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Przemoc i Pamięć 
 
 
      Niedawno miałam okazję uczestniczyć w wernisażu Doroty Nieznaleskiej pt. „Przemoc i pamięć. 
Badania SRV Sektion Rassen – und Volkstumoforschung (pamięci mojej Rodziny oraz tych, którzy w 
1947r. doświadczyli przymusowych wysiedleń podczas „Akcji Wisła”)”. Wystawa została 
zorganizowana przez Muzeum Miasta Gdyni i można ją podziwiać w terminie od 20 października 
2018r. do 20 stycznia 2019r.  
      Autorką instalacji jest absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Artystka ta za swoje osiągnięcia została uhonorowana w 2012r. Stypendium Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Jej zainteresowania wiążą się z rzeźbą, instalacjami, fotografią oraz wideo. 
Podejmuje problemy dotyczące tożsamości, seksualności oraz stereotypów ról przypisanych płci. 
Ponadto tworzy projekty badawcze dotyczące miejsc pamięci i tak zwanej „zapomnianej historii”. 
      Wernisaż „Przemoc i pamięć”, w założeniu autorki, ma umożliwić dostęp do mało znanych 
archiwów z czasów II wojny światowej, które znajdują się obecnie w posiadaniu Instytutu Etnologii i 
Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, poddać ocenie ich „naukową” wartość, a 
przede wszystkim ocalić od zapomnienia kulturę badanych przez okupanta obszarów. Fotografie 
oraz film zostały wykonane przez pracowników sekcji rasowo – ludoznawczej i krajoznawczej Institut 
fur Deutsche Ostarbeit, po to, aby przedstawić zacofanie kulturowe podbitych polskich terenów, 
udowodnić odwieczną germańską obecność na Wschodzie oraz przedstawić walory przyrodnicze 
Generalnego Gubernatorstwa.  
      Materiały przedstawiają Polaków, Ukraińców, Łemków oraz górali. Wszyscy Ci ludzie zostali 
poddani wszechstronnym badaniom na zasadzie przymusu.  
      Bardzo ciekawym pomysłem na prezentację tych archiwalnych materiałów jest sama instalacja, 
która nawiązuje do konstrukcji ikonostasu – ozdobnej, pokrytej ikonami ściany we wnętrzu cerkwi, 
która znajduję się między ołtarzem, a nawą. Artystka stworzyła symetryczny układ ram, a w nich 
umieściła na stalowych blachach cyfrowe kopie fotografii. Wizerunki świętych, apostołów i 
proroków zastąpiły zdjęcia górali, Łemków oraz Ukraińców. W ten sposób twórczyni pragnęła 
zwrócić uwagę, przywrócić pamięć o ludziach, którzy zniknęli z terenów Roztocza, Pogórza 
Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Ze zdjęć patrzą na nas przedstawiciele społeczności 
bezpowrotnie utraconych.  
      Surowy wystrój wnętrz, szarość sufitów oraz podłóg, drewniane drzwi i dyskretne oświetlenie 
pozwalają na prawie intymny kontakt przeszłości z teraźniejszością. Przytłumione kolory, dominacja 
czerni i bieli ułatwiają refleksje, sprawiają, iż niemal fizycznie czuje się grozę minionych czasów oraz 
bezduszność pseudonaukowców, traktujących ludzi jak zwierzęta poddane badaniom.  
      Sądzę, że wystawa realizuje cele założone przez autorkę. Poprzez udostępnienie archiwaliów 
można szczątkowo odtworzyć chociażby charakterystyczne stroje, elementy architektury i inne 



detale widoczne na zdjęciach. Instalacja stanowi również przestrogę przed tym, do czego jest zdolny 
człowiek, gdy utraci elementarne wartości, ulegnie demonom nacjonalizmu czy też ideologii 
komunistycznej. Czystki etniczne, które zostały przeprowadzone w 1947 roku w ramach „Akcji 
Wisła” pozbawiły nas dziedzictwa kulturowego wspomnianych regionów, jednak dzięki takim 
pasjonatom jak pani Nieznalska można jeszcze okruchy tego spadku ocalić od zapomnienia. 
 


