Pamięć zbiorowa a przestrzeń miasta

The Austrian government says it plans to seize the house where
Adolf Hitler was born to stop it being a focal point for Nazi
sympathizers. Officials say the decision was taken after several years of discussion about how to prevent neo-Nazi interest.
(http://www.bbc.com/news/world-europe-36005160, 9.04.2016).

Pamięć stała się niezwykle popularnym przedmiotem studiów w ostatnich
trzech dekadach. Zainteresowanie studiami nad pamięcią w świecie akademickim jest odbiciem popularności tego tematu w debacie publicznej. Zacytowany
nagłówek wiadomości pokazuje, jak bardzo aktualny jest problem miejsc pamięci
w przestrzeni społecznej. Tematyka prezentowanego tomu poświęcona jest badaniu relacji pomiędzy pamięcią a przestrzenią, a w szczególności przestrzenią
miasta. Obydwa pojęcia — pamięć i przestrzeń — mają liczne konotacje, a relacje
pomiędzy nimi mogą być badane z wielu różnych perspektyw, np. badania polityki historycznej, planowania przestrzeni czy znaczenia pamięci zbiorowej dla
lokalnych zbiorowości (por. Crimson 2005, Hoelscher, Alderman 2004, Kłopot
2011, Lewicka 2005, Korzeniewski 2008, Kowalewski 2011). Artykuły w przedstawionym tomie analizują problematykę pamięci i przestrzeni, odnoszącą się do
różnych obszarów badań: pamięci zbiorowej, konstruowanej historii (invented
history), mitów, wielokulturowości, nośników pamięci czy wreszcie — polityki
miejskiej. Pamięć stała się popularną kategorią w debacie poświęconej społecznym kontekstom historii. W literaturze funkcjonuje wiele rodzajów pamięci: pamięć społeczna, zbiorowa oraz kulturowa. Pojęcia te są niezwykle wieloznaczne,
ponieważ są opisywane przez badaczy z różnych perspektyw, a brak konsensusu
między dyscyplinami wzmaga zazwyczaj spory wokół właściwego znaczenia danego pojęcia. Na przykład pamięć ma wymiar indywidualny dla psychologów
i neurofizjologów, natomiast dla sojologów i antropologów jest zjawiskiem społecznym, zbiorowym (patrz przegląd literatury: Olick, Vinniztky-Serourssi, Levy
2011). Czym jest pamięć z socjologicznej perspektywy? Jakie relacje zachodzą
między pamięcią a przestrzenią miejską? Dla socjologów pamięć jest społeczną
konstrukcją przeszłości. Socjologia koncentruje się na kwestii tego, jak społeczeństwa pamiętają przeszłość i za pomocą jakich środków pamięć trwa we wspólnotach, w jaki sposób funkcjonuje pamięć na przykład w społeczności miasta. SpoForum Socjologiczne 6, 2015
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łeczne konstruowanie pamięci zbiorowej oznacza, że zjawiska społeczne, takie
jak media, instytucje, język i komunikacja czy zbiorowe praktyki upamiętniania,
tworzą formy i kształtują treści pamięci. Nie byłoby pamięci zbiorowej bez zewnętrznych wobec jednostek społecznych praktyk i mediów komunikacji (Olick
1999, Hirst, Manier 2008).
Opisując relację między pamięcią i przestrzenią, należy zaznaczyć, że przestrzeń (miejska) jest jednym z nośników pamięci. Pamięć o przeszłości może
być wyrażona, zmaterializowana w przestrzeni miasta. Aby jednak przestrzeń
miejska mogła być nośnikiem pamięci, wymaga społecznej interpretacji: obiekt
urbanistyczny może mieć specjalne znaczenie nadane mu przez mieszkańców
i utrwalane w specjalnych symbolicznych praktykach upamiętniania. Innymi
słowy, przestrzeń miejska i pamięć są połączone poprzez społeczne praktyki,
dzięki którym materialna przestrzeń miasta (budynki, ulice, mosty, pomniki itd.)
staje się miejscem pamięci.
Prezentowany tom zawiera różnorodne wątki występujące w badaniach pamięci zbiorowej. Poszczególne artykuły podejmują następujące kwestie: rolę
elit w kształtowaniu pamięci zbiorowej, funkcję mediów i nośników w pamięci
zbiorowej, wpływ mitów na pamięć, znaczenie substratu przestrzeni miasta jako
elementu tożsamości czy marki miasta, wpływ przestrzeni miejskiej na pamięć
zbiorową i formy tego wpływu, wreszcie zjawisko wielokulturowości pamięci
zbiorowej. Omawiane są też kwestie konfliktów etnicznych występujących w historii poszczególnych miast i ich skutki dla współczesnych form pamięci zbiorowej miasta.
Wspomniana wieloznaczność pojęcia pamięci zbiorowej dotyczy również artykułów w niniejszym tomie. W zależności od perspektywy teoretycznej używane są różne kategorie pojęć: pamięć zbiorowa, kulturowa, historyczna, pamięć
ustna, zmagazynowana.
Spór wokół definicji i różnych teorii pamięci społecznej czy pamięci zbiorowej
rozwinął się na tyle, że nie jest możliwe wyczerpująco odnieść się do niego w tym
krótkim wstępie, niemniej istotne wydaje się zwrócenie uwagi na kilka kwestii.
Po pierwsze, pamięć społeczna nie jest zjawiskiem psychicznym, jest wiedzą
intersubiektywną, podzielaną przez zbiorowość i jako taka jest klasycznym obszarem badawczym w perspektywie socjologicznej. Pamięć jednostek jest społecznie uwarunkowana, to znaczy, że jednostki będące członkami zbiorowości
czy wspólnoty mają wspólny system przekonań, znaczeń, symboli i ram interpretacyjnych. Pamięć zbiorowa nie jest tylko efektem agregacji pamięci jednostkowych (Halbwachs 1950).
Po drugie, pamięć społeczna może mieć różne formy istnienia i substancjalizacji. I tak, istnieje pamięć komunikacyjna — jest to pamięć ustna, niezarejestrowana, przekazywana w bieżącej komunikacji społecznej. Taka forma pamięci jest
niezwykle ulotna, trudno uchwytna i zmienna (Assman 2008). O płynności tej
formy pamięci świadczą pomiary pamięci zbiorowości dokonywane w różnych
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momentach czasowych, które wykazują jej zmienność. Istnieją też formy stabilne
pamięci: pamięć zmagazynowana. Ten typ ma zazwyczaj swoje materialne formy
rejestracji. Nośnikami pamięci są dokumenty, książki, fi lmy, wystawy muzealne,
obrazy i wiele innych produktów aktywności ludzkiej. Dla badań społecznych
istotne jest, że pamięć jest partykularna, wytworzona przez określone środowisko społeczne (najczęściej, choć nie zawsze, są to elity). W zależności od specyfiki środowiska zmagazynowana forma pamięci jest poddana w różnym stopniu
publicznej ocenie oraz ma różny zasięg oddziaływania. Mamy więc pamięć oficjalną i nieoficjalną, popularną i niszową. W szczególnych sytuacjach pamięć
może stać się obiektem zainteresowania szerokich kręgów i wywoływać liczne
debaty publiczne, i tym samym stać się częścią szerokiej komunikacji społecznej.
Szczególną formą pamięci jest wiedza specjalistyczna, naukowa. Naukowa wiedza historyczna nie tylko jest zmagazynowana, ale jest także, a raczej powinna
być, poddana szczególnej weryfi kacji środowiska akademickiego i kontroli reguł
metodologicznych (co nie znaczy, że jest wolna od debat światopoglądowych i zawsze jest bezstronna).
Po trzecie, istotny aspekt pamięci zbiorowej odnosi się do tego, jak odległa
jest przeszłość, której ona dotyczy; czy jest to czas odległy, który jest tylko pośrednio dostępny wiedzy zbiorowej, czy niedawna przeszłość, której świadkowie
wciąż jeszcze są obecni w społeczeństwie i pamiętają przeszłość w sensie psychicznym. Pamięć ustna, tworzona i przekazywana przez świadków wydarzeń,
jest subiektywna, płynna, heterogeniczna, zależna od indywidualnych czy lokalnych przekazów, a znaczna jej część zniknie i nigdy nie stanie się treścią pamięci
większości zbiorowości. Pamięć czasów odległych jest już zobiektywizowaną (co
nie znaczy — obiektywną) pamięcią, występującą przede wszystkim za pośrednictwem nośników pamięci zbiorowej. Istotną rolę w tworzeniu pamięci zmagazynowanej i zobiektywizowanej pełnią instytucje, które utrwalają i przekazują
pamięć zbiorową: począwszy od organizacji hobbystycznych, jak towarzystwa
krzewienia wiedzy, przez wydawnictwa, organizacje kulturalne, aż po instytucje
naukowe i edukacyjne, gdzie określone treści pamięci w sposób systematyczny są
przekazywane. System edukacji jest jednym z najskuteczniejszych mechanizmów
kształtowania pamięci zbiorowej i realizacji polityki historycznej.
Z uwagi na to, że tzw. memory studies są niezwykle obszerną dziedziną, obejmują rozmaite zagadnienia. Wspólny jest jedynie termin, ale już nie jego znaczenia. Należy postawić pytanie, jakie elementy, zjawiska pamięci zbiorowej są
istotne i powinny być omówione podczas badania pamięci zbiorowej w związku
z przestrzenią miasta. Możliwa jest następująca odpowiedź: kwestie związane
z organizacją przestrzeni miejskiej oraz zbiorowości miasta wraz ze wszystkimi
„elementami składowymi”.
Rola elit w kształtowaniu pamięci zbiorowej to jeden z klasycznych wątków
studiów nad pamięcią. Istnienie wielu różnych interpretacji przeszłości jest
konsekwencją tego, że różne środowiska społeczne wytwarzają odrębne formy
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pamięci zbiorowej. Jednym z przykładów takiego istotnego zróżnicowania jest
odrębność pamięci zbiorowej elit. Mają one największy wpływ na kształtowanie
pamięci zbiorowej, dlatego studiowanie pamięci zbiorowej tej części populacji pozwala wyjaśnić i zrozumieć proces kształtowania pamięci w ogóle, np. w pamięci
zbiorowej mieszkańców Wrocławia dobrze zadomowił się mit o wielokulturowej
przeszłości miasta, który jest efektem działania wrocławskich elit, co pokazują
artykuły w prezentowanym tomie. Często istnieje rozbieżność, a nawet sprzeczność pomiędzy pamięcią elit a pamięcią zbiorowości. Pamięć zbiorowa elit pełni
funkcję wzorotwórczą, nie tylko jest inna od pamięci większości mieszkańców,
czyli od pamięci dominującej, ale wyznacza pożądane wzorce rekonstrukcji historii. Elity tworzą pamięć, kierując się ideologią, która reprezentuje ich interesy, a posiadając „władzę wiedzy”, mają możliwość oddziaływania na pamięć
zbiorowości. Procesy te widoczne są w prezentowanych w tym tomie badaniach
porównujących formy pamięci populacji generalnej i elit. Odmienność pamięci
zbiorowej elit związana jest z większą świadomością i wiedzą, która jest wpisana w ich role społeczne. Elity często zajmują się zawodowo problemami historii
miasta, zarządzaniem miastem, polityką kulturalną itd. Z drugiej strony, są one
lepiej wykształcone, co powoduje, że są mniej podatne na stereotypowe treści
i krytycznie odnoszą się do istniejących przekonań i mitów pamięci zbiorowej. Na
przykład, tak zwany mit lwowski w pamięci zbiorowej Wrocławian jest najmniej
rozpowszechniony właśnie w grupie elit i wśród osób z wykształceniem wyższym.
Mity w pamięci zbiorowej są również przedmiotem wielu analiz. Mity w rozumieniu antropologicznym, w koncepcjach takich antropologów, jak Eliade czy
Lévi-Strauss, są skomplikowanymi strukturami i opowieściami interpretującymi
istotne elementy z przeszłości zbiorowości i dotyczącymi kwestii egzystencjalnych, fundamentalnych. Mity odzwierciedlają istotne światopoglądowe kwestie.
Istnieją wszakże związki między mitami w rozumieniu antropologicznym jako
narracjami egzystencjalnymi i mitami w rozumieniu potocznym jako fałszywymi opowieściami. Te fałszywe przekonania zawierają również elementy opisu rzeczywistości wskazywane przez antropologów. W mitach pamięci zbiorowej obecne są wątki uniwersalne, takie jak wyjaśnienie początków. Mity założycielskie,
czy też mity pochodzenia, obecne są w mitach pamięci historycznej miasta. Jeśli
historię w ujęciu potocznym rozumieć jako uproszczony obraz dziejów miasta
i jego społeczności, wówczas mity w pamięci zbiorowej stają się po prostu częścią
stereotypowej historii miasta. W tego typu formach narracji historycznych zwraca się uwagę na znaczące wydarzenia z przeszłości, wpisane w mit z uwagi na ich
kluczową rolę dla funkcjonowania zbiorowości. Powstanie miasta i pojawienie się
wspólnoty jest oczywiście kluczowym momentem. Inne uniwersalne wątki mitów dotyczą wydarzeń przełomowych, momentów zmiany czy też kataklizmów
pojawiających się w mieście. Mitologizowane są wydarzenia, które zmieniają bieg
rzeczy czy wywołują wielkie emocje, w szczególności emocje negatywne, lęk, lub
też naruszają normy (Pabjan 2015).
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Jednym z wątków niniejszego tomu jest wielokulturowość. Kolejne wieloznaczne pojęcie, może oznaczać faktycznie występujące zróżnicowania kulturowe
współczesnych zbiorowości związane z procesem migracji i globalizacji. Wielokulturowość jest z jednej strony skutkiem procesów globalizacji, której towarzyszy wysoki poziom migracji, czego rezultatem jest obecność obcokrajowców
w danym mieście, ale z drugiej strony jest elementem ideologii Unii Europejskiej,
która nie jest możliwa bez przyjęcia określonego minimalnego poziomu współpracy i swoistej więzi między różnymi grupami etnicznymi Europy. Ideologia ta
promuje zróżnicowanie kulturowe i tolerancję dla innych wspólnot kulturowych.
Kluczowym zagadnieniem jest przestrzeń miasta, jego tkanka materialna. Niewątpliwie miasto może być, i jest, nośnikiem pamięci zbiorowej oraz tworzywem
do budowania tożsamości, marki miasta. Klasyczne pytanie socjologiczne, czym
jest tożsamość zbiorowości, jest tutaj odniesione do przestrzeni miasta. Analizowana jest ona jako kryterium tożsamości. Studia te pokazują, że tożsamość nie
odnosi się tylko do zjawisk mentalnych. Może ona być — i jest — budowana poprzez formy przestrzenne i znaczenia, jakie zbiorowość przypisuje obiektom miasta. Pojawia się pytanie, jak w przestrzeni miejskiej zakodowana jest tożsamość.
Na przykład tożsamość wiązana jest z pomnikami istotnych postaci lub wydarzeń, które stają się znaczące dla miasta i jego mieszkańców. Postacie kluczowe dla
miasta i jego tożsamości o wiele łatwiej są identyfikowalne z perspektywy emocji zbiorowych, budując w ten sposób poczucie wspólnoty i tożsamości. W takiej
funkcji jednakże mogą też występować budynki użyteczności publicznej, które są
wykorzystywane do organizacji znaczących wydarzeń czy też obiekty reprezentacyjne, charakterystyczne, które pozwalają jednoznacznie odróżnić dane miasto od innych. Obiekty zwane landmarkami nie tylko tworzą wizerunek miasta,
ale często są miejscem życia codziennego, dlatego w danym mieście specyficzny
obiekt będący landmarkiem może wywoływać różne interpretacje i skojarzenia,
w zależności od swojej formy architektonicznej i przeznaczenia. Landmarki —
i ogólnie obiekty architektoniczne — są istotne dla turystyki miejskiej. Współcześnie turystyka w polityce miejskiej jest traktowana jako jeden z kluczowych
działów gospodarki miasta. Budowanie marki miasta jest więc także działalnością
o charakterze ekonomicznym, a nie tylko tożsamościowym. Gdy wizerunek miasta jest kreowany na potrzeby turystyczne, w pewnym sensie tożsamość staje się
efektem działań marketingowych, a nie oddolnie kreowanej ekspresji wspólnoty.
Zagadnienia związane z nośnikami i mediami pamięci zbiorowej uzależnione
są od przemian kultury i komunikacji kulturowej. Literatura analizująca fenomen
pamięci, zjawiska związane z pamiętaniem czy procesy społeczne, które pamięć
tworzą, wywołują, odtwarzają, dzieli się na opis form albo na analizę nośników
pamięci. Aby uzupełnić ramy dyskusji, należy wspomnieć o symbolicznym, społecznym (wzory działań podmiotów pamięci) i materialnym wymiarze pamięci.
Szeroki nurt semiotyczno-funkcjonalny traktuje kwestie definicyjne nośników
pamięci jako makroznaki, czyli takie teksty kultury (materialne, idealne lub zdaForum Socjologiczne 6, 2015
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rzeniowe), które niosą informację o obrazie przeszłości danej grupy społecznej,
będącej autorem lub depozytariuszem pamięci utrwalonej. W wymiarze czysto
symbolicznym takimi makroznakami może być zarówno komunikacja interpersonalna, międzygeneracyjna (pamięć komunikacyjna A. Assmann), jak i historia
(m.in. Assmann 2008, Nora 1989). „Pomiędzy” jest szeroka przestrzeń do dyskusji o różnych przejawach pamięci w społeczeństwach zarówno historycznych, jak
i nowoczesnych, gdzie nośnikami stają się opowieści, legendy, mity czy ideologie.
W wymiarze wzorów działań takich nośników może być wiele, w zależności od
interpretacji tych działań. Rytuały odnoszące się do historii, sposoby ekspresji
tożsamości zbiorowej, polityki pamięci (J. Olick), czy ogólnie istnienie wspólnot
pamięci (mnemonic community, Zerubavel 1999; imagined community, Anderson
1991), które swoją społeczną egzystencję muszą zakorzenić poprzez pamięć zbiorową w przeszłości.
Nie mniej ważnym elementem dyskusji o nośnikach pamięci jest jej materialny wymiar. Proces instytucjonalizacji pamięci nie mógłby się odbyć bez materializacji, reifikacji pamięci zbiorowej. Jest to spektrum zjawisk równie szerokie,
od ucieleśnienia do miejsc pamięci (lieux de memoire, P. Nora 1989). Niniejszy
tom w większym stopniu zwraca uwagę na wymiar materialny nośników pamięci
związany z przestrzenią miejską.
Interesującym obszarem rozważań jest socjologiczna analiza znaczeń przestrzeni, w szczególności genius loci, czy przestrzeni urbanistycznej jako nośnika pamięci. Unikatową przestrzeń urbanistyczną, substrat architektoniczny,
szczególnie ten, który ma bardzo różne konotacje symboliczne ze względu na
fakt różnej genezy, z różnych względów można potraktować jako emblematyczny
dla tożsamości miasta. Sytuację szczególnej specyfiki, określoną jako genius loci,
można oczywiście zaobserwować w wielu miastach z bardzo różnych względów
i w wielu przejawach. Miasta takie jak Łódź, Kraków czy Wrocław, opisywane
przez autorów tomu, stają się ciekawym przykładem odmiennych form tego fenomenu. Pamięć zakorzeniona w materialnym substracie może prowokować do
stawiania pytań o swojskość i obcość, o to, czy zabytek wybudowany przez „obcego” może być traktowany jako wizytówka „mojego” miasta. Jak utożsamić się
z przestrzenią przemysłową, która zniszczona, pozornie nie przedstawia żadnej
wartości symbolicznej i materialnej. Jak polityka może wpływać na postrzeganie
i przekształcanie zabytkowych kompleksów miejskich. Wrocławska Dzielnica
Wzajemnego Szacunku (lub Czterech Świątyń) stała się wykreowanym symbolem miejskiej otwartości, tolerancji. Wizytówką „nowego” miasta odzyskującego swoją wyjątkową tożsamość. Genius loci bazuje na micie wielokulturowości,
w który mieszkańcy uwierzyli wbrew historii i swoim własnym przekonaniom.
W Łodzi można stykać się z historią „pierwszego” uprzemysłowienia, tworzonego
przez różne grupy etniczne, w niemal niezmienionej postaci. Upadek przemysłu,
radykalna zmiana transformacyjna, która doświadczyła miasto, postrzegana jest
jako szansa. Genius loci nie musi prowadzić do przeobrażenia się w przemysłowy
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skansen, ale może zapewnić pozycję niemal jedynego miasta w Europie, gdzie
kultywowana jest autentyczna spuścizna epok, na którą spogląda się już dziś
z sentymentem lub nawet poczuciem dumy. Natomiast Kraków, który po II wojnie światowej nie został zburzony, stanął w obliczu wielkich zmian związanych
z szybką industrializacją i urbanizacją. Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO już w 1978 roku zwrócił światową uwagę na Kraków, w którym jeszcze
w warunkach poprzedniego systemu wypracowano nowoczesne mechanizmy ratowania zabytków. W każdym z tych miast pamięć zbiorowa odgrywa inną rolę
i inaczej jest uwikłana w interesy miejskich zbiorowości.
Społeczność miasta jako byt historyczny kształtuje swoją pamięć stosownie do
określonej sytuacji, niekiedy geopolitycznej. W zależności od tego, jakie interesy mają elity, zdarzenia historyczne związane z miejscem mogą być, i są, bardzo
różnie wykorzystywane jako budulec zarówno zbiorowej pamięci, jak i lokalnej tożsamości. Wrocław czy Gdańsk mogą być przykładem tego, jak w czasach
PRL-u pamięć i świadomość historyczna była konstruowana ze względu na interesy narodowe przez władze centralne. Zapominanie o niemieckiej przeszłości Wrocławia stało się jedną ze strategii ówczesnych elit i było funkcjonalne w stosunku
do legitymizacji polskiej obecności w „nieswoim” mieście. Wrocław, który dopiero
po wojnie stał się polskim miastem, po 1989 roku zaczął budować swój własny
wizerunek. W tym celu władze i elity miejskie zdecydowały się na swoistą politykę
historyczną, której częścią stało się przypominanie o „wielokulturowych” korzeniach miasta, przywołując w ten sposób do życia mit wielokulturowości. Społeczne czynniki, w zależności od konkretnych sytuacji, historycznych, kulturowych
i politycznych uwarunkowań, określają ramy pamięci zbiorowej wielu zbiorowości
zamieszkujących daną przestrzeń miejską. Tworzą w ten sposób konglomerat niepokrywających się, czy często wykluczających, pamięci historycznych.

***
Niniejszy tom stanowi propozycję badania problematyki pamięci zbiorowej
w węższej perspektywie: związków pamięci i przestrzeni miejskiej. Jednocześnie
jednak, uświadamia nam, czytelnikom, jak wielowymiarowa jest problematyka
zjawiska zwanego pamięcią zbiorową. Z punktu widzenia metodologii nauki, pojęcie to budzi wiele zastrzeżeń. Mimo wszystko istnieją pewne zalety łączenia
w jednym tomie różnorodnych ujęć: umożliwia to spojrzenie na wspólny obszar
badań z odmiennych perspektyw.
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***
Treść tomu
Otwierający artykuł S.W. Kłopota i P. Trojanowskiego Wielokulturowy Wrocław lat 1871–1939, to analiza problemu wielokulturowości i mitu wielokulturowości Wrocławia, używanego przez władze miasta dla realizacji konkretnych
celów. Twierdzenie o wielokulturowej przeszłości Wrocławia, który był atrakcyjnym miejscem zamieszkania i egzystencji różniącej się etnicznie: językowo i kulturowo ludności zasiedlającej to miasto, jest dyskusyjne; jak i koncentrowanie
się w polityce historycznej władz przede wszystkim na prusko-wilhelmińskim
i międzywojennym okresie historii. Wrocław był wtedy miastem względnie jednolitym kulturowo, grupy mniejszościowe były zbyt małe i o niskich zasobach
ekonomicznych i kulturowych. Kolejna praca tych samych autorów — Pamięć
wrocławian o prusko-niemieckim dziedzictwie materialnym — to analiza problemu wiedzy aktualnych mieszkańców starych przedwojennych zasobów mieszka-
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niowych Wrocławia o ich dawnych niemieckich lub żydowskich użytkownikach
oraz pozostawionej przez nich spuściźnie materialnej. W przekonaniu części
wrocławskich elit przywrócenie pamięci o prusko-niemieckim dziedzictwie kulturowym zakodowanym w materialnym substracie miasta jest koniecznym i niezbędnym warunkiem tożsamości miasta i jego mieszkańców. J. Makaro i K. Dolińska w pracy Wrocław residents about the multicultural character of their city
— crawling Germanisation or restoration of the German heritage? piszą, że historia
jest niewątpliwie dla przebadanych respondentów elementem kreującym nowoczesny wizerunek Wrocławia jako wielokulturowego miasta. Po podsumowaniu
jednak ich stwierdzenia okazuje się, że nie są oni ani zwolennikami, ani przeciwnikami czynienia z dziedzictwa innych nacji głównego elementu symbolicznego
ich własnej ojczyzny nawet wtedy, gdy doceniają jego wagę dla historii miasta
i obecnej jego sytuacji. W swoim artykule The collective memory of a city. The
case of Wrocław B. Pabjan próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest pamięć
zbiorowa miasta na przykładzie pamięci zbiorowej Wrocławia. Pamięć zbiorowa
miasta, odnosi do zbiorowości mieszkańców (w tym sensie dotyczy zjawisk wiedzy zbiorowej) i jednocześnie do materialnych nośników pamięci w przestrzeni
miasta, a także ich symbolicznego znaczenia. Autorka analizuje, jak społeczny
i polityczny kontekst kształtuje pamięć zbiorową mieszkańców miasta, analizuje
rolę instytucji, więzi terytorialnej i praktyk pamięci w kształtowaniu pamięci
zbiorowej miasta. P. Czajkowski w swoim artykule opisuje proces zmiany systemowej w 1989 r. gdy Wrocław znalazł się w sytuacji renegocjacji i rekonstrukcji
tożsamości zbiorowej, co było połączone z koniecznością odkrywania historii
miasta i pisaniem jej na nowo. Dzielnica Czterech Świątyń, część starego miasta,
jest przykładem tego, jak historia może stać się punktem wyjścia w konstruowaniu nowych znaczeń i kreowaniu nowych symboli w przestrzeni miasta. Kolejny
artykuł, B. Larssona, podejmuje kwestię planowania urbanistycznego na przykładzie trzech miast centralnej i wschodniej Europy, które doświadczyły ludobójstwa
i przymusowych migracji w trakcie i po II wojnie światowej. Autor analizuje pamięć miasta w powiązaniu z wcześniejszym życiem miejskim i funkcjonowaniem
przedwojennej populacji, bada, w jaki sposób współczesne środowisko miejskie
reprezentuje dziedzictwo dawnych populacji. Autor analizuje następujące zagadnienia: (1) współczesne środowisko miejskie jako wyraz dawnego życia miasta,
(2) wiedza i postawy wobec grup społecznych, etnicznych, które wcześniej żyły
w mieście, a zniknęły wskutek działań wojennych, oraz ich obecność w środowisku miasta i (3) sposób traktowania dziedzictwa dawnych mieszkańców wyrażone w planowaniu urbanistycznym i polityce upamiętniania.
Ł. Skoczylas w swoim artykule opisuje nośniki pamięci, które funkcjonują
w formie budynków. Tekst jest poświęcony obiektom stworzonym w czasach
drugiego rozbioru Polski, z uwagi na to, że obiekty stworzone po tym okresie
są najczęściej traktowane jako wyraz wielokulturowej przeszłości miasta przez
obecnych mieszkańców Poznania. Artykuł M. Dymnickiej i J. Szczepańskiego
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zajmuje się kwestią tożsamości zbiorowej powstałej w oparciu o historię miasta
oraz rolą polityki historycznej lokalnych władz, dotyczącą materialnego dziedzictwa kulturowego. Charakter miasta jako palimpsestu odgrywa istotną rolę w dyskursie o przyszłości Gdańska. Autorzy odwołują się do modelu pamięci zbiorowej
w ujęciu Philippe Lejeune.
A. Majer w artykule Dziedzictwo dla przyszłości — na przykładzie Łodzi opisuje problem zniszczonej substancji miejskiej i jej wyjątkowości, która coraz częściej
staje się elementem „marketingu przyszłości” dla miasta peryferyjnego. W Łodzi wciąż można bezpośrednio stykać się z niedawną historią, oglądając zabytki
„pierwszego” uprzemysłowienia w niemal niezmienionej postaci, które stają się
szansą dla miasta i mogą zapewnić mu pozycję niemal jedynego miasta w Europie, gdzie kultywowana jest autentyczna spuścizna epok, na którą spogląda się już
dziś z sentymentem i poczuciem dumy. Nieobecne dziedzictwo? Przypadek Gliwic
T. Nawrockiego to analiza pamięci niemieckiego dziedzictwa miast śląskich jako
obciążenia i historia wymazywania oraz unikania dziedzictwa niemieckiego,
konieczna do budowy tożsamości narodowej. Jednocześnie elementy dziedzictwa niemieckiego włączane są nie tyle do rekonstrukcji tożsamości lokalnej, ile
do odradzającej się tożsamości regionalnej śląska w strategiach marketingu i wizerunku miejskiego. Paradoksalnie, zasoby niemieckiego dziedzictwa kulturowego podkreślane są, ale dopiero po zaadaptowaniu ich jako elementów dziedzictwa
śląskiego. Służą bardziej budowie wizerunku miasta i rozwojowi turystyki niż
budowie tożsamości. M. Wiśniewski w swojej pracy Miasto — polityka — dziedzictwo: Kraków po 1945 roku analizuje problemy miasta z perspektywy planisty,
urbanisty, pokazując jak okoliczności zewnętrzne i polityka władz mogą wpływać
na substrat materialny przestrzeni miejskiej. Po II wojnie światowej miasto stanęło w obliczu wielkich zmian związanych z szybką industrializacją i urbanizacją.
Zmiany odcisnęły szczególny znak na dziedzictwie kulturowym miasta, którego
historyczne dzielnice pozostawały poza zainteresowaniem władz. B. Dyczek w artykule Pamięć historyczna a elementy tożsamości oraz niektóre aspekty kapitału
kulturowego i społecznego młodzieży z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna pokazuje, że
istnieją zależności między indywidualną i zbiorową pamięcią historyczną a poczuciem tożsamości narodowej. Opisuje wyraźną zależność między kapitałem
społecznym/kulturowym a pamięcią historyczną związaną z działalnością w organizacjach pozarządowych na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach
po czeskiej i polskiej stronie.
W artykule Media i nośniki pamięci zbiorowej w praktykach wcielania i zapisu M. Wójcicka analizuje semiotyczne i funkcjonalne podejście do zagadnień
definicyjnych mediów i nośników pamięci. Z tej perspektywy nośniki pamięci są
makroznakami, a takie teksty kultury, które niosą informacje o obrazie przeszłości danej grupy społecznej, są depozytariuszem pamięci zachowanej w danym
tekście. Autorka analizuje również ciało jako medium pamięci zbiorowej.
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Relacja między pamięcią zbiorową i przestrzenią materialną w postaci urbanistycznego i architektonicznego substratu nigdy nie jest prosta do interpretacji.
Jak próbujemy pokazać w tym tomie, nie da się ustalić jednego obowiązującego
schematu analizy. Spektrum możliwych wzorów praktyk społecznych jest bardzo szerokie. Od decyzji o wyburzeniu budynku, w którym urodził się Hitler, by
zniszczyć widoczne, materialne nośniki pamięci, w których mogą być kodowane
formy świadomości, po sytuację, w której budynki wybudowane przez Niemców
jako symbol wielkości imperialnej kraju (Hala Stulecia we Wrocławiu), czy nazistów (obecny gmach Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu), reprezentujące
styl i wartości typowe dla systemu totalitarnego, są powszechnie akceptowalnymi
obiektami „wyczyszczonymi” z negatywnych konotacji i mogącymi stać się wizytówką polskiego „wielokulturowego” miasta.
Barbara Pabjan, Paweł Czajkowski
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