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Szanowni Państwo!

Z  wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzeci numer 
naszego pisma. Jako etnografowie dobrze wiemy jaka jest symbolika 
trójki, wiemy, że zawiera się w niej zarówno kontynuacja, pełnia, jak 

i otwarcie na to, co nadejdzie. Z takim przekonaniem staraliśmy się zbudo-
wać nowy numer „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej” i oddając 
go pod Państwa ocenę, wyrażamy nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie i że 
będziemy mogli powiedzieć, że czytelnik także trojcu lubit’.

W ubiegłym roku miało miejsce sporo wydarzeń, które odcisną się 
z pewnością na muzealnictwie polskim. Nie chcemy wkraczać w polityczne 
dywagacje, ale nie możemy nie wspomnieć Kongresu Polskich Muzealni-
ków, który odbył się w kwietniu 2015 roku w Łodzi. Organizatorzy zaprosili 
na to wydarzenie 1200 osób z całej Polski, przygotowane zostały wystą-
pienia i dyskusje panelowe, w czasie przerw w obradach rozbrzmiewały 
rozmowy, w których chwalono to, że możemy się spotkać i porozmawiać, 
ale także narzekano na to, że za mało było możliwości, by Wielcy Świata 
Muzealnego mogli usłyszeć vox populi oraz na serio i poważnie porozma-
wiać o problemach muzealnictwa. Paradoksalnie – liczba uczestników była 
zarówno mocną, jak i słabą stroną tego wydarzenia. Więcej uwag na jego 
temat znajdziecie Państwo w tekście Andrzeja Rataja, a tych wszystkich, 
którzy z dystansu minionych miesięcy zechcieliby również podzielić się 
swoimi uwagami – zapraszamy na strony ZWAM. Czy Kongres cokolwiek 
zmienił (owoce jako narzędzie poznania i oceny…)? Czy dzięki niemu udało 
się nawiązać nowe sieci kontaktów, by współpraca międzymuzealna prze-
biegała coraz lepiej? Na ile obietnice władz zostały spełnione, a o co nadal 
trzeba się upominać? Nad czym powinniśmy się głębiej zastanawiać? Być 
może jakaś tematyka z tych, poruszanych w Łodzi wydała się Państwu na 
tyle ważna, że widzielibyście potrzebę pogłębionej dyskusji? Może ZWAM 
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mógłby stać się forum, na którym kontynuowana będzie łódzka rozmowa 
– jesteśmy w tym zakresie do Państwa dyspozycji.

Kilka tygodni po Kongresie odbyło się w Seminarium Księży Werbistów 
w Pieniężnie drugie już spotkanie seminaryjne, w czasie którego uczest-
nicy starali się zwrócić uwagę na jeden z istotnych aspektów muzealnic-
twa – relacje muzeów i turystyki. W czasie dwu intensywnych dni rozmowy 
kilkunastu osób podejmowane były próby odnalezienia sensów i sposobów 
funkcjonowania muzeów w dobie ciągle rozrastającego się ruchu turystycz-
nego. Podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy zastanawialiśmy się nad związ-
kami muzeów z sacrum (nr 2 ZWAM), założyliśmy taką formułę spotka-
nia, która zostawiała jak najwięcej czasu na wymianę poglądów, czasem 
dość żywiołowe dyskusje. Szczegółowe omówienie seminarium zamiesz-
cza w tym numerze niestrudzona animatorka okołomuzealnych rozmów, 
Anna Nadolska-Styczyńska, której jesteśmy wdzięczni, że pobudza nas do 
myślenia i dyskusji. Zamieszczamy tu również teksty przygotowane przez 
niektórych (niestety nie wszystkich) uczestników wiosennego spotkania 
„Na szlaku”. I jak zawsze – zachęcamy Państwa do krytycznego zapoznania 
się z nimi i otwieramy kolejny obszar dyskusji.

O tym, że ZWAM wykuwa sobie pozycję aktywnego forum dyskusyjnego 
świadczyć może polemika, którą na naszych łamach podjęły Erica Lehrer 
i Ewa Klekot. Obydwie wypowiedzi dotyczą zamieszczonej w poprzednim 
numerze ZWAM recenzji książki Na szczęście to Żyd / Lucky Jews. Tematyka 
kultury żydowskiej eksponowanej w muzeach – szczególnie w warszaw-
skim muzeum Polin – jest również przedmiotem rozmowy, którą z Barbarą 
Kirshenblatt-Gimblett przeprowadziłą Ewa Klekot. Kolekcja, która jest 
sensem istnienia każdego muzeum, powinna być budowana ze szczególną 
starannością i to, jakie prawidła mają być przestrzegane przy tworzeniu 
zbiorów, jest obszarem, który w muzealnictwie etnograficznym jest stale 
aktualnym tematem. W tym numerze przedstawiamy Państwu dwa teksty 
poświęcone tym zagadnieniom – Barbara Kirshenblatt-Gimblett przedsta-
wia teoretyczne podstawy tworzenia i eksponowania kolekcji etnogra-
ficznych, natomiast Grażyna Pyla przygląda się wycinkowi tychże kolekcji, 
jakim jest zbiór szklanych bombek choinkowych. W jaki sposób w polskim 
muzealnictwie radzimy sobie z decyzjami dotyczącymi włączania lub rezy-
gnacji z włączania do zbiorów oferowanych obiektów? Jakie są kryteria, 
którymi kierują się komisje gromadzenia zbiorów w muzeach mających 
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zbiory etnograficzne? Jak uchronić się przed wszystkoizmem z jednej strony, 
a ograniczeniem się do tworzenia zmityzowanego obrazu kultury ludowej 
w jej historycznym kształcie z drugiej? Jak opowiadać o obiektach, by nie 
było to „miejskie gadanie na temat chłopa” (określenie Zbigniewa Libery), by 
nie miało to kolonizacyjnego wydźwięku, a równocześnie by zachowywać 
konieczny dystans i naukowy obiektywizm? Oto garść pytań, które mogą 
inspirować zamieszczone tu teksty i które staną się zaczynem nowej dysku-
sji o kolekcjonowaniu obiektów etnograficznych w XXI wieku. Poszukiwa-
nia odpowiedzi na te (i inne) pytania wymagałoby podjęcia nie tylko teore-
tycznej, metodologicznej dyskusji, ale także – a być może przede wszystkim 
– przeprowadzenia badań terenowych i próby odnalezienia odpowiedzi 
na pytanie czego publiczność oczekuje od muzealnictwa etnograficznego 
dziś. Właśnie badania, jako differentia specifica naszej dyscypliny stały się 
podstawą do kolejnego przedstawionego w tym numerze tekstu, artykułu 
Elżbiety Nieroby poświęconemu zarządzaniu humanistycznemu w muzeach.

Marzeniem twórców „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 
było, by na jego łamach pokazywało się jak najwięcej recenzji z wydarzeń 
muzealnych – wystaw, wydawnictw, spotkań i konferencji. W ostatniej 
części tego numeru znajdziecie Państwo kilka takich doniesień. Cieszymy 
się bardzo, że z numeru na numer jest ich w naszym piśmie coraz więcej, ale 
równocześnie mamy ochotę skandować „Jeszcze! Jeszcze!”. Chcemy bowiem 
wiedzieć, co dzieje się w naszym muzealnym świecie, jakie ciekawe wyda-
rzenia mają miejsce, jakie tematy są podejmowane, o czym myślą twórcy 
i odbiorcy wystaw. Zapraszamy nieustająco Państwa do wyrażania swoich 
opinii w kolejnych numerach naszego pisma.

Wierząc, że liczba „trzy” symbolizuje otwarcie na nieskończone możli-
wości i jest dobrym, nowym początkiem wszystkiego, oddajemy Państwu 
ten numer pisma z nadzieją, że będzie on inspiracją do dalszych dociekań. 
Ad maiorem musei gloriam.

Katarzyna Barańska





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.
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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



28 Grażyna Pyla

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
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Przedmioty etnografii1

Skały z Księżyca, kilka niewielkich pasków suszonego mięsa, przy-
gotowanego w sposób, który Indianie Hidatsa stosowali przed 1918 
rokiem, pył z Jerozolimy, „węzeł zawiązany przez wiatr podczas 

sztormu”, kapsle do gry, „kropla mleka Matki Boskiej”, kawałki muru 
berlińskiego2. Każdy z tych obiektów jest z pełną godnością wystawiony 

1 Oryginał stanowi fragment książki Barbary Kirshenblatt-Gimblett Destination Cultures, 
University of California Press: Berkeley i Los Angeles 1998, s. 17–34. Redakcja ZWAM dziękuje 
Autorce i Wydawcy za zgodę na tłumaczenie i druk.

2 Dziękuję wielu koleżankom i kolegom z Department of Performance Studies w Tisch 
School of Arts Uniwersytetu Nowojorskiego, a zwłaszcza Sally Charnow i Naomi Jackson za 
fachową pomoc w badaniach; Michaelowi Taussigowi, który w roku akademickim 1988/89 
prowadził inspirujące kolokwium naukowe „Mimesis and Alterity”, oraz Edwardowi M. Brune-
rowi, Allenowi Feldmanowi, Brooksowi McNamarze i Richardowi Schechnerowi. Podziękowa-
nia zechcą przyjąć też William Taylor, William Leach i Peter Buckley, którzy prowadzili semi-
narium o kulturze komercyjnej w New York Institute for Humanities; Diana Fane, Stephen Jay 
Greenblatt i Charles Musser za wskazówki bibliograficzne, oraz Amy Horowitz i Center for Fol-
klife Programs and Cultural Studies w Smithsonian Institution za pomoc w znalezieniu mate-
riałów fotograficznych. Jak podaje Richard D. Altick w Shows of London (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, Belknap Press 1978, s. 6), mleko Matki Boskiej wymieniane jest 
w inwentarzach relikwiarzy średniowiecznych katedr francuskich; mój artykuł wiele zawdzię-
cza pionierskim badaniom Alticka. Zob. następujące publikacje, z których każda towarzyszyła 
wystawie jednego z wymienionych tu obiektów: Carolyn Gilman i Mary Jane Schneider, The 
Way to Independence: Memories of a Hidatsa Indian Family, 1840–1929, St. Paul: Minnesota 
Historical Society Press, 1987; Amanda Dargan i Steven Zeitlin, City Play, New Brunswick: Rut-
gers University Press, 1990; Cyrus Adler i I.M. Casanowicz, Biblical Antiquities: A Descrip tion 
of the Exhibit at the Cotton States International Exposition, Atlanta 1895, Waszyngton: Smithso-
nian Institution, 1898; Charles Coleman Sellers, Mr. Peale’s Museum: Charles Willson Peale and 
the First Popular Museum of Natural Science and Art, Nowy Jork: W.W. Norton, 1980. Kiedy upa-
dał mur berliński, jego fragmenty gorączkowo zbierano, a przedsiębiorczy sprze dawcy liczyli 
sobie więcej za kawałki „z kolorem” niż za te bez śladu graffiti.

ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ
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na widok publiczny i dobrze chroniony. Gdyby o umieszczeniu na wystawie 
decydowało kryterium, czy przedmiot jest „ciekawy wizualnie”, to takie 
kawałki skał czy mięsa, pył, węzły i zabawki – jeśli w ogóle by się zachowały 
– budziłyby zupełnie innego rodzaju zainteresowanie: może badano by je 
pod mikroskopem albo przez teleskop, testowano w laboratorium, analizo-
wano składniki odżywcze, rysowano diagramy, sporządzano na ich temat 
pisemne raporty lub snuto opowieści o cudach. Dlaczego zachowujemy, a do 
tego jeszcze wystawiamy, przedmioty mało ciekawe wizualnie? Dlaczego 
chcemy, żeby zwiedzający muzeum uważnie przyglądał się czemuś, czego 
wartość wynika z czegoś zupełnie innego niż wygląd?

Stwierdzenie, że obiekty nieciekawe wizualnie mogą posiadać wartość 
historyczną, kulturową, religijną czy naukową, choć wydaje się odpowia-
dać na pytanie, w istocie tworzy problem, ponieważ nie kwestionuje kilku 
podstawowych założeń, przede wszystkim założenia o autonomii artefaktu. 
Właśnie ta autonomia umożliwia wystawianie obiektów samodzielnie i jako 
takich, nawet jeżeli wzrok niewiele może w ich dostrzec3.

Artefakty etnograficzne to przedmiot etnografii. To artefakty stworzone 
przez etnografów. Stają się obiektami etnograficznymi dzięki zdefiniowa-
niu przez etnografów, pokawałkowaniu przez nich, oddzieleniu i wywie-
zieniu. Są etnograficzne nie dlatego, że znaleziono je w węgierskiej chłop-
skiej chacie, wiosce Kwakiutlów czy na targu w Radżastanie, a nie w pałacu 
Buckingham czy pracowni Michała Anioła, lecz na skutek tego, w jaki sposób 
je oddzielono; dyscypliny naukowe wytwarzają bowiem swój przedmiot, 
równocześnie wytwarzając siebie. Czym innym jest jednak etnografia zapi-
sana w książkach czy wystawiona na pokaz za szybą, w oderwaniu prze-
strzennym, czasowym i językowym od opisywanego miejsca, a zupełnie 
czym innym, kiedy sami ludzie stają się medium reprezentacji etnograficz-
nej: kiedy odgrywają siebie samych, czy to u siebie na użytek turystów, czy 

3 Kiedy rodziła się awangarda, kwestionująca „autonomię sztuki […] jako kategorii burżu-
azyjnego społeczeństwa” nową formę zyskuje kwestia zainteresowania wizualnego (kategorię 
tę zaczerpnęłam z pobudzającego do myślenia artykułu Svetlany Alpers The Museum as a Way 
of Seeing, zamieszczonego w książce Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum 
Display, red. Ivan Karp i Steven D. Lavine, Waszyngton: Smithsonian Institution Press, 1991, 
s. 25–32. Ready-made Duchampa i jego pisuar nie tyle miały budzić wizualne zainteresowa-
nie, co prowokować. Zob. Peter Bürger, Theory of Avant-Garde, tłum. Michael Shaw, t. 4, Theory 
and History of Literature, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984, s. 46, 51–52. Tego 
rodzaju prowokacje, które wszystko mogą uczynić interesującym, kwestionują też nasze zało-
żenia o wizualnym zainteresowaniu.
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na wystawach światowych, na festiwalach i festynach ludowych – kiedy 
stają się żywym znakiem siebie samych.

Wystawianie fragmentu

Sztuczność przedmiotu etnograficznego polega na sztuce wycinania, odłą-
czania; to sztuka fragmentu. Gdzie zaczyna się obiekt i gdzie się kończy? 
Wydaje mi się to przede wszystkim kwestią chirurgii. Czy mamy wystawić 
filiżankę ze spodeczkiem, herbatą, śmietanką i cukrem? Łyżeczką, serwetką, 
obrusem, stołem i krzesłem, dywanem? Gdzie zrobić cięcie?

Być może powinniśmy mówić nie o obiektach etnograficznych, lecz 
o etnograficznych fragmentach. Podobnie jak ruina, fragment etnograficzny 
wynika z poetyki oddzielenia. Oddzielenie odnosi się nie tylko do fizycz-
nej czynności wytwarzania fragmentów, lecz także do postawy oderwa-
nia, która umożliwia zarówno samą fragmentację, jak i zachwyt fragmen-
tem. Miłośnicy ruin w siedemnasto- i osiemnastowiecznej Anglii rozumieli 
specyficzną przyjemność, której dostarczały fragmenty architektoniczne 
po upływie czasu potrzebnego, by wytworzyła się postawa oderwania. 
Starożytnik John Aubrey cenił ruinę tak samo, jak dawną budowlę zacho-
waną bez uszczerbku4. Ruiny budziły uczucia melancholii i zachwytu 
łączone z wzniosłością. Skłaniały widza do wyobrażenia sobie budowli 
w pierwotnym, nienaruszonym stanie. Stwarzały możliwość tęsknoty za 
bezpowrotnie straconym przedmiotem wyobraźni. Powstawania ruin nie 
pozostawiano bynajmniej przypadkowi. Podczas selektywnego wyburzania 
kierowano się zasadami estetyki, a tam, gdzie ruin brakowało, wznoszono 
sztuczne5. Restauracja budziła sprzeciw, gdy siła ruiny leży w potencjale 
znaczeniowym niszczycielskich okoliczności jej powstania: tak właśnie jest 
ze szkieletem kopuły zniszczonej przez wybuch bomby atomowej w Hiroszi-
mie. Na Ellis Island po restauracji jako część historii tego miejsca pokazuje 
się w gablocie fragment ruiny. Historię poetyki fragmentu trzeba jeszcze 

4 William Insley, artysta pracujący w Nowym Jorku, po przeczytaniu tego teksu powie-
dział: „to, czego brak ruinie często jest o wiele mniej imponujące, niż to sobie wyobrażamy. 
Abstrakcyjna moc sugestii [fragmentu] jest większa niż rzeczywista moc pierwotnego faktu. 
Mit uwzniośla” (inf. ustna, 16 listopada 1989). Insley rysuje wyobrażoną architekturę miasta 
przyszłości.

5 Zob. W. M. Thompson, Ruins: Their Preservation and Display, Londyn: British Museum 
1981, oraz Barbara Maria Stafford, Voyage into Substance: Art, Science, Nature, and the Illus
trated Travel Account, 1760–1840, Cambrudge, Mass.: MIT Press 1984.
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napisać, bo fragmenty to nie tylko konieczność, z której czynimy cnotę, 
zmienne koleje historii, czy reakcja na ograniczenia naszej zdolności, by 
pomieścić w domu cały świat. My wytwarzamy fragmenty6.

In situ

Rozważając problem obiektu etnograficznego warto wprowadzić rozróż-
nienie między pojęciami in situ a w kontekście – pojęciami, które stawiają 
pytanie o naturę całości, o to, na kim ciąży brzemię interpretacji oraz 
o umiejscowienie znaczenia.

Pojęcie in situ łączy się z metonimią i mimesis: obiekt to część pozostająca 
w styczności z nieobecną całością, która może zostać odtworzona lub nie. 
Sztuka metonimii akceptuje immanentnie fragmentaryczną naturę obiektu. 
Ukazanie go w całej jego cząstkowości potęguje aurę jego „realności”. Niebez-
pieczeństwo polega oczywiście na tym, że muzea gromadzą kolekcje i są 
w pewnym sensie skazane na ich wystawianie. Wystawy wynikające z chęci 
pokazania kolekcji często cierpią na etnograficzną atrofię, ponieważ zwykle 
skupiają się na tym, co mogło zostać fizycznie oddzielone – i zostało – oraz 
wywiezione. W rezultacie pokazujemy to, co mamy. Bardzo często tym, co 
się wystawia, jest kolekcja: czy to obiekty szczególnie ciekawe, mistrzow-
skie czy też wszystko, co się w niej znajduje. Wzrasta tendencja, by prezen-
tować takie obiekty jako sztukę.

Sztuka mimesis, czy to w postaci wnętrz z epoki, skansenów, rekonstruk-
cji, fototapet, czy odtwarzanych obrzędów, sytuuje obiekty (lub ich repliki) 
in situ. Podejście in situ do kwestii instalacji poszerza obiekt etnograficzny 
tak, by objął więcej fizycznego, kulturowego i społecznego otoczenia, które 
pozostało tam, skąd został wycięty – nawet gdyby to miała być tylko replika. 
Metonimiczna natura obiektu etnograficznego zaprasza do mimetycznego 
ewokowania tego, co pozostało w miejscu jego pochodzenia, a podejście 
in situ do kwestii instalacji skłania do odtworzeniowych prezentacji 
o charakterze skansenu. Wystawy tego rodzaju, które miewają skłonność 
do ujęć monograficznych przemawiają do tych, którzy twierdzą, że kultury

6 Zob. np. Oliver Impey i Arthur MacGregor red., The Origins of Museums: The Cabinet 
of Curi osities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe, Oxford: Clarendon Press 1985 na 
temat zamiłowania manierystów do fragmentu i cytatu oraz sposobów wykorzystania części 
ciała po dokonaniu sekcji. Zob. też Lawrence D. Kritzman red., Fragments, Incompletion and 
Discontinuity, Nowy Jork: Literary Forum 1981.
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to spójne, odrębne całości, a środowisko ogrywa bardzo znaczącą rolę w ich 
kształtowaniu, w związku z czym wystawa powinna przedstawiać proces, 
a nie tylko jego wytwory. W swym najbardziej mimetycznym wariancie 
instalacje in situ obejmują też żywych ludzi, najlepiej prawdziwych przed-
stawicieli wystawianych kultur.

Niezależnie od stopnia mimetyczności instalacja in situ nie jest neutralna. 
Nie jest wyciętym z życia fragmentem codzienności, który umieszczono 
w muzealnej galerii, choć taka jest retoryka mimetycznego trybu prezen-
tacji. Wręcz przeciwnie: tworzący wystawę tworzą równocześnie przed-
miot; nawet wówczas, gdy wydaje się, że jedynie przenoszą cały dom wraz 
z zawartością cegła po cegle, deska po desce, krzesło po krześle. Tak jak 
obiekt etnograficzny jest kreacją etnografa, podobnie dzieje się z domniema-
nymi całościami kulturowymi, których obiekty te są częścią. Wystawa może 
być rekonstrukcją życia Kwakiutlów sprzed kontaktu z Europejczykami, tak 
jak je sobie wyobraża etnograf, albo wnętrz węgierskich chat chłopskich 
region po regionie, w formie, która miałaby odpowiadać stanowi sprzed 
industrializacji. Wystawa może też projektować utopijną narodową całość, 
która harmonijnie spaja regionalne zróżnicowanie, co stanowi ulubiony 
temat narodowych muzeów etnograficznych oraz parad fetujących amery-
kańską demokrację w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. „Całości” nie 
są bynajmniej dane, lecz tworzone i często wzbudzają gorące protesty7.

Ekspozycje mimetyczne rządzą się określonymi konwencjami przedsta-
wieniowymi, pomimo złudzenia, że przedstawienie i to, co przedstawione 
ściśle sobie odpowiadają, jeśli nie są wręcz identyczne8. W istocie wystawa 
o charakterze mimetycznym może tak skutecznie wykorzystywać efekty 
realistyczne, że wysiłek kuratora pragnącego zwrócić uwagę widza na 

7 O kulturowych i narodowych całościach zob. Benedict Anderson, Wspólnoty wyobra
żone, tłum. S. Amsterdamski, Kraków: Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 
1997; Richard Handler, Nationalism and the Politics of Culture in Quebec, Madison: Univer-
sity of Wisconsin Press 1988; oraz Johannes Fabian, Time and the Other: How Anthropology 
Makes Its Object, Nowy Jork: Columbia University Press 1983.

8 O konwencjach przedstawieniowych stojących za dioramami w Amerykańskim Muzeum 
Historii Naturalnej por. Donna Haraway, Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden 
of Eden, New York City, 1908–1936, „Social Text” 11, zima 1984, s. 20–64. O wnętrzach w stylu 
epoki por. Stephen Bann, Poetics of the Museum: Lenoir and Du Sommerard, [w:] The Cloth
ing of Clio: A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century Britain and France, 
Cambridge: Cambridge University Press 1984, s. 77–92. O odtwarzaniu miejsc historycznych 
zob. Micheal Wallace, Visiting the Past: History Museums in the United States, „Radical History 
Review” 25, 1981, s. 63–96.
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konkretne treści czy obiekty spełza na niczym. Istnieje niebezpieczeństwo, 
że teatralny spektakl zastąpi naukową powagę; że sztuczny świat instalacji 
przytłoczy obiekt etnograficzny i intencję kuratora.

W kontekście

Koncepcja eksponowania „w kontekście”, przy której pojawia się interpre-
tacyjny problem teoretycznej ramy odniesień, a przy przekazie przesłania 
posługuje się specyficznymi technikami aranżacji i wyjaśniania. Opinia 
wyrażona w pochodzącej w 1911 roku historii Muzeum Brytyjskiego, 
a głosząca, że „niezwykle zróżnicowane obiekty w Galerii Etnograficznej 
stanowią przedstawienie wielorakich punktów wyjścia światowej cywi-
lizacji” umieszcza te obiekty nie in situ, lecz nadaje im kontekst9. Kontekst 
ten nazwany został w tytule rozdziału poświęconego Galerii Etnograficznej: 
Tworzenie Cywilizacji.

Obiekty zyskują kontekst za pomocą długich podpisów, wykresów, 
diagramów, komentarza, który można odsłuchać po nałożeniu słuchawek, 
mediów audiowizualnych, broszur i katalogów, a także dzięki eksper-
tom oprowadzającym po wystawie, programom edukacyjnym, wykła-
dom i rozmaitym występom. Kontekst obiektu wytwarzany jest też przez 
sąsiedztwo innych obiektów, często w odniesieniu do jakiejś klasyfikacji 
czy schematu powiązań, opartych na typologii form czy sugerowanych 
związkach historycznych. Podejście do ekspozycji oparte na kontekstuali-
zacji określa widzowi ramy odniesień teoretycznych, proponuje wyjaśnie-
nia, dostarcza tła historycznego, formułuje porównania, stawia pytania, 
a czasami nawet sięga do okoliczności, w jakich wystawiany obiekt został 
pozyskany do kolekcji czy poddany konserwacji. Obiekt ma wiele kontek-
stów, podobnie jak wiele jest strategii interpretacyjnych.

Podejścia lokujące obiekty w kontekście mają nad nimi silną kontrolę, 
dając klasyfikacjom i aranżacjom władzę porządkowania dużej liczby arte-
faktów pochodzących z różnych środowisk kulturowych i historycznych 
i zestawiania ich we wzajemnych relacjach. Pod koniec XVIII wieku i przez 
wiek XIX rośliny i zwierzęta wystawiane w Filadelfii w muzeum Charlesa 
Willsona Peale’a w układach zgodnych z klasyfikacją Linneusza potwier-
dzały dobro boskiego planu. A.H.L.F. Pitt Rivers natomiast aranżował broń 
białą w serie zgodnie z kryteriami formalnymi, od najprostszych form do 

9 Henry C. Shelley, The British Museum: Its History and Treasure, Boston: L.C. Page 1911, s. 301.



35Przedmioty etnografii

najbardziej złożonych, by opowiedzieć historię nieprzerwanej ewolucji 
ludzkości przez wskazać poszczególne stadia rozwoju rasowego i kulturo-
wego10. Nawet jeśli same obiekty nie zostały uporządkowane zgodnie z tego 
rodzaju schematami konceptualnymi, lecz wedle obszarów geograficznych, 
widza zachęca się nierzadko, by „samodzielnie określił kilka ogólnych zasad, 
zgodnie z którymi sam mógłby poszukiwać okazów”11.

Wystawiennicze klasyfikacje, czy to stanowiąc podstawę aranżacji 
obiektów, czy też strukturując sposób, w jaki zwiedzający patrzą na zbio-
rowiska rzeczy, które bez nich byłyby amorficzne, tworzą zainteresowa-
nie tam, gdzie mogłoby go zabraknąć. „W Muzeum Brytyjskim działem, 
którego edukacyjne znaczenie bywa najbardziej niedoceniane jest Galeria 
Etnograficzna – pisał w 1911 roku Henry C. Shelley, dodając, że zwiedza-
jący często wybuchają śmiechem i żartują stając przed „obiektami, które 
ilustrują zwyczaje i obrzędy tych, których nazywa się ludami dzikimi”12. 
Żeby zastąpić czymś rozbawienie zwiedzających, potrzebne były zasady, 
na których mogliby oprzeć patrzenie. Potrzebny był kontekst, czy też ramy, 
które przekształciłyby groteskowe, prymitywne, dziwne i pospolite przed-
mioty w lekcję o obiektach. Ocalony od zapomnienia fragment etnograficzny 
musiał zostać teraz uratowany przed trywializacją. Jeden ze sposobów 
polegał na potraktowaniu eksponatu jako dokumentu.

Ratując fragment przed trywializacją

Na problematyczny charakter relacji in situ i w kontekście, które bynajmniej 
nawzajem się nie wykluczają, wskazuje Oleg Grabar, pisząc o obiektach 
muzułmańskich:

W istocie należy w nich widzieć dokument etnograficzny, silnie powiązany z życiem, 
nawet jeśli jest to rekonstrukcja życia; a zarazem bardziej znaczący w dużej liczbie 
i seriach niż jako pojedyncze dzieło13.

10 Zob. William Ryan Chapman, Arranging Ethnology: A.H.L.F. Pitt Rivers and the Typo
logical Tradition, [w:] Objects and Others: Essays on Museums and Material Culture, red. George 
W. Stocking Jr., t. 3, History of Anthropology, Madison: University of Wisconsin Press 1985, 
s. 15–48; oraz Sellers, Mr. Peale’s Museum.

11 Shelley, The British Museum, s. 304.
12 Ibid., s. 299.
13 Oleg Grabar, An Art of the Object, „Artforum” 14, nr 7, marzec 1976, s. 39; George Kubler, 

Kształt czasu: uwagi o historii rzeczy, tłum. J. Hołówka, Warszawa: PIW 1970.
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W obiekty takie, zdaniem Grabara, charakter dokumentu jest immanent-
nie wpisany, podobnie jak ich mnogość i przygodność. Nigdy nie chodziło 
o to, by je traktować jako pojedyncze dzieła. Ponadto ich walor dokumen-
talny jest najsilniejszy wówczas, gdy prezentowane są w swej mnogości, 
czyli jako zbiór. Grabar rozmywa nieco ich status artefaktu przyznając im 
wyższą wartość „dokumentów”, znaków, które wskazują na coś innego niż 
one same: na „życie”. Równocześnie ich status artefaktów ulega hiperboliza-
cji, gdy mowa o „dużej liczbie i seriach”, których tworzenie sugeruje i ułatwia 
sam proces kolekcjonowania i które świetnie sprawdzają się na wystawach 
o układzie typologicznym.

Często obiekty etnograficzne, choć niegdyś bardzo liczne, z czasem 
stają się pojedyncze – a im rzadsze i bardziej unikalne się stają, tym chęt-
niej klasyfikuje się je jako sztukę i tak też wystawia. Wiele staje się jednym 
na mocy samego procesu kolekcjonowania. Po pierwsze kolekcjonowanie 
powoduje, że coś staje się rzadkością, ponieważ wytwarza niedostatek 
określonego rodzaju obiektów, bo rosnący popyt ogranicza ich dostępność. 
Po drugie, kolekcjonerzy od początku, nawet zanim jeszcze pojawi się popyt, 
tworzą kategorie naznaczone przez trudności łączące się z nabyciem obiek-
tów: „Tworząc własne kategorie, zbieracze wytwarzają kolekcjonerskie 
rarytasy”14. Po trzecie, właśnie ta wszechobecność obiektów konkretnego 
rodzaju, która tak interesuje etnografów, przyczynia się do ich krótkiego 
trwania. Rzeczy zwykłe i banalne zużywają się i popadają w zapomnienie, 
zastępowane przez nowe przedmioty; podczas swego istnienia uważane za 
„zbyt pospolite, by je wyłączyć z obiegu, pozbawić praktycznych użyć i funk-
cji społecznych, zachować dla potomności”15. Nieważne jednak, jak bardzo 
unikalny obiekt etnograficzny by się stał, zachowa swą przygodność, nawet 
jeśli na skutek radykalnej dekontekstualizacji zostanie przeklasyfikowany 
i wystawiona jako sztuka16.

14 Joseph Alsop, The Rare Art Traditions: The History of Art. Collecting and Its Linked Pheno
mena, Nowy Jork: Harper and Row, 1982, s. 74.

15 Alsop (Ibid., s. 99) podaje przykład dwunastowiecznej armilla kupionej przez muzeum 
w Norymberdze za 2 034 450 dolarów: „armilla wygląda jak to, czym się stała: jest zapierającą 
dech w piersiach ceną, jaką kolekcjonerzy są skłonni zapłacić za najrzadszy unikat. Jednak 
ani dla oka, ani w żaden inny sposób nie wygląda ona w muzeum tak, jak wyglądała niegdyś, 
noszona jako rodzaj naramiennika zdobiącego odświętny, ceremonialny strój Fryderyka Bar-
barossy, czyli służąc celowi, dla którego ją wykonano”.

16 Oczywiście oddzielenie i obieg nie są jedynie właściwościami obiektów etnograficznych. 
To sposób oddzielenia czyni przedmiot obiektem etnograficznym, historycznym bądź arty-
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W istocie papierek lakmusowy sztuki sprawdza, czy obiekt odarty z przy-
godności nadal będzie działał. Uniwersalizująca retoryka „sztuki”, z uporem 
postulująca uniwersalność wielkich dzieł, ich transcendencję w czasie 
i przestrzeni, opiera się na nieistotności wszystkiego, co przygodne. Jednak 
potencjał samodzielnego funkcjonowania obiektu mniej mówi o jego natu-
rze, a więcej o naszych kategoriach i podejściu, które opowiadają za mini-
malistyczny styl wystaw poświęconych „sztuce prymitywnej”. Wypierając 
przygodność i prezentując obiekty bez kontekstu, ekspozycje tego rodzaju 
deklarują uniwersalność tego, co wystawione jako dzieła sztuki.

Obiekty etnograficzne wędrują z kategorii osobliwości przez kate-
gorię okazu do kategorii sztuki, choć nie zawsze w takiej kolejności. Jako 
osobliwość są nietypowe. Z definicji stanowią wyzwanie dla wszelkich 
typologii i klasyfikacji. Dziewiętnastowieczni rzecznicy podejścia nauko-
wego w wystawiennictwie muzealnym wielokrotnie skarżyli się na kolek-
cje osobliwości wystawiane bez żadnego systematycznego porządku. Jak 
jednak można było od autorów tych ekspozycji oczekiwać systematycznego 
uporządkowania obiektów, które dla nich były poza wszelką klasyfikacją? 
W jakiej kategorii należało wystawić węzeł zawiązany na morzu przez 
sztormowy wicher, który pod koniec XVIII wieku podarowano do Muzeum 
Peale’a? Przedmiot ten, prawdopodobnie nie do odróżnienia od węzła zawią-
zanego ludzką ręką na lądzie podczas pięknej pogody, był bardziej epizodem 
jakiejś niezwykłej historii, która domaga się opowiedzenie, niż elementem 
jakiejś klasy obiektów odpowiadającej naukowym taksonomiom swej epoki.

Mamy zatem przed sobą obiekty, które przetrwały dłużej niż klasyfi-
kacje kuratorów, którzy umieścili je w renesansowych gabinetach i gale-
riach. Obiekty niepowtarzalne i odmienne, przypadkowe formy wynikające 
z „tasowania rzeczy” – wszystko to należało do obszernej kategorii zwanej 
mirabilia17. Kategoria ta obejmowała to, co nadzwyczaj wielkie i bardzo 
małe, zniekształcone i cudowne; to, co historycznie niepowtarzalne – jak 

stycznym, co dobrze ujął E.H. Gombrich: „Niemal wszystkie przedmioty w naszych kolekcjach 
niegdyś służyły jakiemuś celowi społecznemu, którego pozbawili je zbieracze. […] Wizerunek 
został oderwany od kontekstu praktycznego, dla którego powstał i zaczęto go podziwiać dla 
jego piękna i sławy, czyli po prostu w kontekście sztuki” (cyt. za Alsop, op. cit., s. 99).

17 Francis Bacon mówił o „tasowaniu rzeczy” w 1594 roku. Zob. Oliver Impey i Arthur Mac-
Gregor, Introduction, oraz Rudolf Distelberger, The Hapsburg Collections in Vienna Turing Sev
enteenth Century, [w:] Impey i MacGregor, Origins of Museums, s. 1, 34–35; zob. też Krzysztof 
Pomian, Zbieracze i osobliwości, tłum. A. Pieńkos, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 
1996.
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na przykład kapelusz z dziurami po pociskach związany z konkretnym 
wydarzeniem historycznym18. W XIX wieku uczeni zajmujący się historią 
naturalną, zainteresowani taksonomiami tego, co normalne, a nie osobliwo-
ściami ukształtowanymi przez przypadek, uznali te obiekty za odbiegające 
od normy, choć ludzie tacy, jak Joseph Dorfeuille nadal czynili z teratolo-
gii (badania form zniekształconych lub spotworniałych) główną atrakcję 
swych muzeów19.

Klasyfikacje eksponatów na wystawie – czy to Linneuszowska, czy 
ewolucjonistyczna – przenoszą podstawę osobliwości z poziomu obiektu 
na poziom kategorii w konkretnej taksonomii. Żeby można było osobliwość 
zaklasyfikować, musi ona zostać uznana za przedstawiciela jakiejś dającej 
się wyróżnić klasy obiektów. Na przykład Peale niechętnie eksponował 
obiekty, które nie mieściły się w klasyfikacji Linneusza, zgodnie z którą 
uporządkował eksponaty w swym filadelfijskim muzeum pod koniec XVIII 
i na początku XIX wieku. Jego okazy roślin i zwierząt odpowiadały normie: 
były typowymi przedstawicielami swych klas. Rozległy zakres zastosowa-
nej klasyfikacji i uporządkowany układ zbiorów Peale’a świadczyły o celo-
wości i dobru Boskiego stworzenia; przesłanie takie wzmacniały rozmiesz-
czone na ścianach cytaty z Biblii. Za pomocą swych amerykańskich okazów 
Peale chciał odeprzeć pogląd osiemnastowiecznego przyrodnika Buffona, że 
gatunki Nowego Świata były gorsze od europejskich. Oznaką powagi i nauko-
wego charakteru tego rodzaju ekspozycji był brak cudacznych odchyleń 
od normy20.

Natomiast wystawa zorganizowana w 1932 roku w Amerykańskim 
Muzeum Historii Naturalnej w związku z Międzynarodową Konferencją 
Eugeniczną w uporządkowany sposób przedstawiała właśnie anomalie 
(dygoczące świnki morskie, trojaczki, rysunek wykonany przez daltonistę, 
zdeformowane gałki oczne), które sto lat wcześniej wydawałyby się osobli-
wościami, które podważają klasyfikację. Teraz genetycznie dziedziczona 
struktura stanowiła wzorzec pozwalający uporządkować na wystawie 
błędy natury, przez długi czas stanowiące atrakcję gabinetów osobliwo-
ści i pokazów monstrów, które w przyszłości można będzie wyeliminować 

18 Th. H. Lunsingh Scheuleer, Early Dutch Cabinets of Curiosities, [w:] Impey i MacGregor, 
Origins of Museums, s. 34–35.

19 Zob. M.H. Dunlop, Curiosities Too Numerous to Mention: Early Regionalism and Cincin
nati’s Western Musuem, „American Quarterly”, 36, nr 4 (1984), s. 524–548.

20 Sellers, Mr. Peale’s Museum, s. 202.
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dzięki sterylizacji, prawom zakazującym mieszanych związków oraz dobo-
rowi i selekcji partnerów21. Logicznym następstwem prezentacji typów 
rasowych i ewolucji ludzkości było to, że poświęcone eugenice ekspozycje 
proponowały klasyfikacje obejmujące samych zwiedzających. Wystawy 
były zresztą interaktywne: obsługa rozdawała przeznaczone do wypełnie-
nia karty rodowodowe i kwestionariusze wydane przez Biuro Dokumentacji 
Eugenicznej, zachęcając zwiedzających do udziału na przykład w teście 
gustu i zdolności artystycznych polegającym na klasyfikacji próbek futra. 
Obok był dział poświęcony „sterylizacji eugenicznej”.

Pokazy na jarmarkach testowały łatwowierność widzów, wystawy 
naukowe starały się osiągnąć zrozumiałość, natomiast przed ekspozycjami 
sztuki stało jeszcze inne wyzwanie. Haji Ephraim Benguiat, który swe impo-
nujące zbiory żydowskiej sztuki obrzędowej na przełomie wieków przekazał 
w depozyt Smithsonian Institution, nie uważał obiektów w swej kolekcji ani 
za osobliwości (anomalie), ani za artefakty etnograficzne (reprezentatywne 
przykłady pewnej klasy obiektów), lecz za dzieła sztuki – ze względu na ich 
doskonałość oraz własną perspektywę konesera. Dla Benguiata umiejętno-
ści klasyfikacyjne kolekcjonera sztuki oznaczały jego władzę rozróżniania. 
W kluczowym momencie procesu nabywania do kolekcji – kiedy akceptuje 
lub odrzuca jakiś obiekt – kolekcjoner dokonuje klasyfikacji. Benguiata inte-
resowała tylko jedna kategoria: obiekty doskonałe. Ta kategoria obejmo-
wała jego całą kolekcję, którą postrzegał jako całkowicie wyjątkowy zbiór 
wielu niepowtarzalnych artefaktów. Tak też były one wystawiane.

Klejnoty i drogocenności olśniewają. Zapraszają do podziwu, nie do 
analizy. W tym imperium rzeczy pod władzą archi-kolekcjonera nie ma miej-
sca na kopie, fotografie, modele, dioramy czy tableaux. Nie ma też miejsca 
na wystawianie obiektów w ciągach, które nie uwzględniając artystycznej 
doskonałości każdego z nich, służą jakimś wnioskom natury historycznej; nie 
ma miejsca na systemy czy klasyfikacje porządkujące obiekty wedle teore-
tycznych hierarchii. Niczym nietłumiona doskonałość pod każdym wzglę-
dem, wszechobecna unikalność oraz jednocząca zasada, jaką jest władza 
kolekcjonera – oto przesłanie płynące ze szkatuły z kosztownościami.

21 Komitet Wydawniczy (Harry F. Perkins i in.), Part II. The Exhibit, [w:] A Decade of Prog
ress in Eugenics: Scientific Papers of the Third International Congress of Eugenics held at the 
American Museum of Natural History, August 21–23, 1932, Baltimore: Williams and Wilkins, 
1934, s. 486–510 i il. 28.
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Jednak niezależnie od tego, jak doskonała jest kolekcja Benguiata i wszyst-
kie znajdujące się w niej obiekty, skarby te można poklasyfikować do celów 
naukowych, a na różnych wystawach, gdzie je prezentowano, wędrowały 
z kategorii do kategorii22.

Granice oddzielenia

Nie wszystko, co etnograf-chirurg poddaje zabiegowi myślowego wycięcia, 
można oddzielić fizycznie, wywieźć i zamontować do oglądania na wystawie. 
Co dzieje się z tym, co niematerialne, efemeryczne, nieruchome i ożywione? 
Tego, co niematerialne – a co obejmuje takie klasyczne zagadnienia etnogra-
fii jak pokrewieństwo, światopogląd, kosmologia, wartości, postawy – nie 
można zabrać i wywieźć. To, co efemeryczne obejmuje wszystkie formy 
zachowania: codzienne czynności, snucie opowieści, obrzędy, taniec, mowę, 
wszelkiego rodzaju przedstawienia. Widzimy coś, a za chwilę już tego nie 
ma. To, co nieruchome – górę stołową czy piramidę, schronisko skalne czy 
formę krajobrazu – można sfotografować; jednak ten, kto chciałby te rzeczy 
oddzielić od otoczenia i zabrać ze sobą, natrafi na poważne trudności. To, 
co ożywione bywało przedmiotem kolekcji, zarówno żywe, jak i martwe. 
Wysuszone, zanurzone w konserwującym roztworze czy wypchane okazy 
botaniczne i zoologiczne stały się artefaktami wykonywanymi dla muzeum. 
Natomiast żywa flora i fauna stwarza problemy z przechowywaniem, które 
jednak udało się rozwiązać dzięki ogrodom botanicznym i zoologicznym, 
w których można oglądać żywe kolekcje. A co z ludźmi? Kości, mumie, części 
ciała zakonserwowane w alkoholu i gipsowe maski pośmiertne można 
znaleźć w muzeach. Żywe okazy gatunku ludzkiego pokazywano w ogro-
dach zoologicznych, na wystawach, festiwalach oraz podczas innych popu-
larnych rozrywek i zabaw.

22 O rzeczach, ich kolekcjonowaniu, klasyfikacji, wymianie, zmianie wartości i „życiu 
społecznym” zob. Arjun Appadurai red., The Social Life of Things: Commodities in Cultural 
Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 1986; Jean Baudrillard, For a Critique 
of the Political Economy of the Sign, tłum. Ch. Levin, St. Louis: Telos Press 1981; Pierre Bour-
dieu, Dystynk cja: społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa: Scholar 2005; 
James Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, tłum. J. Iracka, [w:] Kłopoty z kulturą, tłum. 
E. Dżurak i in., Warszawa: KR 2000, s. 233–271; Mihaly Csikszentmihalyi i Eugene Rochberg- 
-Halton, The Mean ing of Things: Domestic Symbols and the Self, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press 1981.
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Jeśli więc nie możemy wywieźć tego, co niematerialne, efemeryczne, 
nieruchome i ożywione, to co robimy? Zwykle to, czego nie możemy ze sobą 
zabrać, zapisujemy: w notatkach terenowych, za pomocą nagrań, zdjęć, 
filmów czy rysunków. Wytwarzamy dokumentację etnograficzną. Doku-
mentację, która podobnie jak obiekty etnograficzne jest także artefaktem 
wytworzonym przez etnografię; jednak zgodnie z podejściem, które nazwa-
łabym „fetyszem prawdziwego krzyża” obiekty etnograficzne – materialne 
fragmenty, które możemy ze sobą zabrać, zyskują w naszych oczach więk-
szy stopień realności. Tylko materialne obiekty, namacalne metonimie, są 
naprawdę rzeczywiste. Cała reszta to mimetyczny materiał drugiej katego-
rii, przedstawienie, relacja naszego własnego autorstwa. Wszystko to jest 
dziedzictwem renesansowych starożytników, którzy traktowali „widzialne 
pozostałości” jako potwierdzenie tekstów pisanych. Przedmioty, jak pisał 
Giambattista Vico, to „oczywiste świadectwo”, które ma większy autorytet 
niż tekst, nawet im współczesny23.

Tekstualizacja przedmiotu / uprzedmiotowienie tekstu

W muzeum porządek pierwszeństwa przedmiotu wobec tekstu uległ odwró-
ceniu w drugiej połowie XIX wieku. George Brown Goode24 działał zgodnie 
z zasadą, że „na wystawie najważniejszą rzeczą jest podpis”, co powtarzało 
wielu jego współpracowników25.

Muzeum publiczne powinno być czymś więcej niż zbiorem okazów w szklanych gablotach. 
Powinno być miejscem pełnym idei, ściśle uporządkowanych według zasad systemowych.

Kiedyś próbowałem wyrazić tę myśl, mówiąc:

Muzeum prowadzące skuteczną edukację można by opisać jako zbiór pouczających 
podpisów ilustrowanych dobrze dobranymi okazami [podkreślenie oryginału]26.

23 Etic Cochrane, Historians and Historiography in the Italian Rennaissance, Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1981, s. 426.

24 George Brown Goode (1851–96) amerykański ichtiolog i historyk nauki, wieloletni kie-
rownik kilku kolekcji muzealnych, m.in. Muzeum Narodowego Stanów Zjednoczonych (części 
Smithsonian Institution) [przyp. tłum.].

25 Cyrus Adler, I Have Considered the Days, Philadelphia: Jewish Publication Society of 
America, 1941, s. 69.

26 George Brown Goode, The Museums of the Future, „Annual Report of the Board of Regents 
of the Smithsonian Institution… for the Year Ending June 30, 1889: Report of the National 
Museum”, Washington: Government Printing Office 1891, s. 433. Goode wygłosił ten wykład 
w Brooklyn Institute 28 lutego 1889.
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Muzeum miało uczyć za pomocą „lekcji na obiektach”; jednak na przeka-
zie samych obiektów nie można było polegać27.

Zadaniem kuratora było stworzenie wystawy, która „uruchomiłaby ciąg 
inteligentnego myślenia”, używając przedmiotów do zilustrowania idei28. 
Na rzekomy brak logicznego układu wystaw sztuki w wielu europejskich 
muzeach oraz spadek znaczenia społecznego wielu prywatnych muzeów 
w Ameryce Goode reagował powtarzając z uporem, że dawne muzea trzeba 
przekształcić z „cmentarzyska bibelotów w wylęgarnię żywej myśli”29. 
Modelem muzeum publicznego była dla niego biblioteka publiczna, choć 
uważał, że jako narzędzie edukacyjne wystawy mają większy potencjał. 
Obiekty miały być czytane jak książki: „Profesor Huxley nazwał muzeum 
„pomocniczą biblioteką przedmiotów”30. Kuratorzy mieli uprzedmiotawiać 
teksty i tekstualizować przedmioty: stąd waga, jaką przykładano do sche-
matów porządkujących obiekty i podpisy, które je wyjaśniały; stąd też popu-
larność kopii, odlewów, odcisków, fotografii, diagramów i innych surogatów 
zastępujących oryginalne artefakty. Wszak najważniejszym celem muzeum 
publicznego była edukacja, a „do celów dydaktycznych odlew nadaje się 
równie dobrze jak oryginał”, a czasem nawet lepiej31. Kopie zaczęły odgry-
wać szczególną rolę.

Choć głoszono, że tekstualizacja obiektów oznacza nowe podejście do 
ich wystawiania, nie była ona niczym nowym: przez wieki posługiwano się 
nią podczas pokazów i ilustrowanych wykładów. Lekcje anatomii prowa-
dzono podczas publicznie dokonywanych sekcji już w czternastowiecznej 
Bolonii: podczas gdy uczony czytał na głos tekst anatomicznego traktatu, 
demonstrator przeprowadzał sekcję, a ostensor wskazywał laską omawiany 
organ32. W siedemnastowiecznej Francji lekcje anatomii były

27 Ibid., s. 427.
28 Cyrus Adler, Museum Collections to Illustrate Religious History and Ceremonials, [w:] Kon-

gres Stanów Zjednoczonych, Izba Reprezentantów, Miscellaneous Documents, Kon gres 53 kaden-
cji, posiedzenie 2, 1893–1894, t. 30, s. 759. Referat został wygłoszony podczas Międzynarodo-
wego Kongresu Antropologii na wystawie światowej w Chicago w 1893 r.

29 Goode, Museums of the Future, s. 427.
30 Ibid., s. 434. Thomas Henry Huxley (1825–1895) pisał o edukacji w zakresie nauk 

przyrodniczych.
31 Cytat pochodzi z: Adler, I Have Considered the Days, s. 67; zob. też Goode, Museums 

of the Future, s. 435.
32 Luke Wilson, William Harvey’s Prelictiones: The Performance of the Body in the Renais

sance Theatre of Anatomy, „Representations” 17 (zima 1987), s. 62–95.
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wielką ceremonią towarzyską, gdzie spotykało się całe miasto, pojawiały się maski, 
podawano chłodzące napoje i nie szczędzono innych atrakcji33.

Narastający w XIX wieku nacisk na demonstrację – pokazywanie – wska-
zuje na zmianę podstaw obowiązującej wiedzy: wcześniej oparta głównie 
na retoryce teraz zaczynała kłaść nacisk na informację, przede wszyst-
kim w postaci faktów wizualnych34. Pod koniec XVIII wieku Peale mógł 
szczycić się, że w sali wykładowej jego muzeum wystąpienia ilustrowane 
są prawdziwymi okazami z jego kolekcji, zgodnie z pouczeniem Jeana-
-Jacquesa Rousseau, by „nauczyciele nigdy nie zastępowali rzeczywistości 
jej reprezentacją, materii – jej obrazem i uczyli, krótko mówiąc, na rzeczy-
wistym przedmiocie”35. Pod tym względem poglądy Peale’a współbrzmiały 
z widoczną w tych czasach szerszą tendencją do „wybitnie empirycznego 
czy też opartego na materiale sposobu wykładania”, choć pod płaszczykiem 
nauki często sięgano po materiale przedmioty dla podniesienia dramatur-
gii wydarzenia: „Podczas jednego z wykładów Carlisle’a na temat ludzkich 
emocji Williama Hazlitta zbulwersowały krążące wśród publiczności prepa-
raty ludzkiego serca i mózgu”36.

Zatem podejście do muzeum głoszone przez George’a Browna Goode’a 
w końcowych dekadach XIX wieku należy powiązać z formą ilustrowanego 
wykładu, jej dziejów i wymogów. Narzekając w 1891 roku na upadek 
„rozrywki godnej cywilizowanego społeczeństwa, jak koncerty, odczyty, 
wykłady” i rozkwit ilustracyjności, z diagramem, tablicą i latarnią magiczną, 
Goode chciał, by muzeum wypełniło lukę powstałą na skutek upadku 
instytucji publicznych wykładów oraz towarzystw naukowych, literackich 
i artystycznych37. Podpis na wystawie miał zastępować nieobecnego wykła-

33 Philippe Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa: PIW 1989, s. 358.
34 Trevor Fawcett (Visual Facts and the Nineteenth-Century Art Lecture, „Art. History” 6, nr 4 

(1984), s. 442) zestawia ze sobą podejście pedagogiczne prezentowane podczas połączo nego 
z pokazem wykładu medycznego czy naukowego z podejściem literackim i retorycznym Sir 
Joshuy Reynoldsa w wykładach o sztuce w Akademii Królewskiej, które miały „czysto werbalny 
charakter tekstu odczytywanego na głos przy ograniczonej do minimum gestykulacji i „grze” 
oraz bez żadnych ilustracji.

35 Sellers, Mr. Peale’s Musuem, s. 100–101. Coleman zauważa, że jest to nawiązanie do Emila 
Rousseau.

36 Fawcett, Visual Facts, s. 458. Dobrze udokumentowany przykład osiemnastowiecznego 
ilustrowanego wykładu omówiony jako forma teatralna zob. Gerald Kahan, George Alexander 
Stevens and „The Lecture on Heads”, Athens: University of Georgia Press 1984.

37 Goode, Museums of the Future, s. 433. O rozkwicie i upadku wykładów jako działal-
ności zawodowej zob. Donald M. Scott, The Profession that Vanished: Public Lecturing in Mid-
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dowcę, a dodatkową zaletą było to, że przedmioty na wystawie nie pojawiały 
się na krótko jak ilustracje podczas wykładu, lecz szeroka publiczność mogła 
je oglądać przez dłuższy czas.

W tych właśnie kategoriach wypowiadał się Washington Matthews38 
podczas wykładu Kilka świętych przedmiotów obrzędowych Navajo wygło-
szonego podczas trzeciego międzynarodowego kongresu folklorystów 
podczas wystawy światowej w Chicago w 1893 roku.

Ktoś powiedział, że pierwszorzędne muzeum będzie się teraz składać z szeregu celnych 
podpisów i dołączonych do nich okazów”. Stwierdzenie to można też oddać słowami 
„Podpis jest ważniejszy niż eksponat”. Kiedy skończę niniejszy referat być może przy
znacie Państwo, że w odniesieniu do małego muzeum, które mam tu zamiar pokazać, 
to prawda: jakiś kosz, pęk włókien roślinnych, kilka topornie pomalowanych patyków, 
trochę paciorków i piór połączonych ze sobą jakby w dziecięcej zabawie pozbawionej 
głębszego sensu – oto cała kolekcja. Pewnie nawet nie schylilibyście się po to do rynsz
toka; kiedy jednak opowiem Państwu wszystko, co mam na ich temat do powiedzenia, to 
mam nadzieję, że ich znaczenie w waszych oczach wzrośnie, a niektórzy byliby równie 
zadowoleni z ich posiadania, jak ja. Poszerzyłbym może znacznie ten zbiór, gdybym miał 
czas o nim mówić – mam bowiem więcej tego rodzaju rzeczy. Nie chodzi więc o rzeczy, 
lecz o czas. Przez godzinę niewiele uda mi się opowiedzieć nawet o tym małym zbiorze. 
A dla Państwa będzie to cała godzina i to z pewnością męcząca; może jednak wyka
żecie większą cierpliwość dowiadując się, że dla mnie ten godzinny monolog oznacza 
dwanaście lat ciężkich, często zdumiewających badań. Twardych faktów, o których będę 
mówił, nie gromadzi się podczas rozmowy z pierwszym napotkanym Indianinem. Nie 
mam jednak czasu na dalsze wprowadzenia i muszę przejść od razu do części opisowej39.

Etnograf demonstrując tu swoje znawstwo, jest detektywem, który długo 
się trudzi nad rozszyfrowaniem zagadek kultury materialnej. Ten mistrz 
wyciągania wniosków rywalizuje zarówno z tubylczym informatorem, jak 
i z innymi etnografami nie o obiekty, lecz o fakty, które składają się na ich 
opis. Jego wykład to długi podpis do okazu, przedstawiony osobiście opis, 
który nadaje rangę temu, co bez niego można by uznać za błahostki. I nie 
tyle skromne eksponaty czy suche fakty mają zainteresować słuchacza, ile 
wartość, jaką nadaje im poświęcony przez etnografa czas i wysiłek oraz jego 
fachowa wiedza.

Nineteenth-Century America, [w:] Professions and Professional Ideologies in America, red. 
Gerald D. Geison, Chapel Hill: University of North Carolina Press 1983, s. 12–28.

38 Washington Matthews (1843–1905) lekarz wojskowy, z zamiłowania językoznawca 
i etnograf, badacz języków i kultur indiańskich [przyp. tłum].

39 Washington Matthews, Sacred Objects of the Navajo Rites, [w:] The International Folk 
-Lore Congress of the World’s Columbian Exposition, red. Helen Wheeler Bassett i Frederick 
Starr, Chicago: Charles H. Serfel 1898, s. 227–247.
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Taki efekt osiąga się za pomocą retoryki: im skromniejszy materiał, tym 
bardziej imponujący opis etnograficzny. Matthews, określając swą własną 
relację o faktach jako „do znudzenia drobiazgową” i „nie obejmującą nawet 
połowy szczegółów, które powinienem był Państwu opowiedzieć”, przy-
znał, że jego zdolności opisu sięgnęły kresu, gdy doszedł do leżącej na stole 
pałeczki do bicia w bęben. Nawet sami Navajo nie potrafią za pomocą słów 
opisać tego, jak robi się pałeczki do bębna – „tak skomplikowane są bowiem 
zasady ich sporządzania”. Przeprosiwszy za brak krzewu jukki, za pomocą 
którego mógłby ten proces zademonstrować, Matthews zaproponował, że 
każdego, kogo rzecz zainteresuje, gotów jest zabrać na „porośnięte jukką 
pustynie Arizony” i pokazać „jak zrobić pałeczkę do bębna”. W ten sposób 
Matthews stawia czoła dwóm podstawowym problemom wystawy etno-
graficznej. Po pierwsze za pomocą swego etnograficznego występu (czyli 
ilustrowanego wykładu) czyni interesującym to, co wydaje się banalne. Po 
czym wskazuje na ograniczenia opisu słownego, proponując, że zabawi się 
w Indianina, by pokazać co i jak (demonstracja)40. Bogactwo faktów przed-
stawionych słuchaczom, łącznie z przeprosinami za ich suchy i nużący 
charakter to klasyczny przykład „estetyki operacyjnej” Neila Harrisa, która 
oznacza „rozkosz czerpaną z obserwacji procesu i jego badania w poszuki-
waniu autentycznej prawdy”41.

Przekład Ewa Klekot

Za: Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Destination Cultures, University of Califor-
nia Press 1998, s. 17–34.

40 Antropolodzy często „ogrywali Indian” w celu zademonstrowania tego, co trudno było 
opisać słowami: zob. np. Curtis Hinsley Jr., Savages and Scientists: The Smithsonian Institution 
and the Development of American Anthropology, 1846–1910, Waszyngton: Smithsonian Insti-
tution Press 1981, s. 105.

41 Neil Harris, Humbug: The Art of P. T. Barnum, Boston: Little, Browna 1973, s. 79. Jak podaje 
Harris, „Wystawy Barnuma [będące przykładem estetyki operacyjnej] nie porywały widza 
duchowo, lecz skupiały się na informacji i wizualnych przedstawieniach. Widzowie nie musieli 
radzić sobie z abstrakcyjnymi problemami. Piękno, znaczenie, wartości duchowe można było 
pominąć na korzyść tego, co dziwaczne, co działało, albo było autentyczne”.





Muzeum, przedmiot, doświadczenie.
Ewa Klekot rozmawia z Barbarą

Kirshenblatt-Gimblett

EK: Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o obiektach w muzeum: w muzeum 
w ogóle i w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jaką rolę pełnią w muzeum 
przedmioty?

BKG: Zacznijmy od historii muzeum: jego początki łączą się z kolekcjono-
waniem i kolekcją. To jeden z najważniejszych rodowodów nowoczesnego 
muzeum, choć nie jedyny, zwłaszcza, jeśli chodzi o Muzeum Polin. Czyli 
początki to kolekcja, którą prezentowano wystawiając na pokaz zgroma-
dzone obiekty. To nie były wystawy tematyczne, do jakich dziś jesteśmy 
przyzwyczajeni, lecz chodziło o zachwyt i zdziwienie. W epoce niepewno-
ści nauki przedmioty w kolekcji miały być źródłem zdziwienia. To dla mnie 
pierwszy etap. Obiekt pełnił rolę źródła doświadczenia zachwytu połączo-
nego ze zdziwieniem. Od tego bym wyszła: zdziwienie i zachwyt na wiele 
sposobów łączą się z tym, co nazywam „niepewnością nauki”. Potem przyszły 
systematyczne kolekcje i związany z nimi rozwój muzeum; pamiętajmy, że 
antropologia, ludoznawstwo, archeologia, antropologia fizyczna – wszystkie 
te dziedziny nauki powstawały w dużym stopniu jako dyscypliny muzealne, 
kolekcjonujące obiekty materialne. Muzeum stało się składnicą materiałów 
badawczych, a jego wystawy prezentowały wiedzę wytwarzaną przez te 
dyscypliny. Przedmioty w muzeum służyły więc wytwarzaniu wiedzy i to 
byłby etap drugi. Trzeci etap to postkolonializm i zmiany w polityce kultu-
rowej: społeczności, które niegdyś stały się źródłem przedmiotów znajdują-
cych się w muzealnych kolekcjach zmusiły muzeum do reewaluacji kolekcji. 

ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ
Nr 3 / 2016
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Po pierwsze, społeczności, które były twórcami tych przedmiotów zaczęły 
same brać udział w konstruowaniu wystaw o sobie i zaczęły w pewnym 
sensie same siebie wystawiać. Po drugie, muzea musiały się wytłumaczyć 
z tego, jak ich kolekcje – i one same – powstały. Kolejny etap zależy od tego, 
w jakim kraju muzeum się znajduje: czy jest to społeczeństwo osadników, 
jak Stany Zjednoczone, Australia, Kanada; czy społeczeństwo, które niegdyś 
było imperialnym władcą kolonii, czy też, jak na przykład wiele krajów afry-
kańskich, społeczeństwo postkolonialne…

EK: Czy też społeczeństwo post-chłopskie…

BKG: Tak, jak w Polsce; ale o tych wiem stosunkowo mało… W krajach osad-
niczych mamy społeczności tubylcze, od których pochodzą eksponowane 
w muzeach obiekty; byłe kraje imperialne mają w zbiorach muzealnych 
przedmioty wytworzone przez ludność kolonii, której potomkowie zamiesz-
kują kraje postkolonialne. Jednym słowem na tym etapie pojawia się bardzo 
ważna kwestia relacji między tymi, którzy są w posiadaniu obiektów, a tymi, 
czyje te obiekty są. W ten sposób obiekty etnograficzne stają się przedmio-
tem dziedzictwa. W społecznościach tubylczych bardzo często doszło do 
zerwania przekazu kulturowego i dla młodych pokoleń te przechowywane 
w osadniczych czy postimperialnych muzeach przedmioty – uznawane za 
obiekty etnografii lub sztuki – stanowią utracone dziedzictwo przodków. 
Nastąpiła więc poważna zmiana: od prezentowania na wystawie wiedzy 
etnograficznej przeszliśmy do muzeów ukazujących dziedzictwo społecz-
ności, które wytworzyły rzeczy znajdujące się w kolekcji.

Równocześnie dyscypliny, które powstawały jako dziedziny oparte 
o kolekcje kultury materialnej przeniosły się z muzeów na uniwersytety; 
nastąpiła zmiana paradygmatów i kolekcje przestały być im potrzebne. 
W tej sytuacji muzea odzwierciedlały etap tworzenia się tych dyscyplin, 
a one same były już gdzie indziej. Doszło do kryzysu muzeów etnograficz-
nych i antropologicznych na skutek zerwania łączności między muzeami 
a akademicką antropologią. Wraz z rozwojem muzeologii nastąpiła też 
poważna zmiana w podejściu samych muzeów: od muzeum skoncentrowa-
nego na kolekcji przeszliśmy do muzeum skoncentrowanego na zwiedzają-
cym. Wcześniej muzeum głownie chroniło swe zbiory przed publicznością; 
teraz to publiczność stawała się priorytetem. Publiczność muzeum etnogra-
ficznego ma wiele segmentów, a zwiedzający nie jest tylko konsumentem 
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czy osobą, którą interesuje etnografia. Wśród zwiedzających muzea etno-
graficzne należało uwzględnić przedstawicieli grup i społeczności rdzen-
nych, czyli wytwórców znajdujących się w kolekcji rzeczy. To było źródło 
drugiego kryzysu muzeum etnograficznego: chodziło o moralną odpowie-
dzialność muzeum wobec ludzi, do których należały znajdujące się w kolekcji 
obiekty.

EK: Czy sądzisz, że uhistorycznienie obiektów etnograficznych mogło by 
być pomocne w przezwyciężaniu tych kryzysów? Mam na myśli paradygmat 
Fabianowskiej allochronii w konstruowaniu ekspozycji etnograficznych: ich 
zawieszenie w „czasie bez historii”…

BKG: Tak, ten nacisk na zbieranie materiałów z epoki przed kontaktem 
z białymi… Kolekcje zawsze należą do czasu, w którym powstały i w tym 
sensie są historyczne. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, jaką rolę mogą 
odegrać współcześnie? Jakie znaczenie mają dziś? Z perspektywy tożsa-
mości, ciągłości i przekazu treści kulturowych. Dopiero niedawno UNESCO 
włączyło do definicji muzeum zadanie, jakim jest zachowanie dziedzictwa 
niematerialnego.

EK: Kwestie tożsamości i ciągłości prowadzą nas wprost do Muzeum Polin. 
Jak to się stało, że pisząc wcześniej o wytwarzaniu kultury i obiektach etno-
graficznych znalazłaś się w muzeum historycznym?

BKG: Zajmowałam się wystawami światowymi starając się prześledzić jak 
pokazywano na nich Żydów i to, co żydowskie; poczynając od Pałacu Krysz-
tałowego [z 1851 roku] do nowojorskiej wystawy w 1940 roku. Jakie ma 
to znaczenie dla tego muzeum? Wystawy światowe to miejsca, gdzie wiele 
eksperymentowano z metodami wystawienniczymi; bywało też, że kolekcje 
zgromadzone na taką wystawę dawały początek trwałej instytucji muze-
alnej: tak było na przykład w Chicago. Otóż moim zdaniem z perspektywy 
antropologicznej współczesne muzea mają dwojaką genezę: z jednej strony 
to cały zespół praktyk, które Tony Bennett nazywa od ekspozycji muzealnej 
„kompleksem ekspozycyjnym” (exhibitionary complex)1, a z drugiej praktyki, 
które od wystaw światowych można by analogicznie nazwać „kompleksem 
wystawowym” (expositionary complex). Te pierwsze, łączące się z muzeami 
strzegącymi swych cennych kolekcji, skoncentrowanymi na konserwacji 

1 Por. T. Bennett, The Birth of the Museum, Routledge: London, New York 1995, zwł. s. 59–88.
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i restauracji obiektów, prowadzą w efekcie do powstania instytucji konser-
watywnej i patrzącej w przeszłość. Te drugie, oparte bardziej na wykorzy-
staniu efektów teatralnych, narracji i opowieści, eksperymentu i doświad-
czenia dają początek instytucji muzeum patrzącego w przyszłość. Wystawy 
światowe zawsze pokazywały rzeczy nowe, obiecujące na przyszłość, inno-
wacyjne, choć w pewnym momencie przeszły od poetyki pokazywania 
ewolucyjnie rozumianego rozwoju cywilizacji mierzonej jedną (zachodnią) 
miarką do prezentacji zróżnicowania świata. To właśnie zawdzięczamy 
wystawom: wyrazistą narrację, eksperyment w zakresie środków wysta-
wienniczych oraz doświadczenie zwiedzającego kreowane z użyciem efek-
tów teatralnych. Czyli w tym, co „wystawowe” mamy metaforę próby i ekspe-
rymentu, podczas gdy w tym, co ekspozycyjne metaforą jest konserwacja.

EK: Jak więc wygląda kwestia obiektów w Muzeum Polin?

BKG: Po pierwsze: zaczynaliśmy jako muzeum bez żadnej kolekcji. To 
muzeum powstało, bo była do opowiedzenia pewna historia. Dlatego jest 
odmienne od innych muzeów historycznych. Oczywiście nie chodziło o to, 
żeby stworzyć muzeum bez eksponatów. Jednak byliśmy w sytuacji, w której 
pozostały jedynie zgliszcza i opowieść. Tutaj na Muranowie materialnie 
nie pozostało nic. Poza tym, jeśli chodzi o najdawniejszy okres pobytu 
Żydów na terenach objętych narracją naszego muzeum także zachowało 
się bardzo niewiele obiektów, lecz istnieją źródła pisane. Do czasów obej-
mujących wieki XVI i XVII mamy trochę manuskryptów i druków powsta-
łych na tym terenie. Z wieku XVIII i XIX materiał jest, ale to głównie drogie 
obiekty sztuki obrzędowej i niemal nic, co dotyczyłoby życia codziennego. 
Udało nam się zlokalizować jednak trochę zabytków w różnych muzeach, ale 
nie chciano nam ich wypożyczyć, nawet jeśli nie znajdowały się na wysta-
wie, lecz w magazynie. Trudno powiedzieć, dlaczego odmawiano; w kilku 
wypadkach można je było wypożyczyć, ale na krótko. Czyli: w ogóle istnieje 
mało obiektów, które moglibyśmy pokazać, a kiedy je znajdowaliśmy, okazy-
wało się, że kupić się ich nie da, bo za drogie, a wypożyczeń nam odma-
wiano. Powiedzmy więc tak: jeśli moglibyśmy pokazać oryginały, oczywi-
ście zrobilibyśmy to. Jeżeli jednak nie mogę mieć jakiegoś oryginału, który 
jest ważny z perspektywy jakiejś historii, to nie zrezygnuję z opowiedze-
nia tej historii tylko dlatego, że nie mogę pokazać oryginalnego obiektu. 
Konsekwencją takiego podejścia jest to, że dla pewnych okresów histo-
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rycznych nie mamy niemal żadnych obiektów oryginalnych. Ale oczywiście 
gdybyśmy mieli oryginały, znalazłyby się na wystawie; z jednym wyjąt-
kiem: jeżeli nie dałoby się oryginalnego obiektu pokazać tak, żeby pomagał 
opowiedzieć naszą historię. Oryginalność obiektu potrafi odwrócić uwagę 
od opowieści, jeśli się ją fetyszyzuje. Aura obiektu jest silniejsza niż wszystko 
inne wokół. Ale potrafi też podnieść dramatyzm opowieści. Jak przedmioty 
znalezione w ruinach, które pokazujemy w galerii powojennej. Te osierocone 
fragmenty leżą na ziemi.

EK: Działają jak relikwie.

BKG: Bo są relikwiami. Są w gablotach, ale wmontowanych w gruzy. Czło-
wiek nie ma wrażenia, że patrzy na gabloty. Można zrobić dla oryginałów 
takie gabloty, że stają się częścią opowieści.

EK: Czyli jaką rolę odgrywają w Muzeum Polin przedmioty?

BKG: Dramaturgiczną. Pozwalają snuć opowieść w trzech wymiarach, nie 
tylko w dwóch, graficznie, na płask, jak fotografie, ilustracje, tekst pisany. 
Oczywiście oryginalny obiekt wymaga od widza innego rodzaju uwagi. 
Tradycyjnie doświadczenie muzealne konstruowane jest w oparciu o orygi-
nalne obiekty i wielu tego od muzeum oczekuje: że będzie pokazywało 
oryginały. I wcale niekoniecznie potem przyglądamy się im z jakąś specjalną 
uwagą. Ale to oryginały i kropka. Mamy oryginalne drukowane książki 
w dziale poświęconym wczesno nowożytnemu drukarstwu. Sądzę, że to 
ważne, że księga jest oryginalna, bo to dział właśnie o drukowaniu książek. 
Nie wiem jednak, ile osób zdaje sobie sprawę z tego, że to oryginał… Wszyscy 
mówią, że przedmioty oryginalne są tak ważne, ale kiedy pokazujemy orygi-
nały niekoniecznie zwracają na nie uwagę. W dziale o czasach powojennych 
jest mały pamiętnik z wpisami młodych ludzi z całego świata. Był Festiwal 
Młodzieży, właścicielka nie mogła wyjechać z Polski, ale cały świat przyje-
chał do niej. To bardzo skromny obiekt. Ale wydaje mi się, że właśnie ta jego 
skromność, zwyczajność, ulotność potrafią działać w szczególny sposób.

EK: Na wystawie głównej w Polin są eksponaty o różnym statusie: orygi-
nały, kopie, repliki…

BKG: Było wiele oryginałów, których nie mogliśmy mieć. Dobrym przykła-
dem repliki, która zastępuje nieosiągany dla nas obiekt jest puszka kwestar-
ska bractwa pogrzebowego z XVIII wieku, wykonana najprawdopodobniej 
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w Krakowie. Niezwykły obiekt, chyba jeden z najlepszych, jakie mogłabym 
sobie wyobrazić. Jest ze srebra; bardzo niewielka; tak mała, że byłam zasko-
czona, kiedy ją zobaczyłam w oryginale; jest wielkości kubka do kawy ze 
Starbucksa, naprawdę mała. Ma sześciokątną podstawę, pokrywkę i ucho. 
Tradycją jest dawanie jałmużny, gdy ktoś umrze, bo dzięki dobroczynności 
zbawiamy siebie samych od wiecznej śmierci. I zwykle zbiera tę jałmużnę 
ktoś z Chewra Kadisha, bractwa pogrzebowego, przy bramie cmentarza. 
Ta niezwykła puszka, o której mówię, była darem grupy młodych ludzi dla 
bractwa pogrzebowego; na jej ścianach są ryty przedstawiające kolejne etapy 
przygotowania ciała zmarłego do żydowskiego pogrzebu. Czyli to, czym się 
bractwo pogrzebowe zajmowało. Cała opowieść o bractwie pogrzebowym 
jest zawarta w tej jednej puszce; są też na niej inskrypcje mówiące o tym, 
kto ją ofiarował i tak dalej. Tę właśnie puszkę znaleźliśmy w Muzeum Naro-
dowym w Krakowie i chcieliśmy wypożyczyć. Dostaliśmy odmowę. A ta 
puszka nie jest jakąś supergwiazdą ekspozycji, eksponatem, bez którego nie 
można się obyć – wręcz przeciwnie, leży upchnięta z tyłu, na jednej z wielu 
półek, zupełnie schowana. Nikt nie zwraca na nią uwagi, nikt nie wie, co to 
jest, nikt jej nie widzi – a u nas byłaby gwiazdą. Zrobiłam nawet zdjęcia na 
wystawie, żeby pokazać im, jak bardzo jej nie widać. Na nic. Nie zgodzili się 
wypożyczyć. Dlaczego? Powiedzieli: „możecie sobie zrobić kopię; tylko nie 
może być tej samej wielkości, co oryginał; i nie wolno w całości kopiować 
inskrypcji”. Bo chodzi o to, żeby nikt nie użył jej jako falsyfikatu; a prze-
cież moglibyśmy zrobić jakiś znak we wnętrzu, albo na pokrywce, na uchu 
– jest wiele sposobów, żeby zaznaczyć, że to nie oryginał – dlaczego trzeba 
uszkodzić właśnie inskrypcję i zmienić wymiary? Tak, czy inaczej, mamy 
tę replikę. Dlaczego było ważne, żeby znalazła się na wystawie? Chcieliśmy, 
żeby zwiedzający poczuł, czym jest taki przedmiot, nawet bez oryginału; 
chcieliśmy też skonstruować całą opowieść o bractwie pogrzebowym na 
podstawie tego obiektu: przedstawień, które są na nim i jego historii. Nie 
chcieliśmy tego robić za pomocą zdjęć; ani też jakiejś abstrakcyjnej formy ze 
szkła, czy czegoś innego. Zrobiliśmy tę replikę, a postument, na którym jest 
umieszczona – znacznie większy on niej samej – powtarza kształt puszki 
i na każdej jego ścianie można zobaczyć w powiększeniu sceny wyryte na jej 
ściankach. Na ścianach jest grafika i teksty; ale chcieliśmy, żeby opowieść 
stała się trójwymiarowa; chcieliśmy, innymi słowy, żeby przedmiot był na 
wystawie obecny nawet jeśli nie możemy mieć oryginału. Wystawa jest 
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moim zdaniem nie tylko doświadczeniem wizualnym, ale też haptycznym. 
Ciało zwiedzającego porusza się w przestrzeni wystawy; to coś całkiem 
innego niż nieruchome siedzenie w kinie i patrzenie w jedną stronę.

EK: Na takie doświadczenie pozwala replika synagogi w Gwoźdźcu…

BKG: Gwoździec to nie jest replika, ale materializacja procesu: najistotniej-
sze jest to, w jaki sposób możliwe było wykonanie tego obiektu. Dlatego jest 
wokół dachu ta obszerna informacja o tym, jak synagogę dokumentowano 
i kto to robił, a potem kto i w jaki sposób pracował przy wykonaniu naszego 
eksponatu. Chociaż sądzę, że wielu zwiedzających, którzy wchodzą pod 
pokryte polichromiami sklepienie synagogi nie wiedzą tego. Oni raczej prze-
noszą się w inne miejsce i czas. Niektórzy są tak poruszeni, że wszystko im 
jedno, czy to kopia, czy replika – po prostu przeżywają swoje doświadczenie 
podroży w inny świat. Dla nich kwestia czy to prawdziwe, czy nie jest bez 
znaczenia. Oczywiście tutaj bardzo ważna jest skala obiektu i jego działanie 
na zmysły. Doświadczenie jest przecież ucieleśnione.

SUMMARY

Objects in a museum is the main subject of both Barbara Kirshenblatt-Gimblett’s article on 
“Objects of Ethnography” and the interview with her carried out by Ewa Klekot. According 
to Kirshenblatt-Gimblett, ethnographic objects have the status of fragments, and ethno-
graphic museums have been trying hard to change it. At the same time, however, they are 
fragments of real worlds, and it is exactly this status that gives them the value of authentic-
ity. On the other hand, the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw, Poland, 
has virtually no collection. As a curator of its core exhibition, Kirsheblatt-Gimblett ponders 
over the role of objects in a narrative museum, pointing at their role in making the visitor 
live the story being told by the exhibition. What counts here more is the authenticity of the 
visitor’s experience rather than the material authenticity of an object.
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Coniuge et impera. Idea zarządzania
humanistycznego muzeum

w świetle badań empirycznych

Humanistyczne zarządzanie organizacją w centrum swoich praktyk 
stawia podmiotowość jednostek uwikłanych w jej funkcjonowanie. 
Opiera się na filozofii budowania opartych na wzajemnych zaufaniu 

więzi z aktorami działającymi zarówno wewnątrz firmy (pracownicy), jak 
i w jej otoczeniu (środowisko organizacji). Idea spojrzenia na zarządzanie 
z perspektywy doświadczenia jednostkowego nie jest nowa1, ale obecnie 
widoczny jest czytelny wzrost zainteresowania tą koncepcją wśród badaczy 
i praktyków2, który Monika Kostera argumentuje dwiema okolicznościami. 
Po pierwsze, przesunięciem paradygmatu w dyskursie o zarządzaniu 
z ekonomicznego (perspektywa efektywnościowa) na rzecz humanistycz-
nego. Po drugie, potrzebą sformułowania nowego systemu zarządzania, 
którą dostrzeżono w czasie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego 
i społecznego [Kostera 2015: 10–11]. Humanistyczne postrzeganie organi-
zacji jest jednoznaczne z przyznaniem jednostkom statusu podmiotu dzia-
łającego – osadzeni w konkretnym czasie i przestrzeni członkowie wspól-
not kulturowych mają dostęp do sieci podzielanych społecznie znaczeń, 
ale jednocześnie obdarzeni są mocą nadawania nowych sensów zjawiskom 
i wydarzeniom. Jeśli za scenę interakcji i działań refleksyjnych przyjmiemy 

1 Do prekursorów nurtu humanistycznego w zarządzaniu zaliczani są Max Weber oraz 
Elton Mayo [Kociatkiewicz, Kostera 2013].

2 Jeden z numerów czasopisma „Problemy zarządzania” (4/2013) został poświęcony 
zarządzaniu humanistycznemu.
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przestrzeń organizacji, to klarownym staje się jej tymczasowy, doraźny 
charakter. Anthony Giddens objaśnia to w następujący sposób: „Każdy czyn, 
który przyczynia się do reprodukowania struktury, jest zarazem czynem 
wytwarzającym, twórczym przedsięwzięciem, i jako taki może zainicjować 
zmianę zmieniając strukturę, a zarazem reprodukując ją – tak samo, jak 
znaczenie słów zmienia się w czasie ich użytkowania i z powodu użytkowa-
nia” [Giddens 2001: 182].

Wysiłku przeniesienia założeń zarządzania humanistycznego na grunt 
instytucji muzeum podjęła się Katarzyna Barańska. Publikacją Muzeum 
w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych [2013] 
autorka wpisuje się w nurt refleksji polskich badaczy nad związkami zarzą-
dzania i humanistyki w perspektywie organizacji kultury [Kostera 2015: 
18–19]3. Kluczową dla Barańskiej kategorią humanistycznego wymiaru 
zarządzania w muzeum jest zasada coniuge et impera – zarządzaj przez 
łączenie [Barańska 2013: 53]. Przyjęcie tej idei jest konsekwencją supozy-
cji o fundamentalnej wartości, jaką dla muzeum stanowią jego pracownicy 
– ich wiedza oraz doświadczenie. Zarządzanie ze współczynnikiem humani-
stycznym powinno zatem polegać na zapewnieniu pracownikom warunków 
niezbędnych do ich rozwoju zawodowego oraz na budowaniu relacji partner-
stwa pomiędzy wszystkimi członkami instytucji. Ponadto odpowiedzialne 
zarządzanie oznacza partycypacyjne „budowanie wspólnoty wartości” 
[Barańska 2013: 207] z jednostkami działającymi poza organizacją, uwrażli-
wienie muzeum na sprawy społeczne. W tym miejscu posiłkować się można 
koncepcją post-muzeów Eilean Hooper-Greenhill – ich kluczowym celem jest 
propagowanie idei egalitarnego i sprawiedliwego społeczeństwa. U podstaw 
tej idei leży założenie, że kultura stanowi podstawę konstruowania i repro-
dukowania poczucia tożsamości indywidualnej i zbiorowej oraz kształtuje 
społeczną i etyczną odpowiedzialność [Hooper-Greenhill 2007: 1].

Analizowana polityka zarządzania w innym kontekście niż podejście 
ekonomiczne rozważa pojęcie zysku. Wynika to po części z tego powodu, 
że trudno wskazać jednoznaczne wskaźniki efektywności poruszając się 
w sferze dóbr niematerialnych – zyskiem są przeżycia kulturalne [Barańska 
2013: 203], zyskiem jest każdy zwiedzający, „który po wizycie w muzeum 

3 Do tego samego nurtu możemy także zaliczyć pracę Romana Batko i Roberta Kotow-
skiego. Autorzy opisują proces zmian w zarządzaniu instytucją muzealną na przykładzie 
Muzeum Narodowego w Kielcach [2010].
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wyjdzie wzbogacony o wiedzę czy doznania estetyczne” [Barańska 2013: 
168]. Poszukując kryteriów użyteczności muzeów, Barańska stoi na stano-
wisku, że fundamentalną wartością, która pozwala ustanowić relacje 
pomiędzy ekonomią a muzeami jest jakość tych ostatnich: „To ona sprawia, 
że ludzie chcą je odwiedzać, dzięki temu powiększa się liczba zwiedzających 
[…] Jakość jest tu więc kluczem do sukcesu” [Barańska 2013: 204].

Odwołując się do klasycznego w naukach o zarządzaniu katalogu obowiąz-
ków kierującego organizacją – planowania, organizowania, motywowania 
oraz kontroli – Barańska rozpatruje je z punktu widzenia humanistycznego 
zarządzania w instytucjach muzealnych. W tym kontekście planowanie dzia-
łań zasadza się na realizowaniu misji muzeum – takiej, która pozwala zacho-
wać tożsamość instytucji – przy jednoczesnym uznaniu współuczestnictwa 
i współodpowiedzialności strony społecznej. Dodatkowo konstruowane 
plany powinny być w miarę elastyczne, by umożliwić organizacji reakcję 
na bieżące zjawiska społeczno-kulturowe. Barańska tłumaczy to istotą 
muzeów, a szerzej instytucji kultury, które „z założenia są nakierowane na 
człowieka i jego sprawy, muszą więc zabiegać o to, by stanowić dla ludzi 
ważny element na drodze poszukiwania sensów i sposobów bycia-w-świe-
cie” [Barańska 2013: 210]. Funkcja organizowania odnosi się w szczególności 
do zaprojektowania przestrzeni pracy, która nie budzi sporów i konfliktów, 
natomiast sprzyja procesowi kumulowania wypracowanej przez pracowni-
ków rzetelnej i systematycznej wiedzy – zdobywanej zarówno indywidual-
nie, jak i w ramach działań zespołowych. Wspólna wiedza stanowi zasób, 
które muzea wykorzystują do konstruowania jakościowego przekazu skie-
rowanego do potencjalnych odbiorców. Kolejne zadanie, czyli motywowanie 
Barańska ściśle wiąże z charakterem przywództwa. Obserwacje poczynione 
przez Autorkę świadczą, że obszar motywowania pracowników w instytu-
cjach muzealnych jest znacznie zaniedbany. Powodów takiego stanu rzeczy 
upatruje między innymi w zapisach ustawowych, które nie precyzują kryte-
riów, jakie powinien spełniać kandydat na dyrektora muzeum publicznego. 
Tymczasem zarządzanie humanistyczne wymaga umiejętności komunika-
cyjnych oraz talentu „do aranżowania więzi międzyludzkich, one bowiem 
prowadzą jednoznacznie do umacniania communitas. We wspólnocie zaś 
ludzie motywują się wzajemnie, powiązanie więc przywództwa i motywo-
wania jest tu szczególnie widoczne” [Barańska 2013: 216]. Ostatnią podsta-
wową funkcją zarządzania jest kontrolowanie. Na to zagadnienie nakłada 
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się wyżej zasygnalizowana problematyczność obiektywnego pomiaru jako-
ści działania muzeum. Praca naukowa, którą wykonują pracownicy mery-
toryczni opiera się prostym regułom kwantyfikacji. Autorka proponuje 
uzupełnić paradygmat zarządzania humanistycznego w obszarze kontroli 
zasadą Pełnej Partycypacji w Zarządzaniu. Podstawą tej filozofii jest „otrzy-
mywanie informacji zwrotnej na temat działań podejmowanych w ramach 
stosunku pracy” [Barańska 2013: 220]. Świadomość celu podejmowania 
codziennych obowiązków zawodowych, ich znaczenia w perspektywie całej 
organizacji zdaniem autorów koncepcji pozwala pracownikom nadać swojej 
pracy i życiu sens. Informacja zwrotna daje jednostkom poczucie sprawczo-
ści, a jednocześnie umiejscawia we wspólnocie.

Model teoretyczny implementowanej na potrzeby instytucji kultury 
koncepcji zarządzania Barańska opatrzyła wieloma przykładami, które 
kreślą potencjalne możliwości adaptacyjne muzeów do przyjęcia jego zale-
ceń w codziennej działalności. Korzystając z własnych doświadczeń badaw-
czych oraz materiału empirycznego zgromadzonego w trakcie realizowania 
projektu „Projektowanie zmiany kulturowej – muzeum otwarte a praktyki 
społeczne”, w kolejnej części artykułu spróbuję zilustrować, w jakim stop-
niu procedury kierowania w polskich muzeach są zbieżne z wytycznymi 
zarządzania humanistycznego. Moim celem jest zrekonstruowanie obec-
nego w świadomości muzealników paradygmatu zarządzania w ich miej-
scach pracy. Ramy artykułu nie pozwalają odnieść się do całościowej proble-
matyki zarządzania humanistycznego w placówkach muzealnych, dlatego 
ograniczę się do kilku wskaźników tego zagadnienia: kategorii sukcesu, 
możliwości samorealizacji oraz stosunków między pracownikami.

Głównymi aktorami mojego projektu badawczego uczyniłam środowi-
sko muzealników4, a dokładnie pracowników merytorycznych muzeów 
– jak precyzuje ustawa o muzeach z 1996 roku, pracowników zatrudnio-
nych na stanowiskach związanych z działalnością podstawową muzeów. 
Instytucję muzeum definiuję za Marianem Golką jako zorganizowany zespół 
ludzi „występujących w określonych rolach społecznych, a także ich zacho-
wań mających doniosłość publiczną, interakcji, świadomości, środków dzia-
łania i norm działania, zaś wszystko to razem służy realizacji określonych 
celów” [Golka 2007: 273], ponadto sytuuję ją na poziomie mezostruktu-

4 Terminu muzealnik używam na określenie wszystkich badanych aktorów. Nie wprowa-
dzam rozróżnienia na muzealnika i kuratora.
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ralnym, czyli przyjmuję, że jest rezultatem interakcji pomiędzy sprawczo-
ścią jednostki a szerszym kontekstem społeczno-kulturowym [Kirchberg 
2007: 126]. Dobierając konkretną próbę muzeów, kierowałam się przesłan-
kami wynikającymi z teorii pola Pierre’a Bourdieu. Zgodnie z programem 
perspektywy konfliktowej Bourdieu, instytucje muzealne walczą między 
sobą w obrębie pola artystycznego o uzyskanie przewagi symbolicznej nad 
innymi uczestnikami gry. Przyjmuję, że niektóre własności muzeów będą 
zwiększać lub zmniejszać szanse na otrzymanie legitymacji do definiowania 
i wyznaczania granic pola [Bourdieu, Wacquant 2001: 79–80]. Tymi cechami 
są położenie muzeum w polu (centrum versus peryferie), instytucje działa-
jące od niedawna versus te z długą historią oraz rodzaj gromadzonych zbio-
rów. Ponadto dołożyłam starań, by wyselekcjonowane do badania muzea 
odzwierciedlały bogactwo i różnorodność instytucji publicznych5 działają-
cych w Polsce – wybrane instytucje reprezentują muzea narodowe, histo-
ryczne (włączając w to placówki miejskie, o charakterze martyrologicznym 
oraz biograficznym), sztuki współczesnej oraz o nachyleniu terytorialnym 
(lokalne i regionalne). W każdym z trzynastu wytypowanych do badań 
muzeum przeprowadziłam wywiady z osobą zarządzającą daną placówką 
oraz z muzealnikiem nie piastującym funkcji kierowniczych. Zebrany 
materiał empiryczny przeanalizowałam, wykorzystując zasady metody 
hermeneutyki obiektywnej. U podstaw tej metody badawczej leżą założe-
nia mówiące, że działania jednostki mogą być generowane przez mechani-
zmy, których nie jest świadoma; podejmowane przez nią działania mieszczą 
się w granicach określonych ram społeczno-kulturalnych i biologicznych; 
tworzenie się indywidualności aktywnej jednostki zachodzi w istniejących 
uwarunkowaniach [Urbaniak-Zając 2013: 221]. Zasadniczym celem herme-
neutyki obiektywnej jest zrekonstruowanie obiektywnego, niezależnego 
od subiektywnych interpretacji, znaczenia działania podmiotu. Przy czym 
należy pamiętać, że chociaż socjologa nie interesuje ujawnienie jednostko-
wych intencji, ale tego, co faktycznie podmiot działający wyraził w procesie 
interakcji, to wymiary subiektywny (intencjonalny) i obiektywny (na ogół 
nieuświadamiany przez działającego) działania są od siebie zależne, ponie-
waż pula społecznie podzielanych znaczeń stanowi fundament dokony-

5 Wśród trzynastu eksplorowanych muzeów znalazły się muzea podległe Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (instytucje państwowe), muzea samorządowe (utworzone przez jed-
nostki samorządu terytorialnego) oraz muzea współprowadzone (samorządowo-państwowe).
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wanych wyborów. Zgodnie z terminologią hermeneutyki obiektywnej, dla 
badacza ważne są obiektywne struktury znaczenia oraz ukryte (latentne) 
struktury sensu wytwarzane za pomocą społecznie podzielanych reguł, 
które jednostki stosują w praktyce codziennej [Urbaniak-Zając 2013: 
175–178]. Reguły mogą, ale nie muszą mieć charakteru uniwersalnego, zaś 
sposoby ich wykorzystywania są uzależnione od kontekstu społeczno-histo-
rycznego. Istnienie reguł sprawia, że świat społeczny jest przewidywalny, 
jednostki są w stanie zrozumieć działania innych oraz – co jest szczególnie 
istotne w praktyce badawczej – umożliwia wyjaśnienie procesów produ-
kowania, reprodukowania oraz transformacji struktur sensu i znaczenia 
[Urbaniak-Zając 2013: 189]. Na podstawie wypowiedzi muzealników dążę 
do zrekonstruowania obiektywnych – „niezależnych od naszej każdorazowo 
subiektywnej interpretacji” [Urbaniak-Zając 2013: 178] – struktur sensu, 
które znajdują odbicie w ich słowach.

Zakładam, że jednostki umiejscowione w konkretnym kontekście 
społeczno-historycznym, działające w zbliżonych warunkach wyznacza-
nych przez procesy polityczne i kulturowe oraz pozostające pod wpływem 
bieżącego dyskursu z zakresu muzealnictwa, będą nadawać swoim wybo-
rom podobne znaczenia [Urbaniak-Zając 2013, Flick 2009, Reichertz 2004]. 
Jednocześnie indywidualne doświadczenia zawodowe – praca w różnych 
instytucjach i na różnych pozycjach w strukturze organizacyjnej – konsty-
tuują oceny muzealników na temat najlepszych sposobów zarządzania 
i realizowania misji placówki. Jednym z kryteriów oceny efektywności dzia-
łań jest osiągany przez organizacje sukces, który przez pryzmat zarządza-
nia humanistycznego

powinien być […] postrzegany w odniesieniu do personalnego odbioru działań tych 
instytucji i oceniany raczej w kategoriach jakościowych […]. Oznacza to uwrażliwie-
nie zarządzających kulturą i decydentów na głębokie przeżycia odbiorców i budowanie 
przekonania, że to, co niematerialne, jest niejednokrotnie istotniejsze dla rozwoju czło-
wieka, niż to, co wymierne [Barańska 2013: 30].

Tymczasem w dyskursie medialnym kluczową kategorię sukcesu stanowi 
aspekt ilościowy – frekwencja, którą rozmówcy traktują z rezerwą. Jeden 
z interlokutorów zwrócił uwagę na jej charakter relatywny i pozornie demo-
kratyczny wymiar:
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Są muzea, bym powiedział, bardziej takie wyrafinowane czy bardziej elitarne i one też 
mają prawo istnieć, […] jakieś muzea diecezjalne na przykład ze sztuką sakralną. […] 
To jest tak jak galeria sztuki współczesnej, […]. Jeśli jest wernisaż tam, prawda, i tam 
przyjdzie 30 zapaleńców, no to jest wielki sukces i trąbią potem o tym gazety. Gdyby 
przyszło 30 osób na otwarcie Muzeum Narodowego w Warszawie to wszyscy by się 
śmiali albo płakali. Tak, że ta frekwencja jest w moim przekonaniu fetyszem, to nie jest 
ten czynnik [Z, muzeum miejskie]6.

W subiektywnym poczuciu muzealników ocena powinna być dokony-
wana na podstawie efektów ich codziennej pracy związanej z realizowaniem 
misji, ochroną i naukowym opracowywaniem zbiorów. Stanowisko takie 
podzielają wszyscy respondenci bez względu na typ muzeum, który repre-
zentują. Próbując sprecyzować przyczyny sukcesu muzeum zgodnie dystan-
sowali się od „fetyszu frekwencji” [Z, muzeum martyrologiczne] na rzecz 
przyczyn mniej wymiernych, jak wysoka ocena ich pracy płynąca zarówno 
ze strony widzów, jak i profesjonalistów czy znawców tematu. Sukcesem 
są wszelkie wydarzenia, które pozostają w pamięci ich uczestników, które 
pobudzają ich do refleksji i dyskusji. Sukces gwarantuje przychylna recen-
zja opublikowanego katalogu do wystawy czy doceniona w szerszym środo-
wisku muzealników skutecznie przeprowadzona konserwacja. Sukcesem 
może być także przekonanie organizatorów, że muzeum jest instytucją 
wartą finansowania, a także umiejętność przyciągania darczyńców i spon-
sorów. Innym wymiarem sukcesu muzeum jest jego aktywny udział na 
rzecz zmiany społecznej oraz zdolność wpływania na sposób postrzegania 
rzeczywistości przez gości odwiedzających muzea, chociaż jeden z interlo-
kutorów przyznaje: „To jest takie oczywiście górnolotne sformułowanie, ale 
gdybym w to nie wierzył, to powinienem rzucić tutaj pracę i przenieść się do 
banku, na przykład” [Z, muzeum sztuki najnowszej]. Koncentracja na osią-
ganiu jak najwyższych statystyk frekwencyjnych za pomocą takich praktyk, 
jak obniżenie poziomu merytorycznego przekazu, powoduje dystansowanie 
się od podstawowej misji muzeów, którą rozmówcy utożsamiają z kształto-
waniem gustu i uczenia odbiorców wrażliwości. Niestety wymogi stawiane 
muzeom przez publiczny podmiot finansujący sprowadzają ocenę działal-
ności instytucji do kryteriów ilościowych, które nie uwzględniają trudniej 
uchwytnych rezultatów praktyk muzealnych.

6 Dla zachowania pełnej anonimowości respondentów, cytując ich wypowiedzi w nawia-
sach podaję tylko ich miejsce w strukturze organizacyjnej muzeum (Z – osoba zarządzająca, 
M – pracownik merytoryczny) oraz typ muzeum, który reprezentują.
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Kolejny wybrany przeze mnie do analizy element modelu zarządzania 
humanistycznego odnosi się do idei, że „pracowników należy traktować 
jako najważniejszy zasób muzeum” [Barańska 2013: 195]. Z wypowiedzi 
badanych aktorów na temat zakresu kompetencji niezbędnych do pracy 
w muzeum wyraźnie rysują się trzy zagadnienia – umiejętność wyjścia 
poza wyuczoną rolę historyka sztuki, działalność naukowa oraz wypełnia-
nie misji osoby społecznego zaufania. Wybór tych konkretnych cech podyk-
towany jest pragmatyczną oceną zadań jakie w swojej codziennej pracy 
wypełnia muzealnik:

Ten problem z naszym zawodem jest właśnie taki, że jesteśmy taką hybrydą troszeczkę, 
bo z jednej strony zajmujemy się badaniami naukowymi […], ale z drugiej strony dużo 
czasu zajmuje nam zajmowanie się opieką nad powierzonym zbiorem. […] oprócz tej 
pracy naukowej mamy również taką pracę organizacyjną, jak właśnie opieka nad zbio-
rami, przygotowanie do wywozów, opisy jakieś najróżniejsze tych obiektów, przygo-
towywanie najróżniejszych dokumentacji tych zabytków. Oprócz tego właśnie jeszcze 
kolejna działka dotycząca samego przygotowania wystaw. Czyli owszem są panowie 
montażyści, cała grupa, która się zajmuje montowaniem, ale merytoryczny pracownik 
musi oczywiście przygotować bardzo dokładny scenariusz każde ekspozycji i tak dalej, 
i mieć jakąś tam wizję. Czasami jest zatrudniony plastyk czy ktoś, kto nam przygoto-
wuje projekt aranżacji, żeby ten przekaz był właśnie taki bardziej trafiający właśnie do 
widza. Ale tak czy siak, to się sprowadza do bardzo ciężkiej pracy fizycznej. […] Tak, że 
mamy jakby bardzo urozmaicony (uśmiech) zakres prac [M, muzeum narodowe].

W świadomości zbiorowej badanych dominują negatywne opinie doty-
czące przesunięcia w obowiązkach zawodowych akcentu z pracy mery-
torycznej na typowo urzędniczą. Badani podzielają przekonanie, że efek-
tem nadmiernie rozbudowanej biurokracji jest przeciążenie zadaniami 
administracyjno-biurowymi:

Tak, że coraz bardziej wydaje mi się, że moja praca staje się po prostu pracą urzędnika, 
który musi na rozliczne zapytania odpowiedzieć. Natomiast realizacja wielkich ambicji 
i pomysłów młodzieńczych coraz bardziej, no niestety, jest tu mielona przez rozmaite 
okoliczności zewnętrzne, nawet niezależne zupełnie właśnie od dobrej woli pracownika, 
który chciałby, ale często po prostu nie może [M, muzeum narodowe].

Problem ten szczególnie narasta w mniejszych placówkach, które nie 
mają rozbudowanej struktury organizacyjnej, więc zadania edukacyjne oraz 
promocyjne wchodzą w zakres obowiązków pracowników merytorycznych:

Kiedyś to było tak, że faktycznie ten kustosz, taki kustosz działu na przykład […] historii 
XIX wieku […] był nie do ruszenia, on sobie coś tam robił, opracowywał te eksponaty, 
wydawał katalogi co jakiś czas, albo całe życie pisał katalog, który (uśmiech) nigdy nie 
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powstał. A teraz… i też u nas kustosze, wszyscy w zasadzie pracownicy mają dyżury 
merytoryczne na wystawach [M, muzeum miejskie].

O ile dla większości aktorów wywiązywanie się z dodatkowych zadań 
stanowi rzeczywistość pracy w muzeum, o tyle jeden z rozmówców, muze-
alnik z długoletnim stażem, wprost przyznaje, że obarczenie kolejnymi 
obowiązkami krępuje rozwój zawodowy:

Im jestem starsza tym bardziej postrzegam pracę w muzeum jako stratę czasu. Bo mam 
jeszcze coś, że tak powiem, do powiedzenia o sztuce polskiej XIX i XX wieku I te godziny, 
które spędzam tutaj, one są potrzebne dla muzeum, wierzę, że to, co robię tutaj dobrze, 
natomiast dla mnie, dla mojego życia, dla mojego życia zawodowego to jest strata czasu 
[M, muzeum narodowe].

Podczas, gdy praca naukowa nad zbiorem – chociaż stanowi tylko jedną 
z aktywności muzealnika – jest immanentnym składnikiem tożsamości 
pracownika merytorycznego muzeum:

Człowiek, który się nie rozwija, nie pisze, nie publikuje nie powinien w muzeum praco-
wać, nie powinien zajmować […] miejsca w dziale merytorycznym. Może pracować 
w edukacji, może pracować w dziale głównego inwentaryzatora, natomiast w działach 
merytorycznych powinni pracować ludzie, którzy piszą, publikują, mają coś na temat 
sztuki do powiedzenia [M, muzeum narodowe].

Wśród rozmówców podzielane jest przekonanie o ograniczonych możli-
wościach rozwoju zawodowego (np. udział w płatnych konferencjach, zakup 
najnowszych publikacji, wizyty w innych muzeach). W dyskursie muzealni-
ków dominuje stanowisko, że niezadowalający poziom finansowania dzia-
łalności muzeów jest zasadniczą przyczyną, dla której nie inwestuje się 
w pracowników, co ilustrują następujące wypowiedzi:

W życiu […] konferencyjnym […] uczestniczymy dość intensywnie i w miarę możliwości 
jesteśmy w tym finansowo wspierani przez dyrekcję [M, muzeum narodowe].

Staram się pobudzać kolegów do wyjazdów, do kontaktów zawodowych przez pryzmat 
nie tylko organizowania wystaw, ale udziału w konferencjach. […] Trzeba jechać i poka-
zywać wyniki swojej pracy. […] Jeżeli pracujecie państwo naukowo, to macie wyniki, 
jak macie wyniki, to trzeba je pokazywać w formie referatu na konferencjach, publiko-
wać. Wiem, że w minionych latach mało osób wyjeżdżało. Natomiast się staram tę sytu-
ację zmienić i praktycznie wszyscy z wszystkich działów zaczęli już jeździć w dużych 
ilościach. Jeszcze mam z kolei kłopot, bo mnie pani księgowa dręczy, że jest za dużo na 
delegacje wydane. […] jest bardzo duża obfitość na przykład konferencji, lada moment 
mamy na przykład konferencję konserwatorów zabytków we Wrocławiu, wpisowe 400 
euro, ktoś upadł na głowę, ktoś upadł na głowę. W euro, bo to jest międzynarodowa 
[Z, muzeum regionalne].
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Do wyjątków należy postawa jednego z zarządzających, który deklaruje, 
że „muzeum musi inwestować w pewnych ludzi i ja to robię świadomie” 
[Z, muzeum narodowe], by zaraz dodać:

„nie wszyscy się mogą [dokształcać] […] jeśli to wynika z działalności danego pracow-
nika, która jest wpisana w plan muzeum, to oczywiście tak. Bardzo nie lubię jeżeli moi 
pracownicy na przykład znajdują w Internecie jakąś konferencję […] i oświadczają mi, 
że ich referat został tam przyjęty i chcą tam pojechać ni z tego ni z owego” [Z, muzeum 
narodowe].

Ponadto respondenci krytycznie oceniają poziom studiów podyplomo-
wych z zakresu muzealnictwa, które ich zdaniem nie przygotowują do pracy 
w zawodzie. Bazując na swoich doświadczeniach osobistych, zarządzający 
jednym z muzeów sztuki najnowszej ocenił je następująco:

Uważam że to jest kiepski sposób na dokształcenie, szczerze powiedziawszy, zwłaszcza 
studia muzeologiczne, podyplomowe. Moim zdaniem one są dosyć niskiego poziomu. One 
zostały wymyślone tylko dlatego, że wiadomo, iż muzealnik, by móc pokonać kolejny 
szczebel swojej kariery, musi takie studia skończyć. I cynicznie to wykorzystują uczelnie, 
tworząc te kierunki. Nie mówię o wszystkich […]. No i ja wiem jak wyglądały te studia. 
No to jest żenada, wyciąganie po prostu pieniędzy od ludzi. Gdyby były poważnie trak-
towane, to jak najbardziej. No może takie są Doroty Folgi, ona jest jednak takim muze-
alnikiem autorefleksyjnym [Z, muzeum sztuki najnowszej].

Kolejnym zadaniem, które stoi przed osobą organizującą pracę zespołu 
w muzeum, jest stworzenie atmosfery, która korzystnie wpływa na zaan-
gażowanie pracowników w podejmowane działania. Jednym z aspektów 
tego zagadnienia są partnerskie relacje pomiędzy pracownikami usytuowa-
nymi w różnych działach struktury organizacyjnej placówki. W literaturze 
przedmiotu wskazuje się na problem izolowania edukatorów od środowi-
ska pracowników merytorycznych [Zolberg 1994, Batko, Kotowski 2010: 55, 
Kowalczyk 2010, Szeląg 2012] i marginalizowanie ich roli w realizowaniu 
misji muzealnej. Stanowisko to podziela również Katarzyna Barańska, która 
przekonuje, że „skupienie się na łagodzeniu […] sporów jest jednym z istot-
niejszych zadań zarządzających muzeami” [Barańska 2013: 212].

W każdej instytucji, w której realizowałam badania, są wyodrębnione 
działy edukacji. Analiza materiału empirycznego wykazała, że interloku-
torzy przyjmują jedną z dwóch ocen – trudne, ale partnerskie działania 
albo otwarty konflikt pomiędzy stronami. Badani podzielający twierdze-
nie o efektywnej współpracy muzealników i edukatorów poszukują źródeł 
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jej sukcesu w praktykowaniu pracy zespołowej podczas projektowania 
i organizowania wystaw. Przyjęty model współdziałania pozwala zapobie-
gać potencjalnym nieporozumieniom pomiędzy merytorycznymi opieku-
nami ekspozycji, a osobami odpowiedzialnymi za opracowanie materiałów 
edukacyjnych. Asumptem do powstawania konfliktów są na ogół sprzeczne 
priorytety, które przyświecają współautorom koncepcji wystawy. Dla muze-
alnika ekspozycja stanowi zwieńczenie gruntownych badań [Borusiewicz 
2012: 137], podstawowym zaś celem dla edukatora jest przetłumaczenie 
hermetycznych rozważań naukowych na język, który będzie zrozumiały dla 
odbiorców. Rozmówcy są zgodni, że czasem trudno jest im przekazać swoją 
wiedzę w tak zwartej formule, jakiej oczekuje dział edukacji, ale deklarują, 
że efekt synergii sprzyja tworzeniu wysokiej jakości przekazu satysfak-
cjonującej muzealników i edukatorów. Zaletą pracy zespołowej jest także 
przeciwdziałanie izolacji pracowników działu edukacji i budowanie więzi 
między wszystkimi pracownikami muzeum:

U nas pracownicy odpowiedzialni za dział edukacyjny to nie jest tak, jak gdzie indziej, że 
traktowani są nie jako pracownicy merytoryczni, drugiej kategorii, bez kompetencji, nie 
mający styczności z życiem muzealnym [M, muzeum historyczne].

Prezentowana wypowiedź potwierdza wzmiankowaną wyżej konsta-
tację o pewnych formach konfliktu czy napiętych stosunkach pomiędzy 
działami w organizacji. Podglebiem takich relacji jest najczęściej postawa 
muzealników, którzy uważają się za „creme de la creme, jedynych posiadaczy 
wiedzy tajemnej, sól tej instytucji” [Z, muzeum narodowe]. Nawet jeśli wyra-
żają gotowość współpracy, nie ma ona charakteru partnerskiego – w relacji 
muzealnik-edukator ten pierwszy jest stroną silniejszą, ma poczucie spraw-
stwa, decyzyjności i panowania nad sytuacją. Postawę taką ilustrują nastę-
pujące słowa:

U nas jest jednak dyskusja na ten temat, jaka wystawa ma być objęta programem 
edukacyjnym. Na podstawie tworzenia scenariusza omawiane są pewne rzeczy, żeby 
też edukator mógł się do tego dostosować [M, muzeum regionalne].

Można postawić hipotezę, że powyższy model komunikacji między muze-
alnikiem a edukatorem nie polega na pełnej współpracy, ale na ścisłym 
rozgraniczeniu obowiązków – pracownik merytoryczny przedstawia założe-
nia wystawy, a edukator samodzielnie przygotowuje materiały dydaktyczne.
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Rozmówcy, którzy są świadkami bądź stronami sytuacji konfliktowych 
w muzeach, trudne relacje przypisują zachodzeniu na siebie kompetencji 
muzealników i edukatorów:

Znaczy, niedobrze jest wtedy, kiedy dział edukacji na przykład wypowiada się na temat 
propozycji wykładów […]. Są dzieci i tu edukację należy faktycznie rozpoczynać od lat 
najmłodszych, stworzyć nawyk chodzenia do muzeum, wypracować z dziećmi okre-
ślone zachowania w muzeum, a to chyba nie jest robione. Przechodzę często, widzę, 
że te dzieci krzyczą jakoś, biegają, więc muzeum jest takim miejscem jak, nie wiem, 
galeria handlowa czy każde inne miejsce, gdzie sobie można pobiegać. Nie tu. Są insty-
tucje, w których obowiązują inne zasady zachowania. Tego się, widzę, nie przekazuje 
[M, muzeum regionalne].

Wśród interlokutorów są także i tacy, którzy nie traktują opinii eduka-
torów poważnie, ponieważ nie legitymizują się formalnym wykształceniem 
kierunkowym. Niektórzy badani utrzymują, że działalność edukacyjna stoi 
w sprzeczności z ideą zawodu muzealnika:

[Muzeum nie powinno] dostosowywać wiedzy o sztuce do ludzi, którzy nie są do tego 
przygotowani. Lepiej czasami nie wiedzieć nic na dany temat, niż posiąść złą wiedzę. 
Jeżeli się tą złą wiedzę w złej formie przekazuje latami, to potem wizerunek muzeum 
się utrwala właśnie taki: niczym się nie różnimy od galerii handlowej. […] ja nawet nie 
chcę czytać tych tekstów na tych pulpitach, bo ja sobie wyobrażam, jakim to… tam musi 
być duży obrazek i mało tekstu, taka jest zasada. To jak gdyby przeczy istocie mojego 
zawodu [M, muzeum regionalne].

Uprawnione wydaje się założenie, że w środowisku muzealników repro-
dukowany jest tradycyjny podział ról w strukturze organizacyjnej, który 
ukonstytuował się na przełomie XVIII i XIX wieku. Opierał się na dominu-
jącej w instytucji roli pracowników merytorycznych przygotowanych do 
pracy z kolekcją – do ich obowiązków należało poszerzanie i badanie zbio-
rów muzealnych, upowszechnianie zdobytej wiedzy poprzez wystawy stałe 
i czasowe, publikacje i programy edukacyjne. W swojej pracy specjaliści 
wspomagani byli przez kategorię niewykwalifikowanego personelu (usługi 
sprzątające, ochroniarskie, obsługa sekretariatu). Czas poświęcany na dzia-
łalność inną niż związaną z pracą nad kolekcją, jak na przykład admini-
strowanie był uważany za zmarnowany [Boylan 2006: 418–419]. Opinię tę 
egzemplifikują poniższe słowa:

Są ludzie, którzy pracując sami merytorycznie ulegają niestety tej biurokratycznej 
zarazie. I u nas dzień jest stracony jeśli nie wyjdą ze dwa, trzy zarządzenia takie kilku-
nastostronicowe. Kto ma trochę oleju w głowie, to od razu wyrzuca do kosza. No, ale 
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kierownicy działu niestety muszą się zapoznać. […] gdybym chciała być urzędniczką, to 
bym pracowała w magistracie, byłabym historykiem sztuki tylko i wyłącznie po godzi-
nach [M, muzeum narodowe].

Zarysowany problem podziałów w zespole i ich potencjalnych przyczyn 
kieruje dalsze rozważania w stronę poziomu akceptacji przez muzealników 
zmian, jakie zachodzą w ich miejscach pracy. Badania potwierdzają tezę 
Julian Spalding, na którego powołuje się Katarzyna Barańska,

że pracownicy, którzy większość swego życia zawodowego spędzili, pracując w określony 
sposób, niekiedy nie są w stanie zaakceptować konieczności zmian [Barańska 2013: 197].

Restrukturyzacja struktury organizacyjnej nie zawsze spotyka się 
z aprobatą pracowników. Personel niechętny zmianom stanowi dla zarzą-
dzających muzeami przeszkodę w realizowaniu ambitnych przedsięwzięć. 
Jeden z kierujących muzeum przyznał:

To nie jest tak, że wszystkie zmiany teraz są akceptowane i będą akceptowane. Perspek-
tywa osób odpowiedzialnych za zarządzanie i perspektywa pracowników dobrze 
byłoby, żeby były zbieżne, no ale nie mogą być identyczne. Nie ma szans. To jest mało 
prawdopodobne. W związku z czym to jest tak, że nie zawsze to się odbywało bez zgrzy-
tów [Z, muzeum sztuki najnowszej].

Można przypuszczać, że próba badawcza skonstruowana zgodnie 
z innymi kryteriami – uwzględniająca nowe stanowiska w strukturze orga-
nizacyjnej, jak dział promocji, edukacji zaowocowałaby odmiennymi struk-
turami znaczenia, ponieważ osoby te wkraczają do muzeum bez obciążenia 
reprodukowanym (również w trakcie praktyk zawodowych) przez dziesię-
ciolecia wizerunkiem tej instytucji (warto także podkreślić, że dla znako-
mitej większości interlokutorów konkretne muzeum jest ich pierwszym 
i jedynym miejscem pracy)7. Ilustrują to słowa:

Bardzo ważne ograniczenie to jest taki horyzont pracowników, wyobraźnia, siła przy-
zwyczajenia, która utrudnia oderwanie się od tego, co się dotąd robiło [Z, muzeum 
narodowe].

Powyższy cytat to opinia dyrektora na temat podległego mu zespołu. 
W swojej wypowiedzi podkreśla stagnację i inercję – a więc cechy bliskie 
stereotypowemu spojrzeniu na muzealnika. Poglądy te są znane bada-

7 Szerzej na temat specyfiki procesu zarządzania w muzeach: Fopp 2003; Museum Manage-
ment 2005; Museum Management and Marketing 2007.
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nym aktorom. W świadomości zbiorowej respondentów typowy pracow-
nik widziany oczami odwiedzającego to ktoś, „kto tak sobie siedzi i coś 
tam dłubie, jest to generalnie nudna praca, ogląda obrazy (uśmiech), myśli 
nad nimi pół roku i jakąś kartę katalogową w końcu wycedzi” [Z, muzeum 
historyczne]. Generalnie są to skojarzenia nawiązujące do tradycjonalizmu, 
archaiczności, konserwatyzmu oraz skostnienia:

Jest taki stereotyp muzealnika jako osoby, która wiecznie się nudzi i patrzy się czy na 
pewno wszyscy mają filcowe papcie, a ewentualnie robi na drutach, siedząc w kącie sali 
ekspozycyjnej […]. Odnoszę takie wrażenie że społeczeństwo myśli o nas jako o jajogło-
wych którzy się wymądrzają, wiedzą wszystko lepiej i starają się zaciemniać komunikat 
[M, muzeum sztuki najnowszej].

Bez względu jednak na stosunek muzealników do zmian czy ich stereo-
typowe postrzeganie procesy organizacyjne postępują w muzeach w sposób 
nieunikniony. Względy czysto pragmatyczne, jak i konieczność realizowania 
misji wymagają tworzenia nowych działów (wizerunku i komunikacji, pozy-
skiwania funduszy czy informatycznego) oraz restrukturyzacji dotychczas 
działających – na przykład rozbudowanie działów edukacji czy wydawnictw.

* * *

Realizacja badań w paradygmacie jakościowym nie upoważnia do formu-
łowania konkluzywnych wniosków na temat sytuacji całego środowiska 
muzealników, niemniej jednak pozwala uchwycić, w jakim stopniu wytyczne 
modelu zarządzania humanistycznego w instytucjach kultury są obecne 
w świadomości pracowników oraz w wymiarze działań praktycznych orga-
nizacji. Wybrany pakiet zagadnień – definiowanie sukcesu muzeum, subiek-
tywna ocena możliwości samorozwoju oraz charakter relacji pomiędzy 
pracownikami – miał na celu eksplorację problemu podmiotowości pracow-
ników instytucji muzealnych. Koncentracja na konkretnym wycinku anali-
zowanej koncepcji zarządzania wynika z założenia, że ta forma kierowania 
organizacją nastawiona jest na „jednostkę, jej rozwój i udział we współtwo-
rzeniu muzeum” [Barańska 2013: 197].

Wielu muzealników, z którymi miałam okazję rozmawiać określa swoje 
środowisko zawodowe mianem „pasjonatów” [Z, muzeum regionalne], 
jednak do swojego miejsca zatrudnienia i oferowanych im warunków pracy 
nie podchodzą w sposób bezkrytyczny. Wskazywane przez muzealników 
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bariery istotnie utrudniające wprowadzenie zasad zarządzania humani-
stycznego w znacznym stopniu wynikają z przenikania reguł pola ekonomii 
w zakres pola muzealnego – rozmówcy odwołują się do tego zjawiska, gdy 
wskazywane przez nich miary sukcesu są sprzeczne z kryteriami stosowa-
nymi przez organizatorów muzeum oraz, gdy oceniają swoje możliwości 
rozwoju zawodowego. Zdaniem respondentów trudności we wprowadza-
niu filozofii zarządzania humanistycznego w tym obszarze nie są zależne 
od aktorów działających w polu muzeum. Inaczej przedstawia się kwestia 
budowania partnerskich relacji w zespołach – muzealnicy przyznają, że 
w tym przypadku jakość ich pracy zależy nie tylko od umiejętności zarzą-
dzającego, ale także od ich osobistego nastawienia do podejmowania 
współpracy z innymi pracownikami.
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Elżbieta Nieroba

CONIUGE ET IMPERA. THE PARADIGM OF HUMANISTIC MUSEUM
MANAGEMENT IN THE LIGHT OF EMPIRICAL STUDIES

The purpose of this paper is to analyse the degree to which the procedures of managing 
Polish museums comply with the guidelines for humanistic management. This text was 
inspired by the book “Museum in the Network of Meanings. Humanities’ Perspective on 
Museum Management” by Katarzyna Barańska, where the author applies the model’s 
assumptions to museum institutions. The framework of this paper does not allow for the 
in-depth discussion of the issues involved with humanistic management in museums, 
making it my intent to narrow it down to discussing just a few indicators, namely the meas-
ure of success, the opportunity for self-fulfilment, and the nature of staff relationships. The 
aspects I have chosen have allowed me to explore the broad issue of museum employees’ 
sense of subjectivity. The analysis is based on the material collected in qualitative inter-
views conducted with professional staff of various museums.
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„Na szlaku. Muzea a turystyka”.
Drugie wiosenne seminarium muzeologiczne,

Pieniężno 2015

W dniach 18–19 czerwca 2015 roku, w gmachu Misyjnego Semina-
rium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie, odbyło się 
drugie z cyklu seminariów poświęconych problematyce muzeów, 

ich roli, zadaniom i podejmowanych działaniom. Organizatorem byli Kate-
dra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów. Tym 
razem tematyka spotkania dotyczyła wzajemnych relacji muzeów i turys
tyki. Muzea bowiem nie działają w próżni. Istnieją w określonym miejscu 
i czasie, a swoją ofertę adresują do wybranej, w oparciu o doświadczenia 
(rzadziej – badania), grupy widzów. Ich publiczność charakteryzują rozma-
ite kompetencje, przyzwyczajenia i potrzeby. Jeszcze do niedawna, ich zain-
teresowania skupiały się głównie na widzu młodym – uczniu miejscowej 
szkoły, zainteresowanym wiedzą o regionie, zdobywaną najczęściej podczas 
rozmaitych działań edukacyjnych (na przykład podczas lekcji muzeal-
nych) oraz na grupie mieszkańców konkretnego miasta, odwiedzających 
w miarę systematycznie kolejne przygotowywane przez muzeum wystawy. 
W ostatnich latach zakresy działań promocyjnych muzeów oraz obszar ich 
działalności uległ wyraźniej zmianie. Coraz więcej spotykamy „imprez” 
okolicznościowych, spotkań, warsztatów, pikników itp. One także prze-
ważnie są adresowane do najbliższego otoczenia – do mieszkańców 
miasta i podmiejskich miejscowości. Są to zazwyczaj spotkania, na które 
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przychodzą / przyjeżdżają całe rodziny, albo na które zaprasza się wybraną 
grupę publiczności (od przedszkolaków po emerytów). Warto jednak zasta-
nowić się, co odróżnia muzea działające głównie na rzecz najbliższego 
otoczenia od placówek, w których głównym odbiorcą działań są widzowie 
przyjezdni. Zarówno ci przybywający z pobliskich, ale jednak oddalonych 
na pewną odległość miast, jak i ci, którzy przybywają z daleka, w ramach 
wycieczek szkolnych, grup turystycznych czy zwiedzając miasto lub region 
w ramach podróży indywidualnych, a czasem „po drodze” do innych miej-
scowości. Warto zastanowić się, co odróżnia oferty obu typów muzeów 
i w jaki sposób dostosowują one swoje propozycje do wymogów współcze-
snej turystyki. Ciekawy jest też problem łączenia obu perspektyw i prowa-
dzenie działalności zarówno na rzecz widzów miejscowych, jak i widzów 
przyjezdnych. Na co wówczas kładziony jest nacisk? Co wpływa na charak-
ter oferty? Jak kształtują się priorytety w doborze zakresów i sposobów 
działania placówki?

Drugie wiosenne seminarium muzeologiczne, jakie odbyło się w Pienięż-
nie w czerwcu 2015 roku, poświęcone było właśnie próbie znalezienia 
odpowiedzi na powyższe pytania. Do udziału zaproszeni zostali zarówno 
muzealnicy reprezentujący placówki o różnych specjalizacjach i dziedzi-
nach, jak też badacze akademiccy podejmujący tematy z zakresu muze-
ologii i z zakresu szeroko pojętej turystyki. Nie wszystkim zaproszonym 
gościom udało się do Pieniężna przyjechać i nie na wszystkie pytania udało 
się znaleźć odpowiedź, ale pomimo to seminarium okazało się przedsię-
wzięciem merytorycznie udanym.

Spotkanie miało charakter dyskusji panelowej. Uczestnicy zostali popro-
szeni o przygotowanie wystąpienia, ale nie w formie referatu, a głosu 
w dyskusji. Bowiem to wymiana myśli, postaw i doświadczeń była dla nas 
najważniejsza. Wychodzimy z założenia, że lepiej, owocniej i po prostu cieka-
wiej jest rozmawiać, dyskutować, polemizować, a nawet się sprzeczać, niż 
wysłuchiwać kolejnych referatów, w których i tak zazwyczaj nie ma możli-
wości przekazania własnych szerszych przemyśleń i wykłada się zaledwie 
ich podstawowe tezy.

Ostatecznie w spotkaniu wzięło udział jedenastu badaczy, reprezentu-
jących zarówno środowisko akademickie (Instytut Kultury Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwer-
sytetu WarmińskoMazurskiego; Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium; 
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Wydział Teologiczny Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego oraz Katedrę 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), jak 
i muzealnicze (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie; Muzeum Zamkowe 
w Malborku; Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy; Muzeum Okrę-
gowe w Toruniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie). W niektórych przy-
padkach dyskutanci mieli podwójną – akademickomuzealniczą afiliację. 
Spotkały się zarazem dwa światy: turystyczny i muzealniczy, którym towa-
rzyszyli przedstawiciele grupy niezaangażowanej w sposób bezpośredni 
ani w działalność muzeologicznomuzealniczą, ani w działania związane 
z organizacją turystyki, znający muzea i turystykę jedynie z własnych życio-
wych doświadczeń.

Podczas tego dwudniowego spotkania poruszone zostały dwa główne 
wątki dyskusji: „Muzea wobec turystyki” oraz „Turystyka wobec muzeów”. 
Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów, spotkanie pozwoliło na wzajemną 
wymianę poglądów i to czasem zgoła przeciwstawnych. Spojrzenie tury-
sty okazywało się często spojrzeniem interesanta, o określonych, bardzo 
konkretnych oczekiwaniach, stającego często wobec niezrozumiałych dla 
niego postaw, zasad i ograniczeń nakładanych przez muzea. Z drugiej strony 
spojrzenie muzealnika / muzeologa, patrzącego na muzeum jako na instytu-
cje nie tylko upowszechniania kultury, ale także (a dla niektórych: przede 
wszystkim) – instytucję ochrony dóbr kultury, która musi spełniać wszyst-
kie z zadań nakładanych na nią przez Ustawę o Muzeach i stosować się do 
norm zawartych w Kodeksie etyki ICOM dla muzeów.

W efekcie – dyskusja była momentami bardzo gorąca, a obie strony usiło-
wały przekonać się nawzajem do swoich racji. Jednak udowodniła ona, że 
nawet najbardziej sprzeczne poglądy można próbować zmieniać, a przeko-
nania – formować, że potrzebna jest pewna elastyczność tak w formowaniu 
wysuwanych oczekiwań, jak i w stawianiu muzeom zarzutów i otwartość 
w chęci zrozumienia specyfiki tej dziedziny kultury. Jednocześnie semina-
rium pokazało, w jaki sposób muzea są „odbierane” przez świat turystyki. 
Niestety jest to zazwyczaj spojrzenie jednostronne, spojrzenie „odbiorcy”, 
klienta. Stąd momentami można było odnosić wrażenie, że wypowiedź 
przypomina zawartość książki życzeń i zażaleń… Nie zawsze jest to dla 
muzeów i ich przedstawicieli miłe, często niesprawiedliwe, ale równie 
często – ważkie dla nich samych. W niektórych wypowiedziach muzeum 
było bowiem postawione w krzywym zwierciadle – ukazującym wszystkie 
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jego braki, ale zarazem stanowiącym świetny punkt wyjścia do zastanowie-
nia się nad własnymi słabościami. Z kolei muzealnicy pokazywali, jak poży-
teczne, wręcz konieczne jest patrzenie na muzeum i jego działania nie tylko 
jak na produkt do sprzedania uczestnikom ruchu turystycznego, ale i jak na 
instytucję mającą także cele ochronne, wychowawcze, naukowe itd.

Uczestnicy seminarium zadeklarowali chęć zaprezentowania swoich 
poglądów (i ich ewentualnych przemian) w postaci artykułów, które 
zamieszczone zostaną w trzecim numerze „Zbioru Wiadomości do Antro-
pologii Muzealnej”. Nie wszyscy wywiązali się z tej obietnicy, ale efekty tego 
spotkania mogą Państwo przynajmniej częściowo poznać w niniejszej części 
numeru naszego czasopisma. Zapraszam zatem do lektury.

Anna Nadolska-Styczyńska

‘ON THE ROUTE. MUSEUMS AND TOURISM’ 
THE SECOND SPRING MUSEUM SEMINAR PIENIĘŻNO 2015

Between 18–19th June 2015 in Pieniężno, at the SVD Mission Seminary, the second in the 
series of annual museum meetings took place. These events are dedicated to discuss the 
museums’ mission, tasks and activities. The organisers were Nicolaus Copernicus Univer-
sity in Toruń and the SVD Mission Seminary. The topic of the 2015 meeting was the rela-
tionship between museums and tourism. Museums do not exist in a vacuum. They are set 
in a particular place and time, and their programs are usually addressed to groups of visi-
tors known to the museums from their past experience (and only rarely, this is an outcome 
of a dedicated research). The visitors represent diverse standards of knowledge, needs 
and behavioural habits. However, it is important to decide how different are museums that 
dedicate their programs to the local audience, compared to museums that cater mainly for 
nonresidents, i.e. tourists.

Eleven researchers who participated in this meeting represented a range of academic fields 
as well as came from diverse museums. In addition, there were nonengaged persons who 
knew museums and tourism only from their own personal experience.

During the meeting two major themes were discussed: ‘museums versus tourism’ and ‘tour-
ism versus museums’. Following the expectations of the organisers, the meeting resulted 
in an exchange of views that, at times, were radically opposed to each other. The tourism 
industry is frequently not aware of the rules and limitations resulting from the nature 
of museum work. On the other hand, for a museum worker, frequently, the major aim of his 
or her institution is not the promotion of culture, but the protection of the artefacts depos-
ited there. In its work, first of all, each museum has to comply with the guidelines of the 
Museum Statute as well as the ICOM Code of Ethics.
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The conflicting opinions resulted, at times, in heated discussion. At the same time if proved 
that it was worth considering the views of the opposing side and the need for a greater flex-
ibility in creating expectations as well as confronting the museums with accusations. The 
seminar provided evidence how museums are perceived by the tourism industry. Unfortu-
nately, usually this is a onesided view, not always justified or supported by evidence. On 
the other hand, this criticism could be used as an important point of departure in examin-
ing museums’ shortcomings.

Museum workers tried to convince the other party how important it is to shift the client
based perception and to understand a museum as an institution destined to protect, 
educate and research heritage objects.

The participants of this seminar decided to present their views in articles that were to be 
published in the 3rd issue of ZWAM. Some did fulfil this promise, and therefore in this year’s 
journal you may learn in greater detail the outcomes of this seminar. Enjoy the reading!





Magdalena Nierzwicka
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Od Kopernika do piernika i podróżnika,
czyli wielodziałowe Muzeum Okręgowe w Toruniu

na szlaku turystycznym

Muzeum Okręgowe w Toruniu jest największą i od wielu lat prężnie 
rozwijającą się instytucją kultury w Grodzie Kopernika. Ta wielo-
działowa placówka obecnie prezentuje wystawy stałe i czasowe 

w kilkunastu zabytkowych budynkach ulokowanych w obrębie atrakcyjnej 
toruńskiej starówki. Średniowieczny zespół miejski Torunia należy do najcen-
niejszych architektonicznie miejsc, który w 1997 roku został wpisany na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wyjątkowe walory artystyczne 
miasta, jego kameralność i niepowtarzalny klimat sprawiają, że z roku na rok 
przyciąga coraz liczniejsze rzesze turystów. Wśród atrakcji turystycznych, 
obok zespołu architektoniczno-urbanistycznego o średniowiecznym rodo-
wodzie, znajduje się również Muzeum Okręgowe. Od lat instytucja ta zmienia 
swoje oblicze, modernizuje wystawy stałe oraz powiększa liczbę oddziałów, 
pozyskując kolejne zabytkowe budynki i przeprowadzając ich adaptację na 
cele muzealne. XXI wiek przyniósł nowe oczekiwania wobec tradycyjnego 
muzeum „szklanych gablot”. Młodzi odbiorcy muzealnych ofert oczekują 
nowoczesnych form przekazu wizualnego z wykorzystaniem m.in. projek-
cji multimedialnych z ruchomym obrazem i dźwiękiem. Takim potrzebom 
wychodzi naprzeciw toruńskie muzeum, ale – co należy podkreślić – zacho-
wując swoją tożsamość, dba, aby nadal najważniejszym elementem każdej 
wystawy pozostawał autentyczny eksponat.

Andrzej Stasiak podsumowując sytuację polskiego muzealnictwa prze-
łomu XX i XXI wieku, zauważył dwie przeciwstawne tendencje. Wzrastającej 
liczbie muzeów i przygotowywanych ekspozycji towarzyszyła obniżająca 
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się liczba zwiedzających [Stasiak 2006: 33]. Autor swe badania prowa-
dził dziesięć lat temu i od tego czasu w muzealnictwo wiele się zmieniło. 
W analizach frekwencji Muzeum Okręgowego w Toruniu w ostatnich kilku 
latach, zauważalna jest wyraźna tendencja zwyżkowa1. Każdego roku 
wzrasta atrakcyjność bardzo zróżnicowanej i bogatej oferty muzealnej, na 
która składa się działalność wystawiennicza i popularyzatorska, edukacja 
muzealna z szeroką gamą zajęć od niekonwencjonalnych lekcji muzeal-
nych, poprzez warsztaty i spotkania plenerowe, festiwale oraz prelek-
cje z interesującymi osobami. Muzeum Okręgowe w Toruniu w szerokim 
zakresie prowadzi działalność promocyjną w kraju i za granicą poprzez 
udział w targach turystycznych, festiwalach smaku oraz międzynarodo-
wych imprezach sportowych. Prezentowane jest to, co najatrakcyjniejsze 
– warsztaty wypieku pierników prowadzone przez pracowników muzeum 
ubranych w tradycyjne stroje historyczne. Muzeum dba również o szeroką 
reklamę swojej działalności na portalach społecznościowych i stronach 
internetowych poświęconych kulturze. Pracownicy merytoryczni poszcze-
gólnych działów biorą udział w audycjach radiowych i telewizyjnych promu-
jących aktualne wystawy i imprezy muzealne oraz najcenniejsze eksponaty 
ze zbiorów Muzeum Okręgowego. Działalność promocyjna muzeum to 
również duża oferta wydawnicza, na którą składają się katalogi i foldery 
do wystaw, a także ciekawe i niedrogie gadżety (magnesy, torby na zakupy, 
podkładki pod szklanki, zakładki do książek itp.), których motywy nawią-
zują do najciekawszych eksponatów z wystaw stałych.

W dobie łatwego dostępu do informacji oraz taniej rozrywki coraz trud-
niej jest zdobywać grono osób zainteresowanych kulturą wyższą, dlatego 
wiele wysiłku należy włożyć w pozyskiwanie zwiedzających. Z uwagi na 
potrzeby gości muzealnych dużym udogodnieniem jest wydłużenie czasu 
funkcjonowania placówek w sezonie wiosenno-letnim, kiedy nasila się 
znacznie ruch turystyczny. Muzeum Okręgowe w Toruniu praktykę tę 
prowadzi już od wielu lat. Istnieje również szeroka gama zróżnicowanych 
biletów i łączonych karnetów wstępu do kilku oddziałów, dzięki którym 
można zwiedzać muzeum po atrakcyjnych cenach. Wielkim zainteresowa-
niem cieszą się „Noce w muzeum”, podczas których bezpłatnie udostępnia 
się wszystkie oddziały muzealne.

1 W roku 2014 dane wykazały blisko 300 tys. tzw. osób biletowanych odnotowanych we wszyst-
kich oddziałach Muzeum Okręgowego w Toruniu.
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Po rozpatrzeniu frekwencji całorocznej zauważalne są okresy wzmożo-
nego napływu gości. Najwięcej notuje się zwiedzających w maju i czerwcu, 
kiedy licznie do Torunia przybywają wycieczki szkolne. Wówczas liczba 
gości wzrasta prawie trzykrotnie w porównaniu do miesięcy słabszych 
przypadających w sezonie jesienno-zimowym. Słupki frekwencji wzrastają 
również w lipcu i w sierpniu, czyli w okresie aktywnego ruchu turystów 
indywidualnych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Poniżej skupię się na trzech wybranych oddziałach muzealnych, które 
cieszą się niesłabnącą popularnością wśród zwiedzających. Największą ich 
liczbę przyciąga Dom Mikołaja Kopernika – domniemane miejsce urodzin 
sławnego astronoma – każdego roku przyjmujący ponad 80 tysięcy zwie-
dzających. Mikołaj Kopernik – życie i dzieło to tytuł wystawy stałej, poświę-
conej biografii autora dzieła De revolutionibus, a także roli Torunia w drugiej 
połowie XV wieku [Mazurkiewicz 2011: 223]. Obecnie trwają prace przy-
gotowawcze mające na celu przyszłą modernizację kamienicy – tzw. Domu 
Mikołaja Kopernika oraz zaaranżowanie nowoczesnej wystawy poświęco-
nej życiu i czasom wielkiego astronoma.

Badania nad ruchem turystycznym w Toruniu wykazują, że większość 
gości zagranicznych nazwisko Mikołaja Kopernika uznała za najbar-
dziej rozpoznawalny symbol miasta. Nieco inne zdanie mają polscy tury-
ści uważając, że Toruń kojarzony jest przede wszystkim z piernikami 
[Badania ruchu turystycznego 2014]. I ta wielka popularność toruńskich 
pierników została z powodzeniem wykorzystana do zainicjowania wystawy 
stałej zatytułowanej Świat toruńskiego piernika, którą 2006 roku otwarto 
w piwnicach Domu Mikołaja Kopernika. W gotyckich wnętrzach zaprezento-
wano m.in. siedemnastowieczne formy piernikowe, zaaranżowano wnętrze 
piekarni, kramy z piernikami, warsztat snycerski, wnętrze sklepu firmowego 
z początku XX wieku. Jednak największą atrakcją wystawy stała się możli-
wość udziału w warsztatach własnoręcznego formowania i wypieku ozdob-
nego piernika, a także degustacji słodkich specjałów [Kukowicz-Wirowska, 
Bibik 2011: 300–301]. Wysoka frekwencja odwiedzających tę wystawę dała 
asumpt do powołania odrębnego działu Muzeum Okręgowego w Toruniu, 
jakim stało się Muzeum Toruńskiego Piernika ulokowane w zabytkowych 
wnętrzach byłej fabryki pierników przy ulicy Strumykowej 4. Podwaliny 
pod działalność fabryki położył Jakub Wesse w 1763 roku, natomiast jego 
wnuk Gustav utrwalił wysoką pozycję firmy na rynku. Toruńska Fabryka 
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Pierników Gustav Weese przez kolejne dziesięciolecia stanowiła wyznacz-
nik wysokiej jakości i doskonałego smaku wyrobów piernikarskich 
[Muzeum Okręgowe w Toruniu 2015]. Muzeum Toruńskiego Piernika 
udostępniono 20 czerwca 2015 roku i od razu zyskało wielką popularność, 
o czym świadczy bardzo wysoka liczba gości. Otóż od momentu uroczystego 
udostępnienia do końca sierpnia odwiedziło je blisko trzydzieści tysięcy 
osób. Interaktywna wystawa opowiada historię toruńskiego piernikar-
stwa od XIV do XX wieku. Zabytkowe formy piernikowe, maszyny związane 
z rzemiosłem i przemysłem piernikarskim, zapach korzennych przypraw 
i udział w warsztatach wypieku pierników to tylko kilka z walorów tego 
niezwykłego miejsca.

Kolejnym chętnie odwiedzanym miejscem wśród oddziałów Muzeum 
Okręgowego w Toruniu jest Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika. 
Historia jego powstania związana jest z pasją podróżowania pary wybit-
nych polskich globtroterów – Elżbiety Dzikowskiej i Tony’ego Halika. Przez 
lata wspólnych wypraw zdołali oni zgromadzić ogromny zbiór ekspo-
natów pochodzący z wielu krajów świata. Elżbieta Dzikowska po śmierci 
Tony’ego Halika kolekcję tę przekazała miastu urodzin swego męża – Toru-
niowi. Pierwsza wystawa stała pt. Tony Halik. Urodzony dla przygody, była 
prezentowana w latach 2003–2011 w dwóch niewielkich salach baroko-
wego spichrza przy ul. Franciszkańskiej 11. Pozyskanie sąsiadującej kamie-
nicy stworzyło możliwość zaaranżowania rozbudowanej, nowoczesnej 
przestrzeni wystawienniczej. Nowa ekspozycja pt. Pasja podróżowania 
została oficjalnie udostępniona zwiedzającym 24 stycznia 2013 roku. Pasja 
do podróżowania i nieodparta, ludzka potrzeba poznawania świata jest 
głównym motywem przewodnim nowej wystawy stałej. Symbolem 
polskiego podróżnictwa XX wieku wciąż pozostaje dla wielu osób Elżbieta 
Dzikowska i Tony Halik, dlatego ich życie, dokonania oraz zebrane podczas 
wypraw kolekcje stały się kluczowym elementem pozwalającym na zapre-
zentowanie na wystawie prawdziwej pasji człowieka do odkrywania piękna 
i różnorodności świata. Oprócz wystawy stałej, pięć razy do roku przygo-
towywane są ekspozycje czasowe będące plonem współpracy muzeum 
z podróżnikami, kolekcjonerami oraz muzeami etnograficznymi. Tematyką 
prezentowanych wystaw są zazwyczaj obrazy ze świata, a także eksponaty 
związane z obrzędami i życiem codziennym społeczeństw zamieszkują-
cych kraje pozaeuropejskie. Stałe grono odbiorców uczestniczy również 
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w cyklach spotkań z podróżnikami oraz warsztatach edukacyjnych. Należy 
również wspomnieć o ciekawych i innowacyjnych projektach realizowanych 
dla odbiorców niepełnosprawnych. Wspomnieć można niedawno realizo-
wane zadanie pt. Pasja podróżowania. Podróże bez barier, którego gośćmi 
byli niepełnosprawni podróżnicy, zdobywcy szczytów, którzy swą wolą 
życia, fascynacją podróżami i przełamywaniem barier, dzielili się z niepeł-
nosprawnymi osobami z województwa kujawsko-pomorskiego.

Muzeum nie istniałoby bez eksponatów oraz bez odbiorców, dlatego 
instytucja toruńska wciąż się przeobraża, poszukuje nowych form aktyw-
ności muzealnej, aby uatrakcyjnić swoją ofertę. Już dawno zerwało ze 
skostniałymi metodami pracy dydaktycznej i wystawienniczej. Krytycy 
placówek muzealnych próbują tego nie zauważać i wciąż przywołują stereo-
typy, dotyczące mało zaangażowanych pracowników obsługi, zakazu doty-
kania eksponatów, nużących lekcji muzealnych lub opowieści przewodni-
ków albo wprost chodzenia w filcowych kapciach itp. Oczywiście te opinie 
są przesadzone. W ostatnich latach zdecydowanie podniósł się poziom 
obsługi gości muzealnych, niejednokrotnie zmniejszył się dystans pomiędzy 
oglądającymi a eksponatami. Jednak muzeum zawsze pozostanie przede 
wszystkim miejscem ochrony i udostępniania dzieł sztuki, więc świadomy 
turysta przekraczający mury muzealne musi mieć świadomość pewnych 
barier bezpieczeństwa, które muszą być zachowane. Pomimo wzmożonego 
wykorzystywania wszelkiego rodzaju mediów w kreacji wystawienniczej, 
obiekty muzealne – jak ujął to Jakub Mosz – „ciągle jeszcze powołane będą 
do sprawowania funkcji ochronnej w stosunku do świata kultury, groma-
dzenia i zabezpieczania dziedzictwa materialnego” [Mosz 2006: 47].

Bibliografia

• Kukowicz-Wirowska Barbara, Bibik Justyna
2011: Działalność edukacyjna Muzeum Okręgowego w Toruniu, [w:] Księga pamiątkowa 
150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861–2011, red. K. Mikulski, E. Okoń, Toruń: 
Muzeum Okręgowe.



84 Magdalena Nierzwicka

• Mazurkiewicz Janina
2011: Dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Pięćdziesiąt lat działalności „Domu Mikołaja 
Kopernika” – działu Muzeum Okręgowego w Toruniu (1960–2010), [w:] Księga pamiąt-
kowa 150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861–2011, red. K. Mikulski, E. Okoń, 
Toruń: Muzeum Okręgowe.

• Mosz Jakub
2006: Muzeum sztuki jako turystyczna atrakcja cywilizacji ponowoczesnej, [w:] Rola 
muzeów w turystyce i krajoznawstwie, red. M. Masłowska, Zielona Góra: Muzeum Ziemi 
Lubuskiej.

• Muzeum Okręgowe w Toruniu
2015: Przewodnik ilustrowany, Toruń: Muzeum Okręgowe.

• Nierzwicka Magdalena
2011: Dział Kultur Pozaeuropejskich, [w:] Księga pamiątkowa 150-lecia Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu 1861–2011, red. K. Mikulski, E. Okonia, Toruń: Muzeum Okręgowe.

• Stasiak Andrzej
2006: Muzeum wobec wyzwań współczesnej turystyki, [w:] Rola muzeów w turystyce 
i krajoznawstwie, red. M. Masłowska, Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej.



Katarzyna Barańska
Instytut Kultury
Uniwersytet Jagielloński
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notatki do dyskusji w czasie seminarium

w Pieniężnie, czerwiec 2015

1.

Istotnym fragmentem namysłu nad rolą muzeów w dobie współczesnej 
stanowi odpowiedź na pytanie – dla kogo są muzea? Oczywiście swego 
rodzaju odpowiedź zawiera się w formule Izabeli Czartoryskiej, która 

umieszczona nad wejściem do świątyni Sybilli obwieszczała, że działa dla 
„Przyszłości”. Jakże inaczej brzmi zaproszenie do Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, gdzie nad wejściem zostało umieszczone retoryczne pyta-
nie kierowane do teraźniejszego potencjalnego odwiedzającego: „Szukasz 
siebie? To tu”. Muzeum jawi się tu jako miejsce będące zwierciadłem dla 
współczesnego człowieka. Nie zostało jednak sprecyzowane, kim jest ów 
poszukujący człowiek. Czy muzea mają raczej służyć lokalnym mieszkań-
com czy też budować swoją działalność w celu odpowiedzenia na potrzeby 
turystów?

Próbę naszkicowania związków muzeów i turystyki można rozpo-
cząć od hipotetycznego założenia, że muzea służyć mają raczej lokalnym 
mieszkańcom. Boom muzealny, o którym wiele się ostatnio mówi, wyraża 
się także we wzrastającej liczbie powstających kolekcji muzealnych, które 
często funkcjonują jako prywatne muzea, czasem zaś starają się o przyjęcie 
statutu i nabycie statusu placówki publicznej [por. Maciejewska, Graczyk: 
2013]. Niezależnie od tego, jaki – pod względem organizacyjnym i praw-
nym – charakter ma muzeum (rozumiane tu jako wyeksponowana kolekcja 
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przedmiotów zgromadzonych według przyjętego przez twórcę kryterium), 
stanowi ono jeden z wyróżniających się punktów na lokalnej mapie, jest 
miejscem istotnym.

Przede wszystkim jest traktowane, szczególnie w mniejszych miejsco-
wościach, jako skarbiec lokalnej historii. Jest to miejsce, gdzie gromadzi 
się takie obiekty, które stanowiąc wartość symboliczną dla społeczności, 
budują jej tożsamość zbiorową i niejednokrotnie pozwalają na odnalezie-
nie się jednostki w życiu społeczności lokalnej. Takie spojrzenie na to, jak 
muzea oddziałują, jest nie zawsze zgodne z doświadczaną rzeczywistością, 
o czym świadczyć mogą doniesienia o tych, którzy w muzeum lokalnym 
nigdy nie byli. Można przecież również dostrzec, że muzeum jest także dla 
pewnej grupy osób pożądanym miejscem pracy. I chociaż płace w polskich 
instytucjach kultury są niskie i coraz częściej bywają przyczyną protestów 
[por. np. ostatnie działania grupy małopolskich pracowników instytucji 
kultury – Dziady kultury: 2015], to jednak liczne podania o prace składane 
w tych instytucjach są dowodem, że dla pewnej grupy osób muzeum jest 
poszukiwanym miejscem pracy i generowania zysków ekonomicznych. 
Na pewno także dla tych, którzy w otulinie muzeów umiejscowili swoje inte-
resy polegające na prowadzeniu usług gastronomicznych, transportowych, 
czy sprzedaży pamiątek.

Dla osób miejscowych muzeum jest także – a może przede wszystkim 
– współorganizatorem edukacji, przede wszystkim dzieci, które są często 
uczestnikami wydarzeń muzealnych przyprowadzane przez nauczycieli lub 
rodziców. Coraz częściej muzea stają się organizatorami wydarzeń adre-
sowanych do dorosłych, szczególnie ostatnio zwraca się uwagę na niepeł-
nosprawnych i seniorów. Poprzez organizowanie wykładów, warsztatów 
czy dyskusji muzeum staje się organizatorem czasu wolnego, tworzy nowe 
modele jego organizowania, a także – wedle postulowanych coraz śmielej 
założeń [np. Simon 2010] – bywa miejscem tworzenia nowych wspólnot. 
Trzeba jednak zauważyć, że w polskich muzeach ten cel jest nieco pomijany, 
ciągle jeszcze obowiązuje u nas taki model organizowanych spotkań muze-
alnych, które raczej są jednokierunkowym przekazywaniem wiedzy niż 
tworzeniem środowiska do jej wymiany.

Bodaj najbardziej więziotwórcze są działania podejmowane na przy-
kład w muzeach amerykańskich, budowanie wspólnot jest mocno ugrunto-
wane w narodzie, który wszak powstał jako konglomerat przesiedleńców 
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z różnych stron. Pisząca te słowa była świadkiem mimowolnie podsłuchanej 
rozmowy w kolejce do kasy na waszyngtoński Monument. Ludzie przypad-
kowo stojący obok siebie w oczekiwaniu na odebranie bezpłatnych wejśció-
wek podjęli rozmowę od banalnego pytania „skąd jesteś?”, a skończyli, 
umawiając się na lunch, a potem wspólne zwiedzanie kolejnego muzeum. 
To oczywiście jest skrajny przykład tworzących się relacji pomiędzy przy-
padkowymi ludźmi, istotne jest, że to właśnie muzea amerykańskie tworzone 
są z myślą o budowaniu wspólnoty własnych obywateli, wspólnoty wycho-
dzącej przecież ponad partykularne interesy poszczególnych grup etnicz-
nych (chociaż uwzględniających ich potrzeby) [por. Barańska 2009].

2.
Powyżej zostały połączone dwie grupy, które zwykle traktowane są 
jako rozdzielne – lokalnych mieszkańców i turystów. Jednakże należy 
tu zauważyć istniejące wspólne mianowniki pomiędzy lokalnym miesz-
kańcem a turystą odwiedzającym muzeum w czasie swojej turystycznej 
wyprawy. Jeśli turysta to „osoba wyjeżdżająca z miejsca stałego zamiesz-
kania na pewien ograniczony czas, przy założeniu dobrowolności decyzji 
wyjazdu i swobody wyboru celu podróży, realizująca w czasie wyjazdu 
cele rekreacyjne, poznawcze, zdrowotne, rozrywkowe itp.” [Gołembski 
(red.) 2009: 12], to można zauważyć, że lokalny mieszkaniec udając się do 
muzeum, wprawdzie nie wyjeżdża poza miejsce swojego zamieszkania, ale 
dobrowolnie podejmuje decyzję o odwiedzeniu wystawy i spędzenia tam 
swojego wolnego czasu. To właśnie kryterium wolnego czasu wydaje się tu 
kluczowe. Kilka godzin w trakcie niedzielnego spaceru z rodziną poświę-
cone na przemieszczenie się w inny niż zwykle rejon miasta, przestąpienie 
progu gmachu muzealnego, nabyciu biletu i pozostanie tam dla rekreacji 
lub poznania stawia mieszkańca w tej samej niemal sytuacji co turystę, 
który przestąpił te same progi. Obydwaj z własnej woli postanowili swój 
wolny czas spędzić w tym samym miejscu. Należy tu przywołać wypowiedź 
Mikołaja Madurowicza, który stwierdził, że „mieszkaniec staje się turystą 
we własnym mieście w momencie, kiedy zakosztuje dystansu poznawczego” 
[Madurowicz 2008: 80]. Problem możliwości traktowania mieszkańca jako 
turysty stał się przedmiotem szerszej dyskusji redakcyjnej przeprowadzo-
nej na łamach „Turystyki Kulturowej” (nr 6 / 2015), dlatego można w tej 
chwili ograniczyć się do podkreślenia raz jeszcze, że wspólnymi mianow-
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nikami dla zwiedzających z obu grup są dobrowolność, poznawczy dystans 
i funkcjonowanie w ramach czasu wolnego od codziennych obowiązków 
(oczywiście pomijamy tu tych, którzy w muzeach bywają służbowo). Dean 
MacCannell opowiada o swoim studencie, który skonstatował: „Przyznajmy 
się w końcu do tego: wszyscy jesteśmy turystami!” [MacCannell 2005: 13].

W kulturze współczesnej coraz trudniej mówić o dychotomii czasu 
wolnego i czasu pracy. „Życie poważne” wymaga bardzo pilnej uwagi i stałej 
kontroli kreowanego wizerunku nie tylko w chwilach zawodowej aktyw-
ności, ale także poza nią. To, gdzie spędzamy czas wolny – wszystko jedno 
czy poza własnym miejscem zamieszkania jako turysta sensu stricto czy 
we własnej miejscowości – jest elementem, który tworzy nasz obraz i tym 
samym poszerzać może nasze możliwości w obszarze zawodowym. Nie bez 
powodu ludzie biznesu ubierają się raczej w renomowanych domach mody, 
noszą zegarki wysokiej jakości, a wakacje raczej spędzają na polu golfowym 
na Seszelach, niż u szwagra w Kląskowicach, pogrywając w kometkę.

I tu jest dobry moment, by wrócić do „muzeów na szlaku”. Na szlaku 
życiowej wędrówki współczesnego człowieka muzeum znajduje się wtedy, 
gdy ów człowiek ma wolny czas. Czy jego obecność w muzeum może wpłynąć 
na to, jak będzie on postrzegany przez innych aktorów społecznego spekta-
klu, w którym wszyscy uczestniczymy? Czy bycie w muzeum podnosi prestiż 
czy raczej jest postrzegane w kategoriach obciachu? Kilka lat temu, w czasie 
wystawy Impresjonistów w krakowskim Muzeum Narodowym zostało po 
raz pierwszy w historii tego muzeum uruchomione zwiedzanie późnowie-
czorne, z lampką wina i w niewielkim, dobranym gronie. Cena biletu na to 
wieczorne zwiedzanie była absurdalnie wysoka (wliczono w to nadgodziny 
obsługi, oprowadzanie przez specjalistów, dodatkowe oświetlenie, ale także 
ową wspomnianą lampkę wina), a jednak bilety zostały wykupione niemal 
natychmiast i ci, którym udało się je pozyskać traktowali to jako istotny 
element wyróżniający; bilet do muzeum uprawniał nie tylko do zwiedza-
nia, ale także do zaliczenia się w poczet elit (na pewno finansowych), tych, 
którym się udało. Kolejki przed niektórymi muzeami i niektórymi wysta-
wami są dowodami na to, że zwiedzanie traktowane jest jako obowiązkowe, 
jako coś, przed czym nie można i nie chce się uciec. Luwr oblegany jest tak 
bardzo, że wejście na galerie, gdzie pokazywane są najbardziej popularne 
dzieła (na przykład Mona Liza) przypomina zatłoczone wnętrze tramwaju 
w godzinach szczytu.
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MacCannell twierdzi, że „od obowiązku zwiedzania nie uwolni się nikt 
z wyjątkiem miejscowych mieszkańców” [MacCannel 2005: 67]. Z taką 
konstatacją z jednej strony można się nie zgadzać (czego dowodem kolejki 
przed niektórymi obiektami składające się również jednak z miejscowych 
mieszkańców), a z drugiej taka opinia może być wyzwaniem dla muzeal-
ników, by potrafili zachęcić także i mieszkańców do zwiedzania. Może to 
oznacza, że należy przekonać lokalnych mieszkańców, że mogą zdobyć się 
na ów dystans poznawczy w swoim wolnym czasie i stać się „chwilowymi 
turystami”. Może czas, by kampanie reklamowe zachęcające do uczestnic-
twa w kulturze (m.in. bywania w muzeach) były budowane według podob-
nego schematu jak kiedyś kampania firmy kosmetycznej, która zachęcała, by 
kupując szampon lub mydło „podarować sobie odrobinę luksusu”. Muzeum 
może oferować „odrobinę luksusu”, może także każdemu z zabieganych 
pracowników korporacji należałoby się, by także w tygodniu zakosztował 
choć na chwilę przyjemności bycia turystą. By smakował swój czas wolny 
w lokalnym muzeum w przekonaniu, że wpłynie to dobrze na jego samopo-
czucie i wizerunek.

3.
Czy rzeczywiście „odrobina luksusu” to to, czego szuka zwiedzający (tury-
sta) w muzeum? Czy tę odrobinę luksusu zapewnia zrobienie sobie selfie 
na tle Koronczarki lub Astronoma Vermeera? W 2012 roku przez ponad 
godzinę prowadziłam obserwację w Luwrze tych dwóch obrazów, powieszo-
nych ostatnio w bezpośrednim sąsiedztwie. Miejsce, gdzie się znajdują ozna-
kowane jest na specjalnym planiku udostępnianym bezpłatnie w punkcie 
informacyjnym przed wejściem na galerie. Plany te wskazują ścieżki dostępu 
do największych „hitów” malarstwa i rzeźby, przeciętny turysta może więc 
płynnie przemieszczać się pomiędzy tymi kamieniami milowymi dziedzic-
twa kulturowego, nie tracąc cennego czasu na oglądanie dzieł „pośledniego 
gatunku”. Koronczarka i Astronom stanowili idealne tło do wykonywanych 
pamiątkowych zdjęć, większość odwiedzających to miejsce osób nie zawra-
cała sobie głowy przyjrzeniem się obrazowi, a cała uwaga skupiona była na 
uchwyceniu takiego momentu, żeby znaleźć się z obrazem „sam na sam”, 
a przynajmniej by tak to wyglądało na fotografii – na której, oczywiście, 
bohater zdjęcia stoi tyłem do obrazu, ale która jest udokumentowaną obec-
nością i uczestnictwem. Umieszczone na własnym profilu portalu społecz-
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nościowego zdjęcie staje się swoistym dowodem na to, że jest się uczest-
nikiem i użytkownikiem kultury w wymiarze lokalnym lub globalnym, że 
jest się graczem, który może w pełnym wymiarze i na równych z innymi 
warunkach uczestniczyć w prowadzonej powszechnie grze pozorów. Czy to 
rzeczywiście jest gra pozorów, skoro nie oglądamy obrazu, a tylko się foto-
grafujemy na jego tle? A może jest właśnie inaczej? Może obrazy nie służą 
już kontemplacji, podziwianiu, refleksji i katharsis, a jedynie są pretekstem 
budowania wspólnot uczestniczących w mainstreamie? Może muzea są 
miejscem, gdzie – dzięki i poprzez zachowania turystów – możemy obser-
wować zmiany w funkcjach wytworów kultury? Dzięki obserwacjom ludzi 
w muzeach moglibyśmy dowiedzieć się więcej o nas samych niż dzięki 
obserwowaniu dzieł sztuki? Czy oznacza to, że sztuka nie jest już potrzebna? 
Że wystarczyłyby reprodukcje, które dobrze by wyszły na zdjęciu wyko-
nanym z użyciem selfie stick? Taka dosyć pesymistyczna wizja jednak nie 
znajduje potwierdzenia w rzeczywistości, w której żeby dojść do owego 
„pleneru fotograficznego”, czyli galerii sztuki, musimy niejednokrotnie stać 
w długich kolejkach. Na pewno jednak obserwacje czynione na wystawach 
tłocznych w turystów galerii powinny być obszarem dobrego namysłu dla 
tych muzeów, w których nadal nie ma zbyt wielu zwiedzających. Działania 
promocyjne wszak mogą wiele zdziałać, w początku lat 90. ubiegłego wieku 
Koronczarkę Vermeera trudno było znaleźć w pustawych salach skrzydła 
Richelieu.

4.
Odwieczne to pytanie, zadawane wśród zarządzających kulturą – czy powin-
niśmy raczej odpowiadać na potrzeby użytkowników czy raczej te potrzeby 
kreować? Na pewno pierwszym zadaniem jest zrozumienie potrzeb, co – jak 
twierdzi guru marketingu, Philip Kotler – „nie zawsze jest proste” [Kotler 
2005: 21] i prowadzić może przede wszystkim do ich klasyfikacji. Kotler 
zwraca uwagę na potrzebę różnicowania potrzeb w zależności od rodzajów 
marketingu. Można wyróżnić marketing reakcji (spełnienie zadeklarowa-
nej potrzeby klienta), marketing oczekiwań (próba przewidzenia oczeki-
wań klientów w najbliższej przyszłości) oraz marketing kreatywny, który 
„odkrywa i produkuje rozwiązania, o które konsumenci nie prosili, ale które 
entuzjastycznie przyjęli” [Kotler 2005: 21]. Muzea muszą zdać sobie sprawę 
z tego, że turyści (zgodnie z przyjętą na potrzeby tego tekstu rozszerzoną 
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ich definicją) bardzo często nie do końca potrafią zwerbalizować swoje 
potrzeby oraz z tego, że marketing kreatywny może być istotnym narzę-
dziem kreowania nowych produktów i wprowadzania ich na rynek. Konse-
kwencją takiego postawienia sprawy jest dokonanie zwrotu ku człowie-
kowi i jego potrzebom, zwrotu, który na pewno w wielkich muzeach świata 
częstokroć już się dokonał, ale trzeba zauważyć, że te wielkie muzea, które 
są nastawione na dialogowanie z potrzebami turystów, stanowią dopiero 
zaczątek przewrotu, który powinien się dokonać w tych wszystkich małych, 
prowincjonalnych, pozornie nieważnych placówkach muzealnych.

5.
W poszukiwaniu możliwości zdefiniowania nieuświadamianych niekiedy 
potrzeb turystów, a także umiejętnego, twórczego kreowania odpowiedzi 
na pytania, które nawet czasem nie zostały zadane, muzea powinny sięgnąć 
do ustaleń na przykład zawartych w raportach Światowej Organizacji 
Turystyki (UNWTO), które wykazują obecność zupełnie nowego modelu 
turystyki. Ów model, określany według angielskojęzycznego skrótu mode-
lem 3E (Education, Excitement, Entertainement) uzmysławia nam zupełnie 
nowe trendy w ludzkich potrzebach, które zamiast do niedawna obowią-
zującego wzoru wypoczynku biernego (model 3S – Sea, Sun, Sand) stawia 
na angażowanie turysty w pozyskiwanie coraz to nowych zasobów wiedzy 
i doświadczenia [por. Popiel 2012]. To właśnie doświadczenie wydaje się 
kluczowym pojęciem otwierającym możliwość uchwycenia istoty współ-
czesnego peregrynowania. Jak konstatuje Anna Wieczorkiewicz, poświęca-
jąc turystyce istotną książkę: „turyści poszukują nie tylko miejsc pięknych, 
niezwykłych i ciekawych, ale i nowych sposobów przeżywania podróży” 
[Wieczorkiewicz 2012: 6]. Pytanie, w jaki sposób muzea potrafią odpo-
wiedzieć na ową potrzebę swoistego smakowania kultury, może więc być 
pytaniem otwierającym dyskusję dotyczącą miejsca muzeum w kulturze 
współczesnej, funkcji, którą pełni, którą powinno pełnić i do której aspiruje. 
Może się bowiem okazać, że owe więzi, które istnieją pomiędzy muzeami 
a turystami, nie są wystarczające, by uzasadnić istnienie muzeów w formule 
wypracowanej przez ostatnie dwieście lat. Obszar wymuszonej przez tury-
stów zmiany może być tak wielki, że istotnie załamie muzealną tożsamość. 
Czy jesteśmy na takie konstatacje gotowi?
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Armin Mikos v. Rohrscheidt
„Turystyka Kulturowa”

Turystyka kulturowa a muzea:
oczekiwania i szanse współpracy

Rozpocznę od zawężenia tematyki oraz wprowadzenia do kontekstu 
problematyki wyrażonej przez powyższy tytuł. Realizując to pierw-
sze, napiszę, że przychodząc z turystyki, a nie ze świata muzeów 

w zarysowanej powyżej dychotomii, widzę siebie w roli reprezentanta 
jednej ze stron. Ograniczę się zatem do jednostronnego przedstawienia 
stanowiska turystyki kulturowej. Tę rozumiem tu szeroko, a więc nie tylko 
jako formę świadomego uczestnictwa ludzi w kulturze realizowanego w ich 
czasie wolnym i w ramach podróży. Pod pojęciem turystyki kulturowej 
(jako zbiorowego interesariusza, partnera czy często wprost kontrahenta 
muzeów) widzę również zawodowe środowisko tych ludzi, którzy zarzą-
dzają jej ofertą nie tylko dla grup zorganizowanych (np. piszący programy 
wycieczek i sprzedający je touroperatorzy czy realizujący wyprawy fizycz-
nie piloci wycieczek), lecz także dla indywidualnych uczestników (twórcy 
pakietów lokalnych i tematycznych, koordynatorzy szlaków kulturowych 
i przewodnicy miejscy, dla wielu bezpośredni i główni interpretatorzy dzie-
dzictwa). Reprezentantem tej grupy w dyskusji, do której mnie zaproszono, 
czuję się już choćby z racji faktu koncentracji moich badań na turystyce 
i turystach kulturowych, a także ze względu na wieloletnie funkcjonowanie 
właśnie jako organizator turystyki i wykonywanie zawodów pilota wycie-
czek oraz przewodnika.

ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ
Nr 3 / 2016
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Problem nie jest nowy… Refleksje z obu stron

Pragnąc choćby krótko zakreślić kontekst mojego stanowiska, chcę wska-
zać na kilka opublikowanych już tekstów, ograniczając się do bardzo zdaw-
kowego zrelacjonowania problemów i stanowisk opisanych tam szerzej 
i poddanych solidnej analizie. Teksty te bowiem trafnie ukazują sytuację 
polaryzacji interesów (czasami po prostu linię sporu) między zorganizo-
waną turystyką kulturową a muzeami i ich pracownikami. Innymi słowy: 
mówią o relacjach między nie zawsze jednorodnymi potrzebami i oczekiwa-
niami turystów jako grupy interesariuszy a – wcale nie tak znów jednolicie 
formułowanymi i praktykowanymi – misją i realiami zarządzania muzeal-
nictwem jako instytucjonalnym sektorem kultury.

Przytaczanie choćby uzasadnień podstawowych stwierdzeń tych 
tekstów, a często i bardzo pomocnych zawartych tam opisów sytuacji oraz 
konfliktów, zajęłoby zbyt wiele miejsca. Wymienię je zatem i krótko odniosę 
się do paru głównych stwierdzeń, które tworzą kontekst tej wypowiedzi, 
po resztę odsyłając Czytelnika do źródeł. W pierwszym rzędzie jest to 
powszechna w ostatnich dziesięcioleciach dyskusja środowiska naukowego 
na temat muzeum wraz z jej podstawowym dylematem: czy należy je rozu-
mieć i zarządzać nim jako templum, miejscem świętej liturgii kultury i jej 
artefaktów, w powiązaniu z misją cywilizowania pokoleń współczesnych 
„barbarzyńców” i ewentualnie stwarzaniem przestrzeni dla odnajdywania 
przez zwiedzającego samego siebie1, czy też raczej jako forum, czyli miejsca 
spotkania na równych prawach twórcy (niekoniecznie artysty, bo może też 
i autora narracji) oraz konsumenta i mniej lub bardziej intensywnej z obu 
stron wymiany wartości. Jedno i drugie rozumienie muzeum pociąga za sobą 
określone skutki w samej już selekcji gromadzonych i konserwowanych oraz 
prezentowanych przejawów i świadectw dziedzictwa, w jego interpretacji 2, 
a także w całej organizacji pracy tej instytucji. Dyskusję tę – istotną również 
z punktu widzenia turystyki i turystów, w szczególności zwolenników 
i organizatorów turystyki kulturowej, której rozliczne formy i aktywności 
realizują się w muzeach – szeroko przedstawia, komentuje oraz wnosi do 
niej dobrze uzasadnione własne stanowisko Katarzyna Barańska [Barańska 
2013: 113–134]. Zgadzam się przy tym z ostateczną konstatacją przywołanej 

1 Jednak dziś jest to raczej wydarzenie (czy doświadczenie) tyleż elitarne, co rzadkie.
2 Począwszy od kwestii obiektywizmu, a skończywszy na formułowaniu wypowiedzi 

i postaciach zakładanego czy w ogóle dopuszczanego dialogu.
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Autorki, że w muzeach wolno i należy widzieć jedno i drugie jednocze-
śnie: templum i forum [Barańska 2013: 133]. Sam jednak, jako dość często 
„praktykujący wierny” spoza warstwy „kapłanów”, a nawet swego rodzaju 
„katechista”, przyprowadzający kolejne grupy mniej lub bardziej nawróco-
nych czy przekonanych do owej krynicy (w wersji templum), jestem zdania, 
że – zgodnie ze stale powtarzanym apelem wielkiego teoretyka katechezy 
i liturgii – także wiernych trzeba „spotykać tam, gdzie stoją” i nawet wpro-
wadzanie w najświętsze misteria musi budować na ich aktualnej kondycji 
i świadomości [Jungmann 1936]. Nie ukrywam, że znacznie łatwiej jest mi 
porozumiewać się z tymi zarządzającymi muzeów, którzy akceptują ich 
funkcje forum i nie zapominają o niej, organizując wystawy oraz współ-
pracę z interesariuszami. Na takim forum, jako „hurtowy kupiec” pracujący 
dla moich finalnych konsumentów, jestem bowiem nie tylko traktowany 
poważnie, ale moje prośby i uwagi nie pozostają bez echa. Nie znaczy to, że 
„towar” jest przyrządzany akurat według mojego smaku (rzeźnik i kucharz 
zawsze przecież lepiej wie, jak to zrobić), ale być może chociaż będzie pokro-
jony według aktualnych potrzeb i znajdzie się na ławie akurat wtedy, gdy 
będę mógł go odebrać, a nie wtedy, kiedy moi klienci myślą o czymś zupełnie 
innym, niż o jego konsumpcji. Te metafory postaram się poniżej wyjaśnić.

Drugi ważny obszar kontekstu mojej wypowiedzi tworzą od szeregu lat 
i przy różnych okazjach formułowane postulaty badaczy turystyki kultu-
rowej, kierowane do muzeów lub szerzej – do organizatorów i opiekunów 
ekspozycji różnego rodzaju. Ponieważ w krótkim tekście większość z nich 
mogę zaledwie zasygnalizować, a rozwinąć i uzasadnić najwyżej niektóre 
z nich, odeślę w tym miejscu do szerszych opracowań, w których zesta-
wiono całe katalogi oczekiwań, nierzadko z konkretnymi podpowiedziami. 
Z autorów zagranicznych sformułowali je między innymi Christian Becker 
i Sylvia Höcklin [2000] Thomas Heinze [2002], Bob McKercher i Hillary 
Du Cros [2002], Andrea Hausmann [2001; 2002; 2008], Gudbrandur 
Benediktsson [2004], Edith Kriegner [2004], Albrecht Steinecke [2007]. 
W Polsce w ostatnich latach pisali szerzej na ten temat Anitta Maksy-
mowicz [2006], Marek Nowacki [2006 i 2009], Andrzej Stasiak [2007] 
oraz autor niniejszego tekstu, najpierw w monografii turystyki kulturo-
wej [Mikos v. Rohrscheidt 2010a] a następnie przy okazji analizy poten-
cjału turystycznego muzeów Poznania [Mikos v. Rohrscheidt 2011]. 
Poniższe uwagi będą w pewnej części streszczeniem niektórych postu-
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latów, wymienianych przez przywołanych autorów, z jednoczesną próbą 
uzasadnienia tych z nich, które uważam za kluczowe dla aktualnej współ-
pracy polskich muzeów z turystyką realizowaną na terenie naszego kraju, 
w tym takich, które są zbyt rzadko dostrzegane przez drugą stronę.

Jak wspomniałem na początku, moja opinia z istoty rzeczy jest tu jedno-
stronna. Przychodząc z zewnątrz (ze środowiska organizatorów i badaczy 
turystyki kulturowej), nie mam intencji wchodzić głębiej w rozważania 
samych muzeologów na temat misji ich instytucji ani uczestniczyć w pole-
mikach dotyczących interpretacji zbiorów czy strategicznego zarządzania 
nimi. Formułuję postulaty z „naszej” strony, niejako w imieniu tych, którzy 
mogą i chcą przyprowadzać do muzeum ludzi podróżujących w swoim czasie 
wolnym i zaciekawionych poszczególnymi aspektami kultury, jej dziedzic-
twa i aktualnych przejawów.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że istnieją liczne muzea, w których 
znaczna część formułowanych postulatów jest realizowana w wysokim 
stopniu – jakkolwiek nie spotkałem w naszym kraju takiego, w którym nie 
dałoby się czegoś uzupełnić albo poprawić. Dlatego mój tekst kieruję do tych 
teoretyków polskiego muzealnictwa i osób zarządzających placówkami 
muzealnymi, którzy są otwarci na partnerstwo z turystyką kulturową: 
z przygotowującymi jej obszarowe i lokalne programy, z zarządzającymi jej 
produktami (czyli wycieczkami, systemami eksploatacji i pakietami indy-
widualnymi) oraz z ludźmi pracującymi na jej rzecz „w ruchu”, to jest prze-
wodnikami i pilotami wycieczek. Rozumiem ten tekst nie tyle jako formę 
„rachunku sumienia” czy wręcz „katalogu grzechów” sporządzoną przez 
„skrzywdzonych” turystów i ich opiekunów3. Proponuje odczytywać go 
raczej jako rodzaj „checklisty”, czyli nieco rozwiniętego spisu tych naprawdę 
licznych elementów i instrumentów, które są istotne w działalności orga-
nizatora i wykonawcy programów turystyki kulturowej. Funkcjonowanie 
niektórych z nich faktycznie jest warunkiem korzystania z oferty muzeów 
przez uczestników wybranych form turystyki kulturowej. W poszczególnych 
muzeach jedne z nich są już faktycznie obecne i aktywnie stosowane (adre-
sat tego tekstu może je wtedy „odhaczyć” z poczuciem satysfakcji), inne są 
tylko deklaratywnie zapisane, lecz faktycznie z różnych powodów nie dzia-
łają (proponuję wówczas zastanowić się, gdzie tkwią przeszkody i bariery 

3 Choć istnieją też muzea, i to nie byle jakie, gdzie z powodu wieloletnich zaniedbań i lekce-
ważenia wszelkich potrzeb turystów najlepiej byłoby niniejszy tekst tak właśnie odczytywać.
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i jak można je usunąć), jeszcze inne dotąd nie zostały zauważone i wdro-
żone, a bez wielkich nakładów i odejścia od misji danej placówki mogłyby 
być wprowadzone. Są naturalnie też takie propozycje, które w jednym czy 
drugim muzeum ze względu na jego specyfikę lub skandalicznie małe środki 
po prostu nie dadzą się wprowadzić – te proponuję odłożyć na lepsze czasy. 
Jednak ta grupa powinna być naprawdę mała, i dobrze, gdyby każda rezy-
gnacja była uzasadniona lepiej, niż prostym „nie da się”, które zawsze jest 
najłatwiejszą reakcją i… nigdy donikąd nie prowadzi.

Być może z funkcji uprzedzenia ewentualnych zarzutów jasno niech 
będzie w tym miejscu powiedziane, że autor niniejszego tekstu bynaj-
mniej nie wyobraża sobie, iż musi (albo że w ogóle mogłoby) istnieć idealne 
„muzeum dla turystów”, które realizowałoby wszystkie poniżej sformuło-
wane postulaty. Tę rolę spełniają już parki tematyczne czy rozmaite pseu-
domuzea, bardzo często w ogóle nieprzejmujące się zobowiązaniami wobec 
dziedzictwa kultury, a za to ukierunkowane na zyski płynące od masowych 
turystów i nastawione na spełnianie ich najbardziej prymitywnych gustów. 
Zadaniem tekstu jest tylko przedstawienie szerokiej gamy możliwości 
wyjścia naprzeciw przez muzea chroniące i udostępniające dziedzictwo 
turystyce kulturowej i turyście kulturowemu, a więc świadomie wybiera-
jącemu swoje cele. Celem jest poprawienie poziomu i zwiększenie zakresu 
współpracy muzeów ze środowiskiem podmiotów i ludzi, którzy tę tury-
stykę programują, organizują i na co dzień obsługują. Z perspektywy straż-
ników dziedzictwa, opiekunów żywej kultury i animatorów lokalnego życia 
kulturalnego nie wypada bowiem zapominać, że turystyka kulturowa jest 
jedną z głównych form przepływów idei i treści kulturowych w dzisiejszym 
świecie [Mikos v. Rohrscheidt 2010a, 35–38, 42 i nast.]. A konkretniej: że jest 
wielce zróżnicowanym kanałem dystrybucji kultury (patrząc od strony jej 
nosicieli i zarządzających nią) oraz spontanicznego uczestnictwa w kultu-
rze (patrząc od strony samego turysty). Nie wolno więc tego fenomenu 
i jednocześnie narzędzia lekceważyć, jeśli chce się w dzisiejszym świecie 
poważnie traktować i realizować misję instytucji kultury, w szczególności 
tej z założenia otwartej, jaką ma być i chce być muzeum.
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Muzeum i turystyka kulturowa – odrębne fenomeny
z punktem stycznym

Oczywistym jest, że instytucja muzeum nie powstała ani nie funkcjonuje 
w pierwszym rzędzie dla obsługi turystyki czy turystów. Jednak ponad dwa 
i pół wieku, które upłynęły od otwarcia pierwszych muzeów „powszech-
nego dostępu” mocno zmieniły nasz świat i sposoby zachowań oraz prefe-
rencji człowieka, w tym jego mobilność. Wielki odsetek ludzi z naszego 
(„sytego” lub przynajmniej godnie żyjącego) kręgu kulturowego spędza 
swój czas wolny od pracy w podróży. Wielu z nich właśnie wtedy szczegól-
nie intensywnie uczestniczy w kulturze, poszukując kontaktu z jej wytwo-
rami, które z kolei fizycznie koncentrują i interpretują muzea. Muzea są więc 
także i dla nich, co wynika z jednego z ich kluczowych zadań: udostępniania, 
a co potwierdza zarówno międzynarodowo uznana definicja muzeum sfor-
mułowana przez ICOM [2007], jak i obowiązująca polska ustawa o muzeach 
w artykule 2, punkty 5, 8 i 9 [Ustawa 2007]. Stwierdzenie tego aktu praw-
nego o zapewnianiu „właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze 
zbiorów” powinno być przy tym przedmiotem interpretacji nie tylko ze 
strony zarządców i gospodarzy kolekcji (muzealników), ale i korzystają-
cych właśnie, którzy także powinni mieć coś do powiedzenia na temat tego, 
jakie udostępnianie i korzystanie uważają za „właściwe”. Może to przecież 
oznaczać umożliwianie realizacji programów interpretacji dziedzictwa lub 
edukacji niepowstałych w samym muzeum, o ile tylko zbiorom zapewnione 
jest bezpieczeństwo. W innym przypadku zapis ustawowy – jednostronnie 
i często dla własnej wygody interpretowany przez zarządzających muze-
ami – pozostaje pustym sloganem. Pomimo zauważalnego niedowierzania 
i nawet ironicznego podejścia części środowiska muzeologów do sytuacji, 
w której stawiają ich przemiany kultury i jej „konsumentów” [Folge-Janu-
szewska 2008: 202], wypada więc przyjąć za dobrą monetę ich deklarację 
pogodzenia się z potrzebą partnerstwa i współdziałania z tymi, którzy 
(jeszcze?) poszukują autentyczności dla zachowania jej wysepek w morzu 
symulakrów, które wielu z nas widzi właśnie w muzeach. Warto również 
przypomnieć, że w przypadku bardzo wielu muzeów polskich to właśnie 
turyści stanowią nie tylko znaczącą, ale po prostu przeważającą część ich 
gości. Właśnie dlatego poważne potraktowanie potrzeb ich samych oraz 
tych, którzy organizują ich wyprawy (można w ich widzieć pośredników)  
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wydaje się nie tylko pożądane w interesie muzeów (jako że w jakimś stopniu 
wpływa na ich bilans finansowy), ale przede wszystkim uczciwe z punktu 
widzenia współczesnej, szerokiej interpretacji ich misji – jest to w mojej 
opinii po prostu element wielokrotnie postulowanego dialogu między insty-
tucją a jej gościem [Barańska 2013: 127–130].

Także turystyka – nawet kulturowa – nie jest planowana ani uprawiana 
w pierwszym rzędzie dla podnoszenia frekwencji muzeów. Jak każda forma 
spędzania czasu wolnego zakłada ona dobrowolność uczestników i opiera się 
na motywacji „przyjemnościowej” nawet wówczas, gdy proponuje ambitny 
program. Turysta kulturowy, dla którego aspekt zwiedzania i poznawania 
jest wiodącym elementem wycieczki, chętniej niż inny (na przykład turysta 
czysto „rekreacyjny”) konfrontuje się z dziedzictwem. Jednak zawsze czyni 
to ze swojej perspektywy i najchętniej akceptuje ofertę na swoich warun-
kach – czy to „kupując” całą wielodniową wycieczkę na podstawie oceny 
jej programu, w którym „w pakiecie” otrzymuje szczegóły, czy też jeden 
po drugim wybierając je na etapie składania swojego pakietu albo będąc 
już na miejscu. Z punktu widzenia turystów kulturowych muzeum nie jest 
z reguły odbierane jako instytucja z wyraźnie określoną i „całościową” 
misją, lecz jako właściciel konkretnej kolekcji czy gospodarz wystawy, 
która z kolei stanowi punkt realizowanego przez grupę programu zwie-
dzania miejsca docelowego (niekoniecznie jedynego w całej strukturze 
wycieczki) – element najważniejszy, ważny albo tylko uzupełniający. Jako 
turysta indywidualny korzystający z przygotowanej dla niego oferty może 
on postrzegać muzeum jako element pakietu będącego bardziej lub mniej 
dogłębnie przemyślanym „pomysłem” na dane miasto, szlak lub obszar. Dla 
bardziej samodzielnych turystów muzeum może być obiektem zaplanowa-
nym w ramach zestawiania przez nich z elastycznej propozycji własnego 
pakietu lub nawet miejscem przypadkowym, wybranym spontanicznie pod 
wpływem lektury na miejscu, plakatu, sugestii przewodnika albo po prostu 
z racji fizycznej bliskości miejsca, w którym się znalazł i przekonania, że „coś 
tam ciekawego jest”. Inna sytuacja zachodzi w zdecydowanie mniej licznych 
przypadkach, na przykład w ramach elitarnej i niszowej turystyki muzeal-
nej. Dla jej zwolenników muzeum (czy nawet pojedyncza wystawa) lub kilka 
muzeów położonych blisko siebie często bywa jedynym lub przynajmniej 
głównym celem wyprawy turystycznej, a jego odwiedziny stanowią główny 
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motyw do jej podjęcia. Powyżej napisane może posłużyć jako uzasadnie-
nie poważnego postulatu skierowanego do zarządzającymi muzeami, od 
którego rozpoczniemy naszą listę.

Główne postulaty turystyki wobec muzeów

Integralność wystaw vs. swoboda wyboru. W kontekście licznej obecności 
turystów w przestrzeniach muzealnych przyjęcie i zaakceptowanie przez 
te instytucje także (podkreślam, że nie wyłącznie) funkcji forum powinno 
w mojej opinii objąć rezygnację z usilnego obstawania przy zasadzie i prak-
tyce integralności ekspozycji. Wyraża się ona w zmuszaniu zwiedzających, 
zwłaszcza grup wycieczkowych, do przejścia tzw. „trasą” czy „kierunkiem” 
zwiedzania albo w organizowaniu przestrzeni w amfiladę pomieszczeń bez 
możliwości pominięcia niektórych z nich albo przez ustawienie znaków 
i egzekwowanie przez pracowników zachowania kolejności zwiedzania, co 
nadal jest codzienną praktyką w bardzo wielu muzeach. Innym wyrazem 
tego podejścia jest wyłączność oprowadzania po zbiorach przez pracowni-
ków etatowych muzeów (co ma gwarantować integralną i poprawna inter-
pretację), z jednoczesnym zakazywaniem tego innym przygotowanym do 
tego osobom, na przykład przewodnikom miejskim czy pilotom wycieczek, 
nawet wyspecjalizowanym w danej dziedzinie. Jeśli połączyć to ze zrozu-
miałą z punktu widzenia profesji tychże pracowników skłonnością do inte-
gralnego podejścia do swoich kolekcji i nieznajomością zarówno programu 
konkretnej wycieczki, jak i potrzeb czy oczekiwań danej grupy turystów, to 
jest to w wielu przypadkach recepta na nieudane zwiedzanie, skutkujące 
znużeniem turystów i obniżeniem atrakcyjności programu. Dodatkowym 
skutkiem może być osłabienie autorytetu przewodnika danej grupy, który 
w wyniku wymuszonego zastąpienia go przez pracownika muzeum pomimo 
całej swojej wykazanej dotychczas wiedzy i umiejętności może być odbie-
rany jako „zbyt mało kompetentny”, by omówić jeden eksponat albo mały 
wycinek kolekcji. Ten zaś może być tylko małą, ale może istotną, częścią 
jego programu – na przykład programu biograficznego zwiedzania miasta. 
Warto przy tym pamiętać, że podobnie jak wystawy muzealne, wyprawy 
kulturowe (w odróżnieniu od zwykłych masowych wycieczek objazdowych) 
także posiadają swoje programy i własne ścieżki interpretacji dziedzictwa, 
a ich autorami często wcale nie są laicy (dążący tylko do zapełnienia listy 
uczestników – jak uważają przedstawiciele muzeów), lecz dobrze przygo-
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towani merytorycznie kulturoznawcy czy specjaliści w danej dziedzinie 
(np. historycy, teolodzy itd.), którzy pracują w biurach turystyki kulturowej 
lub je prowadzą. Integralne podejście zarządzających muzeami (a może tylko 
zwykłe wygodnictwo, przesłaniane takim podejściem) często uniemożliwia 
porozumienie z touroperatorami lub przewodnikami grup turystów szcze-
gólnie zainteresowanych jednym tematem, a w muzeum odpowiadającym 
mu na przykład konkretnym aspektem sztuki sakralnej, jednym autorem 
albo nawet tylko jakimś charakterystycznym detalem, reprezentowanym 
przez np. jeden eksponat w muzeum.

Zarządzana „integralnie” (lub pasywnie?) placówka może po prostu 
nie być zainteresowana wyjściem im naprzeciw w postaci (choćby odręb-
nie płatnego) przygotowania i realizacji, a nawet tylko zezwolenia, na 
przeprowadzenie prezentacji tego jednego eksponatu w formie ciekawej 
prelekcji (o jego powstaniu, losach, może kolejnych posiadaczach, unika-
towych cechach, związku z rozwojem sztuki czy wpływu na ludzkie dzia-
łania itd.). Tymczasem właśnie taki mikroevent dla danej grupy turystów 
(realizujących wyprawę tematyczną, seminaryjną, muzealną, studyjną 
czy inną) mógłby być nawet najważniejszą atrakcją w danym mieście czy 
kulminacją danego dnia wycieczki. Nie tylko podniósłby on walor programu 
wycieczki, ale stworzył wrażenie ekskluzywności zarówno wycieczki, jak 
i wizyty w muzeum (w końcu nie wszystkim robi się prelekcje o tym kieli-
chu w specjalnym pomieszczeniu) i na pewno zyskałby tej placówce trwałe 
miejsce w ich dobrej pamięci.

Takie elementy są szczególnie pożądane w muzeach położonych w prze-
strzeni tematycznych szlaków kulturowych, które posiadają kolekcje lub 
pojedyncze eksponaty tematycznie zbieżne z ich profilem. Zatem oczekiwa-
niem ze strony turystyki byłoby: a) generalne pozwolenie na interpretację 
zbiorów przez zewnętrznych pracowników turystyki, wyspecjalizowanych 
pilotów wycieczek i przewodników miejskich i terenowych, b) akceptacja 
zwiedzania wybiórczego (być może przy uzasadnionym zgłoszeniu przy 
grupach tematycznych), c) współdziałanie przy organizacji prelekcji tema-
tycznych. Idealnym wyjściem naprzeciw potrzebom organizatorów tury-
styki kulturowej byłoby także d) wprowadzenie dla grup tańszych lub ulgo-
wych biletów cząstkowych w przypadku zwiedzania np. jednej wystawy, 
jeśli program grupy nie przewiduje zwiedzania całości zbiorów.
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Uczestnictwo w pakietach turystycznych. Należy z satysfakcją zauwa-
żyć, że w ciągu kilku ostatnich lat szereg polskich muzeów poszedł śladem 
swoich zachodnich odpowiedników i coraz częściej uczestniczy w miejskich 
pakietach turystycznych. Najczęściej są to krótkoterminowe (tzw. tury-
styczne) karty miejskie, które ich nabywcy poza korzystaniem z komunika-
cji lokalnej i innych elementów miejskiej infrastruktury najczęściej umożli-
wiają właśnie bezpłatne lub rabatowe zwiedzanie szeregu muzeów. Jednak 
nie jest to jeszcze pełne wykorzystanie potencjału turystyki kulturowej 
przez muzea, jako że pakiety nie ograniczają się bynajmniej do kart miej-
skich. Liczni lokalni operatorzy turystyki miejskiej, zapewniający usługi 
przewodnickie, a także niektóre hotele proponują swoim klientom pakiety 
usług daleko wykraczające poza kartę miejską lub ją zastępujące tam, gdzie 
taka nie funkcjonuje. Odpowiednio do profilu gospodarza pakietu obejmuje 
on kilkugodzinną usługę przewodnika, lub nocleg (obie często wraz z usługą 
przewozu osób i bagaży), czasem wieczorny posiłek, degustację miejsco-
wego specjału, udział w regularnej imprezie (np. koncercie w klubie), wstęp 
do obiektu rekreacyjnego (np. pływalni) i inne elementy. Muzea, które 
mogłyby zdecydowanie śmielej i intensywniej włączyć się w takie komer-
cyjne pakiety, oferując w ich ramach swoje bilety wstępu, nie robią tego 
głównie ze względu na formalne bariery. Otóż gestorzy pakietów bazują na 
obniżaniu ceny za poszczególne usługi składowe, co z jednej strony zapew-
nia atrakcyjność pakietu dla turysty, płacącego za zebrane usługi w pakiecie 
mniej niż gdyby nabył każdą z osobna, z drugiej – zapewnia gospodarzowi 
pakietu niewielki zysk, wynikający z przejęcia przezeń części różnicy między 
ceną indywidualną („ladową”) poszczególnych usług a ceną rabatową, za 
którą on je dla turysty nabywa. Tymczasem państwowe i samorządowe 
muzea kierują się najczęściej (a przynajmniej tak się tłumaczą) sztywnymi 
przepisami wyższego rzędu lub wynikającymi z własnych statutów, które 
pozwalają na przyznawanie biletów rabatowych określonym grupom osób 
(np. uczniom, studentom, emerytom, uczestnikom dużych zorganizowanych 
grup itd.), odmawiają ich więc gospodarzom pakietów i ich uczestnikom. 
Jeśli muzeum chce stać się partnerem indywidualnej turystyki kulturowej, 
takie sztuczne bariery powinny upaść, zastąpione przez elastyczność w rela-
cjach wobec jej organizatorów. Warunkiem tego jest zapewne także jakieś 
quantum wzajemnego zaufania, co ma zwłaszcza znaczenie przy opóź-
nionych, na przykład kwartalnych rozliczeniach. Nikt jednak przecież nie 
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zmusza instytucji do zawierania umowy z podmiotem, który poprzedniego 
dnia pojawił się na miejscowym rynku i nie daje żadnych gwarancji. Obser-
wując miejscowy rynek turystyczny (co wydaje się oczywistą powinnością 
wynikającą z podstawowej w zarządzaniu zasady znajomości otoczenia 
organizacji), zarządzający muzeum mógłby przecież zareagować na propo-
zycję jego wiarygodnych uczestników lub nawet sam im takową złożyć.

Sieciowanie oferty muzeów. Inną niż pakiety lokalne – i zdecydowanie 
rzadziej wykorzystywaną w Polsce – formą współpracy na rzecz turystów 
jest sieciowanie oferty muzeów, polegające na dystrybucji kombinowa-
nych biletów wstępu do kilku lub kilkunastu placówek różnych instytucji 
prowadzących czy różnych typów właścicieli (!) na jakiejś przestrzeni 
(np. szlaku tematycznego, mikroregionu), które umożliwiają nabywcy zapła-
cenie mniejszej sumy i wykorzystanie ich w określonym dłuższym czasie 
(np. miesiąca). Takie bilety są dostępne i promowane w każdym muzeum 
uczestniczącym w danym programie (sieci). Sieciowanie zachęca prze-
bywającego nieco dłużej na danym terenie turystę pobytowego lub osoby 
zwiedzające rozleglejsze szlaki do wykorzystania pozostałych możliwości 
(a więc zwiedzenia innego jeszcze muzeum niż to, w którym nabył bilet). 
To przyczynia się do zwiększenia intensywności jego uczestnictwa w kultu-
rze, a w przypadku szlaku – pełniejszego wykorzystania oferty całego 
takiego systemu, co przynosi korzyść edukacyjną w postaci poszerzenia 
wiedzy na temat danego aspektu dziedzictwa, na który jest tematyzowany 
szlak, np. Szlak Zabytków Techniki czy Szlak Piastowski. Podejmując współ-
pracę ze szlakiem, muzea nie zawsze musiałyby przy tym koniecznie same 
tworzyć sieci. Część szlaków, a także niektóre obszary, posiadają bowiem 
programy turystyczne (wiele z nich nosi nazwy „paszportu” lub „książeczki” 
szlaku albo mikroregionu). Obejmują one opis i zachętę do zwiedzania kilku-
nastu lub więcej obiektów w danej przestrzeni (także muzeów), wliczając 
je do miejsc, w których turysta może potwierdzić swój pobyt za pomocą 
np. pieczątki, co jest z kolei elementem uczestnictwa lub nawet konkursu. 
Gospodarze takich projektów mogą być zainteresowani w tworzeniu sieci 
rabatowych z udziałem obiektów objętych przez dany projekt, mogliby 
zatem przejąć funkcję koordynatorów tego rodzaju sieci a nawet dystrybu-
torów biletów – obok tego naturalnie powinny one być dostępne i aktywnie 
proponowane w każdym z uczestniczących muzeów.
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Proturystyczna informacja i promocja muzeum. Z perspektywy bada-
czy turystyki kulturowej za podstawę prawidłowo realizowanej informacji 
o działalności muzeum i promocji jego oferty uznawane jest właściwe zdefi-
niowanie adresatów oraz odpowiadające mu i konsekwentne zastosowanie 
kanałów i wiodących motywów informacji i promocji. Obejmuje to najpierw 
prawidłową identyfikację potencjalnych krajowych i zagranicznych part-
nerów. Są nimi w pierwszym rzędzie biura podróży realizujące krajową 
i skierowaną do Polski ofertę turystyki kulturowej, w tym: dziedzictwa 
kulturowego, tematycznej, miejskiej, muzealnej, a przypadku konkretnego 
muzeum może także militarnej, biograficznej, wiejsko-kulturowej, przy-
rodniczo-kulturowej, literackiej, religijnej itd. Obok niech są to partnerzy 
lokalni: gospodarze pakietów turystycznych, urzędnicy odpowiedzialni 
za promocję turystyczną miejscowości, stowarzyszenia i grupy przewod-
ników miejskich, najaktywniejsi z tych przewodników, którzy prowadzą 
działalność indywidualną, autorzy portali i blogów turystycznych, zarządcy 
szlaków tematycznych, jeśli muzeum znajduje się w ich przestrzeni i inni. 
Skierowana do nich informacja może opierać się na regularnych newslette-
rach muzealnych [Stasiak 2007: 126; Mikos v. Rohrscheidt 2010a: 439]. Nie 
może ona ograniczać się do opisu ekspozycji stałej i terminarza eventów, 
ale powinna zawierać opis propozycji spójnych z zainteresowaniami tego 
środowiska, na przykład specjalnych ofert ekskluzywnego zwiedzania na 
zamówienie przygotowanych przez muzeum, nowych lekcjach i warsztatach 
muzealnych itd., dla „lokalsów” najlepiej wraz z zaproszeniem do osobistej 
wizyty połączonej ze spotkaniem wprowadzającym (a może i instrukta-
żem oprowadzania i dystrybucją materiałów interpretacyjnych). Pożądane 
jest także wprowadzenie do portali internetowych pewnego poziomu inte-
raktywności to jest m.in. możliwości zautomatyzowanej rezerwacji usług 
(sprzedaży biletów, zwiedzania, przewodnika obiektowego, pokazu, lekcji) 
bez potrzeby poszukiwania odpowiedniej osoby czy czekania na osobisty 
kontakt z nią, jak to ma miejsce w naprawdę wielu jeszcze polskich muzeach.

Z kolei jako realizacji tego postulatu efektywne w stosunku do tury-
stów sposoby wymieniane są między innymi: informacja wizualna, czyli 
czytelne i jasne dla odbiorców tablice informacyjne w przestrzeni fizycznej 
w otoczeniu muzeum [Steinecke 2007: 44], udział w targach turystycznych 
[Mikos v. Rohrscheidt 2010a: 429–430] promowanie własnej ekskluzywno-
ści w mediach turystycznych, np. wkładkach turystycznych do gazet i porta-
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lach [Heinze 1999: 95; Kriegner 2004: 14; Mikos v. Rohrscheidt 2010a: 391], 
czynne wspieranie grup i stowarzyszeń „przyjaciół muzeów” w mobilności 
turystycznej (co nie tylko uatrakcyjnia udział w nich, ale również stop-
niowo przekłada się na wzajemność w postaci odwiedzin przyjaciół innych 
muzeów) w powiązaniu z merytoryczną i aktywną opieką nad takimi przed-
sięwzięciami, na etapie przynajmniej układania programu, wreszcie współ-
praca z instytucjami i organizacjami działającymi w innych sektorach usług 
czasu wolnego, w tym m.in. sportu, w celu przyciągania do muzeów uczest-
niczących w ich działalności, np. gości wielkich imprez sportowych [Heinze 
1999: 91; Mikos v. Rohrscheidt 2010b: 391]. Warto pamiętać, że polski sport 
to nie tylko futbol i jego „kibole”, ale też szereg innych dyscyplin, których 
miłośnicy, a czasem też zawodnicy, wcale nie stronią od wizyty w muzeach, 
jeśli ktoś im go zaproponuje jako opcję np. w programie pobytu na mistrzo-
stwach kraju czy Europy. Osobiste doświadczenie autora jako organizatora 
turystyki miejskiej w Poznaniu potwierdzają, że wcale nie tak trudno namó-
wić tę grupę turystów do zwiedzenia ciekawej wystawy. Warto jednak, by 
ten, który ma to zrobić, był przez muzeum wspierany informacją i elastycz-
nym podejściem do współpracy.

Podniesienie standardów obsługi turystów. Bardzo wiele w tej kwestii 
polskie muzea już zrobiły w ostatnich 20 latach. Jednak nie wystarczy 
stale z satysfakcją wskazywać na placówki w dużych miastach lub te 
nowo otwierane, posiadające mnogość elementów multimedialnych. Nie 
do nich generalnie odnosi się ten postulat, choć niektóre jego fragmenty 
na pewno i tam mogłyby być przeczytane z uwagą. Otóż mamy w Polsce 
setki muzeów, które nadal funkcjonują w poprzedniej epoce, tłumacząc 
to skromnością środków lub brakiem motywacji źle wynagradzanych 
pracowników. Wiele tymczasem można zrobić i tam bez wielkich nakła-
dów. Pierwsze i zasadnicze oczekiwanie zwiedzających muzea turystów to 
przyjazne użytkownikom urządzenie ekspozycji i formułowanie informa-
cji muzealnej [Heinze 2002: 91, Urry 2007: 192 i nast.; Mikos v. Rohrscheidt 
2010b: 80 i nast.], polegające m.in. na powszechnym wprowadzeniu łatwo 
czytelnych opisów eksponatów w dwóch językach (polskim i angielskim), 
w wielu miejscach też takie uproszczenie ich języka, by był zrozumiały także 
dla niespecjalistów. Eksperci i pasjonaci mogą przecież przeczytać deta-
liczny katalog wystawy, który zazwyczaj chętnie nabędą. Tam, gdzie można 
(oczywiście nie wszędzie!), powinny być w ekspozycjach wprowadzane 
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przynajmniej pojedyncze elementy zachęcające do, a nie uniemożliwiające, 
fizycznego kontaktu z eksponatem (na zasadzie „touch me”, zamiast nadal 
mocno rozprzestrzenionej „don’t touch”) – co przede wszystkim odnosi się 
do zbiorów łatwo zastępowalnych i specjalnie wykonanych reprodukcji, 
np. materiałów. W wielu przypadkach dopiero taki kontakt (np. z krosnem 
tkackim, żelaznym zamkiem czy XIX-wieczną ławką uczniowską) jest efek-
tywnym „spotkaniem” i tworzy rzeczywiste doświadczenie, o którym zwie-
dzający (w naszym przypadku turyści) potrafią potem długo wspominać. 
Wprowadzenie rzeczywistej interaktywności zwiedzających, polegającej 
m.in. na możliwości wyrażenia osobistej refleksji i tym samym również 
podjęcia publicznego „dialogu” z dziełem czy całą ekspozycją, a nawet 
dopuszczenie jakiegoś poziomu kreatywności gościa wystawy, to problem 
obecny w rozważaniach samych muzeologów [Barańska 2013: 128–131], 
więc pozwolę sobie go tu pominąć, oczywiście „w imieniu turystyki” mocno 
i nie po raz pierwszy opowiadając się za rozwiązaniami idącymi w tym 
kierunku. Nadal postulatem pozostaje w wielu muzeach dbałość o kompe-
tencję fachową personelu bezpośredniej obsługi oraz o jego właściwe odnie-
sienie do zwiedzających i ich potrzeb [Stasiak 2007: 128n; Steinecke 2007: 
39; Mikos v. Rohrscheidt 2010b: 80]

W większych muzeach o dużej frekwencji powoli potrzebą chwili staje 
się wprowadzenie znanych i zweryfikowanych metod sterowania potokiem 
zwiedzających w celu jego „rozgęszczenia” m.in. przez elastyczną politykę 
cen biletów wstępu: wyższych w godzinach szczytu, niższych np. w godzi-
nach porannych [Pawlicz 2012: 12–14] oraz rezerwacje nie tylko zwiedza-
nia, ale i możliwości zamawiania z wyprzedzeniem muzealnych mikroeven-
tów [Steinecke 2007: 49 i nast.; Stasiak 2007: 132; Mikos v. Rohrscheidt 
2010b: 388]. W przynajmniej niektórych polskich muzeach, których prze-
strzeń na to pozwala, a liczba zwiedzających gwarantuje opłacalność, pobyt 
zwiedzających może być przedłużony (a oni sami być może zmotywowani 
do większego zaangażowania w zwiedzanie przez otwarcie punku usługi 
gastronomicznej, np. kawiarni, ewentualnie z możliwością zjedzenia ogra-
niczonych w asortymencie pełnowartościowych posiłków) [Heinze 2002: 
94; Stasiak 2007: 131]. Wreszcie, wspólnie z samorządem, w nadal bardzo 
licznych miejscach należy kontynuować starania o wygodę dostępu tury-
stów do muzeum, w tym o oznaczenia i odznaczenia drogi pieszej do obiektu 
z centrum miasta, węzłów komunikacyjnych i pobliskich większych parkin-
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gów, a także wygodne, dobrze oznaczone i w miarę możliwości nieodległe 
parkingi dla zwiedzających, w tym koniecznie także choćby pojedyncze 
miejsca dla autokarów turystycznych.

(Multi)media wspomagające ekspozycję. Przedsięwzięciem z pewnością 
atrakcyjnym dla szczególnie zainteresowanych turystów kulturowych, 
możliwym do zrealizowania w muzeach, które otrzymają na to środki (nowo 
otwieranych lub w trakcie większej modernizacji), byłoby wprowadzenie 
samodzielnych multimedialnych i interaktywnych elementów ekspozycji 
– jak kioski multimedialne [Steinecke 2007: 134; Stasiak 2007: 125], przy 
czym najlepiej: umożliwiające wygodny przystanek. Usiadłszy w wyodręb-
nionej przestrzeni (np. w faktycznym „kiosku” mieszczącym kilka osób, 
w którym wyświetlany jest film lub prezentacja albo dostępne są interak-
tywne urządzenia z materiałem do indywidualnego przeglądu), zwiedzający 
przerywa zwiedzanie całości, by skoncentrować się na zaproponowanym 
mu szczególe albo ścieżce interpretacyjnej, co nie tylko angażuje go z znacz-
nie wyższym stopniu i zwiększa intensywność kontaktu w dziedzictwem, 
ale może też lepiej zaspokoić jego konkretne potrzeby poznawcze i w efekcie 
skuteczniej przyczynia się do rozbudowy jego kapitału kulturowego. Stan-
dardy zwiedzania zdecydowanie podnosi także zastosowanie przewodni-
ków audio w zwiedzaniu ekspozycji. Po pierwsze, uniezależniają one indy-
widualnego gościa w trakcie zwiedzania i umożliwiają mu jego realizację 
we własnym tempie, po drugie: można je zaopatrzyć w różne wersje nie 
tylko językowe (a jest to tańsze niż angażowanie przewodników w rzadziej 
u nas spotykanych językach), ale również – po trzecie – mogą to być wersje 
dostosowane do wieku zwiedzających (dzieci!) oraz ich poziomu przygoto-
wania (wersja dla szczególnie zainteresowanych techniką). Niedościgłym 
(jak się wydaje) na razie wzorcem dla krajowych muzeów są teksty czterech 
(!) wersji interpretacji wystawy stałej Mercedes-Benz Museum w Stuttgar-
cie, w którym 9-letnie dziecko słyszy zupełnie inny i specjalnie dla niego 
przygotowany opis, a pasjonat dowiaduje się o osiągach danej wersji silnika 
i różnicach między zastosowanymi materiałami oraz ich konsekwencjach. 
W kontekście licznych polskich wystaw historycznych (w tym lokalnych, 
w miastach i miasteczkach) można sobie wyobrazić również wgranie także 
wersji alternatywnych do głównej interpretacji zbiorów, skonstruowanej 
np. z silnym uwzględnieniem punktu dziejów i widzenia mniejszości etnicz-
nej czy religijnej.
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Zróżnicowana eventyzacja muzeów. Postulat eventyzacji, to jest wykorzy-
stania dużych imprez tematycznych, a nawet ich tworzenia, i wprowadza-
nia krótkotrwałych eventów (np. inscenizacji, pokazu, projekcji, warsztatu) 
oraz ich włączania do całościowej oferty turystycznej, uzgadniania z kalen-
darzami programów na sezon itd., jest od lat podnoszony w stosunku do 
krajowej turystyki kulturowej w ogóle. Czyni się to m.in. w kontekście jej 
zapóźnienia w stosunku do oferty proponowanej turystom w miastach 
i na szlakach tematycznych zachodniej Europy. Głównym celem eventyza-
cji jest wprowadzenie do turystyki pożądanego elementu „edukacji przez 
przeżycie” i jednocześnie – lecz jest to mniej dla nas ważne, niż to czasem 
zarzucają krytyczni muzeolodzy – zapewnienie rozrywki uzupełniającej 
zwiedzanie na poziomie zdecydowanie lepszym niż np. głośna wieczorna 
konsumpcja. W mniejszej nieco mierze (uwzględniając ich priorytetowe 
cele) postulat eventyzacji odnosi się także do muzeów, szczególnie tych 
uczestniczących w projektach turystyki (np. na szlakach kulturowych) 
oraz tych, w których turyści stanowią przeważającą część odwiedzają-
cych. W ich przypadku chodzi głównie o wprowadzenie do oferty muzeów 
mikroeventów stałych (jak wspomniane kioski multimedialne z odręb-
nym programem pogłębiającym zwiedzanie), mikroeventów regularnych 
(np. projekcja, pokaz lub inscenizacja w jeden dzień tygodnia podczas sezonu 
o określonej godzinie) i mikroeventów na zamówienie, realizowanych dla 
grup i za dodatkową odpłatnością. Oczywiście spełnieniem tego postulatu 
jest także włączanie muzeów do oferty lokalnych eventów kulturowych, 
jak nocy muzeów (ale o jej niewielkim znaczeniu dla turystyki w Polsce już 
wspomniano) i wprowadzanie w muzeach własnej oferty eventów – imprez 
cyklicznych, jak „dni muzeum”, „dni eksponatu”, „dni tematyczne” [Steinecke 
2007: 130; Mikos v. Rohrscheidt 2013: 338–339]. Elementem eventyzacji 
w muzeach zlokalizowanych w miejscach historycznych (np. rezydencjach 
i budowlach publicznych) i nawiązujących do tego swoją ekspozycją może być 
także zwiedzanie fabularyzowane [Mikos v. Rohrscheidt 2014: 151–161] lub 
zwiedzanie stylizowane [Mikos v. Rohrscheidt 2014: 161–170] realizowane 
w niewielu stałych terminach lub na zamówienie, nawiązujące do przebiegu 
dziejów lub do wyjątkowo dramatycznych wydarzeń. Muzea funkcjonujące 
także jako obiekty dużych i popularnych szlaków turystyczno-kulturowych 
powinny mieć także na uwadze kalendarz eventów tych szlaków, jeśli taki  
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funkcjonuje i wpisywać się doń ze swoimi imprezami, uzyskując ich dodat-
kową promocję wśród turystów [Mikos v. Rohrscheidt 2013: 338], a także 
na prawach współgospodarza podejmować się udziału w organizacji kilku-
dniowego, rozproszonego na różne miejsca i obiekty „Święta Szlaku” jako 
dorocznej kulminacji jego turystycznego życia [Gaweł 2011: 138–142; Mikos 
v. Rohrscheidt 2013: 337]. W eventyzacji przynajmniej niektórych muzeów 
(o profilu historycznym, archeologicznym, ale i mniejszych placówek regio-
nalnych) mogą być pomocne grupy animacji i rekonstrukcji historycznej, 
które muzeum we własnym interesie może objąć pewnym rodzajem opieki 
(np. udostępniając im pomieszczenia do spotkań, prób i przechowywania 
strojów), a w zamian domagać się współudziału w organizowanych even-
tach lub mikroeventach na zamówienie. Z tej dość obszernej listy zarządza-
jący muzeum może wybrać elementy, które najlepiej pasują do profilu jego 
placówki i odpowiadają potrzebom turystów odwiedzających „jego” teren.

Potrzebę tematyzacji wystaw licznych małych muzeów, szczególnie 
tych nie dysponujących przekrojowymi kolekcjami sztuki, dobrze opisują 
i uzasadniają sami muzealnicy [Piekarska-Duraj, Idziak 2013]. Właśnie dla 
nich optymalnym sposobem pozyskiwania wdzięcznej publiczności (a tym 
samym okazji do efektywnego udostępniania mniej znanych zbiorów) może 
być tworzenie muzealnej „dobrej opowieści”. Takie działanie zakłada odpo-
wiednią organizację nie tylko treści zebranych i eksponowanych w muzeum, 
ale również przestrzeni muzealnej i tworzących potencjał placówki ludzi, 
aby wszystkie te czynniki razem stanowiły medium prawdziwego spotka-
nia zwiedzającego z miejscem, z jego „głosem”: w przypadku turysty na 
pewno jednym z wielu, ale takim, który ma mu coś konkretnego do przeka-
zania. Ułatwia to opracowanie i zastosowanie oryginalnej metody interpre-
tacji dziedzictwa (przytaczani powyżej autorzy prezentują jedną z propo-
zycji jej zbudowania). Być może w tym postulacie kryje się też możliwa 
odpowiedź na zarzut nieprzemyślanego „faszerowania” wystaw muzeal-
nych technologiami i elektroniką bez dogłębnego zastanowienia nad celem, 
sensem, odbiorcą i treścią ekspozycji. Niektóre muzea być może lepiej speł-
nią swoje (także te „misyjne”) zadania, pojawią się w nich stałe monotema-
tyczne ekspozycje, które – nawiązując do danego obszaru, a nawet jednego 
wybranego aspektu jego dziedzictwa – przekażą przemyślaną, poukładaną, 
a zwłaszcza pasjonującą opowieść.



110 Armin Mikos v. Rohrscheidt

Badanie zwiedzających i ich potrzeb. Na koniec, pamiętając o muzealnej 
funkcji „templum”, ale jednak w interesie funkcji „forum”, przede wszyst-
kim w odniesieniu do mniejszych muzeów wypada sformułować postulat 
regularnego przeprowadzania badania zwiedzających (a nie tylko rocznej 
frekwencji!). Takie badanie nie musi być ani uciążliwe dla zwiedzających, ani 
„odkrywane” jak przysłowiowa Ameryka. Gotowe wzory kwestionariuszy 
wraz z omówieniem warunków i sposobów realizacji (a obok tego – z przykła-
dami prawidłowych reakcji na wyniki) od dawna przygotowują i publikują 
badacze zarządzania kulturą, w tym turystyki kulturowej [Hausmann 2001, 
inni]. Nic też nie stoi na przeszkodzie zapytaniu od czasu do czasu organiza-
torów turystyki kulturowej i wykonawców ich programów (przewodników 
i pilotów), o ile muzeum gromadzi ich dane – a powinno, jeśli w dużej mierze 
gości właśnie turystów. Obok innych metod „permanentnego” uzyskiwa-
nia informacji zwrotnej jak np. forum na stronie internetowej muzeum czy 
dobrze prowadzony i umożliwiający zewnętrzne wpisy portal społecz-
nościowe, takie zasięganie opinii samych zwiedzających i tych, którzy ich 
przyprowadzają w rozlicznych kwestiach związanych z pobytem, zwiedza-
niem i doświadczeniem zbiorów oraz samej instytucji – może i powinno być 
znaczącym, a często kluczowym punktem wyjścia przy modyfikacji ekspo-
zycji czy obsługi zwiedzających, w tym uzupełnianiu braków tych ostatnich.

Szanse płynące ze współpracy

Rozwijanie turystyki muzealnej. Fenomen turystyki muzealnej – czyli 
wyjazdów turystycznych, których głównym celem jest odwiedzenie jednego 
lub kilku muzeów [Mikos v. Rohrscheidt 2010a: 77–83] – jest w Polsce jesz-
cze mało znany i bardzo słabo zauważany. Ta forma turystyki kulturowej, 
uprawiana tak przez grupy zorganizowane, jak i indywidualnie jest szcze-
gólnie chętnie wspierana (a nawet organizowana) przez muzea np. w Niem-
czech i Szwajcarii, gdzie jest stałym punktem rocznych programów stowa-
rzyszeń i grup wspierających muzea, które są tam powszechne. Uzyskała 
ona w ostatnich kilkunastu latach dodatkowy impuls w postaci regularnie 
organizowanych nocy muzeów (traktowanych jako jedna więcej okazja 
do takich wyjazdów). Wzrost frekwencji w muzeach w ramach turystyki 
muzealnej byłby możliwy w wyniku współpracy muzeów z wyspecjalizo-
wanymi operatorami turystyki kulturowej, dla których (na ich prośbę i we 
współpracy z nimi) te instytucje mogłyby tworzyć ekskluzywną ofertę 
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(jak np. wspomniane powyżej prezentacje eksponatu z prelekcją). Szcze-
gólnie większe muzea współpracujące z touroperatorami mogłyby także 
zachęcać członków stowarzyszeń przyjaciół i innych afiliowanych grup 
do uprawiania turystyki muzealnej przez proponowanie im programów 
współpracujących touroperatorów oraz wykorzystanie swoich kontaktów 
z muzeami w docelowych miastach wycieczki dla stworzenia programów 
wizyty i zwiedzania dla swoich turystów (na zasadzie wzajemności dla grup 
stamtąd odwiedzających własną placówkę). Niektórzy polscy organizatorzy 
turystyki kulturowej chętnie wykorzystaliby sprawdzone wzorce współ-
pracy z muzeami i wzięli na siebie organizację takich wyjazdów (co w Polsce 
jest nawet konieczne, jako że muzea nie mają uprawnień touroperatorów). 
Ich programy mogłyby być wspólnie układane (co dodatkowo oznacza 
zaangażowanie muzeum w działalności upowszechniającej kulturę), jednak 
– podobnie jak we wskazanych krajach – oczekiwaliby mocnego wsparcia ze 
strony muzeów w promocji tych ofert. Szczególnie na początku tworzenia 
turystyki muzealnej w naszym kraju bez takiego wsparcia trudno oczeki-
wać powodzenia. Na przykład kilka dużych muzeów, dysponujących osobną 
komórką ds. edukacji współpracy i/lub popularyzacji oraz posiadające 
stowarzyszenie przyjaciół, mogłoby wprowadzić do swojego programu 
kilkudniowe wycieczki i powierzyć ich organizację wyspecjalizowanemu 
touroperatorowi.

Noce muzeów w ramach turystyki. Niezależnie od jego istotnego znacze-
nia promocyjnego, stopień oddziaływania nocy muzeów jest na razie zbyt 
słaby, by w zauważalnym stopniu zwiększać uczestnictwo w kulturze, jako 
że ma cechy oferty masowej i w gruncie rzeczy nie stwarzającej okazji do 
pełniejszego kontaktu z kolekcjami. Ponadto uczestnikami polskich nocy 
muzeów są niemal wyłącznie mieszkańcy danej miejscowości i jej bliższej 
okolicy, a zatem nie turyści. W Polsce te noce bywają uzupełniane własnymi 
imprezami poszczególnych muzeów (jak wystawy specjalne, dni otwarte 
itd.), które jednak jak dotąd również tylko sporadycznie przyciągają tury-
stów muzealnych. Nie znajdują oni też dla siebie specjalnych propozycji, 
które tworzą standard tego rodzaju wypraw. Zapewnie nie uda się szybko 
zmienić charakteru nocy muzealnych i poziomu ich masowości, jednak 
można także przy ich okazji organizować wycieczki muzealne z miast do 
miast – dla większej i może mniej wymagającej grupy chętnych, niż jest to 
w przypadku wypraw turystyki muzealnej.
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Muzea na szlakach kulturowych. Muzea będące formalnymi obiektami 
realnych, czyli koordynowanych szlaków kulturowych (a od nich samych 
zależy włączenie w takie systemy), są nie tylko wpisywane do wszystkich 
przewodników i portali internetowych szlaków, ale odwiedzane przez 
wycieczki grupowe realizujące wyprawy po szlakach. Jako obiekty polecone 
do zwiedzania mogą też znaleźć się w indywidualnych pakietach dla tury-
stów kulturowych organizowanych przez szlak lub w ramach jego lokalnych 
propozycji w danej miejscowości (co zależy jednak od aktywnej współpracy 
muzeum, jak to wspomniano powyżej). Podobnie od zarządcy muzeum 
zależy włączenie się w projekt szlaku typu paszport oraz sieciowanie oferty. 
Przynosi to muzeum wzrost frekwencji oraz (wzajemne) oddziaływanie 
efektu synergii generowanemu przez szlak: dzięki powiązaniu wstępu do 
muzeum z usługami turystycznymi, ale także przez podanie informacji 
(a może dystrybucję biletów) w innych obiektach szlaku czy punktach infor-
macji turystycznej – o jego istnieniu, zbiorach i ofercie dowiadują się zwie-
dzający inne obiekty szlaku, zachęcani do skorzystania z niej m.in. przez 
wskazanie na komplementarność tych zbiorów z jego tematyką.

Organizacja eventów muzealnych. Dokładniej turystyka może być 
pomocna w zapewnieniu frekwencji podczas takich imprez – co lepiej udaje 
się, gdy ich program jest skonsultowany z przedstawicielami środowiska 
touroperatorów, przynajmniej tymi, z którymi muzeum już współpracuje. 
Pośrednio organizowanie wycieczek do muzeum „na imprezy” przynosi 
także efekt w postaci popularyzacji zbiorów: najpierw przez samo umiesz-
czanie propozycji uczestnictwa w eventach muzealnych (jak wernisaże, noc 
muzeów, dni otwarte, nawet warsztaty muzealne) w programie wyprawy 
turystycznej, o którego dystrybucję dba sam organizator wycieczki, a po 
wtóre: przez szeptaną propagandę usatysfakcjonowanych turystów w ich 
środowiskach życia i codziennej pracy.

Małe muzea jako punkty fokusowe turystyki. Dla turystów kulturowych 
zwiedzających jako swój cel region, odwiedzających z jakichś powodów 
mniejsze miasta albo robiących w nich choćby krótki przystanek na trasie 
wypraw, lokalne muzea regionalne mogą być miejscem centralnym podczas 
wizyty na danym miejscu i ogniskującym ich doświadczenie turystyczne tego 
miejsca. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy są one w stanie sformułować 
i rozpowszechnić atrakcyjną ofertę dla tej grupy ludzi. Nie warto przy tym 
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łudzić się, że taki „zainteresowany” a nie „motywowany” kulturowo tury-
sta spędzi długie kwadranse na medytacji poszczególnych elementów stałej 
wystawy, chyba że jego uwagę przykuje wspomniana wyżej „opowieść”, 
którą dla tego typu placówek zdecydowanie warto zalecić. Muzeum – jeśli 
nie rozumie siebie samego jako kulturalne „Okopy Świętej Trójcy” w małym 
i wyjałowionym miasteczku, lecz właśnie postrzega siebie jako potencjalny 
punkt koncentracji dziedzictwa i jego interpretacji – może też zaoferować 
turyście pomysł na dalsze zwiedzanie miasta. Mógłby on przybrać postać 
papierowych opisów tematycznych tras miejskich z mapkami, i broszuro-
wymi przewodnikami, a nawet tzw. bezobsługowej gry miejskiej [Mikos 
v. Rohrscheidt 2014: 353–356] lub miejskiego questingu [Mikos v. Rohrsche-
idt 2014: 356–359], ostatnio coraz bardziej popularnych sposobów na zwie-
dzanie, przy czym jego pracownicy mogą dokonywać ewaluacji (i „certy-
fikacji”) wyników osiągniętych przez zwiedzających. Te i inne programy 
muzeum może przy tym tworzyć w taki sposób, by ono samo (ekspozycja, 
personel, jego regularne lub zamawiane mikroeventy4 stało się kluczowym 
elementem samego zwiedzania. Stanie się wówczas nie tylko punktem trud-
nym do pominięcia w zwiedzaniu miejscowości i okolicy, ale i przy okazji 
kołem zamachowym lokalnej turystyki. Tym sposobem może przyciągnąć 
część turystów także do innych swoich kolekcji, a jako gospodarz gotowej 
oferty na pewno znajdzie się w centrum uwagi organizatorów turystyki 
kulturowej, którzy chętnie z takich propozycji korzystają.

Zakończenie

Powyższe rozważania wraz z przedstawioną listą postulatów nie stanowią 
w żadnym razie jakiejś gotowej całości. Ponieważ jednak opierają się one na 
wnioskach z rzeczywistych badań, przeprowadzonych przez autorów części 
z przywołanych publikacji (w tym samego autora), proponuję, by odczyty-
wać je jako względnie spójne stanowisko w merytorycznej dyskusji o muze-
ach i turystach jako ich odbiorcach, ale (nie bójmy się tego słowa) także 
i klientach. Jak każda opinia, zarówno wyartykułowany tu punkt widzenia 
na wzajemną relację turystyki kulturowej i muzeów, jak i poszczególne 
postulaty sformułowane pod adresem tych ostatnich mogą być elementem 
dalszego dialogu. Dobrze by się stało, żeby ze strony muzeów podjęli go ci, 
którzy już w jakiejś formie współpracują z turystyką, a nie tylko ci – wcale 

4 Przykładowo: projekcja filmu, inscenizacja wydarzenia, pokaz technologii itd.
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liczni – którzy nadal z perspektywy swojego „templum” uważają ją za zło 
konieczne. Jeśli wszyscy postaramy się nie zapomnieć, że wspólnym celem 
zarówno środowiska muzealników, jak i organizatorów turystyki kulturo-
wej jest (jakkolwiek różnie realizowane) powiększanie kapitału kulturo-
wego ludzi i że cel ten przynajmniej w znakomitej większości przypadków 
obie strony realizują w wymagających warunkach czasu wolnego odwiedza-
jących – to łatwo powinniśmy odnaleźć to, co łączy i na tej podstawie być 
zdolni do wypracowania formuł i narzędzi współpracy.
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Plenerowa oferta Muzeum Zamkowego w Malborku

Współczesne polskie muzealnictwo coraz aktywniej wpisuje się 
w oczekiwania tzw. rynku doznań [Kostera 2008: 393–410]. Te 
oczekiwania już kilka dekad temu dostrzegli malborscy edukato-

rzy muzealni, podejmując swoje nowatorskie inicjatywy jeszcze w latach 80. 
XX wieku. W niniejszym omówieniu zaprezentuję plenerową ofertę malbor-
skiego muzeum, aby na tej podstawie ukazać przełomowe znaczenie, jakie 
odgrywa inscenizacja „Oblężenie Malborka” [Hochleitner 2013: 102–112]. 
Ten projekt z zakresu ożywiania historii obecnie jest zaliczany do marko-
wych produktów turystycznych na mapie atrakcji nie tylko województwa 
pomorskiego [Mikos v. Rohrscheidt 2010: 50–82]. Zazwyczaj te wydarze-
nia (eventy) są nazywane inscenizacjami (rekonstrukcjami) historycz-
nymi w plenerze. W literaturze specjalistycznej ta forma aktywności jest 
zaliczana do „odtwórstwa historycznego” [Bogacki 2010: 39–62]. Muzeum 
Zamkowe w Malborku poprzez organizację tego muzealnego wydarzenia 
otwiera swoje przestrzenie dla szeroko rozumianego „ruchu rycerskiego” 
[Szlendak, Nowiński, Olechnicki, Karwacki, Burszta 2012].

Ta plenerowa impreza od samego początku jest realizowana we współ-
pracy z różnymi środowiskami [Hochleitner 2011: 231–245]. Najpierw było 
to Stowarzyszenie Anno Domini 1410, a obecnie są to znane środowiska 
odtwórców kultury średniowiecza w Polsce. Od początku to przedsięwzię-
cie znalazło się także w orbicie zainteresowania samorządu miasta, dla 
którego takie masowe przedsięwzięcia historyczne są znakomitą okazją do 
zaprezentowania swoich turystycznych atutów.

ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ
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We współczesnej turystyce ta forma „ożywiania historii” uzyskuje coraz 
większą popularność, czego wyrazem jest specjalistyczny termin battlefield 
tourism [Lloyd 1998]. Zresztą dzieje tej formy turystyki były już podejmo-
wane w XIX stuleciu, ale dopiero po I wojnie światowej upowszechniły się, 
stając się ważnym zjawiskiem w turystyce kulturowej. Turystyka pól bitew-
nych stanowi bardzo silny oręż promocyjny dla miejscowości i regionów.

Muzealna oferta

Działania odtwórców „Oblężenia Malborka” wpisują się przede wszystkim 
w merytoryczny plan działania Muzeum Zamkowego w Malborku. Jesz-
cze przed rozpoczęciem organizacji opisanego wydarzenia muzealnego 
malborscy edukatorzy pod kierunkiem Marka Stokowskiego organizowali 
przedsięwzięcia z zakresu „ożywiania historii” [Stokowski 1999: 312–322]. 
Pewne przejawy tej działalności weszły na stałe do oferty muzealnej. Przede 
wszystkim jest to „Nocne zwiedzanie”, które od kilkunastu lat cieszy się 
dużą popularnością wśród turystów. Ta oferta została zainspirowana 
malborskim widowiskiem „Światło i dźwięk” oraz scenicznymi walorami 
„Oblężenia Malborka” (żywy narrator, który wprowadza zgromadzonych 
w spektakl nagrany w latach 70. XX wieku czy postać mnicha oprowadzają-
cego po warowni, a także atmosfera wewnątrz gotyckiej warowni oświetla-
nej płonącymi pochodniami).

Od 2014 roku dużą popularnością cieszy się wśród rodziców małych 
dzieci „Trasa rodzinna”. Idea tego działania zrodziła się z obserwacji odwie-
dzających muzeum. Zwiedzanie na tradycyjnej trasie wynosi 3,5 godziny. 
Do przejścia jest kilka kilometrów, a do zobaczenia kilkadziesiąt wystaw 
stałych i czasowych. Przewodnicy są zazwyczaj przygotowani, aby dosto-
sować się ze swoją interpretacją do różnych grup odwiedzających. Najtrud-
niejsze zadanie jednak jest z dużymi grupami, wśród których są dzieci do 
10 roku życia. Stąd dla takich dzieci z opiekunami została przygotowana 
skrócona trasa, która ma charakter fabularyzowanej gry prowadzonej przez 
wyselekcjonowaną ekipę przewodników ubranych w strój historyczny. 
Dzieci otrzymują średniowieczne kaptury (fot. 2). Rodziny tworzą od tej 
chwili drużynę rycerską, przemierzają szlak zamkowy i rozwiązują szereg 
zadań (odnalezienie ukrytego detalu architektonicznego, tworzą z kloc-
ków kapitele filarów, wybierają odpowiednią zastawę stołową lub uczą się 
rozpalania ognia, układają rymowane komplementy dla mamy lub dla żony, 
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przechodzą przez próbę muzyczną przekazywaną przez damę z lutnią). Za 
każde rozwiązane zadanie dzieci otrzymują literę, którą skryba drużyny 
zapisuje na woskowej tabliczce. Litery układają się w zamkowe hasło. Uczest-
nicy zabawy odnajdują ukryte w piwnicach glosarium, dzięki któremu odcy-
frowują łacińskie słowa hasła. Owe słowa stanowią klucz do skarbca krzy-
żackich niespodzianek. W skarbcu czeka wielki mistrz zakonu, który pasuje 
dzieci na „Odkrywców zamkowych tajemnic”. Cała trasa kończy się średnio-
wiecznymi zabawami rozgrywanymi w plenerze, u stóp Baszt Mostowych.

Trasa rodzinna stanowi kolejną odsłonę malborskiej edukacji muze-
alnej1. W latach 90. XX wieku w muzeum zaingerowano muzealne lekcje 
w formie gier przygodowych dla dorosłych, zwłaszcza tych biorących 
udział w zamkowych imprezach specjalnych i konferencjach typu incen-
tive. Malborski edukator Marek Stokowski w 2003 roku został wyróżniony 
Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej za grę przygodową „Uczta 
u Wielkiego Mistrza”. W aktualnej ofercie Działu Edukacji MZM istnieje 
możliwość zamawiania takich lekcji dla uczniów szkół gimnazjalnych i śred-
nich, a także takie zajęcia znajdują się w szerokiej ofercie Działu Konferen-
cyjnego „Karwan” malborskiego muzeum.

„Oblężenie Malborka”

„Oblężenie Malborka” – które jest organizowane tydzień po największej 
tego rodzaju inscenizacji historycznej na polach grunwaldzkich [Hochleit-
ner 2015: 161–172] – to nie tylko znane sprzed kilku lat słynne nocne insce-
nizacje historyczne (fot. 1) oraz rozstawiony kilkudniowy stylizowany 
jarmark, połączony z prezentacją dawnego rzemiosła, a także pokazów ze 
zwierzętami, mini-koncertów muzycznych czy występów grup teatralnych 
(fot. 3–8). Na to wydarzenie są najczęściej także przygotowywane konferen-
cje, w trakcie których – oprócz wygłaszanych referatów przez pracowników 

1 Zainteresowanych odsyłam do przekazów prasowych, m.in.: http://m.trojmiasto.gazeta.
pl/trojmiasto/1,106540,16472002,Powstala_trasa_dla_dzieci_na_zamku_w_Malborku_ 
_Ogromne.html; http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/nowa-rodzinna-trasa-turystyczna-na-
zamku-w-malborku/wnh1b; http://malbork.naszemiasto.pl/artykul/zamek-w-malborku-trasa 
-rodzinna-nowosc-dla-malych-turystow,2385991,artgal,t,id,tm.html; http://wpolityce.pl/lifestyle 
/209249-nowa-rodzinna-trasa-turystyczna-na-zamku-w-malborku; http://naukawpolsce.pap.pl 
/aktualnosci/news,401529,nowa-trasa-turystyczna-na-zamku-w-malborku.html; http://www.
wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/1500,,,,zamek_w_malborku_z_nowa_rodzinna_trasa.html; 
http://metropoliadzieci.pl/warto-przeczytac/rodzinna-przygoda-na-malborskim-zamku-4/; 
data odczytów: 15.09. 2015].

m.in
http://m.trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto
http://m.trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto
_Ogromne.html
http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/nowa-rodzinna-trasa-turystyczna-na-zamku-w-malborku/wnh1b
http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/nowa-rodzinna-trasa-turystyczna-na-zamku-w-malborku/wnh1b
http://malbork.naszemiasto.pl/artykul/zamek
tm.html
http://wpolityce.pl/lifestyle/209249-nowa-rodzinna-trasa-turystyczna-na-zamku-w-malborku
http://wpolityce.pl/lifestyle/209249-nowa-rodzinna-trasa-turystyczna-na-zamku-w-malborku
http://naukawpolsce.pap.pl
nowa-trasa-turystyczna-na-zamku-w-malborku.html
http://www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/1500
http://www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/1500
zamek_w_malborku_z_nowa_rodzinna_trasa.html
http://metropoliadzieci.pl/warto-przeczytac/rodzinna


120 Janusz Hochleitner

merytorycznych – są zapraszani m.in. specjaliści z zakresu dziejów państwa 
krzyżackiego w Prusach, muzealnicy, archeolodzy, historycy i edukatorzy. 
Przykładowo w 2012 roku była zorganizowana dwudniowa konferencja, 
która towarzyszyła „Oblężeniu Malborka” zatytułowana Dziedzictwo średnio-
wieczne Malborka (19–20 VII), w trakcie której wygłoszono referaty: Współ-
czesny ruch średniowiecznego odtwórstwa historycznego (J. Hochleitner), 
Bp Chrystian a Zantyr w czasach krzyżackich (Z. Sawicki), Monety zakonu 
krzyżackiego w zbiorach MZM (J. Czarnowska), Bursztyn w średniowieczu 
(A. Sobecka), Zamek w Malborku – spotkania organizujemy od wieków (M. Stan-
kiewicz), Krzyżacka kuchnia w XIV–XV w. (B. Gałązka), Nie tylko Jagiełło dowo-
dził pod Grunwaldem (J. Małecki), „Nadgotyckość” wnętrza kościoła zamko-
wego NMP po regotyzacji steinbrechtowskiej (B. Butrym), Niezwykłe dzieje 
jednego zabytku – rzecz o relikwiarzu komtura elbląskiego Thiele’ go von Lori-
cha (W. Połom-Jakubowicz), Przeszłość w służbie teraźniejszości. O romantycz-
nej restauracji zamku malborskiego (J. Lijka), Pomniki malborskie przed 1945 r. 
(R. Rząd), Wały Plauena – współczesne prace restauratorskie (B. Jesionowski), 
Przedstawienia idei królowania na zamku w Malborku (T. Bogdanowicz).

Taka forma popularyzacji historii przy okazji organizacji plenerowego 
wydarzenia muzealnego została zaproponowana już w trakcie pierwszej 
edycji „Oblężenia Malborka” w 2000 roku przez ówczesnego posła, a wcze-
śniej burmistrza Malborka, Tadeusza Cymańskiego, który zauważył:

Oblężenie jest niesłychanie widowiskowe. […] Mam nadzieję, że na stałe wejdzie do 
kalendarza malborskich imprez. Uważam, że powinna ona zostać poszerzona o kolejne 
atrakcje, m.in. o spotkania z historykami [Bodziony 2001: 4].

Ten postulat został włączony w 2004 roku do programu tego przedsię-
wzięcia. Jak zapisano w jednym z ogólnopolskich czasopism:

Organizatorzy zatroszczyli się o „teoretyczną podbudowę” imprezy, organizując cykl 
wykładów na tematy związane z zakonem krzyżackim, dziejami malborskiej twierdzy 
i kultury średniowiecznej [A. B. 2004: 4].

Turyści i odwiedzający przybywają do Malborka przede wszystkim 
dla obejrzenia monumentalnej budowli obronnej z intrygującą historią. 
Znacznie mniej ich interesują prezentowane tam wystawy czy organizo-
wane eventy [Mikos von Rohrscheidt 2010: 95]. Podejmowane w Malborku 
działania inscenizacyjne i edukacyjne nabierają jednak szczególnego 
waloru autentyczności poprzez wybór przestrzeni. Symbolika tego miejsca 
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jest wieloaspektowa. Od średniowiecza była to strategiczna fortyfika-
cja. Ale w 1945 roku podczas kolejnego oblężenia zamku, tym razem 
przez Armię Czerwoną, tereny te wraz z całym założeniem zamkowym 
zostały doprowadzone do stanu ruiny [Rząd 2014: 69–81]. Systematyczna 
opieka konserwatorska nad tą rezydencją umożliwiła jednak odbudowę 
obiektu oraz zagospodarowanie przyległych terytoriów pod funkcje ruchu 
turystycznego.

Scenariusze rokrocznie organizowanych „Oblężeń Malborka” prezen-
tują podobną narrację, niemniej trudno nie zauważyć, iż z każdym rokiem 
są poszukiwane nowe rozwiązania aranżacyjne i interpretacyjne. Opisy-
wane inscenizacje były przez wiele lat organizowane na wałach von 
Plauena, z których widzowie mieli lepiej usytuowane tereny do obserwacji 
poczynań rekonstruktorów oraz w pełni mogli podziwiać oświetlone nocą 
zarysy średniowiecznego zamku. Widowisko rozpoczynało się po zmroku, 
gdy narrator zaczynał snuć opowieść o przebiegu wydarzeń z 1410 roku, 
głównie w oparciu o Roczniki sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza2. 
W przeszłości raz zdecydowano się na prezentację wydarzeń z 1457 r., czyli 
oblężenia zamku w trakcie wojny trzynastoletniej (1454–1466). W ostat-
nich dwóch latach głównym obszarem tych działań jest Zamek Niski, 
w bezpośrednim sąsiedztwie najefektowniejszej architektury gotyckiej, 
tuż pod murami Zamku Średniego i Wysokiego.

Edukacja poprzez zabawę i rozrywkę to główny cel, jaki stawiają sobie 
organizatorzy „Oblężenia Malborka”. Poniżej zebrane relacje prasowe, tylko 
z „Dziennika Bałtyckiego”, oddają atmosferę lokalnie prowadzonej dysku-
sji na temat tego cyklicznego wydarzenia w malborskim muzeum. Ostatnia 
edycja tego przedsięwzięcia została podsumowana:

Jedno jest pewne: Muzeum Zamkowe zapowiadało tegoroczne Oblężenie Malborka jako 
imprezę rodzinną i to akurat się potwierdziło. Od piątku do niedzieli przy zamku czas 
spędziło wiele rodzin z dziećmi [Konczyński 2015: 27].

2 Pełne wydanie zostało opublikowane w latach 1701–1703. Pierwsze wydanie w prze-
kładzie na język polski ukazało się w latach 1867–1870 pt. Jana Długosza kanonika krakow-
skiego. Dziejów polskich ksiąg dwanaście. Drugie wydanie ukazywało się w latach 1961–2006. 
Interesujący okres zmagań polsko-krzyżackich został zawarty w księgach 10 i 11: 1406–1412 
(opublikowany w 1982 r.).
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Przez kilka dni wokół zamku w Malborku odtwarzane jest życie sprzed 
sześciu wieków. Na jarmarku średniowiecznym rzemieślnicy prezentują 
dawne techniki wyrobu broni i przedmiotów codziennego użytku. Czas 
umilają wędrowni kuglarze, teatr uliczny oraz zespoły grające muzykę 
dawną. Co pewien czas odbywają się pokazy rycerskie, często spontanicznie 
wywoływane przez rekonstruktorów. Dla turystów przygotowane są styli-
zowane potrawy. Uczestnicy tego historycznego wydarzenia sami mogą 
zmierzyć się z rycerzem czy włączyć się do animowanych zabaw. Inspiru-
jące dla turystów jest podglądanie życia obozowego współczesnych rycerzy. 
Podczas IV edycji tego przedsięwzięcia istotnym punktem było:

polowanie z sokołami, w wykonaniu osób, które na co dzień występują w jednym 
z zamków na Słowacji. Zaprezentują pokaz umiejętności swoich podopiecznych, dzięki 
temu każdy będzie mógł sobie wyobrazić jak przed kilkuset laty spędzali czas władcy 
i szlachta [jotka 2003: 8].

W trakcie ostatniej edycji dziennikarz „Dziennika Bałtyckiego” m.in. zauważał:

hitem na jarmarku była replika średniowiecznej wędzarni. Zwiedzający mogli zobaczyć 
na żywo, jak w prastarej Polsce wędziło się mięso, w tym przypadku kiełbasy składa-
jące się z dziczyzny i wieprzowiny, wędzone w wydrążonym pniu wierzby. […]. Furorę 
wśród widzów podczas tegorocznej imprezy zrobili też czescy opiekunowie sokołów, 
orłów, myszołów i sów. Prowadzone przez nich ze swadą i humorem pokazały przy-
ciągały liczną widownię. […] To była nowość na Oblężeniu, tak jak etiudy rycerskie 
– scenki, w których występowali rycerze, będące swoistą lekcją historii z dawką humoru 
[Konczyński 2015: 27].

Stopniowo sprawdzone atrakcje „Oblężenia Malborka” stają się stałymi 
elementami kolejnych edycji. Już podczas II edycji (21–22 lipca 2001 r.) 
respondent zauważał:

Kramów jest o wiele mniej […]. W ubiegłym roku można było na żywo śledzić kolejne 
etapy produkcji wyrobów garncarskich lub obróbki papieru. W tym roku tylko mincerz 
wybijał średniowieczne dukaty [Mar. S 2001: 6].

W kolejnym materiale zebrano wypowiedzi polityków, w których Maciej 
Płażyński, ówczesny marszałek województwa pomorskiego zauważył:

Jestem zaskoczony, że wcześniej nikt nie chciał organizować tego typu imprezy. Oblę-
żenie Malborka jest doskonałym przykładem, że najlepiej sprawdzają się zabawy 
wymyślone przez mieszkańców [Bodziony 2001: 4].
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W 2002 r. zaczęto silniej odnotowywać głosy niezadowolonych turystów:

ich oczekiwania są większe niż bierne przyglądanie się zabawom rycerzy. Uważają, 
że organizatorzy powinni pomyśleć o tym, by odwiedzający Malbork podczas imprezy 
mogli w niej kreatywnie uczestniczyć.

Dalej w materiale wypowiadali się na ten temat organizatorzy. Przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Anno Domini 1410 zauważył:

W naszych planach na przyszły rok z pewnością nie zabraknie elementów, które 
aktywnie włączą do wspólnej zabawy turystów […]. Zabrakło z pewnością gier i zabaw 
plebejskich, które cieszyły się dużą popularnością podczas poprzedniej edycji imprezy. 
Wiemy, że bez większego zaangażowania widzów w rozgrywające się pod zamkiem 
wydarzenia nie możemy liczyć na ich zainteresowanie [becz 2002: 13].

W podobnym duchu wypowiadała się Beata Stawarska, w-ce dyr. MZM:

Zgadzam się z podstawowym warunkiem poprawienia jej [tj. imprezy] jakości jest 
zbudowanie amfiteatru na wałach von Plauena. Jesteśmy gotowi do współpracy 
z władzami miasta przy tym przedsięwzięciu [becz 2002: 13].

Warto zauważyć, iż ten postulat został ostatecznie doprowadzony do skutku, 
gdy została oddana do użytku nowa przestrzeń muzealna na wałach von 
Plauena m.in. dla przygotowana z myślą o organizacji historycznych imprez 
plenerowych, zaś samorząd Malborka wybudował amfiteatr przy ulicy 
Parkowej z ok. 3 tysiącami miejsc3.

W 2004 roku głos niezadowolonych znacznie silniej zaczął się przebijać. 
Zadawano pytanie o przyszłość „Oblężenia Malborka”. Wskazywano na 
konkretne mankamenty – „Dynamicznej akcji, walki i szczęku stali, którego 
po prostu brakowało” [Kułakowska 2004: 1]. W następnym roku sytuacja 
zupełnie się odmieniła. Była to zasługa przede wszystkim reżysera widowi-
ska Jacka Spychały. W 2006 roku odnotowano:

Dziewięć kamer różnych stacji telewizyjnych nagrywało sobotni szturm na zamek podczas 
Oblężenia Malborka. Na imprezie akredytowanych było 85 dziennikarzy. 14 tys. internautów 
odwiedziło serwis poświęcony wydarzeniu. Sprzedano ponad 26 tys. biletów do Muzeum 
Zamkowego. Te liczby świadczą o rosnącej popularności imprezy [Grosicka 2006: 3].

3 Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2007–2013, oś priorytetowa 6 – „Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe”, 
Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe. Obecnie jednak, gdy edycje Oblężenia Malborka 
zostały przeniesione na Zamek Niski w dyskusji medialnej m.in. czytamy „może jednak warto 
rozważyć wykorzystanie wałów von Plauena podczas najbliższej edycji Oblężenia […]. Może 
mimo wszystko warto przeprowadzić tam małe spektakle bitewne” – R. Konczyński, Jak uratować 
frekwencję na widowni?, „Dziennik Malborski”, 27 II 2015, s. 2.
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Do 2010 roku udawało się podtrzymywać frekwencję na poziomie prze-
szło 50 tysięcy.

Przez kolejne lata nastroje związane z organizacją „Oblężenia Malborka” 
nieco się uspokoiły. Wydarzenie to zostało wydłużone najpierw do 3, a od 
2006 roku nawet do 6 dni. Z niedowierzaniem opinia publiczna przyjęła 
informacje o rezygnacji z nocnej inscenizacji:

Oficjalną przyczyną jest brak pieniędzy, nieoficjalną – opóźnienia przy organizacji imprezy 
[…]. Muzealnicy mają swoje argumenty. Powtarzają, że muzeum nie jest od organizowania 
imprez, tylko dbania o zamek4.

Należy podkreślić, iż „Oblężenie Malborka” stanowi dla MZM także inte-
resujący poligon z zakresu zarządzania instytucją muzealną. Każde z orga-
nizowanych dotąd plenerowych wydarzeń „żywej historii” odbywało się 
w atmosferze zmieniającego się otoczenia społeczno-politycznego i ekono-
micznego, w poważnym stopniu determinujących pozyskanie partnerów 
do organizacji tych wydarzeń, a również stanowi istotne wyzwanie dla 
tożsamości instytucji, w kwestii pozyskania i właściwego spożytkowania 
muzealnych zasobów ludzkich. W ten sposób inicjatorzy muzealni tych 
wydarzeń kierowali się wyzwaniem, które przed muzeami stawiał Tadeusz 
Dobrowolski przeszło pół wieku temu, kiedy pisał, że mają być

pożyteczną instytucją społeczną, [aby] uczyć i kształcić, wyzwalać w ludziach nowe 
wartości, budzić w nich doznania estetyczne, wywoływać uczucia wyższego rzędu, 
np. patriotyczne, wzmacnianie poczucia tradycji, związku z ojczystą ziemią i własną, 
rodzimą kulturą [Dobrowolski 1947: 64].

Ponadto od początku te wydarzenia muzealne nabierały szczególnego 
znaczenia dla społeczności lokalnej, umożliwiając pracownikom MZM 
i głównym współorganizatorom nawiązywania twórczej dyskusji z obser-
watorami tych historycznych wydarzeń [Barańska 2013: 26].

4 J. Skrobisz, Podczas Oblężenia Malborka nie będzie… oblegania zamku, „Dziennik Bałtycki”, 
11 VI 2015. W następnym dniu ten sam autor pisał „Co roku władze muzeum tłumaczą, że do 
ich najważniejszych zadań należy dbanie o zabytek, a organizacja masowych imprez jest dodat-
kiem” – J. Skrobisz, Znikną atrakcje letnich imprez, „Dziennik Malborski”, 12 VI 2015, s. 4.
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Zamiast zakończenia

Plenerowe formy poznawania ofert malborskiego muzeum w okresie letnim 
od kilkunastu lat na trwałe wpisały się w świadomość mieszkańców i odwie-
dzających poprzez kilkudniowy jarmark średniowiecznego rzemiosła połą-
czonego ze spektakularnymi spektaklami historycznymi. Często te eduka-
cyjne poszukiwania są połączone z aktywnymi sposobami doświadczania 
poznawanego terytorium i jego historii (gry terenowe). W 2014 roku została 
przygotowana „Trasa rodzinna”, która na bazie tych doświadczeń w ciekawy 
sposób pozwala zapoznać się z przeszłością i dziedzictwem tego obiektu dla 
dzieci do 12 roku życia.

Zjawisko koegzystencji różnych partnerów w trakcie realizacji muzeal-
nego letniego przedsięwzięcia „Oblężenia Malborka” narażone jest na pewne 
niebezpieczeństwa, o których w szerszym aspekcie wspomina Katarzyna 
Barańska:

Należy jednakże stale monitorować działania wszystkich funkcjonujących w systemie 
podmiotów i ciągle pytać o to, jakie są ich potrzeby, a efektem takiego działania może 
być coraz mocniejsze zakorzenianie się w otoczeniu i coraz bardziej świadomie reali-
zowanie misji własnej organizacji, połączone niekiedy z koniecznością rekapitulacji jej 
założeń [Barańska 2013: 47].

„Oblężenie Malborka” od 15 lat realizowane przede wszystkim przez 
Muzeum Zamkowe w Malborku wyzwoliło najpierw w społeczności lokalnej 
potrzebę dyskusji na temat formy i jakości obecności w przestrzeni miej-
skiej tego rodzaju wydarzeń muzealnych. Bardzo szybko podobna dyskusja 
została podjęta przez pracowników muzealnych, zastanawiających się nad 
dopuszczalnymi formami prezentacji dziedzictwa historycznego w muze-
ach. Sama dyskusja wydaje się pozytywnym oddziaływaniem malborskiej 
oferty. Od kilkunastu lat przynajmniej to wydarzenie muzealne znajduje 
właściwe miejsce w mediach, którego trudno spodziewać się podczas 
innych muzealnych czy konserwatorskich przedsięwzięciach. Ta dysku-
sja stanowi także jeden z ważnych elementów komunikacji malborskiego 
środowiska muzealnego ze swoim społecznym otoczeniem. Sama dyskusja 
medialna stanowi interesujące doświadczenie i wyzwanie dla muzealnych 
organizatorów „Oblężenia Malborka”. Wskazane w rozważaniach przykłady 
wskazują, że niektóre oczekiwania wskazywane w trakcie tej dyskusji kilka 
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lat temu udało się na stałe zaadaptować do tego plenerowego wydarzenia 
muzealnego.

Wskazane przykłady bieżącej oferty malborskiego muzeum stanowią 
w dużym stopniu odpowiedź na zapotrzebowanie różnych grup odwiedza-
jących, którzy w przeciągu ostatnich kilkunastu lat z jednej strony przy-
zwyczaili się do obecnych form „ożywiania przeszłości” w przestrzeniach 
malborskiej warowni, z drugiej zaś można zauważyć, iż generalnie ocze-
kiwania odwiedzających muzea zasadniczo zmieniają się od dłuższego 
okresu w kierunku aktywnych form zwiedzania, połączonych z interesu-
jąco przedstawioną interpretacją dziedzictwa kulturowego.
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Fotografie

Fot. 2 Uczestnicy „Trasy rodzinnej”. Pani przewodnik przebrana w strój historyczny, 
dzieci w kapturach (archiwum MZM)

Fot. 1 Nocna inscenizacja historyczna na zamku w Malborku (archiwum MZM)
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Fot. 4 Turniej kuszniczy rozgrywający się w czasie „Oblężenia Malborka” (archiwum MZM)

Fot. 3 Plener artystyczny dla dzieci, 
organizowany podczas „Oblężenia 
Malborka” (archiwum MZM)
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Fot. 5 Podczas „Oblężenia Malborka” 
nie zabrakło atrakcji dla najmłod-
szych uczestników imprezy (archi-
wum MZM)

Fot. 6 Teatr plenerowy dla dzieci (archiwum MZM)
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Fot. 7 Wioska rycerska rozbita pod mu-
rami malborskiej warowni (archiwum 
MZM)

Fot. 8 Inscenizacja „Oblężenia Malborka” 
pod murami Zamku Średniego. W tle 
bryła Zamku Wysokiego z kościołem 
NMP (archiwum MZM)
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„Na szlaku. Muzea a turystyka” – refleksje
i konteksty zachodnioafrykańskie

Obmyślając koncepcję spotkania, określając jego ramy, jako wzajemne 
zależności muzeów i turystyki, opierałam się raczej na polskich 
doświadczeniach i wiedzy związanej z tematem dostosowywania 

misji i działań muzeum do potrzeb turystyki. Teraz jednak chciałabym napi-
sać słów kilka o afrykańskich kontekstach tego zagadnienia.

Kilka lat temu, podczas pobytu w Egipcie, zwróciłam uwagę na sposób 
i zasady zwiedzania muzeum w Kairze przez grupy polskich turystów: 
krótki pobyt, skupienie się na Tutanchamonie i kolekcji złota, z pobieżnym 
zwiedzeniem pozostałych części ekspozycji. Zresztą pobyt w tym muzeum 
wspominam do tej pory jako wielkie rozczarowanie, wywołane oczywi-
ście nie tyle zawartością ekspozycji, co sposobem jej wykonania, a przede 
wszystkim powszechnymi, zupełnie rozpaczliwymi zaniedbaniami konser-
watorskim1. Jednak efektem tego rozczarowania było rozbudzenie mojego 
zainteresowania muzeami Afryki, a z racji moich afrykanistycznych zainte-
resowań – głównie Afryki Zachodniej. Sięgnęłam zatem do publikacji Smith-
sonian Institution, poświęconych badaniom i muzeom archeologicznym 
oraz społecznym kontekstom działalności muzeów w tym obszarze świata2, 
a także do stron internetowych poświęconych poszczególnym, wytypo-
wanym placówkom. Powróciłam do tego tematu ostatnio, w związku 

1 Muzeum zwiedzałam w roku 2006. Swój pobyt w Egipcie podsumowałam opracowaniem 
dotyczącym obrazu kultury Egiptu serwowanego polskiemu turyście. Por. Nadolska-Styczyńska 
2013: 153–168.

2 Por. Ardouin, Arinze (red.) 1995; Ardouin (red.) brak roku wydania.
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z planowanym spotkaniem seminaryjnym. Postawiłam sobie pytanie: czy 
w ofertach polskich biur podróży oferujących wycieczki do krajów Afryki 
Zachodniej znajdziemy propozycję zwiedzania muzeów, a jeśli tak, to jakich, 
oraz w jaki sposób są one zareklamowane. Ostatecznie skupiłam się na 
trzech krajach: Senegalu, Togo i Ghanie. Interesowały mnie także muzea 
Kamerunu i Nigerii, z powodu ich zakresów merytorycznych i tradycji, ale 
niestety polskie biura podróży nie organizują obecnie wycieczek w tamte 
rejony kontynentu. Zatem na przeszkodzie do podjęcia próby sformułowa-
nia odpowiedzi na postawione pytanie stanął mi zasadniczy brak materiału.

Zacznijmy od Senegalu

Materiały internetowe wskazują nazwy 11 placówek posiadających zbiory: 
Centre de Recherches et de Documentation du Senegal (CRDS – oddział IFAN), 
IFAN Museum of African Arts (oddział Institut Fundamental de Afrique 
Noire, posiadający zabytki z zakresu sztuki tradycyjnej, współczesnej 
i w diasporze), Maison des Escalaves de Gorèe, Musèe Boribana (w którym 
prezentowana jest sztuka współczesna Afryki i jej diaspory), Musèe de la 
Culture Diola (skansen w wiosce Diola – Casamanca), Musèe de la Femme 
Henriette Bathily (poświęcone kobietom afrykańskim), Musèe de la Mer 
– Goree (o charakterze przyrodniczym), Musèe Gèologique Aricain, Musèe 
Historique de Gorèe, Musèe Règional de Thiès (muzeum o charakterze histo-
rycznym, mieszczące się z dawnej fabryce) Musèe Senghor Fondation3.

Polska oferta zwiedzenia tego kraju to: „Senegal i Gambia” – Wycieczka 
Rainbow Tours, oferowana przez kilka biur podróży4: Program określony 
został jako: „Dakar. Baobaby, półpustynie i busz, wyspa Goree – klimat 
minionej epoki. Lake Rose – drugie „Morze Martwe”, jazzowa stolica Afryki 
– Saint Louis, pelikany, flamingi, rzadkie gatunki małp”5.

Początek wyprawy to podróż promem, dająca możliwość spotkania się 
z „typowym folklorem afrykańskim”, czyli przyjrzenia się licznym, różno-
rodnym towarom oraz sposobom przenoszenia koszy na głowie. Następny 

3 Leopold Sedar Senghor był pierwszym prezydentem Republiki Senegalu. W październiku 
1974 r. powstała fundacja jego imienia. Wystawa stała dotyczy życia i twórczości L.S. Senghora.

4 Między innymi: „travelplanet”: www.travelplanet.pl/wycieczki-objazdowe/senegal/wyc-
-objazdowe/wyc-objazdowe/senegal-gambia,11122015RNBW25863.html?czas=7:7&wyzywienie 
=2&osoby=2&lotnisko=Warszawa&dojazd=F; data odczytu: 12.09.2015; „fostertravel”: www.fos-
tertravel.pl/wycieczki-objazdowe/senegal-i-gambia/ftr-9024–28/; data odczytu: 12.09.2015.

5 www.rainbowtours.pl/senegal-i-gambia; program, s. 1; data odczytu: 12.09.2015.

www.travelplanet.pl/wycieczki
11122015RNBW25863.html
www.fostertravel.pl/wycieczki
www.fostertravel.pl/wycieczki
www.rainbowtours.pl/senegal
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etap to „kraina Niominka” i poznanie życia „ludności z plemienia Serres, 
zobaczymy typowe domostwo afrykańskie, kuchnię, sypialnię, poznamy 
członków klanu. Odwiedzimy szkołę”6. Jednak bardziej zainteresował mnie 
program szóstego dnia:

Po śniadaniu zwiedzanie Dakaru. Miasto to ciekawie komponuje wpływy 
kolonialne, rozległe afrykańskie przedmieścia i budowle zupełnie euro-
pejskie. Historyczne, kolonialne budynki, muzea czy galerie współgrają tu 
z kolorowymi, gwarnymi targami pod gołym niebem. Zobaczymy między 
innymi Pałac Prezydencki, katedrę, Plac Niepodległości. Senegalczycy to 
naród wyjątkowo gościnny, bardzo miło przyjmujący turystów. Zawsze 
uśmiechnięci, skorzy do udzielenia rady czy pomocy. Po południu krótka 
przeprawa promowa na Wyspę Gorèe. Ta, należąca do światowego dzie-
dzictwa kultury wyspa (lista UNESCO) ze względu na swoją przeszłość 
jest ważnym miejscem historycznym dla Afrykańczyków. Od XVI do XIX w. 
wyspa była główną bazą wywozu niewolników na drugą stronę Atlantyku. 
Wyspa Gorèe była miejscem milionów ludzkich tragedii, tutaj ich więziono, 
sprzedawano i ładowano na statki. Obecnie wyspa przyciąga wielu zwie-
dzających swą unikalną, kolonialną zabudową, pięknymi, pastelowymi 
barwami odrestaurowanych domów oraz specyficznym klimatem minionej 
epoki. Na wyspie mieszkają liczni artyści, szczególnie malarze. Czas płynie 
tutaj leniwie, melancholijnie. Zwiedzimy jeden z przykładowych Domów 
Niewolników. Następnie udamy się na spacer na wzgórze, które służyło 
jako plener podczas kręcenia scen do filmu „Działa Navarony”. Przeprawa 
promowa, następnie przejazd promenadą nad oceanem pod pomnik Rene-
sansu Afryki, który w całości odlany jest z brązu a rozmiarami przewyższa 
Statuę Wolności w Nowym Jorku. Przejazd do hotelu w okolicach Lac Rose, 
zakwaterowanie, kolacja. (Trasa ok. 80 km)7.

Jak widzimy – typowa turystyczna „papka”. Warto jednak wiedzieć, że 
w Dakarze istnieje muzeum sztuki, a na Gorèe – dwa muzea; „Historyczne” 
i „Muzeum Morskie”. Propozycje programu nawet o nich nie wspominają, 
mimo, że dom niewolników jest jednym z obiektów muzeum historycznego.

6 Ibidem.
7 www.adventure.info.pl/op,Senegal%20i%20Gambia,-4463?offerTemplate=print& 

template=UDDS_001_print; data odczytu: 11.09.2015; www.rainbowtours.pl/senegal-i-gambia/
zakwaterowanie-sen/20151211?gclid=CIHrxsqw8scCFeHDcgodPzMJCw; data odczytu: 11.09.2015.

www.adventure.info.pl/op
www.rainbowtours.pl/senegal
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Ostatni dzień wycieczki zawiera propozycję zwiedzenia jedynego 
muzeum. Z tym, że mowa już jest o Gambii i stolicy – Banjul (Bandżul). Celem 
jest Muzeum Etnograficzne Katchically w Bakau zwiedzane „razem z rezer-
watem krokodyli”8. W kompleksie znajduje się Muzeum Etnograficzne, 
prowadzone społecznie, a w nim w czterech chatach około 1000 obiektów, 
mówiących o historii Bakau i zamieszkujących Gambię grupach etnicznych. 
Eksponaty podzielone są według dziedzin: muzyka, rzemiosło, rolnictwo, 
medycyna tradycyjna, obrzędy inicjacyjne. W tym samym kompleksie znaj-
duje się basen z krokodylami. Źródła mówią o Katchically Muzeum w Bakau, 
powiązanym z wierzeniami dotyczącymi świętych krokodyli, których 
siedziby są uznawane za przynoszące pomoc w bezpłodności. Jednak 
za największą atrakcję turystyczną jest chyba uznawana możliwość  
dotknięcia krokodyli9.

Natomiast warto wspomnieć, że w Banjul znajduje się Muzeum Narodowe 
Gambii, ze zbiorami historyczno-etnograficzno-archeologiczny10, a w nieda-
lekim Tanje, działa prywatne Muzeum Wsi które posiada zbiory dotyczące 
tradycyjnego budownictwa i wyposażenia wnętrza z początków XX weku 
i prowadzi szeroką działalność edukacyjną11. Jest ono jednak położone na 
wybrzeżu i nie wchodzi w zakres wycieczki.

Togo

Kolejnym krajem, który wzbudził moje zainteresowanie, między innymi ze 
względu na interesujące zróżnicowanie kulturowe, jest Togo. Źródła podają, 
że w kraju tym jest siedem muzeów: La Ville Mon Musèe, Musèe Agbedigo 
Gaston, Musèe Geologique National, Musèe National du Togo, Musèe Regio-
nal d`Aneho, Musèe Regional de Kara, Musèe Regional des Savanes, Musèe 
Regional du centre, Sokode. Niestety bardzo trudno jest wyszukać (nawet 
w Internecie) jakiekolwiek dane na temat tych muzeów12. Treści w Wikipedii 
kończą się zazwyczaj informacją, że znajdują się one w Togo. Na szczęście 

8 Ibidem, s. 2.
9 www.accessgambia.com/information/bakau-kachikally.html; data odczytu: 12.09.2015; 

en.wikipedia.org/wiki/Kachikally_Museum_and_Crocodile_Pool; data odczytu: 12.09.2015.
10 en.wikipedia.org/wiki/Gambia_National_Museum; www.ncac.gm/banjul.html; www.

africa.com/gambia/museums; data odczytów: 12.09.2015.
11 Właścicielem muzeum jest Abdouile Bayo: www.tanjevillagemuseum.com/invest-in-

-tanje-village-museum/; data odczytu: 12.09.2015.
12 en.wikipedia.org/wiki/List_of_museums_in_Togo; data odczytu: 12.09.2015.

http://www.accessgambia.com/information/bakau-kachikally.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Kachikally_Museum_and_Crocodile_Pool
en.wikipedia.org/wiki/Gambia
www.ncac.gm/banjul.html
www.africa.com/gambia/museums
www.africa.com/gambia/museums
www.tanjevillagemuseum.com/invest
en.wikipedia.org/wiki/List
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trochę danych dostarczyła strona Instytutu Goethego13, na której znalazłam 
opis muzeum regionalnego w Anèho, powstałego w roku 1984, w 100-lecie 
rocznicy podpisania umowy protektoratu. Placówka znajduje się w dawnej 
siedzibie Inspektoratu Służby Celnej. Gromadzi obiekty pozyskane w okolicy 
oraz fotografie ilustrujące okres panowania niemieckiego. W sumie – około 
3000 obiektów dotyczących epoki niemieckiej kolonizacji. Kolejną stroną 
przynosząca nieco danych na temat muzeów togijskich jest strona „tury-
styczna”14. Dowiadujemy się z niej, że w stolicy kraju znajdują się dwa ważne 
muzea: „Muzeum Narodowe” oraz prywatne „Międzynarodowe Muzeum 
Zatoki Gwinejskiej”. „Muzeum Narodowe” znajduje się w Centrum Kongre-
sowym, w pobliżu Pałacu Niepodległości. Zbiory obejmują historię kraju 
oraz „wspaniałe obiekty sztuki tradycyjnej”15. Są to między innymi stare 
fotografie i rysunki, przedmioty „sprzed tysięcy lat”, naczynia wykonane 
z rozmaitych materiałów, instrumenty muzyczne, rzeźby w drewnie, stroje 
i ozdoby, tkaniny16. Natomiast Międzynarodowe Muzeum zatoki Gwinejskiej 
to placówka założona przez Renè Dawida (Szwajcara) i jego żonę Enam Ekpe. 
Po latach spędzonych za granicą powrócił on do Lome i uczynił muzeum ze 
swojej prywatnej kolekcji17. Zbiór zawiera około 1600 eksponatów datowa-
nych od II w. p.n.e. do początków XX wieku (rzeźby, grafika, drewno, ceramika 
wyroby z brązu, terakoty itd.). W kolekcji odnajdujemy m.in. interesujące 
przykłady sztuki Nok, masek Ekpe, przykłady fetyszy itd. Kolejnym muzeum 
opisywanym na tej stronie jest Muzeum Regionalne / Centrum w Sokodé18. 
Jednak informacja jest mocno lakoniczna: „Muzeum oferuje antyki i przed-
mioty codziennego użytku kultury TEM”19. Warto przypomnieć o tradycjach 
regionu, odbywających się w Sokodé świętach / festiwalach stowarzyszenia 
Ekpo (Lamparta). Obecnie są to festiwale taneczno-obrzędowe. Ostatnim 
muzeum, o którym wspomina strona turystyczna, jest Muzeum Regionalne 

13 www.goethe.de/ins/tg/fr/lom/kul/mag/dst/ane/20441434.html; data odczytu: 12.09.2015.
14 www.togo.tourisme.com/culture/musees; data odczytu: 10.09.2015; www.tripadvi-

sor.com/Attraction_Review-g293839-d481236-Reviews-National_Museum-Lome_Maritime 
_Region.html (stąd zdjęcie; data odczytu: 10.09.2015. Informacje o muzeach zawiera też 
strona: www.africa.com/togo/museums/; data odczytu: 10. 09. 2015.

15 Ibidem.
16 www.togo.tourisme.com/culture/musees/le-musee-national; data odczytu: 10.09.2015.
17 www.togo.tourisme.com/culture/musees/musee-international-du-golfe-de-guinee; 

data odczytu: 10.09.2015.
18 www.togo.tourisme.com/culture/musees; data odczytu: 12.09.2015.
19 Lud znany także jako Temba albo Kotokoliare (Kotokoli).

m.in
www.goethe.de/ins/tg/fr/lom/kul/mag/dst/ane/20441434.html
www.togo.tourisme.com/culture/musees
www.tripadvisor.com/Attraction
www.tripadvisor.com/Attraction
_Region.html
www.africa.com/togo/museums
www.togo.tourisme.com/culture/musees/le
www.togo.tourisme.com/culture/musees/musee
www.togo.tourisme.com/culture/musees
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Savanes (w miejscowości Dapaong)20. O pozostałych muzeach nie udało mi 
się znaleźć nawet takiej informacji. Natomiast publikacja Museum and Urban 
Culture in West Africa [Adandè, Arinze (ed.) 1995] podaje podstawowe infor-
macje na temat tych togijskich placówek. Tekst autorstwa Nayondjoua Djan-
guenane, kuratora Muzeum Narodowego w Lome, The State of Collections 
and the Place of Urban Culture in Museums. Problems and Prospects, przeka-
zuje cenne informacje o czterech placówkach: Muzeum Narodowym w Lome, 
Muzeum w Sokodè, Eastern Maritime Regional Museum at Anèho i Kara 
Regional Museum in Kara. O tym ostatnim autor pisze, że skupia wyłącznie 
zabytki etnograficzne. Natomiast Muzeum Narodowe określa jako z założe-
nia historyczno-etngraficzne oraz artystyczne „in line with its initial objec-
tive”. Natomiast Sokodé i Aneho – jako typowo historyczno-etnograficzne. 
Zwraca też uwagę, że o ile trzy pierwsze są otwarte dla publiczności, to Kara 
muzeum jest zamknięte dla zwiedzających od początku powstania, czyli od 
roku 1982, z wielu najrozmaitszych powodów21.

Jeśli skupimy się na trasie polskiej wycieczki do Togo22, to łatwo spostrze-
żemy, że poza krótkim pobytem w okolicach Tiebele w Burkina Faso, pierw-
sze dni wyjazdu skupione są na poznawaniu zjawisk przyrody i podziwia-
niu zwierząt sawanny. Wjazd do Togo zaplanowany jest na wieczór piąty. 
„Krótkie zwiedzanie Lome” przewidziane jest na dzień szósty i praktycznie 
ogranicza się do wizyty na targu fetyszy.

Jak już wspomniałam, trasa wycieczki biegnie przez Ghanę. Tutaj też 
spodziewałam się wykorzystania istniejących możliwości zwiedzenia 
któregoś z muzeów23. Pierwszy dzień pobytu w tym kraju to dojazd do 
Kumasi i wizyta w wiosce Ashanti. Samo zwiedzanie Kumasi zawiera jednak 
propozycję zwiedzenia muzeum, które ma siedzibę w pałacu królewskim. 

20 www.togo-tourisme.com/culture/musees/le-musee-regional-des-savanes; data odczytu: 
12.09.2015. Niestety także inne strony podają tylko godziny otwarcia placówki: www.africa.
com/togo/museums; data odczytu: 12.09.2015.

21 Adandè, Arinze (ed.) 2002: 22: books.google.pl/books?id=8MgD0G4G4D8C&pg=PA1
22&lpg=PA122&dq=Kara+Regional+Museum+in+Kara&source=bl&ots=9NS3nf8AmY&sig 
=Wjpyu0WkL5GkELVVQ275PHfPbR8&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Kara%20
Regional%20Museum%20in%20Kara&f=false; data odczytu: 12.09.2015.

22 www.travelone.pl/biura-podrozy/prestige-holidays-tours5.xml; data odczytu: 12.09.2015). 
Strona dotyczy wycieczki organizowanej przez Prestige Tour: Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin 
– wycieczka 13 dni.

23 Por. Ghana Museums and Monuments Board: www.ghanamuseums.org/forts/fort-
-ussher.php; data odczytu: 12.09.2015. Strona podaje długą listę zabytków i muzeów Ghany.

www.togo
-tourisme.com/culture/musees/le
www.africa.com/togo/museums
www.africa.com/togo/museums
books.google.pl/books
www.travelone.pl/biura
prestige-holidays-tours5.xml
www.ghanamuseums.org/forts/fort
-ussher.php
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Kolejny dzień wypełnia podróż do Elminy, z zaplanowanym zwiedzaniem 
miasta i fortu. Warto wspomnieć, że w Kumasi znajdują się trzy placówki 
muzealne: Muzeum Wojskowe mieszczące się w forcie, a w jego pobliżu, poza 
zoo i targiem znajdują się Prempeh II Muzeum, poświęcone władcy ludu 
Ashanti, i jego regaliom24, o którym chyba wspomina program wycieczki, 
oraz Kumasi Cultural Centre. Natomiast w Elminie – Muzeum St. George’s 
Castle, będące muzeum historycznym dotyczącym samego fortu oraz histo-
rii regionu centralnego. Jego kolekcja zawiera zbiór fotografii fortu z rozma-
itych okresów, eksponaty związane z niewolniczą historią miejsca i regionu, 
ale także odważniki do złota, tkaniny, pojemniki rozmaitych funkcjach 
i materiale, ozdoby itd.25

Warto wspomnieć, że w Ghanie działa dziewięć placówek muzealnych: 
The National Museum in Accra, The Museum of Science and technology 
(Accra), The Volta Region Museum, The Cape Coast Castle Museum, The 
Upper East Regional Museum, Bolgatanga, The St. George`s Castle (Elmina 
Castle) Museum, The Ussher Fort Museum, The Fort Apollonia Museum 
of Nzema Culture and History oraz Fort san Antonio Museum (Axim).

Tymczasem, Acra i jej muzea zostały potraktowane przez organizatorów 
wycieczki całkiem po macoszemu. Okazuje się bowiem, że według nich stolica 
Ghany jest jedynie zatłoczonym miastem leżącym „na trasie przejazdu”26.

Dlaczego?

Dalsze wyliczanie muzeów i przykładów ich pomijania w programach wycie-
czek mija się z celem. Warto zastanowić się nad przyczynami takiego stanu 
rzeczy. Otóż pierwszym, i chyba najważniejszym moim zdaniem powodem, 
jest zamierzona i charakterystyczna dla wycieczek objazdowych powierz-
chowność poznawcza propozycji. Po drugie, wycieczki umieszczone pod 
hasłem „egzotyka” starają się pokazać jak najwięcej odmienności przyrod-
niczych i kulturowych, w postaci zwiedzania parków narodowych, safari na 
sawannach zachodnioafrykańskich i wizyt w wioskach tubylców, a połączo-
nych z zakupem pamiątek okolicznościowych. Na zwiedzanie muzeów nie 
tylko nie ma czasu, ale także sił i chęci. Są one ponadto w dużej większości 
albo utworzone przez kolonizatorów, albo – czego nie da się ukryć – budo-

24 theprempehjubileemuseum.ghana0.com/about; data odczytu: 12.09.2015.
25 www.ghanamuseums.org/forts/fort-ussher.php; data odczytu: 10.09.2015.
26 Ibidem.

http://theprempehjubileemuseum.ghana0.com/about
www.ghanamuseums.org/forts/fort
-ussher.php
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wane na wzór muzeów europejskich i amerykańskich. Nie stanowią zatem 
wystarczająco „egzotycznej” atrakcji. Nikomu nie zależy na pokazywaniu 
dziejów regionu, szczegółów historii zwiedzanego państwa, powiązań 
kulturowych miejscowych grup etnicznych. Wystarcza powierzchowne, 
często przygotowywane specjalnie pod gusta turystów pokazy quasi-
-folklorystyczne i tzw. ciekawostki kulturowe. Natomiast zaskakujące jest 
spotykane w ofertach ukrycie faktu zwiedzania muzeum pod opisem 
spodziewanych atrakcji. Jakby organizatorzy bali się wyjawić fakt włącze-
nia placówki muzealnej w program zwiedzania. To oczywiście moja 
subiektywna interpretacja, oparta na całkowicie intuicyjnym pojmowaniu 
sprawy. Nie jestem w stanie w chwili obecnej przeprowadzić pogłębionych 
badań na ten temat, ale wydaje mi się on interesujący. Z opisów i relacji 
uczestników, jakie zamieszczane są na stronie Rainbow Tours, wynika, 
że wycieczka Senegal – Gambia ma wyjątkowo wysokie oceny (5,2). Jej 
uczestnicy zachwycają się przyrodą, bezpośrednim kontaktem z „egzo-
tyką”, możliwością poznania „prawdziwej”, „nie skażonej turyzmem” 
Afryki, „odkrywania” ludzi. itd.27. Jednak na 30 możliwych do odczytania28 
opinii, jedynie w kilku (4) wspomniano, a właściwie wymieniono muzea 
w Goree i Banjul.

Inną metodą dotarcia do sedna sprawy i uzyskania odpowiedzi na posta-
wione pytanie mogłoby stać się dotarcie do samych biur podróży i osób 
tworzących zawarte w ich prospektach programy wycieczek, co wymaga 
jednak pogłębionych, długotrwałych badań, na które w najbliższym czasie 
nie mogę sobie pozwolić. Warto byłoby sprawdzić, czy korzystają one 
z konsultacji etnologów / antropologów kulturowych w doborze obiektów 
i w opracowaniu poszczególnych punktów przygotowywanego programu. 
Być może kiedyś znajdę na to czas albo może pojadę na wycieczkę „Ghana 
– Togo – Senegal – Gambia. Pomiędzy Złotym Wybrzeżem, a królestwem 
magii”29 i poobserwuję reakcje współuczestników wyjazdu? Tylko w jaki 
sposób szybko zdobyć te 7000 złotych?

27 www.rainbowtours.pl/senegal-i-gambia/zakwaterowanie-sen/20151211?gclid=CIHrx
sqw8scCFeHDcgodPzMJCw; data odczytu: 12.09.2015.

28 Nie udało mi się niestety otworzyć kolejnej strony. Opinii było ponoć 70, ja dotarłam do 30.
29 http://www.rainbowtours.pl/ghana-togo-senegal-gambia-pomiedzy-zlotym-

wybrzezem-a-krolestwem-magii/zakwaterowanie-gha/2016010; data odczytu: 12.09.2015.

www.rainbowtours.pl/senegal
http://www.rainbowtours.pl/ghana-togo-senegal-gambia-pomiedzy-zlotym-wybrzezem-a-krolestwem-magii/zakwaterowanie-gha/2016010
http://www.rainbowtours.pl/ghana-togo-senegal-gambia-pomiedzy-zlotym-wybrzezem-a-krolestwem-magii/zakwaterowanie-gha/2016010
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Artur Trapszyc
Muzeum Etnograficzne im.
Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Niedyskretny urok PRL-u? O wystawie czasowej
Wszechstronni Rzemieślnicy i Utalentowani Artyści.

Spółdzielnia „Rzut” 1935–1996, Centrum Sztuki
Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Wystawę czasową Wszechstronni Rzemieślnicy i Utalentowani Artyści. 
Spółdzielnia „Rzut” 1935–1996 prezentowano od 12 czerwca do 
16 października 2015 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki 

Czasu w Toruniu. Towarzyszyła ona drugiej edycji Festiwalu Architektury 
i Wzornictwa TORMIAR, będącego kontynuacją projektu poświęconego 
szeroko pojętej architekturze i sztuce użytkowej. Ekspozycję przygoto-
wali Marta Kołacz i Cezary Lisiecki we współpracy z Katarzyną Kluczwajd. 
M. Kołacz i C. Lisiecki zostali równocześnie kuratorami wystawy oraz 
tegorocznej edycji Festiwalu. Koordynatorką całego przedsięwzięcia była 
Renata Sargalska.

Toruńskiemu Festiwalowi przyświecała idea spółdzielczości odniesiona 
do twórczości artystycznej i wytwórczości rzemieślniczej w Polsce w okre-
sie XX stulecia. W ramach tego przedsięwzięcia odbyła się także konferencja 
naukowa Rzeczy wspólne. Polskie spółdzielnie artystyczne i rzemieślnicze XX 
wieku (15–16 czerwca 2015) oraz cykl wykładów i spotkań (warsztaty, targi, 
dyskusje) mających na celu popularyzację wiedzy o samoorganizacji i kolek-
tywnej pracy projektantów, plastyków i wykonawców zrzeszonych w spół-
dzielniach. Oprócz tego zorganizowano jeszcze jedną, niewielką ekspozycję 
Krajobraz po Tormiarze (kurator Oliwia Jurkiewicz). Była ona podsumowa-
niem zmian, jakie zaszły w przestrzeni architektonicznej Torunia w okresie 
dwóch lat działania projektu.

ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ
Nr 3 / 2016

RECENZJE I SPRAWOZDANIA



144 Artur Trapszyc

Tegorocznemu wydarzeniu w Centrum 
Sztuki Współczesnej (CSW) towarzyszył 
niewielki, czternastostronicowy infor-
mator [TORMIAR 2015]. Skromna szata 
graficzna i kolorystyka okładki „zeszytu” 
nawiązują do estetyki, jaka panowała 
w latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej (PRL), gdy spółdzielczość „rosła w siłę, 
a ludziom…” przyszło pracować „w kolekty-
wie” (fot. 1). Ten zgrabny zabieg estetycz-
nej analogii, o ile faktycznie był zamiarem 
autorów projektu graficznego (Tomasz 
Chwiałkowski i Karolina Ryfka), zasługuje 
na uznanie. Przejrzysty tekst informa-
tora (Katarzyna Kluczwajd, Marta Kołacz, 
Oliwia Jurkiewicz, Cezary Lisowski) nie 
przytłacza z kolei objętością, jednak zbyt 

drobna czcionka męczy wzrok czytającego. Zmniejszenie liter pozwala, jak 
wiadomo, zawrzeć więcej informacji na ograniczonej powierzchni, stąd 

znowu pojawia się tu skojarzenie z charak-
terystyczną dla dawnych czasów, sytuacją 
niedoboru: czyżby organizatorzy stanęli 
przed groźbą wyczerpania przydziału 
papieru? Dyskomfort lektury potęguje 
fakt umieszczenia tekstu na fotografiach, 
wprawdzie znacznie w tym miejscu przy-
gaszonych, za to skutecznie rozmywają-
cych litery (fot. 2). Efekt? – nie czytamy, 
oglądamy! Odbiór rekompensują dobre, 
kolorowe zdjęcia (Natalia Miedziak, Tytus 
Szabelski). Dwie pierwsze strony to infor-
macje wprowadzające oraz podziękowania 
dla licznych instytucji i osób wspierających 
Festiwal. Następne dwanaście poświęcono 
wystawom, i to głównie (aż dziesięć stro-
nic!) ekspozycji na temat Spółdzielni RZUT. Fot. 2. Strona wewnętrzna informa-

tora, fot. Dorota Kunicka

Fot. 1. Okładka informatora TORMIAR. 
Festiwal Architektury i Wzornictwa, 
fot. Dorota Kunicka
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Nie narzekajmy zatem, zwłaszcza że 
zainteresowani mogą wszystko obejrzeć 
(i przeczytać) na stronie internetowej 
Festiwalu. Kto wie zresztą, może w nieda-
lekiej przyszłości doczekamy się katalogu 
wystawy, która z pewnością zasługuje na 
osobną publikację? Taką nadzieję żywią 
oboje kuratorzy.

Przy okazji warto odszyfrować nazwę 
TORMIAR, utworzoną ze skrótu wyrazów 
„Toruń” i „pomiar”. Manifestuje ona tema-
tykę eksploracji (pomiaru) odnoszącą się 
do polskiego, a zwłaszcza toruńskiego 
wzornictwa i architektury, zakładając 
równocześnie ich promocję. Nawiązuje 
także do popularnych w PRL-u, nazw 
firm i zakładów przemysłowych takich jak TORMIĘS czy HERBAPOL. 
Można powiedzieć, że miano Festiwalu uwypukla przez to chronologiczny 
i polityczny kontekst tematów badawczych oraz dokonań podejmowanych 
w ramach tego bardzo interesującego 
projektu.

Niniejsza recenzja będzie więc przede 
wszystkim próbą ogólnej refleksji nad 
polską sztuką użytkową peerelowskiej 
epoki. Będzie też lekkim zadumaniem 
i zanurzeniem się w historię, w rela-
cje zachodzące na linii nauka–sztuka 
–polityka–ideologia. Bardziej namy-
słem wywołanym „lekturą” wystawy, 
niż jej literalnym opisem czy katego-
ryczną oceną. Będzie też jeszcze jedną, 
skondensowaną, opowieścią o RZUTkiej 
spółdzielczości.

Wystawa Wszechstronni Rzemieślnicy 
i Utalentowani Artyści. Spółdzielnia „Rzut” 
1935–1996, nie jest pierwszą tego typu 

Fot. 3. Plansza z tekstem na wystawie, 
fot. Artur Trapszyc

Fot. 4. Druk z katalogu firmowego 
Cepelii, fot. Dorota Kunicka
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inicjatywą poświęconą toruńskiemu „przedsiębiorstwu”. Pokaz Wytworów 
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Spółdzielni Rzut w Toruniu miał bowiem 
miejsce m. in. już w 1976 roku w toruńskim Muzeum Etnograficznym. Ekspo-
zycję o podobnej tematyce mogliśmy oglądać również w tutejszym Muzeum 
Okręgowym (w roku 2003). Wystawie Spojrzenie na RZUT. O wyposażeniu 
domu i wzornictwie w toruńskim wydaniu towarzyszyła książka Katarzyny 
Kluczwajd, historyka sztuki, muzealnika i realizatora ekspozycji [Kluczwajd 
2002]. Autorka zwróciła uwagę na fenomen Spółdzielni i przybliżyła jej 
historię. Obecnie swą wiedzą i doświadczeniem wsparła kolegów działają-
cych w toruńskim CSW.

Tegoroczną wystawę zlokalizowano na pierwszym piętrze nowocze-
snego i monumentalnego budynku, anektując powierzchnię blisko 1000 
m². Terytorialny komfort, rzadko aż w takiej skali spotykany w muzeach, 
stwarzał bardzo duże możliwości. Historię i dokonania Spółdzielni RZUT 
ukazano więc z rozmachem, niejako w rzucie i w przekroju. W aranżacji 
przestrzeni wystawienniczej (Maria Kołacz, Cezary Lisowski) i projektach 
graficznych (Tomasz Chwiałkowski, Karolina Ryfka) zastosowano jednak 
proste i sprawdzone sposoby, intencjonalnie (?) współbrzmiące z rozwią-
zaniami charakterystycznymi dla „słusznie minionej epoki” (PRL). Widać to 
zarówno na planszach z tekstami i fotografiami (fot. 3, 15), na tabliczkach 
pod eksponatami, na drukach ulotnych (wydruki z katalogów reklamowych 
do pobrania ze specjalnych „kieszonek”) (fot. 4) oraz w oszczędnej grafice. 
Dominowały czarne lub białe linie, takież tła oraz proste, standardowe 

Fot. 5. Fragment ekspozycji naczyń ceramicznych, fot. Artur Trapszyc

m.in
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liternictwo (fot. 3). Podobną, 
niewymyślną „filozofię” zastoso-
wano w realizacji poszczególnych 
planów ekspozycji: garncarstwa, 
hafciarstwa, meblarstwa, konfek-
cji, tkactwa czy zabawkarstwa. 
Najprostsze bryły kubicznych 
podstaw, prostokątnych stołów 
i gablot, przywoływały strategię 
formalnej ostrożności i „niewy-
chylania się za bardzo” (fot. 5, 6). 
Takimi samymi przesłankami 
kierowano się w gospodarowaniu 
przestrzenią. Nie zabudowywano 
jej przesadnie, nie zagracano pól, 
jakby w magazynach zabrakło towaru, jakby rezerwowano miejsce na ocze-
kiwany transport lub „niespodziewaną” nadwyżkę (fot. 7). Oszczędność 
i limit wyczuwalny był także 
w operowaniu światłem. Reflek-
tor skupiał się tylko na tym co 
potrzeba, rozjaśniał tekst, rzucał 
białe plamy na pierwszoplanowe 
eksponaty lub większe partie 
ekspozycyjne, cienie i szaro-
ści kładąc po bokach i kątach 
(fot. 3, 8, 17).

Odstępstwem od tego histo-
rycznego modułu były multime-
dia, które niejako przywracały 
zwiedzającego do teraźniejszo-
ści. Przez niewielką „salę kinową” 
widz wchodził na wystawę, 
a w istocie – uwiedziony magią 
szerokiego ekranu – siadał 
przed nim na wyprodukowa-
nych w RZUCIE krzesłach (fot. 9). 

Fot. 6. Ekspozycja zabawkarstwa, kopia fotogra-
fii Natalii Miedziak z informatora TORMIAR…, 
fot. Dorota Kunicka

Fot. 7. Fragment ekspozycji mebli, fot. Artur 
Trapszyc
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Dokument filmowy Waldemara 
Bujaka i Marty Nowickiej (Spół-
dzielnia Artystów Plastyków Rzut 
w Toruniu – wywiady) opowiadał 
– ustami kilku dawnych pracow-
ników i ekspertów – historię 
Spółdzielni. Akcentował jej arty-
styczne i organizacyjne osobli-
wości, a przy okazji odkrywał 
wycinki zdarzeń z życia zawo-
dowego artystów. Mijając szafy 
biurowe obładowane archi-
wum pracowniczym RZUTU 
(fot. 10), zwiedzający docierał do 
niewielkiej sali z telewizorem. 
Tutaj mógł zobaczyć i usłyszeć 
(przez słuchawki) profesora 
Józefa Kozłowskiego, założyciela 

i dyrektora toruńskiej „manufaktury”. Na samej ekspozycji panował jednak 
tradycyjny duch analogowy. Jedynie w części poświęconej garncarstwu 
zaprezentowano fragment starej Kroniki Filmowej. Entuzjastyczny głos 
spikera komentował pracę rzemieślników i projektantów, których wytwory 
nawiązywały do ceramiki ludowej, historycznej i pradziejowej, znanej 
z badań archeologicznych.

Wystawa była zatem opowieścią o historii toruńskiej Spółdzielni, 
demonstrowała jej wyroby, ale równocześnie ukazywała ogólne tendencje 
panujące w polskiej spółdzielczości i rzemiośle artystycznym XX wieku.

CO WIEMY O PRZEDMIOTACH TWORZĄCYCH KRAJOBRAZ POPRZEDNICH DEKAD? 
[…] postrzegamy je często jako graty – mało atrakcyjne, niemodne, zbierające kurz. 
W najlepszym razie służą nam nadal […], jednak częściej w wyniku zmieniających się 
mód i potrzeb – odchodzą w niebyt. Wraz z nimi odchodzi też historia ludzi i idei, które 
ukształtowały rzeczywistość tamtych czasów [Kołacz, Kluczwajd, Lisowski 2015: 4].

Zapowiedź ta uzmysłowiła nam, że autorzy ów krajobraz chcieli ocalić od 
zapomnienia, a poprzez prezentację przedmiotów codziennego użytku, zapra-
gnęli przywrócić pamięć o ich twórcach, których dorobek jest tak słabo znany.

Fot. 8. Ekspozycja tkanin drukowanych, 
fot. Artur Trapszyc
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Historia Spółdzielni RZUT ma swą osobliwą, zróżnicowaną dynamikę 
i specyficzny klimat. Jej geneza wiąże się jednak z Gdynią a nie z miastem 
Kopernika. To tutaj, na początku lat 30. XX wieku, artysta plastyk i architekt 
wnętrz Józef Kozłowski wraz z Marią Zabłocką (oboje z Poznania) zakładają 
Atelier Graficzno-Artystyczne ART. Wydają serię plakatów reklamujących 
polskie wybrzeże, druki ulotne, reklamowe przeźrocza dla kin i projekty 
oprawy plastycznej na obchody Święta Morza (nieliczne wytwory z tego 
okresu mogliśmy oglądać w pierwszej części wystawy). Po rozwiązaniu 
atelier Kozłowski, tym razem z E. Szyszkowską-Siemieradzką i J. Sieradzkim, 
tworzą Spółdzielnię Artystyczną RZUT. Krótka i dźwięczna nazwa zapro-
ponowana przez Sieradzkiego przetrwała dziesięciolecia, stając się w przy-
szłości znakiem firmowym szerzej zakrojonej działalności, w większości 
przypadającej na lata PRL-u. W Gdyni, gdzie Kozłowski pracował do 1937 
roku, Spółdzielnia zajmowała się projektowaniem wnętrz i wystawiennic-
twem. W urządzeniu nowoczesnego mieszkania nawiązywała do tradycji 
narodowej i kultury ludowej, zwłaszcza do sztuki huculskiej [Kluczwajd 
2002: 15–16].

Fot. 9. „Sala kinowa”, fot. Artur Trapszyc
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Kozłowski to ważna postać wystawienniczej narracji. W CSW mogliśmy 
więc zobaczyć niektóre dzieła wykonane na podstawie jego projektów, 
a stając przed popiersiem założyciela Spółdzielni, mieliśmy okazję „spojrzeć 
mu w oczy”. Brązowy odlew przedstawiający Kozłowskiego stał w „salce 
z telewizorem” (fot. 11). Opuszczając to niewielkie pomieszczenie, widz 
wchodził do wydzielonej części z kilkoma eksponatami z okresu gdyńskiego 
i tzw. pierwszego okresu toruńskiego z lat 1945–1950 (foldery reklamowe 
i plakaty). Dalej otwierała się właściwa ekspozycja wyrobów RZUTU, którą 
uzupełniały tablice informacyjne przypominające historię Spółdzielni.

Kozłowski przybył do Toruniu pod koniec lat 30., jednak swą działalność 
artystyczną rozwinął tu dopiero po II wojnie światowej. W październiku 
1945 roku odbyło się zebranie organizacyjne, na którym przyjęto dawną 
nazwę Spółdzielni. Do jej rejestracji doszło w marcu 1946 roku. Wtedy też 
RZUT urządził pokaz wyrobów sztuki użytkowej: mebli, kilimów, makat, 
narzut. Była to pierwsza tego typu wystawa w Toruniu oraz pierwsza taka 
spółdzielnia w powojennej Polsce [Kluczwajd 2002: 17].

Działalność „konfraterni” determinowała jedynie osobowość Kozłow-
skiego oraz niełatwa, powojenna rzeczywistość. Poza tym Spółdzielnia 
cieszyła się niezależnością, wykorzystując talent i entuzjazm pracujących 

Fot. 10. Archiwum zakładowe Spółdzielni RZUT, fot. Artur Trapszyc



151Niedyskretny urok PRL-u? O wystawie czasowej…

w niej artystów i rzemieślników. Sytuacja 
taka trwała do 1950 roku, kiedy firma 
stała się ekspozyturą Centrali Przemy-
słu Ludowego i Artystycznego (CPLiA). 
Ten nowy twór organizacyjny powstały 
z pobudek politycznych i ideologicznych, 
zamknął okres samodzielności RZUTU. 
Kozłowski mimo to został dyrektorem 
toruńskiego oddziału Cepelii. Zrezy-
gnowano wtedy z pracy miejscowych 
plastyków oraz mistrzów rzemiosła, 
którzy często zmuszeni byli do opusz-
czenia zorganizowanych przez siebie 
warsztatów. Z niewielkiej spółdzielni produkującej wyroby o artystycz-
nym, swoistym smaku, RZUT przeistoczył się w zakład seryjno-produk-
cyjny, gdzie panował duch centralistycznego zarządzania i „cepeliowska” 
ideologia. Do toruńskiej Ekspozytury włączono wiele innych wytwórni 
z terenu województwa bydgo-
skiego, co zwiększyło produkcję 
przedsiębiorstwa oraz posze-
rzyło asortyment jego wytwo-
rów [Kluczwajd 2002: 17–19]. 
W pracy coraz częściej wyko-
rzystywano projekty „narzu-
cone”, których autorami byli 
artyści spoza Torunia.

Sytuacja taka pozwoliła 
kształtować styl i kontrolować 
rozwój polskiego rzemiosła 
artystycznego. Ideologiczna 
strategia wymagała jednak 
specjalnych metod i dyscypliny. Stąd już w 1952 roku dyrektorem Ekspo-
zytury w Toruniu został towarzysz Florczyk. Kozłowski, który wciąż 
projektował dla RZUTU, więcej czasu poświęcał teraz pracy naukowej na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [Kluczwajd 
2003: 22].

Fot. 11. Popiersie Józefa Kozłowskiego, 
fot. Artur Trapszyc

Fot. 12. Ekspozycja gipsowych „pierników”, 
fot. Artur Trapszyc
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Ideologom socjalistycznym połowy XX wieku najbliższy był tradycyjny, 
ale wciąż wtedy popularny w etnografii polskiej pogląd, jakoby to właśnie 
kultura ludowa przechowywała najważniejsze cechy kultury narodowej 
[Burszta 1985: 5–6]. Sformułowany w 1949 roku program „sztuki socja-
listycznej w treści i narodowej w formie” przyjęto na IV Zjeździe Polskich 
Artystów Plastyków. Zgodnie z tym w Cepelii wypracowano adekwatne 
normy i wartości, które zaczęto wdrażać do produkcji. Wzorcem była sztuka 
ludowa, ale sięgano też do tradycji dworsko-szlacheckiej. Ten drugi nurt 
doszedł do głosu w latach 60. gdy przygotowywano obchody tysiąclecia 
państwa polskiego. Stąd współpraca Cepelii z Instytutem Historii Kultury 
Materialnej Polskiej Akademii Nauk oraz z muzeami etnograficznymi 
i archeologicznymi (z Działem Etnograficznym i Działem Archeologicz-
nym Muzeum Miejskiego w Toruniu). Nad podnoszeniem jakości wzornic-
twa czuwał Wydział Nadzoru Artystycznego oraz komisje kwalifikacyjne 
oceniające poprawność ideologiczną i wartość artystyczną projektów. 
Organizowano również konkursy i wystawy, których celem było wzboga-
cenie wzornictwa [Kluczwajd 2003: 8]. Pełniły one równocześnie funkcje 

Fot. 13. Ekspozycja kilimów i sumaków, fot. Artur Trapszyc
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promocyjne i propagandowe. W Cepelii rozwijał się ruch racjonalizatorski 
i współzawodnictwo. W 1954 roku RZUT zajął pierwsze miejsce w konkur-
sie racjonalizatorskim w Gdyni za złożenie największej ilości projektów 
[Kluczwajd 2003: 22].

W toruńskim RZUCIE, obok stylu ludowego i dworskiego, znaczący był 
wpływ kultury mieszczańskiej. Chodzi tu o tradycje piernikarskie Torunia 
i wątki związane z postacią Mikołaja Kopernika. W asortymencie pamią-
tek od samego początku bardzo popularne były „gliniane pierniki” odtwa-
rzające stare formy piernikowe lub tylko na nich wzorowane. Przedsta-
wiały one m. in. karety i herby miasta oraz postacie mieszczek i mieszczan, 
dworzan, królów czy samego Kopernika. Ekspozycja „pierników”, zainstalo-
wana na ścianie przed wejściem na wystawę (fot. 12), manifestowała więc 
niejako toruński charakter i lokalne wątki podejmowanego tematu. Przy 
okazji warto dodać, że podobne motywy, w tym przedstawienia charakte-
rystycznych toruńskich zabytków, powtarzano na tkaninach ozdobnych, 
tzw. sumakach (fot. 13).

Fot. 14. Zestaw mebli „Harnaś” (wg. projektu Józefa Kolona), fot. Artur Trapszyc

m.in
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Patrząc na prezentowane 
w CSW wytwory Spółdzielni, 
przede wszystkim z lat powo-
jennych, nie trudno o ambi-
walencję. Dotyczy ona nie tyle 
doznań natury estetycznej, 
które w większości są pozy-
tywne, co historycznej reflek-
sji nad sztuką dekoracyjną 
i użytkową w PRL-u, a może 
i ogólnego namysłu nad tą 
epoką. Przyglądając się kolo-
rowym tkaninom (ręcznie 
malowanym lub drukowa-
nym oraz tkanym narzutom 

i kilimom) (fot. 8), zamkniętym w gablotach, przaśnym zabawkom (fot. 6) 
i bibelotom, stylowym meblom (fot. 14), ozdobom ściennym, kompletom 
ubraniowym na manekinach, ceramice użytkowej i dekoracyjnej (fot. 16), 
czy kompozycjom z świecących szkliwem talerzy (fot. 17), nabieramy 

przekonania, że obcujemy ze 
sztuką wysokiej próby.

Narzucone odgórnie 
i poprawne ideologicznie 
wzory, umiejętnie dobrane 
i wdrożone, nie rażą nachal-
nością czy propagandową 
słusznością. Oglądając je po 
latach odnosimy wrażenie, 
że to niezależna stylistyka, 
maniera, a nie sztuczna, czy 
choćby tylko zasugerowana 
konwencja. Formalizm i funk-
cjonalizm, widoczny zwłasz-
cza w meblarstwie, postrze-
gamy jako przyjętą formułę, 
założoną, a nie wymuszoną 

Fot. 15. Plansza z tytułem wystawy, fot. Artur Trapszyc

Fot. 16. Fragment ekspozycji ceramiki dekoracyjnej, 
fot. Artur Trapszyc
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oszczędność. Smak i koloryt 
wyrobów RZUTU podkre-
śla wystawiennicza kompo-
zycja i wyważona aranżacja 
wystawy, plastyczny mini-
malizm oraz dyskretny, choć 
treściwy komentarz uzupeł-
niony czarno-białymi foto-
grafiami artystów i rzemieśl-
ników (fot. 15). Zapominając 
o deficytowej rzeczywistości 
PRL-u, kulejącej organiza-
cji, trudnościach materiało-
wych, chorobliwej przewadze 
popytu nad podażą, marnych 
płacach i nie zawsze solidnym 
wykonawstwie, jesteśmy zdumieni rozmiarem i wartością wystawionych 
dzieł. Nasuwa się przy tym pytanie, jak to możliwe, że w tamtej, niełatwej 
rzeczywistości, osiągnięto tak wysoki poziom artystyczny i – co równie 
istotne – względnie sprawny 
(choć niedoskonały) system 
organizacyjny. Nie zapomi-
najmy bowiem, że za działal-
nością artystyczną RZUTU, 
jak i całego przedsiębiorstwa 
Cepelia, stała dystrybucja, 
zaopatrzenie, sieć punktów 
sprzedaży, promocja, wysta-
wiennictwo, a więc cały 
zestaw działań związanych 
z zarządzaniem.

Powracając do historii 
RZUTU, odnotujmy, że już 
w latach 50. funkcjonował 
tu rozwinięty dział meblar-
ski, ceramiki artystycznej, 

Fot. 17. Ekspozycja talerzy ozdobnych, fot. Artur 
Trapszyc

Fot. 18. Ekspozycja ceramiki „architektonicznej”, 
fot. Artur Trapszyc
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tkactwa (tkaniny dekoracyjne i ubraniowe), zabawkarstwa, konfekcji 
i introligatorstwa. Produkcja opierała się na pracy specjalistycznych zakła-
dów i warsztatów rzemieślniczych oraz na chałupnictwie. Wizytówką 
Spółdzielni stały się wtedy szmaciane lalki, które z powodzeniem ekspor-
towano. Produkowano również galanterię, sztuczną biżuterię i akcesoria 
kosmetyczne. W roku 1955 sławę zdobyły drzeworyty na temat twórczo-
ści Adama Mickiewicza, wykorzystane do produkcji papeterii na Świa-
towy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie. Ogromnym popytem 
cieszyła się ceramika, którą eksportowano do wielu krajów Europy, do 
Kanady, Japonii i Australii. Od lat 60., obok form ludowych i archeologicz-
nych coraz więcej projektów nawiązywało do sztuki nowoczesnej (fot. 18) 
[Kluczwajd 2002: 35].

Kolejna ważna specjalizacja to meblarstwo. Początkowo RZUT produ-
kował meble sklepowe i biurowe, zaopatrywał salony mody, teatry, hotele, 
kluby, restauracje, placówki oświatowe i naukowe. Specjalnym zleceniem 
stało się wykonanie, prezentowanych na wystawie, krzeseł i foteli dla 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (wg. projektu Zygmunta Majchrzaka). 
W latach 60. rozpoczęto wyrób mebli do mieszkań. Tutaj naczelną dewizą 

Fot. 19. Ekspozycja wnętrza mieszkania, fot. Artur Trapszyc
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była estetyka i funkcjonalizm (fot. 19). Produkowano meble współczesne, 
nawiązujące do tradycji modernistycznych, meble regionalne (ludowe) oraz 
stylowe. Także i w tej dziedzinie RZUT odniósł wiele sukcesów, o których 
świadczą liczne zamówienia z zagranicy. Ten dział produkcji rozwijał się 
bardzo dynamicznie także w latach 70. [Kluczwajd 2002: 43–52].

Osobną dziedziną produkcji było wikliniarstwo, które rozpoczęło się od 
zamówienia Starogardzkich Zakładów Spirytusowych na wyrób opakowań 
z wikliny na butelki eksportowanych do USA wódek. Ten „incydent” spro-
wokował artystów do projektów wiklinowych ozdób ściennych: koszycz-
ków, tacy, abażurów i talerzy [Kluczwajd 2002: 56]. Niestety, rzadko kiedy 
dotrwały one do naszych czasów, stąd też zabrakło ich na ekspozycji.

Lata 70. należy zaliczyć do najlepszego okresu działalności toruńskiej 
Cepelii. Dynamicznie rozwijały się wówczas wszystkie działy produkcji 
z meblarstwem, garncarstwem (fot. 20) i tkactwem na czele. W tym czasie 
wzrósł też bardzo eksport, który w meblarstwie wynosił aż 80 procent. 
Ogromnym wzięciem cieszył się m. in., prezentowany na wystawie, zestaw 
„Harnaś”, zaprojektowany przez Józefa Kulona z Zakopanego (fot. 14). Połącze-
nie RZUTU z toruńską Spółdzielnią ARS, działającą w branży włókienniczej, 
wzmogło produkcję tkanin gobelinowych, haftów i galanterii włókienniczej. 

Fot. 20. Ekspozycja ceramiki „wileńskiej”, fot. Artur Trapszyc

m.in
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Wyrabiano kilimy, sumaki, narzuty, obrusy, serwety i chusty (fot. 13). Więk-
szość produkcji wysyłano za granicę [Kluczwajd 2002: 35].

W latach 80. pojawiły się trudności, przede wszystkim w zaopatrzeniu 
w surowce, ale też ze zbytem towaru. Przyczyną był kryzys gospodarczy, 
przeszkody natury ekonomicznej i politycznej, ale i spadek inwencji w zakre-
sie wzornictwa i projektowania. RZUT w istocie kontynuował swą dotych-
czasową produkcję, mimo to odnotowywano jej stopniowy spadek.

Przeobrażenia polityczne w kraju z początku lat 90. nie przyniosły zmian 
na lepsze. Okres transformacji gospodarczej spowodował likwidację Cepe-
lii w jej dotychczasowym kształcie, a utworzona po niej Fundacja Cepelia 
Polska Sztuka i Rękodzieło, jest dziś tylko cieniem dawnego giganta. W 1991 
roku zmarł prof. Józef Kozłowski, założyciel RZUTU. Pięć lat później toruń-
ska Spółdzielnia przekształciła się w spółkę z o.o. Nowi udziałowcy zadecy-
dowali o zmianach, które spowodowały przestawienie się firmy na zupełnie 
inną działalność. W zderzeniu z nową rzeczywistością długoletni doro-
bek artystów i rzemieślników został utracony, a po ich „rzeczy wspólnej” 
pozostały tylko wspomnienia. Także idea spółdzielczości, mimo że nie była 
wynalazkiem socjalizmu, a tym bardziej Polski Ludowej [Szczepański 1987], 
nie wytrzymała zderzenia z kapitalizmem końca XX wieku.

Patrząc na rozwój współczesnych sieci handlowych oferujących towary 
światowych producentów mebli i wyposażenia mieszkań, możemy zastana-
wiać się: dlaczego RZUT i inne cepeliowskie spółdzielnie nie znalazły dla 
siebie miejsca w nowych warunkach ekonomicznych? Dlaczego nie mogły 
rozwijać, w tym także zmieniać, wypracowanych (oraz narzuconych) 
rozwiązań i nadal kształtować – już oddolnie – naszych gustów w duchu 
dobrze pojętego, rodzimego stylu i estetyki? Na pytania takie, zapewne 
wielokrotnie stawiane przez „użytkowników”, „klientów” i „fachowców” 
[Jackowski 1999; Korduba 2013; Wybieralski 2013], nie ma chyba jednej, 
wyczerpującej odpowiedzi. Ważne jednak, że możemy ich szukać, m. in. 
dzięki nielicznie zachowanym, przeważnie w domowych kątach i po różnych 
instytucjach, a nie w muzeach, wyrobach RZUTU. Dobrze też, że zachowała 
się o nich pamięć, którą utrwaliła bardzo potrzebna wystawa zrealizowana 
w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Na koniec warto wyrazić nadzieję, że zamknięta już ekspozycja nie była 
tylko estetycznym przeżyciem czy retrospektywną, nostalgiczną wycieczką, 
ale że stała się także, przynajmniej dla niektórych zwiedzających, odkryciem 

m.in
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lub impulsem do szerszych działań. Mam tu na myśli poszukiwania, zarówno 
artystyczne i muzealnicze (eksponaty wypożyczone z muzeów stanowiły 
na wystawie niewielki procent), ale też ruchy podejmowane w przestrzeni 
ekonomiczno-biznesowej. Wydaje się, że odrodzenie spółdzielczej przedsię-
biorczości czy rodzimego, designerskiego biznesu (na miarę „TORMIAR”), 
jakkolwiek górnolotnie by to zabrzmiało, nie musi być tylko niepoprawną 
futurologią. W wielu środowiskach jest przecież coraz bardziej odczuwalna 
potrzeba powrotu do rodzimego stylu i „krajowej estetyki” [Wybieralski 
2013]. Nasyceni przez ostatnie ćwierćwiecze tym co „obce”, „nowoczesne” 
i „bardziej atrakcyjne”, zatęskniliśmy w końcu za tym co „nasze”, „cepeliow-
skie” i wcale nie takie przaśne [Piątkowski 2011: 70–74]. A jest do czego 
powracać i z czego czerpać. Uświadomili to nam Wszechstronni Rzemieślnicy 
i Utalentowani Artyści oraz kuratorzy z toruńskiego CSW, autorzy całkiem 
„dobrej roboty”.
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Artysta Totalny i jego kobiety.
Wystawa czasowa Wenus z Brzeźnicy.
Kobiety w świecie Bogdana Ziętka,

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Ubrane w piękne sukienki lub w stroje kąpielowe. W wymyślnych 
pozach lub stojące spokojnie. Naturalnych rozmiarów i bardzo małe, 
kilkudziesięciocentymetrowe. Uśmiechają się do nas drewnianymi 

ustami. Kobiety Bogdana Ziętka.

„Artysta Totalny”

„Każdy się urodził do jakiejś osobistej sprawy. Jeden jest księdzem, drugi 
złodziejem. Ja rzeźbię kobiety. Muszę to robić i już” – to jedno z najczęściej 
przytaczanych cytatów z wypowiedzi Bogdana Ziętka – nieprofesjonalnego 
artysty, znanego przede wszystkim ze swoich rzeźb. Jednak Ziętek to arty-
sta wszechstronny, współczesny człowiek renesansu: rzeźbiarz, malarz, 
rysownik, fotograf, muzyk, poeta, filozof, autor kawałów i powiedzonek, 
które notował przez całe życie w wielu różnych notatnikach i szkicownikach.

Bogdan Ziętek urodził się w 1932 roku we wsi Tłukienka (powiat olku-
ski), skąd po II wojnie światowej przeprowadził się wraz z rodziną na 
Dolny Śląsk. Najpierw do Grochowic, koło Ząbkowic Śląskich, następnie do 
Brzeźnicy, gdzie – wraz z żoną Agnieszką oraz tłumem „drewnianych żon” 
[Lica-Kaczan 2010: 25] – mieszka do dziś. Choć Ziętek imał się różnych 
zawodów, pasja twórcza przewija się przez całą jego biografię: w kopalni 
„Ziemowit” poznał podstawy rzeźbiarstwa, w wojsku namalował blisko 70 
portretów. W tzw. międzyczasie pracował jako dekorator ozdób choinko-
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wych (kilka projektów można było oglądać na wystawie) oraz – najdłużej 
– dorabiał jako fotograf w rodzinnej miejscowości i okolicy, dokumentując 
wszelkie ważne uroczystości rodzinne oraz życie codzienne [Piaskowski 
2010 a, 2010 b].

Każdy, kto go spotkał, twierdzi, że jest to niezwykła osobowość, „Artysta 
Totalny” [Piaskowski 2010 a: 7]. O Ziętku i jego domu pełnym rzeźb, obra-
zów, wycinków z gazet, kolaży i malowideł ściennych powstał krótkometra-
żowy film dokumentalny Ziętek (reż. Bartosz Blaschke) oraz etiuda filmowa 
150 kobiet Bogdana Z. (reż. Matylda Kawka). Kilkakrotnie nagrywano też 
rozmowy z artystą, krótkie filmiki z tego typu spotkań dostępne są w Interne-
cie. Najpełniejszym źródłem wiadomości o jego życiu i twórczości jest jednak 
katalog z wystawy Kobiety w świecie Bogdana Ziętka zorganizowanej z 2010 r. 
w Muzeum Mazowieckim w Płocku, z którego można dowiedzieć się więcej 
o Ziętku, jego stosunku do świata, siebie i swojej pracy. Innym ciekawym 
materiałem jest artykuł Justyny Słomskiej-Nowak Hipersztuka? O kobietach 
Bogdana Ziętka… opublikowany w „Materiałach Muzeum Etnograficznego 
w Toruniu”, w którym autorka, oprócz analizy twórczości Ziętka, opisuje 
swoje doświadczenia związane z zakupem dla toruńskiego muzeum rzeźb 
artysty – w efekcie muzeum kupiło dwie kobiety naturalnej wielkości: Basię 
i Krystynę oraz cztery mniejsze: Modelkę, Tancerkę, Prowokującą i Akrobatkę.

Z dostępnych opracowań wiadomo więc, że Ziętek niechętnie wypoży-
czał i sprzedawał swoje prace, że zainteresował się tematem kobiet trochę 
z powodu swojego niskiego wzrostu i związanego z tym kompleksu, że 
odwiedzało go wiele znanych osobistości z Ludwikiem Zimmererem na czele 
(który kupił kilka prac do swojej kolekcji)1, a także – że jest on osobowością 
zbyt skomplikowaną i wielopoziomową, by można go było opisać na kilku 
stronach prostego tekstu.

Wystawa

Wystawę prac Ziętka we wrocławskim Muzeum Etnograficznym – Oddziale 
Muzeum Narodowego, której kuratorem była Joanna Kurbiel, można było 
oglądać od 20 czerwca do końca października 2015 r. W jednej sali ekspo-

1 Oprócz wspomnianego Muzeum Etnograficznego w Toruniu, rzeźby Bogdana Ziętka kupiło 
kilka osób prywatnych oraz Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które przerobiło 
naturalnej wielkości Królową Elżbietę na Ludmiłę – władczynię kłodzkiego grodu, zmieniając jej 
różową sukienkę na brązową zgrzebną szatę (ku rozpaczy samego artysty).
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zycyjnej umieszczonych zostało 8 rzeźb naturalnych rozmiarów i 34 mniej-
szych (w tym cztery przedstawiające mężczyzn – temat rzadko spotykany 
u Ziętka). Na ścianach oraz ściankach ekspozycyjnych zawieszono 12 różnej 
wielkości obrazów olejnych na płótnie lub płycie pilśniowej, a także fotogra-
fie artysty przedstawiające przede wszystkim kobiety oraz zdjęcia ekranu 
telewizora (kolejny interesujący motyw w twórczości Ziętka). Dodatkowym 
elementem były fragmenty z notatników artysty, jego wiersze, rysunki 
i refleksje, umieszczone w formie kolażu na kilku planszach. Na jednym 
z drzwi muzealnej sali przyklejona została fotografia drzwi z domu Ziętków, 
a na nich naturalnej wielkości namalowana postać kobiety.

Najwięcej emocji w oglądającym wystawę wzbudzały rzeźby kobiet natu-
ralnych rozmiarów – podpisane swoimi imionami: Ewa (pierwsza, z 1960 
roku), Krystyna, Paulina, Zosia, Renia, Marysia, Gimnastyczka (na co dzień służy 
jako wieszak, na wystawie rozciągnięta na szezlongu). Ubrane w sukienki, 
stroje kąpielowe i golfy mogły wprawić zarówno w zachwyt, jak i pewną 
konsternację – z powodu swojej realności i nierealności zarazem. Natural-
nej wielkości rzeźby stały rozmieszczone w całej sali (mniejsze zamknięte 
zostały w gablotach) – można było podejść do nich blisko, spojrzeć im w ocie-
nione sztucznymi rzęsami oczy, obejrzeć każdy dopracowany detal – stopy, 
dłonie, makijaż. Efekt ten był najpewniej odbiciem tego, czego doświadczyć 
można w domu państwa Ziętków, w którym rzeźbione kobiety, obecne we 
wszystkich pomieszczeniach, pełnią rolę milczących domowniczek.

O samym artyście i jego stosunku do wykonywanej pracy dowiedzieć 
się było można z plansz przedstawiających fotografie Ziętka – jego postaci 
lub jego autorstwa – podpisanych cytatami z wypowiedzi autora (plansze 
pochodzą ze wspomnianej wystawy w Płocku, są też dostępne w katalogu). 
Postać artysty przybliżał również dokument złożony częściowo z filmu 
zrealizowanego przez Muzeum w Płocku, częściowo z materiałów nagra-
nych przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu przy okazji wypoży-
czania od Ziętka jego prac, który można było obejrzeć, siedząc wygodnie 
w fotelu – pośród rzeźb i obrazów.

Między marzeniem a jawą

Sztuka Bogdana Ziętka balansuje „między rajem a śmietnikiem” (pożyczając 
tytuł kultowego artykułu Rocha Sulimy). Sam temat jego pracy – kobiety 
– jest bliski i znajomy, tak jak imiona rzeźb, ubranych w sukienki z second-
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-handu: Marysia, Zosia, Basia. A jednak są to kobiety nad-kobiety, kobiety 
wyśnione, wymarzone, ideały. Mają nie tylko idealne wymiary (90, 60, 90), 
ale i charaktery, gdyż, jak zauważył Ziętek: Nie lubię kobiet, które są nerwowe. 
A te wszystkie są bardzo grzeczne. Chciałbym, żeby świat był w ogóle taki 
przyjemny, jak twarze moich panienek [Lica-Kaczan 2010: 75].

Jednym z typów fotografii wykonywanych przez artystę i prezento-
wanych na wystawie były zdjęcia ekranu telewizora. A na ekranie – znów 
kobiety – i to jakie: Marilyn Monroe, niewolnica Isaura. Bo co, jeśli nie tele-
wizor, jest najlepszym medium między rzeczywistością a rajskim, lepszym 
światem (pełnym pięknych, eleganckich i zadbanych kobiet)?

Najbardziej baśniowe są jednak obrazy Ziętka. Utrzymane w żywej kolo-
rystyce, przedstawiają w większości kobiety: wygięte w cyrkowych pozach 
(W cyrku), omdlewające na krzewie różanym (obraz bez tytułu z 1953 r.), 
kobiety-anioły (Dzwonek radości lub Anielica) lub też nagie, ulatujące w niebo 
z rozwianymi włosami (Reinkarnacja lub Amory bez skrzydeł).

Wydaje się, że i w życiu Ziętka miesza się jawa z marzeniem2. Kobiety, 
którymi artysta otacza się na co dzień, przychodzą do niego we śnie 
– ożywione: „śniła mi się Basia moja rzeźba” [Lica-Kaczan 2010: 42], „Śniła 
mi się Ewa, moja rzeźba. Patrzyłem na nią, a ona oczami mruga. I pomyśla-
łem, że moje rzeźby kiedyś ożyją. I tak się stało” [Lica-Kaczan 2010: 45]. 
O jednym takim spotkaniu, z Renią, Ziętek napisał wiersz:

Reniu
Chociaż we śnie kochamy się ze wzajemnością
W tym czasie jestem odważny i mówię Kocham Cię
O Tobie sen przyjmuję z radością
Sen o Tobie jest moim szczęściem spotkania się
Właśnie mi się dzisiaj śniłaś Ty moje marzenie
Rześ mnie kochała szalenie ze wzajemnością
Byliśmy razem sam na sam. Cudne zdarzenie
Patrzyliśmy na siebie i pieściliśmy się godnością [Lica-Kaczan 2010: 50].

Za ludowy, zbyt profesjonalny

Wystawa prezentowana we wrocławskim Muzeum Etnograficznym, oprócz 
niezwykłych wrażeń estetycznych, podsuwa również refleksje natury etycz-
nej, każąc zastanowić się choć przez chwilę nad kondycją współczesnego 

2 To przemieszanie snu i jawy jest jednym z głównych motywów filmu Bartosza Blaschke.
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twórcy nieprofesjonalnego. Sztuka Bogdana Ziętka nie poddaje się prostym 
klasyfikacjom, uniknął on etykiety „artysty ludowego”, a tym samym 
produkcji motywów uznanych za ludowe, przede wszystkim sakralnych 
(choć był do tego namawiany), koncentrując się na swoim ulubionym tema-
cie, czyli kobietach3. Co więcej, został on odkryty i dostrzeżony, jego twór-
czość była i jest pokazywana. W przeciwieństwie do wielu innych dolnoślą-
skich artystów nieprofesjonalnych jest osobą rozpoznawalną i docenioną4.

A jednak pamięć o nim jest krucha i ulotna, a jego rzeźby przez nielicz-
nych są traktowane jako dobra inwestycja, nie ma na nie zbytu ani w Cepelii, 
ani w muzeach sztuki współczesnej (choć prace Ziętka trafiły i do Zachęty). 
Zauważyła to już Magdalena Lica-Kaczan, pisząc o Ziętku: „Problemy z klasy-
fikacją jego twórczości sprawiły, że nie został objęty instytucjonalną opieką, 
nie miał managera, konsultanta. Był jednak wystarczająco ludowy, kiedy 
trzeba było zrobić wystawę, ale już zbyt profesjonalny, gdy chodziło o pienią-
dze, finansowe wsparcie, stypendium dla twórcy” [Lica-Kaczan 2010: 31]. 
Być może Bogdan Ziętek traktowany był przez lata za bardzo jak niezwykły 
fenomen (wraz z całą swoją filozofią życiową i niezwykłym domem pełnym 
rzeźb i kolaży), a za mało jak artysta z krwi i kości, mający własne cele i ambi-
cje. Ziętek, marzący niegdyś o stworzeniu swojego muzeum, dzisiaj żyje ze 
skromnej emerytury. Wiek i choroba nie pozwalają mu już więcej rzeźbić.

* * *

Wrocławska wystawa „Wenus z Brzeźnicy” zaskakiwała, fascynowała, 
niepokoiła, zmuszała do refleksji nad istotą kobiecości, męskimi fantazma-
tami, kondycją artysty… Dzięki tutejszemu Muzeum Etnograficznemu twór-
czość Bogdana Ziętka ponownie została przypomniana – kolejną wystawę 
zorganizował artyście Wojewódzki Dom Kultury w Bydgoszczy (wernisaż 
16.12.2015).

3 Choć niektórzy doszukują się sakralności w drzewie lipowym, z którego wyrzeźbione są 
kobiety Ziętka [www.strasznasztuka.blox.pl/t/21182/Zacheta; data odczytu: 17.12.2015].

4 Przykładów nieodkrytych i niedocenionych artystów jest oczywiście wiele, wymienię więc 
tylko kilku: Weronika Skiba [http://fundacjawazka.org/zbiory/16,Weronika–Skiba.html; data 
odczytu: 16.12.2015], Tadeusz Kowalski [http://fundacjawazka.org/zbiory/19,Tadeusz–Kowal-
ski.html; data odczytu: 16.12.2015], Zygmunt Sarna [http://fundacjawazka.org/zbiory/17, 
Zygmunt–Sarna.html; data odczytu: 16.12.2015], Zbigniew Kaźmierski [http://fundacjawazka.
org/zbiory/37,Zbigniew–Kazmierski.html; data odczytu: 16.12.2015]. Prezentowane materiały 
pochodzą z projektu „Prze-twórcy ludowi” realizowanego na Dolnym Śląsku od 2012 r. przez 
Fundację Ważka.

www.strasznasztuka.blox.pl/t/21182/Zacheta
http://fundacjawazka.org/zbiory/16
Weronika-Skiba.html
http://fundacjawazka.org/zbiory/19
Tadeusz-Kowalski.html
Tadeusz-Kowalski.html
http://fundacjawazka.org/zbiory/17
Zygmunt-Sarna.html
http://fundacjawazka.org/zbiory/37
http://fundacjawazka.org/zbiory/37
Zbigniew-Kazmierski.html
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Fotografie

Fot. 2. Wernisaż w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, fot. Marta Derejczyk

Fot. 1. Kobiety Bogdana Ziętka, fot. Marta Derejczyk
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Fot. 3. Bogdan Ziętek podczas wernisażu w Muzeum Etnograficznym 
we Wrocławiu, fot. Marta Derejczyk

Fot. 4. Bogdan Ziętek podczas wernisażu w Muzeum Etnograficznym 
we Wrocławiu, fot. Marta Derejczyk
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Fot. 5. „Bezimienna”, fot. Marta Derejczyk

Fot. 6. Rzeźba Bogdana Ziętka, fot. Marta Derejczyk





Andrzej Rataj

Wróciłem z Łodzi

Wróciłem z Łodzi. Co tam robiłem? Ano, uczestniczyłem w dwu 
wydarzeniach – zebraniu sekcji muzealnej Polskiego Towarzy-
stwa Ludoznawczego oraz – klękajcie narody – w I (Pierwszym) 

Kongresie Muzealników. Uczestnikom zebrania sekcji jestem winien kilka 
bardziej rozwiniętych myśli na temat – muzea a samorządy. Wygłoszone 
w trakcie zebrania były zbyt mało rozwinięte. Może w dalszym ciągu tej 
relacji wywiążę się ze zobowiązania. Ale myśli one, czymże są wobec prze-
boju, hitu, Wydarzenia (przez duże W)… Pierwszy Kongres… Na wstępie 
muszę pochwalić organizatorów. Napracowali się solidnie, przygotowali 
wszystko tak dokładnie – wystąpienia (także osób z najwyższej półki), 
panele z pełna obsadą – tj. zarówno osoby prowadzących panele, jak 
i uczestników dyskusji panelowych – panelistów, dalej – wnioski, uchwały, 
materiały kongresowe, wreszcie miejsce obrad, naprawdę godne – najlepszy 
łódzki hotel + kilka innych też niezłych, transport autobusowy, no i last but 
not least całkiem niezłe żarełko z kieliszkiem wina (kto cwany załapał się 
na dwa albo i trzy). Frekwencja ogromna – ponad 1200 osób, prócz muzeal-
ników (w tym emerytów muzealnych, jak piszący te słowa) niemal połowa 
to ludzie z tak zwanego otoczenia. Jednym słowem coś, czego jeszcze nie 
było. Nie wiedzieć tylko czemu przed wejściem do Hiltona, pierwszego dnia 
obrad, stała grupka skromnie ubranych ludzi, z jakimiś transparentami, ulot-
kami. Powoływali się na św. Jerzego i wyraźnie mieli pretensje i usiłowali 
protestować. Postałem z nimi przez chwilę, ale potem pobiegłem na obrady, 
a oni pewnie udali się do swoich domów. Szkoda, gdyby weszli do hotelu, 
to bez narażenie się na wyrzucenie, mogliby obejrzeć te cudeńka, które 
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dla muzealników przygotowali organizatorzy. Sam nocleg w tym hotelu 
kosztuje przecież (strzelam) połowę, a w najlepszym razie ⅓ przeciętnej 
pensji muzealnej. Stracili okazję, trudno.

Nie będę się rozwodził nad dalszym ciągiem. Kongres był tak świetnie 
przygotowany, że zacząłem się zastanawiać, po co właściwie taka masa 
uczestników? To przecież była maszyna, która sama się oliwiła, sama wpra-
wiała w ruch, pracowała według planu. Gdy okazało się, że mimo wszystko 
jacyś niesforni usiłowali coś wykrzyczeć z sali, ujawniła się perfekcyj-
ność planu, organizatorzy (nie)przygotowani na taka niesubordynację, nie 
zapewnili przenośnych mikrofonów. Sami natomiast dosyć często odczu-
wali tzw. „parcie na sitko”.

Pomyślałem, wzdychając cichutko „Mój Boże, jak ten świat się zmienił”. 
Po pierwsze, mimo zaprzeczeń, teza Francisa Fukuyamy o końcu historii jest 
prawdziwa, ale tylko w takim oto prymitywnym sensie, że nie tylko przy-
szłość, ale i przeszłość przestaje istnieć. Wobec tego w naszej teraźniejszości 
wszystko, co robimy, jest pierwsze, np. Pierwszy Kongres… Moj Boże, co 
by powiedzieli na to nasi Ojcowie założyciele – członkowie Delegacji Muze-
ologów Polskich, którzy 11 kwietnia 1914 roku zebrali się w Krakowie, aby 
radzić o polskim muzealnictwie. Wtedy jeszcze Polski nie było, zbliżała się 
wojna, która przyczyniła się do odrodzenia ojczyzny, ale oni już wówczas 
myśleli o przyszłości. I to był pierwszy kongres muzealników polskich. 
Następnie założyli oni Związek Muzeów Polskich i zamierzali kongresy, 
zwane zjazdami, organizować co roku. Niestety nie wszystko się udało. 
Muzea i muzealnicy przeżywali wiele kryzysów (skąd my to znamy) jednak 
dociągnęli do II wojny i w ciągu tych parudziesięciu lat odnotowali wiele 
sukcesów – regularnie wydawali „Przegląd Muzealny”, a każdemu zjaz-
dowi towarzyszyło wydawnictwo – „Pamiętnik Zjazdu”. W sumie, w okre-
sie międzywojennym, było tych zjazdów 15. Ostatni odbył się w 1939 roku 
w Gdyni i był poświęcony zabezpieczeniu zbiorów w obliczu zbliżającej się 
wojny. Po II wojnie wszystko miało wrócić do normy, mimo ogromnych strat 
nasze środowisko podniosło się i kontynuowało dobrą tradycję. Wydano 
opracowany jeszcze przed wojną pierwszy podręcznik Muzealnictwo. 
Wówczas było to jedno z pierwszych wydawnictw tego typu. Uważam, że 
jest to nadal obowiązkowa lektura każdego muzealnika.
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Po wojnie Związek zorganizował cztery zjazdy – w 1945 w Krako-
wie, w 1946 w Nieborowie, w 1947 w Poznaniu i w 1948 roku – XIX Zjazd 
w Bydgoszczy, Toruniu i Fromborku, ostatni. Jak już parokrotnie pisałem:

Ustrój Polski powojennej coraz wyraźniej przejawiał swe totalitarne cechy. Prawidło-
wość polegająca na wzmaganiu kontroli państwa nad całością życia obywateli, dopro-
wadziła do osłabienia znaczenia stowarzyszeń w ogóle, a w przypadku muzealnictwa, 
do rozwiązania i likwidacji w dniu 18 lutego 1951 r. Związku Muzeów w Polsce. Rok 
wcześniej – 1 stycznia 1950 r. niemal wszystkie muzea zostały upaństwowione, a więc 
postulat wysuwany wielokrotnie przez znaczną część naszego środowiska został speł-
niony. Szkoda jedynie, że nie stało się to w wyniku wypełnienia powinności państwa 
wobec rodzimej kultury, ale jako realizacja politycznego programu zmierzającego do 
monopolu ideologicznego1.

Daleki jednak jestem od potępiania w czambuł okresu PRL-owskiego, 
przynajmniej jeżeli chodzi o muzea. Muzea co prawda zostały instytucjami 
frontu ideologicznego, jednakże jest prawdą także i to, że za cichym przy-
zwoleniem władz, stanowiły one swoistą niszę dla osób, dla których z przy-
czyn zasadniczych w socjalistycznym społeczeństwie nie było gdzie indziej 
miejsca. Dowodem na zachowanie tożsamości polskiego muzealnictwa jest 
również fakt, że nie powstało u nas ani jedno muzeum ateizmu tak popu-
larne w innych krajach wschodniego obozu, a głównie w Związku Radziec-
kim. Po trudnych latach stalinowskich, kolejne „odwilże” łagodziły klimat 
i muzealnictwo w PRL przeżywało okresy nieco siermiężnej prosperity. 
Uregulowano problemy prawne dzięki uchwaleniu w 1962 roku Ustawy 
o ochronie dóbr kultury i muzeach wraz szeregiem aktów wykonawczych. 
Liczne placówki odbudowano od podstaw, jak np. Państwowe Muzeum Etno-
graficzne czy Zamek Królewski w Warszawie. Inne tworzono w miejscach, 
gdzie nigdy żadnych muzeów nie było. Niemal całe polskie muzealnictwo 
skansenowskie powstało w okresie PRL. Jednakże stowarzyszeń muzeal-
nych w Polsce nie mieliśmy. Nawet po roku 1956 Związek Muzeów nie został 
reaktywowany. Sytuacja uległa zmianie dopiero w roku 1989.

Upadek systemu w 1989 roku oznaczał dla polskiego muzealnictwa 
przede wszystkim definitywne zniesienie monopolu ideologicznego i grun-
towną przemianę istniejących struktur i mechanizmów. Przemiany te miały 

1 Andrzej Rataj, Muzeum, problem tożsamości – refleksje, [w:] Muzeum XXI wieku – teoria 
i praxis. Materiały z sesji naukowej, organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego 
i Polski Komitet Narodowy ICOM, Gniezno, 2010, s. 88.
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stworzyć szansę wprowadzenia na szeroką skalę decentralizacji i samorząd-
ności. Anulowano także obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy 
regulujące funkcjonowanie polskiego muzealnictwa. Niewątpliwie najbar-
dziej brzemienne w skutkach okazało się oddzielenie muzeów od proble-
matyki ochrony dziedzictwa kulturowego – którą to spójność najpełniej jak 
dotychczas wyrażała ustawa O ochronie dóbr kultury i muzeach z 1962 roku. 
Tego aktu prawnego nie zrekompensowała ani nowa Ustawa o muzeach 
z 1996 roku, ani wcześniejsza Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej 
z 1991 roku oraz liczne poprawki i kolejne cząstkowe akty prawne.

Sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Tak było również i w tym 
przypadku. Wiele osób uczestniczących w procesie tworzenia w rewolucyj-
nym zapale nowych aktów prawnych nie chciało przyznać się do autorstwa, 
gdy wyszły na jaw słabości proponowanych rozwiązań.

Kolejne zagrożenie dla tożsamości polskich muzeów stworzyła reforma 
administracyjna. Realizując postulat decentralizacji i komunalizacji mienia, 
władzom samorządowym powierzono m.in. ogromną większość polskich 
muzeów. Spowodowało to szereg niekorzystnych efektów. Po pierwsze 
powstał problem własności zbiorów. Nie skorzystano z wzoru holender-
skiego, zgodnie z którym zbiory pozostają własnością państwa. Ponadto 
w ślad za nałożeniem na samorządy zaszczytnych obowiązków zarządzania 
„instytucjami kultury” nie poszły pieniądze na ich utrzymanie lub precy-
zyjniej: nie poszły w wystarczającej ilości. Wreszcie sama reforma admini-
stracji de facto oznaczała cofnięcie się na drodze modernizacji. Zniesiono 
dwustopniowy podział kraju (województwo + gmina), który zastąpiono 
trzystopniowym (województwo + powiat + gmina). W ten sposób stworzono 
ponad 300 nowych jednostek administracyjnych (powiatów), które w isto-
cie nie miały czym administrować, a ponadto nie miały pieniędzy, nie licząc 
tych, które szły na utrzymanie „armii” urzędników. Biada muzeom, które 
wówczas przeszły pod władanie administracji powiatowej. Przeżyły tylko 
dzięki kruczkom takim jak finansowanie z subwencji drogowej. Czy istniała 
inna droga? Zapewne tak. Nie mieściła się ona jednak w głowach reforma-
torów. Istotnie byłaby to istna rewolucja. Myślę tu o prawdziwej samorząd-
ności. W wielu krajach istnieje system alternatywny, decentralizacja i zwią-
zane z tym delegowanie kompetencji decyzyjnych i finansowych odbywa 
się w drodze włączania do zarządzania kulturą tzw. quangos (akronim 
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utworzony od quasi-NGO) – ciał pośredniczących, usytuowanych pomię-
dzy ministerstwem kultury a instytucjami kultury. Często ciała te mają 
charakter wyłącznie doradczy, ale są znane rozwiązania gdzie posiadają 
one uprawnienia władzy wykonawczej. Uwzględnienie czynnego udziału 
reprezentantów środowiska w funkcjonowaniu tych ciał lepiej służy zacho-
waniu i utrwalaniu tożsamości instytucji kultury. Jest to rozwiązanie lepsze 
od tworzenia pseudodemokratycznych ciał w postaci powoływania rad czy 
obdarzania środowiska muzealnego rzekomym udziałem w zarządzaniu 
muzeami np. poprzez stowarzyszenia. Obawiam się, że posunąłem się za 
daleko, w związku z czym kończę.

Wasz niepoprawny marzyciel
Andrzej Rataj





Magdalena Bartosiewicz
Kustosz, Dział Naukowy
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Muzeum w działaniu. Sprawozdanie
z realizacji projektu Łowicki strój ludowy

– tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne

Muzeum w Łowiczu jest największą placówką muzealną w regio-
nie i jednym z większych muzeów regionalnych w wojewódz-
twie łódzkim. Historia zbiorów łowickich sięga początków XX w. 

i kolekcji gromadzonych przez Władysława Tarczyńskiego (1845–1918) dla 
Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych oraz Anielę Chmielińską 
(1868–1936) dla Muzeum Etnograficznego Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego. Eksponaty etnograficzne, pochodzące z kolekcji Chmielińskiej 
stanowią bezcenną spuściznę, jaka po II wojnie światowej została przeka-
zana do utworzonego Muzeum w Łowiczu. Wśród nich znajduje się najwięk-
szy w Polsce, uzupełniany i wciąż rozbudowany zbiór regionalnych tkanin 
i ubiorów charakterystycznych dla grupy Księżaków Łowickich (Łowiczan). 
Kolekcja strojów, z których słynie Łowickie Muzeum stanowi podstawę 
do różnorodnych działań edukacyjnych, naukowych, wystawienniczych 
prowadzonych przez pracowników muzeum i skierowanych do różnorod-
nego grona odbiorców.

Jednym z takich działań jest zrealizowany w 2015 roku projekt Łowicki 
strój ludowy – tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne. Projekt został 
doceniony i otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Kultura Ludowa 
i Tradycyjna. Jego ideą było przeprowadzenie szerokich działań eduka-
cyjnych, popularyzatorskich i badawczych dotyczących stroju łowic-
kiego. Przedsięwzięcie miało na celu dotarcie do różnorodnych środowisk 
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społecznych i grup wiekowych, zainteresowanie ich tematyką stroju, pobu-
dzenie do poszukiwań i poznawania tradycji związanych z regionalnym 
ubiorem oraz ich kontynuacji. Było też sposobem zaprezentowania stroju 
jako ponadczasowego i istotnego elementu budowania tożsamości regio-
nalnej oraz dróg kształtowania się jego wizerunku jako współczesnego 
symbolu polskiej kultury ludowej.

Należy zauważyć, że strój łowicki jest jednym z najbardziej rozpozna-
walnych i żywotnych polskich strojów regionalnych. Tradycja jego noszenia 
i wytwarzania jest wciąż żywa. W ostatnich latach widoczny jest wzrost 
zainteresowania tym ubiorem, mający źródło m.in. w postępującej globali-
zacji, która prowokuje do poszukiwania, odkrywania i kultywowania swojej 
odrębności. Realizacja projektu miała wesprzeć i wzmocnić te dostrzegalne 
i pozytywne, z punktu widzenia regionalnej kultury, zjawiska. Przyjęto, iż 
projekt będzie obejmował obszar regionu łowickiego, pozostający w grani-
cach współczesnych powiatów łowickiego i skierniewickiego oraz jego 
pogranicza, gdzie tradycyjnie strój łowicki występował i wciąż zachowy-
wana jest ciągłość dotycząca jego posiadania, wytwarzania i użytkowania.

Istotnym bodźcem do powstania projektu była także chęć kontynuacji 
podejmowanych wcześniej działań dotyczących stroju i zawodowe zaintere-
sowania Magdaleny Bartosiewicz, kustosz Muzeum Łowiczu, pomysłodaw-
czyni i koordynatorki przedsięwzięcia1. Realizacja projektu była możliwa 
dzięki zaangażowaniu pracowników merytorycznych muzeum: Marianny 
Narewskiej, Andrzeja Chmielewskiego, Anny Kośmider i dyrektor Marzeny 
Kozaneckiej-Zwierz oraz pracowników działu księgowości i administracji.

W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

• Opracowano i udostępniono wystawę ze zbiorów Muzeum w Łowiczu: 
Łowicki strój ludowy – tradycja żywa.

• Przygotowano konferencję popularnonaukową: Łowicki strój ludowy 
– tradycja żywa.

• Zorganizowano konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i młodzieży: 
Tylko mój – regionalny strój i wystawę pokonkursową.

• Opracowano internetową bazę fotografii stroju łowickiego.

1 W 2013 roku w ramach Atlasu Polskich Strojów Ludowych powstała publikacja M. Barto-
siewicz, Strój łowicki po 1953 r., a Muzeum w Łowiczu podjęło współpracę z Polskim Towarzy-
stwem Ludoznawczym.

m.in
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• Przeprowadzono „terenowe” warsztaty i lekcje muzealne w szkołach 
i instytucjach regionu.

• Opracowano i wydrukowano karty pracy do lekcji muzealnych doty-
czących tematyki stroju.

Wystawa Łowicki strój ludowy – tradycja żywa została zaprezentowana 
w następujących instytucjach: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skier-
niewicach Oddziale dla Dzieci (22.09–06.10.2015), Gminnym Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich (09.10–23.10.2015), 
Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości w Skierniewicach 
(05.11–25.11.2015) oraz w Muzeum w Łowiczu (01.12.2015–24.01.2016). 
Autorką koncepcji i opracowania merytorycznego wystawy była Magda-
lena Bartosiewicz, opracowanie graficzne zrealizował Jarosław Michalski. 
Na wystawie pokazano piękno i różnorodność łowickiego stroju, konteksty 
jego funkcjonowania w tradycyjnej kulturze księżackiej oraz we współcze-
snej przestrzeni Regionu Łowickiego. Trzon ekspozycji stanowiła unikalna, 
bogata ikonografia gromadzona w zbiorach muzeum. Wystawa pozwalała 
prześledzić zmiany zachodzące w tradycyjnej odzieży od XIX wieku po czasy 
współczesne. Wiele fotografii zaprezentowano po raz pierwszy. Część została 
pozyskana w trakcie badań terenowych prowadzonych w ramach projektu, 
co pozwoliło wzbogacić zbiory muzealnego archiwum. Wystawę uzupełniły 
także wizerunki stroju znajdujące się w zasobach Narodowego Archiwum 
Cyfrowego i prywatnych kolekcjach Andrzeja Chmielewskiego z Nieborowa, 
Zbyszka Stania z Lipiec Reymontowskich i Jana Rucińskiego z Łodzi. Narra-
cja wystawy prowadziła odbiorcę w czasie i przestrzeni, ukazując różne 
oblicza ubiorów noszonych przez Księżaków oraz ich potomków zamiesz-
kujących współczesne tereny powiatów łowickiego i skierniewickiego. 
Prezentowała wielowariantowość stroju, jego różnorodność wewnątrz 
regionu kształtowaną przez przynależność parafialną mieszkańców, pory 
roku czy status społeczny użytkowników. Wystawa ukazywała także zain-
teresowanie, jakie od XIX w. budził strój łowicki wśród osób pochodzących 
spoza chłopskiej kultury: malarzy, pisarzy, fotografów, wydawców pocztó-
wek i jak kształtowała się droga do jego postrzegania jako symbolu polskiej 
kultury ludowej i narodowej. Zgodnie z tytułem projektu i wystawy poka-
zana została też współczesna kondycja i funkcjonowanie stroju łowickiego. 
Uzupełnieniem ikonografii były teksty objaśniające poruszane zagadnienia 
i cytaty z literatury popularno-naukowej i pięknej. Wystawa wzbudziła 
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duże zainteresowanie mieszkańców regionu. W wymienionych instytucjach 
obejrzało ją prawie 1200 osób. Muzeum ma w planach jej dalsze bezpłatne 
udostępnianie zainteresowanym instytucjom kultury.

17 października w Muzeum Łowiczu odbyła się konferencja popular-
nonaukowa: Łowicki strój ludowy – tradycja żywa. Dotyczyła ona historii 
i współczesnych kontekstów funkcjonowania stroju. Do udziału w konferen-
cji jako prelegenci zostali zaproszeni pracownicy uczelni i muzeów prowa-
dzących badania nad strojem ludowym i posiadających w zbiorach kolek-
cje stroju łowickiego2. Jej zorganizowanie pozwoliło na zaprezentowanie 
dorobku materialnego i intelektualnego który gromadzą muzea i ośrodki 
naukowe oraz było ciekawą formą edukacji dla osób dorosłych zajmują-
cych się w różnych formach regionem i jego kulturą: nauczycieli, regiona-
listów, członków zespołów ludowych, przewodników Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego, twórców ludowych, wytwórców stroju. 
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i wzięło w niej udział 
liczne grono osób. Wygłoszone referaty zostały bezpłatnie udostępnione na 
stronie internetowej muzeum z tłumaczeniem na język angielski3.

We wrześniu 2015 r. Muzeum ogłosiło konkurs plastyczno-fotograficzny 
dla dzieci i młodzieży: Tylko mój – regionalny strój. Jego rozstrzygnięcie 
i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpiło 1 grudnia 2015 w Muzeum 
w Łowiczu. Organizacja konkursu miała na celu zachęcenie młodego poko-
lenia do pogłębienia wiedzy na temat stroju i poszukiwań swoich korzeni 
oraz wypowiedzenia się w artystycznej formie na temat regionalnego 
ubioru. W przedsięwzięcie zaangażowały się przedszkola, szkoły podsta-
wowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatów łowickiego 

2 Autorzy i tematy wygłoszonych na konferencji referatów:
• Magdalena Bartosiewicz, Dział Naukowy Muzeum w Łowiczu, Źródła do badań i studiów 

nad strojem łowickim.
• Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Metoda etnogeograficzna w badaniach nad łowickim 
strojem ludowym.

• Patryk Pawlaczyk, Dział Etnografii Polski i Europy Państwowego Muzeum Etnogra-
ficznego w Warszawie, Strój łowicki w kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie.

• Mariola Tymochowicz, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet M. Skłodowskiej-Curie 
w Lublinie, Strój łowicki jako wyznacznik tożsamości regionalnej i narodowej.

• Alicja Woźniak, Dział Stroju Ludowego i Tkaniny, Muzeum Archeologiczne i Etnogra-
ficzne w Łodzi, Strój Łowicki. Zapisany wizerunek.

3 www.muzeumlowicz.pl; data odczytu: 02.12.2015.

www.muzeumlowicz.pl
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i skierniewickiego, miast: Łowicza i Skierniewic. Na konkurs wpłynęło 576 
prac spośród których nagrodzono 61. Uczestnicy zgłosili prace wykonane 
w różnorodnych technikach plastycznych (farby, kredki, wydzieranki, colla-
ges) oraz fotografie. Wśród nich znajdowały się bezpośrednie przedstawie-
nia stroju łowickiego, jak również liczne inspiracje kulturą ludową i strojem.

Jednym z zaplanowanych efektów projektu było stworzenie interne-
towej bazy fotografii stroju łowickiego. Baza funkcjonuje jako podstrona 
strony internetowej Muzeum w Łowiczu (www.muzeumlowicz.pl), a jej 
promocja odbyła się podczas podsumowania projektu 1 grudnia 2015 r. 
w Muzeum w Łowiczu. Ważnym elementem umieszczonym w bazie są 
wspomniane wcześniej referaty wygłoszone podczas konferencji organizo-
wanej w ramach projektu. Zgromadzony materiał ukazuje strój łowicki od 
pocz. XX w. po czasy współczesne. Zawiera fotografie archiwalne, pocho-
dzące z albumów rodzinnych, pozyskane od mieszkańców regionu m.in. 
w trakcie badań terenowych prowadzonych w 2015 r. Uzupełniona została 
także archiwalnymi pocztówkami fotograficznymi, będącymi interesującą 
dokumentacją tematyki dotyczącej stroju. Obok fotografii archiwalnych 
zaprezentowane zostały także fotografie współczesne pochodzące z końca 
XX i początku XXI w.

W ramach projektu w szkołach i instytucjach regionu w okresie od wrze-
śnia do listopada 2015 przeprowadzono cykl 20 „terenowych” warsztatów 
i lekcji muzealnych. Odbyły się one w Szkołach Podstawowych w Popowie, 
Kocierzewie, Domaniewicach, Bielawach, Zielkowicach, Słomkowie, Winnej 
Górze, Lipcach Reymontowskich, Szkołach podstawowych nr 2, 3, 4 i 7 
w Łowiczu, Szkołach Podstawowych nr 2, 9 i Szkole im. Ks. St. Konarskiego 
w Skierniewicach oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach 
Oddział dla Dzieci, Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny, Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Nieborowie Filia Bełchów, Regionalnej Akademii 
Twórczej Przedsiębiorczości w Skierniewicach i Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Godzianowie. Lekcje połączone były z prezentacją 
wybranych eksponatów ze zbiorów muzeum. Uczestnicy zajęć otrzymali 
wydane w ramach projektu karty pracy do lekcji muzealnych. Wydanie 
kart pracy było okazją do zaprezentowania w ciekawej formie swoich zbio-
rów i wiedzy na temat stroju oraz wzbogaciło ofertę edukacyjną muzeum. 
Przeprowadzenie lekcji i warsztatów pozwoliło na zaprezentowanie 
muzeum jako instytucji ważnej dla zachowania dziedzictwa regionu oraz 

www.muzeumlowicz.pl
m.in
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prowadzącej ciekawe projekty edukacyjne. Było także okazją do zaintere-
sowania szkół ofertą edukacyjną i wystawienniczą muzeum. Lekcje posze-
rzyły wiedzę dzieci i młodzieży na temat regionalnego ubioru i w założeniu 
miały także zachęcić tę grupę wiekową do kontynuacji tradycji noszenia 
regionalnych strojów.

Do szerokiego odbioru projektu przyczyniła się jego promocja. Reklamy 
i informacje dotyczące projektu ukazywały się w lokalnych i regional-
nych mediach: na stronie internetowej i facebooku Muzeum w Łowiczu, 
portalach: www.lowicz24.eu, www.eglos.pl, www.lowicz.naszemiasto.pl, 
www.lowiczanin.info, www.wiano.eu, www.skierniewice.net.pl, www.kultura 
online.pl i www.regionkultury.pl, a także portalach Starostwa Powia-
towego w Łowiczu (www.lowickie.eu), Urzędu Miejskiego w Łowiczu 
(www.lowiczturystyczny.eu). Informacje były również prezentowane na 
stronach instytucji i szkół zaangażowanych w projekt: Regionalnej Akademii 
Twórczej Przedsiębiorczości w Skierniewicach, Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Skierniewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Zdunach, Gimnazjum 
nr 1 w Łowiczu, Szkoły Podstawowej w Wysokienicach. Ponadto projekt 
był promowany w lokalnej prasie w „Tygodniku ITS” (dodatek „Dziennika 
Łódzkiego”), „Tygodniku Nowy Łowiczanin”, „Twoim Kurierze Regional-
nym”, a także w radio RSC, Radio Fama i Radio Victoria. Wydrukowano 
i rozpowszechniono plakaty i zaproszenia dotyczące konferencji, wystawy 
i podsumowania projektu.

Efektem zaplanowanych w projekcie działań, ich spójnej koncepcji 
i dobrej promocji była ogromna frekwencja. Planując realizację projektu, 
przewidziano, że udział w nim weźmie ok. 600 osób. Okazało się, że ich 
liczba wyniosła ponad 2600, co świadczy o tym, że tematyka i sposób jej 
zaprezentowania były interesujące, inspirujące i ważne dla odbiorców, 
a przecież o to właśnie jego realizatorom chodziło.

www.lowicz24.eu
www.eglos.pl
www.lowicz.naszemiasto.pl
www.lowiczanin.info
www.wiano.eu
www.skierniewice.net.pl
www.kulturaonline.pl
www.kulturaonline.pl
www.regionkultury.pl
www.lowickie.eu
www.lowiczturystyczny.eu
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Fotografie

Fot. 1. Podsumowanie projektu i rozdanie nagród uczestnikom konkursu „Tylko mój 
regionalny strój”, 01.12.2015, fot. A. Kośmider, archiwum MŁ

Fot. 2. Podumowanie projektu, 01.12.2015, fot. A. Kośmider, archiwum MŁ
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Fot. 3. Terenowa lekcja muzealna w Bibliotece Miejskiej w Skierniewicach Oddziale 
dla Dzieci, 22.09.2015, fot. M. Narewska, archiwum MŁ

Fot. 4. Wernisaż wystawy „Strój łowicki tradycja żywa” w GOKSiR w Lipcach 
Reymontowskich, 09.10.2015, fot. M. Narewska, archiwum MŁ
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Fot. 5. Wernisaż wystawy „Strój łowicki tradycja żywa”, RATP w Skierniewicach, 
05.11.2015, fot. A. Kapelusz, archiwum MŁ

Fot. 6. Uczestnicy terenowej lekcji muzealnej w RATP w Skierniewicach, 05.11.2015, 
fot. A. S. Gradowski, archiwum CKiS w Skierniewicach
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Fot. 7. Pamiątkowe zdjęcie ze zwiedzania wystawy, RATP w Skierniewicach, 05.11.2015, 
fot. S. Gradowski, archiwum CKiS w Skierniewicach



Ewa Kaliszewska
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Obraz mniejszości etnicznych w muzeach. Kolekcje,

wystawy, edukacja, Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu, 15–16 października 2015 roku

Październikowe konferencje naukowe w Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu organizowane są od 2010 roku. Możemy już zatem mówić 
o tradycji spotkań w gościnnych murach sierpeckiej placówki. 

Każda z dotychczasowych konferencji cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, o czym świadczyły długie listy uczestników – prelegentów, dyskutan-
tów, słuchaczy. Co ważne, od początku założeniem konferencji sierpeckich 
było tworzenie płaszczyzny spotkań dla przedstawicieli różnych dyscyplin 
i ośrodków naukowo-badawczych, zarówno muzealników, jak i muzeolo-
gów, etnologów, socjologów czy historyków. Taka różnorodność pozwala na 
wielowymiarowe spojrzenie na konkretny problem. Dzięki temu ułatwiony 
został dialog pomiędzy tzw. praktykami i teoretykami. Spotkania te z całą 
pewnością pomagają konsolidować środowiska muzealnicze i akademic-
kie. Te założenia osiągnięte zostały między innymi dzięki wieloletniemu 
wsparciu merytorycznemu i zaangażowaniu osób – specjalistów w dziedzi-
nie etnologii i muzeologii – z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja zorganizowana w 2015 roku dotyczyła obrazu mniejszo-
ści etnicznych w muzeach. Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji 
muzealnych oraz uczelni wyższych z całego kraju, m.in. Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum 
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Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Historii 
i Farmacji Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Ziemi Puckiej, Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyń-
skiej we Włocławku. Przedstawiono 15 referatów poruszających zagadnie-
nie tworzenia muzealnych kolekcji dotyczących mniejszości etnicznych oraz 
problematykę prezentacji zbiorów w ramach konkretnych wystaw. Podczas 
dwudniowych obrad zastanawiano się, jaki wizerunek mniejszości etnicz-
nych starają się budować muzea i jaką rolę mogą lub powinny odegrać te 
instytucje w dziele dialogu międzykulturowego.

Jan Święch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w referacie zatytułowanym 
Prezentacje mniejszości etnicznych i narodowościowych w ekspozycjach 
muzeów na wolnym powietrzu omówił zróżnicowanie wystaw dotyczą-
cych mniejszości etnicznych i narodowych prezentowanych w muzeach na 
wolnym powietrzu. Przybliżył interesującą kwestię zróżnicowania treścio-
wego tego typu ekspozycji, a także ich ewolucji wynikającej z okoliczności 
politycznych zmieniających się na przestrzeni dekad.

Wojciech Olszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w referacie Przekaz muzealny w kontekście teorii tożsamości i relacji między-
kulturowych omówił między innymi ograniczenia etnologów i muzealników 
wynikające z bagażu ich rodzimej kultury i doświadczeń indywidualnych. 
Powinniśmy w związku z tym dążyć do świadomej minimalizacji wpływu 
tych czynników na proces badawczy, do maksymalnie zaś możliwego dla 
nas poznania systemu wartości danej grupy, związanego z badanym frag-
mentem jej kultury. Etnolog-muzealnik – jako najskuteczniejszy „pas trans-
misyjny” między naszą dyscypliną a społeczeństwem – w kwestii poprawia-
nia relacji między większością i mniejszościami etnicznymi ma wyjątkowo 
trudne zadanie. Musi bowiem samodzielnie znaleźć cienką granicę między 
intencjonalnością swojego przekazu, usprawiedliwioną misyjnością naszej 
dyscypliny a kulturowym oszustwem i szkodnictwem. Nikt nie da mu prostej 
odpowiedzi, jak to zrobić.

Damian Kasprzyk z Uniwersytetu Łódzkiego w referacie Idea wielokul-
turowości – jej warianty, dobrodziejstwa i ograniczenia. Rozważania nie tylko 
o muzeach, mówił o tym, jak definiowana jest wielokulturowość w polskiej 
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literaturze przedmiotu ostatnich lat. Przybliżył pojęcia towarzyszące, takie 
jak różnorodność kulturowa czy dialog międzykulturowy. Poruszał również 
temat roli muzeów (szczególnie regionalnych) w definiowaniu wielokulturo-
wości przez pryzmat doświadczeń historycznych, sytuacji obecnej i potrzeb 
jutra. Rozważał propozycje konkretnych sposobów ukazania mniejszości 
etnicznych w polskich muzeach.

Katarzyna Barańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w referacie Rom 
w muzeum. O możliwości przełamywania uprzedzeń wysunęła odważną, 
a zarazem słuszną tezę – oto Polacy boją się innych. Strach jest przyczyną 
wszystkich negatywnych opinii wyrażanych chociażby w formie wpisów 
pojawiających się na stronach internetowych. Obywatele są skłonni nawet 
do agresji wobec grup „obcych”.

Uczestnicy konferencji wspólnie zastanawiali się, jak temu zaradzić. 
Rozwiązanie okazało się prostsze, niż mogłoby się wydawać. To wiedza 
jest narzędziem do walczenia z nietolerancją. Należy rozmawiać, kształ-
cić, upowszechniać. A czynić to należy wprost. „Nie bój się Cyganów” – taki 
wymowny tytuł nadano konferencji zorganizowanej w jednym z muzeów. 
K. Barańska takie pozytywne działania zestawiła z negatywnymi przykła-
dami postępowań wobec mniejszości etnicznych. Słuchacze dowiedzieli się 
m.in. o zakazie zwiedzania jednego ze śląskich muzeów przez dzieci Romów 
oraz o braku akceptacji władz muzeum, z jakim spotkał się pomysł zapro-
szenia na otwarcie wystawy przybliżającej kulturę romską przedstawicieli 
tej mniejszości.

Krystyna Pawłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku wygłosiła referat Aranżacja mieszkania Żyda jako wyzwanie dla 
etnografa na przykładzie karczmy w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnogra-
ficznym w Kłóbce. Omawiała, na jakie natrafiała trudności i z jakimi wyzwa-
niami musiała się zmierzyć, aby odtworzyć wnętrze żydowskiej karczmy, 
a przede wszystkim mieszkania znajdującego się na jej zapleczu. W pewien 
sposób referat ten możemy uznać za swego rodzaju apoteozę mrówczej 
pracy muzealników przygotowujących wystawy, opierających się niekiedy 
na niewielkiej liczbie materiałów archiwalnych i źródłowych.

Magdalena Grassmann i Marta Piszczatowska z Muzeum Historii Medy-
cyny i Farmacji z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opowiedziały 
o mobilnej wystawie: Supraski Polin jako przykład mobilnej wystawy o żydow-
skiej społeczności na Podlasiu (Polin – w jęz. hebrajskim i jidysz oznacza 
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Polskę i „tutaj odpoczniesz”). Autorki referatu przybliżyły wystawę ukazu-
jącą obraz społeczności żydowskiej na Podlasiu w otwartej przestrzeni 
tytułowego miasteczka – Supraśl. Realizacja wystawy związana była 
z projektem „Muzeum na kółkach” organizowanym przez Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwer-
sytetu Medycznego w Białymstoku, Miasto i Gminę Supraśl oraz Centrum 
Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael. Przedsięwzięcie zostało zreali-
zowane przy użyciu różnorodnych środków przekazu (wystawa, plansza, 
pawilon multimedialny, warsztaty teatralne, kulinarne, koncerty, projek-
cje filmów, spotkania wspomnieniowe) z bardzo dużym zaangażowaniem 
społeczności miasteczka Supraśl. Idea muzeum mobilnego w przypadku 
podjęcia tematyki mniejszościowej okazała się bardzo odpowiednia. Podję-
cie trudnego, często opatrzonego dużą dozą stereotypów tematu pokazało 
przede wszystkim potrzebę kontynuowania badań, jak też bardzo dużą chęć 
opowiadania historii regionalnej przez mieszkańców.

Anna Dąbrowicz z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi mówiła 
o wystawie „W kuchni Pani Goldbergowej” do projektu Digital Scholarly 
Commons: Jewish Life in Interwar Lodz / Życie Żydów w międzywojennej Łodzi. 
Przykład zastosowania nowych technologii w muzealnictwie. Wystawa, która 
zorganizowana została w 2012 roku w Skansenie Łódzkiej Architektury 
Drewnianej przy CMW prezentuje Łódź okresu międzywojennego widzianą 
przez pryzmat konkretnej żydowskiej rodziny. Obraz ten, skonstruowany 
w duchu mikrohistorycznym, został złożony z fragmentów rodzinnych wspo-
mnień i fotografii. Rodzinne wspomnienia opatrzone krótkimi komenta-
rzem historycznym przeplatane są dźwiękami przedwojennej muzyki popu-
larnej kompozytorów i wykonawców pochodzenia żydowskiego. Wystawa 
kieruje uwagę zwiedzających na Łódź czasów pomiędzy wojnami: koloryt 
społeczności żydowskiej w tym mieście, ich życie codzienne, różnice w cele-
browaniu świąt, szkolnictwo, życie towarzyskie i polityczne uwarunko-
wane konkretnym czasem i miejscem, a także przedstawia „wielokulturowy 
tygiel”, w którym żyli łodzianie przed 1939 r. Powyższe problemy zostały 
zaledwie zarysowane. Nie mogły być przedstawione szerzej ze względu 
na skromną przestrzeń wystawy i ograniczenie czasowe wynikające 
z możliwości percepcyjnych zwiedzających. Dlatego też, mając na uwadze 
potrzeby pogłębienia tej wiedzy oraz możliwości udostępnienia wystawy 
szerokiemu gronu odbiorców także z innych krajów, przygotowano projekt 
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cyfrowy „Digital Scholarly Commons: Jewish Life in Interwar Lodz / Życie 
Żydów w międzywojennej Łodzi”. Będąc wirtualną wystawą, projekt ma 
jednocześnie na celu upowszechniać wiedzę o historii, codzienności, kultu-
rze, przestrzeni, życiu społecznym i politycznym łódzkich Żydów w okresie 
międzywojennym.

Marta Bloch z Ideatorium Centrum Naukowo-Edukacyjnego i Paweł 
Pogodziński z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w referacie Archeolo-
gia a mniejszości etniczne – zagrożenia, potrzeby i perspektywy powrócili do 
przedwojennego sporu – prasłowianie vs pragermanie. Starali się pokazać, 
jakie skutki polityczne może ze sobą pociągać określanie etnosów przez 
archeologów, a także jakie zagrożenie stanowią podobne deklaracje dla 
obiektów archeologicznych. Poruszyli też problem prowadzenia badań socjo-
archeologicznych w muzeach archeologicznych. Mówili również o przed-
miocie i jego opisie w obliczu braku możliwości powiązania go z konkretną 
grupą etniczną.

Hubert Ossadnik z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w referacie 
Rola archiwum muzealnego w dokumentacji kultur, narodowości i grup etnogra-
ficznych pogranicza na przykładzie muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 
mówił o Ziemi Sanockiej jako pograniczu etnicznym, etnograficznym i kultu-
rowym. Jest to miejsce, na którym występują typowe dla pogranicza procesy. 
Tworzenie ekspozycji pokazującej ową wielokulturowość jest możliwe dzięki 
pokaźnym zbiorom archiwalnym będącym w zasobach Muzeum.

Sylwia Szulc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosiła 
referat Działalność muzealna w polskiej szkole w Rezekne (Łotwa). Opisała 
w nim muzeum szkolne, które jest miejscem pamięci dla Polaków mieszka-
jących w Rezekne. Referentka zastanawiała się nad możliwościami muzeów, 
które działają przy polskich instytucjach na obczyźnie. Referat był oparty na 
materiale zebranym podczas badań terenowych prowadzonych na Łotwie.

Jerzy Piotrowski z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w ramach referatu „Domow Panskich Dwoje, 
wiednym Owczarz mieszka, drugi Żyd, dla którego pobudowano Browarek mały 
przy studni, w Słupy, tarcicami pobity, komin gliny wylepiony” mówił o mniej-
szości żydowskiej mieszkającej onegdaj w Bieżuniu. Pierwsi Żydzi osiedlili 
się w tym miasteczku w pierwszej połowie XVII w. W XVIII w. w Bieżuniu 
działało już 97 żydowskich rzemieślników, podczas gdy do cechów należało 
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jedynie 27 rzemieślników i drobnych kupców. W referacie przedstawiono, 
jak wyglądało życie mniejszości żydowskiej w Bieżuniu i jej relacje z polskimi 
mieszkańcami.

Marta Frąckiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w refe-
racie Ukryty haft – zbiory ukraińskie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku 
Etnograficznego w Olsztynku mówiła o szczególnej i trudnej historię Warmii 
i Mazur w kontekście prowadzonej w latach 1947–1950 Akcji „Wisła”, której 
celem były masowe przesiedlenia ludności z terenów Polski południowo-
-wschodniej głównie na tzw. Ziemie Odzyskane. Przesiedlenia objęły przede 
wszystkim Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków zamieszkujących ziemie 
od wschód od Rzeszowa i Lublina. Zbiory ukraińskie Muzeum Budownic-
twa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku obejmują przedmioty, 
które przesiedleńcy zabierali ze sobą w podróż pociągiem na Warmię 
i Mazury. Stanowią one metaforę tamtych czasów. Są to rzeczy, które posłu-
żyły do oswojenia i podporządkowania sobie zastanej przestrzeni, stworze-
nia domu w nowym miejscu. Do najciekawszych obiektów w kolekcji należą 
bez wątpienia tytułowe koszule z „ukrytym haftem”. Ludność ukraińska nie 
chcąc, a nawet bojąc się przyznawać do swojego pochodzenia, naszywała 
łaty mające zakryć piękne hafty na koszulach, a tym samym swoje pocho-
dzenie, etniczny rodowód, tożsamość. Autorka przybliżając kolekcję ukra-
ińską Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsz-
tynku, opowiedziała tragiczną historię ludzi, do których przedmioty dawnej 
należały. Przedmioty te pomagają zrozumieć jak obco ludność przesiedlona 
w ramach Akcji „Wisła” czuła się w nowych miejscach.

Mirosław Kuklik z Muzeum Ziemi Puckiej w referacie Przedstawie-
nie kultury materialnej i duchowej Kaszubów Północnych w ramach nowej 
ekspozycji stałej Muzeum Ziemi Puckiej zaprezentował nową wystawę stałą 
w muzeum, która według programowego założenie ma prezentować i wyja-
śnić odrębność kulturową Kaszubów Północnych nazywanych lokalnie 
„nordowymi”, na tle innych, pomorskich grup etnicznych. Zadanie to było 
złożone. Ludność „Nordy” związana bliskim sąsiedztwem oraz charaktery-
stycznym językiem „belockim”, dzieli się na dwie tradycyjne grupy zawo-
dowe: rolników i rybaków morskich. Odmienny rytm życia biologicznego 
morza oraz sezonów wegetacyjnych na roli sprawiał, że na sąsiednich tere-
nach – w wioskach oddalonych od siebie często zaledwie o kilka kilome-
trów – wytworzyła się zupełnie odmienna obrzędowość doroczna, a często 
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również i rodzinna. Koniecznie więc się stało podzielenie wystawy na dwie 
części. Referat zwrócił uwagę, że grupa etniczna może mieć wewnętrzne 
podziały, na które czasem nie zwracamy uwagi.

Paulina Suchecka z Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu w referacie „Mniejszości kulturą bogate”. Specyfika 
Dolnego Śląska nakreśliła szczegółowy obraz specyficznej społeczno-kultu-
rowej mozaiki dolnośląskiej. Wykład ukazał bogactwo kulturowe regionu 
wynikające z obecności przedstawicieli wielu grup etnicznych i narodo-
wych, a także reemigrantów i przesiedleńców z dawnych Kresów. Projekt 
„Dolny Śląsk. Lud jego zwyczaje…” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie 
w syntetyczny sposób ujmujące problematykę kulturowego, narodowego 
i religijnego zróżnicowania regionu dolnośląskiego dotkniętego u począt-
ków swojej najnowszej historii nie tylko dramatem II wojny światowej, ale 
też powojenną, niemal całkowitą wymianą ludności i przerwaniem dawnego 
nurtu tradycji. W ramach projektu przygotowano piętnaście 40-minutowych 
filmów (nagranych na 3 płytach), z których dziewięć opowiada o mniejszo-
ściach narodowych i etnicznych: Grecy i Macedończycy, Karaimi, Łemkowie, 
Niemcy, Ormianie, Romowie, Tatarzy, Ukraińcy, Żydzi. Przedstawiciele tych 
grup opisują własne zwyczaje, wskazując jednocześnie na zmiany, jakim 
podlega ich kultura w wyniku migracji i adaptacji do nowego środowiska. 
Autorskie opowieści wzbogacone są krótkim wstępami historycznymi oraz 
fotografiami, dokumentami i prezentacjami zespołów folklorystycznych. 
Kolejne części filmów przedstawiają w podobnym ujęciu przesiedleńców 
z Kresów, osadników z innych regionów Polski oraz reemigrantów z Bośni, 
Bukowiny rumuńskiej i Francji. Projekt w nowoczesnej formie zapisu filmo-
wego wypełnia edukacyjną lukę w zakresie popularnych, skierowanych do 
młodzieży szkolnej publikacji poświęconych najnowszej historii regionu; 
akcentuje złożoność etniczną i narodowościową; zwraca uwagę na współ-
czesne realia wielokulturowej społeczności. Filmy są dostępne na stronie 
Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu.

Paweł Pogodziński z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz Alek-
sander Piasecki z Uniwersytetu w Rzeszowie w referacie Wikingowie, 
a ekspozycje muzealne w Polsce przybliżyli problematykę dotyczącą uogól-
nień historycznych opierających się na niewielu dowodach archeologicz-
nych, w tym wypadku dotyczących bytności Wikingów na ziemiach polskich. 
Pojedyncze cmentarze skrywające nielicznie zachowane groby, pamiątki 
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wpisane w kontekst działalności Wikingów na ziemiach dawnej Polski nie 
są – zdaniem prelegentów – wystarczającymi dowodami na wszechobecność 
osadników skandynawskich. Jednak w niektórych muzeach, nawet na bazie 
kilku drobnych artefaktów budowana jest narracja o żywych i częstych 
kontaktach oraz wpływie na kulturę wczesnośredniowiecznej Polski sąsia-
dów zza Bałtyku. Na ekspozycjach muzealnych widoczny jest zachwyt nad 
tą grupą etniczną. Wikingowie często przedstawiani są jako grupa, która 
wniosła nową, lepszą jakość do życia Słowian. Określenie „pochodzenia 
wikińskiego” waloryzuje przedmiot w kolekcji muzealnej. Autorzy zwrócili 
też uwagę na „gorączkę wikińską”, z która mamy teraz do czynienia i trwa-
jące poszukiwania stanowisk, które dowodziłyby obecności Wikingów 
w Polsce.

Tegoroczny temat konferencji okazał się interesujący i aktualny również 
za sprawą tzw. kryzysu migracyjnego. Uzmysłowił, jak różne mogą być 
perspektywy myślenia o mniejszościach. Podczas dwóch dni obrad zasta-
nawiano się, czy i jak przekaz muzealny może wpływać na postrzeganie 
mniejszości etnicznych. W czasie dyskusji zgodnie stwierdzono, że propa-
gowanie idei wielokulturowości daje szansę na łagodzenie napięć wyni-
kających z różnic między etnosami. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że 
muzea mogą w tym dziele odegrać rolę szczególną. Kwestią otwartą pozo-
staje wybór narzędzi i metod, którymi mogą się posłużyć muzea, a także 
sposobu narracji na temat wielokulturowości. Zauważono także, że wielo-
kulturowość za sprawą uchodźców może niebawem stać się w naszym kraju 
zjawiskiem powszechnym. Byłoby dobrze, gdyby muzea na zmieniającą się 
w tym kierunku rzeczywistość zareagowały nowymi wystawami i akcjami 
edukacyjnymi.
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Muzeum jako dzieło otwarte:
Odpowiedź Ewie Klekot

W warunkach muzealnych, w których sytuacja z definicji zawsze pozostaje niezakończona, 
i gdzie nieustanny jest przepływ nowych informacji, muzeum zaczyna harmonizować ze 
swoimi idealnymi odwiedzającymi, którzy są zafascynowani i oszołomieni przedmiotami 
i ich znaczeniem i którzy właśnie doznają olśnienia. Tacy zwiedzający przechodzą przez 
przemianę i stoją na progu aktywnego zaangażowania, przejęcia inicjatywy w tworze-
niu dla siebie czegoś nowego. To pragnienie, by pojąć i być zainspirowanym przez nowe 
idee sprawia, że najlepsi użytkownicy muzeów odzwierciedlają sobą otwarte możliwości 
muzeów [David Carr 2001: 180].

Odpowiedź na krytyczną recenzję własnej pracy to raczej karkołomne 
zadanie. Zdecydowałam się je jednak tym razem podjąć, bo pewne 
rozbieżności pomiędzy polską a międzynarodową perspektywą, 

do których odwołuje się w swojej recenzji pt. Żyd na szczęście Ewa Klekot, 
odzwierciedliły te, które stały się dla mnie motywacją do zorganizowania 
w 2013 roku wystawy polskich figurek Żydów pt. Pamiątka, Zabawka, Tali-
zman w krakowskim Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli oraz 
wydania jej katalogu Na szczęście to Żyd. To właśnie recenzja tego katalogu 
pojawiła się w ostatnim numerze „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muze-
alnej” (nr 2/2015, dalej: ZWAM). Jako że znam i szanuję prof. Klekot zarówno 
jako badaczkę, jak i, od niedawna, kuratorkę, pozwolę sobie zaproponować, 
aby nasza wymiana zdań na tym forum stała się kontynuacją dialogu, który 
pragnęłam podjąć poprzez samą wystawę. Dialogu o znaczeniu przedmio-
tów, sposobach, w jakie kultura materialna angażuje ludzi i całe grupy 
społeczne, oraz o misji i autorytecie muzeów etnograficznych.

Jak już zaznaczyłam w manifeście o celach wystawy opublikowanym 
w tymże numerze ZWAM (który to tekst pojawił się zresztą w tłumaczeniu 
Ewy Klekot), moim założeniem było stworzenie miejsca defamiliaryzacji. 

ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ
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Strategia ta nie zakłada karmienia odwiedzających dydaktyzmem i gotową 
wizją ekspercką, ale, zamiast tego, wymaga od nich wypracowania własnych 
interpretacji i wyciągnięcia wniosków, które ukształtują potem ich przeko-
nania. Moje podejście zakładało więc, że wystawa, rozszerzona o crowd-
-sourcingową stronę internetową, dyskusje panelowe, salę dialogu oraz 
interaktywne zeszyty, które zapraszały odwiedzających do odpowiedzenia 
na serię pytań podczas wizyty w poszczególnych galeriach, będzie kataliza-
torem a nie platformą pedagogiczną. Katalog, na którym skupia się Klekot, 
jak i sama wystawa, której porządek odzwierciedla, ma otwarty format. 
Zbudowany jako „ekspozycja w formie książkowej” [Lehrer 2014: 15], jest 
skromną dokumentacją tego wydarzenia i koncentruje się na przedsta-
wionych obiektach i reakcji odwiedzających. Ewa Klekot jednak recenzuje 
ten szczególny rodzaj publikacji, powiązanej z konkretnym jednorazo-
wym wydarzeniem, jakby była to – lub jakby powinna to być – niezależna 
monografia naukowa. To pomylenie gatunków jest niefortunne, odpowiem 
jednak na najważniejsze aspekty tej krytyki, które dotyczą zarówno samej 
wystawy, jak i tej późniejszej publikacji.

Ewa Klekot w swojej recenzji oskarża mnie przede wszystkim o esencja-
lizację i przedstawianie polskiej i żydowskiej perspektywy na figurki jako 
spolaryzowanych, spisując tę rzekomą „homogenizującą perspektywę” na 
karb moich wcześniejszych badań nad jakoby nieświadomymi turystami, 
którzy odbierają Polskę poprzez pryzmat uproszczonych stereotypów, 
serwowanych im przez przemysł turystyczny. Tę krytykę trudno jest uznać 
za uzasadnioną wobec wystawy, której raison d’etre było pokazanie różno-
rodności, zarówno form figurek, jak i ich interpretacji. Odzwierciedlały to 
zarówno nie tylko teksty na ścianach wystawy, skupione wokół serii pytań, 
wywiady z Polakami i Żydami (w tym polskimi), lecz także sala, w której 
można było śledzić ciągle dodawane komentarze odwiedzających. Co więcej, 
dosyć elitarystyczne przypisanie przez recenzentkę „spojrzeniu turysty” 
uproszczeń jest problematyczne samo w sobie. Powracające żydowskie spoj-
rzenie na Polskę, często umożliwione właśnie przez doświadczenie tury-
styczne, stało się przecież katalizatorem głębokich zmian w polskiej świa-
domości kulturowej, historycznej i etycznej [Lehrer 2013, Waligórska 2013]. 
Najważniejszą misją etnografii jest próba zrozumienia innych perspektyw, 
a nie ich osądzenie, dlatego ten rodzaj wielogłosu jest szczególnie ważny, 
jeżeli muzea mają odpowiedzialnie traktować sporną historię.
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Włączenie do wystawy figurek Afroamerykanów i Indian również spot-
kało się z krytyką Ewy Klekot, która interpretuje ten zabieg jako tworzenie 
nieuzasadnionych paraleli między amerykańskim a polskim zjawiskiem. 
W tym wypadku jednak po raz kolejny źle rozumie rolę, którą miały odgry-
wać. Umieściłam kilka takich figurek w oddzielnej sali na innym piętrze 
wystawy, w miejscu, które, za pomocą towarzyszącej mu serii prowokacyj-
nych pytań, miało inspirować dialog. Ten porządek eksponatów odzwier-
ciedlony został także w katalogu wystawy, gdzie owe figurki pojawiły się 
dopiero w ostatniej galerii pt. Czy tylko w Polsce? Ich obecność miała z jednej 
strony skłonić Amerykanów do zastanowienia się nad tym, czy nie za łatwo 
przychodzi im wytykać palcami Polaków, z drugiej strony zaś miała zaofe-
rować Polakom dodatkową ramę interpretacyjną, dającą nowe spojrzenie 
na debatę o przedstawieniach Innego i pluralizmie w przestrzeni publicznej. 
Moim zamierzeniem nie było więc tworzenie gładkich historycznych porów-
nań, ale raczej zaproponowanie dodatkowych materiałów źródłowych, 
które rozszerzyłyby listę pytań, jakie mogliby postawić sobie odwiedzający. 
I rzeczywiście, podczas dyskusji panelowej, która towarzyszyła wystawie, 
wystąpienia amerykańskich ekspertów na te pokrewne tematy poruszyły 
bardzo zresztą zaangażowaną polską publiczność.

Jako że moja wystawa nie miała na celu przedstawienia ostatecznej 
i wyczerpującej temat analizy polskich figurek Żydów, traktuję dalsze 
obserwacje Ewy Klekot o aspektach nieporuszonych na wystawie jako mile 
widziany komentarz. Chociaż odniosłam się do roli stosunków gospodar-
czych w relacjach polsko-żydowskich [por. Lehrer 2014: 53], Klekot zauważa, 
że moja wizja kuratorska była skrzywiona w kierunku etnicznej i rasowej 
dyskryminacji, a pomijała społeczne stereotypy powstające w sytuacji 
ekonomicznej konkurencji. Zwraca też uwagę na to, jak materiał, z którego 
są wykonane figurki (drewno czy modelina) może wpłynąć na ich interpre-
tację – co jest bez wątpienia ciekawym polem badawczym. Zgadzam się też 
z nią, że do genealogii współczesnej figurki Żyda z monetą należałoby dodać 
obraz Judasza z woreczkiem srebrników. Swoją drogą, o czym Ewa Klekot 
nie wspomina, także obraz Jezusa wypędzającego przekupniów ze świątyni. 
Trzeba jednak dodać, że kwestia antysemityzmu chrześcijańskiego pojawiła 
się na wystawie w sekcji dotyczącej postaci Żyda w polskich zwyczajach 
świątecznych, na przykładzie figurek z Emaus, zwyczaju wieszania, bicia, 
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lub palenia i topienia Judasza na polskiej wsi, a także w bardzo ambiwalent-
nych słowach piosenek tradycyjnych kolędników [por. Lehrer 2014: 61–62].

Włączenie do wystawy dodatkowych aspektów z pewnością wzbogaci-
łoby zestaw narzędzi interpretacyjnych dostępnych dla odwiedzających, 
jak słusznie zauważyła moja recenzentka1. Czyniąc te obserwacje jednak, 
Klekot spełnia dokładnie to zadanie, które postawiłam przed zwiedza-
jącymi: wystawa miała przecież stać się katalizatorem refleksji o tym jak 
przedstawione figurki rezonują dla samych odwiedzających i pozostałych 
w danym kontekście czy to historycznym czy współczesnym, w różnych 
uwarunkowaniach kulturowych, estetycznych, zawodowych czy osobistych, 
w których są zakorzenione. Refleksja ta nie jest też zarezerwowana jedy-
nie dla akademickiej publiczności. Bogdan Szymanowski, dyrektor fabryki 
części do silników, po obejrzeniu wystawy, podzielił się z nami następują-
cym komentarzem:

[…] najważniejsze dla mnie jest to, że jest to nie wystawa pokazująca figurki Żydów 
z pieniążkiem czy bez, tylko wystawa, która zadaje pytania. I tych pytań jest bardzo wiele 
i te pytania zostają w głowie i wiem, że ja wyjdę z tej wystawy, i będę myślał długo o wielu 
pytaniach, które tutaj zostały zadane. Kiedykolwiek będę widział figurki na straganach, 
Żydów, będę myślał o tym i będę także myślał o tym zaraz jak stąd wyjdę. I myślę, że to 
jest najważniejsze przesłanie tej wystawy i to jest znakomita praca, i jest tak niewiele 
wystaw, niewiele muzeów, robi to właśnie, że budzi w nas pytania.

Co zastanawiające, Ewa Klekot nie odnosi się w swojej recenzji do samej 
wystawy jako otwartego dzieła „teoretyzowania konkretu”. A przecież 
na projekt kuratorski składa się wyselekcjonowanie, ubranie w pewne 
ramy i skontrastowanie przedmiotów ze sobą, ale i teatralizacja, ewoka-
cja, uwodzenie publiczności, humor, odniesienia do przeszłości i interak-
cja towarzyska. Geniusz wystawy polega na tym, że oferuje ona nie tylko 
zestaw nowych faktów i argumentów, ale przestrzeń w której można skon-
frontować przedmioty życia powszedniego w ich wielozmysłowej obecności 
i spojrzeć na nie z nowych punktów widzenia, dzięki tej szczególnej jakości 
patrzenia umożliwionej tylko przez muzea. Muzeum jest przecież miejscem 
gdzie możemy się czegoś nauczyć nie tylko o figurkach, ale i od samych figu-
rek, kiedy ich skomasowana obecność sprawia, że zaczynamy zadawać sobie 

1 Recenzentka znalazła także dwa drobne błędy w tekście katalogu wystawy. Prawdopodob-
nie poprawnie identyfikuje figurkę na s. 83, podpisaną jako „Żyd z pulpitem”, jako cymbalistę 
oraz figurkę na s. 19, opisaną przez jej właściciela, znanego krakowskiego kolekcjonera sztuki 
ludowej, Leszka Macaka, jako „biskup” jako w rzeczywistości Świętego Mikołaja.
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pytania o własnej kulturze, zachowaniu, przekonaniach i podmiotowości 
[Failler, Simon 2015]2. Jak to ujął filozof Andrzej Leder, pozytywistyczne 
podejście do wiedzy może działać jako tarcza obronna przeciw etycznemu 
zrozumieniu i tylko poprzez zaakceptowanie dyskomfortu jaki przynosi 
nam przyjęcie ramy etycznej kogoś innego i przez poddanie samego siebie 
w wątpliwość, kiedy patrzymy na siebie samych oczami Innego, możemy 
prawdziwie uruchomić naszą empatię [Social Imaginaries and the Impera-
tive of Empathy 2015]3.

Ewa Klekot krytykuje również katalog za brak antropologicznego „wyja-
śnienia” materiałów, które znalazły się na wystawie, jako nie tylko zaniedba-
nie naukowego obowiązku, ale i objaw mojej „bezradności” w obliczu tych 
zbiorów. W istocie nie mogłabym lepiej nazwać celu, jaki mi przyświecał: 
aby eksperci, którzy najchętniej zneutralizowaliby te osobliwe i niepoko-
jące przedmioty siłą swoich „bezpiecznych” wyjaśnień ex cathedra, poczuli 
się wobec nich przez moment bezradni. Tradycyjne wyjaśnienie naukowe 
pozwala bowiem odwiedzjącemu pozostać biernym a kuratorowi nieza-
kwestionowanym i bezpiecznym w swoich ustalonych ramach odniesienia, 
niechętnym przewartościowaniu własnego podejścia do tych semantycznie 
bogatych i kontrowersyjnych przedmiotów. W podejściu kuratorskim nato-
miast „wyjaśnianie” ma w sobie element teatralny, jego logika i znaczenie 
jest komunikowane za pomocą inscenizacji różnych mediów, które mają 
angażować zwiedzającego w doświadczenie, które wywołuje skojarzenia 
i jest – celowo – nieuchwytne, niepokojące i niedokończone.

W rzeczy samej, to ciekawe, że podczas gdy Klekot zwraca uwagę na to, 
że jestem Żydówką już w drugim akapicie swojej obszernej recenzji, suge-
rując, że moja tożsamość „automatycznie czyni [ze mnie] również uczest-
niczkę złożonej relacji międzykulturowej”, w którą wpisany jest mój projekt 
kuratorski, nie porusza zupełnie kwestii, że ona sama, jako Polka, jest także 
w tą relację uwikłana. Przy czym wydaje się, że przemawia przez nią ten 
sam defensywny niepokój, który towarzyszy wielu polskim obserwatorom 
figurek, kiedy to raz sugeruje, że poświęcam za mało, raz, że za dużo, uwagi 
antysemityzmowi, który przez nie przemawia. (Co swoją drogą pobrzmiewa 

2 Angela Failler, Roger Simon, Curatorial Practice and Learning from Difficult Knowledge, 
[w:] The Idea of a Human Rights Museum, red. Karen Busby, Adam Muller i Andrew Woolford, 
Winnipeg: University of Manitoba Press 2015.

3 „Social Imaginaries and the Imperative of Empathy”. Konferencja NAFA (Nordic Anthro-
pological Film Association), wrzesień 2015, Warszawa.
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chwilami jak krytyka, z którą spotkałam się ze strony kuratorów krakow-
skiego Muzeum Etnograficznego, którzy próbowali torpedować niektóre 
z moich niestandardowych rozwiązań kuratorskich, twierdząc, że słabo 
się orientuję w teorii antropologii). Jednak zestaw narzędzi krytycznych, 
którymi posługuje się moja recenzentka – być może w nieuświadomiony 
sposób – oddala raczej, niż przybliża niepokojący charakter figurek, który 
próbowałam podkreślić. Za te obrazy Żydów odpowiedzialna jest nie tylko 
dobrze już udokumentowana tradycja wizualna, z którą szersza publicz-
ność jak najbardziej powinna się zapoznać, ale też i osobiste doświadcze-
nia, wspomnienia i przemyślenia Polaków i Żydów, które także powinny 
zostać wzięte pod uwagę. Trzeba nam odkryć te osobiste historie i niewi-
dzialne krajobrazy emocji, przez które wędrują te figurki i zrozumieć, że 
perspektywa obu społeczności zawiera w sobie zarówno pewien wzór, jak 
i różnorodność.

Stricte akademicki (i dlatego bezpieczny) sposób, w jaki Klekot podeszła 
do wystawy przejawił się najjaskrawiej w jej sceptycyzmie wobec tytułu 
katalogu. Zinterpretowała bowiem nieco zadziorny, prowokacyjny i osta-
tecznie nieprzetłumaczalny tytuł: Na szczęście to Żyd, zaproponowany mi 
przez fotografa Łukasza Baksika, jako porażkę tłumacza usiłującego prze-
łożyć angielskie Lucky Jews. W rzeczywistości to wersja angielska jest tylko 
kiepskim odpowiednikiem pomysłowego polskiego tytułu, który odbija 
w sobie i konfrontuje czytelnika z wysoce ambiwalentnym stosunkiem, 
który wielu Polaków ma do żydowskości. Co recenzentka sama zauważyła 
(i, co ją, zgodnie z naszym zamierzeniem, zaniepokoiło), w polskim tytule 
pobrzmiewa też: „Na szczęście to (tylko) Żyd” – stwierdzenie, które jak 
węzeł gordyjski, zawiera w sobie jednocześnie sympatię i protekcjonalność, 
samozadowolenie i lekceważenie.

Wreszcie, muzea etnograficzne w dzisiejszym świecie muszą być czymś 
więcej niż „książkami na ścianach”. Zrozumiało już to Muzeum Etnogra-
ficzne w Krakowie, eksperymentując z nowymi trendami kuratorskimi, 
które czerpią zarówno z warsztatu etnografii, jak i współczesnych instalacji 
artystycznych. Lecz aby zachować swoje znaczenie, muzea te muszą przejąć 
wiodącą rolę, posługując się swoimi kolekcjami tak, by stawić czoła kluczo-
wym problemom społecznym. Muszą też odnowić swój „warsztat etnogra-
ficzny” w zgodzie z krytyką postkolonialną oraz krytyką antropologicznej 
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tradycji przedstawiania, która pojawiła się ze strony mniejszości [Clifford 
1986; Behar, Gordon (red.) 1996; Karp, Levine (red.) 1991; Karp, Kreamer, 
Levine (red), 1992]4. Oznacza to, że muzea muszą być przygotowane na to, 
by scedować część odpowiedzialności za interpretację wystaw na odwie-
dzjących, szczególnie zaś tych, których wystawiany materiał osobiście doty-
czy. Kuratorzy muszą też uznać, że nie posiadają monopolu na wyjaśnianie 
swoich kolekcji, oraz że taka jedynie prawdziwa interpretacja nie istnieje. 
Te zasady powinny przyświecać ich pracy po to, by byli świadomi relacji 
władzy i traumatycznej pamięci, otwarci na wiedzę i ramy odniesienia 
odwiedzających oraz żeby oferowali równie wiele dociekliwych pytań co 
odpowiedzi.

Pomimo całej plejady krytycznych komentarzy, prof. Klekot nie ocenia 
ani doświadczenia, ani wartości, ani oddziaływania samej wystawy, którą, 
mogę mieć tylko nadzieję, że odwiedziła. Jednak jej recenzja, obok wszyst-
kich innych recenzji, artykułów i wywiadów, które pojawiły się o wysta-
wie w polskiej, izraelskiej, brytyjskiej i amerykańskiej prasie, także tych 
mniej przychylnych, jest moim zdaniem tylko wyznacznikiem jej sukcesu. 
Sukcesu w zainicjowaniu debaty, refleksji i wzbudzeniu pewnych emocji. 
Swoją drogą, jestem szalenie ciekawa, jak prof. Klekot podeszłaby do zorga-
nizowania wystawy o tych bardzo silnie oddziałujących przedmiotach – do 
dzisiaj żaden polski antropolog nie podjął się tego zadania.

Przekład Magdalena Waligórska

4 James Clifford, Writing Culture, Berkeley: University of California Press, 1986; Ruth Behar 
i Deborah Gordon (red.). Women Writing Culture, Berkeley: University of California Press, 1996; 
Karp, Ivan i Steven D. Levine (red.) Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display. 
Washington D.C.: Smithsonian Institution Press, 1991; Karp, Ivan; Christine Mullen Kreamer i Ste-
ven D. Levine (red). Museums and Communities, Washington: Smithsonian Institution Press, 1992.
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Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Publikacja jako dzieło otwarte

Podejmując zaproponowany przez Ericę Lehrer dialog wokół zagad-
nień związanych z jej wystawą, chciałabym zacząć od kwestii okre-
ślenia przedmiotu mojej recenzji. Mój tekst pod tytułem Żyd na 

szczęście („Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” nr 2/2015) nie 
jest recenzją wystawy w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie, lecz recenzją dwujęzycznej publikacji Na szczęście to Żyd / Lucky 
Jews opublikowanej przez Wydawnictwo Ha!art w 2014 roku. W dziale 
Wokół jednej wystawy poświęconemu ekspozycji Pamiątka, Zabawka, 
Talizman, której Erica Lehrer była kuratorką, bezpośrednio po artykule 
samej Lehrer, zamieszczone zostały inspirowane tą właśnie wystawą 
wypowiedzi Jacka Waltosia i Magdaleny Zych – z którymi Lehrer w ogóle nie 
dyskutuje. „Plejada krytycznych komentarzy” zawartych w mojej recenzji 
ma za punkt wyjścia nie wystawę, lecz książkę i właśnie z tego powodu nie 
poddaję w niej analizie ani doświadczenia samej wystawy, ani jej wartości, 
ani oddziaływania. Moja recenzja znalazła się we wspomnianym dziale, 
ponieważ recenzowana przeze mnie książka jest materialną pozostałością 
po wydarzeniu, jakim była wystawa i w moim rozumieniu pełni do pewnego 
stopnia funkcję jej katalogu (Erica Lehrer kilkakrotnie w swej odpowiedzi 
sama ją tak nazywa). Tak zatem rozumiejąc jej usytuowanie, starałam się 
ją zrecenzować. Z tych też powodów książka została osadzona zarówno 
w kontekście wystawy, po zamknięciu której się ukazała, jak i strony 
internetowej, na której został udostępniony materiał wizualny z wystawą 
bezpośrednio związany.
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Trudno mi zatem zgodzić się z opinią Lehrer, że potraktowałam recenzo-
waną książkę jako niezależną monografię naukową, myląc gatunki i konwen-
cje literackie. Gdyby tak właśnie było, obszerny kontekst strony interneto-
wej i wystawy nie byłby potrzebny – monografia naukowa powinna bronić 
się sama; katalogi wystaw stanowiące naukowe opracowania nie wymagają 
tego rodzaju kontekstualizacji. W moim rozumieniu książka pod redakcją 
Eriki Lehrer jest częścią jej działań „kuracyjnych”, o których wspomina ona 
w swym tekście. Jednak trzeba pamiętać, że dla tych, którzy wystawy nie 
mieli szansy zobaczyć, będzie ona funkcjonowała jako samodzielna wypo-
wiedź – dlatego też chciałam potraktować ją poważnie, i jak rozumiem to 
poważne potraktowanie – które określone zostało jako „stricte akademicki” 
sposób podejścia – wzbudziło zastrzeżenia autorki.

Oczywiście zarówno ja, jak i Erica Lehrer posiadamy nieco odmienne, 
kulturowo uwarunkowane nawyki co do temperatury akademickiej 
wymiany opinii – bo, że ta wymiana odbywa się na poziomie akademickim 
nie mam wątpliwości zważywszy na łamy, na jakich się odbywa. Nigdzie 
jednak w recenzji nie wyrażam się o badanych przez Lehrer turystach z takim 
brakiem szacunku, jaki mi ona imputuje, pisząc, że „oskarżam” ją „o esencja-
lizację i przedstawianie polskiej i żydowskiej perspektywy na figurki jako 
spolaryzowanych, spisując tę rzekomą „homogenizującą perspektywę” na 
karb moich wcześniejszych badań nad jakoby nieświadomymi turystami, 
którzy odbierają Polskę poprzez pryzmat uproszczonych stereotypów, 
serwowanych im przez przemysł turystyczny”. Fragment, na podstawie 
którego Lehrer wyciąga powyższe wnioski brzmi: „Dwie grupy są w ujęciu 
Lehrer spójnymi „narodami”, które „pojmują z reguły figurki wyłącznie 
w obrębie znanego sobie kontekstu kulturowego, nieświadomi ich znacze-
nia dla innych” [Lehrer 2014: 14]. Być może ta homogenizująca perspektywa 
wynika z przyjętego przez autorkę na użytek badań nad turystyką i nieświa-
domie przeniesionego na figurki spojrzenia turysty, patrzącego na odwie-
dzany kraj przez pryzmat marketingowych stereotypów, które starają się 
każdą destynację przedstawić w postaci nieskomplikowanego wewnętrz-
nie i łatwo zapadającego w pamięć wizerunku”. To nie turystę posądzam 
tutaj o nieuświadomienie sobie znaczeń, lecz samą Lehrer, której własny 
tekst mi taką interpretację jej podejścia podsuwa. „Spojrzenie turysty” 
to zaproponowane przez Johna Urry’go narzędzie interpretacyjne, które 
opisuje konstruowany pod wpływem marketingu turystycznego i branży 



205Publikacja jako dzieło otwarte

dziedzictwa konsumpcyjny sposób podejścia do turystycznych destynacji. 
Oczywiście nie każdy turysta patrzy na odwiedzany kraj przez pryzmat 
marketingowych stereotypów, podobnie jak nie każdy Polak i Polka, czy 
też Żyd i Żydówka pojmuje figurki „wyłącznie w obrębie znanego sobie 
kontekstu kulturowego, nieświadom ich znaczenia dla innych”. Stosowana 
w turystycznym marketingu stereotypizacja bywa przez samych turystów 
kontestowana, a doświadczenie turystyczne bywa konstruowane właśnie 
w opozycji do tych stereotypów.

Erica Lehrer słusznie zwraca mi uwagę, że określiłam jej tożsamość 
etniczną, nie podając swojej. Stało się tak dlatego, że – być może w sposób 
nieuprawniony – z jej tekstu kuratorskiego oraz materiałów wideo na 
poświęconej projektowi stronie odniosłam wrażenie, że jej własna tożsamość 
jest dla niej bardzo istotna właśnie z perspektywy projektu i że jest bardzo 
jednoznacznie określona. Natomiast jednym z wątków mojej recenzji jest 
wewnętrzne zróżnicowanie społeczności Żydów polskich (o czym mówi też 
w książce Michał Bilewicz), które powoduje, że prosty podział na Polaków-
-katolików i Żydów oraz odpowiadające mu stereotypy i generalizacje nie 
opisują rzeczywistości, a jedynie jej pewną reprezentację. Z tą właśnie repre-
zentacją – bardzo, przyznaję, rozpowszechnioną – wchodzi w dialog projekt 
Eriki Lehrer. Ja natomiast staram się zwrócić uwagę na to, że reprezenta-
cja, w której są dwie przeciwstawione sobie strony – dwie „tożsamości” – to 
stereotyp, podczas gdy doświadczeń polskiej i żydowskiej tożsamości jest 
znacznie więcej i niekoniecznie można je tak prosto spolaryzować. Oczywi-
ście rozumiem sięgnięcie po tę reprezentację jako uprawniony gest kura-
torski, natomiast nie jako jedyną możliwość interpretacji zjawisk, których 
dotykają i wystawa, i książka. Ton oraz merytoryczna zawartość mojej 
wypowiedzi, w których Lehrer dostrzega „defensywny niepokój”, wynika 
z innego niż jej własne rozpoznania realiów dyskusji o polskiej i żydowskiej 
tożsamości oraz ciążących na niej stereotypach i uprzedzeniach. Dysku-
sji, w którą Erica Lehrer – czy tego chce, czy nie – od chwili zamknięcia 
wystawy wpisuje się nie za pomocą ekspozycji, lecz za pomocą recenzowa-
nej przeze mnie książki oraz strony internetowej. W polskiej sferze dyskursu 
o Żydach i „Żydkach” jej książka będzie dla większości czytelników pozba-
wiona kontekstu przeżycia, który dawała projektowi wystawa – pozosta-
nie jako dzieło otwarte na interpretacje wynikające właśnie ze specyfiki 
tego dyskursu.





NOTY O AUTORACH

Magdalena Bartosiewicz – kustosz Muzeum w Łowiczu, absolwentka etnologii 
na UŁ, podyplomowych studiów: Muzeologia na UJ i Marketing Kultury na UW. 
Członek Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce i Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego (Sekcja Strojów Ludowych). Pomysłodawczyni i realiza-
torka licznych wystaw krajowych i zagranicznych oraz projektów dotyczących 
kultury regionalnej m.in.: „Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe 
regionu łowickiego”, „Papier i drewno. Poszerzenie kolekcji etnograficznej Muzeum 
w Łowiczu”. Autorka publikacji dotyczących zagadnień związanych z dawną 
i współczesną historią Łowickiego m.in. Łowickie – twórcy ludowi (2007), Łowic-
kie – twórcy ludowi. Pamięć ocalona (2009), biogramów do słownika Etnografowie 
i ludoznawcy polscy oraz wydanego w 2014 r. przez PTL w ramach serii APSL atlasu 
Strój łowicki po 1953 r.

Katarzyna Barańska – dr hab., w latach 1995–2008 pracownik Muzeum Etnogra-
ficznego w Krakowie. Stały opiekun kolekcji etnograficznej w Muzeum – Zespole 
Zamkowym w Niedzicy. Autorka książek: Muzeum etnograficzne: misje, struktury, 
strategie, Kraków 2004 oraz Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy 
nauk humanistycznych, Kraków 2013. Członek PTL, SHS i Międzynarodowej Rady 
Muzeów (ICOM). Adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Redaktor naczelna ZWAM.

Janusz Hochleitner – dr hab., profesor w Instytucie Historii i Stosunków Między-
narodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w-ce dyrektor 
ds. naukowo-konserwatorskich w Muzeum Zamkowym w Malborku. Historyk 
i antropolog, badacz przede wszystkim warmińskiej kultury ludowej, pokrzy-
żackiego dziedzictwa oraz współczesnych form turystyki historycznej. Autor 
13 książek, m.in.: Religijność potrydencka na Warmii 1551–1655, Olsztyn 2000; 
Kapliczki Warmii południowej. Przydrożne obiekty kultu jako element ludowego 
systemu komunikacji, Olsztyn 2004; Obrzędy doroczne w kulturze chłopskiej Warmii 
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południowej w XVI–XVIII wieku, Olsztyn 2006; Warmińskie łosiery. Studium lokalnego 
pielgrzymowania, Olsztyn 2013.

Ewa Kaliszewska – absolwentka etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Muzealniczych na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. Adiunkt w Dziale Etnograficznym w Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu, współorganizator konferencji naukowych oraz członek redakcji „Rocz-
nika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

Barbara Kirschenblatt-Gimblett – profesor emerita Performance Studies na 
New York University w Nowym Jorku i Główna Kuratorka Wystawy Stałej w Polin 
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Jej dorobek lokuje się na prze-
cięciu dyscyplin: badań nad kulturą i historią żydowską, studiów nad perfor-
matywnością, badań nad pamięcią oraz muzeologii. Jest autorką, współautorką 
i współredaktorką następujących książek: Destination Culture: Tourism, Museums, 
and Heritage; Image before My Eyes: A Photographic History of Jewish Life in Poland, 
1864–1939 (z Lucjanem Dobroszyckim); They Called Me Mayer July: Painted Memo-
ries of a Jewish Childhood in Poland Before the Holocaust (z Mayerem Kirshenblat-
tem); The Art of Being Jewish in Modern Times (z Jonathanem Karpem); Anne Frank 
Unbound: Media, Imagination, Memory (z Jeffrey’em Shandlerem). Niedawno jej 
wkład w działalność Muzeum Polin został uhonorowany przez Prezydenta RP 
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

Ewa Klekot – dr, antropolożka i tłumaczka, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej UW. Zajmuje się antropologią sztuki, a zwłaszcza zagadnieniami 
różnicującego potencjału sztuki w społeczeństwie nowoczesnym oraz materialno-
ścią rzeczy uznawanych za sztukę. Publikowała ostatnio w „Kontekstach”, „Etno-
grafii Nowej”, „Ethnologie Francaise”, „International Journal of Heritage Studies”; 
autorka licznych tłumaczeń prac z zakresu antropologii i historii kultury m.in.: 
Kirsten Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Kraków 
2008; Paul Willis, Wyobraźnia etnograficzna, Kraków 2005. Członek redakcji ZWAM.

Anna Kurpiel – dr, etnolożka. Pracuje w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym 
i Fundacji Ważka. Badacz terenowy, uczestniczka licznych projektów dokumenta-
cyjnych, badawczych i animacyjnych dotyczących przede wszystkim niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Autorka książki Cztery nazwiska, 
dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku.
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Erica Lehrer – antropolożka społeczno-kulturowa i kuratorka. Wykłada w Insty-
tucie Historii oraz Instytucie Socjologii i Antropologii Uniwersytetu Concordia 
w Montrealu, gdzie kieruje też sekcją badań kanadyjskich oraz jest założycielką 
i dyrektorem Centre for Ethnographic Research and Exhibition in the Aftermath 
of Violence (CEREV). Jest autorką książki Jewish Poland Revisited: Heritage Tourism 
in Unquiet Places (Indiana University Press 2013), współredaktorką Curating Diffi-
cult Knowledge: Violent Pasts in Public Places (Palgrave-Macmillan 2010) oraz Jewish 
Space in Contemporary Poland (Indiana University Press, w druku). Latem 2013 roku 
była kuratorką wystawy Pamiątka, Talizman, Zabawka w Muzeum Etnograficznym 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, a w 2014 opublikowała towarzyszącą wystawie 
książkę Na szczęście to Żyd / Lucky Jews i wystawę internetową www.luckyjews.com.

Armin Mikos von Rohrscheidt – dr hab. nauk o zarządzaniu (UJ), dr filozofii, 
dr teologii, dr nauk o kulturze. Profesor zarządzania na Wydziale Nauk Społecz-
nych GSW w Gnieźnie. Wykładowca turystyki kulturowej, autor jej pierwszej 
polskiej książkowej monografii (2008), pierwszej naukowej monografii szlaków 
kulturowych, oraz czterech innych książek i ponad 70 innych publikacji nauko-
wych w tym zakresie. Redaktor naukowy pierwszej w Polsce turystyczno-kultu-
rowej monografii miasta (Poznań, 2011). Twórca i redaktor naczelny czasopisma 
naukowego „Turystyka Kulturowa”. Konsultant europejskich projektów turystyki 
militarnej. Inicjator i lider projektów badawczych turystyki kulturowej, autor 
koncepcji analizy potencjału oraz przebudowy szlaków kulturowych. Autor kilku 
projektów regionalnych oraz licznych tekstów popularyzujących turystykę kultu-
rową. Specjalizacja naukowa: badania w zakresie zarządzania turystyką kultu-
rową, szlaków kulturowych, turystyki miejskiej, turystyki militarnej, interpretacji 
dziedzictwa.

Anna Nadolska-Styczyńska – dr hab. etnolog, muzealnik. Przez kilkanaście lat 
prowadziła Dział Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich Muzeum Arche-
ologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Autorka książek: Ludy zamorskich lądów. 
Kultury pozaeuropejskie a działalność popularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
Wrocław 2005; Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne 
kolekcje pozaeuropejskie, Toruń 2012. Adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek redakcji ZWAM.

Elżbieta Nieroba – dr, socjolog. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Opolskiego. Główne zainteresowania badawcze: instytucja muzeum z perspektywy 
socjologicznej, społeczne konteksty dziedzictwa kulturowego, socjologia emocji.

www.luckyjews.com
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Magdalena Nierzwicka – dr, absolwentka muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Etnologii na UMK. Kustosz 
Muzeum Okręgowego w Toruniu. Od lat zajmuje się kolekcją podróżniczą w Muzeum 
Podróżników im. Tony’ego Halika. Organizatorka wielu wystaw oraz spotkań 
o tematyce podróżniczej. W szczególności zainteresowania swoje skupia na bada-
niach współczesnych kultur etnicznych oraz sztuki Ameryki Łacińskiej. Zajmuje 
się również problematyką kolekcjonerstwa, zwłaszcza kolekcjonerstwa etnogra-
ficznego obiektów pozaeuropejskich.

Grażyna Pyla – etnograf, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, do 2015 r. 
starszy kustosz w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 
Specjalizuje się w obrzędowości dorocznej i rodzinnej. Interesuje się także 
zwyczajami towarzyskimi, zawodowymi i okolicznościowymi. Autorka artykułów 
i wystaw o tematyce z zakresu obrzędowości. Członek Stowarzyszenia Muzealni-
ków Polskich i Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

Andrzej Rataj – etnograf i muzealnik. Pracował w Muzeum w Tarnowie, Muzeum 
Etnograficznym w Toruniu i ponad 40 lat w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, 
gdzie pełnił szereg funkcji m. in. zastępcy dyrektora do spraw naukowych. Autor 
licznych wystaw krajowych i zagranicznych oraz artykułów i dwu pozycji książko-
wych. Członek Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), PTL oraz przez 3 kadencje 
prezes zarządu Związku Muzeów Polskich. Obecnie emeryt.

Artur Trapszyc – dr, od 1990 r. pracownik Muzeum Etnograficznego im. Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, kierownik Działu Rybołówstwa i Zajęć 
Wodnych, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zajmuje się szeroko 
pojętą tematyką akwatyczną, subkulturami zawodowymi i młodzieżowymi, histo-
rią etnologii, regionalizmem i antropologią miasta. Autor wielu wystaw i publikacji.
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