaciołom Żydom” Władysława Strzemińskiego. Historia zbrodni nazistowskiej została 

zamknięta w gablotkach muzeów powstałych w byłych obozach koncentracyjnych. Brakowało 

języka za pomocą, którego można było „wyrazić to co jest niewyrażalne”. Ostatnie lata pokazują 

ożywienie zainteresowania tematyką Holocaustu, czego efektem jest tworzenie kolejnych muzeów 

i wystaw. Tabu nie tylko zostało przekroczone, ale kolejne próby przedstawienia wydają się coraz 

śmielsze w użytych środkach i podjętym temacie. 

W tym kontekście warto przyjrzeć się w jaki sposób doszło do tego, że artyści przerwali 

milczenie i zaczęli przedstawiać Holocaust. Jakiego typu technik używają i czemu służą tworzone 

przez nich reprezentacje. Czy „artysta wyraża prawdę dziełem” [Jedlińska, 2001, s.13], czy jest tak, 

jak ostrzega Young, że celem artysty może być chęć zainteresowania widza samym dziełem, a nie 

wydarzeniem jakie ono upamiętnia [Young, 2001, s. 4]. Pytania te zyskują na znaczeniu, gdy 

zaczyna się mówić o instalacjach artystycznych umieszczonych nie w galerii sztuki współczesnej, 

a w byłym obozie koncentracyjnym: autentycznym miejscu, które jest dowodem popełnionych 

zbrodni, a dodatkowo ma uczyć o wydarzeniu historycznym. Wystawa „Elementarz – dzieci 

w obozie na Majdanku” posłuży jako przykład do rozważań na temat roli artystycznej instalacji 

w nauczaniu o historii.



PRZEŁAMANIE MILCZENIA

Brak przedstawień Holocaustu w okresie powojennym wynikał z przeświadczenia, jak mówi 

Jedlińska, że „o śmierci w obozach zagłady artysta chcąc wyrazić prawdę musiał zamilknąć.” To 

milczenie nabrało znaczenia symbolicznego krzyku, krzyku milczenia, który wydawało się, że 

najlepiej odzwierciedla traumę doświadczeń wojennych. Słowa, które w dyskursie powszechnym 

przypisuje się Adorno, „Pisanie poezji po Auschwitz jest barbarzyństwem”, zostały odczytane jako, 

arbitralnie narzucony sztuce zakaz. Wydaje się, że to założenie, jak również postulaty przedłożone 

przez Terrence Des Pres głoszące zasady według, których dzieło sztuki przedstawiające Holocaust 

powinno być tworzone, a w szczególności założenie, że „Przedstawienia Holocaustu powinny być 

adekwatne i wierne wobec faktów i warunków tego wydarzenia; bez zmian i manipulacji, nawet 

tych o charakterze artystycznym” [Des Pres, 1988, s.217], wywołały w artystach bunt, który 

zaowocował tworzeniem dzieł sztuki o tematyce holocaustowej.

Celem obecnie tworzonych instalacji artystycznych nie jest obiektywne pokazanie historii, 

a poprzez poruszenie emocji w odbiorcy umożliwienie doświadczenia  historycznego. Dlatego 

poszczególne działania mają stworzyć odpowiednią atmosferę, która umożliwi „bezpośredni, 

natychmiastowy kontakt z przeszłością” stworzy „poczucie absolutnej autentyczności oraz 

świadomość, że przeszłości jest rzeczywiście taka, jak się ją odczuwa” [Ziębińska-Witek, 2005, 

s.7]. Chcąc osiągnąć ten efekt artyści wybierają takie techniki przekazu, które najlepiej umożliwią 

im wywołanie zamierzonego efektu. Przykładem mogą być instalacje artystyczne stworzone przez 

Christina Boltańskiego „Kanada” i Menashe Kadishman „Shalechet”.

W pierwszej wersji Kanady z 1986 roku, Boltański przymocował zniszczone, zużyte ubrania do 

ścian i sufitu pomieszczenia, tak, aby dokładnie zakryły one puste ściany. Dzieło miało 

symbolizować miejsce, w którym dokonywano selekcji ubrań przybyłych w transportach więźniów 

skazanych na śmierć w komorach gazowych. W drugiej wersji Kanady Boltański poszedł o krok 

dalej i umieścił 500 kg używanych ubrań na podłodze. „Aby zobaczyć wystawę, zwiedzający 

musieli przejść po ubraniach, w miarę jak zmierzali przed siebie, doświadczali coraz silniejszego 

uczucia, że depczą, poniewierają ludzkie ciała, że oni sami żywi trwają na ciałach pomordowanych” 

[Jedlińska, 2001, s. 168]. W ten sposób Boltański chciał zmusić zwiedzających do refleksji nad 

Holocaustem, nie poprzez intelektualne zapoznanie się z faktami historycznymi, a wywołanie 

wrażenia uczestnictwa w wydarzeniu z przeszłości.

Podobny efekt chce wywołać Kadishman tworząc instalację Shalechet, którą obecnie można 

oglądać w Muzeum Żydów Niemieckich w Berlinie. Na podłodze pomieszczenia, które jest 

otoczone betonowymi ścianami wywołującymi uczucie klaustrofobii, artysta umieścił tysiące 



metalowych głów symbolizujących ofiary Holocaustu. Zwiedzający chcąc zrozumieć przekaz 

artysty mają przejść po brzęczących pod ich stopami głowach – ludzkich czaszkach. W tym 

przypadku czynność deptania umożliwiająca kontakt z przeszłością, jest spotęgowana dźwiękiem 

deptania metalu i efektem echo.

Przekraczanie kolejnych granic dokonuje się nie tylko poprzez użyte środki wyrazu, ale również 

tematykę wystawy. Artyści chcąc najpełniej przedstawić okrucieństwo i nie dającą się 

wypowiedzieć za pomocą słów dehumanizację Holocaustu, sięgają po takie wątki tematyczne, które 

w sposób symboliczny będą próbowały wyrazić to co niewyrażalne. Dlatego coraz chętniej 

poruszanym tematem są zbrodnie popełnione na niewinnych dzieciach. Pokazanie Holocaustu jako 

eksterminacji tysięcy dzieci pokazuje nierówne szanse między oprawcą i ofiarą, która nie rozumiała 

swojej winy i sytuacji w jakiej się znalazła. Efekt dodatkowo potęguje przeświadczenie, że okres 

dzieciństwa powinien być otoczony specjalną troską.

Świat dzieciństwa nie tylko pojawia się jako wątek tematyczny przedstawień Holocaustu, 

przykładem może być praca Boltańskiego „Liceum Chases”, ale coraz częściej rekwizyty 

dzieciństwa/zabawki są używane jako środki przedstawienia Holocaustu. Ernest van Alphen wręcz 

twierdzi, że „Teraz wydaje się, że młode pokolenie artystów może odnosić się do Holocaustu 

wyłącznie w formie gry/ zabawy.” [Ernest van Alphen, 2004, s.220]. Zabawy, której celem jest 

wzmocnienie efektu i poprzez użyte środki zmuszenie widza do refleksji. „W sztuce współczesnej, 

zabawki zawsze postrzegane były jako dziwaczne, nieinteresujące, ale w kontekście przedstawienia 

Holocaustu okazują się prowokacyjne, nawet skandalizujące” [Ernest van Alphen, 2004, s.222].

Zabawkę jako środek wyrazu używają Ram Katzir w „Twoja książeczka do kolorowania” 

(1996), czy Zbigniew Libera w „Urządzenie korekcyjne: LEGO – Obóz koncentracyjny”. Katzir 

w jednej z sal muzeum w Jerozolimie umieścił stoły na których leżały „kolorowanki” i kredki. 

Następnie prosił zwiedzających o pokolorowanie obrazków lub dorysowanie pewnych elementów. 

„Obrazki pochodziły z nazistowskich lub dokumentacyjnych zdjęć z okresu Holocaustu” [Ernest 

van Alphen, 2004, s.220]. Wystawa wywołała falę oburzenia i dyskusję, czy artysta ma prawo do 

tak daleko posuniętej dowolności przedstawienia.

Efekt oburzenia wywołał również obóz koncentracyjny zbudowany z klocków LEGO, który 

Libera przedstawił w 1997 roku w Brukseli. Zarzut jaki postawiono dziełu Libery dotyczył faktu, że 

stymuluje ono widza do identyfikowania się z oprawcą, a nie z ofiarą. Jednocześnie przerażenie 

wywoływała świadomość tego, że dzieci będą uczyć się racjonalnego myślenia poprzez 

podnoszenie efektywności działania i ulepszenie konstrukcji obozu koncentracyjnego. Ostatecznie 

praca Libery została uznana za wyjątkową i ważną, gdyż jak powiada Piotrowski „Libera ujawnia – 



z pomocą bez wątpienia drastycznych środków – że to właśnie kultura masowa, w której wszyscy 

żyjemy, manipuluje zbrodnią, zmieniając ją w towar. [...] to nie Libera jest okrutny, lecz nasza 

codzienność [Piotrowski, 1999, s.246]. Praca Libery  była wystawiana między innymi w muzeum 

Holocaustu w Waszyngtonie.

Przykłady wybranych instalacji artystycznych i dzieł stworzonych przez artystów, którzy 

obecnie zajmują się reprezentowaniem Holocaustu pokazują w jaki sposób dokonywała się zmiana 

paradygmatu sztuki przedstawiającej zagładę. Odejście od poważnej, ograniczonej w środki 

ekspresji wizualnej reprezentacji, do widocznej obecnie dowolności przedstawień zarówno w 

kontekście użytych technik, jak i podjętego tematu, jednocześnie jest wyrazem zmiany myślenia 

i mówienia o Holocauście. Tak jak początkowo dominował paradygmat milczenia znajdujący swoje 

poparcie w słowach Adorno i zasadach sztuki wyznaczonych przez Terrence Des Pres, obecnie 

zyskują na znaczeniu słowa Ernesta van Alphena, który kwestionuje przymus powagi w mówieniu 

o Holocauście. Uważa on, że widoczne jest przedawkowanie informacji wywołane tradycyjnym, 

kartezjańskim nauczaniem, dlatego odwołanie się do zabawek „z ich dziecinnymi konotacjami” ma 

ułatwić „odczucie” posiadanej wiedzy [Ernest van Alphen, 2004, s.242].

Prace Libery czy Katzira są według Ernesta van Alphena dowodem, że dotychczasowe 

nauczanie o zagładzie, oparte o faktograficzną wiedzę, zawodzi. Wynika to „z dwóch błędnych 

założeń. Pierwsze dotyczy celu nauczania. Cel nie może być ograniczony wyłącznie do 

mistrzowskiego opanowania przedmiotu. Co więcej, opanowanie jako wiedza nie implikuje 

opanowania jako kontroli. Drugie błędne założenie dotyczy charakteru zagłady. Holocaust nie jest 

wyłącznie historią pamięci, która może być opanowana poprzez zapamiętywanie” [Ernest van 

Alphen, 2004, s.227].

Przedstawione przeze mnie instalacje i dzieła artystyczne były wystawiane w galeriach i 

Muzeach Holocaustu, które nie mieszczą się w autentycznym miejscu historycznym, a które po 

wojnie powstały w różnych zakątkach świata i mają na celu pokazanie czym był Holocaust. 

Dotychczas możliwości artystycznej kreacji kończyły się wraz z przekroczeniem granicy obozu 

koncentracyjnego, za którą zaczynał się świat gablot przedstawiających artefakty zbrodni. 

Kuratorzy muzeów mieszczących się w byłych obozach koncentracyjnych uznali, że dowody 

zbrodni takie jak ubrania, buty, przedmioty codziennego użytku najlepiej oddadzą traumę 

Holocaustu. Nie oznacza to, że w obozach nie można znaleźć wystaw artystycznych, występują 

one, ale ich celem jest oddanie hołdu ofiarom, a nie nauczanie o Zagładzie. Przykładem takiej 

wystawy-hołdu może być wystawa Tadeusza Mysłowskiego „Shrain” na Majdanku. 

Wystawa jaka pojawia się na terenie muzeum – byłego obozu nie może być sprzeczna w swym 



kształcie i wymowie z podstawową funkcją, jaką to muzeum pełni, czyli z upamiętnieniem ofiar 

ludobójstwa i zachowaniem tych miejsc dla przyszłych pokoleń w niezmienionym kształcie. 

Dlatego nie wszystkie typy instalacji artystycznych mogą być prezentowane na terenie miejsca 

zagłady. Pokazanie LEGO – obóz koncentracyjny na terenie byłego obozu koncentracyjnego 

wydaje się cały czas niemożliwe. 

Instalacje artystyczne są jednak coraz częściej używane do budowy wystaw dydaktycznych 

mieszczących się w byłych obozach czego przykładem może być wystawa „Elementarz” na 

Majdanku.

WYSTAWA ELEMENTARZ – ŻYCIE DZIECI NA MAJDANKU

Twórca wystawy Elementarz, Tomasz Pietrasiewicz chcąc opisać świat dzieciństwa okresu 

Holocaustu, używa innych środków wyrazu, aniżeli wcześniej przywołani artyści. Odwołując się do 

języka teatru i używając symboli, opowiada o dwóch światach: normalnym z którego dzieci zostają 

wyrwane i świecie obozu, w który zostają wrzucone i gdzie większość z nich umiera. Do opisania 

skrajnie różnych doświadczeń: bezpiecznego miejsca jakim jest dom i normalne życie poza 

obozem, i tragicznego, pozbawionego wszelkich reguł piekła obozu używa „Elementarza”, gdyż jak 

mówi Elementarz uczy dziecko porządkować i opisywać świat. Są w nim zawarte najprostsze  

kategorie społeczne leżące u podstaw relacji między człowiekiem a otaczającym go światem 

[Grudzińska, 2004, s.34]. Moment przekroczenia bram obozu, był jednocześnie momentem 

wyrwania z normalnego świata i wrzucenia w okrutną rzeczywistość obozu, gdzie obowiązywał 

inny system znaczeń. dom, mama, pies zostały zastąpione: drutami kolczastymi, komorą gazową, 

cyklonem B.

Zarówno elementy tworzące wystawę jak i sam jej układ są symboliczne. Zaraz po wejściu do 

baraku, w którym mieści się wystawa następuje podział na dwie sale. Na prawo od korytarza w 

małym pomieszczeniu są przedstawione losy dzieci polskich i białoruskich, na lewo losy dzieci 

żydowskich. Zaznaczony podział ma od razu na wstępnie uzmysłowić zwiedzającemu, że dzieci 

żydowskie, ze względu na swoje pochodzenie narodowe, od samego początku były skazane na 

zagładę. Obydwie sale są podobnie urządzone. Pod ścianami umieszczono regały przypominające 

katalogi. W szufladach pierwszego regału zamieszczono fragmenty relacji byłych więźniów 

dotyczące kolejnych etapów wkraczania do świata obozu, a więc: transport, selekcję, warunki życia 

w obozie. Następne regały zawierają opisy przedmiotów stanowiących własność więźniów: ubranie, 

buty, łyżka, lalka, a także opisy obiektów tworzących świat obozu: drut kolczasty, barak, łaźnia. 

W ostatnim regale mieszczą się życiorysy czwórki dzieci, które są bohaterami wystawy.



Z korytarza wchodzi się do sali przypominającej szkolną salę. Słychać tu wesołe głosy uczniów 

bawiących się na przerwie. Na tablicy napisane imiona czwórki dzieci, których historie autor 

wybrał do opowiedzenia historii Holocaustu. Na ławce szkolnej stojącej przed tablicą, leżą trzy 

elementarze szkolne: polski, białoruski i żydowski z jakimi dzieci przed wojną chodziły do szkoły. 

Przechodząc do kolejnej sali, zwiedzający wkracza do świata obozu. Centralnym jego 

elementem jest szkielet wagonu jakim przywożono więźniów do obozu. Przez środek wagonu 

rozciągnięto płótno, na którym napisano imiona dzieci więzionych w obozie na Majdanku. Pod 

ścianami baraku na ziemi leżą tablice gliniane z wytłoczonymi świadectwami więźniów 

opisującymi życie w obozie. Artysta specjalnie umieścił je na ziemi, żeby  zmusić kogoś kto tam 

przychodzi do tego, żeby się schylił. Już nie chciałem dawać takiego komfortu, że właśnie tu mamy 

elementarz o życiu w obozie na Majdanku. Że to jest jakby anty-wystawiennicze podejście. Że w to  

się trzeba wgryźć, że jeśli chcesz do tego dotrzeć to musisz jakiś wysiłek zrobić np. klęknąć. Bo to  

nie jest oświetlone tak jak powinno być oświetlone [Pietrasiewicz]. 

W dalszej części baraku ustawiono pięć betonowych studni. Cztery studnie symbolizują losy 

czwórki bohaterów wystawy. Z trzech studni wydobywają się głosy dorosłych osób, które 

opowiadają o swoim pobycie w obozie w okresie dzieciństwa. Czwarta studnia milczy, gdyż 

żydowski chłopiec, którego symbolizuje zginął w komorze gazowej po przybyciu do obozu. 

Wrażenie wywołane zderzeniem dwóch przeciwstawnych światów jest dodatkowo wzmocnione 

pojawieniem się wątku pozytywki. Przed wejściem do pomieszczenia przedstawiającego szkolną 

klasę, umieszczono pierwszą pozytywkę. Po jej otwarciu można usłyszeć dobrze znaną melodię 

i słowa kołysanki „Na Wojtusia z popielnika”. W części  przedstawiającej świat obozu, koło piątej 

studni, na podłodze umieszczono taką samą pozytywkę. Melodia piosenki jest ta sama, ale słowa są 

inne. Smutny głos dziewczynki śpiewa: Była sobie raz Elżunia umierała sama, bo jej tata  

w Oświęcimiu, na Majdanku mama. 

Wystawa „Elementarz”, poprzez fakt użytych środków, różni się od instalacji artystycznych 

stworzonych przez Boltańskiego, Kadishmana, czy Kazira. Wynika to nie tylko z założeń wystawy 

i wrażenia jakie artysta chce wywołać na zwiedzających, ale również ze względu na miejsce 

w którym znajduje się wystawa, teren byłego obozu koncentracyjnego. Pietrasiewicz rezygnuje 

z użycia fotografii, czy ubrań, gdyż jak mówi: Zrozumiałem, że użycie takich środków powoduje  

coś takiego, ze ja nie jestem w stanie jakiejkolwiek narracji stworzyć, którą chcę coś powiedzieć. bo  

jak się spotykasz z bucikami, czy takimi ubrankami, czy tam jakimś jeszcze innym przedmiotem,  

które są fizycznie obecne to cię tak ukierunkowuje. zaczepiasz swoją świadomość na tej konkretnej  

rzeczy. Czy jest ona prawdziwa. Poza tym nic już nie jest ważne [Pietrasiewicz]. 



Brak artefaktów przeszłości umożliwia artyście stworzenie własnej narracji. Wybór życiorysów 

bohaterów wystawy, jak również fragmentów świadectw umieszczonych na tablicach gliniany był 

czysto subiektywny. Celem artysty było spowodowanie, żeby to kogoś przejęło, poruszyło. Jak 

mówi Pietrasiewicz: Ja operowałem słowem wystawa wiedząc, że to nie będzie żadna wystawa. To  

nie jest wystawa. To jest rodzaj właśnie takiej teatralnej inscenizacji [Pietrasiewicz].

Artysta chciał poruszyć odbiorców i zmusić ich do refleksji nad przeszłością, a nie stworzyć 

wystawę historyczną. Cel został osiągnięty. Wystawa wywołuje u większości zwiedzających 

potrzebę pamiętania o Holocauście. Artyście udało się przedstawić świat, który przemawia do 

odbiorcy bardziej niż zaproponowane przez kustoszy muzeum gabloty.

W myśl obecnie głoszonych postulatów sztuki przedstawiającej Holocaust artysta ma prawo do 

dowolności interpretacyjnej. Problem pojawia się, gdy wystawa zaczyna pełnić funkcje 

dydaktyczne i jest używana przez przewodników do opowiedzenia historii obozu. W tym momencie 

rodzi się pytanie, czy użyte symbole i metafory nie są zbyt wieloznaczne, czy fakt umieszczenia na 

wystawie pewnych elementów, których autentyczność nie została potwierdzona przez historyków, 

nie spowoduje zakłamań przeszłości.

Przewodnik oprowadzając po wystawi „Elementarz” informuje zwiedzających, że słowa 

kołysanki Elżuni były napisane na skrawku papieru i zostały znalezione w małym dziewczęcym 

buciku. Dziewczynka napisała, że nazywa się Elżunia, ma 9 lat, a słowa piosenki śpiewa na melodię 

kołysanki „na Wojtusia z popielnika”. Karteczka z tymi słowami nie mieści się w zbiorach 

muzeum. Autor wystawy przeczytał słowa piosenki w zbiorze wierszy obozowych. Wywarły one na 

nim ogromne wrażenie dlatego postanowił zamieścić historię Elżuni na wystawie „Elementarz”.

Słowa piosenki Elżuni i świadectwa byłych więźniów, które można usłyszeć ze studni 

umieszczonych obok miejsca z pozytywką, najmocniej oddziałują na zwiedzających. Umieszczenie 

pozytywki obok autentycznych relacji potwierdza autentyczność słyszanego tekstu piosenki 

i historii jaka się z nim wiąże. Jedna z gimnazjalistek, która widziała wystawę napisała w swoim 

„Liście do Elżuni”1: Największe wrażenie wywarła na mnie jednak, usłyszana z jednej ze specjalnie  

przygotowanych „studni” pioseneczka zatytułowana przez organizatorów wystawy „Pioseneczką  

Elżuni” śpiewana na melodię piosenki „Z popielnika na Wojtusia”. To właśnie sprawiło, ze  

wystawa wydała mi się tak przygnębiająca, ze aż (nie ukrywam) łza zakręciła mi się w oku (...).  

wierzę, że tam, gdzie jesteś teraz Elżuniu, jest Ci dobrze, a na pewno lepiej niż kiedyś na ziemi  

[Grudzińska, 2004, s.36].

Inny uczeń opisując swoje wrażenia związane z wystawą pisze: wewnątrz szkieletu [pociągu] 
1  po obejrzeniu wystawy młodzież jest proszona o napisanie pracy pisemnej, lub zrobienie pracy plastycznej 

mówiącej o ich doświadczeniach wyniesionych z lekcji muzealnej



lista z nazwiskami nieletnich ofiar obozu, Nazwiska polskie, ukraińskie, żydowskie [Grudzińska, 

2004, s.37]. Młodzież nie tylko myli narodowości ofiar podając ukraińską, zamiast białoruską, ale 

również nie zauważa różnic między losem dzieci żydowskich i polskich. Dzieje się tak, mimo że 

każda wycieczka szkolna przed obejrzeniem wystawy uczestniczy w warsztatach muzealnych, 

a samo zwiedzanie „Elementarza” odbywa się pod opieką przewodnika.

Twórca wystawy, jak i przewodnicy oprowadzający po niej uważają, że pomyłki popełniane 

przez uczniów są wynikiem procesu zapominania o przeszłości i braku wiedzy o Holocauście. 

Większość młodzieży, która uczestniczy w lekcjach muzealnych, pochodzi z Lublina i okolic. 

Młodzi ludzie nigdy wcześniej nie słyszeli, lub nie byli na Majdanku. Od momentu otwarcia 

wystawy „Elementarz”, więcej grup odwiedza Majdanek, uczniowie zadają dużo pytań, są 

poruszeni i zainteresowani historią sprzed sześćdziesięciu lat. W tym kontekście popełniane przez 

uczniów pomyłki i brak całkowitej zgodności z historią wydają się drugorzędne. 

Przykład Majdanka zaprzecza słowom Ernesta van Alphena, że dzieło artystyczne ma pomóc 

w „wczuciu się” w posiadaną wiedzę. Rolą „Elementarza” jest wywołanie emocji u zwiedzających, 

wystawa ma poruszyć, „przejąć” zwiedzających po to by zrodziła się w nich chęć poznania historii 

ludobójstwa okresu Drugiej Wojny Światowej. Potrzeba zbudowania pomostu między przeszłością 

i teraźniejszością jest tym ważniejsza, że bez odpowiedniego języka, który będzie zrozumiały 

i przemawiający do młodych ludzi, i który wzbudzi w nich uczucie nazwane przez Pierre Nora 

„wolą pamiętania”, miejsca pamięci ofiar, zamienią się w miejsca historii niezrozumiałej dla 

zwiedzających.

Samo miejsce byłego obozu będące muzeum, ze swoimi artefaktami – dowodami i archiwami, 

jak ostrzega Piotr Unger, może stać na przeszkodzie zapamiętywania i rozumienia historii. „Rolę 

informacyjną [w muzeum] odgrywają nie pojedyncze przedmioty znajdujące się w salach 

muzealnych, lecz odpowiednie ich zespoły utworzone według określonej zasady i zgodnie z 

założoną z góry myślą przewodnią, czyli ekspozycja muzealna. Na tę ekspozycję składają się nie 

tylko same eksponaty usystematyzowane w zespoły, ale również wystrój architektoniczno – 

plastyczny oraz wiele materiałów pomocniczych, takich jak mapy, plany, wykresy, teksty 

objaśniające. Dzięki tym wszystkim elementom ekspozycja staje się pewną formą narracji 

historycznej [Unger, 1988, s17].

Instalacja artystyczna jak i wystawa dydaktyczna stworzona przez kuratorów muzeum są 

ułożone według z góry założonego scenariusza w taki sposób, by jak najlepiej spełnić założenie 

swoich twórców. W obydwu przypadkach, przekazana na wystawie treść nie jest obiektywną 

prawdą o przeszłości.



ZAKOŃCZENIE

Dystans czasowy oraz odchodzenie świadków wydarzeń drugiej wojny światowej sprawiają, że 

pytania dotyczące sposobu w jaki powinno mówić się, przedstawiać Holocaust zyskują na 

znaczeniu. W tym kontekście przywołane postulaty Adorno, Terrence Des Pres i Ernesta van 

Alphena tracą swoją aktualność i wymagają kolejnego przeformułowania. Odchodzenie świadków 

Holocaustu sprawia, że proces weryfikacji treści dzieł artystycznych, wystaw, czy utworów 

literackich jest coraz trudniejszy. Z drugiej strony, to właśnie współcześnie tworzone narracje, które 

używają języka zrozumiałego przez młode pokolenie, najmocniej wpływają na rozumienie historii 

i postawę młodych ludzi wobec Holocaustu.

Istnieje niebezpieczeństwo, że brak zgodności wystaw czy dzieł artystycznych z historią, 

sprawi, że w przyszłości samo wydarzenie historyczne zacznie być postrzegane w kategorii „mitu”, 

czy fikcji historycznej. Z drugiej strony, brak samych projektów przedstawiających Holocaust, 

sprawi, że wydarzenie zostanie zapomniane. Wszelkie działania artystyczne są balansowaniem 

między tymi dwoma problemami. Wydaje się, że dopóki środki wyrazu przyjęte do tworzenie 

instalacji czy dzieła artystycznego odpowiadają funkcji jaką instalacja/ dzieło ma pełnić, brak 

całkowitej zgodności z przeszłością staje się problemem drugorzędnym.

Istnieje jednak inne, dużo groźniejsze niebezpieczeństwo wynikające z samej natury 

przedstawienia. Nawet najmocniejsze w środkach i poruszonym temacie dzieła artystyczne, przez 

fakt, że są kolejną interpretacją, przestają poruszać i zmuszają artystę do stworzenia kolejnych, 

jeszcze bardziej szokujących przedstawień. Rodzi się, więc pytanie jakie przedstawienia należy 

obecnie tworzyć, aby poruszały odbiorców, przekazały treść historyczną i wywołały „wolę 

pamiętania”. Czy zupełna dowolność przedstawień nie doprowadzi do sytuacji kiedy historia 

przestanie być istotna, a będzie liczył się tylko efekt?
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