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Słowo wstępne

Niniejszy raport stanowi bilans dwóch debat, które odbyły się podczas Przeglądu Przeszłość/
Przyszłość, zorganizowanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki w dniach 27–29 sierpnia
w Sulejówku i Warszawie. Dyskusje te koncentrowały się wokół zagadnień, związanych z propagowaniem wiedzy o polskiej przeszłości i jej bohaterach oraz problematyką dotyczącą innowacyjnych form edukacji historycznej.
Debata pt. Upamiętnienie w terenie (historia, lokalność, pamięć) nawiązywała do działalności popularyzatorskiej Fundacji im. Janusza Kurtyki, którą instytucja ta podejmuje chociażby w ramach
projektu „Rajd Śladami Bohaterów”. Dzięki inicjatywom organizacji wiedza na temat najnowszej historii Polski jest propagowana w innowacyjny sposób. Adresaci tych przedsięwzięć mają
szansę doświadczyć przeszłości podczas rajdów, spacerów oraz marszów, szlakiem wybranych
historycznych postaci i miejsc. Do dyskusji w ramach tego panelu zostali zaproszeni: dr hab.
Krzysztof Malicki, prof. URz; dr Maciej Korkuć (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)
oraz dr Piotr Oleńczak. Debatę poprowadził Piotr Brulikis (Fundacja im. Janusza Kurtyki). Poruszane zagadnienia dotyczyły fenomenu lokalności historii i lokalności upamiętnienia. Specjaliści podjęli próbę nakreślenia swoistej mapy świadomości historycznej polskiego społeczeństwa oraz odnieśli się do zagadnień związanych z pamięcią zbiorową.
Debata pt. Pamięć tradycyjna i innowacyjna – strażnicy ksiąg kontra innowacyjne formy edukacji
historycznej miała natomiast związek z aktywnością Fundacji im. Janusza Kurtyki na polu gromadzenia, porządkowania, udostępniania i poszerzania księgozbioru jej Patrona, zgromadzonego w bibliotece instytucji, a także nowatorskich przedsięwzięć tej organizacji, np. utworzenia escape roomu inspirowanego dziejami najnowszymi oraz kawiarni historycznej. Do dyskusji
zostali zaproszeni: dr Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa); dr Marek Szymaniak (Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku) oraz Andrzej Mietkowski (Biblioteka Narodowa). Debatę poprowadził dr Artur Goszczyński (Fundacja im. Janusza Kurtyki). Eksperci m.in. dokonali przeglądu
tradycyjnych i innowacyjnych metod edukacji historycznej oraz zastanawiali się nad rozsądnym
wykorzystaniem nowoczesnych technologii w dziele przekazywania wiedzy o polskiej przeszłości oraz budowania świadomości historycznej wśród młodego pokolenia.
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Żołnierze na warcie honorowej, Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Fot. Piotr Frydecki - Praca własna,
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1917457
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UPAMIĘTNIENIE PRZESZŁOŚCI A SPOŁECZNA PAMIĘĆ ZBIOROWA
Upamiętnianie przeszłości jest jednym z głównych filarów budowania pamięci zbiorowej,
zagadnienia z tym związane są jednak stosunkowo słabo rozpoznane w obszarze polityk
historycznych i polityk pamięci. Tematyką tą zajmują się przede wszystkim historycy
i socjolodzy, którzy na podstawie badań statystycznych oraz własnych obserwacji wyciągają
wnioski na temat wpływu upamiętnień dziejów własnego kraju na świadomość członków
lokalnych społeczności, na terenie których dokonano komemoracji.
· W lokalnych, niewielkich społecznościach, nawet niewielkie inicjatywy mogą wpłynąć
na zainteresowanie się przez członków zbiorowości danym faktem historycznym bądź
osobą. Sama chęć posiadania wiedzy na temat wydarzeń w najbliższej okolicy często
bowiem skłania do zadawania pytań i poszukiwania informacji o przyczynach upamiętnienia. Ponadto uroczystości, zwykle organizowane na okoliczność odsłonięcia tablic czy
pomników, dodatkowo przyczyniają się do powiększenia wiedzy części członków lokalnej
społeczności na temat poszczególnych inicjatyw.
· Stosunkowo niewielka ilość upamiętnień poza większymi miastami pokroju Warszawy
czy Krakowa pozornie sugerowałaby, że ich funkcjonowanie będzie skłaniać do zgłębiania lokalnej historii. Pamięć wytworzona za pośrednictwem tego rodzaju stymulacji często jednak bywa nietrwała i zaciera się paralelnie do wtapiania się pomnika, czy tablicy
w lokalny krajobraz. Takie miejsca po pewnym czasie stają się pustymi symbolami, punktami, przy których można odbywać lokalne uroczystości, niekoniecznie związane z rocznicami bądź osobami, jakie zostały tam uhonorowane.
·

Według badań przeprowadzonych przez socjologów miejsca pamięci mają niewielki wpływ
na świadomość historyczną lokalnych zbiorowości. Często tylko nieliczne osoby posiadają
wiedzę na temat osób lub wydarzeń, które zostały uhonorowane pomnikiem czy tablicą,
pozostali zaś traktują je zaledwie jako element regionalnego pejzażu. Obserwacje te dotyczą nie tylko wsi czy niewielkich miasteczek, ale również średniej wielkości miast, których
mieszkańcy zazwyczaj nie identyfikują się z historią swojej małej ojczyzny. Jest to niewątpliwie niepokojące, ale również bardzo wymowne zjawisko, które dowodzi, że odsłanianie pomników lub tablic, czy też funkcjonowanie nazw ulic ma niewielki wpływ na świadomość przeszłych wydarzeń wśród lokalnych społeczności.

· Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej ustalenia można postawić tezę, iż spośród różnych
rodzajów pamięci (narodowa, lokalna, religijna, rodzinna) to pamięć narodowa ma największy wpływ na świadomość historyczną jednostki. Naturalnie, łatwo można to zracjonalizować – w trakcie edukacji szkolnej przekazywana jest wiedza na temat najważniejszych
rocznic historycznych oraz wybitnych i zasłużonych dla kraju osób. Ponadto, dzięki funkcjonowaniu świąt państwowych oraz przekazowi medialnemu związanemu z ważnymi datami
w dziejach narodu, można uświadamiać wielu osobom określone fakty, zapoznawać ich
z postawami patriotycznymi i tym samym do pewnego stopnia kreować ich tożsamość.
9

PROBLEMY POLITYKI UPAMIĘTNIEŃ MATERIALNYCH W POLSCE (ROLA PAŃSTWA
I SAMORZĄDU W PROCESIE HONOROWANIA WYDARZEŃ I OSÓB)
Proces tworzenia upamiętnień z pozoru nie jest skomplikowany, wystarczy bowiem, że osoby
zainteresowane tą formą uhonorowania bohaterów czy ważnych wydarzeń uzyskają zgodę rady
gminy na budowę pomnika, wmurowanie tablicy bądź nadanie nazwy ulicy. Działaniom tego rodzaju
powinna towarzyszyć pogłębiona refleksja, chociażby na temat funkcji oraz formy komemoracji:
·

Powstawanie pomników czy tablic powinno wynikać z potrzeb lokalnej społeczności i być
odzwierciedleniem jej uznania. Często ich pomysłodawcami są pomniejsze stowarzyszenia i środowiska, które wyrażają wolę większości mieszkańców, angażują się w kreowanie
miejsca pamięci, są gotowe wziąć za nie odpowiedzialność oraz posiadają świadomość
historycznego znaczenia uhonorowanych w ten sposób dat czy osób. Jest to optymalna
sytuacja, która pozwala przypuszczać, że inicjatywa była uzasadniona. Problematyczne
mogą pozostawać w tym wypadku jedynie kwestie, dotyczące estetyki pomników i tablic
oraz tekstu umieszczonych na nich napisów. W pierwszym przypadku istnieje zagrożenie
kiczowatością czy niezgrabnością formy, wynikającą z subiektywnych wrażeń osób decydujących o ich ostatecznym kształcie.

· Istotna jest merytoryczna poprawność treści, pojawiających się w miejscach pamięci.
W jej zachowaniu partnerem samorządów może być Instytut Pamięci Narodowej, którego
rolą jest opiniowanie projektów upamiętnień. Instytucja ta może także wspomagać lokalnych działaczy w poszukiwaniu informacji na temat osób czy wydarzeń, które mają zostać
uhonorowane oraz wspomóc finansowo konkretne inicjatywy. Wszystko jednak zależy od
woli współpracy ze strony samorządów.
· Tworzenie miejsc pamięci „na siłę”, bez konsultacji społecznych i merytorycznego uzasadnienia może prowadzić do niepotrzebnego, kilkukrotnego honorowania tych samych
osób bądź tworzenia niepotrzebnych upamiętnień powodowanych chociażby prywatnymi
pobudkami (np. upamiętnienie przodka przez prominentnego członka lokalnej społeczności).
· Nachalna polityka historyczna realizowana poprzez budowę pomników, honorujących
osoby czy wydarzenia niezwiązane z miejscową historią, również może osiągnąć efekt
odwrotny do zamierzonego. Trudno bowiem oczekiwać, aby w takich sytuacjach lokalna
społeczność w jakikolwiek sposób utożsamiałaby się z powstałymi w ten sposób symbolami oraz dbała o ich stan.
· Sztuczna pamięć nie może być bowiem nośnikiem wartości, tworzących okoliczną tradycję oraz decydujących o tożsamości mieszkańców regionu. Z drugiej jednak strony lokalne
społeczności, wykorzystując bierność państwa w kreowaniu polityki historycznej mogą
wyjść z inicjatywami uhonorowania osób czy organizacji, których działalność była wymierzona przeciwko państwu polskiemu. Na terenie Ziem Odzyskanych może pojawić się również problem przywrócenia niemieckich nazw ulic.
10

Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie.
Odsłonięty w 1945 r., rozebrany w 2011 r.
Na zdjęciu monument w latach 70. XX wieku.
Fot. Leszek Wysznacki, Warszawa od wyzwolenia do naszych
dni, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1977, s. 64,
Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=39037378

· Odrębne zagadnienie stanowi kwestia przebudowy bądź usuwania pomników poświęconych Armii Czerwonej, których funkcjonowanie w przestrzeni publicznej jest de facto niezgodne z polskim prawem, zakazującym propagowania systemów totalitarnych.

BUDOWA POLITYKI I KULTURY PAMIĘCI W SPOŁECZEŃSTWIE. RECEPTY
Polityka i kultura pamięci ma wpływ na świadomość historyczną członków lokalnych społeczności, a co za tym idzie, przekłada się także na ich stosunek do upamiętnień. W celu jej budowy
należy:
· Przypominać w przestrzeni publicznej o osobach bądź wydarzeniach uhonorowanych
komemoracją, dzięki czemu tablice czy pomniki mogą stać się rzeczywistymi nośnikami
pamięci zbiorowej.
· Związać członków lokalnych społeczności z miejscami pamięci, np. poprzez przekazanie
im opieki nad nimi, w celu wykształcenia w nich poczucia troski o upamiętnienia oraz szacunku dla uhonorowanych w ten sposób wydarzeń czy osób. Stosując tę metodę można
również liczyć, że zaangażowane osoby będą wychowywać swoje dzieci w podobnym duchu
oraz przekazywać im wiedzę na temat lokalnej historii.
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Fot. Julia M Cameron z Pexels

· Szerzej zaangażować się w kreowanie polityki pamięci na szczeblu państwowym, m.in.
poprzez podejmowanie inicjatyw, mających na celu upamiętnienie osób walczących o wolność; blokowanie projektów honorujących osoby lub instytucje działające na szkodę państwa polskiego, czy usuwanie z przestrzeni publicznej pomników propagujących ustrój
totalitarny.
·

Poprzedzać inicjatywy upamiętniające badaniami, pozwalającymi stworzyć mapę pamięci
o danej osobie czy wydarzeniu, która pozwoliłaby określić, w jaki sposób są one postrzegane przez lokalną społeczność.

POLITYKA PAMIĘCI A EDUKACJA SZKOLNA
Zastanawiając się nad przyczynami stanu wiedzy na temat miejscowej historii wśród przedstawicieli lokalnych społeczności, należy poruszyć kwestię podejmowania tej problematyki
na lekcjach historii. Od dzisiejszej młodzieży zależy bowiem, w jaki sposób kolejne pokolenia
będą postrzegać własną przeszłość. Młodzi ludzie aktualnie czerpią wiedzę o historii głównie
z mediów, portali internetowych, czy opowiadań członków swojej rodziny. Informacje przekazywane przez nauczycieli przebijają się zaś do ich świadomości zdecydowanie trudniej. Zresztą
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ze względu na specyfikę programów nauczania uczniowie niekiedy nie docierają do zagadnień
z zakresu dziejów najnowszych. Brak swego rodzaju instytucjonalnego zmobilizowania młodzieży do zapoznania się z tym okresem historycznym powoduje, że dla wielu osób pozostaje
on niemal zupełnie nieznanym. Aby poprawić ten stan rzeczy należy:
· Dostosować programy nauczania poprzez zredukowanie znajdującej się w nich liczby
zagadnień. Zabieg ten mógłby pozwolić nauczycielom na faktyczną realizację zakładanych przez nie celów. Część tematów, w zależności od poziomu uczniów, może wymagać
od nauczyciela poświęcenia większej ilości czasu na ich omówienie; określona liczba zajęć
w roku szkolnym jest poświęcona powtórzeniom wiadomości, sprawdzianom i omówieniu testów, co wstrzymuje opracowanie kolejnych zagadnień uwzględnionych w programie i ogranicza możliwość rzetelnego zrealizowania go w całości z osiągnięciem założonych celów; część lekcji może się nie odbyć ze względu na nieobecność nauczyciela bądź
uczestnictwo klasy w życiu szkoły. Wszystko to powoduje, że prowadzącym brakuje czasu
na omówienie treści, funkcjonujących w ostatnich punktach programu nauczania historii
w poszczególnych klasach. Aktualnie w VIII klasie szkoły podstawowej są to zagadnienia
dotyczące historii najnowszej.
·

Włączyć do programu nauczania zagadnienia, dotyczące historii regionalnej, dzięki czemu
uczniowie mogliby zapoznać się z dziejami swoich miejscowości i rozbudzić w sobie zainteresowanie lokalną przeszłością. Wiedza o minionych czasach „małych ojczyzn” jest bardzo
ważna dla mądrego kształcenia młodego pokolenia, często stanowi ona bowiem egzemplifikację tego, co działo się w wymiarze ogólnokrajowym. Z drugiej strony, ich zgłębienie, w niektórych przypadkach, może ułatwić zrozumienie historii narodowej, która nie
zawsze bywała zbieżna z przeszłością poszczególnych regionów czy zamieszkujących je
rodzin (wystarczy wspomnieć o Polakach służących w Wehrmachcie czy Armii Czerwonej,
którzy mieli odmienne doświadczenia niż ich rodacy pod okupacją czy w obozach). Dzięki
nabyciu wiedzy na temat swoich małych ojczyzn młodzież mogłaby ponadto lepiej kształtować własną tożsamość, której niewątpliwym elementem jest identyfikacja z miejscem
pochodzenia. Tymczasem aktualnie polscy uczniowie, w zależności od etapu edukacji,
mają lepszą wiedzę na temat historii oddalonych o setki kilometrów europejskich stolic,
niż na temat przeszłości własnej gminy czy powiatu.

·

Podejmować działania ukierunkowane na zainteresowanie młodzieży dziejami ich małych
ojczyzn na każdym etapie edukacji (najdogodniejszym do tego wydaje się okres nauki
w szkole średniej, na który przypada czas intensywnego kształtowania się światopoglądu
młodych ludzi). Zważywszy na to, w sprzyjających warunkach można skutecznie zainteresować dorastających uczniów tymi problemami. Niewątpliwie niezbędna do tego jest
odpowiednia postawa ze strony nauczycieli, którzy powinni posiadać szeroką wiedzę na
temat historii swojego regionu oraz przekazywać ją z pasją swoim podopiecznym.
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· Organizować spotkania ze świadkami historii w osobach członków lokalnych społeczności, którzy np. przeżyli II wojnę światową lub okres komunistycznych prześladowań. Osoby
mogące podzielić się tego rodzaju wspomnieniami były wówczas w wieku zbliżonym lub
tożsamym do młodzieży szkolnej. Analogie między dzisiejszymi nastolatkami a życiem
osób, dorastających w trudnym czasie wojny, jakie można wykazać podczas tego rodzaju
wydarzeń, mogą zaś skutecznie zainteresować młodzież nie tylko historią lokalnej społeczności, ale również przeszłością kraju.
· Zastanowić się nad sposobami motywowania nauczycieli do częstszego przekazywania
treści, dotyczących historii regionalnej oraz aktywizowania uczniów do jej zgłębiania.
·

Stworzyć programy, dotujące wycieczki do najważniejszych miejsc dla historii Polski oraz
poszczególnych regionów, dzięki którym młodzież mogłaby lepiej poznać rodzimą historię
oraz dzieje swoich małych ojczyzn. Tożsamość młodego pokolenia jest skutecznie kształtowana w ten sposób m.in. w Izraelu, Francji czy Wielkiej Brytanii. Nad Wisłą poznawanie historii przodków wymaga nakładu własnych środków finansowych, które nie każdy
ma ochotę ponosić, szczególnie jeśli oprócz wizyty w muzeum należy pokryć także koszt
przejazdu autokarem lub innym środkiem transportu oraz noclegu. W konsekwencji stosunkowo niewielu polskich uczniów miało okazję zwiedzić chociażby Zamek Królewski na
Wawelu, Muzeum Powstania Warszawskiego czy też Miejsce Pamięci i Muzeum AuschwitzBirkenau.

·

Przekazywać wiedzę o uhonorowanych osobach oraz wydarzeniach w sposób autentyczny,
tak aby młode pokolenie mogło zrozumieć istotę ich upamiętnienia. W związku z powyższym nie należy budować patetycznej wizji nieskazitelnego bohaterstwa, a przedstawiać
rzetelne fakty, dotyczące poszczególnych ludzi czy bitew. Tam gdzie to konieczne, trzeba
również otwarcie mówić o okrucieństwach czasu wojny i okupacji (np. torturach stosowanych wobec żołnierzy i działaczy podziemia antykomunistycznego) oraz uczciwie prezentować (we właściwych proporcjach i kontekstach) ciemniejsze karty polskiej historii.

DEKOMUNIZACJA POMNIKÓW I ULIC
Istotnym problemem w polskiej przestrzeni publicznej jest kwestia dekomunizacji pomników
i ulic, która budzi w społeczeństwie duże emocje. Niezależenie od głosów sprzeciwu w tej sprawie, należy pamiętać, że Polska jest państwem prawa, w związku z czym rządzący (zarówno na
poziomie państwa, jak i samorządu) są zobligowani do przestrzegania jego zapisów, odnoszących się do funkcjonowania tego rodzaju upamiętnień. Rozważając to, należy pamiętać, że:
· Zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. pomniki funkcjonujące w przestrzeni publicznej „nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować”, przy czym jako pomniki „rozumie się również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby,
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Pomnik na cmentarzu-mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie.
Fot. sfu - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3651685

posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki”. Egzekwowanie tych zapisów, pomimo kilku lat ich obowiązywania, nadal budzi spore kontrowersje, znajdują się bowiem osoby, podkreślające zasadność pozostawienia komunistycznych
komemoracji, np. ze względu na rolę Armii Czerwonej w pokonaniu III Rzeszy lub doszukujące się w tych obiektach wartości zabytkowej czy sentymentalnej. Tymczasem upamiętnienia powstałe w okresie PRL w dużej mierze nie były powodowane zapotrzebowaniem społecznym i często powstawały wbrew opinii lokalnych zbiorowości w celu kształtowania ideologii komunistycznej oraz podkreślania sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Polska Ludowa
nie miała przy tym własnej wizji polityki pamięci, a jedynie powielała sowiecką narrację.
·

Choć prawo zajmuje jednoznaczne stanowisko w kwestii tego rodzaju upamiętnień, sprawa
potrzebuje rzetelnej i merytorycznej debaty, która rozwiałaby wątpliwości co do architektonicznej czy zabytkowej wartości monumentów z okresu PRL.

· Istnieje konieczność usunięcia z przestrzeni publicznej upamiętnień, fałszujących przeszłość czy manipulujących faktami historycznymi. W celu ich weryfikacji można przeprowadzić badania naukowe lub dokonywać ekshumacji.
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PAMIĘĆ TRADYCYJNA I INNOWACYJNA – STRAŻNICY KSIĄG KONTRA INNOWACYJNE FORMY
EDUKACJI HISTORYCZNEJ
Wystawy plenerowe, które na początku XXI w. były znaczącymi innowacjami, od dłuższego czasu
nie są już uznawane za nowatorskie. Nie można odmówić im znaczenia w budowaniu tożsamości, jednak obecnie są one tylko jednym z narzędzi przekazywania wiedzy o przeszłości. Nowoczesność bowiem szybko się starzeje, a wraz z nią rozwiązania, które ze sobą niesie. Współcześnie tendencja ta jest szczególnie widoczna. Czas skutecznego funkcjonowania niektórych form komunikacji oraz metod prezentacji obecnie uległ bowiem znacznemu skróceniu, ze
względu na stały rozwój technologii. Wystarczy od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy, aby
dzisiejsze nowinki stały się rozwiązaniami standardowymi bądź nawet sztampowymi. W związku
z tym instytucje naukowe oraz placówki, zajmujące się gromadzeniem dziedzictwa kulturowego
i popularyzowaniem przeszłości, chcąc zachować skuteczność swoich działań, muszą, nadążając za postępem, stale zmieniać narzędzia komunikacji z odbiorcą. Możliwości, jakie przyniosła
rewolucja cyfrowa oraz rozwój Internetu szczególnie uwidoczniły się w trakcie epidemii wirusa
Sars-CoV-2. Sieć komputerowa stała się zresztą w tym trudnym okresie głównym narzędziem
komunikacji międzyludzkiej. Dostrzegając te perspektywy, część muzeów zaczęła uruchamiać
projekty wirtualne, stanowiące bezpieczną metodę prezentowania wystaw i eksponatów.

MUZEALNICTWO I EDUKACJA A NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Nowoczesne technologie, którymi dzisiaj dysponujemy, mogą być cennym sprzymierzeńcem
dla instytucji, zajmujących się edukacją oraz popularyzacją rodzimej historii. Z obserwacji ekspertów wynika, że:
· Obecnie młodsze pokolenia oczekują rozwiązań, idących z duchem czasu, wykorzystujących możliwości technologii cyfrowych oraz Internetu. Wymaga to dostosowania warsztatu pracy od naukowców, muzealników i nauczycieli, którzy używając nowoczesnych
metod mogą usprawnić swoje badania naukowe oraz uatrakcyjnić sposób przedstawiania ich wyników.
·

Rozsądne użycie nowoczesnych technologii znacząco poprawia poziom ekspozycji muzealnych oraz lekcji szkolnych, wzbogacając je i czyniąc ciekawszymi dla odbiorcy. Przykładowo, tylko dzięki wykorzystaniu materiałów multimedialnych można zaprezentować
obrazy i dźwięki przybliżające realia poszczególnych epok.

·

Użycie nowoczesnych narzędzi jest potężnym narzędziem promocji nauki, niekiedy bowiem
wzbudza zainteresowanie tylko poprzez sam fakt zastosowania danej innowacji.

· Aktualnie profesjonalne muzealnictwo i poważna edukacja nie może się obyć bez nowoczesnych technik zarówno w warstwie prezentacyjnej, jak i w marketingu.
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· Swego rodzaju rewolucja, wynikająca z rozwoju nowoczesnych technologii, może stanowić problem dla tych instytucji, które ze względu na swoje możliwości finansowe i kadrowe
nie będą w stanie odpowiednio szybko dostosować do nich swoich ekspozycji.
· Rozprawiając o innowacjach nie można zapominać o filmach historycznych, które nadal
pozostają skutecznym narzędziem promocji rodzimych dziejów. Produkcje fabularne osadzone w realiach przeszłości wymagają jednak dużych nakładów finansowych oraz ciekawych scenariuszy, które przyciągnęłyby do kin szeroką rzeszę widzów. Ich kręcenie stanowi więc swego rodzaju wyzwanie oraz ryzyko dla reżyserów i producentów, którzy niechętnie podejmują się ich tworzenia w polskich realiach. Niestety, aktualnie brakuje rzetelnie nakręconych filmów historycznych, które promowałyby rodzimą przeszłość w przystępnej formie, nie banalizując przekazu i przykuwając uwagę widza.

ZAGROŻENIA, WYNIKAJĄCE Z WPROWADZANIA INNOWACJI W EDUKACJI MUZEALNEJ
Nowatorskie rozwiązania zawsze niosą za sobą zagrożenia oraz wywołują obawy sceptyków.
Aktualnie technologie cyfrowe są immanentnym elementem życia młodych ludzi, którzy nie
wyobrażają sobie funkcjonowania bez dostępu do Internetu. Zresztą również przedstawiciele
starszego pokolenia sięgają po dawane przez nie możliwości. Niemniej w przypadku edukacji
muzealnej można dostrzec, że niosą one ze sobą zagrożenia, takie jak:
·

Przyćmienie przekazu edukacyjnego wystaw i ekspozycji przez nowinki techniczne, odwracające uwagę od właściwych treści. Tendencja ta jest widoczna chociażby na przykładzie korzystania przez zwiedzających muzea z tabletów, które przez wielu z nich są traktowane jak zabawki do klikania, a nie źródło informacji opracowane na potrzeby poprawy
ich stanu wiedzy.

·

Spłycenie sensu prezentowanych informacji, a niekiedy nawet banalizowanie poruszanych
problemów, wynikające z nadmiernego wykorzystania rozwiązań cyfrowych. Dzieje się tak
chociażby w sytuacjach, kiedy muzea za wszelką cenę starają się wykorzystywać nowoczesne technologie, nawet jeśli brakuje koncepcji ich zastosowania lub nie korespondują
one z całością wystawy.

· Pozbawienie motywacji odbiorców do zwiedzenia ekspozycji muzealnych w świecie rzeczywistym w przypadku wcześniejszego zapoznania się z nimi w formie online. Problem
ten pojawił się w dyskusjach w związku z koniecznością dostosowania się przez instytucje popularyzujące historię do zagrożeń i obostrzeń, wynikających z epidemii wirusa
Sars-CoV-2.
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Ogólny bilans potencjalnych kor z yści i zagrożeń, w ynikających z zastosowania
nowoczesnych technologii w muzealnictwie, niewątpliwie jednak każe opowiedzieć się
za ich wykorzystywaniem. Banalizacja przekazu może być problemem, niemniej jest to
kwestia subiektywna, zależna od indywidualnych cech charakteru i skojarzeń odbiorcy.

KSIĄŻKA I JEJ PRZYSZŁOŚĆ
Rewolucja cyfrowa w zdecydowany sposób ułatwiła dostęp do informacji za sprawą upowszechnienia się komputerów oraz taniego Internetu. Wziąwszy pod uwagę rozwój nowoczesnych technologii, warto przyjrzeć się aktualnej i przyszłej roli tradycyjnego nośnika wiedzy i myśli, jakim
jest książka:
·

Rozwój Internetu oraz technologii cyfrowych sprawił, że obecnie zamiast czytać przerzucając stronice, możemy zmieniać je klikając myszką bądź przesuwając palcem po ekranie. W związku z tym należy zastanowić się, czy papierowe woluminy w przyszłości mogą
zostać wyparte przez pdf-y i inne formaty, chociażby ze względów praktycznych. Aktualnie
bowiem można zaobserwować, że np. niektóre czasopisma naukowe są wydawane wyłącznie w formie cyfrowej ze względu na koszty, towarzyszące zwykłemu drukowi. Ponadto
publikacje elektroniczne łatwiej nabyć – nie kończy się bowiem ich nakład. Z drugiej jednak strony badania opinii publicznej pokazują, że ponad połowie użytkowników e-booków
brakuje dotyku oraz zapachu papieru i farby drukarskiej, które towarzyszą klasycznemu
czytaniu.

·

Nie ulega wątpliwości, że obecnie osoby korzystające z książek „zawodowo” częściej używają publikacji cyfrowych, które charakteryzują się łatwiejszym dostępem. Z kolei czytający literaturę dla przyjemności sięgają raczej do „klasycznych” woluminów. Skłania to
do refleksji, iż niezależnie od rozwoju technologii, papier pozostanie cenionym nośnikiem
informacji.

· Newralgiczną kwestią nie jest rodzaj nośnika, a sama chęć czytania o historii wśród młodych ludzi. Z perspektywy dziejów obecne czasy są wyjątkowe pod względem powszechności dostępu do wiedzy oraz umiejętności jej przyswajania. W krajach wysoko rozwiniętych, niezależnie od poziomu wykształcenia mieszkańców, właściwie nie zachodzi zjawisko analfabetyzmu, przez co każdy ma możliwość korzystania ze słowa pisanego, które
jest bezcennym i powszechnym środkiem komunikacji. Problem stanowi natomiast zjawisko wtórnego analfabetyzmu oraz nakłonienie odbiorcy do zapoznawania się z treściami,
traktującymi chociażby o przeszłości. Ludzie nie posiadają wrodzonej potrzeby poznawania historii i muszą ją w sobie wyrobić. W tym celu należy wykorzystywać wszelkie możliwe środki, zarówno te nowe, jak i klasyczne. Nie można sobie bowiem pozwolić na to, że
przyszłe pokolenia nie będą zainteresowane przeszłością oraz niezaznajomione z kanonem literatury.
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·

Należy zauważyć, że ludzie mają potrzebę posiadania książek, nawet jeśli zdążyli się zapoznać z ich treścią lub w ogóle tego nie zamierzają. Ten niepozorny przedmiot niesie za sobą
bowiem istotne konotacje. Stojące na półce tomy uszlachetniają każdego z osobna oraz
dom, w którym się znajdują. Są dowodem kultury, zainteresowań oraz ambicji ich posiadaczy. Jako takie, książki zawsze będą atrybutem osób wykształconych, czego nie zmienią publikacje cyfrowe. Ponadto posiadają one dodatkową wartość praktyczną – uatrakcyjniają wnętrza domostw oraz, bez względu na okoliczności, stanowią dobry prezent.

·

Jak wskazują statystyki, książki są nadal chętnie nabywane przez konsumentów, wydawnictwa zaś prześcigają się w formach uatrakcyjniania swoich publikacji i zachęcania czytelników do ich nabycia.

·

W celu zainteresowania młodego pokolenia coraz częściej drukowane są komiksy, łączące
obrazy i tekst. Z pewnością nie należy z góry infantylizować tej formy publikacji, jeśli bowiem
ich treści są rzetelne, mogą one skutecznie kształtować tożsamość historyczną odbiorców.

· Niewątpliwie, książki będą przechodzić pewne przeobrażenia, podobnie jak chociażby
radio, z pewnością jednak nie znikną one z przestrzeni publicznej, a ich czytanie nie przestanie być sposobem zdobywania wiedzy o świecie, czy formą rozrywki. Potwierdzają to
statystyki, dotyczące stanu czytelnictwa w Polsce z 2020 r., w myśl których publikacje
papierowe cieszą się większym zainteresowaniem od swoich cyfrowych odpowiedników.
20

INNOWACJE A ZDOBYWANIE WIEDZY O PRZESZŁOŚCI I KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI
HISTORYCZNEJ. RECEPTY
Podobnie jak każde novum, także wykorzystanie nowoczesnych technologii w niektórych obszarach może budzić pewne obawy. W tym kontekście można przytoczyć słowa Johanna Wolfganga
Goethego, iż „kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Niezależnie bowiem od wszelkich wątpliwości,
dotyczących nowinek cyfrowych, trzeba mieć na względzie, iż priorytetem dla popularyzatorów
i edukatorów powinno być rozwijanie świadomości historycznej młodzieży. Zbagatelizowanie tej
konieczności może doprowadzić do wykształcenia się bezideowego pokolenia, poczuwającego
się raczej do bycia obywatelami świata, członkami określonej społeczności czy subkultury, niż
Polakami. Na zagrożenie to warto zwrócić baczną uwagę, szczególnie w dobie aktualnego kryzysu wartości, na który podatni są przede wszystkim młodzi ludzie, często kształtujący swoje
przekonania i opinie pod wpływem chwili czy wątpliwych autorytetów, nie poprzedziwszy tego
odpowiednią refleksją. Warto w związku z tym korzystać ze wszystkich narzędzi i metod, które
mogą przyczynić się do poprawy świadomości historycznej. W tym celu:

· Trzeba stale poszukiwać nowoczesnych form prezentacji oraz komunikacji z odbiorcą,
celem zainteresowania jak największej liczby osób polskim dziedzictwem kulturowym.
· Należy szeroko wykorzystywać możliwości, jakie niesie za sobą sieć internetowa oraz
powszechny dostęp do jej zasobów.
· Zasadne jest używanie różnorodnych narzędzi, dostosowanych do poziomu wrażliwości
odbiorców, w celu przekazywania im treści historycznych. Proporcje ich zastosowania
mogą być zależne od realizowanego tematu oraz grupy docelowej, której prezentowane
jest dane zagadnienie.
· Trzeba dążyć do subtelnego wkomponowywania multimediów i innych nowinek technicznych w ekspozycje muzealne czy lekcje szkolne, tak aby nie zaburzały one ich narracji
i głównego przekazu.
·

Przekaz płynący do młodzieży ze szkół i muzeów powinien dawać perspektywę intelektualnej przygody, w związku z czym musi być on możliwie szeroki i atrakcyjny. Młodzi ludzie
powinni być także świadomi wagi przekazywanych im problemów, do czego niezbędne
jest zaangażowanie nauczycieli, naukowców i muzealników.

· Należy rzetelnie kształcić przyszłych nauczycieli i muzealników pod kątem wykorzystywania nowoczesnych metod w zgodzie z pewną kulturą historyczną, co pozwoli zniwelować zagrożenie banalizacją przekazu.
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· Warto tworzyć filmy historyczne atrakcyjne dla odbiorców, które będą w stanie zainteresować potencjalnego widza przy zachowaniu rzetelności merytorycznej oraz wyzbyciu się
pretensjonalnych środków wyrazu. W celu dokładnego odwzorowania niektórych faktów
należy uwzględniać w filmach drastyczne sceny. Mogą one zaostać odebrane przez część
oglądających za zbyt brutalne, niemniej ich pominięcie lub złagodzenie może strywializować niektóre historie i wywołać obojętną reakcję.
·

Należy zachęcać przedstawicieli młodego pokolenia do zdobywania wiedzy za pośrednictwem słowa pisanego, niezależnie od tego czy nośnikiem są tradycyjne, papierowe książki,
czy publikacje cyfrowe.
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W dniach 27–29 sierpnia 2021 r., w Sulejówku i Warszawie odbył się Przegląd Przeszłość/Przyszłość, zorganizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki. Na wydarzenie złożył się cykl debat,
konferencja naukowa, gala rozdania nagród Fundacji, wystawa przedstawiająca inicjatywy upamiętniające Holokaust na terenie Polski, zwiedzanie ekspozycji Muzeum Józefa Piłsudskiego
oraz Biblioteki im. Janusza Kurtyki, a także spacer historyczny po Warszawie.
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