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WSTĘP

Wystawa POMNIK. Europa Środkowo-Wschodnia 1918 – 2018 to wyjątkowa prezenta-
cja “cyklu życiowego” pomników. Przygotowanie projektu, stworzenie monumentu, jego 
odsłonięcie, a następnie przyjęcie pomnika przez lokalne społeczności, aż do momentu 
jego degradacji. Wszystkie wymienione etapy posiadają w sobie element historyczny, 
polityczny, społeczny, etyczny czy artystyczny. Często odnoszący się nie tylko do małych 
grup lokalnych, ale raczej do większych zbiorowości państwowych czy międzynarodo-
wych. 

Wystawa, jako całość, ale także jako historie pojedynczych eksponatów jest nieskończo-
nym źródłem tematów do debat. Poniższa broszura uzupełnia warsztaty oraz turniej 
debatancki prowadzone w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego we wrześniu 
2019 roku.

Zaprezentowane poniżej argumenty mają pomóc czytelnikom w poszukiwaniu własnych 
powodów do opowiadania się za i przeciw kontrowersyjnym tezom. Sztuka debatowania 
wymaga nie tylko przedstawiania mocnych argumentów, ale także uważnego słuchania 
drugiej strony i odpowiadania na zaprezentowane racje. Mamy nadzieję, że uważna 
lektura niniejszej broszury będzie dla nas wszystkich wsparciem w drodze do podnosze-
nia poziomu debaty publicznej.
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    O kształcie dzieła sztuki, które oglądamy w zamkniętych salach galerii, twórca decyduje 
samodzielnie. Czasem artysta ulega wpływom aktualnej mody, czy sugestiom mecena-
sów. Jednak to twórca osobiście ponosi odpowiedzialność za formę i wyraz swojej pracy. 
W przypadku pomników proces kształtowania   formy  jest  znacznie  bardziej  skompliko-
wany.    Wiele     osób   i   grup   społecznych  zainteresowanych   jest   zarówno   kształtem
jak i treścią upamiętnień; władze lokalne i państwowe, a czasem władze kilku państw, 
artysta i zespoły projektowe tworzące  pomnik,  eksperci  planujący przestrzeń  publiczną, 
lokalna społeczność, która z pomnikiem żyje na co dzień, podmiot administrujący pomni-
kiem – odpowiedzialny za jego bieżącą konserwację i, wreszcie, osoby najbardziej związa-
ne emocjonalnie z pomnikiem – bohaterowie upamiętnień i ich rodziny. Od kultury i stop-
nia demokratyzacji społeczeństwa zależy jak przebiega dialog, podczas którego wszystkie 
wyżej wymienione grupy o bardzo różnych celach i różnych kompetencjach negocjują 
między sobą ostateczny kształt pomnika. 

Bezpośredni uczestnicy upamiętnionych wydarzeń są najważniejszymi odbiorcami 
pomników.

Uczestnicy historycznych, często dramatycznych wydarzeń z przeszłości powinni decydo-
wać o formie ich upamiętnienia, ponieważ miały one bezpośredni, silny wpływ na ich 
ścieżki życia. Dlatego też stanowią nieoderwalny element ich tożsamości. Pomniki 
nierzadko stawiane są z myślą o oddaniu im sprawiedliwości lub upamiętnieniu ich walki, 
z tego powodu ich własna odczucia na temat danego monumentu są ważniejsze niż uczu-
cia osób postronnych – widzów czy zewnętrznych ekspertów.

Argumenty ZA

Agnieszka Tarasiuk

Ta izba uważa, że ofiary i uczestnicy upamiętnionych przez pomniki 
wydarzeń powinni mieć decydujący głos o ich kształcie„

„
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Bezpośredni uczestnicy najlepiej znają realia przedstawionych wydarzeń.

Będąc naocznym świadkiem danych wydarzeń możemy być w stanie zapewnić pomniko-
wi autentyczność i wierne odwzorowanie upamiętnionych przeżyć. Chłodne oko history-
ka lub artysty, korzystającego ze źródeł historycznych, nie zawsze jest w stanie odwzoro-
wać przeżycia osób więzionych czy torturowanych. Z tego powodu pomnik może osta-
tecznie stracić na niezbędnym do przekazania przyszłym pokoleniom ludzkim wymiarze 
minionych wydarzeń.

Rodziny poległych w bitwie 1921 roku o Górę Św. Anny, zarówno z polskiej jak i niemieckiej 

strony nie miały wpływu na kształt propagandowych pomników stawianych na Górze Św. 

Anny w latach 30. i 50.

Brak udziału ofiar i uczestników w procesie decyzyjnym prowadzi do niepotrzebnych
i bolesnych sporów.

Szerokie i nawet długotrwałe konsultacje z uczestnikami wydarzeń są ceną wartą zapła-
cenia za uniknięcie przykrości wynikających z ewentualnej niezgody i protestów osób 
poszkodowanych. Takie protesty, najczęściej dotyczące możliwych do uniknięcia nieści-
słości lub rozbieżności interpretacyjnych, odciągają uwagę opinii publicznej od istoty 
historii i nie pozwalają na oddanie należytego szacunku ofiarom upamiętnionych wyda-
rzeń. Spory podczas odsłonięcia pomnika i związanych z nim wydarzeń burzą jedność 
społeczności, kłócąc się z ideą stojącą za stawianiem pomników.

Opinie ekspertów są bardziej obiektywne.

Ponieważ najczęściej eksperci nie byli naocznymi świadkami wydarzeń, są oni w stanie 
przedstawić sytuację w bardziej neutralnym świetle. Dzięki temu uwzględniają szerszy 
kontekst wydarzeń zamiast skupiać się na subiektywnych odczuciach pojedynczych 
uczestników. Brak ładunku emocjonalnego pozwala im również wyciągnąć z wydarzeń 
najważniejsze lekcje i przekazać je przyszłym pokoleniom. Dzięki temu pomnik ma szansę 
trafić do szerszego grona odbiorców.

PRZYKŁAD Z WYSTAWY

Argumenty PRZECIW

POMNIK
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Umiejętności ekspertów pozwalają na stworzenie zrozumiałych dzieł.

Eksperci   zajmujący  się  upamiętnieniem  wydarzeń  mają  doświadczenie
w tworzeniu pomników, które znajdują zrozumienie wśród współczesnych odbiorców. 
Odpowiednia wiedza i znajomość technicznych aspektów pozwala im na tworzenie dzieł 
właściwie obrazujących stojące za nimi przesłanie. Pozwala to na dostosowanie formy 
monumentu do wyobrażeń, wiedzy   i   wrażliwości   kulturowej   publiczności   mającej 
dowiedzieć  się o wydarzeniach z przeszłości.

Konsultacje mogą nigdy nie skończyć się kompromisem.

Skala różnorodności opinii i przeżyć ofiar może prowadzić do dużych trudności w dojściu 
do kompromisu. Dodatkowo nakładają się na to opinie polityczne poszczególnych ofiar. 
Może doprowadzić to do długotrwałej obstrukcji procesu. Takie konflikty mogą przenieść 
się do mediów, powodując zaognienie istniejących różnić i uniemożliwienie budowy 
pomnika oraz przeniesienie uwagi opinii publicznej z wydarzeń na bieżący spór.

Agnieszka Tarasiuk

Dla byłych  byłych więźniów KL Auschwitz kluczowe było zachowanie dla potomnych całego 

obozu ze wszystkimi przerażającymi szczegółami. Ich  opinia zdecydowała o odstąpieniu od 

realizacji ciekawej pod względem artystycznym wizji Pomnika Drogi zaproponowanego 

przez zespół pod kierunkiem Oskara Hansena.

Pomyśl o:

Czy politycy wykorzystują pomniki do legitymizowania swojej agendy?

Kto powinien ustalać kryteria wyborów komitetów pomnikowych?

PRZYKŁAD Z WYSTAWY

DEBATY
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Opinie ekspertów są bardziej obiektywne.

Ponieważ najczęściej eksperci nie byli naocznymi świadkami wydarzeń, są oni w stanie 
przedstawić sytuację w bardziej neutralnym świetle. Dzięki temu uwzględniają szerszy 
kontekst wydarzeń zamiast skupiać się na subiektywnych odczuciach pojedynczych 
uczestników. Brak ładunku emocjonalnego pozwala im również wyciągnąć z wydarzeń 
najważniejsze lekcje i przekazać je przyszłym pokoleniom. Dzięki temu pomnik ma szansę 
trafić do szerszego grona odbiorców.

POMNIK

    Pomniki   architektoniczne,  dzięki  swoim  funkcjom  użytkowym  podtrzymują  pamięć
o pewnych wartościach o wiele dłużej niż symboliczne przedstawienia. Podczas trwania
projektu „Szkoła-Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego” w latach 1958 – 1966 na teryto-
rium  ówczesnej PRL  wybudowano  1423  obiekty,   mieszczące   szkoły   różnego  stopnia
i internaty. Przeważająca większość z tych budynków jest do dzisiaj użytkowana zgodnie 
z przeznaczeniem lub została przysposobiona do spełniania innych celów społecznych 
jak np. opieka nad osobami chorymi, lub tymi w podeszłym wieku. Można więc powie-
dzieć,  że  ten   wieloczęściowy   pomnik   wciąż  żyje, a  jego  istnienie  nie jest podważane
w żaden sposób, nawet w obliczu obowiązującej obecnie ustawy dekomunizacyjnej, która 
nakazuje demontaż wielu upamiętnień fundowanych przez władze poprzedniego ustroju 
politycznego. Akcja gromadzenia funduszy na realizację projektu „Szkoła-Pomnik” obej-
mowała wprowadzenie obowiązkowego podatku dla obywateli i obywatelek PRL oraz 
mobilizację do dobrowolnych składek wśród Polek i Polaków mieszkających na terenie 
kraju bądź poza jego granicami. Projektowanie szkół powierzono jednym z najlepszych 
ówczesnych architektek i architektów.

Anna Miczko

Ta izba uważa, że żywe pomniki lepiej budują pamięć o osobach
 i wydarzeniach niż pomniki tradycyjne„

Żywe pomniki oferują intensywniejszą formę interakcji.

Korzystanie z dóbr oferowanych przez programy stypendialne, szkoły lub wyjazdy nauko-
we zmienia na lepsze życie ich beneficjentów. Uczennica, która dzięki stypendium im. 
Jana Pawła II ma możliwość studiowania doświadcza częstszej i bardziej osobistej inte-
rakcji z duchem Papieża, niż osoba wizytująca jego pomnik. Dzięki takiej formie interakcji 
w odbiorcach trwale budowane jest poczucie wdzięczności oraz przynależności do szer-
szej wspólnoty kulturowej.

Argumenty ZA

„

DEBATY WOKÓŁ WYSTAWY
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DEBATY

Żywe pomniki nie są postrzegane jako zbędne wydatki.

Ze względu na utylitarny wymiar funkcjonowania żywych pomników, takich jak fundacje, 
programy stypendialne lub szkoły, opinia publiczna jest bardziej skłonna poprzeć ich 
powstawania i wesprzeć je finansowo. Dzięki temu żywe pomniki dają większe szanse na 
upamiętnienie danych wydarzeń.

Szkoły-pomniki Tysiąclecia Państwa Polskiego jako przykład żywego monumentu.

PRZYKŁAD Z WYSTAWY

Pomniki tradycyjne są poświęcone jedynie upamiętnieniu danych wydarzeń historycznych.

W przeciwieństwie do stypendiów, fundacji lub dofinansowań, główną funkcją tradycyj-
nych pomników jest upamiętnienie wydarzeń z przeszłości. W odwrotnym przypadku 
przesłanie jest często przesłonięte potencjalną korzyścią materialną, co prowadzi do 
przesunięcia upamiętnionych wydarzeń na dalszy. Odbiór żywych pomników często jest 
oderwany od pamięci o ich fundatorach. Z tego powodu tradycyjne pomniki lepiej speł-
niają funkcję upamiętniającą.

Pomniki tradycyjne zmieniają swoje otoczenie.

Materialna obecność pomników w przestrzeni miejskiej jest nie do zastąpienia i w unikal-
ny sposób zmienia sposób funkcjonowania przestrzeni otoczenia. Odsłonięcia, składania 
wieńców i spotkania społeczności lokalnych są czynnościami, które nigdy nie mogłyby 
zostać osiągnięte poprzez na przykład – nadawaniu stypendium.

Argumenty PRZECIW

Pomyśl o:

Jak postrzegane mogą być żywe pomniki przez osoby, które upamiętniają w porównaniu 
do pomników tradycyjnych?
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POMNIK

    Stanisław Szukalski pierwszy raz po wojnie przyjechał do Polski w 1957 roku, aby wziąć 
udział  w  konkursie  na  pomnik  Bohaterów  Warszawy.  Jego  projekt  był  monumentem
o skomplikowanej formie, pełnej detali, umieszczony w urbanistyczno-architektonicz-
nym rozwiązaniu, planowany do realizacji na tzw. Osi Saskiej (dzisiejszy plac Piłsudskie-
go).

Szukalski zaproponował utworzenie głębokiej niecki, obudowanej ze wszystkich stron 
monumentalnymi schodami. Pośrodku założenia kwadratowy basen z wysepką, na której 
stanąć miał pomnik. Przedstawiał on czteroskrzydłego orła. Było to nawiązanie do czte-
rech   stron   Światowida,   słowiańskiego   boga.  Wokół  cokołu,  zwieńczonego  gzymsem
w formie korony, znajdować miały się nisze z płaskorzeźbami. Rozmach, a zarazem nie 
liczenie się z założeniami konkursu, spowodowały, że propozycja artysty nie została 
dopuszczona do oceny jurorów. 

Gdyby Pomnik Bohaterów Warszawy autorstwa Stanisława Szukalskiego został zrealizo-
wany mielibyśmy zupełnie inne, urbanistyczno-architektoniczne rozwiązanie okolic 
placu Piłsudskiego. Dlatego, że Szukalski myślał o swoich projektach w sposób komplek-
sowy, forma plastyczna i ikonograficzna była równie ważna jak i opracowanie architekto-
niczne całości.

Katarzyna Szydłowska–Schiller

Ta izba  żałuje,  że projekt  Pomnika  Bohaterów  Warszawy Stanisława 
Szukalskiego nie wygrał z projektem Mariana  Koniecznego „

„

DEBATY WOKÓŁ WYSTAWY
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DEBATY

Siemaszko Zbyszko, Widok zewnętrzny elewacji teatru od strony placu Teatralnego. Widoczny pomnik 
bohaterów Warszawy 1939-1945 (pomnik Nike), Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pomnik według projektu Szukalskiego byłby oryginalniejszy.

Niezwykła, śmiała bryła pełna symbolicznych zdobień obiecywała dzieło nieszablonowe
i przyciągające uwagę. Wyjątkowa rola powstania oraz jego dramatyczny wpływ na dzieje 
miasta usprawiedliwiały stworzenie pomnika niestandardowego, wzbudzającego niepo-
kój i wykraczającego poza tradycyjne kanony. Stanowiłby on wizytówkę i atrakcję tury-
styczną stolicy.

Argumenty ZA

Projekt Koniecznego zbytnio idealizuje bohaterski zryw mieszkańców Warszawy.

Monumentalny    w    formie    pomnik  oparty  na   figurze  Nike  oddaje w większym stopniu 
hołd  symbolowi  i  duchowi  miasta   niż   zamieszkującym  je  ludziom.  W  rzucającej  się
w bój bogini zwycięstwa nie widać dramatu niewinnych ofiar, dlatego lepszą okazję do 
refleksji nad historią drugiej wojny światowej stanowiłby wielowątkowy pomnik Szukal-
skiego.
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Projekt Szukalskiego byłby zbyt trudny do odbioru.

Charakterystyczna postać Nike Koniecznego jest łatwiejsza do zapamiętania i odwzorowa-
nia, dlatego stała się jednym z symboli stolicy. Zdobiła znaczki pocztowe i pamiątkowe 
kartki, do dziś rysowana jest nawet przez dzieci, co byłoby niemożliwe w przypadku skom-
plikowanej bryły pomysłu Szukalskiego.

Symbolizm promowany przez Szukalskiego jest niejasny dla przeciętnego odbiorcy.

Niezakorzenione w zbiorowym kodzie kulturowym elementy, takie jak czteroskrzydły 
orzeł wzbudzałyby raczej obojętność niż zainteresowanie przechodniów. Projekt Koniecz-
nego posługuje się znanymi z antycznej kultury motywami upamiętnienia bohaterskich 
czynów oraz nawiązuje do wizerunku warszawskiej syrenki, tworząc o wiele bardziej przy-
stępne dzieło.

Argumenty PRZECIW

Pomnik Bohaterów Warszawy, który został odsłonięty na Placu Teatralnym w lipcu 1964,

a przeniesiony na Trasę W-Z w latach 1995-1997.

PRZYKŁAD Z WYSTAWY

Pomyśl o:

Jakie pomniki najczęściej zostają symbolami miast? Dlaczego?
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DEBATY

    Pomniki są stawiane przez zwycięzców by przypieczętować aktualny stan władzy. 
Bardzo często w najnowszej historii naszej części Europy władze były przez lokalną 
społeczność, postrzegane jak wrogie. Wraz ze zmianą systemu  politycznego,  czy   przesu-
nięciem   granic   pomniki  poprzedniej - niechcianej   władzy   są   usuwane.   Czasem,  jak
w przypadku jawnie wrogich władz okupacyjnych sprawa jest oczywista, jej pomniki są 
demontowane po odzyskaniu suwerenności. Jednakże znacznie częściej problemy te są 
pełne  niuansów,  a   lokalna   społeczność   bywa   podzielona.   Dziś   także i w Polsce wiele 
pomników ma swoich gorących przeciwników, ale także obrońców.

Agnieszka Tarasiuk

Ta izba uważa, że do stawiania i demontażu pomników powinno być 
wymagane uzyskanie od lokalnej społeczności zgody w referendum „
DEBATA FINAŁOWA

„
Lokalna społeczność jest głównym odbiorcą pomnika.

Nawet najbardziej popularne pomniki po swoim odsłonięciu niekiedy są zapominane 
przez szeroką opinię publiczną. Natomiast niezmiennie towarzyszą lokalnej społeczności. 
Z tego powodu, jako osoby niejako “skazane” na obcowanie z pomnikiem przez resztę 
swojego życia, powinni mieć oni decydujące zdanie w sprawach związanych z jego 
konstrukcją i demontażem.

Argumenty ZA

Ludzie powinni mieć możliwość decydowania o swoim otoczeniu.

Mieszkańcy danej przestrzeni (miejskiej czy wiejskiej) dbają o jej zaaranżowanie. Otocze-
nie jest jednym z elementów mających wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Dlatego 
też tak ważnym jest mieszkanie w przestrzeniach, które pasują ludziom pod względem 
estetycznym.
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Stosunek warszawiaków do pomników stawianych od XIX wieku do dziś

w  Warszawie  na  Placu  Saskim  (dziś  Piłsudskiego)  reprezentują  całe

spektrum emocji. Czasem, jak w przypadku nazistowskiego „V” warszawiacy byli zgodni, 

czasem jak dziś w przypadku Pomnika Smoleńskiego – podzieleni.

PRZYKŁAD Z WYSTAWY

Możliwość   uczestniczenia   w   referendum    prowadzi   do   zwiększenia
zaangażowania lokalnej społeczności w życie pomnika.

Wspólne decydowanie o sprawach związanych bezpośrednio z regionem zamieszkania 
wpływa na zwiększenia poczucia więzi z miejscem pamięci znajdującym się na nim.

Wydarzenia upamiętnione swoją skalą często przekraczają skalę lokalnej społeczności.

Wydarzenia historyczne związane są nie tylko z jedną, wybraną grupą ludzi. Nierzadko 
publicznością są obywatele całego państwa, a nawet świata. Zależnie od doniosłości 
monumentu i przekazywanej za jego pomocą narracji, należy zastanowić się nad sensem 
opinii tak zakrojonej grupy jak społeczność lokalna.

Referendum może nie być najlepszym “narzędziem” do sprawdzenia opinii lokalnej 
społeczności.

Problemy  z  organizacją  i  frekwencją  mogą  wpłynąć  na  wynik,  od  którego  zależy tak
istotna kwestia.

Argumenty PRZECIW
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DEBATY

1. Wstęp

2. Debaty wokół wystawy

I. Ta izba uważa, że ofiary i uczestnicy upamiętnionych

przez pomniki wydarzeń powinni mieć decydujący głos

o ich kształcie

II. Ta izba uważa, że żywe pomniki lepiej budują pamięć

o osobach i wydarzeniach niż pomniki tradycyjne

III. Ta izba żałuje, że projekt Pomnika Bohaterów War-

szawy Stanisława Szukalskiego nie wygrał z projektem

Mariana Koniecznego

IV. Ta izba uważa, że do stawiania i demontażu pomni-

ków powinno być wymagane uzyskanie  od   lokalnej

społeczności  zgody

w referendum

SPIS TREŚCI
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