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Wstêp
Introduction

Miejsca pami ci powstaj  z po-
trzeby publicznej demonstracji po-
stawy wobec przesz o ci. S  no ni-
kami pami ci zbiorowej – zjawiska 
socjologicznego definiowanego 
jako ”wyobra enia o przesz o ci 
w asnej grupy, konstruowane przez 
jednostki z zapami tanych przez 
nie (…) informacji pochodz cych 
z ró nych róde  i docieraj cych do 
nich rozmaitymi kana ami” [Szacka 
2006, s. 44]. W krajobrazie nazna-
czonym wydarzeniem wa nym dla 
grupy spo ecznej wydzielona zostaje 
przestrze  podporz dkowana funkcji 
upami tniania. Wcze niejsze prze-
znaczenie formalnie ust puje pra-
gnieniu publicznego okazania a o-
by, potrzebie prze ycia katharsis, czy 
zachowania pami ci o wydarzeniu 
dla przysz ych pokole . Ustanowie-
nie pomnika daje mo liwo  ci ga-
nia uwagi publicznej i motywowania 
do refleksji. Nierzadko miejsce pa-
mi ci staje si  przestrzeni  s u c  
spo eczno ci do organizacji zebra  
publicznych, organizacji ceremonii 
oraz demonstracji to samo ci i prze-
kona  wiatopogl dowych. 

Sztuka pomnikowa 
w XX wieku
Monumental art 
in the XX Century

W XX wieku sztuka pomnikowa 
uleg a wielozakresowym przeobra e-
niom. Sprzyja y temu transformacje 
architektonicznej organizacji prze-
strzeni, jakie mia y miejsce na po-
czatku stulecia. „Zmiany koncepcji 
przestrzeni spowodowa y, i  obiekty 
wytr cone ze stanu statycznej izola-
cji ukazane zosta y jako fragmenty 
zdarze , sta y si  otwarte na wp y-
wy rodowiska, aktywne, zmienne 
i akceptowalne” [Nyka 2006, s. 24]. 
Pomniki jako rze by coraz cz ciej 
zacz y wspó gra  z otaczaj cym 
krajobrazem. Jednak e najistotniej-
szym czynnikiem, który spowodowa  
redefinicj  pomnika, by y wydarzenia 
II wojny wiatowej. Ze wzgl du na 
skal  konfliktu: liczb  ofiar w ród 
armii zawodowej i ludno ci cywilnej, 
zakres przestrzenny oraz straty kultu-
rowe, pami  zbiorowa o tych wyda-
rzeniach sta a si  silnym czynnikiem 
kulturotwórczym, który pomimo 
up ywu dziesi cioleci jest znacz cy 
równie  i dzi . W Polsce, jak pisze 
historyk sztuki Anda Rottenberg: 
„naznaczenie wojn  sta o si  jedn  
z najbardziej charakterystycznych 
cech polskiej sztuki wspó czesnej” 
[Rottenberg 2007, s. 10]. W zwi zku 
z siln  obecno ci  wojny w pami ci 
zbiorowej znacz ca cz  miejsc 
pami ci jest w a nie jej po wi co-
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na. Powstawa y one pocz tkowo, 
bezpo rednio po wojnie, jako proste 
no niki, a w wyniku poszukiwa  
formalnych przekszta ci y si  w wie-
lowarstwowe utwory artystyczne 
– wielkoprzestrzenne za o enia 
pomnikowe. 

Teren by ego obozu koncentra-
cyjnego w O wi cimiu jest najsilniej 
istniej cym w wiadomo ci spo ecz-
nej symbolem II wojny wiatowej 
[Kwiatkowski i in. 2010]. Debaty 
nad form  upami tnienia ofiar KL 
Auschwitz sta y si  impulsem do 
redefinicji pomnika. Zorganizowa-
ny w 1958 roku Mi dzynarodowy 
Konkurs na Pomnik Ofiar Faszyzmu 
w O wi cimiu sta  si  p aszczyzn  
formowania nowego uj cia sztuki 
pomnikowej. Arty ci bior cy udzia  
w konkursie zetkn li si  z trudnym 
zadaniem reprezentacji niewyobra-
alnie dramatycznej historii by ego 

nazistowskiego obozu koncentracyj-
nego. Wi kszo  nades anych prac 
wykracza a formu  upami tniania 
poza charakter tradycyjnego po-
mnika. Jedna z nich, zatytu owana 
„Pomnik -Droga”, autorstwa zespo u 
w sk adzie: Oskar Hansen, Jerzy Jar-
nuszkiewicz, Julian Pa ka, Zofia Han-
sen, Edmund Kupiecki, Lechos aw 
Rosi ski, Tadeusz Plasota, pomimo 
tego, e nie zosta a zrealizowana, 
sta a si  motywacj  do poszukiwania 
nowego uj cia formy upami tniania. 
Projekt za o enia pomnikowego po-
wsta  wed ug zasad idei koncepcyjnej 
zapocz tkowanej przez Oskara Han-
sena i nazwanej przez niego „Form  
Otwart ”. Zak ada a ona oddanie ob-

szaru obozu KL Auschwitz -Birkenau 
uzdrawiaj cemu dzia aniu czasu 
i natury. Jedynym piel gnowanym 
elementem mia  by  pas uformowany 
w poprzek za o enia, w opozycji do 
prostopad ej urbanistyki przetrwa ej 
infrastruktury. Symboliczna droga nie 
mia a czy  adnych przestrzennych 
dominant. Projekt zak ada  aktywne 
uczestnictwo odbiorców w procesie 
upami tniania i dowolno  w inter-
pretacji otaczaj cego krajobrazu. 
Popularyzowa  odej cie formalne 
od tradycyjnej konwencji pomnika 
usytuowanego na cokole w kierunku 
wielowarstwowych znaczeniowo 
krajobrazów. Hansen, definiuj c 
za o enia „Formy Otwartej”, zain-
spirowany by  zmianami w mi dzy-
narodowych nurtach artystycznych, 
z którymi mia  styczno  dzi ki 
kilkuletniemu pobytowi we Francji 
i kontaktowi z takimi twórcami, jak: 
Pierre Jeanneret, Fernand Léger, 
Le Corbusier, czy Pablo Picasso. 
Koncepcja uj cia pomnika jako 
przestrzeni kszta towanej w sposób 
nieograniczony, mia a swe podsta-
wy w formu uj cej si  dopiero na 
wiecie sztuce procesualnej, w której 

przebieg powstawania dzie a staje si  
elementem prze ycia estetycznego. 
W projekcie „Pomnik -Droga” istotna 
mia a by  otwarto  na zachodz -
ce zmiany i brak okre lenia granic 
tematu upami tniania. Miejsce pa-
mi ci mia o zosta  silnie powi zane 
z kontekstem rodowiska naturalnego 
i podatne na jego wp ywy.

Po konkursie na pomnik o wi -
cimski, w latach 60. XX w., nast pi  

dynamiczny rozwój polskiej sztuki 
kommemoratywnej. Na terenach po 
miejscach ka ni powstawa y wielko-
przestrzenne za o enia pomnikowe. 
Dwa z nich s  autorstwa by ego 
wi nia obozu koncentracyjnego 
w O wi cimiu, Wiktora To kina. 
Artysta we wspó pracy z in ynierem 
Januszem Dembkiem zagospoda-
rowa  przestrze  by ych obozów 
koncentracyjnych w Sztutowie i na 
Majdanku. Pierwsz  realizacj  by o 
zabezpieczenie i upami tnienie 
przestrzeni, która obejmowa a dawny 
Konzentrationslager Stutthof. Do cz -
ciowo zrekonstruowanej infrastruk-

tury obozowej dodane zosta y sym-
boliczne elementy architektoniczno-
-rze biarskie. Przybywaj cy na teren 
by ego obozu w momencie przekro-
czenia bramy staj  si  uczestnikami 
pielgrzymki poprzez ekspozycje 
w odbudowanych barakach, krema-
torium, a  do placu z monumentaln  
bry  pomnika -relikwiarza. 

Na lubelskim Majdanku prze-
strze  ska ona zbrodni  zamkni ta 
zosta a pomi dzy dwoma symbo-
licznymi, monumentalnymi bry-
ami: przyt aczaj c  bram  oraz 

symboliczn  urn  wystylizowan  na 
mauzoleum -panteon. Teren by ego 
obozu zosta  tutaj nie tylko zabez-
pieczony, przestrze  zosta a nazna-
czona mocn  symbolik  i wyró -
niona w krajobrazie przybli aj cej 
si  zabudowy miasta. To kin w obu 
za o eniach stworzy  kompozycj  
wymuszaj c  pielgrzymk  przez 
tereny obozowe z mocnym elemen-
tem rze biarsko -architektonicznym P
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jako dominant . W elementach 
rze biarskich widoczne jest osobiste 
zaanga owanie twórcy, który w abs-
trakcyjnych detalach zinterpretowa  
w asne wspomnienia z czasów poby-
tu w obozie koncentracyjnym.

Zaistnienie w procesie projek-
towym elementu inspiracji wynikaj -
cych z prywatnych prze y  artystów 
jest bardzo cenne, poniewa  nadaje 
procesowi upami tniania dodatkowy 
adunek emocjonalny. Z baga em 

wspomnie  z okresu wojny podej-
mowali prac  nad przestrzeni  Za-
g ady równie  Franciszek Dusze ko 
i Adam Haupt – autorzy s ynnego 
i uznanego na polu mi dzynarodo-
wym Pomnika Ofiar Obozu Zag ady 
w Treblince. Treblinka to miejsce, 
któremu zosta a nadana metaforycz-
na topografia zbrodni. Zadanie to 
by o dodatkowo trudne ze wzgl du 
na brak dowodów fizycznej bytno ci 
obozu. Metaforycznie zosta  odtwo-
rzony schemat jego funkcjonowania: 

linia kolejowa, trampa wy adowcza, 
droga do krematorium i masowe 
groby. Za o enie zosta o tak skompo-
nowane, by poszczególne punkty na 
drodze upami tniania wnosi y nowe 
doznania. Po przej ciu wzd u  sym-
bolicznych podk adów otwiera si  
niespodziewanie widok na ogromne 
po acie roztrzaskanych kamieni 
(ryc. 1). Po ród tych anonimowych, 
rozerwanych steli stoj  samotne 
drzewa, które ros y tu w czasie funk-
cjonowania obozu zag ady. Element 
ten – u ycie przyrody jako wiadka 
dramatycznych wydarze  – wykorzy-
stywany jest do  cz sto w miejscach 
pami ci. Przetrwa e drzewa po ród 
apokaliptycznego krajobrazu mo -
na zobaczy  w Be cu, a samotny 
wi z, który zachowa  si  po ataku 
bombowym, jest elementem amery-
ka skiego Oklahoma City National 
Memorial. 

Obecnie krajobraz memorialny 
w Treblince uznawany jest za jedno 

z najlepszych dzie  kommemoratyw-
nych po wi conych Zag adzie.

W czasie, kiedy arty ci polscy 
poszukiwali mo liwo ci adekwatne-
go upami tnienia obozów zag ady, 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
rozwija y si  kierunki artystyczne, 
które wytworzy y nowy nurt rozwoju 
krajobrazów memorialnych. Sztuka 
ziemi (ang. Land Art) obejmowa a 
ideowo rodowisko naturalne jako 
g ówny materia  pracy twórczej. 
Ingerencja o charakterze dzia ania 
artystycznego w krajobraz sta a si  
inspiracj  dla twórców za o e  
pomnikowych. Drastyczny kontrast 
pomi dzy naturalnym ukszta towa-
niem ziemi a brutalnym zak óceniem 
porz dku rze b  lub budowl  zacz  
pojawia  si  w wielu realizacjach 
sztuki kommemoratywnej jako ele-
ment warto ci antywojennych. Przy-
k adowo, do chirurgicznego ci cia 
w ziemi przyrównywa a Maya Ying 
Lin swoj  koncepcj  na zrealizo-
wany w 1982 roku w Waszyngtonie 
pomnik ameryka skich o nierzy 
poleg ych w wojnie wietnamskiej 
(ang. Vietnam Veterans Memorial) 
[Campbell 2006, s. 137]. 

Wykorzystanie rodowiska na-
turalnego jako tworzywa w procesie 
artystycznym ma miejsce równie  
i w Polsce, ju  w XXI wieku. W miej-
scach masowych eksterminacji po-
wstaj  za o enia pomnikowe, w któ-
rych sta ym motywem jest nadanie 
przestrzeni upami tnienia charakteru 
katastroficznego krajobrazu.

W Polsce wydarzenia II wojny 
wiatowej s  nadal ywe w pami -

Ryc. 1. Pomnik Ofiar Obozu Zag ady w Treblince

Fig. 1. The Monument at Treblinka Extermination Camp
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ci zbiorowej pomimo tego, e od 
zako czenia wojny min o ponad 
sze dziesi t lat. W XXI wieku wie-
dza historyczna spo ecze stwa pol-
skiego ukszta towana jest w sporym 
zakresie przez informacje upublicz-
nione oficjalnie po roku 1989 [Kwiat-
kowski i in. 2010, s. 9]. W zwi zku 
z ujawnieniem nowych faktów histo-
rycznych i obaleniem funkcjonuj -
cych przez dziesi ciolecia w pami ci 
zbiorowej mitów pojawi a si  potrze-
ba reorganizacji miejsc pami ci. Po 
latach milczenia, w wyniku stara  
wielu grup spo ecznych, zosta y 
zrealizowane Polskie Cmentarze 
Wojenne w Katyniu, w Miednoje 
i w Charkowie. Za o enia powsta y 
zgodnie z artystyczn  koncepcj  
Zdzis awa Pidka Andrzeja So ygi, 
Jacka Synakiewicza, Wies awa Sy-
nakiewicza i Leszka Witkowskiego. 
Ka de z tych za o e  zosta o wy-
kreowane dzi ki na o eniu warstwy 
znaczeniowej na zastany krajobraz. 
W Miednoje smuk e, eliwne krzy e 
wspó graj  z lasem oraz krzy ami po-
stawionymi przez bliskich pomordo-
wanych. W Katyniu odbiór le nego 
runa zak óca widok eliwnych p yt 
kryj cych miejsca masowych mogi , 
a w Charkowie po ród drzew wije 
si  wy o ona kostk  bazaltow  tzw. 
Czarna Droga – trakt, którym pod -
a  transport przywo cy do mogi  

zw oki zamordowanych polskich 
o nierzy. Na ka dym z tych za o-
e , obok tradycyjnych elementów 

symboliki sakralnej (epitafia, krzy e, 
o tarz, dzwon), pojawi y si  dzia ania 
nawi zuj ce do sztuki ziemi. Pidek 

uznawa  ziemi  jako tworzywo swo-
ich instalacji rze biarskich i czerpa  
z niej inspiracj  [Józefowicz 2008, 
s. 1]. Rze biarskie reliefy akcentu-
j ce struktur  gruntu pojawiaj  si  
na cianie wzd u  usytuowanych 
poni ej poziomu terenu alejkach 
opasaj cych za o enia pomnikowe, 
a dzi ki odci ciu powierzchni pasem 
alei cmentarze zosta y symbolicznie 
wyniesione. 

Przeobra enia za o e  pomni-
kowych w XXI wieku dokona y si  
nie tylko pod wp ywem przemian 
w polityce historycznej, ale równie  
na skutek zmieniaj cego si  kon-
tekstu kulturowego. Transformacje 
w postrzeganiu pami ci zbiorowej 
wymagaj  dostosowania pomni-
ków do oczekiwa  wspó czesnego 
spo ecze stwa, które wydarzenia 
drugiej wojny wiatowej zna w wi k-
szo ci tylko z mediów, a coraz rza-
dziej z przekazu ustnego naocznych 
wiadków. Obecnie miejsca pami ci 

pe ni  rol  wiadectwa, urealnieniaj  
wydarzenia historyczne, ale jedno-
cze nie musz  zmaga  si  z przesy-
conym masowymi informacjami wi-
zualnymi krajobrazem kulturowym. 
Niekontrolowany nap yw elementów 
charakteryzuj cych si  spektakular-
no ci  i innowacyjno ci  powoduje, 
e coraz trudniej zwróci  uwag  

wspó czesnego spo ecze stwa na 
warto ci zwi zane z przesz o ci .

Propozycj  nowego sposobu 
wzbudzenia zainteresowania miej-
scem funkcjonuj cym przez lata 
na pograniczach pami ci zbioro-
wej przedstawili autorzy otwartego 

w 2004 roku Miejsca Pami ci w Be -
cu: Andrzej So yga, Zdis aw Pidek 
oraz Marcin Roszczyk. Na terenie po 
nazistowskim obozie zag ady, gdzie 
Niemcy odebrali ycie kilku setkom 
tysi cy ludzi, przez kilka dziesi cio-
leci funkcj  pomnika pe ni a skromna 
instalacja rze biarska, a wi kszo  
terenu zosta a zalesiona. Nowa kon-
cepcja artystyczna obj a aran acj  
ca ego terenu, na którym kiedy  ist-
nia a infrastruktura obozowa. Wi k-
szo  powierzchni zosta a pokryta 
wielkopiecowym u lem – powsta  
wyja owiony fragment Be ca. Na 
tle lasu zrealizowano za o enie 
o charakterystyce apokaliptycznego 
krajobrazu (ryc. 2). W organizacji 
przestrzeni pojawi y si  symbolicz-
ne elementy: punkt przekroczenia, 
szczelina przechodz ca pomi dzy 
masowymi grobami i nisza Ohel jako 
miejsce kontemplacji. Poniewa  dla 
pe nego odbioru pomnika o abstrak-
cyjnej formule wymagany jest zasób 
wiedzy historycznej, to dope nieniem 
za o enia jest budynek muzeum 
mieszcz cy ekspozycj  multimedial-
n , który powsta  wed ug koncepcji 
pracowni architektonicznej DDJM.

Nowa oprawa kommemoratyw-
na planowana jest równie  na tere-
nie by ego obozu KL Gross -Rosen. 
Miros aw Nizio wraz z zespo em 
zaproponowa  dodanie nowego za-
gospodarowania do istniej cego ju  
od lat 50. XX w. za o enia pomniko-
wego w Rogo nicy. Ma ono powsta  
na terenach kopalni odkrywkowej 
granitu, w której w kator niczych 
warunkach pracowali wi niowie P
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obozu. Pomi dzy kamienio omem 
a terenem obozu planowana jest 
monumentalna eliwna ciana. Ta 
kolosalna interwencja w krajobraz 
nasuwa skojarzenia z pracami Mi-
chaela Heizera, który w latach 60. 
i 70. XX w. ingerowa  masywnymi 
formami w naturalny krajobraz.

W nowych warunkach cywi-
lizacyjnych reorganizacja miejsca 
pami ci powoduje uaktywnienie jego 
w wiadomo ci spo ecznej. Zgodnie 
z zasad  nazwan  efektem Bilbao 
innowacyjno  zagospodarowania 
przestrzennego ci ga uwag  spo-
eczn  i zwi ksza zainteresowanie 

wydarzeniami historycznymi i miej-
scem, gdzie si  one wydarzy y. Prze-
kszta cone w kierunku wspó czesnej 
estetyki za o enia pomnikowe staj  
si  na tyle popularne, e staj  si  
elementem tzw. tanatoturystyki, któr  
definiuje si  jako „specyficzny rodzaj 
turystyki kulturowej obejmuj cy po-
dró e o charakterze poznawczym 
lub poznawczo -religijnym do miejsc 
dokumentuj cych i upami tniaj -
cych mier ” [Tana  2008, s. 147]. 
Do tego zjawiska nawi za  Miros aw 
Ba ka w swojej pracy nazwanej AU-

SCHWITZWIELICZKA ustawionej 
na jednej z krakowskich dzielnic. 
Betonowy tunel z wyci tym napi-
sem, b d cym po czeniem nazw 
najbardziej znanego obozu koncen-
tracyjnego i zabytkowej kopalni soli, 
ma nie tylko wzbudza  kontrowersje 
w celu pobudzenia spo ecznych de-
bat na temat sytuacji polskiej pami ci 
zbiorowej, ale wskazuje na kon-
trowersyjne zjawisko uto samiania 
o wi cimskiego obozu z punktem 
w rozrywce turystycznej.

Przestrze  memorialna jest sta-
ym elementem krajobrazu miejskie-

go. Druga po owa XX w. wprowadzi-
a szereg transformacji. Pocz tkow  

przyczyn  formalnych przeobra e  
pomników w mie cie by y rozrasta-
j ce si  uk ady urbanistyczne. Przy 
powi kszonych placach i arteriach 
drogowych miejsca pami ci dostoso-
wywane by y do ich monumentalnej 
skali. Przemiany sprowokowane zo-
sta y równie  przez zakres dramatów, 
do których dochodzi o na obszarach 
miast. Zamiast jednego pomnika 
zacz y powstawa  sieci punktów 
po czonych wspólnych kontekstem 
historycznym. Dzi ki tablicom, 

prostym elementom rze biarskim, 
klasycznym monumentom, muzeom 
i innym no nikom pami ci zbiorowej 
w krajobraz miasta zosta a na o ona 
warstwa kommemoratywna. W ten 
sposób ukszta towano mi dzy innymi 
krajobrazy memorialne Warszawy 
i Berlina. 

Ponadto w miastach pojawi y 
si  próby sztuki pomnikowej b d cej 
w opozycji do tradycyjnego mo-
numentalizmu, który zosta  mocno 
eksploatowany przez ideologie to-
talitarne. Nowy nurt sztuki komme-
moratywnej nazwany kontrpami ci  
(ang. countermemory) uformowa  si  
w zachodnich Niemczech w latach 
80. XX w. Bazuj c na ideach sztuki 
konceptualnej i minimal -artu arty ci 
(min. Jochen Gerz, Esther Shalev-
-Gerz, Horst Hoheisel, Christian 
Boltanski, Micha Ulmann, Norbert 
Radermacher) krytycznie podeszli do 
konserwatywnego nurtu sztuki po-
mnikowej i kszta towali miejsca pa-
mi ci w oparciu o proces zanikania 
pomnika. Polskimi kontynuatorami 
tej koncepcji s  m.in. Miros aw Ba ka 
(AUSCHWITZWIELICZKA, How It 
Is), Krzysztof Wodiczko (pomniko-
terapia), Joanna Rajkowska (Pozdro-
wienia z Alej Jerozolimskich, Dotle-
niacz). mia e podej cie do formu y 
upami tniania nie zawsze znajduje 
zrozumienie odbiorców, ale poprzez 
wywo anie kontrowersji sprawia, e 
spo ecze stwo w cza si  w dysputy 
o obrazie pami ci zbiorowej.

Efektem przeobra e  jest wspó -
istnienie ro nych nurtów sztuki 
pomnikowej, które s  adresowane 

Ryc. 2. Miejsce Pami ci w Be cu

Fig. 2. The Place of Commemoration at Be ec
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do ro nych grup spo ecznych. Ró -
norodno  w kreacji no nika pami ci 
zbiorowej umo liwia pogodzenie 
gustów i oczekiwa  ró nych pokole  
i rodowisk spo ecznych. Miejscem, 
gdzie rozliczne no niki pami ci zbio-
rowej mog  wspó istnie  jest park 
pami ci – przestrze  w krajobrazie 
miasta, która czy form  terenu 
rekreacyjnego z funkcj  kommemo-
ratywn . Jednym z pierwszych par-
ków zrealizowanych jako przestrze  
umo liwiaj ca formowanie pami ci 
zbiorowej jest utworzony w 1955 
roku Park Pokoju w Hiroszimie (ang. 
Hiroshima Peace Memorial Park). Na 
jego terenie, w miar  up ywu czasu, 
powstaj  nowe no niki pami ci zbio-
rowej o ofiarach wybuchu bomby 
atomowej dostosowane do estetyki 
aktualnego obrazowania.

Za przyk ad polskiego parku pa-
mi ci mo na uzna  zagospodarowa-
nie terenu przy Muzeum Powstania 
Warszawskiego w Warszawie. Znaj-
duj  si  tu miejsca umo liwiaj ce 
wielorakie podej cie do kreowania 
pami ci zborowej. Cz  nazwana 
jako Park Wolno ci to przestrze , 
w ramach której umieszczane s  
tradycyjne pomniki po wi cone 
poszczególnym aspektom powsta-

nia, tak jak, przyk adowo, obelisk 
upami tniaj cy udzia  w walkach 
adwokatów. W pobli u znajduje si  
równie  Mur Pami ci z nazwiskami 
uczestników powstania – mocny ele-
ment kommemoratywny, zrywaj cy 
z anonimowo ci  jednostki w t u-
mie ofiar. Projektanci z pracowni 
Wojciecha Obtu owicza pami tali 
równie  o przestrzeni zapewniaj cej 
organizowanie nabo e stw i za-
planowali Plac Modlitwy. Dla osób 
preferuj cych kontemplacj  w ciszy 
funkcjonuje przestrze  ogrodowa od-
grodzona od reszty za o enia murem 
(ryc. 3). Ca o  jest doskona ym uzu-
pe nieniem budynku muzealnego.

Parki pami ci, cho  niebez-
piecznie zbli aj  si  formu  organi-
zacji do parków rozrywki, wype niaj  
ró norodne potrzeby upami tniania, 
które pojawiaj  si  w spo ecze stwie.

Osobn  grup  miejsc pami ci 
ciesz cych si  du ym zainteresowa-
niem spo ecznym s  pola bitewne. 
Pola bitewne, jako krajobrazy pa-
mi ci, zazwyczaj odwo uj  si  do 
wydarze  z odleg ej przesz o ci, 
dzi ki czemu miejsca te odchodz  
od charakteru martyrologicznego. 
W Polsce najs ynniejsze s  dwa miej-
sca, w których rozegra y si  walki 
bardzo wa ne dla pami ci zbiorowej: 
Westerplatte i Grunwald. 

W Gda sku, na pó wyspie 
Westerplatte, w miejscu kojarzonym 
z pierwszymi walkami II wojny wia-
towej Franciszek Dusze ko i Adam 
Haupt zaprojektowali jedno ze naj-
bardziej znanych polskich za o e  
pomnikowych. Poprzez przestrze  
z ruinami budynków przedwojennej 
Wojskowej Sk adnicy Tranzytowej 
prowadzi droga w kierunku kopca 
z monumentaln  rze b . Granitowa 
bry a góruje nad otoczeniem – wi-
doczna zarówno od strony l du jak 
i kana u portowego trwale wpisa a 
si  kontekst historyczny w krajobraz.

Historia pól bitewnych pod 
Grunwaldem nie jest bezpo rednio 
zwi zana z wydarzeniami II wojny 

Ryc. 4. Pomnik Zwyci stwa Grunwaldzkiego

Fig. 4. The Battle of Grunwald Memorial

Ryc. 3. Muzeum Powstania Warszawskiego 
w Warszawie

Fig. 3. The Warsaw Rising Museum 
in Warsaw
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wiatowej, ale powsta e tam za o e-
nie pomnikowe zaistnia o jako ele-
ment eksploatowania przez w adz  
powojennej traumy. Pami  o zwy-
ci stwie z czasów redniowiecznych 
mia a umniejsza  poczucie kl ski 
po 1945 roku [Kwiatkowski 2008]. 
Jerzy Bandura i Witold C ckie-
wicz projektuj c Pomnik Zwyci -
stwa Grunwaldzkiego wzmocnili 
rze biarsko -architektoniczn  kom-
pozycj  naturalne walory krajobrazu 
pól, na których ponad pi  wieków 
wcze niej rozegra a si  najwi k-
sza bitwa redniowiecznej Europy 
(ryc. 4). W ród malowniczych k 
usypany zosta  kopiec, z którego 
rozpo ciera si  widok na sielski kra-
jobraz. Niezagospodarowane pola 
pobudzaj  wyobra nie o rycerskich 
potyczkach. Sprzyja temu równie  
przestrze  mazurskich pól, a tak e 
organizowane co roku inscenizacje 
bitwy. Rekonstrukcje historyczne 
(ang. historical reenactment) staj  si  
coraz bardziej popularne i inspiruj  
do powstawania nowych koncepcji 
krajobrazów pami ci pól bitewnych. 
W planach jest m.in. za o enie po-
mnikowe w Ossowie, nazwane Wro-
ta Bitwy Warszawskiej 1920, wed ug 
projektu pracowni Nizio Design. 

Podsumowanie
Summary

Za o enia pomnikowe to kra-
jobrazy, którym nadano nowy cha-
rakter i funkcj . Jako przestrzenie 
publiczne sprzyjaj  rozwijaniu wi zi 

spo ecznych, odbudowuj  to samo  
i umo liwiaj  kontakt z przesz o-
ci . Fizyczna przestrze  pozwala 

ludziom zaprezentowa  swoje po-
stawy wobec historycznych wyda-
rze . Tradycyjne pomniki poprzez 
symbole i inskrypcje bardzo cz sto 
upami tniaj  przesz o  poprzez 
perspektyw  przekona  politycz-
nych okre lonych grup spo ecznych. 
Nowe nurty sztuki pomnikowej po-
wstawa y w wi kszo ci jako element 
buntu wobec tradycyjnych form 
uto samianych z totalitaryzmem, 
wi c podejmuj  próby nieinterpre-
towania upami tnianej przesz o ci. 
Bazuj  na do wiadczeniach ró nych 
dziedzin sztuki i jej kierunków. 
Wspó czesne za o enia pomnikowe 
to krajobrazy memorialne powsta e 
dzi ki inspiracji m.in. sztuk  ziemi, 
która wskaza a rodowisko naturalne 
jako potencjalny materia  w procesie 
twórczym, a tak e idei koncepcyj-
nej anga uj cej odbiorc  w proces 
powstawania i trwania dzie a. To 
formalne odej cie od tradycyjnej 
formu y rze by na cokole, na rzecz 
krajobrazu uaktywniaj cego proces 
upami tniania sprawia, e miejsca 
pami ci zyskuj  na popularno ci.

Zdj cia wykona a autorka.

Photographs made by author.
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