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Muzea są miejscami kojarzącymi się zazwyczaj z przeszłością, z czasem dawno, 
dawno minionym, wobec którego zwiedzającym łatwo na ogół zachować emocjonalny dy-
stans. Niekiedy jednak zdarza się, że ta przeszłość z jakichś powodów jest ważna współcześ-
nie, wówczas o dystans wobec ekspozycji niełatwo. Najczęściej jest tak w przypadku muze-
ów zajmujących się  czasami stosunkowo niedawnymi, będącymi jeszcze w pamięci osób, 
które je zwiedzają. W Europie Środkowo-Wschodniej, a więc także w Polsce, po roku 1989 
powstało wiele muzeów w różnoraki sposób eksponujących czasy komunizmu, który po-
noć dobiegł końca.

Zajęła się nimi Anna Ziębińska-Witek w swojej książce zatytułowanej Muzealnizacja ko-
munizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Według niej te wszystkie placówki składa-
ją się na pewne zjawisko, będące czymś więcej niż tylko budynkami, w których przechowu-
je się i pokazuje publiczności określone eksponaty. Muzeum Okupacji w Tallinie czy Galeria 
Sztuki Socrealistycznej w Kozłówce stanowią przekaźniki wiedzy na temat komunizmu. 
Lubelska badaczka próbuje stwierdzić, co o tym strasznym okresie mówią owe miejsca.

W pierwszej kolejności jest to opowieść heroiczna o zmaganiach narodu z narzuconą 
mu ideologią i wynikającą z niej praktyką komunizmu. Nadto prawi się o cierpieniach mi-
lionów ludzi, skazanych na życie w kraju socjalistycznym. Wreszcie o samym tym życiu, 
w którym zauważyć można rozmaite strategie obronne ‒ wspominane nierzadko do dziś 
z wielką nostalgią. 

Takie treści przekazują muzea we wszystkich byłych krajach socjalistycznych. Ziembiń-
ska-Witek dostrzega oczywiście różnice. Wynikają one z faktu, iż historia komunizmu w 
Estonii, Polsce czy na Węgrzech jest nieco inna. Poza tym pamięć o nim w poszczególnych 
państwach postkomunistycznych wykorzystywana jest odmiennie. Różnie też rozwija się 
w nich muzealnictwo.

Nie można nie zauważyć, że nie słychać nic o muzeach wychwalających komunizm. 
Jego apologeci – rzadko jawni, częściej ukryci – jak dotąd nie próbują wykorzystywać pla-
cówek muzealnych, by go bronić. Świadczy to niewątpliwie o tym, że, przynajmniej w ta-
kiej postaci, w jakiej poznały ją dziesiątki milionów ludzi w Europie Środkowo-Wschod-
niej, jest już przeszłością.

A przecież były takie czasy, w których działały takie muzea jak choćby Muzeum Lenina 
w Warszawie, Krakowie i Poroninie. Jednakże dzisiejszej muzealnizacji komunizmu nie 
można uznać za prostą ripostę na tamte muzea. Jedne i drugie powstały w całkiem niepo-
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równywalnych warunkach politycznych. Tak więc Muzea Lenina to komunistyczne ośrod-
ki propagandowe, a na przykład Muzeum Niepodległości jest placówką naukową. 

Autorka zadała kłam przeświadczeniom stwierdzającym, że muzea to miejsca, po któ-
rych stąpa się cicho i wolno. Placówki przez nią opisywane na pewno nie są takie – przyna-
glają zwiedzających do żywej reakcji, wzbudzają kontrowersje, dynamicznie się rozwijają. 
Dlatego ujęcie tej wielce skomplikowanej muzealizacji komunizmu w kulturoznawczej mo-
nografii wymagało sporego kunsztu. Na szczęście profesor Ziembińskiej-Witek go nie za-
brakło.


