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Państwowe Muzeum na Majdanku

Majdanek – poobozowe lieu de mémoire
w przestrzeni miasta
Uwagi wstępne
Muzea martyrologiczne utworzone w miejscach niemieckich obozów
z okresu II wojny światowej to instytucje polimorficzne. W wymiarze materialnym są miejscami historii (miejscami ważnych wydarzeń historycznych), cmentarzyskami (w kategoriach prawnych uznawanymi za groby
wojenne), miejscami historycznymi (w rozumieniu terenów i zabytków,
które powinny być przedmiotem upamiętniania i ochrony), archiwami
i pomnikami (w sensie pomników historii i kompozycji rzeźbiarskich).
Jako instytucje muzealne są podmiotami kultury historycznej, którą
kształtują przede wszystkim w obszarze kognitywnym poprzez działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną1. Jako muzea upamiętniania in
situ pełnią ponadto funkcje symboliczne wynikające z przypisywanych
im znaczeń historyczno-symbolicznych i roli, jaką odgrywają w polityce
historycznej i kulturze pamięci na poziomie regionalnym i państwowym,
niekiedy również międzynarodowym. Mnogość funkcji, znaczeń i sym1
Kultura historyczna występuje w przestrzeni publicznej w trzech podstawowych wymiarach: estetycznym, politycznym i kognitywnym. Pierwszy to wszelkie formy komunikacji
wizualnej, przede wszystkim sztuka i film, które są artystycznymi metaforami pamięci historycznej. Wymiar polityczny odnosi się do roli historii w budowaniu tradycji politycznych,
wykorzystywania określonych postaci i wydarzeń historycznych w obszarze legitymizacji
władzy i komunikacji społecznej. Natomiast wymiar kognitywny sprowadza się zasadniczo do nauki historycznej. J. Rüsen, Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen
Art, über Geschichte nachzudenken, [w:] Historische Faszination. Geschichtskultur heute, red.
K. Füßmann, H.T. Grütter, J. Rüsen, Köln 1994, s. 3–26. Por. również J. Maternicki, Kultura
historyczna, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 162–164.
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boli sprawia, że byłe obozy przekształcone w muzea można rozpatrywać
jako przestrzenie obejmujące wiele miejsc pamięci2.
Założenie to wyznacza ramy metodologiczne prezentowanego artykułu.
Omawia on Majdanek jako wielopostaciowe miejsce pamięci w nawiązaniu
do koncepcji lieux de mémoire Pierre’a Nory, według której miejscem pamięci może być wszystko, co funkcjonuje w świadomości społecznej, wywołując
przy tym określone wspomnienia i skojarzenia dotyczące przeszłości3.
Analizie poddano najważniejsze formy obecności Państwowego Muzeum na Majdanku (PMM) w przestrzeni miejskiej Lublina, które można
uznać za odrębne miejsca pamięci. W rozważaniach pominięte zostało zagadnienie społecznych praktyk upamiętniania (ceremonie, uroczystości
rocznicowe itp.), nie są one bowiem integralną częścią krajobrazu kulturowego Majdanka4.

Nazwa
Refleksję nad miejscem Majdanka w przestrzeni publicznej Lublina trzeba zacząć od kwestii semantycznej. Z powodu braku badań trudno jednak rozstrzygnąć, czy w świadomości społecznej lublinian prymarne skojarzenie związane
z pojęciem „Majdanek” odnosi się do historii II wojny światowej, utworzonego
na terenie dawnego obozu muzeum czy może topografii Lublina. Wydaje się,
że dla wielu mieszkańców w pierwszej kolejności to część miasta, przystanek
komunikacji miejskiej, a w domyśle też nazwa cmentarza komunalnego, który powstał częściowo na obszarach poobozowych. W sytuacjach codziennych
zwrot „jechać na Majdanek” nie oznacza wizyty w Państwowym Muzeum na
Majdanku, lecz raczej przejazd w kierunku dzielnicy Majdan Tatarski.
2
Na temat ontologicznego i społecznego wymiaru funkcjonowania muzeów upamiętniania in situ zob. T. Kranz, Muzea martyrologiczne jako przestrzenie pamięci i edukacji,
[w:] Muzeum-obóz. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, red. M. Fabiszak, M. Owsiński, Kraków 2013, s. 52–64.
3
Szerzej o zastosowaniu wypracowanej przez P. Norę metody badawczej pisze K. Kończal, Miejsca pamięci. O niebywałej karierze pewnej koncepcji badawczej, [w:] Polsko-niemieckie miejsca pamięci, red. R. Traba, H.H. Hahn, współpraca M. Górny, K. Kończal, t. 4: Refleksje metodologiczne, Warszawa 2013, s. 77–100.
4
Artykuł opiera się głównie na literaturze poświęconej działalności Muzeum, w mniejszym stopniu na badaniach socjologicznych i kulturoznawczych. Brakuje bowiem opracowań
naukowych na temat funkcji symbolicznych Majdanka i jego percepcji w społeczności Lublina jako miejsca historycznego i instytucji muzealnej. Ogólnie: K. Stec, Symbolika i znaczenie
miejsc pamięci utworzonych na terenach byłych obozów koncentracyjnych i zagłady z perspektywy współczesnego młodego człowieka, [w:] Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych, red. M. Kucia, Kraków 2011, s. 37–54.
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Majdanek jest zatem kategorią semantycznie niejednoznaczną i nie jest
wyłącznie desygnatem miejsca historycznego czy instytucji muzealnej. Należy zauważyć, że nie jest to oficjalna nazwa dzielnicy czy osiedla Lublina, ale
określenie potoczne, które powstało w latach II wojny światowej na oznaczenie terenu zajętego przez obóz koncentracyjny, a następnie samego obozu
założonego przez Niemców na gruntach dzielnicy Kośminek oraz wsi Dziesiąta, Abramowice i Kalinówka5. Fakt, że nie jest to nazwa geograficzna, ale
utrwalony w tradycji Lublina termin bywa przyczyną nieporozumień. W innych rejonach Polski używa się często sformułowania „obóz koncentracyjny
w Majdanku”, myśląc, że Majdanek to nazwa położonej koło Lublina miejscowości. Natomiast zagraniczna opinia publiczna, nie znająca specyfiki nazewniczej Lublina, określenie „na Majdanku” automatycznie kojarzy z poobozową przestrzenią muzealną, mimo że w niektórych wypadkach odnoszone
jest ono do innej części miasta. Ciekawe informacje przyniosłaby zapewne
uliczna sonda przeprowadzona wśród zagranicznych gości odwiedzających
Lublin, gdyby ich zapytać o odczucia na widok tablic świetlnych na trolejbusach, na których jeszcze do niedawna widniał napis „Majdanek”.

Miejsce historii
Najważniejsze znaczenie Majdanka jako lieu de mémoire łączy się z jego
wojenną historią. Obóz koncentracyjny funkcjonował od października
1941 r. do 22 lipca 1944 r. najpierw pod nazwą Kriegsgefangenenlager
Lublin, a następnie jako Konzentrationslager Lublin (KL Lublin)6. Wybudowano go na południowo-wschodnich obrzeżach Lublina, przy szosie do Zamościa, niedaleko rampy kolejowej, na której zatrzymywały się
transporty z więźniami i skąd pędzono ich następnie pieszo do obozu7.
Zob. M. Buczyński, Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina, „Rocznik Lubelski” 1962,
t. 5, s. 263; J. Marszałek, Geneza i początki budowy obozu koncentracyjnego na Majdanku,
„Zeszyty Majdanka” 1965, t. 1, s. 32–33. Cały obszar byłego obozu przyłączono do Lublina
w 1954 r. D. Kociuba, Rozwój terytorialny Lublina od średniowiecza do współczesności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Minerologia
et Petrographia” 2007, t. 62, s. 320.
6
Oficjalne określenie obozu nie upowszechniło się ani w polskiej literaturze naukowej,
ani tym bardziej w przekazie popularnym. Być może zyskałoby ono status oddzielnego „miejsca pamięci”, gdyby niemiecka nazwa Lublina różniła się od jej polskiego odpowiednika, jak
w przypadku obozów KL Auschwitz (Oświęcim) i KL Stutthof (Sztutowo).
7
Bocznica kolejowa była położona przy ul. Wrońskiej na terenie Lubelskiej Wytwórni
Samolotów (wcześniej Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz). Droga prowadząca do obozu, w niektórych publikacjach błędnie określana jako ul. Chełmska, zaznaczona jest
na przedwojennych planach Lublina jako szosa do Krasnegostawu. Po wojnie trasa ta została
5
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Majdanek zajmował obszar o powierzchni 270 ha i składał się z trzech
segmentów: więźniarskiego, sektora SS i kompleksu gospodarczego. Obóz
więźniarski obejmował pięć prostokątnych pól. Na każdym z nich wybudowano w dwóch równoległych rzędach baraki mieszkalne dla więźniów oraz po dwa baraki przeznaczone na kuchnię i umywalnię. Wolna
przestrzeń pomiędzy rzędami baraków stanowiła plac apelowy, miejsce
codziennych zbiórek więźniów danego pola.
Od października 1941 r. do września 1942 r. Majdanek był obozem męskim,
od października 1942 r. więziono tutaj także kobiety, a od marca 1943 r. również
dzieci. Obóz realizował wiele zadań związanych z politycznymi, demograficznymi i ekonomicznymi poczynaniami władz nazistowskich. Pełnił w związku
z tym funkcję obozu jenieckiego, koncentracyjnego, karnego, przejściowego,
pracy i obozu zagłady wyposażonego w komory gazowe. Mordowano w nich
masowo Żydów, a przez kilka miesięcy także mężczyzn innych narodowości
uznanych za niezdolnych do pracy. Teren obozu wykorzystywano również jako
miejsce masowych egzekucji cywilów i więźniów Zamku Lubelskiego.
Struktura narodowościowa społeczności więźniarskiej KL Lublin
zmieniała się wraz z ewolucją jego funkcji. Przez pierwsze dwa lata przetrzymywano w nim więźniów kilku narodowości, ale liczebnie dominowały cztery grupy: Żydzi, Polacy, Białorusini i Ukraińcy. Od grudnia
1943 r. Majdanek nabierał coraz bardziej charakteru międzynarodowego.
W tym czasie zaczęto przewozić do obozu ciężko chorych i wycieńczonych więźniów, których wykorzystywano wcześniej w przemyśle zbrojeniowym na terenie Rzeszy. W transportach tych znajdowali się więźniowie kilkunastu narodowości.
Więźniowie Majdanka pochodzili z prawie 30 państw, przy czym najwięcej wśród nich było obywateli Polski (głównie Polacy i Żydzi), Związku
Sowieckiego (jeńcy wojenni różnych narodowości, ludność wiejska z Białorusi) i Czechosłowacji (przede wszystkim Żydzi), zaś obywatele pozostałych krajów stanowili znikomy odsetek.
Majdanek należał do największych, a ze względu na warunki bytowe
również do najcięższych obozów, jakie III Rzesza założyła w okupowanej
Europie w latach 1933–1945. Pochłonął blisko 80 tys. osób, w tym około
60 tys. Żydów. Jest zatem jednym z największych cmentarzy II wojny świanazwana Drogą Męczenników Majdanka. Ulicę tę i związaną z nią nazwę można również
rozpatrywać w kategoriach miejsca pamięci w przestrzeni Lublina i na poziomie ponadregionalnym. Warto zauważyć, że na przykład w Oświęcimiu i Sztutowie obozy upamiętniane są przez ulice, których nazwy nie mają takiego ładunku emocjonalnego: ul. Więźniów
Oświęcimia (która zgodnie z bieżącą polityką historyczną powinna nazywać się „Więźniów
Auschwitz”) i ul. Obozowa w Sztutowie.
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towej w Europie, a biorąc pod uwagę pochodzenie więźniów – miejscem
pamięci o znaczeniu ponadregionalnym8.
Ostateczna likwidacja obozu nastąpiła 22 lipca 1944 r. Dwa dni później
wojska sowieckie opanowały Lublin. W niedługim czasie w prasie radzieckiej, brytyjskiej i amerykańskiej ukazał się szereg artykułów opisujących
Majdanek jako miejsce zorganizowanej zagłady i symbol nazistowskiego
ludobójstwa. W Polsce i za granicą zaczęto prezentować wyprodukowany
przez Aleksandra Forda film dokumentalny pod znamiennym tytułem Vernichtungslager Majdanek. Cmentarzysko Europy9.

Cmentarzysko
Ciała ofiar obozu koncentracyjnego na Majdanku były początkowo grzebane
na Majdanku i w pobliskim lesie krępieckim. Od połowy 1942 r. zaczęto je spalać w piecach krematoryjnych i na stosach. Prochów pomordowanych używano do nawożenia ziemi w obozowych ogrodach warzywnych i zajętym przez
Niemców folwarku na Felinie. Podczas wizji lokalnej, przeprowadzonej na początku sierpnia 1944 r., badająca zbrodnie popełnione w obozie polsko-sowiecka komisja zlokalizowała na terenie Majdanka 15 kopców z kompostem. Były
to prochy i szczątki ludzkie wymieszane z ziemią i różnymi odpadkami o łącznej objętości 1300 m3. W 1946 r. ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński
wydał odezwę do duchowieństwa, aby przenieść je w jedno miejsce i pochować. Hałdy z prochami zostały zebrane w 1947 r. w czynie społecznym przez
mieszkańców Lublina i żołnierzy. Usypano z nich kopiec o podstawie 16 x 32 m
i wysokości 7 m. W 1969 r. ziemię z prochami złożono w Mauzoleum, które
wybudowano jako część większego założenia pomnikowego10.

Miejsce historyczne
Państwowe Muzeum na Majdanku rozpoczęło działalność w listopadzie
1944 r. W pierwszych latach funkcjonowania większość terenów i obiektów
poobozowych znajdowała się pod kontrolą stacjonujących tutaj polskich
8
J. Marszałek, Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie, Warszawa 1981; T. Kranz,
Lublin-Majdanek – Stammlager, [w:] Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, red. W. Benz, B. Distel, München 2008, s. 33–84.
9
Na temat powstania i znaczenia tego dokumentu zob. S. Liebman, Cmentarzysko Europy (1944). Pierwszy film o Holokauście?, „Zeszyty Majdanka” 2011, t. 25, s. 201–225.
10
J. Kiełboń, E. Balawejder, Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944–1947. Wybór dokumentów, Lublin 2004, s. 18–19.
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i sowieckich oddziałów wojskowych. Dewastowały one zabudowania byłego obozu i nie chroniły majątku poobozowego przed cywilami, którzy
niszczyli baraki i rozkradali pozostałe po więźniach przedmioty i obuwie.
W efekcie w ciągu roku zniszczeniu uległo 80 procent zabudowy sektora
więźniarskiego.
Wiele szkód w substancji historycznej spowodował również zrealizowany pod koniec lat czterdziestych plan zagospodarowania przestrzennego terenów muzealnych, których najważniejszym elementem było utworzenie parku-cmentarza. Na dawnych polach więźniarskich zasadzono 80
tys. drzew. W ciągu kilku lat zaczęły one rozsadzać fundamenty baraków
i przesłaniać zachowane budynki. Sytuację uratowała druga koncepcja
urządzenia Muzeum z 1961 r., której głównym założeniem było utrzymanie
maksimum autentyzmu byłego obozu poprzez wykarczowanie drzew, konserwację baraków i wyeksponowanie najważniejszych śladów historycznych związanych z działalnością obozu. Przewidywała ona również rozwiązania urbanistyczne dotyczące otoczenia PMM – m.in. budowę cmentarza
miejskiego od strony południowo-wschodniej i stworzenie w innych miejscach w miarę możliwości pasów zieleni izolacyjnej11.
Muzeum na Majdanku należy do grupy muzeów wielkoobszarowych.
Pod jego opieką znajduje się 90 ha, co stanowi jedną trzecią obszaru byłego
obozu, oraz 70 poobozowych obiektów kubaturowych – jedna czwarta oryginalnej zabudowy. Są to głównie obiekty drewniane: baraki więźniarskie,
łaźnie, baraki gospodarcze i wieże strażnicze, ponadto trzy budynki murowane: budynek komór gazowych, krematorium za polem V oraz pochodzący z okresu przedwojennego tzw. biały domek12. Zachowały się również
drogi obozowe, ruiny części sanitarnych i wiele niematerialnych śladów
historycznych, które tworzą razem genius loci Majdanka.
Warto podkreślić, że współczesny krajobraz Majdanka, mimo wspomnianych zniszczeń, wyróżnia się znaczącymi walorami historycznymi.
Centralnym elementem jego panoramy jest obszar byłego obozu więźniarskiego, otoczony podwójnymi zasiekami z drutu kolczastego i łańcuchem
wież strażniczych, z pełną zabudową jednego z pól więźniarskich i ruinami podmurówek baraków na pozostałych polach. Położony na lekkim
11
Dokładnie temat ten omawia D. Olesiuk, Urządzenie przestrzenne Państwowego Muzeum na Majdanku 1944–2010. Plany i realizacja, „Zeszyty Majdanka” 2011, t. 25, s. 232–240.
12
Na przedwojennych planach Lublina obiekt ten jest oznaczony jako „osada czyściciela” lub „dom miejskiego rakarza”. W czasie okupacji urządzono w nim mieszkanie oficera
SS pełniącego funkcję kierownika obozu więźniarskiego (stąd pojawiająca się w sprawozdaniach muzealnych nazwa „dom Thumanna”). Po wojnie w „białym domku” mieściło się archiwum muzealne.
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wzniesieniu, jest dobrze widoczny z prowadzącej do Muzeum ulicy (Drogi
Męczenników Majdanka), co sprawia, że już pierwszy wizualny kontakt
z przestrzenią dawnego Konzentrationslager Lublin uzmysławia jego rozmiar i przywołuje znane ze zdjęć archiwalnych obrazy baraków z innych
obozów – symbolu panujących w nich prymitywnych warunków bytowych.

Fot. 1. Panorama Państwowego Muzeum na Majdanku, na pierwszym planie dawny obóz
więźniarski, z lewej cmentarz komunalny założony w 1976 r. w znacznej części na terenach
poobozowych, w głębi zabudowania dzielnicy Dziesiąta; (fot. P. Maciuk).

Znajdujące się na Majdanku materialne ślady przeszłości symbolizują
wiele kluczowych aspektów nazistowskiego ludobójstwa. Wśród zachowanych obiektów szczególne znaczenie historyczne ma budynek komór gazowych, rowy, w których Niemcy w ciągu jednego dnia rozstrzelali 18 tys.
więźniów żydowskich, a także artefakty, które przez swoją historię i funkcję
bardzo sugestywnie obrazują istotę i totalny charakter zbrodni popełnionych
w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Należą do nich
m.in. stosy butów zagrabionych pomordowanym w toku tzw. „Akcji Reinhardt”, stół sekcyjny, na którym ograbiano zwłoki ofiar, oraz podwozia samochodowe wykorzystywane do spalania na stosach ciał pomordowanych.

Archiwum
Oddzielną grupę pozostałości obozu tworzą niemieckie dokumenty wytworzone przez jego administrację. W zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
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znajduje się ponad 170 m.b. archiwaliów, z czego 18 m.b. przypada na akta pochodzące z kancelarii obozu, a 16 na inne oryginalne dokumenty z okresu okupacji. Są to często źródła o dużej wartości dokumentalnej. Należą do nich księgi
zgonów z lat 1942 i 1944, zawiadomienia o śmierci więźniów wysyłane do parafii kościelnych w Lublinie w celu sporządzenia metryk zgonu, listy transportowe z nazwiskami więźniów osadzonych na Majdanku i przenoszonych do innych obozów, meldunki dzienne o stanach liczbowych obozu za kilka miesięcy
1943 r., korespondencja administracji obozu w sprawie dostaw cyklonu B oraz
zestawienia miesięczne z informacją o ilości włosów ściętych więźniom. Na
uwagę zasługują ponadto liczne plany budowlane, dokumenty związane z administrowaniem mieniem więźniarskim, raporty obozowego biura przydziału
pracy, regulaminy dla służb wartowniczych, wykazy imienne członków załogi SS i dozorczyń obozu koncentracyjnego dla kobiet, akta obozowego ruchu
oporu i dokumenty prywatne ofiar deportowanych na Lubelszczyznę w toku
„Akcji Reinhardt”. Szczególne znaczenie dla poznania rzeczywistości obozowej
mają materiały wytworzone przez samych więźniów. Składają się na nie relacje
powstałe podczas ich pobytu w obozie (np. grypsy), jak i wspomnienia spisane po wojnie. Część materiałów wspomnieniowych dostępnych jest nie tylko
w formie pisemnej, ale także jako nagrania magnetofonowe. W zbiorach PMM
znajduje się ogółem ponad 1100 relacji w formie pisemnej, ok. 400 nagrań audio i 164 wywiady z byłymi więźniami w postaci wideo13.

Pomnik
Przestrzeń Majdanka współtworzą kompozycje plastyczne, które z uwagi
na swoje znaczenie historyczne, symbolikę czy walory artystyczne funkcjonują jako oddzielne miejsca pamięci. Najstarszym pomnikiem jest Kolumna Trzech Orłów wybudowana przez więźniów wiosną 1943 r. na III polu
więźniarskim. W jej podstawę wmurowano prochy pomordowanych. Przypuszczalnie jest to jedyny pomnik, jaki powstał w nazistowskich obozach
koncentracyjnych w czasie ich funkcjonowania.
Dominantą architektoniczną Majdanka jest kompleks pomnikowy, odsłonięty uroczyście w obecności ok. 100 tys. osób w dniu 21 września 1969 r.
Monument składa się z trzech elementów: Drogi Hołdu i Pamięci, Pomnika-Bramy oraz Mauzoleum-Panteonu. Drogę Hołdu i Pamięci otwiera wąwóz-otchłań ze zwisającymi w ścianach bocznych kamiennymi blokami i głazami,
13
A. Wójcik, Informator o zasobie archiwalnym Państwowego Muzeum na Majdanku,
Lublin 2012; Przewodnik po zbiorze relacji i pamiętników znajdujących się w zasobie Państwowego Muzeum na Majdanku, red. M. Grudzińska, przedmowa T. Kranz, Lublin 2011.
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które – w zamyśle twórców – mają wywoływać u zwiedzających poczucie niepewności i zagrożenia. Z wąwozu do prześwitu Bramy prowadzą strome schody, z których stopniowo wyłania się Mauzoleum usytuowane w głębi Muzeum.
Pomnik-Brama o wysokości 10,8 m i długości 34 m jest odlewem betonowym
w formie gipsowej, składającym się z brył o nieregularnych i ekspresyjnych
kształtach. Wybudowane na planie koła Mauzoleum ma kształt urny z uniesionym wiekiem w nawiązaniu do prasłowiańskiego zwyczaju grzebania prochów
w urnach. Kopiec z prochami złożonymi w ogromnej misie przykrywa oparta
na trzech filarach kopuła o średnicy 35 m. W jej szczycie znajduje się szklany
świetlik, przez który na prochy ofiar pada smuga światła. Na fryzie kopuły widnieje napis „Los nasz dla was przestrogą”. Pomnik na Majdanku znakomicie
wpisuje się w krajobraz historyczny byłego obozu i jednocześnie stanowi samodzielną kompozycję, która z biegiem czasu stała się ważnym składnikiem
przestrzeni urbanistycznej Lublina i jego znakiem rozpoznawczym14.

Fot. 2. Pomnik upamiętniający ofiary obozu na Majdanku – na pierwszym planie
Pomnik-Brama, w głębi Mauzoleum; (fot. I. Tomasiewicz).
14
„Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą...” Pomnik ku czci ofiar Majdanka. „If the
people fall silent, stones will shout…” The Monument in Honour of the Victims of Majdanek,
D. Olesiuk, K. Kokowicz, Lublin 2009; M. Szychowski, Plastyczne i przestrzenne formy upamiętnienia ofiar byłego KL Lublin na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w latach
1944–1969, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, t. 2, s. 299–320.
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Funkcję pomnika pełni również urządzona w 1999 r. w jednym z baraków gospodarczych (nr 47) instalacja artystyczna o charakterze sanktuarium zatytułowana „Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary”. Jej
centralnym elementem jest kompozycja, złożona z kilkudziesięciu kulistych brył z drutu kolczastego. Podświetlone symbolizują życie, natomiast
kule bez oświetlenia – unicestwienie.
W kontekście przestrzeni miejskiej Lublina warto zwrócić uwagę na
fakt, że Majdanek jest także pomnikiem w kategoriach prawnych. Zgodnie
z Ustawą o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady z dnia
7 maja 1999 r. ma status Pomnika Zagłady objętego prawną ochroną, która
reguluje m.in. sprawy związane z wznoszeniem obiektów budowlanych na
jego obszarze i w obrębie wytyczonej specjalnym rozporządzeniem strefy
ochronnej15.

Podmiot kultury historycznej
Państwowe Muzeum na Majdanku jest jedyną instytucją muzealną upamiętniającą ofiary dyktatury nazistowskiej utworzoną jeszcze podczas II
wojny światowej, a tym samym najstarszym miejscem pamięci w Europie
związanym z tym okresem. Od początku działalności miało ono rangę muzeum państwowego, co zostało potwierdzone ustawą Sejmu RP z 2 lipca
1947 r. Drugim ważnym aktem regulującym funkcjonowanie Muzeum,
który jednocześnie stabilizował jego sytuację prawną, było rozporządzenie
ministra kultury i sztuki z 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku16. Kilka miesięcy później,
17 stycznia 1950 r., minister kultury i sztuki wydał zarządzenie w sprawie
nadania statutu Muzeum. Akt ten określał główne cele działalności instytucji, stwierdzając, że jej zadaniem będzie „zbieranie i gromadzenie dowodów
i materiałów, dotyczących zbrodni hitlerowskich, popełnionych w obozie
koncentracyjnym na Majdanku, udostępnianie ich społeczeństwu oraz naukowe ich opracowanie”17.
15
Zob. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik Męczeństwa na Majdanku, oraz granic jego strefy ochronnej, Dz.U. nr 171, poz. 1017.
16
E. Balawejder, Kronika Państwowego Muzeum na Majdanku 1944–1994 (ważniejsze
wydarzenia), Lublin 1994, s. 14.
17
Statut Państwowego Muzeum na Majdanku z 1950 r., cyt. za: M. Szychowski, Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944–1969, Lublin 2010. Praca magisterska napisana
w Zakładzie Historii Najnowszej UMCS pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Szczepańskiego, s. 118–120.
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Działalność badawczą Muzeum rozpoczęło na szerszą skalę dopiero
w 1961 r. wraz z utworzeniem Rady Naukowej Wydawnictw o Majdanku,
której pracami kierowali znani lubelscy historycy: prof. Tadeusz Mencel,
a później prof. Zygmunt Mańkowski. W 1969 r. powstał Dział Naukowo-Badawczy. Natomiast kilka lat wcześniej (1965) powołano do życia czasopismo
„Zeszyty Majdanka”, którego tematyka poświęcona była nie tylko historii
obozu koncentracyjnego na Majdanku, lecz także innym aspektom okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie18. Zagadnieniami tymi zajmowali się również historycy zatrudnieni w PMM, które z biegiem czasu zyskało reputację
ważnego ośrodka naukowego specjalizującego się w problematyce obozowej
i historii II wojny światowej na Lubelszczyźnie. O randze instytucji w tym
obszarze świadczy choćby fakt, że spod pióra pracowników Muzeum wyszło
– pomijając liczne opracowania dotyczące obozu na Majdanku – kilka monografii o charakterze studiów regionalnych19. Wiele projektów badawczych
PMM realizowało i realizuje we współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi, głównie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej20.
W pracy naukowej Muzeum nadal obecna jest tematyka majdankowska, ale wyraźnie zaznaczają się nowe obszary badawcze, przede wszystkim
historia masowej eksterminacji Żydów na Lubelszczyźnie21 i problematyka
edukacji historycznej w miejscach pamięci22.
Do 2014 r. ukazało się 26 tomów „Zeszytów Majdanka”. Dorobek czasopisma można
analizować w kategoriach funkcjonującego w obiegu naukowym miejsca pamięci. Jest to jednak temat na oddzielne opracowanie.
19
J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin
1983; C. Rajca, Walka o chleb 1939–1944: eksploatacja rolnictwa w Generalnym Gubernatorstwie, Lublin 1991; J. Kiełboń, Migracje ludności w dystrykcie lubelskim w latach 1939–1944,
Lublin 1995; J. Marszałek, Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945,
Lublin 1998. Zob. także A. Matczuk, T. Kranz, Bibliografia publikacji pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku, Lublin 2004.
20
Szerzej na temat dorobku badawczego i wydawniczego Muzeum zob. Z. Mańkowski, Relikty – funkcje – problemy, „Zeszyty Majdanka” 1995, t. 16, s. 21–29; A. Wiśniewska,
C. Rajca, Działalność naukowa Państwowego Muzeum na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”
1995, t. 16, s. 61–69; W. Lenarczyk, Działalność naukowa Państwowego Muzeum na Majdanku w latach 1995–2004, „Zeszyty Majdanka” 2005, t. 23, s. 235–247.
21
Najważniejsze publikacje zwarte: Erntefest 3–4 listopada 1943 – zapomniany epizod
Zagłady, red. W. Lenarczyk, D. Libionka, Lublin 2009; T. Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2010; R. Kuwałek, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010.
22
Przykładowo: T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki,
Lublin 2009; W. Wysok, Edukacja w muzeach upamiętnienia in situ. Postulaty, możliwości i granice oddziaływania dydaktycznego, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia,
red. W. Wysok, A. Stępnik, Lublin 2013, s. 39–68; tenże, Wokół problematyki uwarunkowań
i efektów edukacji w muzeach upamiętnienia, „Zeszyty Majdanka” 2014, t. 26, s. 311–340.
18
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Dorobek naukowy przekłada się na ofertę wydawniczą Muzeum, która obejmuje różnego typu publikacje, najwięcej w języku polskim i angielskim: informatory turystyczne, przewodniki po zbiorach, katalogi wystaw,
źródła, materiały edukacyjne, studia historyczne i wiele innych23.
W 1992 r. Państwowe Muzeum na Majdanku zostało wpisane do rejestru
narodowych instytucji kultury. Formalnie jest zatem placówką kulturalną,
chociaż trudno postawić tego typu muzeum w jednym rzędzie z galeriami
sztuki i centrami kultury. Z drugiej strony Majdanek jest depozytariuszem
i podmiotem pamięci kulturowej dotyczącej II wojny światowej i Holokaustu, kluczowych wydarzeń w historii XX w.

Pamięć miejsca
Majdanek jest miejscem historycznym, które – podobnie jak pozostałości
poobozowe w wielu innych muzeach martyrologicznych – ma charakter
palimpsestu. Oddziaływanie przyrody i warunków atmosferycznych, działania konserwatorskie i wszelkie inne ingerencje w substancję budowlaną
związane z remontami i adaptacją części budynków lub ich wnętrz na cele
muzealne powodują, że zachowane obiekty, tereny i ślady historyczne ulegają z biegiem czasu mniejszym lub większym przekształceniom. W konsekwencji w przestrzeni miejsc pamięci typu Majdanek występuje kilka
warstw historii i pamięci. Część z nich jest widoczna, inne pozostają ukryte. Dla odwiedzających najważniejsza jest pierwotna warstwa historyczna,
najbardziej zbliżona do rzeczywistości obozowej. Również w ocenie historyków sztuki autentyzm miejsca historycznego na terenach poobozowych
stanowi nadrzędną wartość przestrzeni muzealnej24.
Pod tym względem Majdanek – z uwagi na genezę powstania muzeum, liczbę i rodzaj zachowanych zabytków – jest niewątpliwie wyjątkowym miejscem w skali europejskiej. Widać to wyraźnie na tle muzeów martyrologicznych w innych państwach, głównie w Niemczech,
które urządzano znacznie później, przeważnie 20, a nawet 40 lat po
wojnie, kiedy wiele znajdujących się na ich obszarach obiektów historycznych związanych z martyrologią i eksterminacją więźniów uległo
już zniszczeniu25.
Zob. księgarnię internetową na www.majdanek.eu.
B. Rymaszewski, Pamiętać będą pokolenia, Oświęcim 2000, s. 97–110.
25
Powstanie i rozwój muzeów w poobozowych miejscach pamięci w Niemczech
w aspekcie polityki historycznej analizuje P. Reichel, Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit, Frankfurt am Main 1999.
23
24
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Zachowane na terenach poobozowych ślady wymagają objaśnienia i interpretacji, w wielu wypadkach usytuowania w szerszym kontekście historycznym, co w gruncie rzeczy odnosi się do eksponatów prezentowanych
we wszystkich muzeach. Muzea martyrologiczne nie stanowią pod tym
względem wyjątku. Są jednak miejscami historycznymi naznaczonymi
traumą ludzkiego cierpienia i masowej śmierci. Sposób prezentacji traumatycznego krajobrazu historycznego powinien uwzględniać te aspekty.
W ciągu 70 lat działalności Państwowe Muzeum na Majdanku urządziło
wiele różnego typu ekspozycji, które w większym lub mniejszym stopniu
wpisywały się w genius loci Majdanka. Szczególnie udaną realizacją była
stała wystawa historyczna eksponowana w latach 1961–199626.
Postrzeganie aury i krajobrazu historycznego Majdanka determinuje
w znacznej mierze ekspozycja plenerowa, w ostatnich latach zmodernizowana i rozbudowana w ramach projektu „Pamięć miejsca”. Nadrzędnym
jego celem było stworzenie narracji muzealnej wykorzystującej autentyczność miejsca i oddziaływanie obiektów i śladów historycznych w taki sposób, aby zwiedzający mieli możliwość poznania historii obozu koncentracyjnego na Majdanku przez polisensoryczne doświadczanie przeszłości.
Zgodnie z przyjętymi założeniami nowa ekspozycja plenerowa ma z jednej
strony objaśniać miejsce (funkcje i znaczenie historyczne poszczególnych
budynków i sektorów obozu), z drugiej – tworzyć interakcję między zwiedzającym a otaczającą go przestrzenią historyczną na poziomie poznawczym, emocjonalnym i estetycznym. Zbudowany przekaz muzealny opiera
się na sile i aurze miejsca, które w obliczu odchodzenia świadków epoki
będzie w coraz większym stopniu pełnić funkcję tzw. świadka zastępczego.
Centralnym elementem nowej ekspozycji plenerowej jest ścieżka historyczna dokumentująca najważniejsze obiekty i miejsca związane z historią obozu. Tworzą ją szklane tablice zawierające informacje historyczne w trzech wersjach językowych (w j. polskim, angielskim i hebrajskim)
oraz zdjęcia archiwalne. Dzięki nim odwiedzający może porównać obecny
wygląd reliktów z ich stanem z czasu funkcjonowania obozu lub okresu
tużpowojennego. Podążając za tablicami wytyczającymi trasę ścieżki historycznej, poznaje on historię obiektów poobozowych, a w ślad za tym
najważniejsze aspekty z dziejów obozu. Trasa rozpoczyna się u stóp Pomnika-Bramy, prowadzi następnie tzw. czarną drogą (którą pędzono więźniów
do obozu), ciągnie się dalej wzdłuż zachodniej granicy byłego obozu więźniarskiego, a kończy przy Mauzoleum. Po drodze można zwiedzić wystawę
Zob. K. Banach, Działalność wystawiennicza Państwowego Muzeum na Majdanku
w latach 1944–2014, „Zeszyty Majdanka” 2014, t. 26, s. 273–310.
26
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główną i pierwszoplanowe obiekty historyczne, przede wszystkim barak
łaźni, bunkier z komorami i krematorium27.
Na końcu dawnej drogi obozowej, między barakami gospodarczymi i III
polem więźniarskim, powstał element ekspozycyjny stanowiący szczególny
wyraz idei projektu „Pamięć miejsca”. W miejscu tym odsłonięto fragmenty macew, które w czasie budowy obozu były używane do utwardzania dróg.
Przykryte specjalną konstrukcją ze szkła i stali tworzą tzw. okno czasu, które
pozwala zobaczyć ukrytą w ziemi warstwę historii, a w wymiarze symbolicznym przywrócić zakopanym kamieniom nagrobnym ich pierwotne znaczenie.
Tablice informacyjne umieszczono również we wnętrzach budynków
udostępnionych do zwiedzania (barak łaźni, bunkier komór gazowych, krematorium, baraki na III polu więźniarskim). Wykonane ze szkła, delikatnie
podświetlone i zamontowane na drewnianych podestach, ukazują fakturę
znajdujących się za nimi ścian. Umieszczone na nich komentarze ograniczają
się do najważniejszych informacji, co sprawia, że na pierwszym planie pozostaje miejsce historyczne. Ważnym elementem wizualizacyjnym ekspozycji
jest trójwymiarowa makieta obozu wyposażona w ekran, na którym prezentowane są zdjęcia archiwalne poszczególnych obiektów i części obozu.
Dopełnieniem ścieżki historycznej i opisów w obiektach są przekazy
uczestników wydarzeń – więźniów Majdanka i członków załogi SS. Wybrane relacje ilustrują doświadczenia obozowe o decydującym znaczeniu
dla losów więźniów oraz przełomowe wydarzenia z historii obozu. Dokumentują m.in. takie zagadnienia, jak warunki bytowe w obozie, praca
przymusowa więźniów, eksterminacja w komorach gazowych czy masowy
mord Żydów w dniu 3 listopada 1943 r. Przekazy świadków prezentowane
są w miejscach, do których odnosi się ich treść. Stworzona w ten sposób
narracja ma wspomagać aktywizację miejsca pamięci i umożliwiać zwiedzającym obcowanie z rzeczywistą przestrzenią historyczną w pewnej mierze z perspektywy doświadczeń świadków epoki28.
Projekt „Pamięć miejsca” jest wyrazem dążenia do tego, aby materialne
świadectwa historyczne związane z działalnością obozu i losami więźniów
znajdowały się w centrum uwagi zwiedzających. Obiekty, tereny i relikty
eksponowane in situ (w ramach ekspozycji plenerowej) są zarazem przedmiotem i formą „czystej” prezentacji. Inny kształt ma natomiast wystawa poSamodzielne zwiedzanie, poznawanie i doświadczanie terenów i reliktów obozu ułatwia specjalnie w tym celu przygotowana publikacja, która łączy komentarz historyczny z relacjami świadków: Majdanek. Przewodnik po obiektach historycznych. Tekst i wybór relacji:
M. Wiśnioch, Lublin 2011.
28
T. Kranz, O koncepcji modernizacji ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku,
„Zeszyty Majdanka” 2011, t. 25, s. 9–23.
27
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święcona historii obozu w baraku nr 62. Prezentowane na niej eksponaty są
elementami aranżacji plastycznej, wkomponowanymi w przekaz muzealny
zbudowany przy użyciu różnych środków ekspresji i nowoczesnych urządzeń
multimedialnych.

Fot. 3. Fragment ekspozycji plenerowej „Pamięć miejsca”, widok na drogę obozową
i baraki gospodarcze, po lewej barak wystawienniczy nr 62; (fot. I. Tomasiewicz).

Podsumowanie
Misją Państwowego Muzeum na Majdanku jest pielęgnowanie pamięci
i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie
podczas II wojny światowej. Instytucja definiuje się jako muzeum historyczne pełniące ważne funkcje społeczne w sferze nauki, kultury i edukacji.
Nieodzownym warunkiem realizacji tych funkcji jest komunikacja z szeroko rozumianą publicznością muzealną i najbliższym otoczeniem. Muzeum
stara się popularyzować swoją działalność na zewnątrz, przede wszystkim
poprzez organizowanie wystaw w przestrzeni miasta i udostępnianie publikacji muzealnych w formie elektronicznej29. Tego typu działania są okazją
29
PMM publikuje co roku raport roczny, który udostępniany jest też w wersji online
na stronie internetowej (www.majdanek.eu). Pobrać można z niej również liczne artykuły
naukowe i publikacje o charakterze informacyjnym, m.in. opracowanie prezentujące zbio-
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do zwrócenia uwagi na fakt, że dzieje obozu koncentracyjnego na Majdanku to część historii lokalnej i regionalnej, a więc czynnik kształtujący świadomość, pamięć i tożsamość mieszkańców Lublina i województwa.
Celem działań popularyzatorskich jest także zmienianie wizerunku Muzeum i wzmacnianie jego postrzegania jako muzeum historycznego i miejsca pamięci, które oferuje różne możliwości poznawania i doświadczania
przeszłości. Istotnym obszarem procesu komunikacyjnego odbywającego
się na Majdanku jest realizowana przez PMM działalność edukacyjna adresowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególny sposób do młodzieży
szkolnej z Lubelszczyzny i zagranicy30.
Warto na zakończenie nadmienić, że Państwowe Muzeum na Majdanku
sprawuje również opiekę nad terenami dwóch niemieckich obozów zagłady: w Bełżcu i Sobiborze. Tym samym jest unikatową w skali Europy triadą
poholokaustowych miejsc historycznych i instytucją muzealną o wyjątkowym charakterze, dużym potencjale merytorycznym i istotnym znaczeniu
dla europejskiej kultury pamięci31.

Streszczenie
Artykuł przedstawia Państwowe Muzeum na Majdanku jako krajobraz historycznokulturowy. Analizie poddano najważniejsze formy obecności instytucji w przestrzeni
miejskiej Lublina w wymiarze materialnym, przy uwzględnieniu następujących kategorii:
nazwa, miejsce historii, cmentarzysko, miejsce historyczne, archiwum, pomnik, podmiot
kultury historycznej. Szkic kończy opis ekspozycji plenerowej Majdanka „Pamięć miejsca”.

Summary
The article discusses the State Museum at Majdanek as a historical and cultural landscape.
It analyzes the most important forms of the presence of the institution in the city space of
Lublin in the material dimension, according to the following categories: place name, site of
history, burial ground, historical place, archives, monument, subject of historical culture. The
essay ends with a description of the Majdanek outdoor exhibition „The Memory of Place”.
ry i formy działalności instytucji: Majdanek. Miejsce pamięci i muzeum. Informator, oprac.
A. Kowalczyk, wyd. II, Lublin 2014.
30
Na ten temat zob. artykuł W. Wysoka w tym tomie.
31
Majdanek jest przejawem tzw. trudnego dziedzictwa, niemniej jest zabytkiem uznawanym za jedno z najważniejszych miejsc historycznych i „atrakcji” turystycznych Lubelszczyzny. Świadczą o tym m.in. wyniki głosowań przeprowadzonych w latach 2013 i 2014 przez
największą na świecie turystyczną witrynę internetową TripAdvisor. W kategorii, w której
wybierane były najciekawsze muzea i obiekty historyczne, pierwsze miejsce na Lubelszczyźnie dwukrotnie zajęło Muzeum na Majdanku.
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