
Grażyna Pyla
Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Szklane ozdoby choinkowe – dylematy
kolekcjonowania

Tytułowe „dylematy kolekcjonowania” dotyczą refleksji nad potrzebą 
i zakresem gromadzenia przez muzea etnograficzne materialnych 
przejawów współczesnej zmieniającej się obyczajowości i rejestro-

wania nowych zjawisk kultury. Wydaje się, że dobrym przykładem dla tych 
rozważań będą szklane ozdoby choinkowe, dotąd rzadko podejmowane jako 
przedmiot zainteresowań etnograficznych. Obszerniejszym opracowaniem 
naukowym dotyczącym choinki i ozdób choinkowych (w tym szklanych) 
w tradycji polskiej, ich genezy, symboliki, współcześnie zachodzących zmian 
oraz preferencji w doborze ozdób jest publikacja Katarzyny Smyk (2009). 
Choinka i ozdoby choinkowe (tu w niewielkim zakresie szklane) w kulturze 
europejskiej, propagowanie ubierania choinki ręcznie wykonanymi ozdobami 
inspirowanymi polskim ludowym zdobnictwem, są tematem opracowania 
popularnonaukowego Marii Ginalskiej (1961)1. W swych dalszych rozwa-
żaniach rozwijać będę jedynie te wątki związane ze szklanymi ozdobami 
choinkowymi, które nie zostały ujęte we wspomnianych tu opracowaniach, 
a które są niezbędne do naświetlenia specyfiki tej dziedziny wytwórczości. 

1 Propagowanie ubierania choinek ozdobami ręcznie wykonanymi, wzorowanymi na pol-
skim zdobnictwie ludowym, zapoczątkowane w 1911 roku przez Marię Gerson-Dąbrowską 
w redakcji pisma „Przyjaciel Dzieci” miało na celu przeciwstawienie się napływowi taniej 
niemieckiej produkcji zabawek i ozdób choinkowych, popularnie nazywanych „norymbersz-
czyzną”, od miasta Norymbergi, centrum tego przemysłu. W ślad za tą pierwszą akcją, w ideę 
propagowania i upowszechniania wzornictwa włączyło się Towarzystwo Popierania Przemy-
słu Ludowego. W okresie międzywojennym wydawane były liczne wzorniki rodzimych ozdób 
choinkowych, wśród których warto wymienić ten opracowany przez propagatorkę tej idei 
Marię Gerson-Dąbrowską: Choinka polska, Warszawa 1922.
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W większości publikacji wzmianki o szklanych ozdobach choinkowych mają 
charakter przyczynkarski i występują głównie w kontekście zastosowania 
ich jako ozdobnego elementu dekoracyjnego rekwizytów obrzędowych 
lub stroju regionalnego. Inspirowanie się innymi, pozawiejskimi, wzorami 
kultury, powodowało wprowadzanie w rekwizytach – zamiast lub obok 
– tradycyjnie stosowanego dotąd materiału, tego nowego elementu, co często 
miało podkreślać jego atrakcyjność wizualną, a czasem podnosić prestiż 
posiadacza [Seweryn 1932: 86]. Jest to tendencja wynikająca z procesu 
powolnego zanikania lub ewolucji elementów tradycyjnej kultury chłop-
skiej, zachodzącego zwłaszcza po II wojnie światowej, pod wpływem zmian 
społeczno-kulturowych. Otwarcie się na inne wzorce kulturowe, wpływ 
środków masowego przekazu, postęp w oświacie, powodowały również 
zmiany światopoglądowe i obyczajowe. Procesy te w oczywisty sposób 
wpływały również na kulturowy sens sprawowanych zwyczajów i obrzę-
dów, przekształcając je z praktyki magicznej o symbolicznym znaczeniu, na 
rzecz widowiskowości, a nawet teatralizacji [Reinfuss 1971: 203–216].

Tendencje te znajdują odzwierciedlenie także w etnograficznych kolek-
cjach muzealnych. Widoczne to jest również w zbiorach Muzeum Etno-
graficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (MEK), gdzie eksponaty 
z użyciem ozdób ze szkła dmuchanego znajdują się wśród bogatych kolekcji 
akcesoriów i rekwizytów obrzędowych2, biżuterii do stroju regionalnego3, 
czy obiektów kultu religijnego. Natomiast szklane ozdoby choinkowe stano-
wią tu niewielki wybór (wprowadzony zresztą do zbiorów MEK dopiero 
w ostatnich latach)4 w stosunku do sporej reprezentacji akcesoriów wigi-
lijnych (w tym ozdób choinkowych) wykonanych głównie z tradycyjnych 
materiałów, jak słoma, groch, bibuła i opłatek.

2 Wśród akcesoriów i rekwizytów związanych z obrzędowością doroczną wymienić 
można kolędnicze nakrycia głowy, szopkę bożonarodzeniową, koronę wigilijną, pająk, czy wie-
niec dożynkowy. Natomiast wśród akcesoriów i rekwizytów obrzędowości rodzinnej są rózga 
weselna, laska i bukiecik drużby weselnego, korony ślubne.

3 Korale do stroju z różnych regionów Polski, z których najstarsze pochodzą z pocz. XX wieku.
4 W zbiorach MEK znajduje się siedem pojedynczych obiektów ze szkła dmuchanego, 

z których dwa najstarsze pochodzą z lat 20./30. XX wieku, natomiast pozostałe są przykła-
dami współczesnej wytwórczością ozdób choinkowych. Dopiero w 2012 roku wprowadzono 
do zbiorów, zestaw około 200 baniek szklanych i innych ozdób choinkowych należących do 
jednej rodziny, a pochodzących z różnych lat drugiej połowy XX wieku i stanowiących wystrój 
choinki w domu mieszczańskim, w kolejnych jej miejscach zamieszkania, w Tarnowie, Krośnie 
i Krakowie.
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Można się zastanawiać z czego wynikało to – jak dotąd – niewielkie 
zainteresowanie etnografów – badaczy i muzealników, tymi wytworami 
kultury? Wydaje się, że jest kilka tego powodów.

Jednym z głównych był fakt, że zwłaszcza w początkach kształtowania 
się tej dyscypliny nauki, zainteresowania badawcze i zbieracze, skupione 
były głównie wokół kultury wiejskiej, mniej małomiasteczkowej, a rzadko 
miejskiej [Czachowski 2009: 15; Robotycki 2009: 10]. I co za tym idzie dzia-
łania badawcze i dokumentacyjne, w głównej mierze, nakierowane były na 
wytwory rękodzielnicze, a nie fabryczne.

Istotnym powodem mogło też być dość późne rozwinięcie się tej dzie-
dziny wytwórczości w Europie, bo dopiero w połowie XIX wieku; a na tere-
nach Polski w pełni zyskała ona popularność dopiero w latach 30. XX wieku, 
i to głównie w kulturze miejskiej. W tradycji wiejskiej zaś ten element deko-
racyjny, początkowo występował wyłącznie we wspomnianym na wstępie 
kontekście kulturowym. Natomiast szkło, jako element zdobniczy choinki, 
siłą rzeczy musiało pojawić się znacznie później, skoro sama tradycja stawia-
nia choinki na polskiej wsi jest stosunkowo nowa, bo spopularyzowała się 
dopiero po II wojnie światowej.

Z potrzeby refleksji etnograficznej nad tą dziedziną wytwórczości zrodził 
się w MEK pomysł przygotowania wystawy prezentującej szklane ozdoby 
choinkowe w różnorodnym ich kontekście kulturowym, nie tylko jako deko-
racji choinki bożonarodzeniowej. Pod tytułem Szklane ozdoby choinkowe 
prezentowana była w MEK w roku 2005/20065. Koncepcja wystawy zakła-
dała trzyczęściową narrację. Pierwsza przedstawiała początki wytwórczo-
ści szklanych ozdób choinkowych w Europie, na przykładzie wytwórni dzia-
łających w okolicach Lauschy w Niemczech oraz w okolicach Jablonec n. Nisą 
w Czechach. Wytwórnie, na obu tych terenach, początkami swymi sięgały 
XIX wieku, ale ukierunkowane były na odmienne formy wytwarzanych tam 
szklanych ozdób choinkowych. Druga część wystawy dała przegląd współ-
czesnego wzornictwa i najnowszych technik zdobniczych, na przykładzie 
produkcji jednej z krakowskich wytwórni baniek – firmy „M. Geyer Sp. z o.o.”

5 Wystawa powstała w oparciu o eksponaty MEK, zbiory osób prywatnych oraz współ-
czesną produkcję krakowskiej wytwórni szklanych ozdób choinkowych „M. Geyer Sp. z o.o.”, 
a także fotografie archiwalne udostępnione jednorazowo przez Museum für Glaskunst w Laus-
chy i Středočeské Muzeum w Roztokach k. Pragi [w:] Grażyna Pyla, Szklane ozdoby choinkowe, 
scenariusz wystawy 2005/2006, zbiory archiwalne MEK.
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Obie te narracje, w założeniu, miały być wprowadzeniem w trzecią część, 
przedstawiającą kontekst kulturowy w jakim pojawiały się szklane ozdoby 
choinkowe, zarówno w tradycyjnej kulturze chłopskiej, jak i we współcze-
snej kulturze.

Rozpoczynając rozważania na temat szklanych ozdób choinkowych, 
najpierw warto zwrócić uwagę na ich nazewnictwo. Współcześnie, na 
obszarze prawie całej Polski, przyjęła się nazwa „bombki” – w tradycji 
wiązana częściej z Polską Centralną, choć znane są też inne lokalne nazwy. 
Ozdoby takie w Małopolsce nadal powszechnie nazywane są „bańkami” 
– dlatego też takiego określenia na szklane ozdoby choinkowe będę używać 
w dalszej części tekstu. Mniej znane i rzadziej używane są określenia 
„kugle” czy „kulki”, które prawdopodobnie wywodzą się od niemieckiej 
nazwy „kugel” (kula), używanej tam na określenie szklanych ozdób choin-
kowych, które pierwotnie były wyłącznie kształtu kulistego. Mimo różno-
rodności nazewnictwa, to jednak nazwa „bombka” na określenie szklanych 
ozdób choinkowych – niezależnie od ich kształtu – z czasem zdominowała 
inne i upowszechniła się na terenie całej Polski. Nawet firmy działające 
w Małopolsce, gdzie w tradycji przyjęta była inna nazwa, w swoich mate-
riałach reklamowych używają nazwy „bombka”, bowiem – jak twierdzą 
– ułatwia to działania marketingowe, gdyż produkt jest od razu kojarzony 
i rozpoznawalny6.

W Europie za kolebkę wytwórczości szklanych ozdób choinkowych 
uchodzi Lauscha oraz sąsiednie miejscowości położone w regionie Turyn-
gii w Niemczech. Na początku lat 30. XIX wieku wytwórczość ta rozwinęła 
się jako uboczna produkcja w tamtejszych hutach szkła. Z czasem wzrost 
popularności szklanych ozdób choinkowych spowodował wydzielenie tej 
kategorii, jako osobnej dziedziny produkcji. Poza hutami szkła, duża część 
kulistych baniek produkowana była przez warsztaty chałupnicze. Prze-
mysł domowy zapewniał utrzymanie wielu rodzinom jeszcze w latach 30. 
XX wieku [Horn, Vanja 1992: 1–80].

6 Informacja od Sylwii Czerniejewskiej-Binek, pracownika firmy „M.Geyer Sp. z o.o.” 
w Krakowie [w:] Grażyna Pyla, Szklane ozdoby choinkowe, scenariusz wystawy 2005/2006, 
zbiory archiwalne MEK.

M.Geyer
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Inną odmianę szklanych ozdób choinkowych, niż produkcja ośrodka 
niemieckiego, wytwarzano w okolicach miejscowości Jablonec nad Nisą, 
w północnych Czechach. Od połowy XIX wieku do dnia dzisiejszego produ-
kowane są tam koraliki ze szkła dmuchanego używane głównie do produkcji 
biżuterii. Ozdoby choinkowe w postaci szklanych koralików nanizanych na 
drut zawsze stanowiły tam uboczną gałąź produkcji. W obszernym asorty-
mencie tego typu ozdób choinkowych przeważają takie wzory jak gwiazdki, 
koszyczki, żyrandole, pajączki, instrumenty muzyczne, a także rowery, 
samochody, statki, samoloty, itp.7.

Niemieckie i czeskie ośrodki produkcji szklanych ozdób choinkowych, 
doczekały się opracowań w literaturze przedmiotu. Natomiast, na gruncie 
polskim ta stosunkowo młoda dziedzina wytwórczości nie zalazła jeszcze 
swego miejsca w opracowaniach. Z nielicznych wzmianek w literaturze 
przedmiotu wiemy jedynie, że w latach 30. XX wieku, w handlu już coraz 
powszechniej pojawiały się szklane ozdoby choinkowe [Smyk 2009: 221; 
Ginalska 1961: 255]. Trudno jednak dociec, czy były to wyroby niemiec-
kie, czy może już rodzima produkcja fabryczna lub warsztatowa. Jednak 
dopiero od lat 70. XX wieku możemy mówić o pełnym rozkwicie tej dzie-
dziny wytwórczości w Polsce.

Współczesna technologia wytwarzania baniek prawie od stu lat nie 
uległa zmianie. Pierwsze szklane ozdoby choinkowe były głównie kształtu 
kulistego. Wykonane z grubego, ciężkiego szkła wewnątrz posrebrzonego, 
miały duże otwory zamykane korkami lub dekoracyjnymi mosiężnymi 
kapslami. Dopiero w latach 70. XIX wieku wprowadzenie nowej technologii 
szkła dmuchanego przy użyciu palnika gazowego z dającym się regulować 
płomieniem umożliwiło wydmuchiwanie lżejszych baniek z cienkiego szkła. 
Być może to właśnie w technologii wytwarzania oraz w różnym okresie ich 
docierania do poszczególnych dzielnic Polski należy szukać różnic w nazew-
nictwie pomiędzy „bombką” i „bańką”. Proces technologiczny znalazł 
również swoje odzwierciedlenie w ludowym nazewnictwie korali ze szkła 
dmuchanego, noszonych do stroju regionalnego, nazywanych popularnie 
„dętkami” [Piskorz-Branekova 2008: 226–234].

7 Większość informacji na temat tradycji tego ośrodka szklanych ozdób choinkowych 
uzyskałam bezpośrednio od Marceli Šášinkovej, autorki publikacji oraz kilku wystaw o tej 
tematyce organizowanych w Středočeskim Muzeum w Roztokach k. Pragi.
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Rozwinięcie nowych możliwości technicznych nie tylko zwiększyło 
produkcję, ale także wpłynęło na różnorodność wzornictwa. Produkowano 
formowane w matrycach imitacje szyszek, żołędzi, kasztanów, winogron, 
jabłek, gruszek, pomarańczy, orzechów, a także serca, dzwonki, domki, 
trąbki, figurki zwierząt i ptaków z ogonkami z włókna szklanego lub piór, 
samochody, wazy, koszyczki itp. Niektóre bańki wykonane przy użyciu formy 
zwane „formówkami” powstają przez łączenie kilku elementów pochodzą-
cych z różnych form lub też mają doklejane detale formowane z cienkich 
rurek i na gorąco doklejane do głównej formy8.

Jednym z popularnych sposobów zdobienia baniek było użycie gipsowego 
tłoka, który wciskany w rozgrzaną szklaną bańkę dawał wklęśnięcie zwane 
„reflektorem”. W taki sposób zdobiono nie tylko same bańki ale również 
szpice zakładane na wierzchołek choinki. Do najpopularniejszych trady-
cyjnych technik zdobniczych należało malowanie i posypywanie brokatem. 
Techniką używaną również współcześnie jest zdobienie drobnymi szkla-
nymi koralikami zwanymi „rosą wenecką”, umieszczanie bańki w siateczce 
z drutu lub też łączenie szkła z innymi materiałami9. Już na początku 
XX wieku publikowane były pierwsze katalogi z asortymentem ozdób 
choinkowych, głównie z niemieckich wytwórni10.

Najwcześniejsze, europejskie przekazy historyczne, mówią o bożona-
rodzeniowych drzewkach ubieranych jabłkami, orzechami, ciasteczkami, 
opłatkami, papierowymi kwiatami i wstążkami. Jednak dopiero w XIX 
wieku, gdy w Europie upowszechniła się tradycja ubierania choinki, znacz-
nie wzrosła także popularność różnorodnych ozdób choinkowych. Bogato 
ozdobione choinki podnosiły bowiem status społeczny rodziny. Na nowe 
zapotrzebowanie szybko odpowiedział rozwijający się bardzo prężnie 

8 Proces technologiczny opisany przez Sylwię Czerniejewską-Binek, pracownika firmy 
„M. Geyer Sp. z o.o.” w Krakowie, [w:] Grażyna Pyla, Szklane ozdoby choinkowe, scenariusz 
wystawy 2005/2006, zbiory archiwalne MEK.

9 Do popularnych współcześnie technik zdobniczych należy flokowanie (imitacja zamszu) 
oraz łączenie szkła z innymi materiałami jak pasmanteria i imitacje szlachetnych kamieni. 
Łączenie szklanych baniek z innymi materiałami popularne było już w 2. połowie XIX wieku. 
Na wystawie w MEK, fotografia ze zbiorów Museum für Glaskunst w Lauschy prezentowała 
współczesną produkcję wytwórni w Lauschy, nawiązującą do wzorów ozdób choinkowych 
z okresu wiktoriańskiego.

10 Na wystawie w MEK, fotografie ze zbiorów Museum für Glaskunst w Lauschy prezen-
towały plansze reklamowe z ofertą handlową szklanych ozdób choinkowych produkowanych 
w 1932 roku przez niemiecką wytwórnię Müller Pfeiffer & Sohn.
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w połowie XIX wieku niemiecki przemysł zabawkarski, wprowadzając na 
rynek nowe wzornictwo tanich sztucznych ozdób choinkowych. Naturalne 
owoce i słodycze zastępowano ich imitacją. Licznie produkowano ozdoby 
z masy papierowej, waty, drutu i cyny [Horn, Vanja 1992: 1–80]. Jednak 
spośród sztucznych ozdób choinkowych do najpopularniejszych, do dnia 
dzisiejszego, należą ozdoby szklane. Początkowo będąc tylko dodatkiem 
do innych ozdób choinkowych, z czasem zyskały ogromną popularność ze 
względu na swój efektowny wygląd dodający choince kolorowego blasku. 
Na stałe weszły już do zestawu ozdób choinkowych i niezależnie od naszych 
upodobań, trudno byłoby obecnie wyobrazić sobie bez nich choinkę.

Na przestrzeni lat obserwujemy zmiany w sposobie dekorowania choinek. 
Koniec XIX wieku, to w Europie okres największego rozkwitu bogato ozda-
bianych dużych drzewek stawianych na podłodze, które wyparły wcześniej-
sze małe choinki ustawiane na stole. Zamożne rodziny konkurowały ze sobą 
w posiadaniu jak największej choinki. Nawet rodziny mniej zamożne deko-
rowały je z nadmiernym przepychem. Można powiedzieć, że w okresie tym 
zawieszano na choince wszystko co było możliwe do zawieszenia:

[choinka] wprost zniknęła pod olbrzymią ilością przeróżnych arlekinów, pajaców, 
tancerek, żołnierzy, zwierzątek, grzybków, mufek, parasolików, bucików i innych „ozdó-
bek”, dalekich od tradycji i dobrego gustu. Choinka, żałośnie obwieszona przedmiotami 
bezmyślnie kopiowanymi z otaczającej rzeczywistości (…) przypominała raczej cyrk 
lub ogród zoologiczny [Ginalska 1961: 254].

Wiemy, również z własnej rodzimej tradycji, że choinka powinna być 
„ubrana” bogato, w dużą ilość różnokolorowych, błyszczących ozdób choin-
kowych [Smyk 2009: 132–133, 220]. Jednakże na przestrzeni lat zmieniały 
się mody w ozdabianiu choinek, na które niejednokrotnie wpływały także 
obowiązujące nurty w sztuce. Przykładem jest wpływ stylu Art Nouveau, 
który po okresie wiktoriańskiego przepychu w ozdabianiu choinek, przy-
niósł modę na „srebrną choinkę” dekorowaną wyłącznie srebrnymi i białymi 
ozdobami. Natomiast w latach 90. XX wieku, na świecie stało się popularne 
tematyczne wzornictwo baniek. Przykładem tej tendencji była choinka ozdo-
biona szklanymi bańkami imitującymi porcelanę, którą na wystawie w MEK 
zaprezentowała wytwórnia „M. Geyer”, „ubierając” ją według obowiązującej 
wówczas mody (2005 rok).
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Nasuwa się refleksja – odnosząca się zresztą nie tylko do tej branży 
wytwórczości – na ile ciągle zmieniająca się, coraz bogatsza i różnorodna 
oferta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klienta, a na ile jest próbą 
wpływania na jego gust przez rynek tej branży. Okazuje się, że moda w tym 
zakresie widoczna jest nie tylko w zdobnictwie ozdób choinkowych, czy 
aranżacji choinek, ale wychodzi także poza nie. Współcześnie popularne 
szklane bańki to już nie tylko ozdoby choinkowe, chociaż z nimi kojarzą 
nam się najczęściej, ale zawieszone na stojaku stanowią świąteczną, a coraz 
częściej także całoroczną dekorację wnętrza mieszkalnego. Z namalowa-
nym widokiem miasta są pamiątką z podróży, z umieszczoną okoliczno-
ściową dedykacją są prezentem, a z logo instytucji bywają jej wizytówką. 
To współczesne zjawisko kulturowe, wydaje się być – z punktu widzenia 
zainteresowań etnograficznych – ciekawym tematem badawczym.

Część prezentowanej na wystawie kolekcji baniek firmy „M. Geyer”, 
wykonana była na zamówienie klientów rynku amerykańskiego, stąd też 
głównie realizowała potrzeby estetyczne i kulturowe tamtejszego społe-
czeństwa. Przykładami są tu bańki wpisujące się w kontekst współczesnych 
amerykańskich zwyczajów rodzinnych11 czy też bańki zamawiane w celach 
reklamowych przez amerykańskie media telewizyjne12. Trudno jednak 
powiedzieć, na ile i w jakim stopniu, inspiracje czerpane z rynku amerykań-
skiego, mogą wpływać na kierunek wzornictwa rodzimych firm.

Jednakże już teraz, na polskim gruncie, coraz częściej spotykamy się 
z tradycją zamawiania przez niektóre firmy, baniek z własnym logo, którymi 
ozdabiają choinki w miejscu pracy lub też w okresie przedświątecznym, 
wręczają w formie prezentu swoim klientom i współpracownikom [Smyk 
2009: 221]. W wielu miastach, w całorocznej ofercie sklepów z pamiątkami, 
znajdują się bańki z widokami i zabytkami miasta oraz charakterystycznymi 
elementami tradycyjnych miejscowych zwyczajów, które mają być pamiątką

11 Przykładami mogą być tu bańki zamawiane przez państwa młodych dla upamiętnienia 
swojej uroczystości ślubno-weselnej (z imionami nowożeńców i datą ślubu) wręczane swoim 
gościom; czy też zwyczaj wręczania specjalnych baniek (np. w kształcie łyżeczki) z okazji 
pierwszego Bożego Narodzenia nowonarodzonego dziecka.

12 Niektóre amerykańskie kanały telewizyjne nastawione na przekazywanie treści geo-
graficznych, podróżniczych, związanych z poznawaniem świata przyrody, zamawiały w celach 
reklamowych bańki będące wyobrażeniami zwierząt, głównie egzotycznych.
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z podróży lub pielgrzymki13. Można tam kupić także bańki z motywami 
inspirowanymi dziełami mistrzów malarstwa polskiego i światowego14 
oraz bańki inspirowane wzorami wielkanocnych jaj Fabergé.

W kontekście przedstawionych tu przykładów rodzi się pytanie – czy 
wytwórczość szklanych ozdób choinkowych powinna być i w jakim zakre-
sie, przedmiotem zainteresowań etnograficznych i znajdować się w etno-
graficznych kolekcjach muzealnych? Jak pisze Jan Święch, „kolekcjonowanie 
zakłada tworzenie świadomie uporządkowanego zbioru, który najpełniej 
unaocznia określoną rzeczywistość” [Święch 2009: 45]. Kolekcja muze-
alna jest więc zdeponowanym zasobem wiedzy o nas samych, jest niejako 
lustrem, w którym się odbijamy. Muzea, jak zaznacza Katarzyna Barańska, 
„będąc depozytariuszami pamięci – stają się instytucjami uczestniczą-
cymi w poszukiwaniu, odnajdywaniu i umacnianiu sensu kulturowego” 
[Barańska 2013: 93], a gromadzona kolekcja jest

stałym odpowiadaniem na pytanie o to, co jest istotne do zapamiętania dla przyszłości, 
co będzie miało znaczenie oraz jakich odpowiedzi i sensów będą poszukiwali kolejni 
użytkownicy zbiorów muzealnych [Barańska 2013: 94].

Tą rzeczywistością opisywaną i dokumentowaną przez ludoznawców 
przełomu XIX i XX wieku była współczesna im kultura tworzona przez 
warstwę chłopską. Wszyscy jednakże zgadzają się, że zainteresowania 
badawcze i kolekcjonerskie, nie mogą skupiać się wyłącznie, jak przed stu 
laty, jedynie wokół kultury tworzonej przez jedno środowisko społeczne, 
nawet gdybyśmy przyjęli dokumentowanie współczesnych aspektów 
kultury wiejskiej. Trafnie zauważył Czesław Robotycki mówiąc, że „to my 
również, uczestnicy cywilizacji technicznej, jesteśmy współczesnym ludem” 
[Robotycki 1998: 144]. A jaka jest ta nasza współczesność – jaką rzeczywi-
stość kulturową powinny opisywać i dokumentować zbiory etnograficzne?

13 W krakowskich sklepach z pamiątkami można zakupić bańki z widokami zabytkowej 
architektury Krakowa oraz elementami folkloru, tradycji i legend krakowskich jak Lajkonik, 
smok wawelski, szopka krakowska czy para w strojach krakowskich. Zaś w Sanktuarium 
w Łagiewnikach w Krakowie sprzedawane są bańki z widokiem tamtejszej architektury sakral-
nej, wizerunkiem siostry Faustyny, czy obrazu Chrystusa „Jezu, ufam Tobie”.

14 Na wystawie w MEK, prezentowane były bańki z dziełami malarskimi Stanisława Wyspiań-
skiego, Gustawa Klimta, Vincenta van Gogha oraz z elementami sztuki antycznej i egipskiej, 
produkowane przez firmę „M. Geyer Sp. z o.o.” w Krakowie.



18 Grażyna Pyla

Problem ten jest przedmiotem refleksji wielu etnografów – muzealników, 
podejmowanym tak w opracowaniach, jak i w dyskusjach15. Muzeum, jak 
stwierdza Barańska, stale powinno być „pilnym obserwatorem życia i tego, 
co jest w danym momencie historycznym istotnym czynnikiem konstytu-
ującym rzeczywistość” [Barańska 2013: 151]. Muzealnik dokonujący wybo-
rów kolekcjonerskich, jak podkreśla, zawsze powinien być niejako „krok 
za modą”,

powinien (…) być zawsze tuż za pojawiającymi się zjawiskami w kulturze, sztuce czy 
relacjami ze światem natury, by śledzić zmiany i na bieżąco je dokumentować, tworząc 
kolekcje dla przyszłości [Barańska 2013: 151].

W ostatnich latach w kolekcjonerstwie etnograficznym istnieją tenden-
cje do otwarcia się na szeroko pojmowaną współczesną rzeczywistość 
kulturową. W wielu opracowaniach dotyczących przyszłości muzealnictwa 
etnograficznego zwraca się uwagę na muzeum jako miejsce, które:

może dokumentować i pokazywać zjawiska tak ulotne, jak obyczajowość, konteksty 
codzienności, subkulturowość współczesnej cywilizacji (…) Muzeum etnograficzne 
przekonująco może ilustrować procesy demokratyzowania się kultury, zaniku trwałego 
podziału na kulturę wysoką i niską [Robotycki 1998: 143].

Tak więc muzea etnograficzne, z pewnością są tym miejscem, gdzie 
powinno się rejestrować nowe zjawiska kultury i wszelkie przejawy współ-
czesnej zmieniającej się obyczajowości, poprzez gromadzenie materialnych 
jej przejawów. A do takich należą nowo pojawiające się zwyczaje w dekoro-
waniu w okresie bożonarodzeniowym otaczającej nas przestrzeni, zmienia-
jące się mody w „ubieraniu” drzewek bożonarodzeniowych, trendy w zdob-
nictwie ozdób choinkowych, wprowadzanie baniek jako całorocznego 
elementu dekoracyjnego współczesnego wnętrza, czy propozycje bańki 
jako okazjonalnego prezentu lub pamiątki. A analiza i interpretacja tych 
zjawisk kultury, jak dotąd, rzadko była podejmowana jako temat badawczy 
i kolekcjonerski.

15 Problematyka miejsca muzeum etnograficznego we współczesnej kulturze oraz dysku-
sja nad kształtem kolekcji etnograficznych, zostały podjęte w Państwowym Muzeum Etnogra-
ficznym w Warszawie, w 2008 roku, na sesji jubileuszowej pt. Muzeum Etnograficzne w XXI 
wieku: tradycja, nowoczesność, zmiana. Problematyka ta jest także przedmiotem komplekso-
wych opracowań naukowych Katarzyny Brańskiej, m.in. Muzeum etnograficzne. Misje, struk-
tury, strategie oraz Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych.

m.in
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Omawiany tu temat szklanych ozdób choinkowych, porusza jeszcze 
jeden istotny aspekt. A są nim kolekcje, która można by określić terminem 
„graniczne”, czyli takie, które nie są w oczywisty sposób odczytywane jako 
zgodne z misją kolekcjonerską muzeów o danym profilu. W związku z tym, 
niektóre zjawiska kulturowe nie są w ogóle dokumentowane, albo są doku-
mentowane fragmentarycznie, poprzez niekiedy przypadkowe nabytki. Kto 
ma je dokumentować – muzea historyczne, etnograficzne, a może mono-
graficzne zajmujące się dokumentacją jednej dziedziny wytwórczości? 
Tego doświadczyłam przygotowując wystawę Szklane ozdoby choinkowe, ale 
i tego doświadczyły autorki wystawy Szkoło! Szkoło! Gdy cię wspominam…16, 
które prowadziły prace badawcze, dokumentacyjne i kwerendy w zbiorach 
muzealnych, wówczas (1998–1999 rok) nie znajdując lub znajdując niewiele 
obiektów dotyczących problematyki szkolnej. Co zresztą znamienne, osoby 
prywatne, od których pozyskiwano większą część obiektów, często były 
zaskoczone, że są one przedmiotem zainteresowań muzealniczych. Teraz 
po kilkunastu latach, gdy w wielu muzeach etnograficznych i historycznych 
gromadzi się już tego typu artefakty kultury, może wydawać się to zaskaku-
jące. Jak podkreśla Katarzyna Barańska,

kolekcja nie może być traktowana jako statyczny byt, ale jako swoistego rodzaju 
stale rozwijający się „żywy twór” (…) zarządzanie to przede wszystkim zmienianie 
[Barańska 2013: 68],

także modyfikowanie misji kolekcjonerskiej, dostosowując ją do zmieniają-
cych się zjawisk współczesnej kultury, pamiętając jednocześnie, że

zarządzanie pamięcią jest równoznaczne z zarządzaniem niepamięcią. To, co nie zosta-
nie zachowane w kolekcji (czytaj w pamięci), prawdopodobnie zostanie zapomniane 
[Barańska 2013: 96].

Rozpoznanie i interpretowanie zmieniających się zjawisk współczesnej 
kultury związanych z zauważalnymi tendencjami, z jednej strony homoge-
nizacji i unifikacji kultury, z drugiej zaś jej autonomizacji, daje nam możli-
wość poznania mechanizmów przemian współczesnej kultury, zmian świa-
topoglądowych oraz czynników determinujących te zmiany. W kontekście 
współczesnych przemian, Hubert Czachowski zwraca uwagę na koniecz-

16 Małgorzata Oleszkiewicz, Grażyna Pyla, Szkoło! Szkoło! Gdy cię wspominam…, scenariusz 
wystawy 2000/2001, zbiory archiwalne MEK.
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ność modyfikowania procedur kolekcjonerskich, podkreślając dwukierun-
kowość ich poszerzania: diachronicznego (czasowego) i synchronicznego 
(przestrzennego). W tym pierwszym kontekście, jak pisze:

Dotąd krok do przodu w muzealnictwie ciągle stanowi rozszerzenie temporalnego 
zakresu zainteresowań, chociaż i tutaj najczęściej zatrzymujemy się na granicy lat 
siedemdziesiątych XX wieku (…) Kwalifikacja obiektów ’ludowych’ odbywa się na zasa-
dzie ciągłego poszukiwania reliktów dawnej kultury, a nie dostrzega się ich relacji 
z całością kultury współczesnej w perspektywie horyzontalnej [Czachowski 2009: 15].

Natomiast w odniesieniu do owego „horyzontalnego” poszerzania zainte-
resowań etnograficznych, zwraca uwagę na silnie zaznaczającą się współcze-
śnie dziedzinę zainteresowań jaką jest subdyscyplina – etnologia miasta, stąd

nie wypada już, aby kogokolwiek dziwiło, że do kolekcji w muzeum etnograficznym 
będzie włączony przedmiot pochodzący z kultury miejskiej [Czachowski 2009: 15].

Wobec tego, trudno więc nie przyjąć założenia potrzeby opisu, dokumen-
tacji oraz interpretacji współczesnej kultury, ale wtedy rodzi się następne 
pytanie, jak dokonywać wyboru obiektów do kolekcji i jakie procedury jej 
budowania przyjąć? Wiemy bowiem doskonale, że wszystkich artefaktów 
współczesnej kultury nie jesteśmy w stanie udokumentować, a tym bardziej 
kolekcjonować. Muzea nie mogą być bowiem czarną dziurą, jak sugestyw-
nie określa je Jean Clair, która „wszystko wchłonęła, połknęła i przemie-
liła (…) wsysa każdy materialny ślad cywilizacji, które ją otaczają” [Clair 
2009: 63]. Niebezpieczeństwo „zabrnięcia w ślepą uliczkę wszystkoizmu” 
dostrzega Katarzyna Barańska [Barańska 2004: 71], jednocześnie uważając 
za uzasadnioną, taką strategię wprowadzania artefaktów do zbiorów, którą 
poprzedzają badania naukowe zarysowujące ich kulturowy kontekst, ale 
i podkreślające ich „typowość”, a nie „nadzwyczajność”, co nie zawsze jest 
uwzględniane w polityce gromadzenia:

Badania muzealne powinny więc dążyć w kierunku wychwytywania i definiowania 
najbardziej typowych form uzewnętrzniania, niejako „materializowania” treści symbo-
licznych oraz dokumentowania ich, niekiedy na pograniczu zupełnego zaniku [Barańska 
2004: 81].

Właśnie kontekstowość przedmiotów, przez większość środowiska muze-
alników, postrzegana jest jako kod do budowania procedur kolekcjonerskich 
oraz sposobu narracji poprzez wystawy. Jak stwierdza Święch, „warunkiem 
powodzenia przedsięwzięć kolekcjonerskich jest zastosowanie kolekcjoner-
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stwa głębokiego kontekstu” [Święch 2009: 50]. Interpretacja kulturowego 
kontekstu przedmiotu, to dociekanie jego sensów i znaczeń powstających 
w relacji pomiędzy przedmiotem a człowiekiem, to zobaczenie i zrozumienie
odzwierciedlającej się w nim owej „rzeczywistości” [Czachowski 2009: 15]. 
W polskim muzealnictwie, już w latach 20. XX wieku, Cezaria Baudouin de 
Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa dostrzegła potrzebę konteksto-
wego spojrzenia na przedmiot i w oparciu o takie podejście budowania idei 
kolekcjonerskiej:

Nie interesowała jej jedynie fizyczność obiektów, lecz obraz ich pełnego kontekstu kultu-
rowego, wynikający ze stosunku między tworzywem, techniką wytwórczą, kształtem 
i funkcją ideologiczną, symboliczną, a także historia przemian strukturalnych, nara-
stanie nowych i ginięcie starych wartości przedmiotu. (…) była to pierwsza w polskim 
muzealnictwie etnograficznym jednoznacznie świadoma antropologiczna refleksja 
zastosowana w badaniach świata rzeczy [Święch 2009: 46].

Jednakże niemal do czasów współczesnych dominowała tendencja do 
postrzegania bardziej „fizyczności” przedmiotów i budowania ich taksono-
mii, niż do zwracania uwagi na kontekst ich występowania i użytkowania. 
Do pojedynczych prób szukania nowych procedur budowania kolekcji należy 
„eksperyment” podjęty w latach 80. XX wieku przez Muzeum Etnograficzne 
we Włocławku polegający na przeprowadzeniu badań inwentaryzacyjnych 
jednej zagrody wiejskiej. Tak podsumowuje te badania Święch:

okazało się, że interpretacja zebranego materiału może być wielokierunkowa, wielo-
stronna (…) treści tkwiące w najbanalniejszym przedmiocie były możliwe do uchwyce-
nia i zarejestrowania dzięki skonstatowaniu sytuacji wzajemnych powiązań, w jakich 
tkwiły [Święch 2009: 48].

Wydaje się, że przyjęcie perspektywy kontekstowej jest jedną z najwła-
ściwszych metod w budowaniu procedur kolekcjonerskich także w odniesie-
niu do omawianej tu dziedziny wytwórczości. Muzea są miejscem

gdzie człowiek współczesny może odnaleźć historię dla niego ważną, która jest również 
fragmentem jego osobistej pamięci [Barańska 2013: 105].

Tym kierowało się Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krako-
wie, wprowadzając w 2012 roku do zbiorów, zestaw około 200 baniek szkla-
nych i innych ozdób choinkowych należących do jednej rodziny, a pochodzą-
cych z różnych lat drugiej połowy XX wieku i stanowiących wystrój choinki 
w domu mieszczańskim, w kolejnych jej miejscach zamieszkania, w Tarnowie, 
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Krośnie i Krakowie. Zbiór ten daje możliwość zinwentaryzowania ozdób 
choinkowych, zarówno tych robionych ręcznie jak i kupowanych (wyrobu 
fabrycznego), przechowywanych, gromadzonych i uzupełnianych w jednej 
rodzinie przez prawie 50 lat. Z perspektywy wspomnień ofiarodawczyni17, 
mamy możliwość spojrzenia poprzez „rzeczy” na historię jednej rodziny 
i historię tej dziedziny przemysłu wytwórczego. Ta „rzeczywistość” zapi-
sana w owych rzeczach to „pamięć” o tradycji bożonarodzeniowej, „pamięć” 
o ludziach związanych z tymi rzeczami pozostała we wspomnieniach, 
opowieściach, anegdotach, ale to także zapis historii zmieniających się 
na przestrzeni lat mód w dekoracjach, zdobnictwie i formie wytworów 
związanych z tym zjawiskiem kulturowym, jakim są choinki i dekoracje 
bożonarodzeniowe.
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Grażyna Pyla

GLASS CHRISTMAS TREE DECORATIONS – THE COLLECTOR`S DILEMMAS

Titular dilemmas concern reflections on the need for and scope of collecting material mani-
festations of changing customs and registering new cultural phenomena by ethnographic 
museums. A good example of such deliberations are Christmas tree ornaments made of glass, 
so far of little interest to ethnographers.
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The need to reflect on this branch of industry resulted in organizing an exhibition of glass 
Christmas tree decorations shown in various cultural contexts, not only as festive orna-
ments. It was held in 2005 in the Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Cracow and 
was an opportunity to consider the questions whether Christmas tree decorations made 
of glass should be, and to what extent, the object of ethnographers’ interest and collected 
by ethnographic museums.

Adapting a contextual perspective, also with reference to the exhibits discussed in the 
article, seems to be the most appropriate in building collecting procedures. Undertaking 
research into family traditions involved in festooning a Christmas tree, will help to make an 
inventory of objects – namely glass decorations of Christmas trees – often stored, collected 
and augmented by one family for many generations. From that perspective one can look 
at the story of people’s lives as well as the history of this branch of industry. The reality 
recorded in those objects may rekindle the memory of various Christmas family traditions, 
the memory of people associated with the objects and maintained in their memoirs, stories 
and anecdotes. It is also a story of changing trends in the decoration, ornamentation and 
form of objects involved in the cultural phenomenon called a Christmas tree.

translated by: Renata Orłowska
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Fotografie

Fot. 2 Grupa kolędnicza Herody z Modlnicy k. Krakowa, lata 70. XX w., ze zbiorów MEK, 
fragment wystawy „Szklane ozdoby choinkowe”, fot. A. Sułkowski

Fot. 1 Korona ślubna oraz korale ze szkła dmuchanego, pocz. XX w., ze zbiorów MEK, frag-
ment wystawy „Szklane ozdoby choinkowe”, fot. A. Sułkowski
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Fot. 4 Ozdoby choinkowe z koralików 
ze szkła dmuchanego, lata 20.–70. XX w., 
produkcja typowa dla okolic Jablonec 
i Hořice w Czechach, własność osób 
prywatnych, fragment wystawy „Szkla-
ne ozdoby choinkowe”, fot. A. Sułkowski

Fot. 3 Żyrandol – ozdoba choinkowa 
z koralików ze szkła dmuchanego, lata 
20. XX w., ze zbiorów MEK, fot. M. Wąsik
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Fot. 5 Bańki z grubego szkła - współczesna 
holenderska produkcja wzorowana na bań-
kach z końca XIX w., ze zbiorów J. Oleszkie-
wicza, fragment wystawy „Szklane ozdoby 
choinkowe”, fot. A. Sułkowski

Fot. 6 Bańki zdobione wklęśnięciem 
zwanym „reflektorem”, lata 50.–70. 
XX w., własność osób prywatnych,  
fragment wystawy „Szklane ozdoby 
choinkowe”, fot. A. Sułkowski
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Fot. 7 Choinka ubrana szklanymi 
bańkami imitującymi porcelanę, 
2005 r., fragment wystawy „Szklane 
ozdoby choinkowe”, fot. A. Sułkowski

Fot. 8 Bożonarodzeniowa ozdoba 
z motywem Św. Rodziny, pocz. XXI w., 
ze zbiorów MEK, fot. M. Wąsik


