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Uczestnicy otwartej dyskusji panelowej:
dr Robert Kostro 
   (Muzeum Historii Polski, Warszawa)
dr hab. Piotr Majewski 
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W ostatnich latach powstały w Polsce liczne nowe muzea 
historyczne. Wiele z nich zajmuje się okresem okupacji (Mu-
zeum Powstania Warszawskiego w Warszawie; Muzeum II Woj-
ny Światowej w Gdańsku). Z kolei Muzeum Żydów Polskich 
(otwarcie planowane w 2012 r.), zreorganizowane Muzeum 
Historyczne w Krakowie i Muzeum Historii Polski (przesunięty 
termin otwarcia) prezentują interpretację polskiej historii obej-
mującą wiele epok. Przedstawiane na ekspozycjach stałych master 
narratives będą wywierać zdecydowany wpływ na obraz historii, 
kształtujący się w świadomości przyszłych pokoleń, tym bardziej, 
że w większości koncepcji muzealnych szczególnie istotną rolę 
odgrywa aspekt pedagogiczny. 

Nieprzypadkowo tworzenie nowych muzeów historycznych 
w Polsce przypada na okres politycznej transformacji, nacecho-
wanej silnymi konfrontacjami i radykalizacją debat na tematy 
historyczne. I tak Muzeum Powstania Warszawskiego często 
postrzegano jako instytucję fi rmowaną przez PiS, natomiast 
gdańskie Muzeum II Wojny Światowej jako dzieło liberalnej PO, 
partii będącej w opozycji do PiS-u. Muzeum to pomyślane było 
także, jako świadoma polska odpowiedź na niemieckie starania 
o utworzenie w Berlinie muzeum niemieckich wypędzonych.  

Równolegle odbywały się debaty na temat odpowiedniej 
polityki historycznej państwa, widzianej często, jako ważny czynnik 
tworzenia i stabilizowania tożsamości narodowej w epoce post-
modernizmu. W konsekwencji w dyskusji wokół roli i treści 
polityki historycznej doszło do kontrowersji, która uwidoczniła 
się również w odniesieniu do muzeów. Ze względu na wspo-
mniane polityczne kulisy powstania – także muzea są postrzegane 
w aspekcie politycznym.

W Niemieckim Instytucie Historycznym przedstawiciele
trzech głównych nowych polskich muzeów przedyskutują master
narratives, prezentowane na ich stałych ekspozycjach. Każdy z re-
ferentów przedstawi swoje muzeum i określi, jakie wartości po-
winno ono przekazywać. Omówiona zostanie także kwestia, jakie 
doświadczenia mogą wynieść z wizyty w muzeum zwiedzający. 
W przewidzianej następnie publicznej dyskusji powinien zostać 
podjęty problem, czy konieczna jest polityka historyczna (w mu-
zeum), i jak silnie politycznie powinny być zorientowane muzea.


