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Książka jest zwieńczeniem polsko-niemieckich badań nad 
obrazem II wojny światowej w pamięci kulturowej w Polsce 
i w Niemczech po 1989 roku. Uczeni z ośrodków uni-
wersyteckich Kilonii, Tybingi i Poznania w ramach projektu 
Druga wojna światowa w obrazach kultury w Polsce 
i w Niemczech – 70 lat później 1945-2015 / Zweiter 
Weltkrieg in den Kulturbildern in Polen und Deutschland - 
siebzig Jahre danach (1945-2015) zanalizowali trzy główne 
nośniki pamięci kulturowej: literaturę, film oraz muzeum.

Projekt miał na celu porównawcze przebadanie trzech 
elementów pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech: 
literatury, filmu oraz muzealnych wystaw historycznych pod 
kątem generowanych przez nie obrazów II wojny światowej. 
Literatura jako podstawowy nośnik pamięci kulturowej daje 
świadectwo przemian w postrzeganiu II wojny światowej 
zarówno ze strony twórców, jak i świadków historii. Film 
z kolei jako specyficzne medium z jednej strony kształtuje 
bieżący obraz danego wydarzenia powiększając zasób 
dostępnych wątków, opowieści i fabuł wplatany przez 
jednostki we wspomnienia biograficzne i rodzinne, z drugiej 
zaś strony, poprzez tworzenie trwałych dzieł kultury, stanowi 
jeden z filarów pamięci kulturowej. Muzeum natomiast 
spełnia najważniejszą funkcję w toku kreowania pamięci 
długoterminowej, odpornej na przemijanie. Wykorzystuje 
do tego, zwłaszcza współcześnie, bogaty arsenał  nowo-
czesnych środków multimedialnych. We wszystkich tych 
elementach zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, daje się 
w ostatnich latach zaobserwować zmiany w postrzeganiu 
II wojny światowej. Do najważniejszych z nich należą: 
przeniesienie punktu ciężkości z opisywania wojny 
z perspektywy wydarzeń „wielkiej historii” na historię życia 
codziennego oraz uprzywilejowanie perspektywy cywilnych 
ofiar wojny przy jednoczesnym  odejściu od przedstawiania 
historii zdarzeniowej. Inną wspólną tendencją jest 
odchodzenie od skupiania się na przedstawianiu wojny 
z perspektywy historii całej zbiorowości na rzecz indywi-
dualizacji i personalizacji narracji, skoncentrowanej na 
przeżywaniu wojny przez jednostkę. 

Projekt finansowany ze środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, przy udziale Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej oraz Instytutu Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz Muzeum II Wojny Światowej w  Gdańsku.

„Projekt wydawniczy poznańskich naukowców to interesująca 
i pożyteczna próba przeglądu aktualnej i ważnej problematyki 
wizerunku II wojny światowej w pamięci zbiorowej kształtowanej 
przez teksty kultury w Polsce i w Niemczech. Zamieszczone 
w tomie artykuły odwołują się do starannie dobranych, bogatych 
źródeł. Oczywiście, nie mogą bazować na wszystkich dostępnych 
materiałach, jest ich bowiem zbyt wiele, lecz trafnie dobrane 
przykładowe dzieła literackie i filmowe oraz ekspozycje 
muzealne pozwalają na wnikliwą analizę kształtujących się 
od 25 lat postaw wobec przeszłości, kreślenie ich typologii 
i przemian. trafnie dobrane przykładowe dzieła literackie 
i filmowe oraz ekspozycje muzealne pozwalają na wnikliwą 
analizę kształtujących się od 25 lat postaw wobec przeszłości, 
kreślenie ich typologii i przemian.”

z recenzji dr. hab. prof. UWr Stefana Bednarka,
Uniwersytet Wrocławski

*  *  *

„Książka lokuje się w nurcie badań eksplorujących w perspektywie 
porównawczej zjawiska występujące we współczesnej kulturze 
polskiej i niemieckiej. Autorzy podjęli ważny temat wzbogacając 
tym samym refleksję nad polsko-niemieckimi relacjami w zakresie 
pamięci zbiorowej, napisali tom zwarty i syntetyczny, niosący 
wiele szczegółowych informacji, ale też mający ambicję syntezy 
wybranych aspektów polskiej i niemieckiej pamięci kulturowej 
ostatnich dekad. Jest to praca pożyteczna i stymulująca – skłania 
do dyskusji, stanowi źródło inspiracji i nowych pytań badawczych.”

z recenzji dr. hab. prof. APS Piotra Tadeusza Kwiatkowskiego, 
prezesa TNS Polska

*  *  *

„W Polsce i w Niemczech zmienił się sposób narracji o drugiej 
wojnie światowej. Kiedyś zwracano uwagę głównie na historię 
zdarzeniową, teraz więcej uwagi poświęca się doświadczeniom 
ludności cywilnej. Obraz wojny jest bardziej zindywidualizowany 
(…), tendencję do personifikacji historii i przywracania twarzy 
ofiarom widać zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Dokumentuje 
się to za pomocą zdjęć znalezionych przy ofiarach, pokazuje się, 
jak żyli, jak przeżywali uroczystości rodzinne, ważne jest ich życie, 
a nie tylko Zagłada. Autorzy (…) skupili się głównie na ewolucji 
obrazu drugiej wojny światowej w kulturze w ostatnich 25 lat, 
a więc po transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku i po 
zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku.”

Audycja radiowa „Przywrócić twarze ofiarom”, 
WDR Funkhaus Europa Berlin, 3 luty 2016 r.


