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Ewa Nowina-Sroczyńska 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Łódzki
Łódź

WPROWADZENIE

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku Katedra Etnografii – dziś Instytut Et-
nologii i Antropologii Kulturowej – Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt współpra-
cować z Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie. Badania nad kulturą kaszub-
ską prowadzone przez prof. dr hab. Jadwigę Kucharską tę współprace zainicjowały. 
Nie bez znaczenia, przede wszystkim dla uniwersyteckiego procesu dydaktycznego, 
była możliwość uczestnictwa w praktykach muzealnych naszych łódzkich studen-
tów w bytowskim muzeum. Były to zawsze pobyty „prawdziwe”, nie tylko mogli-
śmy obserwować pracę muzealników (w latach 1970. odbyłam praktyki muzealne 
właśnie w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim), ale także kreatywnie uczestniczyć w 
organizowaniu wystaw, katalogowaniu zbiorów, terenowych wyprawach i – co waż-
ne – w dyskusjach o sensie muzealnictwa etnograficznego z nieżyjącym już, ówcze-
snym dyrektorem Piotrem Cieleckim. Był On dla mnie i moich kolegów praktykan-
tów przykładem człowieka z pasją, poszukującego, chcącego i umiejącego zadawać 
pytania światu; dla młodych ludzi nie bez znaczenia był Jego dystans do trudnej i 
absurdalnej nieraz rzeczywistości i jej karnawalizacja. Dziś także studenci łódzcy 
mogą znaleźć naukową przystań w bytowskim muzeum, a efektem związków jest 
także obecność w Bytowie dwóch kustoszy, którzy ukończyli studia etnologiczne w 
Uniwersytecie Łódzkim.

W latach 90. XX wieku podjęliśmy w Bytowie antropologiczne badania nad kul-
turą w okresie transformacji sytemu politycznego. Dr Krystynę Piątkowską inte-
resowały przede wszystkim problemy zmian w obszarze ikonosfery miasta, mnie 
– współczesne scenariusze świętowań. Zawsze wtedy Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skie, poprzez swego dyrektora Janusza Kopydłowskiego, nie tylko pomagało w te-
renowych penetracjach, ale też twórczo w nich brało udział.

Dziś, gdy współczesny nurt krytyczny w antropologii, skupiający się na ocenie 
i interpretacji dorobku naszej dyscypliny, począł również stawiać pytania o istotę 
współczesnego muzealnictwa etnograficznego, naturalną reakcją stał się gest spo-
tkania środowiska akademickiego ze środowiskiem muzealników. Gospodarzem i 



10

organizatorem Jesiennych Warsztatów Antropologicznych 9-10 listopada 2006 roku 
było Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie. To już drugie spotkanie środo-
wisk – akademickiego i muzealnego na Kaszubach, bowiem pierwsze odbyło się w 
Brusach w 2005 roku.

Nowy paradygmat antropologii zmienił podejścia do kultury. „Upadek kolonia-
lizmu radykalnie odmienił charakter interakcji badacza i świata nazywanego kiedyś 
pierwotnym lub plemiennym. Przemiana ludów traktowanych dotąd przedmiotowo 
w obywateli własnych państw zmieniła muzealny kontekst, w jakim antropolog pro-
wadzi swoją działalność. […]

Wśród pojawiających się wątpliwości są i takie, które odnoszą się do ekspozycji w 
etnograficznych muzeach. Pytanie podstawowe różnie jest formułowane, ale brzmi, 
w każdym przypadku tak samo prosto: czym były i czym są wystawy etnograficzne? 
Jakie presupozycje, założenia ideowe i tematy metodologiczne im towarzyszą?”1 W 
dyskusjach i pytaniach podnoszono szczególnie kwestie statusu muzeów i kolekcji 
kultur egzotycznych, a to między innymi: na czym polega europejski subiektywizm 
kolekcjonowania, w czym wyraża się dominacja i imperializm kultury europejskiej, 
jak etnograficzne artefakty stają się sztuką, czym są egzotyczne pamiątki w czasach 
globalnego turyzmu?2 Podobne problemy winny być przedmiotem namysłu polskie-
go muzealnictwa, dotyczy to zarówno kolekcji egzotycznych, jak i zbiorów zabyt-
ków tzw. kultury ludowej. Przedstawiając przed spotkaniem bytowskim środowisku 
etnograficznemu/antropologicznemu propozycję problemów do dyskusji, mieliśmy 
nadzieję na ich twórcze uzupełnienie:
- czym jest (powinno być) muzeum we współczesnej kulturze, propagującej pełny 

dostęp do wiedzy i świata rzeczy;
- określenie idei i zasad kolekcjonowania dzieł, nazywanych działami sztuki, jak i 

eksponatów, które nie mogą być uznane za sztukę według dotychczasowych norm, 
którymi kierowało się muzealnictwo; a więc jak interpretować tzw. zabytek mu-
zealny;

- konfrontacja teoretyczno-postulatywnych koncepcji środowiska akademickiego z 
konstatacjami muzealników działających w sferze praxis, ale podlegających „pre-
sji przypadkowości” publicznego gustu;

- wyprowadzenie użytecznych metod edukacji i propagowanie zarówno wiedzy, jak 
i konkretnych interpretacji kultury w wymiarze lokalnym oraz uniwersalnym po-
przez typ muzealnego dialogu z publicznością.
Efektem Jesiennych Warsztatów Antropologicznych jest tom, który oddajemy do 

rąk Czytelników. Składa się z dwóch części: tekstów wygłoszonych w trakcie li-
stopadowego spotkania i zapisu dyskusji panelowej Muzeum – miejsce dla rzeczy i 
idei. Wierząc, że nie jest to tom zamknięty, bo służyć ma dialogowi, zapraszamy do 
lektury i dyskusji. Adres internetowy: muzeumbytow@poczta.onet.pl.
1 Cz. Robotycki, Nie wszystko jest oczywiste, seria „Anthropos”. Kraków, 1998, s. 138.
2 Tamże, s. 140.

Ewa Nowina-Sroczyńska
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Krzysztof Piątkowski
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń

ILUZJE ETNOGRAFICZNE – KONTEKST MUZEALNY

Na początek dwa zastrzeżenia do tytułu: krótka forma wymusza tylko zasygna-
lizowanie problemów, które wymagałyby poszerzonej argumentacji, rozwinięcia 
dyskursu; kontekst muzealny, z racji moich kompetencji i zainteresowań, zostanie 
ustawiony w sytuacji podległej etnografii i idei.

Jeśli muzeum posiada znakomitą w kontekście historii kultury czy sztuki kolek-
cję, to taka instytucja jest swoistym samograjem. Natomiast, jeśli takiej nie ma – jak 
w przypadku naszych muzeów etnograficznych – wtedy powstają problemy. I nad 
tym warto się poważnie zastanowić. Nie uda się wówczas uciec od idei…

Nie chcę tu wpadać w kasandryczne klimaty i nadmieniać, że muzea obwiesz-
czają duchową degenerację kultury, że wiąże się to ze światem, z muzealizacją rze-
czywistości, w konsekwencji utraty związków z sacrum mamy obumieranie sztuki, 
kultury. Nie chcę myśleć o muzeum jako o bibliotece, jako przestrzeni edukacyjnej, 
jako o magazynie artefaktów, które tworzą skatalogizowany arsenał układający się 
w pewien historyczny typ (a więc jest jakąś jednością najczęściej), odzwierciedlają-
cy kompetencje i gust personelu1. Ale nie gódźmy się na myślenie, że muzeum jest 
miejscem śmierci kultury, a nie jej tętnem życia. Wszak etnografia zawsze chciała 
opowiadać o jakichś sposobach życia, podkreślam: ż y c i a. Tak muzeum etno-
graficzne powinno umieć ukazać spektakl życia uwidoczniony w przedstawieniu i 
narracji. Czy kolekcja jest mniej, czy więcej warta, to mniej istotne dla muzeum et-
nograficznego – to nie jest gest estetyczny czy ideologiczny; zobaczmy problem an-
tropologiczny – w odniesieniu do kultury. Ze swej istoty i tradycji polskie muzeum 
etnograficzne jest muzeum historycznym, wszystko jest tu sprawą historii.

Odwołajmy się do zaplecza. Przypomnę parę oczywistości.
Nasza etnografia, jak wiemy, kształtowała się inaczej niż jej wersja zachodnio-

europejska. W kulturze Zachodu inwazja osmańska, upadek Konstantynopola – wy-
musiły reorganizację postrzegania świata, odkrycie Nowego Świata, zadziwienie re-
fleksyjne nim – i aporia „swój – obcy” poczęła organizować rodzącą się myśl stricte 

1 Zob. M. Popczyk, Wstęp. W: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk. Kraków, 2005.
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antropologiczną. My nie mieliśmy państwa, nie mieliśmy instytucji, mieliśmy tylko 
inteligentów – i… „swoich-obcych” chłopów. Nie dziwota, że w takiej sytuacji mar-
ginalizowana jest oświeceniowa szkoła historiograficzna, wyposażona w „szkiełko i 
oko”. Inteligenci wybierają ideę, która – mając w rdzeniu narodowo-odrodzeniowy 
idiom – mocno się sakralizuje. Przybiera więc postać mitu. Tak rozumiana historia 
miała ocalić Polskę przed milczeniem przyszłych wieków. Nieistniejący naród mógł 
mieć życie wieczne, pomiędzy Grecją, Rzymem a innymi znakomitościami świa-
ta starożytnego. Inteligent nie przejął się zbytnio ideą szlachetnego (Francja) czy 
strasznego (Anglia) dzikusa – inne bowiem były ideały naszych ojców założycieli, 
apologetów Słowiańszczyzny: nie człowieka oni szukali, wyruszając na rubieże, ale 
wizerunku narodu. Gdy neguje się współczesność historyczną, to zwykle przeciw-
stawia się jej prawdę przeszłości, która jest prawdą jedyną – prawdą mitu. A on 
nie zna czasu historycznego, idei zmiany, postępu. On jest nieruchomy, ma swoje 
wieczne teraz. To droga ku czasowi świętemu, prowadzi do symboliki narodzin. Aby 
narodzić się jeszcze raz, trzeba umieć wrócić do punktu wyjścia – poznać kształt 
narodu w stanie niejako idealnym. A nauka historii nie zna takich powrotów, bo jest 
nauką. Cudu powrotu może dokonać tylko mit, który może emocjonalnie utożsamić 
się z przeszłością, zidentyfikować to przeżycie.

Słowiańskie początki łatwo więc było postrzegać jako pewne prawdy o utopii 
rolniczej, o cnotach moralnych naszych (chłopskich, słowiańskich) przodków. To 
splecenie prawd relatywnych i wiecznych, nauki i fantazji, zostało spięte ideą oca-
lenia narodowego. Sakralizował się więc przedmiot badań. Starożytności słowiań-
skie, artefakty i rudymenty świadomościowe zbierane pod strzechami, świadczyły 
nie tylko o dawnych formach życia: objawiały sacrum, dokonywały „paraliżu cza-
su”. Zgeneralizowany w świadomości badaczy lud uosabiał się w polskim chłopie 
(niestety traktowanym jako przedmiot, a nie podmiot badań). Myślenie mityczne, z 
którego zrodziła się nasza dyscyplina, myślenie podług wartości – od romantyków 
poczynając gnieździ się w myśleniu i języku badaczy, będących pod opresyjnym 
wpływem historii. W refleksji badawczej nad chłopstwem pojawiło się więc warto-
ściowanie – w retoryce etnograficznej da się zauważyć nachalne figury retoryczne: 
aksjologię źródła, aksjologię pionu i rozwijaną przed 60 laty aksjologię rozumu2. To 
trwałe figury i choć kultura chłopska umarła3, to etnografia i muzea etnograficzne 
mają się dobrze!

Spójrzmy na dzisiejszą etnografię/antropologię w kontekście kultury. Uaktu-
alnijmy perspektywę. Wydaje się, że ze współczesną antropologią jest trochę tak 

2 R. Sulima, Literatura a dialog kultur. Warszawa, 1982, s. 92-116; Cz. Robotycki, S. Węglarz, Chłop 
potęgą jest i basta. O mityzacji kultury ludowej „w nauce”. „Polska Sztuka Ludowa”, 1983, nr 1-2, s. 
3-8; K. Piątkowski, Badacz wobec tradycji. W: Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współ-
czesności, red. W. Burszta, J. Damrosz. Warszawa, 1994, s. 117-132.

3 W. Myśliwski, Kres kultury chłopskiej. Druk okolicznościowy Fundacji im. Karola Lenartowskiego; 
przedruk: „Twórczość”, 2004, nr 4.

Krzysztof Piątkowski
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jak z dzisiejszą sztuką: można wobec niej poczuć się trochę zdezorientowanym – 
przekroczyła właśnie granicę oswojonej ekumeny, zarzuca dotychczas stosowane 
środki wyrazu, zinternalizowane już pojęcia czy kategorie i wybiera się w bliżej 
nieznanych kierunkach. Jeśli jednak spojrzymy na jej historię, to zauważymy, iż 
można dotychczasową drogę tej dyscypliny w jakiś sposób uporządkować, ocenić, 
co na niej było ważne, co okazało się marginalne. To, co dzieje się obecnie – jest 
niewątpliwie inne; być może po doświadczeniach postmodernistycznych kształtuje 
się jej nowy paradygmat, ale czy da się już zauważyć jego zarys, wyrokować, które 
kierunki poszukiwań okażą się twórcze, a które jałowe? Przecież zapewne podobna 
„nieprzezroczystość” sytuacji i niepewność miała miejsce w momencie kształtowa-
nia się epoki nowożytnej, kiedy ulegały przebudowie fundamenty myśli europejskiej 
(zmieniał się język, metody badań, kategorie poznawcze, kryteria prawdy), kiedy 
filozofia chrześcijańska traciła swoją wyjątkową pozycję.

Od swego początku antropologia budowała całościowe ujęcia kultury. Jednakże 
miniony XX wiek naznaczył także i tę dyscyplinę znamieniem specjalizacji – odtąd 
wymóg całościowego przedstawiania „oryginalnej” kultury tracił na znaczeniu, aż 
do jego zaniku. Ten proces wiązał się także z sytuacją, w której antropologiczny 
dyskurs coraz bardziej był niezdolny do określania własnych granic i swą tożsamość 
począł wywodzić z kulturowego zakotwiczenia. Aktywność poznawcza antropologii 
została więc zdeterminowana przez jej wymiar kulturowy, a każda tak wytwarzana 
wiedza o kulturze musi odwoływać się do jakiejś teorii kultury, musi być odnoszona 
do jej (tej wiedzy) paradygmatów. Zatem także rekonstrukcja praktyki badawczej 
powinna się opierać na analizie jej kulturowego kontekstu.

Obecnie wielu antropologów podziela przekonanie, iż dyscyplina, którą dysponu-
ją, interpretuje przekazy kulturowe i w optymalnej sytuacji taka interpretacja winna 
być równie złożona i pełna jak sama kultura. Jednakże ponowoczesna refleksja nad 
stanem kultury odcisnęła i tutaj swój ślad – mianowicie ewokuje poczucie braku 
przejrzystości kulturowego świata (puentylizm). W antropologii wiąże się to m.in. z 
niedostosowaniem klasycznych narzędzi badawczych do rozumienia tych zmian w 
społeczeństwie i kulturze, których mechanizmy sprawcze są obecnie mniej wyraźne 
i bardziej rozproszone. Nieadekwatne stają się wówczas antropologiczne kategorie 
czy pojęcia odnoszone do pewnych całości, a oparte na podobieństwie i analogii. 
Zniwelowała się zatem przewaga klasycznego antropologa, która polegała na tym, 
że postrzegał on siebie jako depozytariusza kultury (centralnej) i własna przynależ-
ność do widocznej i czytelnej całości kulturowej była dla jego dociekań punktem 
wyjścia. Zmienił się więc sposób patrzenia na problem kulturowej tożsamości: ka-
tegoria „ja – my” jako centralna już nie wystarcza. Także metafory wykorzystywane 
w antropologicznej retoryce, a odwołujące się do przestrzeni, granic, rozwoju, czasu 
– przestają być adekwatnym narzędziem opisu. Podobnie z metaforami całości i 
spójności – schodzą z planu wypierane przez partykularność, asocjacyjność. Mówi 
się także o kryzysie reprezentacji, a przecież wiadomo, że proces reprezentacji musi 

Iluzje etnograficzne – kontekst muzealny
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uczestniczyć w antropologicznej narracji, musi „wypełniać” antropologiczną opo-
wieść.

Natomiast jeśli przyjrzymy się rozmaitym współczesnym obrazom kultury, jakie 
różne jego warianty są malowane, to możemy zauważyć, że zatarte są w nich granice 
między życiem codziennym a sztuką, między tzw. kulturą wysoką a kulturą popular-
ną, że widoczny jest pewien bezład stylistyczny i ludyczne pomieszanie kodów. „Te 
ogólne cechy teorii ponowoczesnych, akcentujących zrównanie i znoszenie różnic w 
obrębie hierarchii symbolicznych, antyzałożeniowość i ogólne dążenie do kulturo-
wej deklasyfikacji, odnieść można również do doświadczeń uznawanych za charak-
terystyczne dla ponowoczesności”4.

Zauważmy także, iż przy analizie takiego stanu kultury zwraca się uwagę na wy-
nikające z niego przemiany w kulturowych doświadczeniach i trybach znakowania. 
Podkreśla się estetyzację życia codziennego i przekształcenie rzeczywistości w ob-
razy. Mówi się o utracie poczucia historyczności i rozdrobnieniu czasu na wieczne 
„teraz” – w czym przejawiać się ma doświadczenie polifrenii: intensywności i osob-
ności mnogich doznań5. W literaturze dotyczącej tego tematu znajdziemy uwagi o 
zaniku rozróżnienia między rzeczywistością a jej obrazem, o kontaminacji towarów 
i znaków, o „oderwanych” sensach (rozerwany związek elementów znaczących i 
znaczonych w znakach), o „hiperrealności”, o fali nowych bodźców wywołujących 
pełne emocji doznania. Wytwarza się nam zatem obraz struktury życia codzienne-
go pokrywanej strumieniem wykorzenionych znaków i symboli. Procesy te, zacho-
dzące obecnie, wyzwalają w ludziach obrazy ich marzeń, które z kolei apelując do 
człowieczych potrzeb i pragnień, estetyzują i odrealniają rzeczywistość. Wielce 
sugestywny i wpływowy Jean Baudrillard powiada, że ciągły, przyrastający stale 
strumień wszechobecnych obrazów w dzisiejszym świecie, zmienia społeczeństwo, 
które przestaje zauważać różnicę między rzeczywistością a jej obrazem, a zestety-
zowane życie tworzy świat symulowany6. Nadmiar informacji dostarczanych przez 
media zderza współczesnego człowieka z nieprzerwanym strumieniem obrazów i 
symulacji. W takiej hiperrzeczywistości – jak to nazywa Baudrillard – nie chodzi się 
o jakąś imitację, multiplikację czy nawet parodię: chodzi o podstawienie w miejsce 
rzeczywistości znaków rzeczywistości.

Warto też zwrócić uwagę, że w takich charakterystykach kultury ponowoczesnej 
wiele cech nadaje jej walory metaforyczne – zwłaszcza poprzez odwołania do obra-
zów, pragnień, wtopienia się odbiorcy ze swoimi pragnieniami w przedmiocie, kiedy 
zatraca do niego dystans. Klasyczna refleksja nad kulturowym różnicowaniem wy-

4 M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, tł. P. Czapliński i J. Lang. W: Post-
modernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz. Kraków, 1997, s. 302.

5 F. Jameson, Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, tł. K. Malita. „Pismo Liter-
acko-Artystyczne”, 1988, nr 4, s. 64-86.

6 J. Baudrillard, The Illusion of the End. Stanford University Press, 1994; tenże, Procesja symulakrów, 
tł. T. Komendant. W: Postmodernizm. Antologia przekładów, dz. cyt., s. 175-189.
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magała odróżnienia form estetycznych od rzeczywistości – tu następuje niwelacja 
tych różnic. A przy braku różnic obrazy apelują do wspomnień postrzeżeniowych 
odbiorcy, do jego sfery nieświadomej. Znaczą więc ikonicznie, czyli przez podo-
bieństwo. Taki metaforyczny układ znakowania znajdziemy w różnych formach dzi-
siejszej ikonosfery.

Pojawia się także w tych charakterystykach aspekt kulturowo-socjologiczny, 
kiedy źródeł podobnego znakowania poszukuje się w środowisku przede wszyst-
kim wielkich miast. Już Walter Benjamin zwracał uwagę na estetyzację miejskiego 
krajobrazu, wprowadzając kontekst architektury, całej ulicznej ikonosfery, masowej 
produkcji kulturalnej i człowieka aktywnie partycypującego w rozmaitych procesach 
kulturowych7. Teraz przywołuje się otoczenie wielkomiejskiej eksplozji produkcyj-
nej, całą ikonosferę i w niej zwłaszcza towar (przedmiot), który przekroczył swoją 
funkcję reprezentowania jakiejś wartości wymiennej i przejął funkcję zastępującą 
wartość użytkową – stał się obrazem spełniającym ludzkie marzenia.

Refleksja nad kulturą, która uwzględniając te autoograniczenia, stawia przed sobą 
jakby pleksiglasową ścianę – demonstruje mianowicie poznawczą bezradność wo-
bec nieskończoności potencjalnie możliwych i wyłaniających się splotów znaczeń, 
a także wyraża zaprzeczenie istnieniu jakiegokolwiek porządku, który regulował-
by wyłanianie się sensów, jakiejkolwiek Prawdy, której ujęciu mogłoby służyć wy-
powiadanie zdań, tworzenia tekstów i obrazów. Ginie więc przedmiot, do którego 
zawsze odnosiła się antropologia. Czyżby zatem nie były przesadzone supozycje 
mówiące o „śmierci” antropologii (etnologii), wysuwane przez Rolanda Barthesa i 
Jeana Baudrillarda?

A co z antropologią poklasyczną w zderzeniu z taką ponowoczesnością? Czy 
może ona opisać stan kultury i świadomości ponowoczesnej, jakich ma użyć do tego 
narzędzi, jak proces reprezentacji powiązać i zestroić z całym przedsięwzięciem an-
tropologicznej narracji? Czy antropologia musi stawać się wyłącznie narcystyczna, 
nastawiona na opis własnych warunków poznawczych? Samowiedza antropologicz-
na jest niewątpliwie bardzo istotna, ale czy przy zaniku przedmiotu antropologowi 
pozostanie wreszcie badanie samego siebie? To niezadowolenie zawodowe dzisiej-
szej antropologii zderza się z jej społeczną popularnością8 – i to nie jest paradoks. To 
raczej sugestia, że antropologia nadal może powiedzieć coś o otaczającym świecie: 
antropologiczny sposób widzenia rzeczywistości, antropologiczny sposób pisania o 
faktach (i to nie tylko w sferze analiz społecznych) może nadal dawać efekt, jakiego 
nie osiągnie się na innym polu. Obecny wymóg refleksyjności nadal wymusza na 
antropologach śledzenie relacji, przyglądanie się tym antropologicznym Innym, ale 
także oglądanie (już jakby w innym lustrze) siebie samego, siebie spoglądającego na 
depozytariuszy innych kultur. 
7 W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, tł. H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań, 1975.
8 Zob. C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, tł. E. Dżurak i S. Sikora. Warszawa, 2000, 
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Aktualne jest także to, co mówił Clifford Geertz, że nadal dyscyplina ta zawiera 
w sobie opowiadanie historii, wytwarzanie obrazków, wymyślanie symboliki, roz-
wijanie metafor – to jej pewnie gwarantuje społeczną poczytność. Ale i sama wiedza 
antropologiczna musi w związku z tym zostać potraktowana jako forma symbolicz-
na, wytworzona przez społeczeństwo, do którego należy antropolog. Bowiem „para-
dygmaty antropologiczne same są formami symbolicznymi. Tworzą one i zakładają 
istnienie pewnych szczególnych światów. Antropologika nie stanowi daru niebios, 
lecz jest funkcją paradygmatycznego kontekstu”9. Antropologia nie musi więc zmie-
niać swojej praktyki, jak to czyni socjologia, która zawsze była konstruowana ade-
kwatnie do pewnego obrazu społeczeństwa (np. Zygmunt Bauman mówił o tej dys-
cyplinie jako pozbawionej własnej logiki, jako o „dyskursie bez formacji”10).

Natomiast antropologia, mając wyraźne „zaczepienie w stałości” i operując 
kontrapunktycznym sposobem patrzenia, jest w stanie zauważyć (także w obecnej, 
naszej rzeczywistości), iż niektóre zjawiska i konteksty po prostu się nie zmieni-
ły, przetrwały czy to jako kontynuacja przeszłości, czy jako jej renesans. Dlatego 
ostrożniej mówi o zachodzących zmianach i o zmieniających się okolicznościach 
wokół niej samej. Idea, że żyjemy w nowych, zupełnie innych czasach – którą pod-
rzuca z gorliwością neofity postmodernistyczna socjologia – wcale nie jest nowa. 
Zresztą ta proklamacja nowych czasów wydaje się charakterystycznym, choć (mimo 
wszystko) replikowanym rysem przedstawianej współczesności. Aliści antropologia 
– jak sztuka postmodernistyczna – nie musi zmieniać technik, wystarczy zmienić 
środki analizy świata, należy więc „robić antropologię” – że odwołam się do znane-
go stwierdzenia Bronisława Malinowskiego.

A jak my prowadzimy najczęściej badania? Opieramy się na wywiadzie kwestio-
nariuszowym, zaglądając przy tworzeniu kafeterii pytań do Bigeleisenów, Fische-
rów, Świątków, Kolbergów, „Wiseł”, „Wiadomości Antropologicznych”, zaglądamy 
jak do krynicy, zapominając często, że to są zideologizowane, wykreowane w swoim 
czasie reprezentacje. „Sprawdzamy to w terenie”, szukając rudymentów i marząc o 
odtworzeniu znaczącej „tablicy Mendelejewa”, której już się odtworzyć nie da w 
puentylistycznej kulturze. Zatrzymujemy się na tzw. zwrocie lingwistycznym, jakby 
już nic potem – w sensie myślowym – się w antropologii nie działo. Ignorujemy idee 
poststrukturalne, z ideą dekonstrukcji i teksturalizmu, czasem „kupimy” jakąś ideę 
ze zwrotu pragmatycznego, etyczno-politycznego czy narratywistycznego. A co ze 
zwrotem kulturowym, który jest ważnym wydarzeniem ostatnich lat w humanisty-
ce? Otwórzmy się szeroko na historię, kulturę, społeczeństwo, politykę, uwarunko-
wania płciowe i klasowe, na bazę materialną. Przyjrzyjmy się sposobom zbiorowe-

9 B. Scholte, Anthropological Traditions. Their Definitions. W: Anthropology: Ancestors and Heirs, ed. 
S. Diamond. The Hague, 1980, s. 76.

10 Zob. Z. Bauman, Intimations of Postmodernity. London, 1991; tenże, Socjologia i ponowoczesność. 
W: Racjonalność współczesności, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. J. Siemek. Warszawa, 
1992, s. 9-29.
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go wytwarzania odpowiednich praktyk kulturowych, śledźmy cyrkulację dyskursów 
kulturowych. Ja taką wersję antropologii nazywam etnografią kontekstową11. Potrafi 
ona uruchomić w praktykach interpretacji wszelkie odniesienia kulturowe. Taka jest 
etnografia „po teorii”. Potrafi ona otworzyć się na życie, na rozmaite praktyki kul-
turowe.

Muzeum także nadaje kontekst artefaktowi, ale kurator (myślę o kompetencjach) 
może to zmanipulować na wiele sposobów. Artefakt wtedy zamilczy, stanie się tylko 
obiektem estetycznym. Dlatego myślę, że w muzeum etnograficznym powinno być 
akurat odwrotnie – to kontekst będzie tworzył obiekt. Przedmiot etnograficzny, choć 
jest realistyczny, nie musi wymuszać banalizacji banalności. Jest reprezentantem 
kultury, więc przytłumia się tu aspekt estetyczny. Jego odczytanie wpisuje się w 
dyskursywną strategię praktyk ekspozycyjnych (a samo odczytanie powinno sta-
wać się częścią znaczenia, które odtwarza). To najpierw uczestnictwo kuratora w 
odczytaniu znaczeń tworzy zamierzone przezeń znaczenie przypisane obiektowi. Za 
taką konstrukcją ukrywa się więc zwykle narrator – często niestety semantyczny 
woluntarysta (lub ignorant). Nie musi to być ciągle, jak przeważnie w muzeum et-
nograficznym jest: narracja w trzciej osobie (były u nas ciekawe próby przejścia do 
pierwszej osoby – np. inscenizacje M. M. Kośki czy P. Szackiego). Muzeum ma 
zresztą wielowarstwową strukturę narracyjną – to kształtuje semantykę obiektów. A 
narrator nadaje obiektowi pewne ramy. Prawo dyskursu muzealnego – unaoczniając 
świat metaforycznie czy metonimicznie – dokonuje jakby porządkowania i organi-
zowania jakiejś rzeczywistości.

Odczytanie sensów wpisanych w wystawę jest zawsze odczytaniem przez kogoś, 
a odczytanie treści następuje zawsze w pewnym horyzoncie interpretacyjnym.

Jaki to horyzont? Czy nasze zestereotypizowane często wyobrażenie o przedmio-
cie badań będzie go nakreślać?

Do muzeum nie przychodzą tylko eksperci etnograficzni czy ludzie „pamiętają-
cy” dawną kulturę, ale dzisiejsi, młodzi i starsi – zanurzeni w polifrenicznym do-
świadczeniu puentylizmu kultury współczesnej.

Może powinniśmy już przemyśleć sytuację, czy nie zastąpić opowiadania bajek i 
historii ich obrazowaniem.

Opowiadać czy obrazować – oto dylemat współczesnej naszej praxis. Można 
przyjąć, że obrazowość jest jawnym atrybutem dzisiejszego świata i jest pojęciem 
globalnym w tym sensie, że odnosi się do maksymalnego zakresu realizowania się. 
Jeśli z antropologicznego punktu widzenia powiemy, że świat jest obrazowy, to 
mamy na myśli, że może być postrzegany w układach zorganizowanych wizualnie 
(choć, oczywiście, jako całość jest niemożliwy do przedstawienia). Ale takie pojęcie 
obrazowości ułatwia potoczne zrozumienie postrzegania, ustrukturyzowania świata 
w przedmioty, w ich układy (nawet fragmentaryczne). Kultura jest przecież na różny 
11 K. Piątkowski, O niektórych pożytkach dla antropologii płynących z wiedzy o literaturze. W: Ojczy-

zny słowa. Narracyjne wymiary kultury, red. W. J. Burszta, W. Kuligowski. Poznań, 2002, s. 19-40.
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sposób urzeczowiona: np. rozmaite idee (filozoficzne czy religijne) znajdują urze-
czowioną formę w tekstach pisanych, a teksty te – nabierając kulturowej autonomii 
– często zapładniają nowe idee. Nawet symbole mają w swej istocie zawarty jakby 
rzeczowy charakter, który ujawnia impuls do kolejnych interpretacji ich znaczenia; 
w ten sposób taka następna interpretacja jest impulsem do ich dalszego trwania 
(oczywiście symbol to treść, a nie idea czy przedmiot, to sama treść urzeczowiona w 
formie wizualnej lub wyrażona przez słowo).

Niestety urzeczowienie odziera także artefakt kulturowy z oplatających go war-
tości, demitologizuje go, bowiem wskazuje na sam przedmiot, a nie na jego uzna-
wane sensy czy mniemane wzory. Następuje tu swoista redukcja do dwóch real-
ności: człowieka i oporu materii, tworzywa. W taki sposób tradycyjna etnografia 
wyznaczała pole zainteresowań tzw. kulturą materialną: kwestie znaczenia, ciągów 
historycznych, estetyki, upodobania (w sensie gustu), konwencji wykonawczych itp. 
pozostawały poza jego granicami. Relacja rzecz – sens traktowana była najczęściej 
w kategoriach „albo – albo”. Artefakt sprowadzany więc bywał do miejsca swego 
powstania, do realności rzeczy najprostszych, opanowanych przez człowieka. Proste 
zapytanie etnografa: co to jest? – można w istocie przełożyć na konkretne: co ten 
przedmiot urzeczowia? Dziś nie unikniemy pytania: co ta wizualizacja znaczy?

Przedmiot przecież jest czymś więcej niż samym sobą, jest nośnikiem tego, co 
nasza wyobraźnia w nim zawarła. Nie bójmy się opisywać czy unaoczniać także 
współczesnego imaginarium; niosą je i przedmioty, w nich zawierają się wyobra-
żenia zbiorowe. Mam świadomość, że wejdziemy wówczas na interdyscyplinarne 
pole – ale nie lękajmy się…

Jeśli prześledzimy historię percepcji czy historię obrazu w kulturze europejskiej, to 
zauważymy znaczące przesunięcia. W czasach dominanty sakralnej w kulturze obraz 
panował nad człowiekiem, łączył się z religią, magią. Można powiedzieć, że chrześci-
jaństwo w czasach swego rozkwitu było doświadczeniem wiary mającej charakter wizu-
alny. Na progu nowożytności, w postępującym procesie sekularyzacji, kiedy pustoszeć 
zaczęły kościoły, poczęły zaludniać się muzea – obraz przeszedł więc do muzeum. Od 
Odrodzenia artyści świadomie tworzyli piękno, sygnując własne dzieła. Proces ten w 
XX wieku ironicznie spuentował Pablo Picasso, a sabotażysta Marcel Duchamp wyrwał 
obraz z obwoluty estetyki. A od lat 1960. lawinowa siła pieniądza zaczyna dominować 
nad obrazem, który z muzeum przemieścił się z kolei na ekran. Choć – paradoksalnie – 
zauważalny jest dziś kryzys wiarygodności obrazu, zaczyna on jednak, w pewnym sen-
sie, rządzić człowiekiem. Zatem obraz kiedyś pochodził od Boga, później był wiernym 
odtworzeniem rzeczywistości – by teraz oddalać się od ludzi.

Gdy dziś wyprodukowany obraz wychodzi z laboratorium, możemy się zastana-
wiać, jak daleko jeszcze można posunąć się w symulowaniu, manipulowaniu – uzależ-
nienie od techniki ułatwia nie tylko manipulację obrazem, ale i całym przekazem (np. 
poprzez specjalną ekspozycję warstwy estetycznej czy ideologicznej). Na margine-
sie dodajmy tutaj, że niesamowita ilościowo inwazja obrazów dotyczących ważnych 
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ostatnio wydarzeń (Bałkany, Nowy Jork, Afganistan, Bliski Wschód, Irak) spowodo-
wała, że trudno było od nich uciec i siłą rzeczy wypadało zająć moralne stanowisko.

W epoce obrazu cyfrowego wszystko jednak może być spreparowane, obraz prze-
staje być dowodem czegokolwiek. Syntetyczny obraz pozbawił więc świat material-
nej tkanki, wprowadził dodatkowy wymiar związany – jeśli można się tak wyrazić 
– ze stanem nieważkości. Możliwa jest podróż w czasie i przestrzeni, zatarła się gra-
nica między obrazem rzeczywistości a obrazem wirtualnym – czyli fikcja nie daje się 
już odróżniać od rzeczywistości. O obrazie uzyskiwanym przy pomocy rezonansu 
magnetycznego, który pozwala na dialog z ludzkim ciałem nie ma co mówić...

W kulturze zatem zakorzeniają się audiowizualne repliki rzeczywistości, wyobra-
żonej bądź realnej. Obecność środków audiowizualnych, nasycenie nimi – że tak po-
wiem – ludzkiej percepcji modeluje w samym człowieku także „medialny” wymiar 
zachowań. Język obrazów ma szansę odwołania się do szerszego zestawu poznaw-
czych narzędzi człowieka, wiąże abstrakcyjną myśl z jej nadawcą (to tylko pozorne 
odwrócenie porządku), co działa przeciw współczesnemu „zmęczeniu” komunikacji 
kulturowej, odświeżając ją i wzbogacając.

Sam zapis audiowizualny jest stosunkowo pełny i w pewien sposób „wierny”. 
Kamera jest – można rzec – środkiem kulturowo adekwatnym, taśma filmowa czy 
magnetyczna, zapis cyfrowy, redukują najmniej wymiarów otaczającej nas rzeczy-
wistości. I choć kamera nie wytwarza indywidualnego, swoistego punktu widzenia, 
to potrafi w pewien sposób „wejść w grę” z dystansem wobec rzeczywistości. W tym 
sensie praktyka audiowizualna przypomina doświadczenie antropologiczne.

Jeśli natomiast pomyślimy o praktyce antropologicznej jako o pewnej wiwisekcji, 
jako o pewnym wnikaniu w strumień świadomości i nieświadomości, to obie prakty-
ki znów wychodzą na wspólne pole. Na jednym planie spotykają się dokumentacja i 
fikcja, „doświadczenia świata” i kreacja.

Nakierowanie na obraz w antropologii to nie tylko odwołanie do nowoczesnych na-
rzędzi multimedialnych, ale także operowanie obrazowością, metaforą lub obrazem jako 
pewną kategorią kulturową. Antropologicznie nakierowana interpretacja ikonologiczna 
– adekwatna do późniejszej interpretacji zagęszczonej Geertza – wprowadza tak istotne, 
szerokie konteksty kulturowe12. W odniesieniu do współczesnej rzeczywistości kulturo-
wej możliwe jest np. posługiwanie się metaforą ram obrazu z użyciem kategorii groteski 
jako kategorii interpretacyjnej13. To nie jedyny trop.

O współczesnej antropologii mówi się jako o sztuce interpretacji. Jak zatem praktykę 
odkrywania sensów odnieść do rzeczywistości ponowoczesnej? Poststrukturaliści pisali 
o „zdradzonym języku”, o zmianach sensu i symbolicznej treści. Analizy Rolanda Bar-
thesa pokazywały, jak mitologie ulegały zniekształceniu, spłaszczeniu, związek sensów 

12 E. Panofsky, Studia z historii sztuki. Warszawa, 1971.
13 K. Piątkowski, Ramy obrazu: refleksje o kulturze. W: Werbalizacja obrazu. Wyznania i perswazje. 

Poznań, 1998, s. 15-23.
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gubił się, a ich milieu rozchodziło się14. Strywializowany (skradziony) język stał się pro-
blemem nie tyle formy, ile zdradzonych i przeinaczonych znaczeń, przybierając w końcu 
postać potocznych opinii, został składowym elementem ideologii ulicy.

Sądzę, że można spojrzeć na tę kwestię poprzez kategorię realizmu.
Realizm jest ciągle istotnym systemem oznaczania, zarówno w obiegu kultury popu-

larnej, jak i wysokiej15. Jako paradygmat kulturowy może zostać zestawiony z innymi. I 
tak: modernizm jako system sygnifikacji gloryfikuje formalną jakość elementu znaczące-
go, a dołuje wartość odniesienia (czyli tego co realne, nośnika znaczeń). Postmodernizm 
z kolei brany także jako specyficzny system oznaczania akcentuje wartość odniesienia, 
lecz oprócz tego w tym paradygmacie kulturowym powstaje sytuacja, że to odniesienie 
samo w sobie staje się wątpliwe (była o tym mowa).W związku z tym to odniesienie 
zajmuje miejsce znaczącego, a to miejsce „opuszczone” przez odniesienie zajmuje zna-
czące (nieoczekiwana zamiana miejsc). Tak w ponowoczesnej kulturze śledzić można 
rozprzestrzenianie się realności poprzez reprezentacje.

W podobny sposób dawne, przedrealistyczne formy znakowania (np. w średnio-
wieczu, w kulturach typu ludowego) ze swym wyraźnym nacechowaniem symbo-
lizmem wykazywały tendencję do uprzywilejowania oznaczanego. Znaczące odno-
siło się nie do tego, co realne (a więc do odniesienia), ale do znaczonego lub też do 
sensów wyższego porządku – symbolicznych.

Jeśli przedefiniujemy realizm, to możemy powiedzieć, że: po pierwsze – daje określo-
ną perspektywę spojrzenia na świat, po drugie – wykorzystuje narrację, która wprowadza 
racjonalnie uporządkowane związki między wydarzeniami, bohaterami itp., i po trze-
cie – ukrywa autorstwo i maskuje proces „produkcji” kulturowego tekstu16. Spróbujmy 
zestawić taką charakterystykę ze współistniejącymi praktykami etnografii/antropologii, 
które można nazwać: etnografią realistyczną – posługującą się językiem naukowej przy-
czynowości i występującą w wersji sentymentalnej (ludolubstwo), dokumentalnej (etno-
grafizm), emocjonalnej (materializm historyczny) czy naturalistycznej (fizykalistyczny 
empiryzm), etnografią modernistyczną – z mocno akcentowaną pozycją teorii i autora, i 
etnografią postmodernistyczną – która nie odkrywa procesu produkcji antropologicznej 
narracji, lecz przenosi czytelnika jakby w środek i „przylepia” do tego, co realne (do od-
niesienia), ale i to okazuje się, jak pokazaliśmy, chimerycznym światem symulacji. Jest 
jednak etnografia kontekstowa, zwrot kulturowy.

Przed badaczem stoi zatem realny wybór.
Na koniec jeszcze jedna uwaga: brak nam krytyki praxis etnograficznej. Dlacze-

go? Być może warunkuje to brak zgody dotyczącej reguł prawomocności w naszej 
dyscyplinie. A także egotyzm środowiska, obawa, że dyskusja – a więc krytyka – 
spowoduje urazę osób, które lubimy.

14 R. Barthes, Mitologie. Warszawa, 2000.
15 N. Abercrombie, S. Lash, B. Longhurst, Przedstawienie popularne: przerabianie realizmu. W: Od-

krywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz. Kraków, 1997, s. 299-334.
16 Tamże.
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Neopragmatyzm narzucił nam pewien powszechny permisywizm – mówimy: nie 
ma dobrych i złych interpretacji, są tylko interpretacje, które zdobyły zwolenników 
i takie, którym się to nie udało.

Być może permisywizm i oportunizm to uboczny skutek tak zalecanej dziś tolerancji, 
a poważniej – są to konsekwencje dzisiejszego pluralizmu metodologicznego.

Iluzje etnograficzne – kontekst muzealny
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MUZEUM I TOŻSAMOŚĆ

W 2002 roku do budynku Muzeum Historii Naturalnej British Museum dobudo-
wano nowe siedmiopiętrowe skrzydło na siedzibę zbiorów zoologicznych – Cen-
trum imienia Darwina. 

„Weszli do ogromnej przechowalni, z rzędami metalowych skrzynek ciągnącymi 
się we wszystkie strony. Jego przewodniczka poprowadziła go w głąb pomieszcze-
nia.

– Mamy łącznie dwadzieścia dwa miliony okazów na siedmiu piętrach – to naj-
większa tego typu kolekcja na świecie. Jesteśmy szczególnie dumni z naszych oka-
zów typowych – to wzorcowi przedstawiciele, dzięki którym gatunek zostaje po raz 
pierwszy wyróżniony i nazwany. Mamy ich niemal osiemset siedemdziesiąt siedem 
tysięcy. Są praktycznie bezcenne…”1

„Zbiory specjalne Muzeum Wojska Polskiego obejmują 109 085 muzealiów wpi-
sanych do inwentarza. Są to głównie: grafika polska, grafika obca, rysunki i akwa-
rele, fotografie, negatywy, pocztówki, plakaty, mapy i archiwalia dotyczące historii 
Wojska Polskiego, w mniejszym zaś zakresie historii wojsk obcych. […] Znaczącym 
darem w okresie międzywojennym było przekazanie kolekcji Augusta Kręckiego, 
zawierającej ponad 3000 fotografii portretowych uczestników Powstania Stycznio-
wego”.2

Na stronie internetowej skansenu w Sanoku można przeczytać: „Pod względem 
ilości obiektów jest największym skansenem w Polsce. […] Na terenie Muzeum 
zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII 
do XX wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych 
i gospodarczych, w Parku znajdują się również obiekty sakralne. […] Dopełnie-
niem działalności wystawienniczej są wystawy czasowe organizowane ze zbiorów 

1 J. Darnton, Spisek Darwina, tł. S. Studniarz. Warszawa, 2007, s. 142.
2 www.muzeumwp.pl/zbiory_specjalne.php.
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własnych (na ekspozycjach i w magazynach znajduje się bowiem blisko 30 000 
muzealiów skupiających zabytki z zakresu kultury ludowej, kultury mieszkańców 
podkarpackich miast i miasteczek, w tym bogate kolekcje ikon, oleodruków, juda-
ików, zegarów, naczyń miedzianych, ceramiki, kilimów oraz innych przedmiotów z 
zakresu sztuki i rzemiosła artystycznego)”3.

Różnica między placówkami polskimi a zagranicznymi dotyczy skali problemu 
wielkości zbiorów: „Luwr prezentuje obecnie na stałej ekspozycji 35 000 obiektów. 
Ponad 445 000 dzieł sztuki leży w magazynach paryskiego muzeum”4. Przewod-
nicy ostrzegają, że na powierzchowne zapoznanie się z salami wystawowymi po-
trzeba co najmniej tygodnia. Zdesperowani Francuzi wydzierżawili markę muzeum 
Dubajowi, zobowiązali się także do kilkuletniego wypożyczenia setek bądź tysięcy 
obiektów – i to wszystko w nadziei, iż publiczność z krajów arabskich i azjatyckich 
zainteresuje się kulturą europejską, francuskimi zbiorami i samym Luwrem, a może 
współczesną sztuką, którą da się sprzedać na bogatym rynku nafciarzy i jubilerów? 
Niewątpliwym walorem tej decyzji jest odzyskanie pewnej wielkości powierzchni 
magazynowej, na której da się umieścić nowo pozyskane dzieła reprezentujące ak-
tualną rzeczywistość kulturową.

Muzeum Egipskie w Kairze zgromadziło 150 000 eksponatów, obejmujących 
pięć tysięcy lat „cywilizacji i historii Egiptu”, co stanowi „ułamek produkcji zręcz-
nych rzemieślników starożytnych”5.

Metropolitan Museum w Nowym Jorku – według założeń – spełnia rolę „wizual-
nej biblioteki” sztuki wszystkich epok: od czasów starożytnego Egiptu, przez sztukę 
grecką, rzymską, europejską, sztukę wielkich cywilizacji i plemienną wszystkich 
kontynentów, po twórczość współczesnej Ameryki i design. Dzieła są „często wza-
jemnie bardzo sobie dalekie ze względu na artystyczny zamysł oraz czas i miejsce 
powstania”, jednak ich nagromadzenie realizuje „nowatorską” ideę „oddania sztuki 
widzom na własność, przywrócenia jej prawdziwej roli i powtórnego odkrycia jej 
pierwotnej, niezbywalnej wartości”6. Autor niestety nie precyzuje, co ma na myśli, 
nie dostrzegając jednocześnie kontekstu zjawiska – skarbca, sezamu napełnionego 
drogocennymi dziełami należącymi do najpotężniejszego posiadacza (przecież nie 
społeczeństwa), w ten sposób komunikującemu otoczeniu swój kulturowy status. 
Ameryka potęgą jest i basta! Jakże zasadne wydają się słowa Johna Bergera, iż sztu-

3 www.skansen.sanok.pl.
4 www.artinfo.pl.
5 Wielkie muzea. Muzeum Egipskie, Kair, teksty S. Andrenucci, przeł. W. Bąkowski. Warszawa, 2007, 

s. 7.
6 Wielkie muzea. Metropolitan Museum, Nowy Jork, teksty A. Fazzini, przeł. H. Szulczewska. Warsza-

wa, 2007, s. 9.
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ka – bazując na swoim fundamentalnym autorytecie – usprawiedliwia większość 
innych form autorytetu; sprawia, że „nierówność wydaje się szlachetna, a hierar-
chia ekscytująca”, natomiast jej kondensacja i nagromadzenie gloryfikuje system, 
zawieszając refleksje nad znaczeniem, by nie rzec: czcią otaczającą dzieła dawne i 
pobłażliwością wobec „nieudolnych” kreacji etnosztuki7.

Myślę, iż jaśniejszą koncepcję w tej materii prezentuje British Musem, które w 
ponaddwustupięćdzisięcioletnich dziejach ewoluowało od miejsca przechowywania, 
konserwacji i zabezpieczenia zbiorów, do rozumienia muzeum jako instytucji mode-
rującej procesy poznawcze. Zatem kolekcjonerstwo ustąpiło dążeniu do stworzenia 
ogólnodostępnych zbiorów dla demokratycznie rozumianej publiczności. „Ostatnim 
etapem tej ewolucji jest postrzeganie obiektu muzealnego jako nośnika przekazu 
kulturowego”, pełniącego ważną funkcję symboliczną, stąd ze szczególną troską 
eksponowanego podług wybranej strategii wystawienniczej. „Takie podejście jest 
odzwierciedleniem świadomości, że to właśnie pomysł na pokazanie publiczności 
obiektu muzealnego jest podstawowym nośnikiem komunikatów niewerbalnych”8. 
Tylko działy sztuki i kultur starożytnych zgromadziły w swoich magazynach 6 mi-
lionów przedmiotów.

Jeżeli te przedmioty – odzwierciedlające procesy społeczne i zjawiska kulturowe, 
mogą stanowić: znaki statusu, nośniki znaczenia i ekwiwalencji w obrębie tej samej 
bądź między odrębnymi kulturami, podstawę wartości estetycznej, składniki rytu-
ału, stylu życia, przejawy wiedzy i pojęć, wreszcie kwintesencję wartości różnych 
rodzajów dyskursu9, to bez względu na wybór opcji teoretyczno-metodologicznych, 
nasuwa się szereg zasadniczych wątpliwości:
- czy jest możliwe „formatowanie” tekstów złożonych z obiektów stanowiących re-

konstrukcję dyrektyw dyskursu historycznego, czy jest możliwe stworzenie faksy-
mile przeszłości, bądź wypreparowanych z niej zjawisk, czy jednak tylko odtwo-
rzenie ich kształtu na tle swoistej scenografii?

- czy adekwatność tekstów polega na ich oryginalności i usytuowaniu in situ, czy 
jest możliwe użycie replik, technologii, materiałów, technik multimedialnych?

- którą fazę istnienia tekstu prezentować, jak traktować transformacje, mutacje, ak-
sjologię kulturową, dekonstrukcję tekstu?10 Umberto Eco, pracując nad projektem 
multimedialnej encyklopedii, uświadamiał, że samo średniowiecze trwało tyle 

7 Zob. np. J. Berger, Sposoby widzenia, przeł. M. Bryl. Poznań, 1997, s. 29-33.
8 Wielkie muzea. British Museum, Londyn, teksty S. Andrenucci, T. Pedrazzi, F. Taddei, C. Zaccagnino, 

przeł. A. Niebieska. Warszawa, 2007, s. 7.
9 Zob. T. Dant, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, przeł. J. Barański. Kraków, 2007, s. 

49.
10 Przykład pierwszy z brzegu: Matka Boska Skępska – rzeźba po renowacji została przywrócona do 

„pierwotnego” stanu, pozbawiona płaszcza, który stanowił jej atrybut we wszystkich replikach w 
sztuce ludowej. Na tym tle zresztą dosyć długo trwał konflikt. Z takimi problemami borykają się 
również architekci i konserwatorzy.

Muzeum i tożsamość
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czasu, ile żywot kultury europejskiej od Oświecenia do dzisiaj. Co począć z ideą 
dzieła otwartego?

Zatem przytłoczeni masą dzieł i przedmiotów, uprzedzeni, że surrealistycznie 
prędko rozszerzający się świat współczesnych ludzi, generujący nieogarnioną ilość 
rzeczy i w demokratycznym zacietrzewieniu upierający się przy równoprawności i 
równowartości rzeczy wszystkich, powinniśmy znaleźć kategorię porządku i opisu. 
Kategorię wizualizacji i ustanawiania wartości, kompatybilną z takim stanem rze-
czywistości, dającą możliwość tworzenia formuł interpretacji i strategii instytucjom 
muzealnym, satysfakcjonujących jednocześnie publiczność, która zawsze będzie 
stawiała pytanie: kim jesteśmy? Pytanie o tożsamość.

Studia nad tożsamością mogą być sposobem wyjścia z impasu, sposobem na 
okiełznanie potwornych ilości obiektów i nawiązanie dialogu z publicznością, 
bez schlebiania najprostszym gustom i przekształcania prestiżowych i nobilito-
wanych instytucji w „figloraje” pop-muzealne.

Studia nad tożsamością mogą wydawać się przedsięwzięciem dosyć utopijnym. 
Sama wzięłam udział w konferencji dotyczącej tożsamości miasta – Łodzi, przy 
czym intencją głównych organizatorów – architektów i plastyków z Fundacji Ulicy 
Piotrkowskiej, było arbitralne określenie właściwości i cech, stanowiących o tożsa-
mości tego miejsca. Na zakończenie chcieli „wydać dekret” – zapisać obowiązującą, 
obligatoryjną definicję tożsamości Łodzi. Próbowałam się nad tym zastanowić11:

Skarby świata całego Hrabala to najpiękniejsza próba opisania i zrelacjonowa-
nia tożsamości miejsca – miasteczka, którego już nie ma, bo nie ma ludzi – świad-
ków egzystencji bohaterki, znawców i koneserów jej świata, współodczuwających 
i wtajemniczonych w znaki i sensy słów i obrazów. Żeby sformułować tożsamość, 
Hrabal potrzebuje dwustu stron i pamięci protagonistów kreującej detale, smaki, 
kolory, zdarzenia, emocje i uczucia, ikonosferę i metafizyczne doznania. Hrabal ma 
szczęście, bo alter ego autora – bohaterka książki, kocha swoje miejsce i swój czas 
w sposób absolutny i bezkrytyczny, odtwarzając każdy fragment i okruch świata, 
który minął nieodwracalnie, choć gorzka świadomość, „że wszystko to odwiezie-
my na śmieci, że nic mi już nie ciąży, że wszystko zostało zmiecione”12, pogrąża 
całe zjawisko w oparach absurdu. Jakby dziecko, bawiące się figurkami, zrzucało je  
ze stołu.

Co zatem pozostaje, co decyduje o tożsamości miejsca w przestrzeni? Zachowa-
nie indywidualności i własnego świata wewnętrznego oraz świadomość nieprzemi-
11 Na podstawie tekstu Być obecnym… W: Tożsamość miasta, „Kronika Miasta Łodzi”, 2006, 1, s. 92-

97.
12 B. Hrabal, Skarby świata całego, przeł. A. Czcibor-Piotrowski. Warszawa, 1985, s. 193.
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jalności sztuki – konkluduje Hrabal. To stwierdzenie nie traci swojej merytorycznej 
wagi również, jeśli kierując się aktualnym stanem refleksji humanistycznej i po-
trzebami sytuacji dokonamy zabiegu partykularnej dekonstrukcji obu tych pojęć. 
We wszystkich wizerunkach, jakie miasto powołało do życia, w całości ikonosfery, 
sztuką (nie wchodząc w szczegółową argumentację teoretyczną) nazwę fragmenty 
architektonicznej tkanki miejskiej semantycznie ważne i dystynktywne jako repre-
zentacje praktyki kulturowej oraz kontekstualne kreacje z ich integralnymi procesa-
mi, odróżniane od nie-sztuki. Konkretne formy, parafrazując Freedberga, konotują 
swoim kształtem konkretne cechy modelu świata, do którego należą, ale te obra-
zy nie są podobiznami „jakiegoś odwzorowanego bytu, lecz pozostają w bytowym 
związku z tym, co odwzorowane”13.

Powyższe konstatacje uświadamiają skalę trudności działań w tej materii. Sądzę 
przeto, iż organizatorzy konferencji cel postawili przed sobą zgoła utopijny – zdefi-
niować tożsamość miasta nie zredukowanego do jednostkowego aktu bycia w czasie 
i przestrzeni, do cezury czasu historycznego. Dobrze, że określili, dla kogo tego zada-
nia chcą się podjąć – dla obecnych depozytariuszy kultury, żeby wiedzieli, gdzie są i 
kim są, żeby się „zadomowili” w miejscu nacechowanym emocjonalną i semantyczną 
niespójnością, może obcością. Żeby przez kontekstualizację potrafili poradzić sobie 
z innością i ulotnością, wykreowanymi przez globalną informację i popkulturowe 
narracje podlane sosem upraszczających mityzacji, a tworzące klisze i stereotypy.

 
Niestety, nasze miasto nie jest uwielbiane, a bywa nawet odrzucane w prywat-

nych projektach tożsamości jego mieszkańców. Studenci Katedry Etnologii UŁ 
prowadzili dotyczące tej kwestii badania, których wyniki znalazły się w pracy Ra-
dosława Zielińskiego, absolwenta etnologii z 2004 roku14. Chodziło tu o ustalenie 
związku emocjonalnego łączącego respondentów z przestrzenią miasta, o pozycję, 
jaką zajmuje Łódź w konstruowaniu ich tożsamości. Dlatego pytanie inicjujące te 
rozważania dotyczyło rozumienia pojęcia patriotyzmu lokalnego.

„To jest na pewno jakiś rodzaj przywiązania do miejsca, w którym się żyje, jakiś 
szacunek do tego miejsca, jakiś związek emocjonalny z miastem, z jego mieszkańca-
mi, poczucie wspólnotowości, jakaś sakralizacja tego miejsca, uznawania go nawet 
w irracjonalny sposób za miejsce szczególne i jakoś lepsze od innych miast. Cza-
sami jest to wbrew zdrowemu rozsądkowi, ale na tym właśnie patriotyzm lokalny 
polega. Takie szczególne przywiązanie do miejsca i traktowanie go jako swojego 
miejsca na ziemi i troska o to, żeby wyglądało to miejsce lepiej niż inne miejsca”. 
[AZAK 4, s. 2]

13 D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot. Kraków, 
2005, s. 78-79 i nast. Stwierdzenie Gadamera.

14 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Nowiny-Sroczyńskiej w Katedrze 
Etnologii UŁ.
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„To jest ciężkie pytanie. Mój patriotyzm lokalny ostatnio nie jest w zbyt dobrej 
formie. Kiedyś był. Nie wiem, dużo ludzi wyjeżdżało z Łodzi z moich znajomych, 
starszych ode mnie, głównie z powodu pracy i mnie to trochę wkurzało, ale w tym 
momencie stwierdziłem, że chyba sam tak zrobię, bo w Łodzi jest po prostu ciężko 
w porównaniu na przykład z Warszawą”. [AZAK 7, s. 2]

„To jest przywiązanie do miejsca. Miejsca pojętego jako przestrzeń, w której się 
człowiek wychowuje, żyje, obraca na co dzień. Przestrzeń, w której pracuje, w której 
krzyżują się jego spotkania, przyjaźnie, znajomości. Wszelkie tego typu rzeczy, z któ-
rymi się ma związek emocjonalny. Ja myślę, że ma jakiś związek i sentyment do tego 
miejsca, do tego miasta. Zwłaszcza, że ostatnio się często przeprowadzałam i miałam 
okazję mieszkać w różnych jego częściach i nawiązywać znajomości w związku z 
miejscami, w których mieszkałam, nabywać przyzwyczajeń, obserwować to, co się 
dzieje dookoła. […] Czuję się związana z Łodzią. Na pewno jestem też mentalnie 
ukształtowana przez warunki, które tutaj są. Mam na myśli totalną beznadzieję, która 
tu panuje już od dłuższego czasu. Niestety takie mam wrażenie i przez pryzmat tego 
ciężkiego życia w tym mieście patrzę na inne zjawiska i inne rzeczy”. [AZAK 3, s. 2]

W dalszej kolejności rozmówcy odpowiadali na pytanie, co to znaczy być łodzia-
ninem:

„Łodzianin to chyba po prostu ktoś, kto jest związany z tym miastem poprzez to, 
że mieszkał tu, wychował się tu i w takim sensie jestem łodzianką. Tak naprawdę 
to lubię to miasto i nie mogę powiedzieć, że jakiś dyskomfort czuję specjalny tutaj. 
Lubię to miasto, ale jednocześnie uważam, że w każdej chwili byłabym w stanie 
przeprowadzić się gdzie indziej i zaadaptować się do innego otoczenia. To nie jest 
tak, że chcę tu mieszkać już na zawsze i że znalazłam już swoje miejsce na ziemi 
właśnie tutaj. Jednak lubię Łódź”. [AZAK 4, s. 3]

„To znaczy mieć chyba jakąś świadomość tego miejsca. Mieć jakąś wiedzę na 
temat historii, zabytków, miejsc i przede wszystkim czuć emocjonalny związek do 
tego miejsca. Te warunki, które tu panują, strasznie się zmieniają. Dla mnie nie za-
wsze mieszkać w Łodzi oznaczało coś złego”. [AZAK 8, s. 3]

Wreszcie zaczęto dociekać, czy respondenci mają poczucie dumy wynikające z 
faktu związków z tym miastem:

„Trudno być dumnym z tego, że Łódź jest miastem biednym, ze słabo wykształ-
conymi mieszkańcami, zawsze w cieniu innych miast, z dużym bezrobociem, biedą 
i brudem, ale z drugiej strony jestem dumny z jej przeszłości i z tego, że miasto 
potrafiło się rozwinąć w takim tempie”. [AZAK 9, s. 3]
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„Nie, nie jestem dumny. To znaczy mógłbym mieszkać na przykład we Wrocła-
wiu czy w Krakowie. No nie wiem, nie nazwałbym tego dumą, nie nazwałbym tego 
uczucia dumą. Po prostu jestem przywiązany i tyle. Zależy mi na tym, jak w Łodzi 
to wszystko się rozwija, czy powstają jakieś nowe, fajne miejsca czy coś się fajne-
go dzieje. Ale nie jestem dumny, nie mam takiego uczucia w stosunku do miasta”. 
[AZAK 3, s. 2]

Widać z tych wypowiedzi, że tożsamość Łodzi stanowi kategorię nieostrą, roz-
mytą, negatywnie waloryzowaną przez monochromatyczne klisze miasta biednego 
i zdegradowanego. Brakuje udomowienia, ograniczenia i personalizacji, a ponieważ 
podług Tima Edensora ludzie nie potrafią być bezosobowo lojalni, stosunek do mia-
sta jest co najwyżej konwencjonalny15.

 
Kultura lokalna, określana jest często mianem kultury „dzikiej”, niskiej, sponta-

nicznej i pozbawionej wymiaru metarefleksji (Gellner). Ponieważ środki masowego 
przekazu transmitują i rozwijają przede wszystkim kulturę popularną, lokalne formy 
potoczności – tradycje, święta, zabawy i inne rodzaje rozrywki, celebracje, kulty, 
aksjologie przestrzeni – mają małe szanse konkurować ze „sformatowanymi” pro-
jektami, a lokalne elity są tylko jednym z aspektów wytwarzania tożsamości.

Tradycje nie są spetryfikowane czy archaiczne – ulegają one ciągłej reinterpreta-
cji w różnych kontekstach. Problem z Łodzią polega na tym, że nawet nie spróbo-
wano określić istoty tej kategorii zjawisk, poza prosto rozumianym „robotniczym 
etosem” miasta. W kontekście nowoczesności brzmi to nie tyle archaicznie, ile nie-
mądrze, bowiem pomijane są najbardziej istotne dla współczesności sfery kultury 
– nauka, elity przemysłowe, kontakty międzynarodowe (bardziej niż wielokulturo-
wość), sztuka i architektura o charakterze dystynktywnym – pałace i fabryki, kapi-
tał, kreatywność. Co ciekawe, są one zarazem kategoriami fundującymi kontekst 
kultury fabrykanckiej, która była kulturą założycielską tego miasta. Te kategorie są 
atrakcyjne dla ludzi i należałoby zainscenizować je na nowo, na większą skalę. Ich 
kodyfikacja nada im status uznanych łódzkich ceremonii, z którymi łatwo będzie się 
identyfikować. Oczywiście państwo „socjalistyczne” nawet nie tyle zignorowało, ile 
unicestwiło „fabrykanckość”. Próbowano „oswoić” Łódź przez prawomyślną kliszę 
identyfikacyjną – miasto robotnicze, a na dodatek „robotnicze inaczej” – kobieco; 
zatem podrzędnie, biernie, nierównoprawnie, przez tzw. umniejszoną tożsamość, 
która jest społecznie kobietom przypisana. W takiej identyfikacji odbiły się schema-
ty habitusów płci16, które funkcjonują jako matryce percepcji, myślenia i działania, 

15 Te refleksje powstały z inspiracji tekstem T. Edensora, Tożsamość narodowa, kultura popularna i 
życie codzienne, przeł. A. Sadza. Kraków, 2004.

16 Kulturowo przypisywana tożsamość, zestaw cech charakterystycznych, właściwości, czego w przy-
padku Łodzi nie należy lekceważyć.
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są one bowiem uniwersalne, narzucone wszystkim członkom społeczeństwa jako 
struktury transcendentne historycznie. Stąd klisza miasta gorszego, ubogiego, nie-
istotnego w skali kraju (zabawne, ale przecież brakuje go nawet na mapach pogody, 
bo ma być taka jak w Warszawie; zjawiska semantycznie ważne zawsze zostają – 
nawet przy maksymalnej redukcji tekstu).

Znaczenia symbolicznych elementów kulturowych nie da się w pełni ustalić, ale 
muszą istnieć symbole ważne, które określają miasto. Oczywiście ich areał znacze-
niowy musi być elastyczny, jeśli mają one zachować swoją istotność dla różnych 
grup ludzi na przestrzeni czasu. W Łodzi brak określonych symboli identyfikujących 
miasto: pałac Poznańskiego? ul. Piotrkowska? prząśniczka? student? – żaden z nich 
poza Piotrkowską, której brakuje wizualizacji, nie został wylansowany. Z czym się 
mają mieszkańcy utożsamiać, z łódką? Ustalone symbole trzeba nieprzerwanie od-
twarzać, przypominać identyfikację i chronić znaczenia. Może najlepiej wykreować 
ten symbol, jak wieżę Eiffla. Bez tego nie ma integracji ludzi.

Jak twierdzą badacze, symbole stanowią świadectwo odróżniające „nas” od 
„nich”, a jest to fundament budowy tożsamości. Ponieważ społeczność łódzka jest 
tak niejednorodna, należy podjąć decyzję dotyczącą doboru zasobów kulturowych 
w celu stworzenia wspólnych mianowników kulturowych – zdroworozsądkowych 
i akceptowanych przez mieszkańców. Łatwo w tym przypadku przekroczyć grani-
cę dopuszczalnych reprezentacji – to, co akceptuje jedna narodowość, nie musi się 
podobać drugiej. Niezbędne jest zatem powołanie grupy ekspertów – w skład której 
weszliby antropologowie kultury, historyk, socjolog, architekt, moderator inicjatyw 
lokalnych – aby wyznaczyć kulturowy obszar koegzystencji. Należy przy tym pa-
miętać, że w naszej wizji tożsamości ważniejsze są raczej powiązania praktyczne i 
dyskursywne niż pierwotne pochodzenie i nieprzemijające cechy wspólne. Innymi 
słowy zwracamy uwagę na formuły słowne, miejskie identyfikatory, dokumenty, 
szyldy, formy rekreacji, pejzaż i architekturę, popularnych bohaterów i bohaterki, 
formy etykiety i wszystkie dystynktywne zwyczaje, obyczaje, style, sposoby postę-
powania i odczuwania wspólne dla mieszkańców. Ponieważ teksty są generowane 
przez różne źródła (dziennikarze, gwiazdy popu, twórcy reklam, sportowcy, arbitrzy 
kultury wysokiej), również w tej hybrydyczności trzeba odwoływać się do wspólne-
go mianownika.

Oczywiście kultury nie da się ograniczyć do świadomie wykorzystywanej sym-
boliki. Nie można również ignorować popularnych form i formuł na rzecz tych, któ-
re konstruują elity. Tym bardziej, że Łódź nie miała nigdy takiej odmiany kultury 
popularnej jak kultura ludowa, którą w innych ośrodkach miejskich z lubością się 
przywołuje.
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Istnienie w kulturowej przestrzeni jest ograniczone czasem, który determinuje 
obecność, ale dramatycznie uniemożliwia identyfikację z miejscem. Bo świat czło-
wieka jest rozpoznawalny przez obecność innych ludzi – „własnych”, będących 
świadkami naszego istnienia. Czas unicestwiający świadków, wyobcowuje nas z 
miejsca, przestrzeni, która staje się już nie nasza. Jeżeli tylko sztuka, jak mówi Hra-
bal, „jest wieczna”, potraktujmy ją jako fundament, dekalog i znak pamięci miasta.

Brakuje nieustannej i odnawialnej inscenizacji łódzkiej tożsamości. W przypad-
ku tego miasta jej odgrywanie ma charakter przypadkowego procesu zależnego od 
umiejętności i chęci aktorów, kontekstu i sposobu jego interpretacji przez publicz-
ność. Oczywiście nie jest możliwe dokładne odtworzenie całości tekstu opisujące-
go tożsamość Łodzi, a stałość znaczenia jest nieosiągalnym celem (Schieffelin), do 
którego się dąży. Oprócz tego musimy mieć świadomość, że – jak twierdzi Schulz 
– „klarowne i wyraźne doświadczenia przeplatają się z mglistymi domysłami; supo-
zycje i przed-sądy mieszają się z mocno ugruntowanymi dowodami; motywy, środki 
i cele, a także przyczyny i skutki są łączone ze sobą bez właściwego rozumienia 
rzeczywistych powiązań między nimi. Wszędzie są luki, przerwy, nieciągłości”17.

Czy to znaczy, że mamy zrezygnować? Nie. Dokonać selekcji zjawisk, opierając 
się na kategoriach dla tego przedsięwzięcia semantycznie najważniejszych:

Ikonosfera – znaki pamięci, architektura, współczesność (bo sztuka jest wiecz-
na) – współczesny tekst wizualny, który będzie na miarę aspiracji mieszkańców, po 
znalezieniu architektonicznego konsensusu; każde pokolenie pozostawia po sobie 
ślady materialne, jako swoją sygnaturę. Nie można oczekiwać od mieszkańców, że 
zadowolą się akceptacją lub rekonstrukcją form nieadekwatnych do współczesnego 
świata. Miasto jest przestrzenią ludzi i dla ludzi, a odwzorowanie tej przestrzeni 
powstaje przez sublimacyjną formę tu i teraz.

Historia – opowieść, być może zredukowana do mitu genetycznego, heroicz-
nego, fundowania nowego mitu Łodzi. Narracja to metoda nadawania tożsamości. 
Należy przy tym uwzględnić zróżnicowanie kulturowej publiczności (specjaliści i 
dyletanci, koneserzy i przypadkowi uczestnicy, różne pokolenia i depozytariusze 
różnych typów kultur) w aspekcie kodów językowych i niefundamentalnych warstw 
aksjologii.

Spektakl – scenariusze i dekorum; rytuały inkorporacyjne i inskrypcyjne – pa-
mięć zwyczaju społecznego. Wspomnienia i tożsamość stają się częścią wykonaw-
ców. Często wyrażają metaspołeczny komentarz, stanowiący celebrację i odnowie-

17 T. Edensor, Tożsamość narodowa…, dz. cyt., s. 131-132.
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nie ideałów oraz konwencji społecznych, jak mówi C. Geertz. Transmisja tożsamo-
ści charakteryzuje się wysoką wartością kreującą i dlatego bardzo silnie organizuje 
programy przywoływania zbiorowej pamięci. Nie wymagają one dalszej dyskusji, 
co zabezpiecza przed procesem narastającego kwestionowania, z którym wiążą się 
wszystkie praktyki dyskursywne (Connerton) – czasu świętowania i przestrzeni wy-
branych (łódzkie partykularyzmy). Tam, gdzie brak scenariuszy, za każdym razem 
od nowa usiłuje się zorganizować formułę transmisji tożsamości, uwzględniającą 
aktualne grupowe interesy, a nawet polityczne fantasmagorie. I żadna tradycja oby-
czajowa, jako że nigdy nie była skodyfikowana na poziomie całości łódzkiego mi-
krokosmosu, nie może stanowić odtwarzanego wzorca. Figurki już spadły ze stołu. 
Pamiętajmy przy tym o pierwszeństwie sfery wizualnej, spowodowanej hipereste-
tyzacją współczesnej kultury. Dlatego wszelkiego rodzaju koncepty promocyjno-
reklamowe do niej powinny się odwoływać. To chyba istotna sugestia, że symbol-
piktogram, tekst wizualny będzie miał większą wagę niż najlepiej skonstruowany 
slogan czy najbardziej adekwatne pojęcie w języku naturalnym ustanowione.

Z perspektywy właściwości współczesnej kultury widać konieczność budowy 
marki miasta – w jej obszar muszą wejść zarówno charakterystyki znaczące, jak i 
emblematy. Dzieje się tak również dlatego, że – jak twierdzą Burszta i Kuligowski18 
– wieloznaczność pojęcia tożsamości, zarówno w jego kształcie odnoszącym się do 
jednostki, jak i zbiorowości, staje się stanem nie do przezwyciężenia. Celowa, in-
tencjonalna kreacja marki może służyć łodzianom jako główne źródło ich samodefi-
niowania, co daje możliwość polemiki ze zbiorową presją narzucania obowiązującej 
tożsamości i kierowania się własnymi przekonaniami. To jest definiowanie własnej 
tożsamości jako odrzucenie tego, co inni chcieliby nam narzucić. Zanik trwałych i 
niepodważalnych kontekstów istnienia zmusza do budowania własnej tożsamości z 
fragmentów najróżniejszej proweniencji, które nie muszą składać się na jakąkolwiek 
spójną i skończoną całość. Zatem sens tożsamości odnajdujemy przez jej niekończą-
cą się artykulację, co zależy również od użytych środków ekspresji, a te są właściwe 
dla tworzenia marki.

To, co jest możliwe, to budowa narracji uwzględniających czasowy wymiar ludz-
kiego istnienia, podkreślanie znaczenia tu i teraz, uwzględnianie globalnych standa-
ryzacji. Tożsamości są nadawane społecznie i w takim trybie potwierdzane. Cała ta 
struktura jest dynamiczna, zmienna w czasie i powstaje „na przecięciu wzajemnej 
interakcji ja i społeczeństwa”. Zatem najbardziej trwałym elementem tego całego 
procesu jest materialne, fizykalne, kulturowo wykreowane miejsce – miasto jako 
„kamienna” persona.

18 W. J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Warszawa, 
2005, s. 222-255.
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Sądzę, iż pewne sugestie są możliwe do akceptacji i realizacji na poziomie pra-
xis w kontekście muzealnym. Intuicja, że w kontekście organizmu miejskiego brak 
środków, urzędnicza inercja i niechęć do dialogu uczynią z projektu utopię, okazała 
się być słuszna.

W muzealnych działaniach studia nad tożsamością, traktowane są coraz poważ-
niej. Doskonałym przykładem była wystawa, zorganizowana przez Muzeum Ży-
dowskie w Nowym Jorku w dniach 22 października 2006 – 25 lutego 2007 roku, 
zatytułowana „Projekt o tożsamości żydowskiej: nowa amerykańska fotografia”.

Ukazała ona trzynastu nowych oraz doświadczonych artystów, którzy byli zo-
bowiązani przez Muzeum do stworzenia dziesięciu projektów skupiających się na 
różnych społecznościach żydowskich w Stanach Zjednoczonych. Poprzez prace 
tych fotografów, wystawa przekazała kwestie związane z odbiorcami żydowskimi i 
nieżydowskimi, takie, jakie w rzeczywistości dostrzegamy, jakie stworzyły granice 
między ludźmi. Używając kultury żydowskiej jako soczewki, projekt o tożsamości 
żydowskiej badał wymieszaną i złożoną rasowo, narodową oraz kulturalną tożsa-
mość współczesnych Amerykanów.

Projekt o tożsamości żydowskiej badał heterogeniczność współczesnych Amery-
kanów przez pryzmat tożsamości żydowskiej. Jej gałęzie, czyli tożsamość etniczna, 
rasowa, religijna i wielokulturowa, różnorodność oraz włączenie, są istotnymi kwe-
stiami dla milionów Amerykanów. Amerykańscy Żydzi są powszechnie postrzegani 
jako homogeniczna grupa etniczna, w której materiał społeczności uległ przemianom 
przez przekształcenie, adopcję, małżeństwa w obrębie rodu, imigrację, rodziny wie-
lorasowe, gejowskie i lesbijskie. Ten kierunek powtarza zmieniającą się oraz wielo-
płaszczyznową definicję tego, co oznacza bycie Amerykaninem w XXI wieku.

Spleciona z trzech tematycznych nici, wystawa rozważa rasę, społeczność i dom. 
Pierwsza z nich, „Kto jest Żydem?”, śledzi rasę oraz to, jak doświadczenia bycia 
Żydem i Azjatą, Żydem i Latynosem, Żydem oraz Murzynem i Żydem oraz człowie-
kiem łączącym dwie rasy może być przedstawione wizualnie. Zawiera ona dzieła 
następujących artystów: Dawoud Bey, Nikki S. Lee, Shari Rothfarb Mekonen i Avi-
shai Mekonen oraz Chris Verene. Druga, „Co jest społecznością?”, na nowo rozważa 
role, jakie odgrywają granice, rytuały oraz etniczne i kulturowe dziedzictwo. Prace 
osób takich, jak Yoshua Okon, Jamie Permuth oraz Tirtza Eden i Brian Karl badają 
napięcie pomiędzy pojedynczymi osobami a różnymi grupami rasowymi i etniczny-
mi, którymi jednocześnie kierują. W ostatniej, „Gdzie jest dom?”, Rainer Ganahl, 
Jessica Shokrian, a także Andrea Robbins oraz Max Becher odkrywają, do jakiego 
stopnia Ameryka staje się „domem” dla Żydów, którzy emigrują do Stanów Zjedno-
czonych i do jakiego stopnia indywiduum żyje na wiecznym wygnaniu.

Aby prześledzić współczesny amerykański judaizm, Muzeum Żydowskie w No-
wym Jorku wyznaczyło mistrzów znanych dzięki zgłębianiu kwestii tożsamości. 
Przywołując niezliczone style życia i grupy etniczne, kumulacyjna wizja twórców 
wskazuje, że tożsamość jest procesem stawania się – zmiennym, wielowątkowym i 
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zbudowanym społecznie. Prace dotyczą bezkompromisowych pytań o Żydów oraz 
całość amerykańskiego, wielokulturowego społeczeństwa. Kto jest Żydem? Co to 
znaczy być Żydem? Kto o tym decyduje?

Dzięki powiązaniu ze swoimi tematami poprzez różnorodność znaczeń, artyści 
wystawy przesunęli granice dokumentalnych oraz estetycznych zbliżeń, aby zbadać 
naturę mediów fonograficznych i ich zdolność dostarczenia wiarygodnego, prawdzi-
wego wrażenia. Wplatając zarówno tradycyjne, jak i eksperymentalne zbliżenia, te 
innowacyjne projekty zawierają klasyczne czarno-białe fotografie, kolorowe zdjęcia 
w dużej skali, projekcje wideo złożone z mnóstwa kanałów i instalacje multimedial-
ne, aby naszkicować złożone i często zaskakujące drogi, jakimi żydowscy Ameryka-
nie borykają się z własną tożsamością19.

Jak pisze Burszta, w ujęciu symbolicznego interakcjonizmu tożsamość staje się 
ideą dwuznaczną. Może być bowiem gwarantem indywidualizmu albo służyć wspól-
nocie jako najważniejsze źródło jej samodefiniowania.

W tym pierwszym przypadku mamy sprzeciw wobec narzucania obowiązujących 
tożsamości jednostkom, w drugim – próbę zachowania własnej odrębności np. w 
kontekście ideologii multikulturalizmu. W obu przypadkach chodzi o zachowanie 
własnej wersji charakterystyki, a jednym ze sposobów jej zachowania jest narracy-
zacja tożsamości, nadanie jej charakteru niezmiennej ciągłości w czasie.

Na poziomie jednostkowym powstaje zjawisko zinstytucjonalizowanych biogra-
fii, na poziomie społecznym – przy nadmiarze możliwości, przy braku spójności 
języków – chaotyczne konstrukcje tożsamości nigdy nie przybierają wartości osta-
tecznej i prawie natychmiast się dekonstruują.

Oczywiście instytucje kulturowe, zwłaszcza te powołane w innym porządku ak-
sjologicznym, mają inne wyobrażenia tożsamości.

Jak twierdzi Delaney – muzeum stanowi formę wytwarzania i dyscyplinowania 
tożsamości przez samą formułę wytwarzania wiedzy i kontrolę sposobów postrze-
gania rzeczywistości – klasyfikowanie, włączanie, separacja, aranżacja. Funkcja 
muzeum jest zatem opresyjna (według M. Foucault – wiedza jest w gruncie rzeczy 
konstruowana i odzwierciedla relacje władzy). Muzeum racjonalizuje kategorie kul-
turowe podług tradycji świata zachodniego, kataloguje je i dostarcza jako aksjoma-
tyczną wiedzę wyjętą z kontekstów i interpretowaną zgodnie z epistemologią. Mu-
zeum determinowane modernistyczną nauką – bo w takim momencie systemowym 
powstało – nie zauważało do niedawna tego, czym nie zajmowała się historia oraz 
historia sztuki: nie było kobiet, nie było pamięci, nie było codzienności, nie było 
złego gustu. Wszelka sztuka w muzeum nabierała charakteru historycznego. Twórcy 
ekspozycji wierzyli i wierzą w interakcyjny charakter stosunku widza i wystawy. 

19 Na podstawie: www.jmsf.org/exhibitions/exhibits/new_american_photography.html.
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Jednak przekaz odbywa się tylko w jednym kierunku, a jego istotą jest dążenie do 
„wdrukowania” tożsamości w widza, przy czym tożsamość ustanowiona jest czę-
stokroć przez arbitralne decyzje pojedynczych person. Muzea nigdy nie były neu-
tralne światopoglądowo. Tradycyjne ekspozycje marginalizowały kobiety, innych 
i obcych. Stąd obecne próby feministycznego przedefiniowania muzeum, które w 
kontekście naszej kultury traktowane są humorystycznie bądź pobłażliwie.

Początkowo muzeum było różnorodne, bowiem kolekcje – głównie sztuki pry-
watnych osób – kreowano za pomocą różnych kryteriów, różnych wizji świata, 
różnych epistemologii. Sztuka miała być wieczna, stanowiła wizualizację statusu 
i stanu posiadania. Jej kolekcje stały się zatem kryterium rangowania posiadaczy, 
ustanawiały tożsamość jednostkową.

Później z kolekcji osobliwości oraz rzeczy innych, ukonstytuowanych przez na-
łożenie matrycy tradycji Zachodu (sztuka ludowa, sztuka plemienna – a nie etnosz-
tuka) powstały muzea kultur, kategorii i zjawisk wypreparowanych arbitralnymi, 
selektywnymi decyzjami. Pewna postać muzealnej struktury – narrator, obecnie ku-
rator, który może być określony mianem semantycznego imperialisty, decyduje o 
znaczeniach przypisywanych obiektom bądź dziełom. Znamienny jest fakt, iż wobec 
sztuki stosuje się kryteria formalno-estetyczne, pomijając kontekst kulturowy, już 
od Erwina Panofsky’ego przecież obecny – na poziomie interpretacji ikonologicznej 
niezbędny. Artefakt etniczny jest definiowany jako reprezentant kultury, któremu 
przypisuje się określoną wartość artystowską.

Zauważmy, że w obszarze dyscyplin, które powołują formy retoryki interpretacji 
zjawisk będących muzealnymi obiektami, bez przerwy obserwujemy transformację 
– począwszy od obszaru pola badawczego, po kwestie teoretyczno-metodologiczne. 
W postmodernistycznej opcji nauki – z kontekstualną prawdą, ironią stawiania pytań 
bez odpowiedzi, metaforami rzeczywistości oraz dyskursami zamiast monologów – 
bo uczony mędrcem być przestaje, dominuje dialog, próba znalezienia konsensusu 
bądź ujęcia-projekty, hipotezy autorskie.

W przestrzeni muzeum – jak twierdzi Mieke Ball20 – tradycyjna definicja dzieł 
sztuki i tradycyjne ujęcie etnografii, łącznie z planowaniem narracji w trzeciej oso-
bie, zataja faktyczny podmiot narracji („to ja ich opiszę, to ja ich stworzę”). Zda-
niem badacza, dzieła ukazywane są zawsze w jakichś ramach, a muzeum decyduje o 
ich semiotyce. Stąd moja konstatacja, że brak tutaj świadomości metamorfoz nauki, 
postmodernistycznej obecności człowieka w przestrzeni kultury, przypadkowości i 
ulotności zjawisk, dynamiki kulturowych procesów, przypadków i możliwości wa-
riantów. Nie chodzi mi o postulaty „nowej muzeologii”, które mogą przeobrazić się 
w disneylandyzację muzeów nastawionych na zysk finansowy i przyciąganie pop-
publiczności. Clementine Deliss21 radykalnie formułuje zarzuty pod adresem muze-
20 m. Ball, Dyskurs muzeum. W: Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, przeł. M. Nitka. Kraków, 

2005, s. 345-368, oraz Wstęp M. Popczyk, s. 5-42.
21 C. Deliss, Swobodne spadanie – stopklatka. Afryka, wystawy, artyści. Tamże, s. 379-400.
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alnych struktur: dominuje kuratorska paranoja, brak ryzyka, eksperymentu, niepew-
ność i klisza. Moim zdaniem przytłacza ciężar setek tysięcy obiektów – eksponatów, 
które, ułożone w stosy, prezentują jeno kolejne numery inwentarza.

Co znaczy tożsamość? Znać swoje miejsce i wartość. Znać swoje wnętrze. Wie-
dzieć, kim się jest. Jak można zobaczyć tożsamość? Stwarzamy obrazy nas samych, 
próbujemy się do nich dopasować. Czy to jest tożsamość? Zgodność między obrazem 
samego siebie i nami? Co znaczy my? Żyjemy w miastach, miasta żyją w nas, czas 
mija. Przeprowadzamy się z miasta do miasta, z kraju do kraju. Zmieniamy język i 
przyzwyczajenia. Zmieniamy zdanie i ubrania. Zmieniamy się sami. Wszystko się 
zmienia. Wszystko. Zwłaszcza obrazy zmieniają się i pomnażają z zawrotną prędko-
ścią. Świat zalały obrazy elektroniczne. Niedługo zastąpią fotografie. Nauczyliśmy 
się zaufania do fotografii. Czy można zaufać obrazom elektronicznym? W malar-
stwie wszystko było proste. Był jeden oryginał. Kopia była kopią – falsyfikatem. W 
fotografii i filmie wszystko się skomplikowało – oryginałem był negatyw, który nie 
istniał bez kopii. Przeciwnie – kopia była oryginałem.

Teraz przy obrazach elektronicznych i cyfrowych nie ma już ani negatywu ani 
pozytywu. Nie ma nawet pojęcia oryginału. Wszystko jest kopią. Wygląda na to, iż 
każda różnica to akt samowoli. Czy może dziwić, że idea tożsamości tak zubożała? 
Tożsamość wyszła z mody. Opisywanie tożsamości, to po prostu życie, robienie 
notatek na temat: atmosfera, styl życia, nieodpowiedzialność, chaos i kpina, wspo-
mnienia w rozmytych słowach, myślenie o ludziach i o ich myśleniu. Tożsamość to 
przyzwyczajenia, niespodzianki, kolejne ubiory – a w każdym wygląda się inaczej, 
dlatego muszą być modne, zrozumiałe i atrakcyjne. To wizytówka, która ma zaanon-
sować parę rzeczy iluś osobom.

Nieważne, gdzie się mieszka, jak się mówi i jaką się ma pracę. Nieważne, co się 
je, w jakim stylu się ubiera, jakie obrazy się ogląda. Nieważne, jak się żyje i kim się 
jest. Tożsamość – osoby rzeczy, miejsca; nie zawsze zawiera znaki szczęścia, ciepła 
i spokoju. Tożsamość – słowo przyprawiające o dreszcz – taką konkluzją zakończył 
wypowiedź na temat tożsamości W. Wenders, w jednym z wystąpień medialnych.

A ja chciałabym na podstawie „notatek” przez muzeum naszkicowanych, zasta-
nawiać się nad śladami i fragmentami nieogarnionej całości, deliberować nad kawał-
kami faktycznie przyprawiającymi o drżenie (J. T. Gross, Strach) wiedząc, że w tym 
samym lustrze widać postaci kojarzące się z ciepłem i spokojem.
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KOLEKCJONERSKIE ROZDROŻA
MUZEALNICTWA ETNOGRAFICZNEGO W POLSCE

Kolekcjonowanie przedmiotów-rzeczy było i jest zjawiskiem permanentnie to-
warzyszącym człowiekowi i uwikłanym bodaj we wszystkie przejawy jego działal-
ności1. Wiele z powstałych w różnym okresie dziejów kolekcji stało się zaczynem 
powoływanych później galerii i muzeów2. Jednak datę narodzin nowożytnego muze-
alnictwa, zajmujący się jego historią badacze przesuwają na 8 listopada 1793 roku. 
Wtedy to właśnie otwarto Luwr, nazywany wówczas Muzeum Francji, i określo-
no jednoznacznie zasadę powszechności dostępu – oddania zbiorów i ekspozycji w 
służbę narodu3. Wcześniej państwowe muzea publiczne powstały w Anglii (w 1753 
roku British Museum) i Rosji (w 1769 roku Ermitaż), ale dostępne były jedynie dla 
osób uprzywilejowanych4, Muzeum Francji zaś jako pierwsze skupiło w swoim pro-
gramie działania trzy fundamentalne cechy muzealnictwa: miejsce-budynek, zbiory 
oraz powszechność dostępu do zbiorów i ekspozycji. Taki program wymusił dysku-
sję dotyczącą polityki kolekcjonerstwa, zasad wystawiennictwa, różnych form edu-
kacji towarzyszącej udostępnieniu zbiorów oraz ich konserwacji i zabezpieczenia.

W dalszych rozważaniach skupimy się zasadniczo na kolekcjonowaniu, które jest 
podstawową funkcją każdego muzeum. Jego istotą zaś, mówiąc najprościej, jest „wy-
cofywanie” wybranych przedmiotów-rzeczy z codziennego obiegu w celu ich ocalenia 
przed zniszczeniem i zapomnieniem. Decyzja taka obwarowana jest całym szeregiem 
procedur i dochodzeniem naukowym, ponieważ nie wszystkie przedmioty-rzeczy, a 
tylko ich wyselekcjonowaną reprezentację, możemy wprowadzić do kolekcji muze-
alnych5. Te, które wprowadzono do kolekcji muzealnej z chwilą wpisania do księgi 
inwentarza muzealiów, otrzymują nazwę obiektu-przedmiotu muzealnego.
1 K. Pomian, Drogi kultury europejskiej. Warszawa, 1996, s. 249; tenże, Zbieracze i osobliwości. War-

szawa, 1996, s. 423; Z. Żygulski, Muzea na świecie. Warszawa, 1982, s. 11-75, 129-141.
2 Z. Żygulski, Muzea na świecie, dz. cyt., s. 11-75.
3 Ibidem, s. 53; K. Pomian, Drogi…, dz. cyt., s. 147-149.
4 Z. Żygulski, Muzea na świecie, dz. cyt., s. 51-52.
5 W. Gluziński, U podstaw muzeologii. Warszawa, 1980, s. 285-288.
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Owo swoiste „przeistoczenie” przedmiotu i otoczenie go strefą muzealną wyło-
żył w następujący sposób Zdzisław Żygulski: „Dzieła sztuki sakralnej przestają być 
przedmiotami kultu i dewocji, dzieła sztuki świeckiej nie uświetniają już pałaców 
i nie roztaczają splendoru władcy, ubiory nie są noszone, broń nie służy do ataku i 
obrony, klejnoty nie zdobią pięknych dam, monety nie ułatwiają zakupu dóbr, na-
rzędzia nie pracują, wehikuły nie jeżdżą, nawet zegary mogą nie chodzić i nic to 
nie umniejszy ich nowej wartości... Największej przemiany doznają okazy przyrody 
żywej, kiedy już w stanie martwym, zasuszone, wypchane, zamrożone lub pływa-
jące w spirytusie albo formalinie stają się obiektami muzealnymi”6. Jednocześnie 
jednak obiekt muzealny otrzymuje nowy status prawny – przynależności do danego 
muzeum, specjalnej ochrony przed grabieżą i zniszczeniem oraz przywilej opieki 
konserwatorskiej, opracowania naukowego, swojego nowego miejsca w muzeum i 
brania udziału w zdarzeniach muzealnych.

Do połowy XIX wieku muzea kolekcjonowały zasadniczo przedmioty-rzeczy 
będące dziełami sztuki, związane z wielkimi osobistościami, ważnymi wydarzenia-
mi lub wyjątkowymi zjawiskami. Muzealnictwo etnograficzne, którego rozwój w 
Europie związany był z intelektualnymi prądami oświecenia, romantyzmu i pozy-
tywizmu, podjęło się karkołomnego – wydawać by się mogło – zadania7. Pochyliło 
się ono nad dokumentowaniem życia codziennego, nie najbardziej przecież uprzy-
wilejowanej klasy społecznej. Trzeba było zatem wykazać atrakcyjność takich za-
mierzeń, zaś ich sens uwiarygodniali ludzie nauki. Te ogólnoeuropejskie tendencje 
odnotowujemy również w polskim muzealnictwie etnograficznym8.

Jak już wspomniano, kolekcjonowanie muzealne zakłada świadomy dobór obiek-
tów, które pozwolą na kreowanie humanistycznej wizji prezentowanej na wysta-
wie określonej rzeczywistości kulturowej. Zatem instrumentem optymalnego dobo-
ru obiektu musi być nauka, w przypadku muzeów etnograficznych jest nią przede 
wszystkim etnologia, gdyż ona zasadniczo tworzy możliwości rozpoznania badanej 
rzeczywistości kulturowej i wskazania, które z jej materialnych elementów są nie-
odzowne w demonstracji poznania intuicyjno-oglądowego, jakim są przecież ekspo-
zycje muzelane9. Ale nauka jest nieustannym sporem, dyskursem w poszukiwaniu 
najpełniejszej koncepcji opisu rzeczywistości. Jeśli zatem stanowiła klucz do two-
rzenia kolekcji muzealnych, to każdy jej ważniejszy kierunek, szkoła powinna pozo-

6 Z. Żygulski, Muzea na świecie, dz. cyt., s. 130-131.
7 Na ziemiach polskich wspomniane tendencje podbudowane były również patriotycznymi i politycz-

nymi aspektami, dążącymi do włączenia ludu i jego kultury w orbitę procesu odnowy narodu, któ-
rego celem było odrodzenie państwowości; por. J. Bujak, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do 
1939). „ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, 1975, z. 8, s. 15; 
tenże, Znaczenie regionalizmu i krajoznawstwa dla rozwoju muzeów i zbiorów etnograficznych. „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, 1971, z. 5, s. 89-108.

8 J. Bujak, Muzealnictwo etnograficzne…, dz. cyt., s. 38-146.
9 J. Święch, Muzealne „kłopoty” z etnologią. „Rocznik Muzealny”, Włocławek, 1991, t. 4, s. 243-245; 

W. Gluziński, U podstaw muzeologii, dz. cyt., s. 299-305.
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stawić swoje piętno, zarówno na kolekcjach muzealnych, jak i prezentowanych wy-
stawach oraz prowadzonych na nich sposobach narracji. Studiując historię polskiego 
muzealnictwa etnograficznego, odnajdujemy jednoznaczne tego potwierdzienie10.

Zagadnienie to zostało omówione w literaturze przedmiotu, odnotujemy jedynie, 
iż wielki wpływ na kolekcje muzealnictwa etnograficznego w Polsce oraz prezento-
wane wystawy miał ewolucjonizm, kierunek historyczno-kulturowy, funkcjonalizm, 
ewolucjonizm krytyczny oraz kierunek fenomenologiczny11. W szczególności jednak 
dwa ostatnie prądy w sposób kapitalny zaznaczały się w interesującym nas zakresie 
do chwili obecnej, stąd dla dalszych rozważań konieczny jest krótki komentarz.

I tak Kazimierz Moszyński opublikował w 1928 roku książeczkę zatytułowaną 
Etnografia w muzeach regionalnych, która stanowiła wyjątkowo precyzyjny wykład 
na temat tworzenia kolekcji w muzeach, jej zawartości oraz układu obiektów na 
wystawie. Ponadto zwracał uwagę na organizację warsztatu naukowego w muzeum, 
niezbędnego w kwalifikowaniu i opracowaniu naukowym obiektów wprowadza-
nych do kolekcji. Aby zaprezentować kulturę ludową danego regionu na wystawie, 
należało wystawić następujące działy: zbieractwo, łowiectwo, rybołówstwo, hodow-
lę zwierząt, pszczelarstwo, bartnictwo, uprawę roślin, przygotowanie strawy, ob-
róbkę surowców roślinnych i zwierzęcych, obróbkę surowców mineralnych, odzież, 
budowle, transport i komunikację oraz kulturę duchową i społeczną, w jej ramach 
zaś miały być prezentowane symbole władzy, lecznictwo, magia i religia, zwyczaje 
doroczne i przygodne, sztuka, zabobony oraz obrzędy rodzinne. W każdym z dzia-
łów wymieniono obiekty, jakie powinny znaleźć się na ekspozycji12. Przy każdym 
z działów Moszyński zamieścił też bibliografię prac, których znajomość miała być 
pomocna we właściwej kwalifikacji obiektów do kolekcji oraz ich opisie w doku-
mentach muzealnych i na ekspozycji.

Wskazówki Kazimierza Moszyńskiego stały się podstawą organizacji i działal-
ności merytorycznej większości pawilonowych muzeów etnograficznych i działów 
etnograficznych w placówkach wielodziałowych, na terenach niemal całej Polski z 
okresu międzywojennego. Więcej – stanowią one do chwili obecnej wzorzec powie-
lany na ekspozycjach stałych większości muzeów regionalnych w kraju.

W 1925 roku zostało założone Muzeum Etnograficzne Uniwersytetu Stefana Ba-
torego w Wilnie, wchodzące w skład Zakładu Etnologii tej uczelni13. Twórcą oraz 
autorem koncepcji działania naukowego i kolekcjonerskiego tej placówki była Ce-

10 J. Święch, R. Tubaja, Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce. W: Prze-
szłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości. Poznań, 2001, s. 135-142.

11 Ibidem; J. Bujak, Muzealnictwo etnograficzne…, dz. cyt., s. 38-146; A. Kutrzeba-Pojmarowa, Wspo-
mnienie o profesorze Eugeniuszu Frankowskim. „ Etnografia Polski”, 1963, t.7, s. 425-440; C. Bau-
douin de Courtenay- Ehrtenkreutz-Jędrzejewiczowa, Zakład Etnologii Uniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie. „Balticoslavia”, 1933, t. 1, s. 76-98; K. Moszyński, Etnografia w muzeach regionalnych. 
Warszawa, 1928, s. 78.

12 K. Moszyński, Etnografia…, op.cit., s. 38-69.
13 J. Bujak, Muzealnictwo etnograficzne…, dz. cyt., s. 80-84.
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zaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, która w badaniach 
nad kulturą ludową zastosowała spojrzenie fenomenologiczne. Muzeum stanowiło 
swoistego rodzaju laboratorium kultury, w którym studenci mogliby konfrontować 
wiedzę podręcznikową z praktycznym ćwiczeniem morfologii wytworów i zjawisk 
kultury. Ekspozycja muzealna miała zaprezentować kulturę terenów dawnego Księ-
stwa Litewskiego, z całym bogactwem zamieszkujących go grup etnicznych i naro-
dowościowych w ujęciu monograficznym, z prezentacją najbardziej typowych jej 
objawów. Jędrzejewiczowa wyraźnie zaznaczała, iż nie chodzi jej o ekspozycję hi-
storii gospodarczej, lecz o pełen obraz kontekstu kulturowego obiektu, wynikający 
ze stosunku między tworzywem, techniką wytwórczą, kształtem i funkcją ideolo-
giczną, a także z jego historii, przemian strukturalnych, nawarstwianiem nowych 
i ginięciem starych wartości14. Obiekty na ekspozycji podzielono więc według ich 
funkcji ideologicznych na trzy zasadnicze działy: kultury technicznej, kultury spo-
łecznej oraz kultury duchowej15.

Ta rewolucyjna koncepcja muzeum etnograficznego wymagała z jednej strony do-
skonale przygotowanej kadry, a z drugiej zaś – odpowiedniej przestrzeni wystawien-
niczej. Do pełnego sukcesu zabrakło odpowiedniego lokalu. Po drugiej wojnie świa-
towej koncepcję wileńskiego muzeum w wielu jej aspektach zrealizowała asystentka 
Jędrzejewiczowej – Maria Znamierowska-Prüfferowa w Muzeum Etnograficznym 
utworzonym w Toruniu. Wizja muzeum zaproponowanego przez Jędrzejewiczową 
przysłużyła się jeszcze w jeden sposób muzealnictwu etnograficznemu, ściślej zaś 
mówiąc: muzeom na wolnym powietrzu, o których będzie jeszcze mowa.

W okresie drugiej wojny światowej polskie muzealnictwo etnograficzne poniosło 
ogromne straty. Bezpowrotnie zostało zniszczonych lub zaginęło 50% z około stu 
tysięcy ruchomych obiektów muzealnych. W podobnym stosunku pozostały znisz-
czone budynki muzealne, podręczne biblioteki, archiwa i sprzęt wystawienniczy16. 
Podjęta w pierwszych latach powojennych akcja kolekcjonerska, przyniosła w ciągu 
kilku lat sześćdziesiąt tysięcy obiektów muzealnych o wysokiej wartości zabytko-
wej17. Nie negując tego ogromnego przedsięwzięcia, należy jednak zaznaczyć, iż 
jego spontaniczność nie zawsze szła w parze z w pełni świadomym doborem obiek-
tów. Jeśli już stosowano kryteria doboru, to kierowano się wskazaniami Kazimierza 
Moszyńskiego w tym zakresie, o których była już mowa.

Pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, zaczyna się w Polsce rozwijać 
na naukowych podstawach muzealnictwo na wolnym powietrzu. Idea tej specyficz-
nej odmiany muzealnictwa etnograficznego została urzeczywistniona na ziemiach 
polskich dzięki staraniom Izydora Gulgowskiego już w 1906 roku we Wdzydzach 
14 C. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, Zakład Etnologii…, dz. cyt., s. 86-93.
15 Ibidem, s. 91-93.
16 M. Gładysz, Działalność naukowa etnograficznych placówek muzealnych w okresie powojennym. 

„Etnografia Polski”, 1959, t.2, s. 109-110.
17 Ibidem, s. 110.
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Kiszewskich18. W okresie międzywojennym Adam Chętnik otworzył w 1927 roku 
kolejną tego typu placówkę w Nowogrodzie Łomżyńskim19. Wspomniane poczyna-
nia jednak, nie umniejszając ich ważności i wartości, można uznać za tyleż samo-
rzutną, co i amatorską działalność, nie mającą żadnego wsparcia w postaci instytucji 
naukowych20. Pierwszym dokumentem, w którym wyłożone zostały szczegółowo 
wytyczne dotyczące kolekcjonowania obiektów w muzeach na wolnym powietrzu, 
jest protokół z pierwszego posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku w 1958 roku21. Wspomniany dokument służył również innym 
tworzącym się w tym okresie muzeom typu skansenowskiego w Polsce i był w ko-
lejnych latach uzupełniany i doskonalony przez pracowników merytorycznych mu-
zeów na wolnym powietrzu. Dorobek w interesującym nas zakresie polskich skan-
senów jest ogromny i – co ważne – publikowany22.

Ekspozycje muzeów na wolnym powietrzu budowane są w oparciu o trzy różne 
kategorie obiektów muzealnych: duża architekturę, małą architekturę i tzw. obiek-
ty ruchome. Każda z tych kategorii obiektów poddawana jest na etapie wprowa-
dzania ich do kolekcji muzealnej kryteriom naukowym, estetycznym, użytkowym 
i emocjonalnym, ale również zgodności z przyjętą na ekspozycji chronologią oraz 
strukturą społeczną. I tak przykładowo, w dziewiętnastowiecznej chałupie możemy 
zaaranżować wnętrze z lat sześćdziesiątych XX wieku, ale wówczas jej detale archi-
tektoniczne muszą być odtworzone dla tegoż okresu, podobnie jak mała architektura 
oraz wnętrze zagrody wraz z budynkami gospodarczymi. Zważywszy, iż muzea typu 
skansenowskiego najczęściej nie maja wielkich „rezerw” obiektów w magazynach, 
kolekcjonowanie musi być wyjątkowo precyzyjne.

Jednocześnie też, tworząc humanistyczną wizję określonej rzeczywistości kultu-
rowej, uciekają się skansenolodzy w pełni świadomie do działań mistyfikacyjnych 
– tworzących pozory życia, imitacyjnych – naśladujących przykładowo cykl obrzę-
dów dorocznych oraz inscenizowanych – prezentujących np. prace rzemieślników: 
kowali, garncarzy, plecionkarzy23. Wszystko zaś po to, aby ekspozycja oddziaływała 

18 T. Sadkowski, 90 lat Muzeum we Wdzydzach. „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powie-
trzu w Polsce”, 2002, nr 5, s.13-18.

19 U. Kuczyńska, Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Łomża, 1997, s. 5-8.
20 J. Święch, R. Tubaja, Muzea etnograficzne typu skansenowskiego w Polsce. Założenia merytoryczne 

a realizacje. W: Skanseny po latach – założenia a realizacja. Nowy Sącz, 1996, s. 8.
21 Pierwsze Posiedzenie Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1958 r., ma-

szynopis, s. 119, archiwum MBL w Sanoku.
22 Zdecydowaną większość rozważań z zakresu teorii muzealnictwa typu skansenowskiego możemy 

odnaleźć w periodykach: „Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku”; „Acta Scansenologica”; 
„Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”; „Kielecka Teka Skansenow-
ska”; „Studia Lednickie”; „Wieś Radomska”. Ponadto w wydawnictwach pokonferencyjnych: Ogól-
nopolska Konferencja Muzeów i Parków Etnograficznych. Opole, 1971; Międzynarodowa Konferen-
cja Skansenowska. Sanok, 1978; Odwzorowywanie struktur zasadniczych w muzeach skansenowskich 
w Polsce. Kielce, 1989; Skanseny po latach – założenia a realizacja. Nowy Sącz, 1996.

23 M. Kurzątkowski, „Skansen ożywiony” – imitacja, inscenizacja czy mistyfikacja rzeczywistości kul-
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całościowo na zwiedzającego. Temu właśnie ogólnowrażeniowemu założeniu pod-
porządkowane są również budujące wystawę eksponaty. Niepowtarzalność, uroda 
każdego z nich schodzą na plan dalszy, są tylko cząstką liczącej się przede wszyst-
kim całości. Jednocześnie jednak ta sama cecha ekspozycji podnosi do rangi obiektu 
muzealnego przedmioty, które w kolekcji muzeum pawilonowego nigdy by się nie 
znalazły. Zwykłe pudełko przedwojennych zapałek, puszka po herbacie i znoszone 
buty, „spracowany” pług, nie kojarzą się z muzealnym zabytkiem, w skansenie zaś 
są wręcz nieodzowne w tworzeniu pełnego nostalgii nastroju.

Ponadto coraz częściej w polskich muzeach na wolnym powietrzu wprowadza 
się tzw. ekspozycje uzupełniające. Swoją formułą nawiązują do ekspozycji pawilo-
nowych. Mieszczą się najczęściej w adaptowanych specjalnie w tym celu, zabytko-
wych obiektach dużej architektury. Wspomnę tu tylko wysmakowaną wystawę stałą 
ikon w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na niej każdy z obiektów gra 
główną rolę.

Podsumowując zatem przedstawioną charakterystykę muzealnictwa skansenow-
skiego w Polsce, należy stwierdzić, iż większość tych placówek ma jasno określony 
długoletni plan badań naukowych oraz precyzyjnie opracowaną politykę kolekcjo-
nerską. Taki program pozwolił na poprowadzenie tych ekspozycji od jednej chału-
py do monografii architektury całej wsi i małego miasteczka, od jednego wnętrza 
chałupy do wnętrza całej wsi, od zieleni ozdobnej do krajobrazu kulturowego oraz 
od ekspozycji statycznej do dynamicznej-ożywionej z wieloma elementami interak-
tywności. Nawiązują one zatem do fenomenologicznej wykładni opisu zjawisk kul-
turowych.

Powróćmy do rozważań związanych z etnograficznym muzealnictwem pawilo-
nowym. Jak już wspomniano, straty wojenne w kolekcjach etnograficznych zostały 
stosunkowo szybko uzupełnione. Jednocześnie w wielu powoływanych nowych mu-
zeach regionalnych rozpoczęto kolekcjonowanie obiektów etnograficznych. W 1957 
roku zbiory etnograficzne znajdowały się już w 76 placówkach muzealnych i liczyły 
ponad 115 tysięcy24. Na ekspozycjach niepodzielnie panował układ zaproponowany 
przez Kazimierza Moszyńskiego. Taki stan rzeczy trwał w zasadzie do końca lat 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to załamała się polityka kolekcjonerska 
we wspomnianych muzeach. Przyczyną stała się z jednej strony gwałtowna unifi-
kacja kulturowa wsi z drugiej zaś, zjawisko „oderwania” się nauki – etnologii od 
muzealnictwa.

Na trudne pytania, co i jak właściwie ma się kolekcjonować w nowej sytuacji, nie 
znajdowano odpowiedzi. Przyjmowano niekiedy złudne rozwiązania, m.in. cenzus 
czasowy, zakładający kolekcjonowanie tylko tych obiektów, które powstały do 1945 
roku. W końcu zaś wybrano wariant najgorszy, choć politycznie poprawny. Zaczę-
to koncentrować się na kolekcjonowaniu współczesnej sztuki ludowej. W krótkim 

turowej. W: Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, dz. cyt., s. 73-81.
24 M. Gładysz, Działalność…, dz. cyt., s. 110.
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czasie zbiory te zdominowały kolekcje etnograficzne w muzeach pawilonowych. 
Niestety taki zwrot w polityce kolekcjonerskiej muzeów pawilonowych odbywał się 
najczęściej kosztem badań terenowych, choćby nad kapitalnym procesem wielkich 
przemian, jaki był udziałem polskiej wsi. Doszło zatem do paradoksalnej sytuacji, w 
której to w muzeach pawilonowych bez trudu można by przygotować bogate ekspo-
zycje kulturowej rzeczywistości wsi wieku XIX, bezradne byłyby natomiast próby 
w poczynaniach ekspozycyjnych dla lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Zwiastunem koniecznych zmian w etnograficznym muzealnictwie pawilonowym 
były konferencje naukowe, na których po latach przerwy spotkali się etnografowie-
muzeolodzy z etnologami z ośrodków akademickich. Przypomnimy w tym miejscu 
trzy sesje: w 1990 roku we Włocławku, 1992 roku w Katowicach oraz 1998 roku 
w Poznaniu, w trakcie których akademicy i muzeolodzy prezentowali swoje rozwa-
żania i koncepcje dotyczące pracy muzeów etnograficznych25. Wcześniej zaś, bo w 
1988 roku zrealizowano godne uwagi przedsięwzięcie badawcze, w którym udział 
wzięli pracownicy Muzeum Etnograficznego we Włocławku oraz zaproszeni przed-
stawiciele Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i 
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Badania polegały na pełnej 
– rzec można: totalnej – inwentaryzacji jednej wiejskiej, przeciętnej zagrody na Ku-
jawach, zamieszkałej przez trzypokoleniową rodzinę. Zastosowano w tym przypad-
ku wszystkie możliwe środki zapisu. Interpretacja zebranego materiału może być 
wielokierunkowa, wielostronna i nie kończąca się. Chodziło o to, by najbardziej 
ważkie, choć często nieprawdopodobne treści, tkwiące w najbanalniejszym nieraz 
przedmiocie, były możliwe do uchwycenia i zarejestrowania dzięki skonstatowaniu 
sytuacji wzajemnych powiązań i powikłań, w jakich tkwiły. Bowiem to właśnie one 
mają najsilniejszą wymowę symboliczną i do nich można odnieść kryterium donio-
słości w akcie kreowania przedmiotu muzealnego26.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zor-
ganizowano też wiele wystaw czasowych, stosując wielowątkową narrację, wydo-
bywającą z fizycznej struktury obiektów cały bagaż znaczeń, symboli, funkcji i prze-
mian. Przykładami takich realizacji były m.in. wystawy: „Alchemiczny krąg Teofi-
la Ociepki” – Włocławek, 1988; „Mieć” – Warszawa, 1991; „Kujawskie skrzynie 
wianne” – Włocławek, 1992; „Pamiątka z wojska. Opowieść o życiu prawdziwego 
mężczyzny” – Toruń, 1997; „Tajemne przestrzenie świętości” – Poznań, 1999; „Wi-
gilia, czas oczekiwania, czas magii” – Toruń, 2000; „Szamanizm” – Poznań, 2002 
oraz wystawa stała „Szare jak ziemia, barwne jak pamięć” – Łódź, 2000.

To ostatnie zdarzenie muzealne zasługuje na nieco szerszy komentarz. Na po-
czątku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia pod wpływem krytycznych ocen ze 

25 Materiały pokonferencyjne ukazały się odpowiednio w: „Roczniku Muzealnym”, Włocławek, 1991, 
t. 4; „Śląskich Pracach Etnograficznych”, 1993, nr 2; „Wyznaniach i Perswazjach”, 1998, t. 1.

26 P. Szacki, J. Święch, Badania inwentaryzacyjne. Założenia i realizacje. „Rocznik Muzealny”, Wło-
cławek, 1991, t. 4, s. 24-52.
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strony środowiska akademickiego ekspozycji stałych, wszystkie duże muzea etno-
graficzne zdemontowały je. Okazało się jednak, iż zbudowanie nowych ekspozycji 
nasuwa nie tylko trudności merytoryczne, ale i kolekcjonerskie. Muzeum Archeolo-
giczne i Etnograficzne w Łodzi z tymi problemami uporało się po blisko dwudziestu 
latach i jest pierwszą z dużych placówek etnograficznych, posiadającą ekspozycję 
stałą, wychodzącą poza koncepcje lat sześćdziesiątych. Wspomniane wystawy mogą 
cieszyć, ale uświadamiają, jak pilną koniecznością jest przewartościowanie progra-
mów kolekcjonerskich w muzeach pawilonowych.

Spróbujmy zatem określić główne ich kierunki:
- badanie i kolekcjonowanie obiektów dokumentujących subkultury;
- badania i kolekcjonowanie kontekstowe obiektów (ich formą są omówione już 

badania inwentarzowe);
- specjalizacja badawcza i kolekcjonerska;
- planowe uzupełnianie starszych kolekcji.

Recepta wydaje się niezwykle prosta, problem jednak w tym, iż bodaj żadne z 
muzeów pawilonowych nie ma opracowanego wieloletniego planu badawczego, 
zbudowanego w oparciu o istniejące już zbiory i rozpoznanie potencjału etnograficz-
nego terenu, który objęty jest zasięgiem ich statutowego działania. Pomoc w zbudo-
waniu takich programów mogłyby udzielić środowiska akademickie. Kontakty takie 
są obecnie wręcz koniecznością wobec postępującego procesu „szufladkowania” 
przez władze samorządowe muzeów jako placówek upowszechniania kultury, igno-
rując jednocześnie ich naukowy charakter. Historia muzealnictwa etnograficznego 
poucza nas, iż taki mariaż zawsze przynosił korzyści obu stronom.

Jan Święch
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ZABYTEK NIEMATERIALNY – ROZWAŻANIA NAD DEFINICJĄ,
ŚWIADOMOŚCIĄ I PRAKTYKĄ MUZEALNĄ

Moje rozważania na temat „zabytku niematerialnego” mogą wydać się wyważa-
niem otwartych drzwi – ponieważ wydaje mi się, że wszyscy rozumieją, iż zabyt-
kiem wcale nie musi być przedmiot. Moje propozycje mogą być również dla wielu 
odbiorców pozbawione sensu, gdyż rola i zakres działania muzeum jasno określa, 
co zabytkiem jest, a co nie i czym muzealnik zająć się powinien, a co zostawić ko-
legom z instytucji akademickich. Niemniej jednak postaram się zwrócić uwagę, że 
zarówno powszechnie uznane definicje, jak również akty prawne i praktyka oraz 
obserwowane przemiany w działalności instytucji naukowych upoważniają mnie do 
postawienia pewnych wątpliwości w sprawie rozumienia terminu zabytku – podsta-
wy egzystencji muzeum.

Zabierając głos na temat muzealnictwa, muszę na wstępie podkreślić, iż szcze-
gólną inspiracją dla takich, a nie innych moich sformułowań jest muzealnictwo et-
nograficzne. Nie jestem przekonany co do poprawności takiego terminu, jednakże 
użyję go tu roboczo, aby usprawiedliwić ewentualne nieścisłości w ocenie obserwo-
wanego stanu rzeczy. Postawa taka wynika z mojego doświadczenia zawodowego 
– kustosza przez kilka lat zatrudnionego w dziale etnograficznym muzeum – oraz 
znajomości pracy w muzeach etnograficznych.

Postaram się zatem przedstawić obowiązujące akty prawne modelujące postawę 
i kształt muzealnictwa oraz powszechne w naszym środowisku rozumienie pojęcia 
„zabytek”. Mam tu na myśli aktualną ustawę o muzeach1 i ustawę o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami2 oraz – jak wydaje mi się – niezbyt popularny doku-
ment: Konwencję o Ochronie Światowego Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO3. 
Zaprezentuję kilka oficjalnych definicji terminów: zabytek, muzeum i muzealnictwo. 
Przedstawię propozycję zaakceptowania w naszej pracy muzealnej terminu „zabytek 
niematerialny”.
1 Ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 r. (DzU nr 5 z 20 stycznia 1997 r., poz. 24).
2 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (DzU nr 162 z 17 września 

2003 r., poz. 1568).
3 Konwencja została uchwalona na 32. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w październiku 2003 r.
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Zacznijmy zatem od encyklopedycznej definicji wyrazu „zabytek”. Znajdziemy 
tu: „obiekt ruchomy lub nieruchomy, a także zespół obiektów lub miejsc, które sta-
nowią świadectwo epoki albo zdarzenia i mają wartość historyczną, naukową, kul-
turową, artystyczną i z tej racji podlegają ochronie prawnej; do zabytków stosuje się 
też pojęcie dobra kultury lub pomnik historii”. Tyle encyklopedia PWN, podobnie 
leksykon PWN i temu podobne źródła, których nie będę przytaczał4.

Terminy „dobra kultury” oraz „pomnik historii”, które pozornie rozszerzałyby de-
finicję na pole niematerialnych aspektów kultury, w encyklopedii nie są definiowane 
oddzielnymi hasłami, choć pojawiają się jako objaśnienia do terminu „zabytek”.

Występują natomiast w postaci haseł następujące „dobra”: ekonomiczne, martwej 
ręki, niematerialne, osobiste, publiczne. Znajdziemy również hasła: „pomnik” i „po-
mnik przyrody”5. Pominę jednak ich przytaczanie. Wszystkie te definicje zasadzają 
się na pozycji opisu przedmiotów – czyli materialnego aspektu kultury, bądź prawa 
i ekonomii czyli społecznego aspektu kultury. Skłania mnie to do stwierdzenia, że w 
oficjalnym – podobnie jak potocznym rozumieniu – zabytek jest tylko tworem mate-
rialnym, ja natomiast chciałbym się z takim rozumieniem tego terminu nie zgodzić.

Inne źródła, w tym najnowocześniejsze wirtualne portale wiedzy, modyfikowane 
na bieżąco, poddawane krytyce i dyskusji, wolne od długotrwałego procesu druko-
wania i dystrybucji, też nie napawają optymizmem. Znalazłem tu definicje następu-
jące: „Zabytek, obiekt (ruchomy lub nieruchomy) lub zespół obiektów stanowiący 
świadectwo epoki lub zdarzenia, mający wartość historyczną, naukową, kulturalną, 
artystyczną i podlegający ochronie prawnej”6.

Jeszcze jedna, obszerniejsza definicja pochodząca z podobnego źródła: „Zabytek 
– rzecz (nieruchomość, np. budynek, cmentarz lub krajobraz kulturowy albo rzecz 
ruchoma, np. dzieło sztuki użytkowej, obraz, rzeźba) lub zespół rzeczy, które są 
dziełem człowieka lub są związane z jego działalnością i stanowią świadectwo mi-
nionej epoki bądź zdarzenia, a które powinny być zachowane ze względu na swoją 
wartość artystyczną, naukową i historyczną. Obiekty takie wpisane są do rejestru 
zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków i podlegają 
ochronie prawnej.

Dawniej wartość danego zabytku określała w Polsce jego klasa w skali od 0 
(najcenniejsze) do 4 (zabytkowe, ale zdegradowane). Obecnie podział na klasy nie 
obowiązuje, a formami ochrony prawnej są: wpis do rejestru zabytków, uznanie za 
pomnik historii, utworzenie parku kulturowego lub ustalenia ochrony w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego. Najcenniejsze zabytki znalazły się 
na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

4 Terminy encyklopedyczne przedstawiam za: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Warszawa, 1995 
oraz Leksykon PWN. Warszawa, 1972.

5 Nowa encyklopedia…, dz. cyt.
6 Encyklopedia internetowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek. Zobacz też terminy: konserwacja 

zabytków, ochrona zabytków.

Maciej Kwaśkiewicz



47

Zabytkiem przyrody określa się najczęściej szczególnie cenne drzewo, grupę 
drzew (park, las, aleję itp.) lub głaz narzutowy.

Wszystkie zabytki łącznie (z dziedziny budownictwa, rzemiosła, sztuki i przyro-
dy) stanowią zasoby dziedzictwa kulturowego, inaczej dziedzictwa narodowego lub 
światowego (zależnie od rangi)”7.

Pisząc tu o definiowaniu i pojmowaniu zabytku w kontekście działalności mu-
zealnej, celowym będzie odnaleźć definicję pojęcia „muzeum”. A zatem: muzeum 
to „[…] instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca zbiory z różnych 
dziedzin […]”. Dalej następuje opis działalności (gromadzenie, konserwacja, na-
ukowe opracowanie i udostępnianie), omówienie rodzajów muzeów oraz przegląd 
najsłynniejszych światowych i licznych polskich placówek muzealnych w formie 
tabeli. Na koniec obszerny fragment przybliżający historię muzealnictwa, a w nim 
zdanie kluczowe dla moich poszukiwań pretekstów wyjścia poza jedynie materialny 
aspekt kultury w naszej muzealnej działalności – „W XX w. muzea przekształciły się 
w aktywne placówki naukowe i oświatowe; modernizacji uległy metody ekspozycji, 
wzniesiono wiele nowoczesnych gmachów muzealnych”8. W tej definicji tylko sfor-
mułowanie „aktywne placówki naukowe” dawało nadzieję na pozamaterialne roz-
szerzenie świadomości muzealnika. Po haśle „muzeum” przedstawionym powyżej 
następują hasła kolejne, przedstawiające 39 placówek od Muzeum Aleksandryjskie-
go poprzez Muzeum Sztuki w Łodzi do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Przytoczę jedynie pierwsze z nich „Muzeum Aleksandryjskie”: „[…] Musejon 
ośrodek nauk. w Aleksandrii, założony przez Ptolemeusza I Sotera na pocz. III w. 
p.n.e.; stowarzyszenie kultowe Muz, pełniło funkcję instytutu naukowego (zwł. nauk 
matematyczno-przyrodniczych), było wyposażone w obserwatorium astronomicz-
ne, ogrody zoologiczne, botaniczne itp. Członkami Muzeum Aleksandryjskiego byli 
najwybitniejsi uczeni greccy; okres rozkwitu w III-II w. p.n.e. – prace badawcze z 
zakresu matematyki i fizyki (Euklides, Apoloniusz z Pergi i Archimedes), astronomii 
(Eratostenes z Cyreny, Hipparch), medycyny (Herofilos, Erasistratos z Keos), me-
chaniki (Ktesibios, Filon z Bizancjum); duże znaczenie miała działalność związanej 
z Muzeum Aleksandryjskim – Biblioteki Aleksandryjskiej; do wybitnych uczonych 
związanych z Muzeum Aleksandryjskim, w późniejszym czasie należeli m.in. Klau-
diusz Ptolemeusz i Galen […]”9.

Jak widzimy, w definicji pierwszego muzeum nie wspomina się nawet o groma-
dzeniu przedmiotów, a obszar jego działalności był ogromny. Kontynuację takich 
idei widzielibyśmy dziś raczej w instytucji uniwersytetu, a nie muzeum.

Choć definicja encyklopedii z końca lat 90. XX wieku nie jest według mnie zbyt-
nio zadowalająca, to i tak nastąpił w jej rozumieniu postęp. Dla porównania termin 
z leksykonu PWN z 1972 roku: „[…] instytucja gromadząca eksponaty z różnych 
7 Onet – portal wiedzy: http://portalwiedzy.onet.pl/85595,,,,zabytek,haslo.html.
8 Nowa encyklopedia…, dz. cyt.
9 Tamże.
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dziedzin kultury, sztuki, nauki, techniki w celu przechowywania, konserwacji, na-
ukowego opracowania i upowszechniania”10. Chciałbym zwrócić tu uwagę na ter-
min „eksponaty”, a nie „zabytki”! Eksponat – to według definicji jedynie przedmiot 
wystawiony na pokaz, należy zatem z optymizmem odnotować ową przemianę.

Wypada jeszcze zajrzeć do aktów prawnych. Mam tu na myśli: ustawę o muzeach 
oraz ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Interesujące dla nas są tu drobne fragmenty definiujące powinności muzeów oraz de-
finicje terminu „zabytek”. Odnoszę wrażenie z pewnością nazbyt optymistyczne, że im 
nowszy dokument, tym idea zabytku niematerialnego staje się coraz bardziej realna.

Ustawa o muzeach wprowadzona w życie w 1997 roku określa zabytki – troskę 
muzealnika – mianem „muzealiów”, definiując je następująco: „[...] rzeczy ruchome 
i nieruchomości wpisane do inwentarza muzealiów”11. Ta sama ustawa określa też 
cele i zadania stojące przed muzeami w następujących słowach: „celem jest trwała 
ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbio-
rów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz 
światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie 
kontaktu ze zbiorami [...]”12. W kolejnych artykułach owe zadania zostają uszczegó-
łowione, termin „zabytek” jednak nie pada, nie ma też nadziei na znalezienie możli-
wości, aby jakikolwiek niematerialny przejaw kultury sam w sobie, nie związany z 
przedmiotem stał się „muzealium”. Wolałbym raczej powiedzieć „zabytkiem niema-
terialnym”. Nie wyobrażam sobie jednak, jak uczciwie realizować cel główny, czyli 
„trwałą ochronę dóbr kultury”, gromadząc jedynie przedmioty.

Tak samo definiowany jest „zabytek” w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami: to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły.

W 2003 roku został opublikowany dokument UNESCO, który być może w pew-
nym stopniu zmienić świadomość ludzi odpowiedzialnych za ochronę zabytków – w 
tym i muzealników. Oficjalne jego tłumaczenie na język polski brzmi: Konwencja 
Światowego Dziedzictwa Niematerialnego i nawiązuje do Konwencji Światowego 
Dziedzictwa z 1972 roku. Fragment poświęcony definicjom – choć nie wprowadza 
terminu „zabytku niematerialnego” – otwiera w moim przekonaniu drogę do zaist-
nienia takiego pojęcia, zważywszy zwłaszcza na moc dokumentu z 1972 roku. Przy-
toczę niektóre sformułowania, które skłaniają mnie do takiego twierdzenia:

„Niematerialne dziedzictwo kultury [...] manifestuje się między innymi w nastę-
pujących dziedzinach: a) ustnej tradycji i jej wyrażaniu, włączając w to język jako 
nośnik niematerialnego dziedzictwa kultury; b) działań artystycznych; c) społecz-
nych zachowań, rytuałów i świąt; d) wiedzy i praktyki związanej z przyrodą i świa-
tem; e) tradycyjnych rzemiosł”13.

10 Leksykon PWN, dz. cyt.
11 Ustawa o muzeach…, dz. cyt., art. 1.2.
12 Tamże, art. 1.1.
13 Zob. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO-
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I dalej: „Zachowanie i ochrona oznacza skierowanie środków zaradczych dla za-
pewnienia żywotności niematerialnemu dziedzictwu kultury, włączając identyfika-
cję, dokumentację, badania naukowe, zabezpieczanie, ochronę, promowanie, podno-
szenie rangi, przekazywanie szczególnie poprzez formalną i nieformalną edukację, 
jak również rewitalizację wielu podobnych przejawów dziedzictwa”14.

W związku z upowszechnieniem się tej konwencji oraz autorytetem organizacji, 
która jest jej autorem, zapewne w świadomości pracowników muzeów etnograficz-
nych termin „zabytku niematerialnego” uzyska większe niż do tej pory poparcie. 
Niestety, konwencja ta może również skłaniać muzealników do postaw, które uwa-
żam za niewłaściwe czy wręcz nieetyczne, a mianowicie do zbyt daleko idącej in-
gerencji w obszary – nazwijmy to roboczo – kultury ludowej, która powinna być 
chroniona przez dokumentowanie, nie zaś stymulowanie. Do tego problemu jeszcze 
powrócę.

Jako pracownik muzeum doskonale zdaję sobie sprawę, że muzealnicy nie ograni-
czają się jedynie do dostrzegania konkretnych materialnych przedmiotów – „zabyt-
ków”, gromadząc je, opracowując fachowo i chroniąc, aby nie zostały unicestwio-
ne. Nadają im status muzealiów (w myśl ustawy) czy zabytków (w myśl zdrowego 
rozsądku). Zdarza się niejednokrotnie, iż etnograf lub etnolog/antropolog kultury 
zatrudniony w muzeum poświęci swój trud, aby opracować naukowo taki aspekt 
dostrzeżonej przez niego kultury, który nijak za przedmiot materialny uchodzić nie 
może. Nie zamierzam twierdzić, że przejdzie obok obojętnie, wręcz więcej – stwo-
rzy jego dokumentację w postaci zapisu rozmowy, fotografii, filmu, notatki, artykułu 
itd. Niestety, nie spowoduje, aby zarejestrowany w ten sposób fragment dziedzictwa 
kulturowego zyskał prawną ochronę podobną do tej, jaką zyskuje dowolny przed-
miot materialny wpisany do inwentarza muzealiów. Co więcej, jak wynika to z mojej 
praktyki i obserwacji, dokumentacja taka jako nieformalna trafia niezwykle często 
nie do publikacji naukowej, gdzie wynalazek druku zapewniłby jej nieśmiertelność, 
a opisanemu obiektowi należytą ochronę, a do szuflady muzealnego biurka, gdzie 
nad jego dalszym losem zaważy zapewne przypadek.

Uważam zatem, że należałoby poważnie zastanowić się nad ideą zabytku nie-
materialnego, ideą, którą dostrzegam w Konwencji Światowego Dziedzictwa Nie-
materialnego i zaszczepić ją na gruncie muzealnictwa etnograficznego. Nie potrafię 
jednak jasno określić, jak proces jego ochrony miałby wyglądać, czy powinien być 
ujęty w jakieś ramy, czy pozostać otwarty. Wydaje mi się, że na potrzeby niniejszego 
tekstu wystarczy odwołanie do wystarczająco obszernej literatury traktującej o me-
todyce etnograficznych badań terenowych. W jaki sposób należałoby potraktować 
status prawny takiego zabytku? Uważam jednak, że muzealnictwo – aby pozostać 
w zgodzie z postawą naukową – powinno spełniać obowiązek ochrony zabytków 
niematerialnych poprzez gromadzenie dokumentacji i w miarę możliwości w myśl 

N=201.html.
14 Tamże.
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antropologicznej postawy interpretatora, w mniejszej zaś propagatora. Uważam, że 
w dużo większej mierze spełni obowiązek opieki nad zabytkiem poprzez bierne udo-
stępnianie wiedzy niż aktywne włączanie się w akcje polegające na reaktywowaniu 
tekstów kultury mających cechy zabytku, takich jak odtwarzanie ginących zawo-
dów, ogłaszanie konkursów na sztukę ludową czy urządzanie kursów tradycyjnych 
rzemiosł. Nie uważam, że owe przedsięwzięcia nie mają wartości, stoję jednak na 
stanowisku, być może błędnym, iż nie powinny tego czynić muzea.

Aby się nieco wytłumaczyć z takiej postawy, odwołam się raz jeszcze do ustawy 
o muzeach, która w art. 2 wymienia w dziesięciu punktach działania, jakie należy 
podejmować w celu realizacji ochrony i upowszechniania dóbr kultury. Nie ma tam 
słowa, które skłaniałoby muzealnika do czynnego udziału np. w jury konkursu na 
tradycyjną pisankę wielkanocną itp. Cytowana przeze mnie Konwencja o Ochronie 
Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO zwraca uwagę na niematerialne obszary 
kultury, które wymagają opieki, mimo iż jej fragment dotyczący rewitalizacji może 
stać się pułapką dla etnografa z muzeum. Do opieki tej powinno włączać się – i od 
lat się to robi – muzealnictwo etnograficzne, postrzeganie przedmiotu owej kon-
wencji przez pryzmat zabytku może skutecznie ochronić muzealnika przed prze-
kroczeniem granicy, jaka dzieli obserwatora od kreatora. Zagłębienie się w tę pro-
blematykę odłóżmy na inną okazję, gdyż najważniejszą myślą mojego wystąpienia 
jest zaakceptowanie terminu „zabytku niematerialnego” – terminu, który niemate-
rialnym aspektom kultury umożliwiłby nadanie statusu zabytku ze wszystkimi jego 
konsekwencjami.

Wprowadzanie terminu „zabytku niematerialnego” do muzealnictwa etnograficz-
nego można potraktować także jako pretekst do ożywienia myśli naukowej, spowo-
dowania krytycznej dyskusji dotyczącej muzealnictwa na wzór tej, którą obserwuje-
my w krytycznych nurtach antropologii dokonujących oceny i interpretacji dorobku 
dyscypliny. Nie zapominajmy przecież, że muzealnicy pracujący w placówkach mu-
zealnych o profilu etnograficznym, zarówno w wielkich narodowych wielodziało-
wych muzeach etnograficznych, działach etnograficznych muzeów okręgowych czy 
muzeach na wolnym powietrzu (zwanych tradycyjnie skansenami) są etnografami, 
etnologami, antropologami zatrudnionymi w muzealnictwie. W moim przekonaniu, 
jedynie specyfika pracy różni muzealnika od pracownika katedry czy instytutu, nato-
miast postawa naukowa nie powinna i nie może być różna. Co za tym idzie, proble-
my i spostrzeżenia współczesnych nurtów krytycznych w antropologii dotyczą nie 
tylko tekstów naukowych, są równie aktualne dla przedsięwzięć, postaw i dokonań 
etnograficznych muzeów15.

W antropologicznych tekstach krytycznych pojawiają się również konstatacje 
dotyczące istoty muzeum etnograficznego, przeważa w nich jednak krytyka jedy-
nie widocznego przejawu działalności muzealnika w postaci ekspozycji, ewentual-

15 Zob. Cz. Robotycki, Nie wszystko jest oczywiste. Kraków, 1998, s. 138.

Maciej Kwaśkiewicz



51

nie gromadzonej kolekcji. W dobie, gdy większość naukowych placówek w Polsce 
zmieniło swe nazwy z etnograficznych na etnologiczne, a następnie na etnologiczne 
i antropologiczne, muzea pozostały placówkami etnograficznymi. Nikt nie wpadł 
na pomysł zmiany nazwy żadnego etnograficznego muzeum w Polsce. To w moim 
przekonaniu słuszne i oczywiste. W przypadku placówek naukowych zmiana nazwy 
miała również charakter symboliczny: manifestowała i podkreślała metodologiczny 
rozwój placówki, jednocześnie sugerując oddanie pola działalności skojarzonego z 
etnograficznym aspektem tej nauki innym podmiotom naukowym, w tym właśnie 
muzeom etnograficznym. To oczywiście duże uproszczenie, wyostrzające problem.

Zmierzam bowiem do ustalenia pozycji merytorycznego pracownika muzeum et-
nograficznego, gdyż nasuwa się tu pytanie, kim on właściwie jest: etnografem czy 
etnologiem? Skoro etnografem, to czy okazem wymierającym, bo przecież uniwer-
sytety w Polsce od paru lat dyplomów z etnografii nie wydają? To oczywista ironia, 
jednakże aby dobitniej uwypuklić problem pozycji muzealnika etnograficznego, po-
wrócę do zagadnienia różnicy etnologii, etnografii i antropologii. Obszarów bardzo 
ściśle ze sobą związanych, lecz w moim przekonaniu wymagających rozróżnienia 
ważnego szczególnie dla muzealnika, który z racji swego zawodu na luksus takiego 
podziału pozwolić sobie po prostu nie może. Posłużę się tu cytatami z dyskusji, 
która miała miejsce ćwierć wieku temu i która w moim przekonaniu większość pro-
blemów rozwiązać powinna16. Zacznę zatem od obszernego fragmentu wypowiedzi 
Ryszarda Tomickiego, który rozwodząc się nad terminologią, dotknął problemu z 
perspektywy bardzo istotnej dla muzealnika właśnie:

„Różnicę pomiędzy nimi [etnografią i etnologią jako dwoma poziomami jednej 
dyscypliny – przyp. M.K.] zdefiniować można najprościej odwołując się do znacze-
nia członów -grafia i -logia. Zgodnie z nimi etnografia stanowi zespół działań ma-
jących na celu gromadzenie źródeł ich porządkowanie, systematykę itd. Działania 
tego typu nie mogą być jednak przypadkowe, arbitralne, żywiołowe. Muszą wynikać 
z określonych założeń teoretycznych i metodologicznych, co stanowi warunek ich 
sensowności. [...] Dostarczycielem (producentem) założeń oraz odbiorcą efektów 
celowych działań etnograficznych powinna być etnologia koncentrująca swe zainte-
resowania na tworzeniu uogólnionych opisów zjawisk. [...]

Rozróżnienie to znalazło wyraz w nazewnictwie instytucji (muzea są najczęściej 
etnograficzne, ośrodki akademickie – zwykle etnologiczne), chociaż w praktyce 
działania typu etnograficznego i etnologicznego są tylko dwoma fazami procesu ba-
dawczego, fazami, między którymi istnieje sprzężenie zwrotne. [...]

Podstawowe znaczenie ma [...] utrzymanie wzajemnej zależności pomiędzy etno-
grafią i etnologią, gdyż o ile etnologia nie może uciec od etnografii, o tyle tę ostatnią 
cechuje wyraźna tendencja do autonomizacji. Jest ona zresztą warunkowana swego 
16 Mam na myśli odpowiedzi na ankietę rozesłaną w 1980 r. przez redakcję „Polskiej Sztuki 

Ludowej” (dalej: PSL) z 3 pytaniami o etnografię, jej kształt i przyszłość; PSL, 1981, r. 
XXXVI, nr 2, s. 67.
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rodzaju »samowystarczalnością« źródeł etnograficznych (zwłaszcza materialnych 
wytworów kulturowych, lecz także opisów obrzędów, wierzeń itp.). Fakt, że mogą 
one – same w sobie – pełnić rozliczne funkcje, prowadzi nieraz do stworzenia alter-
natywy przeciwstawiającej sobie rzekomo obiektywny empiryzm będący domeną 
etnografii i wybiegające poza fakty, a więc oderwane od rzeczywistości, spekulacje 
gabinetowe (no śmieszne, jak poza fakty, poza rzeczywistość, to znaczy science-
fiction?, czy po prostu chodzi o teorie, filozofię – ale jak coś wybiega poza fakty, to 
jest nieprawdziwe. »Kontakt z żywym człowiekiem« staje się niczym, »talmudycz-
ne rozważania« niczym. Nie trzeba dowodzić, że stanowisko takie prowadzi m.in. 
do dewaluacji terminu etnografia, która zaczyna być synonimem hobbystycznego 
gromadzenia mniej lub bardziej niezwykłych, dziwnych, zabawnych, a w gruncie 
rzeczy mało istotnych faktów”17.

Wśród wielu wypowiedzi, które nadeszły do redakcji „Polskiej Sztuki Ludowej”, 
bardzo istotna dla moich rozważań jest myśl Ludwika Stommy: „Do etnografii na-
leżą więc – padające częstym i łatwym łupem prześmiewców – prace, w których 
kataloguje się narzędzia rolnicze, studnie wiejskie, wierzenia o roślinach, zasięgi ich 
występowania, monografie poszczególnych wsi itp. Byłyby one rzeczywiście po-
zbawione sensu, gdyby stanowiły (co się niestety niekiedy zdarza) cel sam w sobie. 
Wszelako ich właściwą rolą jest zbieranie i porządkowanie źródeł dla etnologii. W 
tym też sensie bywają one pożyteczne i cenne”18.

Rozważając terminologicznie -logię i -grafię oraz pozostawiając tę drugą na-
ukowcom pracującym w muzeum, nie zauważamy, że etnografem jest muzealnik 
gromadzący źródła: pracujący w terenie, magazynie i pracowni, natomiast tworząc 
ekspozycję, niewątpliwie wypowiada się lub powinien wypowiadać się tak jak na-
ukowiec publikujący problemowy artykuł (nie źródło) – przekształca się w etnologa. 
Postawa taka jednak obarczona jest odpowiedzialnością, gdyż jak sformułował to 
Ludwik Stomma: „Etnologia nie jest nauką o kulturach chłopskich. Etnologia nie 
jest nauką o kulturach egzotycznych ludów. Etnologia nie jest też nauką o innych 
kulturach nieelitarnych. Etnologia jest nauką o wewnętrznych mechanizmach wszel-
kich kultur”19.

Wśród wielu wypowiedzi na temat muzealnictwa etnograficznego pojawiają się i 
takie, które zwracają uwagę na samo muzeum jako wytwór intelektualny, jako miej-
sce dla rzeczy i idei, bo to idea, że muzeum jest strażnikiem bogactwa kulturowego 
wypływająca ze zmityzowanego przekonania o ciągłości i zakorzenieniu20.

„Na pewnym etapie muzeum samo staje się całością, zabytkiem, który należy 
chronić jako całość, bo sposób, w jaki ono powstało, w jaki zebrano ten, a nie inny 

17 R. Tomicki – odpowiedź na ankietę. W: Czym są? Dokąd zmierzają? (Odpowiedzi na ankietę). PSL, 
1981, r. XXXVI, nr 2, s. 73.

18 L. Stomma – odpowiedź na ankietę. W: Czym są? Dokąd zmierzają?, dz. cyt., s. 72.
19 Tamże, s. 71.
20 Zob. Cz. Robotycki, Nie wszystko…, dz. cyt., s. 128.
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zespół obrazów, rzeźb, wytworów, też ma znaczenie kulturowe i jest wartością, którą 
należy chronić […]”21.

Muzealnictwo akceptujące termin zabytku niematerialnego mogłoby być czymś 
na kształt muzealnictwa etnologicznego, to mogłoby być muzealnictwo zbliżone 
do antropologii kulturowej – silnie osadzone w konkrecie, akcentujące materialny 
aspekt kultury w postaci eksponowanych zabytków materialnych oraz biorące pod 
uwagę ich kontekst udokumentowany zabytkami niematerialnymi, mające świado-
mość, iż wszelkie jego wypowiedzi (ekspozycje i ewentualne działania rewitaliza-
cyjne) noszą cechę interpretacji, swoistej opowieści, w których prawda nie jest jed-
noznaczna.

Podsumowując: w niniejszym wystąpieniu – podając przegląd definicji związa-
nych z zabytkiem i muzeum – chciałem zaakcentować, że sugerują one, iż muze-
alnictwo etnograficzne skupia się wyłącznie na materialnym aspekcie kultury oraz 
ogranicza swą postawę metodologiczną do etnografii, a więc opisu pozbawionego 
analizy czy interpretacji. Wprowadzając bardzo szkicowo ideę terminu „zabytku nie-
materialnego” starałem się pogodzić dwie postawy, między którymi z konieczności 
błądzić musi muzealnik etnograficzny. Postawy konserwatora zabytków chroniące-
go dziedzictwo kultury w oparciu o prawne akty oraz postawę etnologa – badacza i 
interpretatora wewnętrznych mechanizmów kultury. W mej wypowiedzi odwołałem 
się do dyskusji z początku lat 80. minionego stulecia, gdyż uważam, że w praktyce i 
świadomości muzealnictwa etnograficznego te zagadnienia niestety nadal pozostają 
aktualne, nie mówiąc już o Geertzowskich dylematach jednoznaczności czy obiek-
tywności naukowej wypowiedzi.

21 M. Porębski, Nauki humanistyczne a etnologia. W: Czym są? Dokąd zmierzają? dz. cyt., s. 80-81.
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Chciałbym w tym tekście przeanalizować obecną (i przyszłą) sytuację polskiego 
muzealnictwa etnograficznego z punktu widzenia tego, czym dzisiaj jest etnologia, 
za co uważa się etnologię, jak etnologia jest dzisiaj definiowana, jak naucza się jej 
studentów i czy należy wysnuć z tego jakieś wnioski w stosunku do tworu, który 
nazywa się muzealnictwem etnograficznym. Tak jak muzeum archeologiczne jest 
manifestacją archeologii, muzeum sztuki – historii sztuki, a muzeum historyczne – 
historii, tak i muzeum etnograficzne powinno być odbiciem etnografii/etnologii. Jed-
nak być może znamienny jest fakt, że wszystkie akademickie instytuty najpóźniej 
w latach 90. XX wieku zmieniły nazwę z „etnografii” na „etnologię”, tu i ówdzie 
dodając jeszcze antropologię, a muzea pozostały przy -grafii. Pojawia się więc pyta-
nie: czy może chodziło o zaznaczenie odrębności całkowitej, czy tylko o zaznacze-
nie starego podziału na nauki nomotetyczne i idiograficzne, a może wynikało to po 
prostu z bierności muzealnego środowiska?

Zauważmy bowiem, a jest to znamienne, że w ślad akademickich zmian nazw na 
-logia, nie powstało żadne nowe muzeum etnologiczne ani antropologiczne. Warto 
więc szukać odpowiedzi na pytanie: czy dalej muzea i instytuty z pierwszym czło-
nem etno- dotyczą tej samej dziedziny, czy już nie? Może to brzmieć jak pytanie 
retoryczne, ale mimo wszytko warto sobie na nie odpowiedzieć. Bo jeżeli należymy 
do tej samej dziedziny – na co wskazywałoby zatrudnianie absolwentów -logii w 
-grafii – to obowiązują nas te same kanony, te same ramy. Moim zdaniem, nie ma 
konieczności powstawania muzeów z nazwą „etnologia”, chociaż nie miałbym też 
nic przeciwko temu. Co prawda istnienie dwóch nazw może wpływać na społeczny 
odbiór tych instytucji jako odmiennych, jako reprezentujących odmienne dziedziny 
nauki. Jedno jest dla mnie pewne: czy to -logia czy to -grafia, powinniśmy dbać o 
jedność dyscypliny i być wrażliwi na głosy obu części środowiska.

Proszę pamiętać o takich przykładach, jak Franz Boas, Margaret Mead czy na-
wet Edward Sapir, którzy pracowali w muzeach (w ogóle ta perspektywa jest silnie 
obecna w amerykańskiej antropologii kulturowej). A Clifford Geertz napisał: „An-



56

tropologia zawiera się w książce, w artykule, w wykładzie, w muzealnej wystawie, 
czy też – jak się to dzisiaj czasem zdarza – w filmie”1, nie pozostawiając złudzeń, że 
perspektywa akademicka i muzealna to w antropologii jedno.

Jeżeli dzisiaj w teorii antropologicznej tak bardzo podkreśla się rolę świadomo-
ści bycia etnologiem, to powinniśmy także dążyć do tego, aby taka świadomość 
była jasno określona dla całego środowiska, w tym środowiska muzealnego. O tym, 
że uważam pracowników akademickich i muzealnych, pracujących w instytucjach 
etno- lub ludo-podobnych za jedną grupę zawodową, pisałem niedawno w tekście 
pt. Praktycy i teoretycy, czyli ile mamy etnologii?, zamieszczonym w „Ludzie”. Nie 
chciałbym powtarzać tez zawartych w tamtym artykule, wspomnę tylko, że pisałem, 
aby nie ulegać stereotypom i nie przeciwstawiać sobie tych dwóch grup zawodo-
wych, a wręcz przeciwnie – jasno widzieć, co je łączy, ale oczywiście zaznaczać 
odrębność charakteru pracy. Ta odrębność nie polega jednak na tym, że akademicy 
są od nauki, teorii i opisywania kultury, a muzealnicy od podtrzymywania kultu-
ry ludowej, jej reaktywowania i doradzania tzw. twórcom. Jedni i drudzy powinni 
opisywać i interpretować kultury, bo jedni i drudzy są etnologami (przypomnę raz 
jeszcze – chociaż to już banał dla współczesnego etnologa – że najzwyklejszy opis 
jest już interpretacją). Różnica jest taka, że muzealnicy mają zadanie prowadzenia 
dokumentacji (w formie zbiorów, kolekcji przedmiotów, ale i dokumentacji wizual-
nej czy dokumentacji audio).

W tym względzie – w ogólny bardzo sposób – można by odwołać się do wspo-
mnianego przeze mnie podziału na nauki idiograficzne i nomotetyczne, gdyby nie 
fakt, że nie istnieje czysty opis, podobnie jak nie istnieją urządzenia do rejestracji 
czystego dokumentu, np. wizualnego, jak formułuje się to na gruncie antropolo-
gii wizualnej. Zawsze mamy do czynienia z mniejszą lub większą interpretacją. A 
już opracowanie jakiegoś zagadnienia, chociażby w formie wystawy, zdecydowanie 
wychodzi poza samo opisywanie i dokumentację.

Jak zatem ma wyglądać dzisiaj muzeum etnograficzne i czym powinno ono – 
moim zdaniem – być? Oczywiście chodzi mi o abstrakcyjne muzeum, a nie jakieś 
konkretne. Wyjdę może od podstawy. Czy jest dzisiaj etnologia? Jak jest definio-
wana? I czym w konsekwencji w takim razie powinno być muzeum etnologiczne? 
Etnologia dzisiaj to nauka o kulturze, o mechanizmach kultury – jak brzmi chyba 
najbardziej znana polska definicja. Alan Barnard w swoim podręczniku nie podaje 
definicji wprost, a jedynie nadmienia przykładowo, że antropologia/etnologia obej-
muje badanie zróżnicowania kulturowego, ujawnienie struktury społecznej, inter-
pretację symboliki i liczne problemy pokrewne2. Wymienia także dwa aspekty ba-
dań, charakteryzując metodę antropologiczną3:
- obserwowanie społeczeństwa jako całości w celu stwierdzenia, jak każda część 
1 C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków, 2005, s. 31.
2 a. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii. Warszawa, 2006, s. 34.
3 Tamże, s. 36.
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składowa pasuje do pozostałych lub jest znacząca w kategoriach innych takich 
części;

- badanie każdego społeczeństwa w relacji do innych społeczeństw w celu znalezie-
nia między nimi podobieństw i różnic oraz ich wytłumaczenia.
Podobnie postępuje Paul Willis, który równie opisowo formułuje, na czym polega 

wyobraźnia etnograficzna: „Zrozumieć sedno codzienności jako zawierające własne 
formy twórczej działalności symbolicznej”4. I te ogólne etnologiczne wskazania do-
skonale także pasują do rodzaju działań etnologicznych w muzeach. Konsekwentnie 
rozwinięte pozwolą widzieć muzea etnologiczne jako swego rodzaju laboratoria, 
gdzie dokonuje się zbliżanie światów, objaśnianie ich, a także rozwijanie osobowo-
ści zwiedzających.

Z krótkiego przeglądu wypowiedzi współczesnych etnologów wynika tak napraw-
dę, że etnologia to badanie czegoś, co możemy nazwać bardzo różnymi słowami, w 
zależności od przyjętej tradycji i metodologii: style życia, mentalność, światopoglą-
dy czy Lebenswelt za Alfredem Schutzem, „sieci znaczeń” za Maksem Weberem i 
Cliffordem Geertzem, habitus za Pierrem Bourdieu, a nawet – chociaż może to być 
poczytane za nadużycie – Dasein za Martinem Heideggerem.

Etnologia to więc badanie kultury, jej interpretacja, łącznie z procesem groma-
dzenia danych – jak pisze Geertz5. Można by tu przytoczyć też różnorodne defini-
cje kultury: od powszechnie znanej i najsłynniejszej Edwarda Taylora do Jamesa 
Clifforda, według którego kultura to „trwała zdolność grup ludzkich do tworzenia 
rzeczywistej różnicy”6. I znowu, obojętnie za jaką definicją się opowiemy, za pomo-
cą jakiej metodologii chcemy prowadzić badania, to jedno jest pewne – dokumen-
tujemy różne przejawy kultury – materialne i niematerialne. Pamiętajmy jednak, że 
jesteśmy antropologami czy etnologami, a więc w naszej głównej perspektywie jest 
człowiek (lub są ludzie). Chodzi mi o to, że badanie na przykład pisanek czy typów 
domów dla nich samych nie jest podejściem etnologicznym. 

Jeżeli poważnie potraktujemy to, co wykłada się dzisiaj studentom, a mianowicie, 
że etnologia jest nauką o wszelkich kulturach, to odtwarzanie sposobów lub stylu ży-
cia mieszkańców wsi w swej ontologicznej perspektywie nie różni się niczym od od-
twarzania sposobów życia arystokracji albo mieszczaństwa. Czy mamy do czynienia 
z przeniesionym do muzeum drewnianym budynkiem z XIX wieku i odtworzonym 
doskonale wnętrzem (ze zgodnością czasową), czy też XVIII-wieczny pałac z boga-
tymi komnatami, to obydwa zjawiska sytuuję w tej samej naukowej perspektywie. 
Obydwa dotyczą stylu życia jakiejś określonej historycznie społeczno-kulturowej 

4 P. Willis, Wyobraźnia etnograficzna. Kraków, 2005, s. 11.
5 C. Geertz, Interpretacja kultur…, dz. cyt., s. 24.
6 J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia literatura i sztuka. Warszawa, 2000, s. 

296.
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grupy. Nie chcę dowodzić, że muzea zamkowe i pałacowe powinny być oddane w 
posiadanie etnologom, a nie historykom, chcę wskazać tylko na ontologiczne podo-
bieństwo owych prezentacji. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że po części już tak 
zostanie i słusznie zresztą.

Etnologia, szanując swoją historię i tradycję, będzie dalej zajmować się histo-
rycznymi formami życia dawnych mieszkańców wsi czy kultur plemiennych. Muzea 
jednak powinny wyzwalać się z działalności, którą można zdefiniować jako upra-
wianie antyetnologii – czyli działalności zwanej u nas folkloryzmem7. Tę ostatnią 
osobiście zdecydowanie oddzielam od naukowych rekonstrukcji, które uważam za 
uprawomocnione i nawet pożądane, ale przy zachowaniu określonych metod rekon-
strukcji (wspominałem o tym w jednym określonym aspekcie w tekście Obrzędy 
pod mikroskopem – pomiędzy rekonstrukcją a interpretacją). Autor wspomnianego 
terminu „antyetnologia” – Janusz Barański – ustawił na jednej linii muzea, skanseny, 
izby regionalne, zespoły folklorystyczne, kółka hafciarskie itd., a nawet akademickie 
zajęcia o tradycyjnej kulturze ludowej. Wpycha on bowiem to wszystko pod nazwę 
tradycyjnej etnografii (według niego to taki pejoratywny egzoetnonim). a z drugiej 
strony widzi tych, których sytuuje w ramach wszelakich studiów kulturowych. I tu 
leży pies pogrzebany.

Po pierwsze uważam – i mam tu stuprocentową pewność – że dalsze studia, bada-
nia (w tym i dokumentacja) nad tzw. tradycyjną kulturą ludową mają głęboki sens. 
Jest wiele do zrobienia, wyprostowania, zauważenia, zinterpretowania. Ci, którzy 
z gruntu uważają, że wszystko zostało opisane, często potrafią docenić nowe uję-
cia nad średniowieczem na przykład bynajmniej nie dlatego, że znaleziono nowe 
nieznane źródło, a z powodu nowego, ciekawego ujęcia. Jest to możliwe także w 
studiach nad kulturą ludową i plemienną, zarówno w akademiach, jak i w muzeach. 
Problem nie polega na tym, czym się zajmujemy, ale jak to robimy. I oczywiście 
zajęcia z etnografii Polski na temat kultury ludowej na studiach zapewne powinny 
wyglądać odmiennie niż 50, a nawet 20 lat temu (z tym, że nie chodzi mi o przesu-
nięcie czasowe – tzn. żeby zamiast o strojach ludowych, mówić o strojach kibiców 
piłkarskich, ale o nowoczesne podejście do tradycyjnych tematów).

Po drugie, właśnie my wszyscy, etno- akademicy i muzealnicy, powinniśmy 
zauważyć, że ta druga strona – studia kulturowe – powinna pojawiać się w prze-
strzeni muzeum. Sądzę, że – jeżeli etnologia nie jest tylko historią życia wsi czy 
pozaeuropejskich kultur plemiennych – to ma do zaoferowania dużo więcej, także 
w dziedzinie etnograficznego muzealnictwa. Dlatego do zadań etnograficznego (et-
nologicznego) muzeum powinna należeć dokumentacja (w tym i kolekcjonerstwo) 
współczesnej kultury, która manifestuje się różnymi stylami życia, różnymi świato-
poglądami, między innymi poprzez zjawisko mody, w takim chociażby kontekście, 
w jakim pisał na ten temat na przykład Roland Barthes już blisko 50 lat temu (nie 
7 J. Barański, Koniec etnologii czy koniec wieku etnologii – garść wróżb u progu nowego wieku. „Kon-

teksty”, 1999, nr 4, s. 98.
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ograniczonej tylko do zjawisk związanych ze strojami, ale do całej kultury – czy-
li nie chodzi mi tylko o System mody, ale oczywiście i o Mitologie). Oczywiście, 
przynależy tutaj także dokumentacja obrazu współczesnej wsi czy współczesnych 
kultur pozaeuropejskich. W taki sposób muzeum etnograficzne powinno stawać się 
muzeum kultur – takie przykłady są już znane w Europie.

Praca w muzeum to autonomiczne, niezależne, ale często powiązane ze sobą trzy 
formy działań: kolekcjonerstwo (i dokumentacja), wystawiennictwo oraz edukacja. 

Kolekcjonerstwo i dokumentacja
Budowanie kolekcji to priorytetowa praca badawcza. Zawsze trzeba wyjść od 

ustalenia, jaką kulturę chcemy dokumentować i dlaczego. Trzeba ją nazwać i za-
kreślić bardzo nieostrą linią jej zakres przestrzenny i czasowy. Przygotować się do 
spotkania z nią metodologicznie – ideałem byłoby ją najpierw zbadać i tworzyć 
dokumentację audiowizualną – określić wzory kultury, a potem kolekcjonować. W 
praktyce jednak nie ma na to czasu, trzeba podejmować decyzje od razu – tym bar-
dziej więc powinny być one przemyślane. W kolekcjonerstwie etnograficznym jest 
wiele pułapek i niejasności – widać to zarówno u pracowników muzeów, jak i u 
akademików.

W tak zarysowanym zjawisku współczesnego muzeum etnologicznego powstaje 
zatem zasadnicze pytanie: czy mamy zbierać tylko rzeczy ludowe? To znaczy jakie? 
Jeżeli lud się zmienia, to i ludowość, i kultura ludowa – to także sądy banalne dla 
współczesnego etnologa. Problem jest poważny – bo ciągle w rozmaitych rozmo-
wach z pracownikami muzeów etnograficznych słyszę, że zbieramy rzeczy wiejskie 
lub z małych miasteczek. To jedna z moich „ulubionych” kategorii, słowo wytrych, 
które niewiele znaczy, bo nie wielkość miejscowości mówi nam o przynależności do 
kultury określonej jakimś przymiotnikiem, np. ludowej. W tzw. małym miasteczku 
mogli mieszkać ludzie, którzy do niej nie przynależeli. A mało się wie, że w wielu 
dużych miastach, jak np. w Poznaniu – jeszcze w latach 30. XX wieku było ponad 
30 kowali. Czy to należy do etnografii, czy też nie? Czy odróżnienie narzędzi kowal-
skich z miasta i ze wsi ma sens?

Są i inne kontrowersje przy budowaniu etnograficznych kolekcji. Na przykład 
Piotr Kowalski w swoim ważnym, skądinąd, tekście pt. O wielbicielach folkloru – z 
dystansem i niepokojem też nie do końca ma rację. Pisze tam m.in., że dzisiejszy roz-
wój „przemysłu ludowego” jest ważny jako produkcja artefaktów do muzeów. Nic 
bardziej błędnego! W etnograficznych kolekcjach muzealnych powinny znajdować 
się artefakty będące odzwierciedleniem jakiejś określonej kultury, a nie „ludowopo-
dobne” przedmioty przypominające obiekty z przeszłości, produkowane przez tzw. 
artystów ludowych. Oczywiście, one także są wytworem kultury, są autentyczne – 
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jak nazwałby je Clifford8 – ale trzeba tylko umiejętnie nazwać kulturę, która je wy-
tworzyła, a nie przypisywać ich do kultury z przeszłości. Pytanie o autentyzm w tym 
rozumieniu staje się ważnym pytaniem muzealników.

Muzea są – na szczęście – ograniczone własnymi statutami w swojej działalności. 
Inaczej wszyscy zbieraliby to samo. I tak, np. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w 
Bytowie może być ograniczone w swojej działalności kolekcjonerskiej i badawczej 
do konkretnego obszaru, czyli Kaszub zachodnich. To casus wszystkich muzeów re-
gionalnych. Inne muzeum może być ograniczone w swojej działalności do jakiegoś 
wycinku czasu – np. do wieku XIX; może być do jakieś warstwy społecznej, daj-
my na to – chłopów. Muzeum może powstać wokół rodzaju obiektów, np. muzeum 
rolnictwa, muzeum sztuki ludowej (jak byśmy jej nie zdefiniowali), czy nawet mu-
zeum pisanek. To powinno wynikać z możliwości organizacyjno-ekonomicznych, 
ale przede wszystkim z sensu wypełnienia luki, a także rozeznania, co podobne pla-
cówki kolekcjonują, żeby uniknąć niepotrzebnego dublowania.

Także dokumentacja współczesności musi mieć sens i należy uważać – chociażby 
z powodów ekonomicznych – żeby nie powielać niepotrzebnie przez różne placówki 
tej samej dokumentacji (w tym i kolekcji), co przy postępującej unifikacji współcze-
snej kultury jest bardzo prawdopodobne.

Pojawiają się próby rozszerzenia czasowego etnograficznych ekspozycji, np. w 
prezentacjach wnętrz skansenowskich są to wystawy z lat 60. XX wieku, ale od-
bywa się to w tradycyjnych, drewnianych chatach. A ja widzę również możliwość 
stworzenia skansenu, z lat 70. XX wieku, w postaci bloku, przed którym będzie 
stał mały fiat, na klatce schodowej przed drzwiami będą butelki mleka, a w każdym 
mieszkaniu zostanie odtworzony styl życia innej grupy społecznej z tamtego okresu. 
Innym, ważnym przykładem wchodzenia kultury współczesnej do etnograficznych 
prezentacji była wystawa w 2005 roku zatytułowana Special Effect – Mój telefon 
komórkowy w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. I właśnie w poznańskim mu-
zeum powstał chyba pierwszy Dział Kultury Miejskiej, który gromadzi przedmioty 
dotyczące różnych aspektów kultury miejskiej, np. rzemiosła, strojów, sprzętów do-
mowych, elementów dekoracji wnętrz oraz zbiory z zakresu tzw. etnologii współ-
czesności (kultury popularnej oraz subkultur). 

Biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem o kolekcji, wydaje mi się, że 
pożądane byłoby także zwiększenie współpracy pomiędzy akademiami i muzeami 
w postaci np. przekazywania dokumentacji fotograficznej (negatywów lub plików), 
które w akademiach powstają przy okazji różnorodnych prac badawczych. W więk-
szości dotyczą one właśnie kultury współczesnej, a później dokumentacja ta gubi się 
w szafach autorów, a właśnie w muzealnych archiwach etnologicznych mogłaby by 
być spożytkowana na wiele jeszcze innych sposobów, oczywiście z zachowaniem 

8 Por. W. Kuligowski, Kłopoty z kulturą i pytania o autentyzm. „Lud”, 2000, t. 84, s. 127-137.
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wszelkich praw autorskich. Współpracując moglibyśmy stworzyć kapitalną, wielo-
aspektową dokumentację kultury współczesnej.

Wystawiennictwo
Banalny, ale warty powtórzenia jest fakt, że na muzealnej wystawie nie da się 

pokazać wszystkiego – każdego tematu, każdej kultury. Być może wszystkiego po-
kazać nie warto. Wystawiennictwo jest następnym wyborem z dokumentacji.

I tu, oprócz wspomnianego prezentowania stylów życia (jak postrzegam ekspo-
zycje skansenowskie) oraz prezentacji wybranych dziedzin ludowych kultur, widzę 
ogromną możliwość powstawania wystaw przekrojowych, kontekstowych, symbo-
licznych9. Na takich wystawach etnologicznych – oczywiście nie na zasadzie gabi-
netu osobliwości, a na podstawie przemyślanego scenariusza – mogłyby sąsiadować 
obok siebie np. obiekty z wykopalisk archeologicznych i zupełnie współczesne, od-
krywając nowe znaczenia, uwydatniając pokrewieństwa i kulturowe różnice. Taką 
jaskółką była wystawa Piotra Szackiego Niezwykłość w Państwowym Muzeum Et-
nograficznym w Warszawie.

Edukacja
Ta strona działalności muzeum jest bardzo ważna i jest wiele przykładów ogrom-

nie pozytywnych, w sposób nowoczesny rozwiązujących to zagadnienie10. Jednak 
są i zagrożenia. Przede wszystkim muzea, które chcą być etnologiczne (mają ta-
kie ambicje), powinny dążyć do tego, żeby ich działalność nie była równoznaczna 
czy mylona z działalnością parków rozrywki, ośrodków i domów kultury czy takich 
tworów, jak np. muzea figur woskowych. W tych ostatnich bowiem, jak zaznacza 
Eco, po zwiedzeniu ekspozycji „zmysły nasze zdołały wchłonąć bezkrytycznie nad-
miar wrażeń, Lincoln i doktor Faust okazują się odtworzeni w tym samym socre-
alistycznym stylu godnym Chin Ludowych, a Tomcio Paluch i Fidel Castro należą 
już ostatecznie do tej samej sfery ontologicznej11. Tymczasem muzea powinny dą-
żyć do zachowania własnej odrębności. Może pewne samoograniczenie jest mniej 
efektowne, mniej spektakularne, ale to tylko pozory. Pójście drogą na skróty, gdzie 
wszystko wolno, brak jasnych kryteriów badania, kolekcjonowania, eksponowania i 
edukacji spowoduje, że nasze muzea bardziej będą przypominać komercyjny bazar 
niż placówkę naukowo-edukacyjną. A gdy będziemy mylić czasy, kultury, zjawiska 
itd. (wspominam o tym w tekście Etnograficzne qui pro quo, czyli kłopoty z czasem), 
możemy nawet zbliżać się do antyedukacji, tak jak zbliżaliśmy się długo do anty-
etnologii. Tak dzieje się niestety często w imprezach masowych, które pojawiają 

9 Por. Cz. Robotycki, Teorie kultury a muzea etnograficzne, „Śląskie Prace Etnograficzne”, t. 2, red. 
Maria Lipok-Bierwiaczonek. Katowice, 1993, s. 16.

10 Por. np. J. Laskowska, Nowe tendencje w muzealnictwie. „Konteksty”, 1996, nr 1-2, s. 66-75.
11 Za: J. Gądecki, Konsumpcja (w) muzeum. W: Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapita-

łu, red. T. Szlendak i K. Pietrowicz. Toruń, 2004, s. 149.
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się zarówno w muzeach etnograficznych, historycznych, jak i archeologicznych. I 
oczywiście, muzea przegrają walkę o widza z tzw. parkami tematycznymi, ale nie 
powinny nikogo bałamucić karygodnymi wizjami przeszłości, gdzie nic nie zgadza 
się z historyczną wiedzą12. Trzeba także jasno sobie powiedzieć: rekonstrukcja wio-
ski Hobbitów czy Soplicowa nie jest zjawiskiem muzealnym. Nie znaczy to, że nie 
są to miejsca atrakcyjne, ale po prostu inne.

Wyczytałem niedawno w Internecie – na oficjalnej stronie jednego z etnograficz-
nych muzeów – dramatyczną konstatację jego pracownika: „Na zakończenie muszę 
stwierdzić, że w obecnych czasach, w jakich przyszło nam pracować, musimy się na 
nowo odnaleźć gdzieś pomiędzy nekropolią a wesołym miasteczkiem”. Powiem tak: 
jeżeli muzea rzeczywiście mają się znaleźć na tej osi, to czym prędzej je zamknijmy, 
a jeżeli ktoś jeszcze ciągle czuje się etnologiem, natychmiast powinien szukać innej 
pracy. Ja mam nadzieję, że tak źle jeszcze nie jest...

12 Por. P. Szpanowski, Muzea w epoce popkultury. „Spotkania z Zabytkami”, 2003, nr 1, s. 34-36; także 
H. Czachowski, Etnograficzne quo pro quo, czyli kłopoty z czasem. „Etnografia Polska”, 2006 (w 
druku).
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ABY MIŁO I PRZYJEMNIE SPĘDZIĆ CZAS...
PRZEKSZTAŁCENIA OFERT MUZEÓW SKANSENOWSKICH

OSTATNIEJ DEKADY

Poniższy tekst stanowi próbę przedstawienia zmian, jakie nastąpiły w ofertach 
muzeów skansenowskich na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, zmian, jakie w 
opinii autora podyktowane zostały konsekwencjami przekształceń społeczno-eko-
nomicznych i kulturowych po umownym 1989 roku.

Z definicji Międzynarodowej Rady Muzeów wynika, że muzeum jest „instytucją 
stałą, nie obliczoną na zysk, pozostającą w służbie społeczeństwa i jego rozwoju, 
otwartą dla publiczności, mającą za zadanie gromadzenie, konserwowanie, badanie, 
rozpowszechnianie i wystawianie materialnych świadectw dotyczących człowie-
ka i jego otoczenia dla studiowania, edukacji i przyjemności”1. Szczególną formą 
muzeum (etnograficznego) jest skansen – muzeum na wolnym powietrzu, za której 
twórcę uznaje się szwedzkiego filologa i nauczyciela Artura Hazeliusa. Początkowo 
skanseny fundowano z myślą ochrony budownictwa ludowego, a w kontekście szer-
szym kultury ludowej. Stopniowo ideę utrwalania zabytków „pod gołym niebem” 
rozciągnięto na inne obszary kultury, co zaowocowało powstawaniem nowych ro-
dzajów i typów tych instytucji2. Na muzea te nakładano stopniowo dodatkowe zada-
nia związane z działalnością naukową (rekonstrukcja dawnych form kulturowych), 
edukacyjną, a często ekologiczną (naturalno-krajobrazowy aspekt funkcjonowania 
skansenu).

Założenia te przyświecały i przyświecają polskim ludoznawcom i późniejszym 
etnografom-skansenologom, poczynając od przedwojennych fundatorów Muzeum 
Kaszubskiego we Wdzydzach i skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie Łomżyń-
skim, jak i w okresie powojennym, w którym to ochrona kultury ludowej zyskała 
szczególny status w oczach nowych władz. Prognoza rozwoju kultury polskiej do 

1 Cytuję za: Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa. Warszawa, 1982, s. 12.
2 J. Czajkowski, Zarys Muzealnictwa skansenowskiego w Europie. W: Muzea skansenowskie w Polsce, 

red. F. Midura. Poznań, 1979, s. 12-13, 20-25.
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roku 1990 zakładała, że „kultura ludowa jest i pozostanie ważną częścią kultury ogól-
nonarodowej. [...] Dopiero przy takim założeniu można przewidywać i odpowiednio 
programować nowy rozwój specyficznej kultury regionalnej, związanej świadomie 
z elementami tradycji sztuki ludowej i zawodem rolnika. Byłby to jednak nie proces 
separacji kulturalnej, a element wzbogacania kultury nowoczesnej, ogólnonarodo-
wej o tradycję sztuki ludowej i szerzej – kulturalny dorobek klasy chłopskiej”3.

Ideologiczne wsparcie ze strony władz PRL przekładało się na państwowe fundu-
sze, dzięki którym do 1978 roku powstało dziewiętnaście muzeów skansenowskich4. 
Zadania, jakie stawiano przed nowo powstającymi instytucjami sprowadzały się  
do potwierdzonych w statutach funkcji tezauracyjno-ochronnych oraz badawczych 
i edukacyjnych, choć wskazywano również, że skanseny mogłyby stać się centrami 
studiów i inspiracji twórczych dla architektów, urbanistów i plastyków, ośrodkami 
ruchów na rzecz ochrony środowiska i krajobrazu naturalnego, terenami reeduka-
cji i rehabilitacji psycho-społecznej, a także podmiotami prowadzącymi działalność  
w dziedzinie organizacji imprez kulturalnych i świątecznego wypoczynku5.

Jak zauważa Andrzej Rottermund, obowiązujący po dziś model instytucji muze-
alnej wykształcił się około połowy XIX wieku na gruncie ewolucjonistycznej filozo-
fii postępu i idei nacjonalistycznych; w swych założeniach ekspozycyjnych stanowił 
konsekwencje obowiązującej wówczas metodologii nauk ścisłych i przyrodniczych, 
zdominowanej przez koncepcje o charakterze taksonomicznym6. W wyobrażeniach 
zbiorowych doby industrialnej muzeum jawiło się jako jeden z najważniejszych 
symboli kultury i intelektualnego rozwoju społeczeństwa, symbol darzony czcią, 
obcowanie z którym przyprawiało o pewien rodzaj zakłopotania towarzyszący prze-
kraczaniu progu sanktuarium. Tym samym, odwołując się do terminologii antropo-
logicznej, przestrzeń muzealna lokowała się w sferze sacrum. Jednakże z drugiej 
strony, zbytnia podniosłość towarzysząca „uczoności” miejsca, nadęty patos i brak 
dynamiki, w odbiorze przeciętnego zwiedzającego owocowały sztuczną powagą, 
a w konsekwencji – nudą.

Nieatrakcyjność dla masowego odbiorcy klasycznej oferty muzealnej na zacho-
dzie Europy dostrzegano od lat siedemdziesiątych XX stulecia, kiedy to Ernst Gom-
brich zanotował: „Uważam, że żadna instytucja publiczna nie przetrwa, jeśli nie 
będzie służyła wielu przeciwstawnym celom i podobnie jak pielgrzymka i grand 
tour czy wycieczka objazdowa nie stanie się kompromisem pomiędzy rozrywką 
a pożytkiem duchowym i społecznym (towarzyskim)”7. Nieprzypadkowo, jak sądzę, 
3 Prognoza rozwoju kultury wsi polskiej do roku 1990. Warszawa, 1973, s. 18-19.
4 Chronologię wskazywanego rozwoju zamieszcza F. Midura, Muzealnictwo skansenowskie w Polsce. 

Stan obecny i perspektywy rozwoju. W: Muzea skansenowskie w Polsce, dz. cyt., s. 37-39. 
5 W. Salewa, Zadania muzealnictwa skansenowskiego w warunkach rozwiniętej cywilizacji przemysło-

wej. W: Muzea skansenowskie w Polsce, dz. cyt., s. 54.
6 A. Rottermund, Nowy kształt instytucji muzealnej. W: Muzea regionalne w Polsce. Historia i współ-

czesność, red. E. Siurawska. Płock, 2002, s. 133.
7 A. Rottermund, Nowy kształt…, dz. cyt., s. 134.
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deklaracja ta wybrzmiewa w czasie, gdy Daniel Bell ogłasza nadejście ery społe-
czeństwa postindustrialnego, cechującego się rozrostem sfery konsumpcji kosztem 
produkcji oraz dominacją kryteriów pragmatycznych przy jednoczesnym zawężaniu 
sfery ideologicznej8. Z wolna wyłania się nowe kryterium, które zaczynają brać pod 
uwagę decydenci instytucji muzealnych – użyteczność muzeów, przekładająca się 
(choćby pośrednio) na sukces komercyjny. W organizowaniu nowych wystaw lub 
podejmowaniu szeroko rozumianych „działań muzealnych” na równi z płaszczyzną 
merytoryczną zaczęto uwzględniać gusta masowego odbiorcy, możliwości pozyska-
nia sponsorów, odwołując się często do profesjonalnych strategii marketingowych9.

W Polsce nowe realia funkcjonowania muzeów z pełną siłą uwypukliły się po 
transformacjach 1989 roku, wskutek których niemal kompletnie zmieniły się zasa-
dy finansowania i rozliczania tych instytucji. Zmian tych szczególnie dramatycznie 
doświadczyły muzea regionalne, do których zalicza się większość skansenów. Oto 
okazało się, że muzea można (a w pewnym sensie należy) traktować jako „zwykłe” 
przedsiębiorstwa – w kategoriach inwestycji, skuteczności zarządzania, efektywno-
ści ekonomicznej, stopnia osiągania zakładanych celów. Z tą wszakże różnicą, że 
cel ów nie jest osiągany dla zysku10. Wypracowane przez muzea zyski pozostają 
środkiem w realizacji bardziej utylitarnych (w dalszym ciągu ideologicznych) ce-
lów. Kadra zarządzająca, jak i personel naukowy zmuszone są do funkcjonowania w 
dwóch sferach wartości – sferze tzw. kultury wysokiej, z którą instytucje muzealne 
kojarzone są w sposób „naturalny”, oraz w sferze kultury popularnej, wiązanej czę-
sto z produkcją o charakterze komercyjnym.

Czym może zaowocować takie przemieszanie wartości, spróbuję wskazać na 
podstawie kilku przykładów.

Przeglądając reklamowe prezentacje i oferty, dostrzec można tendencję do „ocza-
rowania” odbiorcy urokiem i wyjątkowością dziejów i miejsca. Trudno w tym miej-
scu doszukiwać się naukowego żargonu, skomplikowanej składni czy terminolo-
gii, całość przypomina reklamy kurortów wypoczynkowych, jakie spotkać można 
w biurach podróży. I tak, prócz innych użytecznych informacji na temat historii i 
wyjątkowości Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, dowiadujemy się, że „w 
okresie letnim na terenie Skansenu odbywają się imprezy folklorystyczne prezentu-
jące bogatą [wszystkie podkreślenia moje – K. W.] kulturę kurpiowszczyzny. Skan-

8 D. Bell, Nadejście społeczeństwa postindustrialnego: próba prognozowania społecznego. Warszawa, 
1975.

9 Instruktażowego przykładu dostarcza na to H. Tupan: gdy w trakcie kolegium pracowników Kana-
dyjskiego Muzeum Cywilizacji w Hull omawiana jest koncepcja nowej wystawy, większość pytań, 
na jakie odpowiada pomysłodawca, dotyczy kwestii sponsorskich i marketingowych – jeśli projektu 
nie popierają stosowne analizy ekonomiczne, nie jest on w ogóle dyskutowany; H. Tupan, Running 
a museum as a business. W: Muzealnictwo w Polsce i w Holandii. Warsztaty polsko-holenderskie w 
Nieborowie, red. J. Gmurek, E. Zdonkiewicz. Warszawa, 2000, s. 44.

10 M. Borusiewicz, Muzea jako przedsiębiorstwa. Ich miejsce i rola w społeczeństwie. W: Muzealnictwo 
w Polsce i w Holandii..., dz. cyt., s. 39-41.
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sen położony jest na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej na wprost ujścia Pisy do Na-
rwi. Ze Wzgórza Ziemowita, kryjącego resztki średniowiecznego zamku, rozciąga 
się wspaniała panorama na Kurpiowską Puszczę Zieloną”11. Oferta Górnośląskiego 
Parku Etnograficznego kusi nas w ten sposób: „Nieopodal Stadionu Śląskiego (te-
ren WPKiW w Chorzowie), w samym sercu przemysłowej aglomeracji znajduje się 
miejsce szczególne. Jakby żywcem przeniesione z minionych wieków, wśród pagór-
ków, pól i zagajników rozsiadła się wiejska osada”. Na temat Muzeum Architektury 
Drewnianej Regionu Siedleckiego dowiemy się: „Wieś Sucha na Podlasiu, malow-
niczo położona nad rzeczką Kostrzyń w sąsiedztwie kompleksu stawów i w pobli-
żu pięknego stawu przyciągać może turystów swoimi walorami krajobrazu, starym 
drewnianym dworem i kompleksem zabytkowych drewnianych budowli”. Wielko-
polski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, Odział Muzeum Pierwszych Piastów 
w Lednicy prezentuje się m.in. w ten sposób: „Położone w przepięknym otoczeniu 
nad jeziorem Lednica prezentuje 53 obiekty tradycyjnego budownictwa [...]. Przy-
bywszy tu i spacerując (ok. 2 godzin) wśród pól i między opłotkami napotkanych 
zagród, mogą Państwo zobaczyć wyposażenie starej kuźni [...], wyciszyć się w wiej-
skim kościele [...], wspiąć na wzgórze [...], skąd widać wspaniałą panoramę” itd.

Poza informacjami na temat konwencjonalnej oferty wystawienniczej oraz dzia-
łalności kolekcjonerskiej i naukowej, niemal wszystkie skanseny prowadzą dodat-
kową (odpłatną) działalność edukacyjną. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
proponuje następujące tematy (opłaty za lekcje wliczona jest wizyta w skansenie):
- tradycyjne pieczenie chleba w wiejskiej chałupie, w trakcie którego chętni uczest-

niczą w całym procesie technologicznym, a na końcu otrzymują do konsumpcji 
gotowy produkt (cena 10 zł od osoby);

- stroje ludowe lasowiaków i rzeszowiaków, w czasie zajęć omawiane są podstawo-
we elementy kobiecych i męskich strojów ludowych (cena 6 zł od osoby);

- kwiaty z bibuły, zajęcia nauki różnych sposobów wykonywania tradycyjnych kwia-
tów z tego surowca (cena 6zł od osoby).
Skansen w Lublinie paletę zajęć edukacyjnych skierował bezpośrednio do przed-

szkoli i szkół i skonstruował ją w sposób następujący:
- przedszkolaki w skansenie;
- dzieciaki w skansenie (klasy I-III SP);
- dzieciaki w skansenie (klasy IV-VI S.P.);
- gimnazjaliści w skansenie;
- młodzież ponadgimnazjalna w skansenie.

Nadto muzeum gwarantuje fachową opiekę i kadrę pedagogiczną oraz „naukę 
przez doskonałą zabawę w przepięknym krajobrazie skansenu”. Opłata za lekcję 
trwającą od jednej do półtorej godziny wynosi 80 zł.
11 Ten, jak zresztą wszystkie prezentowane w tej części pracy cytaty bądź odwołania, pochodzą z ofert 

zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych skansenów lub instytucji muzealnych, w któ-
rych skład wchodzą. Wykaz adresów stron, które odwiedziłem, zamieszczam na końcu tekstu.
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Lekcje muzealne organizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej przeznaczone są 
zarówno dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów (wy-
jątek stanowią zajęcia z kaligrafii skierowane wyłącznie do szkół podstawowych), 
a są to:
- Prace jesienne, podczas których uczestnicy będą przetwarzać zebrane plony;
- Św. Katarzyna i św. Andrzej, prezentacja licznych wróżb, które pod wskazanym w 

tytule patronatem nauczą młodych adeptów odczytywać przyszłość;
- Legenda o św. Mikołaju, w trakcie której uczestnicy poznają historię tej postaci 

oraz mity, legendy i zwyczaje z nią związane;
- Wigilia i Boże Narodzenie, na zajęciach tych dzieci i młodzież dowiadują się o 

zwyczajach, obrzędach i tradycjach świątecznych oraz wykonują tradycyjne ozdo-
by choinkowe;

- Powroźnictwo – czyli sznury, liny i powrozy, prezentacja rzemiosła, technik pro-
dukcji i przeznaczenia wskazanych artefaktów: „Wszyscy uczestnicy będą mogli 
samodzielnie wykonać sznurek”;

- Zajęcia z kaligrafii;
- Gałganiane zabawki, prezentacji dawnych zabawek, technik ich wytwarzania, 

dzieci wykonują szmacianą lalkę, którą następnie zabierają do domu;
- Od ziarenka do bochenka, w części teoretycznej uczestnicy poznają historię upra-

wy zbóż i produkcji chleba, by w części praktycznej „pozyskać mąkę oraz uformo-
wać bułkę z ciasta drożdżowego”, która zostanie wypieczona.
Z uwagi na rozległość oferty wybrałem z niej tylko część propozycji. Koszty 

uczestnictwa: dzieci do lat sześciu 6 zł, pozostali 9 zł od osoby. Każda lekcja składa 
się z wykładu i zajęć praktycznych, poczęstunku i zwiedzania skansenu. Czas trwa-
nia to półtorej godziny z przerwą.

Odrębne miejsce w ofercie muzeów skansenowskich zajmują imprezy plenerowe, 
określane czasem mianem imprez folklorystycznych, spotkań skansenowskich itp. 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach w dniach 1-3 maja zaprasza nas na „Czarne 
Wesele”, w trakcie którego „pomaga naszym gościom spędzić kilka niezwykłych 
godzin wśród wiejskich zagród sprzed stu lat, gdzie toczy się spokojne życie, gdzie 
kobiety i mężczyźni wykonują swoje codzienne i mniej codzienne zajęcia”. W czę-
ści dalszej organizatorzy wyliczają długą listę tradycyjnych wiejskich czynności, z 
którymi zapoznają się odwiedzający wiejskie chaty, nie omieszkując w zakończeniu 
zaznaczyć, że wokół panującego w wiosce rozgardiaszu „roznosi się zapach pie-
czonego właśnie chleba”. Clou imprezy stanowi prezentacja XIX-wiecznej techniki 
wydobywania torfu, w którą zaangażowana była cała ówczesna wspólnota. Po licz-
nych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów zasiąść można do stołów i 
skosztować tradycyjnego żuru słowińskiego i chleba ze smalcem, przypatrując się 
występom zaproszonych na tę okoliczność zespołów ludowych.

W okresie wakacyjnym w weekendy skansen organizuje cykliczne imprezy 
zatytułowane „Dni z Muzyką i Chlebem” – spotkania kapel folklorystycznych, 
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w trakcie których obserwować można wypiek chleba, prowadzony wedle tradycyj-
nej słowińskiej receptury pod okiem pracownic muzeum. Dwukrotnie w czasie wa-
kacji organizowane są „Dni Rzemiosł i Technik”, kiedy to organizatorzy inscenizują 
podstawowe zajęcia towarzyszące życiu dawnych Słowińców i charakterystyczne 
dla tej grupy rzemiosła.

Imprezy plenerowe w ofercie Górnośląskiego Parku Etnograficznego (z podtytu-
łem „Ocalić od zapomnienia”) przedstawiają się następująco12: 1 maja, który otwie-
ra sezon – „Odpust, Śląskie Gody” oraz „Prezentacje Chórów i Orkiestr”. Imprezę 
rozpoczyna msza, której towarzyszą stoiska odpustowe ze słodyczami, zabawkami 
i rzemiosłem ludowym. Trzy tygodnie później „Majówka Śląska” – impreza o cha-
rakterze biesiady, w trakcie której odwiedzający mają okazję do „oceny walorów 
smakowych popularnych śląskich wyrobów masarskich. Degustacjom towarzyszy 
kiermasz. Tydzień później międzynarodowa wystawa kynologiczna psów rasy – 
„Angielskie Spanielki Króla Karola”. Organizatorzy dobierając tematykę plenerów 
zogniskowali swą uwagą na kulinarnych aspektach tradycji śląskiej, gdyż zaplano-
wali jeszcze „Dzień Sera” (3 czerwca), „Dzień Miodu” (22 lipca), „Dzień Chleba” (9 
września), „Dzień Kartofla” (23 września), aby 7 października podsumować sezon 
imprezą „Smaki Śląskie”.

 Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie zaprasza w połowie czerwca zaprasza na 
„Skansenowskie Spotkania” – imprezę folklorystyczną, prezentującą tradycyjną 
kulturę kurpiowską. W programie poza zwiedzaniem i występami kapel przewidzia-
no pokazy kowalstwa, garncarstwa i innych odchodzących zawodów. Dodatkową 
atrakcję stanowią konkursy propagujące tradycyjne zabawy i gry zręcznościowe 
(przybijanie gontów, bieganie w „kurpiach” oraz rzucania „grzybkiem”). W trakcie 
imprezy skosztować można tradycyjnych potraw kuchni regionalnej m.in. „rejbaku” 
i piwa jałowcowego. W sierpniu muzeum organizuje „Niedzielę św. Rocha” – pik-
nik, któremu towarzyszą pokazy twórczości ludowej, gry i zabawy zręcznościowe 
(tradycyjne!), prezentacje kuchni regionalnej. Gościom przygrywać będą „Borynio-
ki” – kapela łowicka z Lipiec Reymontowskich.

Oferta Wielkopolskiego Parku Etnograficznego stanowi część propozycji im-
prez plenerowych organizowanych przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
i przedstawia się następująco: „Majówka nad Lednicą” (1-3 maja), „Festiwal Bajek, 
Baśni, Legend i Podań” (13 maja), „Dzień Dziecka w Skansenie”, „Żywy skansen – 
Jarmark wiejski” (2 lipca), „Matki Boskiej Zielnej”, „Pożegnania Lata w Skansenie” 
(10 września).

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej wraz z Babiogórskim Parkiem 
Narodowym zapraszają w sierpniu na imprezę „Święto Borówki”. W programie mu-
zykowanie kapel orawskich i okolicznych (?), pokazy m.in. kowalstwa, tkactwa, garn-
carstwa, kiermasz oraz wspólne granie i śpiewanie w scenerii chałup parkowych.

12 Z uwagi na rozbudowaną ofertę, niektóre propozycje pominąłem.
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Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wspólnie z Miejskim Domem Kultury 
jest organizatorem „Ludowego Kiermaszu Wielkanocnego”. W imprezie uczestni-
czą „twórcy ludowi z terenu działania”. Prezentują wykonane przez siebie palmy, pi-
sanki i stroiki świąteczne. Kiermaszowi towarzyszą konkursy: dla dzieci i młodzieży 
na najpiękniejszą palmę oraz dla firm lokalnych na najlepszy wielkanocny wyrób 
spożywczy. Całości przygrywają kapele ludowe. „Zgodnie z formułą skansenu – 
wszystkie prace można zakupić”.

Od 1997 roku w pierwszą niedzielę czerwca w Skansenie mają miejsce „Pre-
zentacje Twórczości Ludowej”. Założenia programowe imprezy sprowadzają się do 
zademonstrowania zanikających rzemiosł ludowych oraz autentycznej twórczości 
ludowej. Przedstawiciele rzemiosł wiejskich, rozlokowani w obiektach skansenow-
skich, wytwarzają na oczach widzów m.in. podkowy, garnki, powrozy, plecionki 
itp. Pokazom towarzyszą: przygotowanie oraz degustacja potraw regionalnych oraz 
występy zespołów i kapel ludowych. Podczas trwania imprezy teren skansenu od-
wiedza średnio około 5 tysięcy osób.

Powyższa, wybiórcza i bardzo pobieżna prezentacja kilkunastu imprez plenero-
wych pozwala się już jednak poczynić pewne spostrzeżenia odnośnie ich charakteru. 
Na poziomie deklaracji cele tych imprez mogą wyrażać się następująco: podtrzymy-
wanie dawnych, „żywych” zawodów i rzemiosł, popularyzacja dawnego folkloru 
i tzw. sztuki ludowej, edukacja regionalna. W mojej opinii funkcję tę skutecznie 
realizują. Trudno jednakże nie dostrzec, że owe plenery organizuje się także z myślą 
o promocji skansenu i sukcesie komercyjnym przedsięwzięcia, dobierając program 
tak, by poprzez swą atrakcyjność przyciągnął jak największą publiczność. Stąd też w 
tych świątecznych dniach gośćmi skansenów są przedstawiciele najbardziej „efek-
townych” profesji, np. kowale, garncarze i plecionkarze; impreza staje się niemożli-
wa, gdy zabraknie na niej części „konsumpcyjnej”, połączonej z biesiadą przy trady-
cyjnych specjałach13. Atmosfera ludyczności dominuje nad codzienną „uczonością” 
tych miejsc.

Ortodoksyjni krytycy kultury współczesnej (a takich nie zabraknie) orzekliby w 
tym momencie, że imprezy tego rodzaju są dowodem zwycięstwa kultury maso-
wej, pseudointelektualnej tandety, zagarniającej kolejne enklawy kultury wysokiej14. 
Opinia taka wydaje mi się przesadzona, a co najmniej przedwczesna15. Wszak dys-

13 Niezwykle pouczający jest w tym względzie przykład Górnośląskiego Parku Etnograficznego, gdzie 
większość tego rodzaju imprez zbudowano poprzez bezpośrednie odwołanie się do tradycji kuli-
narnych. Biesiadowanie w skansenie może przybrać formę na tyle intensywną, że wymieniając swe 
atuty, muzeum wskazuje na fakt bezpośredniego sąsiedztwa karczmy i toalet.

14 Por. A. Rottermund, Nowy kształt…, dz. cyt., s. 135.
15 Całkowicie pomijam w tym momencie polemiki z „klasyczną” definicją kultury masowej, którą 

przyjmuje się określać jako „wytwarzaną przez masową technikę przemysłową i sprzedawaną dla 
zysku masowej publiczności konsumentów […]. Zgodnie z tą teorią kultura masowa jest kulturą 
zestandaryzowaną, sformalizowaną, powtarzalną i powierzchowną”; D. Strinati, Wprowadzenie do 
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tynkcja między Disneylandem, parkiem tematycznym a muzeum pozostaje zacho-
wana i jawi się jako oczywista. Dwie pierwsze instytucje nastawione są maksyma-
lizację zysku ekonomicznego, muzea rozlicza się ze skuteczności, z jaką realizują 
swe funkcje społeczne. Dodatkowy dochód płynący z działań komercyjnych stanowi 
jedynie środek w realizacji nałożonych na muzea działań. 

Odwołując się do terminologii zaproponowanej przez Pierre’a Bourdieu, należy 
przyjąć, że są dwa kapitały, o jakie rywalizują podmioty pola zajmowanego przez 
muzea i pokrewne im instytucje (umownie nazwijmy go polem muzealnictwa16): 
społeczny i kulturowy. Pierwszy z nich stanowi sumę aktualnych i potencjalnych 
zasobów, które przynależą do instytucji z faktu posiadania przez nią mniej lub wię-
cej zinstytucjonalizowanej sieci powiązań, znajomości i szacunku. Innymi słowy, 
jest sumą kapitałów i władzy, które sieć taka może zmobilizować (pozyskując np. 
sponsorów, patronów itp.). Kapitał kulturowy to posiadana przez podmiot wiedza i 
umiejętności, sposoby mówienia, zachowania się, poruszania, jej nawyki i obyczaje, 
co w kontekście zajmowanego pola można zredukować do kompetencji merytorycz-
nych niezbędnych w pracy muzealnika. Kapitał ekonomiczny, który stanowią zgro-
madzone przez muzea środki finansowe, choć jego znaczenie w wyniku przemian 
reguł pola zaczyna wzrastać, nie determinuje strategii zachowań podmiotów.

Strony internetowe skansenów:
http://www.skansen.orawski.pl
http://www.muzeum.slupsk.pl
http://www.muzeum-radom.pl
http://www.4lomza.pl
http://www.skansen.chorzow-online.pl
http://www.muzeum.kolbuszowa.pl
http://lednicamuzeum.pl
http://www.skansen.lublin.pl
http://www.sucha.podlasie.pl

kultury popularnej, przeł. W. J. Burszta. Poznań, 1998, s. 22-24.
16 Dla francuskiego uczonego pole to mały wycinek świata społecznego, przyrównywany do mikroko-

smosu w uniwersum społecznym. Na obszarze każdego pola panuje odrębna logika, wytwarzająca 
sieć swoistych powiązań pomiędzy pozycjami i odpowiadającymi im dyspozycjami; zob. L. Kop-
ciewicz, Słownik podstawowych pojęć. W: P. Bourdieu, Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz. 
Warszawa, 2004, s. 149-150. Zwięzłego omówienia teorii Pierre’a Bourdieu dostarcza także D. 
Schwartz, Culture and Power. The sociology of Pierre Bourdieu. Chicago, 1997.
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MUZEA ETNOGRAFICZNE W PROCESIE
DYDAKTYCZNYM STUDIÓW ETNOGRAFICZNYCH.

KILKA UWAG PRAKTYKA

Przeszło siedemdziesiąt lat temu, zakładając Muzeum Etnograficzne przy Zakła-
dzie Etnologii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Cezaria Baudouin de 
Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa dała jasny wykład swoich poglądów na 
konieczność bliskich i wzajemnych relacji między etnologią uniwersytecką a muze-
alną. Społeczeństwa ówczesne miały cierpieć – według założycielki – na nieznajo-
mość kultury, będącej przecież ich własnym tworem. Miało to wynikać z przesadnej 
„wiary, zwłaszcza wśród »inteligencji« i jej prekursorów z wieków poprzednich, w 
gotowe koncepcje a priori wyspekulowane”, skutkujące „sugestją mózgowych fik-
cyj, ujętych w formuły różnych ewolucjonizmów, pragmatyzmów socjologicznych, 
historycznych i innych schematyzujących zjawiska życia i kultury według z góry 
narzuconych kategoryj”. Prowadzić to miało do sytuacji, w której „się na rzeczy 
patrzy, ale ich nie widzi”1.

Student etnologii miał więc swój kontakt z literaturą przedmiotu łączyć, a nawet 
poprzedzać kontaktem z muzealiami. Muzeum miało tu pełnić funkcję swoistego 
„laboratorium kultury”. Studenci ucząc się tu na przykład opisywać obiekty muze-
alne, zdobywać mieli umiejętność samodzielnego dostrzegania istotnych cech bada-
nych muzealiów i ich kulturowych kontekstów. Używając słów Cezarii Baudouin de 
Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, studenci w muzeum „mogli się ćwiczyć 
w morfologii wytworów i zjawisk kultury”2.

Muzeum Etnograficzne miało być ściśle powiązane z Zakładem Etnologii, oto-
czone jego merytoryczną opieką. Wszystko po to, by – jak pisała pomysłodawczy-
ni – „z jednej strony Muzeum nie zmartwiało, z drugiej zaś, ażeby etnografowie-
książkowcy również nie kamienieli w fikcjach mózgowych”3.
1 C. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, Zakład Etnologii Uniwersytetu Stefana Ba-

torego w Wilnie i jego zadania. „Baltoslavica”, 1933, t. I, s. 82-83.
2 Tamże, s. 82; tejże, Dwie kultury i dwie nauki. „Zrąb”, Warszawa, 1936, nr 1 (25).
3 C. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, Zakład Etnologii…, dz. cyt., s. 94-95.
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Jeżeli nie spłycimy słów Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrze-
jewiczowej, jeżeli nie zapomnimy o kontekście teoretycznym jej prac, zmianie za-
kresu etnologii, o tym, że słowa jej po części mówiły o współpracy konkretnego 
muzeum z konkretną jednostką uniwersytecką, działających w konkretnych realiach 
kulturowych, będziemy musieli przyznać dużą aktualność jej wizji współistnienia, 
wręcz współzależności jednostek uniwersyteckich i muzeów.

Jan Święch w swoim wystąpieniu w trakcie warsztatów, których pokłosiem jest 
ta książka, wspomniał o załamaniu się koncepcji takiej współpracy w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku z powodów politycznych. Opinie o rozejściu się dróg 
muzealników i etnologów uniwersyteckich słychać na każdym ich wspólnym spo-
tkaniu, także tegorocznym bytowskim. Jak więc dziś wygląda realizacja postulatów 
naszej najsłynniejszej fenomenolożki?

Zanim spróbuję odpowiedzieć, kilka słów wyjaśnienia. Podtytuł tego tekstu: Kil-
ka uwag praktyka związany jest w dwójnasób z moją droga zawodową. Pierwsze 
sześć lat po skończeniu studiów byłem pracownikiem jednego z trzech, może czte-
rech, największych muzeów etnograficznych w Polsce (mam tu na myśli, oczywi-
ście, jakość i liczebność zbiorów, a nie wielkość powierzchni, którą to miarą często 
określa się „potęgę” muzeów na wolnym powietrzu). Miałem wówczas do czynienia 
ze studentami kierowanymi do tej instytucji na praktyki muzealne. Niejako natural-
ną koleją rzeczy było więc wykorzystanie tych doświadczeń w późniejszej pracy 
dydaktycznej na uniwersytecie i akceptacja projektu współpracy obu instytucji au-
torstwa Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej. Teraz więc 
wożę lub wysyłam swoich studentów do muzeów, „oddaję” ich w ręce moich muze-
alnych kolegów. Jeszcze kilka lat temu towarzyszył tej współpracy pewien dyskom-
fort. Często musiałem bowiem tłumaczyć studentom, że to, co widzą na wystawie 
zatytułowanej, dajmy na to „Kultura ludowa ziemi x” winno raczej mieć tytuł „Zna-
lezione na śmietnisku u chłopa na ziemi x”. Na szczęście, spadek po peerelowskiej 
etnografii, forsującej tak w uniwersyteckich katedrach, jak i muzeach (tu, niestety, 
dłużej) swoją wizję kultury ludowej, przeszedł już lub ostatecznie przechodzi do 
historii. Kustoszy, którzy nie mieli wątpliwości przy zakupie obiektu do muzeum 
tylko wtedy, gdy był on „chłopskiego” pochodzenia, stary i mocno zużyty (to nie 
żart!) usunęła już, chyba ostatecznie, wymiana pokoleniowa.

Jak więc się ma ta współpraca do przedstawionego wyżej modelu? Korzystając 
z warsztatowej formuły bytowskiego spotkania, odpowiem nie naukową analizą, a 
odwołaniem się do opinii moich studentów. Ich, często lekko ironiczny, czasem na-
wet nieco sarkastyczny ton pozwoli łatwiej przyjąć krytykę nas – nauczycieli aka-
demickich i muzealników, nie przeszkadzając, mam nadzieję, głębszej refleksji nad 
jakością naszej pracy (i współpracy)4. W zasadzie pominę tu kwestię wykorzystania 
4 Studenci etnologii nie mają dziś obowiązkowych praktyk muzealnych. Ich wizyty w muzeach zwią-

zane są albo z dydaktyką przedmiotów kursowych, albo z praktykami odbywanymi na zasadzie wo-
lontariatu, nie kończącymi się żadnym formalnym zaliczeniem. Przedstawione niżej cytaty pochodzą 
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zbiorów muzealnych w dydaktyce przedmiotów, które nazwał bym umownie „opi-
sowymi” (na przykład „etnografii Polski”, „etnografii społeczeństw pozaeuropej-
skich” itp.). Przedmiotów, w nauczaniu których muzeum występuje głównie jako 
medium pomiędzy wykładowcą a studentem5. Napisałem „w zasadzie”, bo nie mogę 
się oprzeć chęci przytoczenia komentarza napisanego przez jedną ze studentek:

„[...] w ramach zajęć zetknęłam się z muzeum, a dokładniej skansenem, dwukrotnie 
– za każdym razem pod kątem budownictwa wiejskiego. I to było bardzo pouczające. 
Bardziej pouczające byłoby pewnie, gdybym miała do tego jakieś przygotowanie i 
podkład teoretyczny. Tu przyznaję jednak, że brak takowych wynikał przypuszczalnie 
z mojej winy i lenistwa. Stąd zapamiętałam jedynie wiązanie na rybi ogon i konstruk-
cję sumikowo-łątkową. Po tych słowach ostrej samokrytyki muszę jednak dodać gwoli 
sprawiedliwości, że film o przenoszeniu wiatraka wcale nie był pouczający, zwłaszcza 
że pozbawiony dźwięku, a tym samym komentarza. Muszę też wysunąć tu [...] postu-
lat, by rozszerzyć zajęcia praktyczne o prezentacje i, najlepiej, kontakt jak najbardziej 
cielesny z narzędziami rolniczymi, takimi jak radła, gdyż taka wizualizacja byłaby 
zapewne sporym ułatwieniem dla studentów, od których wymaga się wiedzy z zakresu 
obejmującego »dziwne ogrodnictwo« po »traktor i kombajn – rolnictwo współcze-
sne«, czyli znajomości pracy pana Topolskiego”.

W mojej dydaktyce muzeum pojawia się przede wszystkim jako medium pomię-
dzy etnologiem a społeczeństwem – odbiorcą jego prac, a także jako miejsce przy-
szłej, potencjalnej pracy części absolwentów. Większość maturzystów wciąż jeszcze 
trafia na studia z naiwnym przekonaniem o możliwości obiektywnego poznania i 
takiegoż przekazu swoich doznań. Nie ma lepszego, łatwiejszego z dydaktycznego 
punktu widzenia miejsca niż muzeum – muzealne zbiory, wystawy, imprezy, by po-
kazać studentom meandry poznania i przekazu, by, z jednej strony, uwierzyli, że tekst 
etnologiczny, a takim jest przecież także wystawa, jest zawsze kreacją nowej rzeczy-
wistości, z drugiej zaś, by się z tym pogodzili. Pogodzili nie oznacza oczywiście 
rezygnacji z rzetelności, a zrozumienia skali wyzwań stojących przed etnologiem. 
Zrozumienia nie tylko ograniczeń związanych z kwestią poznania i „obiektywności” 
przekazu, ale też z możliwościami percepcji odbiorcy, do którego przekaz jest adre-
sowany. Jak wygląda skuteczność mojej dydaktycznej współpracy z muzeami? Tu 
znów posłużę się cytatami wyjętymi z relacji z muzealnych praktyk.

„Najbardziej fascynujące było [...] »stanie na chałupie«, bo otwierało drogę do ob-
serwacji turysty i skłaniało do refleksji nad psychiką i potrzebami turystów-laików, 

z dobrowolnych relacji studentów toruńskiej etnologii, złożonych na moje ręce. Ich ton odbiega, 
momentami bardzo, od podobnych opinii zebranych np. przez Muzeum Etnograficzne im. Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Należy jednak pamiętać, iż Muzeum zebrało opinie nie od 
studentów, a od absolwentów, którzy odbywali w nim staż i mieli nadzieję, że po jego zakończeniu 
znajdą w tej instytucji stałą pracę. Trudno więc nie wątpić w ich szczerość.

5 Ta kwestia została już wyczerpująco omówiona, m.in. w najnowszym artykule A. Nadolskiej-Sty-
czyńskiej, Pokazać kulturę, czyli o wykorzystywaniu zabytków w nauczaniu etnografii pozaeuropej-
skiej. W: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk. Katowice, 2006, s. 249-257.
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na które przecież muzeum powinno potrafić odpowiedzieć. [...] Zastanawiające i 
bardzo pouczające są niektóre relacje zwiedzających, ich motywacje do odwiedzin 
w skansenie i trwałość zakorzenionych raz teorii, choćby tych błędnych. [...] Te bar-
dzo pouczające obserwacje nasuwają ważną kwestię, na ile muzeum, czyli instytucja 
związana z kulturą w pewien sposób wyższą, powinno pójść w stronę komercji, by 
stać się ciekawą alternatywą na wolne popołudnie, by dotrzeć do współczesnego 
odbiorcy o amputowanej wrażliwości i żądnego wrażeń z gatunku high-technology. 
[...] Problem polega na tym, by z jednej strony uatrakcyjnić, a z drugiej nie zrobić 
ze skansenu festynu country [...]. Próby [...] skansenu, by uporać się z tymi dylema-
tami, były pouczające i budujące. [...] Było to pouczające dla praktykantów z tego 
chociażby względu, że ukazywało i zadania współczesnych muzealników, i możliwe 
drogi, i sam fakt, że nawet w Polsce można, przy odrobinie chęci”.

Kontakty z dobrym muzeum wyczulają studentów na muzealną tandetę. Dla przy-
kładu fragment, zapisanej w formie minisztuki, relacji z praktyk w Muzeum Pierni-
ka. Występują w nim goście – gromada dzieci i pracownica Muzeum odgrywająca, 
z niewiadomych powodów, wiedźmę.

„[...] nadciągają dzieci [...] z [...] Ośrodka dla Ciut Słabołyszących (kręcą się wo-
koło, utrudnia to koncentrację [...]”

„Wiedźma [...] uspokaja przybyłych [...]: A bliżajcie mi tu, bliżajcie. Wiedźma 
korzenna jestem [...] na piernikach i pierniczeniu znam się jak mało kto...

Dzieci, źle rozumiejąc polecenie Wiedźmy, [...] zaczynają jej ubliżać, każąc jej 
m.in. się pierniczyć [...]”.

Nie mniej ważnym motywem relacji uniwersytecko-muzealnych w procesie dy-
daktycznym etnologii jest przybliżenie studentowi warsztatu pracy muzealnika, jej 
specyfiki i roli. To spośród tychże studentów mają się przecież wykuć w przyszłości 
kolejne pokolenia muzealnych kadr. Nigdy nie nastawiam swoich studentów źle do 
muzeum jako miejsca potencjalnej pracy. Pewne negatywne akcenty w ich komen-
tarzach na ten temat skierowane są więc bardziej do muzealników (jak się okazuje, 
także tych, którzy są rodzicami studentów etnologii) niż do wykładowców. Obser-
wacje i przekazane mi przez studentów uwagi dotyczą zarówno materialnych, jak 
i ludzkich uwarunkowań pracy w muzeum. Jedne i drugie wydają się pouczające. 
Zacznijmy od kwestii „materialnej”. Tu obserwacje studentów są mało budujące:

„[...] w Dziale Etnograficznym przedmioty różnych kształtów i rozmiarów, 
upchnięte są w niezwykle twórczy sposób na strychu, gdzie temperatura zmienia 
się w zależności od pory roku. [...] Te [...] nieprawidłowości w magazynowaniu eks-
ponatów dają się we znaki [...], gdy np. konieczne jest znalezienie i wyciągnięcie 
jakichś przedmiotów” – to fragment opowieści o muzeum w sporym mieście woje-
wódzkim.

A oto wycinek innego sprawozdania:
„Moje kontakty z muzeami pozwoliły mi zobaczyć, na ile placówki te idą z du-

chem czasu (oczywiście, instytucje te z samej definicji powinny twardo trzymać z 
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przeszłością, co też ma miejsce). Oto miałam okazję obserwować sprzęt, na którym 
pracują muzealnicy, i to było bardzo wymowne i pouczające. W niczym nie widać 
tego zamiłowania do staroci, tej prawdziwej duszy muzealnika tak dobrze, jak w 
przedpotopowych maszynach do pisania, których klawisze, wypieszczone przez ko-
lejne pokolenia, dawno już zatraciły swoją czytelność”.

I wreszcie czynnik ludzki, oceniany przez studentów z dużą ambiwalencją:
„Co ważne, u pracowników Muzeum dostrzec można było pasję, z jaką wykony-

wali swój zawód. Stało się więc dla mnie jasne, że praca ta jest również pewnym po-
wołaniem. Z drugiej zaś strony, zbierane przez lata eksponaty i wiedza [...] stanowią 
dla wielu dorobek życia, więc przekazanie tego bogactwa pod opiekę nowym, mło-
dym pracownikom stanowi czasem duży problem dla odchodzących na emeryturę”.

Równie ambiwalentna i skłaniająca do zastanowienia jest ocena studentki – dziec-
ka muzealników:

„[...] pierwsze moje wspomnienie odnośnie tej instytucji... [...] Pamiętam szcząt-
kowo imprezę po oficjalnym otwarciu [wystawy], inne dzieci »muzealne« (specjalna 
odmiana dzieci skażonych i napiętnowanych) i pracowników, strzelających do siebie 
z drewnianych pukawek (czy i co pili tego dnia, ginie szczęśliwie w mej niepa-
mięci). Zdarzenie to, odsłaniające ludzką twarz muzealników, traktowanych przez 
literaturę jako kreatury zakurzone i chorobliwe, uosobienia nudy i surowości, było 
bardzo pouczające.

Następnych parę lat było typowe dla dziecka muzealnego – włóczyłam się trochę 
po magazynach, zyskiwałam muzealne ciocie, bywałam na muzealnych imprezach 
[...], jako osoba nie w pełni jeszcze świadoma nauczyłam się przyjmować różne 
absurdy [...] muzeum oraz częste przejawy głupoty jako panującą tu normę i dowie-
działam się, że nie chcę nigdy zostać pracownikiem muzealnym. I to było dopiero 
pouczające, że hej!

Nie zdziwiło mnie więc, gdy po latach znajomi po praktykach w [...] muzeum 
opowiadali o pewnej pani, która pokazując im eksponaty, będące pod jej opieką, 
stwierdziła, że nie trzeba ich wystawiać, bo jeszcze by się uszkodziły, że niech już 
leżą w magazynach, bo tu przecież chodzi o TRWANIE (negując w ten sposób co 
najmniej dwa punkty ustawy o muzeach z roku 1997 i wykazując się iście piękną 
postawą). Oglądanie tych wszystkich zebranych przedmiotów, tak skwapliwie gro-
madzonych i przechowywanych, w połączeniu, że nie ujrzy ich nikt poza muzealni-
kami i studentami etnologii [...] też było bardzo pouczające i uderzające dla wielu 
młodych, rześkich jeszcze umysłów studenckich”.

Analityczno krytyczne relacje z praktyk studenckich zawierają także często celną 
analizę postaw zwiedzających. Na przykład:

„Nikt nie maca Mony Lizy w Luwrze czy jakiejś wazy z XIX wieku. Tymczasem 
nic bardziej oczywistego, jak władować się gromadnie na stary wóz, huśtać się na 
drewnianej huśtawce, podnieść wszystko, co znajduje się w zasięgu ręki, psując w 
ten sposób przemyślaną aranżację, no i oczywiście nic oczywistszego, jak wziąć 
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sobie pamiątkę [ze skansenu]. Prowadzi to do dylematu szyb pleksowych, wyraźnie 
psujących efekt całości, ograniczających dostęp do wystaw, ale chyba niezbędnych 
[...]”. Dalej następowały rozważania na temat konieczności i możliwości pozytyw-
nych reakcji na „potrzebę turysty dotykania, głaskania i siadania” z podkreśleniem, 
że muzeum, w którym studenci odbywali praktykę, planuje w niedalekiej przyszło-
ści stosowne rozwiązania.

Generalny odbiór praktyk muzealnych i innych kontaktów studentów z tymi in-
stytucjami, acz zróżnicowany i nieraz lekko ironiczny, jest pozytywny. Dobrze od-
dają go ostatnie już w tym tekście cytaty:

„To tu obserwowałam narodziny prawdziwego uczucia, by nie rzec »miłości«, 
przyszłych muzealników, gdy dwie pozostałe praktykantki, przechodząc wewnętrz-
ną metamorfozę w Azjatów, za pomocą swych małych cyfróweczek obfotografo-
wały w słusznym zachwycie wszystkie chałupy razem i osobno. I to było bardzo 
budujące. I odrobinę chore”.

„Praktyki muzealne dały mi [...] dość całościowy obraz – wzbogaciły moje spoj-
rzenie studenta – odbiorcy »po fachu« o perspektywę pracownika oraz pozwoliły na 
obserwację reakcji i oczekiwań odbiorców – laików. Nauczyłem się też, że praca w 
muzeum jest trudna i znojna, może być jednak pasjonująca”.

Przedstawione tu opinie studentów nie dają oczywiście odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego współpraca między etnologią uniwersytecką i muzealną wciąż jest dość 
odległa od modelu Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej. 
Modelu, jak wciąż uważam, pożądanego i możliwego do realizacji. Tekst ten nie jest 
też nawet próbą obiektywnego przedstawienia doświadczeń „przeciętnego”, „staty-
stycznego” studenta etnologii. Jest – z założenia – subiektywną, może lekko żarto-
bliwą reakcją (jak się wydaje, stosowną do formuły warsztatów) na niekończące się, 
wzajemne obwinianie „teoretyków” i „muzealników” o brak rzeczywistej współpra-
cy. Nie przypadkiem głosy studentów zostawiłem bez komentarza. Zawierają one 
bezpośrednio, częściej pośrednio, zarówno pochwałę, jak i krytykę naszej pracy. 
Nawet jeśli miejscami zdają się grzeszyć dziecięcą naiwnością (która też winna nam 
dać do myślenia), w innym miejscu, z równie dziecięcą szczerością mówią nam 
„król jest nagi”. Wydaje się, że uważny czytelnik, tak pracownik uniwersytetu, jak i 
muzealnik, potrafi sam wyciągnąć z tego właściwe wnioski.
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MUZEUM – PERSPEKTYWA ZWIEDZAJĄCEGO

Perspektywa zwiedzającego to termin funkcjonujący w muzealnictwie holender-
skim i oznaczający zorientowanie działań wystawienniczych muzeum na zaspoko-
jenie potrzeb edukacyjnych zwiedzających. Wbrew pozorom problem ten nie skupia 
się wokół pytania, co pokazywać, a raczej wokół tego, jak pokazywać. Zajmę się 
zatem nie treścią przekazu muzealnego, a jego formą. W ciągu ostatnich kilkunastu 
lat muzealnictwo holenderskie przeszło zmiany, które stawiają je w awangardzie 
muzeów europejskich – m.in. w zakresie sposobów upowszechniania zbiorów. War-
to zapoznać się z wypracowanymi przezeń rozwiązaniami1. Korzystając z warsztato-
wej formuły spotkania „Oblicza muzealnictwa”, omówię kwestię przyjęcia perspek-
tywy zwiedzającego na jednym konkretnym przykładzie. Będzie nim zastosowanie 
teorii stylów uczenia się Davida Kolba w budowie ekspozycji w kilku muzeach w 
Holandii2. Przykład ten posłuży mi również za pretekst do podzielenia się kilkoma 
uwagami na temat podejścia do działań edukacyjnych w muzeach w Polsce.

W latach 2003-2005 Stowarzyszenie Muzeów Holenderskich podjęło próbę prze-
łożenia na warunki muzealne teorii stylów uczenia się, stworzonej przez amerykań-
skiego psychologa społecznego Davida Kolba. W rezultacie w czterech różnych mu-
zeach zrealizowano wtedy 4 projekty wystawiennicze. Od tego momentu powstało 
ich już znacznie więcej. W 2006 roku udało mi się obejrzeć 3 wystawy wykorzystu-
jące tę teorię: ekspozycję „Życie” w skansenie w Zaandam (Zaans Museum), „La-
boratorium wiedzy” w Muzeum Uniwersyteckim w Utrechcie oraz wystawę „Maria 
Magdalena. Najdroższy przyjaciel Jezusa” na zamku w ‘s-Heerenberg3.

1 Miałam okazję zaznajomić się z nimi dzięki europejskiemu programowi Sokrates/Grundtvig 3, ho-
lenderskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Muzeum Narodowemu w Gdańsku, które 
sfinansowały moje trzy kolejne pobyty w Holandii. Swoją wdzięczność za organizację wizyt wyra-
żam również Stowarzyszeniu Muzeów Holenderskich oraz Museaal & Historisch Perspectief Noord-
Holland.

2 Jeden z moich pobytów w Holandii był poświęcony wykorzystaniu teorii Kolba w muzeach (przykład 
muzealnej edukacji dorosłych). Uczestniczyłam w warsztatach oraz konferencji poświęconej temu, 
miałam możliwość obejrzenia wystaw bazujących na teorii Kolba i porozmawiania z ich autorami.

3 W tym samym roku została wydana książka podsumowująca projekt: E. Hoogstraat, A. Vels Heijn, 
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Kilka słów wprowadzenia do teorii Kolba
Kolb wyszedł od dość oczywistego stwierdzenia, że nie wszyscy zdobywają wie-

dzę w ten sam sposób. Każdy dorosły – bo ich dotyczy ta teoria – preferuje jeden 
lub ewentualnie dwa z czterech stylów uczenia się. Styl uczenia się można zdefi-
niować w tym przypadku jako sposób, w jaki najłatwiej rozpocząć danej osobie 
proces przyswajania informacji. Kolb stworzył „typy idealne” – podzielił ludzi na 
Marzycieli, Teoretyków, Decydentów oraz Działaczy. Marzyciele uczą się poprzez 
konkretne doświadczanie sytuacji i refleksyjną obserwację. Ich największą siłą jest 
duża wyobraźnia oraz umiejętność odczytywania znaczeń i wartości. Są oni w sta-
nie dostrzec różne punkty widzenia. Wolą obserwować, niż podejmować działania. 
Interesują się ludźmi i skupiają na uczuciach. Teoretycy zdobywają wiedzę głównie 
poprzez abstrakcyjną konceptualizację i refleksyjną obserwację. Ich mocnym punk-
tem jest wnioskowanie, zdolność tworzenia modeli teoretycznych i przetwarzanie 
różnego typu wiadomości w całościowe wyjaśnienia. Są mniej zainteresowani ludź-
mi, a bardziej ideami. Ważniejsze niż praktyczne zastosowanie teorii jest dla nich jej 
logiczne brzmienie i precyzyjność. Styl uczenia się Decydentów polega głównie na 
wykorzystywaniu abstrakcyjnej konceptualizacji i aktywnego eksperymentowania. 
Decydenci sprawdzają się w sytuacjach, gdy konieczne jest rozwiązywanie proble-
mów, podejmowanie decyzji i przekładanie teorii na praktykę. Najlepiej radzą so-
bie z konwencjonalnymi testami inteligencji, w których jest tylko jedna poprawna 
odpowiedź. Ich wiedza skupia się wokół konkretnych zagadnień. Preferują zadania 
techniczne, a nie te natury społecznej czy interpersonalnej. Działacze przyswajają 
informacje poprzez konkretne doświadczanie i aktywne eksperymentowanie. Re-
alizują się poprzez działanie, wdrażanie planów. W sytuacji, gdy teorie czy plany 
rozmijają się z rzeczywistości, Działacze szybko je odrzucają. Lubią angażować się 
w nowe doświadczenia, poszukują nowych możliwości, nie stronią przy tym od po-
dejmowania ryzyka. Świetnie odnajdują się w warunkach, w których trzeba szybko 
dostosować się do zmieniających się okoliczności. Najczęściej rozwiązują problemy 
w sposób intuicyjny – metodą prób i błędów. Polegają raczej na informacjach uzy-
skanych od innych ludzi niż na własnych zdolnościach analitycznych4.

Teoria Kolba w warunkach muzeum
Jak przełożono tę teorię na muzealne środowisko edukacyjne? Els Hoogstraat i 

Annemarie Vels Heijn zadały sobie pytanie, co może stanowić o atrakcyjności wy-
stawy dla Marzyciela, Teoretyka, Decydenta i Działacza. Przytoczę tylko kilka wy-
branych propozycji.

Marzyciel ceni na ekspozycji informacje, które udzielają odpowiedzi na pytanie 

De leertheorie van Kolb in het museum. Dromer, Denker, Beslisser, Doener. Amsterdam, 
2006. Posiadam część tej książki w niepublikowanym tłumaczeniu na język angielski. Do 
niej oraz do swoich rozmów z autorkami odwołuję się w artykule.

4 Tamże.
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„dlaczego?”, wiadomości odwołujące się do osobistych znaczeń (subiektywne po-
dejście do tematu), stymulujące wyobraźnię. Podoba mu się wykorzystanie różnych 
źródeł, punktów widzenia, środków przekazu oraz zastosowanie rozwiązań wywo-
łujących konkretne uczucia, kreujących „atmosferę”. Teoretyk interesuje się przede 
wszystkim wiadomościami, odpowiadającymi na pytanie „co to jest?”, szczególnie 
jeśli pochodzą od ekspertów. Najwięcej uczy się dzięki prezentacjom, które zaprasza-
ją do działań badawczych, stawiają intelektualne wyzwania, stwarzają możliwości 
podejścia do tematu od strony teorii. Jego uwaga na wystawie jest nakierowana na 
piękno, logikę i precyzję otoczenia. Dla Decydenta atrakcyjne są głównie informacje 
typu „jak to działa?” oraz wiadomości techniczne, praktyczne. Najłatwiej przyswaja 
wiedzę poprzez prezentację sytuacji czy pytań mających tylko jedno rozwiązanie 
oraz wtedy, gdy pozwala mu się wziąć udział w podejmowaniu decyzji. By otrzymać 
odpowiedź na stawiane na wystawie pytanie, chętnie wykona jakieś czynności. Dla 
Działacza najważniejsze są wiadomości mówiące „co zdarzyłoby się, gdyby…?”, 
rozbudzające fantazję. Preferuje informacje krótkie i rzeczowe, w których głównymi 
bohaterami są ludzie. Skłania się ku sposobom prezentacji wykorzystującym dzia-
łanie oraz pozwalającym na intuicyjny odbiór. Najwięcej nauczy się na wystawie, 
która pozwala eksperymentować, zdobywać nowe doświadczenia5.

Nie zamierzam stawiać się w roli rzecznika teorii Kolba w muzeum. Dostrzegam 
zarówno jej zalety, jak i wady. Jestem raczej krytycznym obserwatorem projektu Sto-
warzyszenia Muzeów Holenderskich. Zdecydowałam się go przytoczyć nie ze względu 
na samą teorię, której – nie będąc pedagogiem – nie chcę komentować, a ze względu 
na sposób, w jaki pracowano z nią w wymienionych muzeach oraz powody podjęcia 
takiego projektu. W skansenie w Zaandam jej przełożeniem na rozwiązania ekspo-
zycyjne zajmował się cały zespół – dyrektor, kuratorzy, edukatorzy, plastycy. Każdy 
z członków personelu tworzącego nową prezentację dokładnie poznał teorię Kolba, 
a następnie określił własny styl uczenia się. Dzięki temu różne pomysły dotyczące 
wystawy przestały być postrzegane jako po prostu dobre lub złe. Zaczęto dostrzegać 
ich znaczenie – zauważono, że każdy z nich wypływa z określonego, preferowanego 
przez pomysłodawcę stylu uczenia się. A wszystkie style uczenia się uznano za równie 
ważne – wystawę chciano zbudować tak, by odbiorca Marzyciel, Teoretyk, Decydent 
i Działacz znaleźli na niej najlepsze dla siebie rozwiązania edukacyjne. Założenie to 
przyjęto we wszystkich muzeach biorących udział w projekcie.

Następnym etapem pracy z modelem Kolba było określenie, jakie wątki, podte-
maty wystawy najlepiej łączą się z każdym ze stylów uczenia się. Wzięto pod uwagę 
takie kwestie jak: ile wiadomości dotyczy każdego z tematów, ile i jakie obiekty 
składają się na niego, jakie warunki przechowywania muszą być spełnione w przy-
padku każdego z eksponatów itd. W efekcie stworzono listę tematów, obiektów i 
odpowiadających im możliwości wykorzystania stylów uczenia się.

5 Tamże.
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Style uczenia się zastosowano na wystawach naprzemiennie, przez co prezen-
tacja była bardzo różnorodna. Znalazły się tam np. miejsca, gdzie dominował brak 
estetyki albo w których specjalnie eksponowano wiele obiektów jednocześnie. Wy-
korzystano różne środki przekazu – m.in. filmy, interaktywne prezentacje. Na widza 
oddziaływano również kolorem, teksturą, zapachem. Podejmowanie konkretnych 
działań, zdobywanie doświadczeń umożliwiały przedmioty zgromadzone specjalnie 
w tym celu oraz kopie eksponatów. Także teksty zostały zróżnicowane ze względu 
na różne style uczenia się – na niektórych umieszczono tylko fakty, na innych roz-
budzano aktywność odbiorcy poprzez stawianie wcześniej wspomnianych pytań: co 
to jest? jak działa? dlaczego? co byłoby, gdyby...? Niektóre z nich pozostawały pyta-
niami bez odpowiedzi. Stymulowano wyobraźnię publiczności poprzez wykorzysta-
nie osobistych odniesień. Chętnym stawiano zadania do wykonania. Dobór środków 
ograniczała tylko wyobraźnia autorów poszczególnych wystaw i oczywiście wymo-
gi, które musiały być spełnione dla bezpiecznej prezentacji obiektów.

W przypadku jednej z oglądanych przeze mnie wystaw informowano zwiedza-
jącego o preferowanym przez niego stylu ucznia się – dawano mu do wykonania 
uproszczony test Kolba. Jego wynik determinował wybór ścieżki, którą mógł się 
poruszać po wystawie – oczywiście miał do wyboru 4 drogi: Marzyciela, Teoretyka, 
Decydenta i Działacza. Do każdej z nich otrzymywał dostosowaną do swoich kom-
petencji „instrukcję obsługi” zawierającą pytania, zadania, inspiracje. W przypadku 
pozostałych dwóch wystaw nie określono kierunku zwiedzania.

Zastosowanie teorii Kolba w muzeum oznacza przyjęcie, że za sytuację, w któ-
rej zwiedzający nie przyswaja znacznej części informacji na wystawie, odpowiada 
nie tyle on sam, co muzeum, które nie zapewniło mu pełnych możliwości uczenia 
się. Celem zespołów zaangażowanych w projekt było stworzenie wystaw bardziej 
dostępnych dla publiczności. Dążono do tego, by muzeum stało się bardziej przyja-
znym i otwartym środowiskiem edukacyjnym. Była to przede wszystkim praca na 
rzecz odbiorcy. Zakładano, że dzięki wykorzystaniu teorii stylów uczenia się prawie 
każdy znajdzie na wystawie coś interesującego dla siebie. Przewidywano, że dosto-
sowana do potrzeb publiczności forma przekazu wiedzy sprawi, że jego treść nie 
trafi w próżnię. Choć zawsze istnieje ryzyko, że skupienie się na formie spowoduje 
„zagubienie” przedmiotu wystawy.

Realizatorzy omawianych ekspozycji zwracali uwagę na to, że wzięcie pod uwa-
gę różnych stylów uczenia się dało im możliwość spojrzenia na kolekcję z nowego 
punktu widzenia, dostrzeżenia w niej dodatkowych znaczeń. Zdarzało się, że nie-
które przedmioty ostatecznie umieszczone na ekspozycji nigdy wcześniej nie mia-
łaby szansy znalezienia się na niej. Przed realizacją projektu nie doceniano bowiem 
ich wartości edukacyjnych. Ciekawy był również przypadek skansenu w Zaandam, 
gdzie rezultatem projektu stało się połączenie w zespół osób, które z racji zajmo-
wanych stanowisk nigdy przedtem bezpośrednio nie współpracowały w działaniach 
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wystawienniczych. Do tej pory każdorazowo ich zadania były rozdzielone, a w przy-
padku ekspozycji opartej na teorii Kolba zaistniała pełna kooperacja. Z jednej stro-
ny, do działań wystawienniczych dopuszczono edukatorów – pracowników, którzy 
mają (a przynajmniej powinni mieć) największą wiedzę o publiczności muzealnej i 
jej potrzebach. Z drugiej strony, w działalność edukacyjną włączył się dyrektor.

Kilka uwag o edukacji w muzeach w Polsce
Jak już zaznaczyłam, nie występuję jako orędowniczka wprowadzania teorii 

Kolba do muzeów. Nie teoria jest dla mnie istotna, a to, w jaki sposób i dlaczego 
pracowano z nią w muzeach holenderskich. Trudno mi wyobrazić sobie, by podob-
ny projekt mógł zostać zrealizowany w muzeach w Polsce. Składa się na to wiele 
powodów. Po pierwsze, sytuacja finansowa muzeów. Po drugie, pionowy system 
zarządzania, w ramach którego trudno byłoby podjąć takie działania, jak np. w skan-
senie w Zaandam (choć mogłyby one mieć moc uzdrawiającą!). Po trzecie, brak w 
niektórych muzeach wyodrębnionych działów edukacyjnych, prowadzonych przez 
wyspecjalizowanych pracowników (nie tylko posiadających wiedzę merytoryczną 
odnośnie przedmiotu muzeum, ale i wiedzę z zakresu pedagogiki). A zatem brak 
osób przygotowanych do kontaktu z publicznością.

Jest to o wiele szerszy problem. Wiele z zagadnień odnoszących się również do 
edukacji w muzeach jest świetnie znanych pedagogom, ale niestety nie muzealni-
kom zajmującym się edukacją. Nie odpowiadają za to muzealnicy, a system kształ-
cenia pracowników muzeów. Na takich kierunkach, jak historia sztuki, etnologia czy 
historia wykładów z pedagogiki najczęściej brak. Podyplomowe studia muzealnicze 
zawierają blok zajęć poświęcony edukacji. Być może jest on jednak niewystarczają-
cy. Poza tym, to wciąż zbyt mało dostępna forma kształcenia. Na studia podyplomo-
we często trafiają osoby z kilkuletnim stażem pracy, przygotowujące się do awansu 
zawodowego na kustosza, tymczasem do działań edukacyjnych często oddelegowy-
wani są nowo zatrudnieni pracownicy.

Najbardziej znaczące jest to, że publiczność nie jest w polskich muzeach wy-
starczająco ważna. W większości muzeów zamiast perspektywy zwiedzającego re-
alizowana jest perspektywa kuratora (kustosza). On w pierwszym rzędzie uznał, że 
przedmiot jego wystawy jest interesujący. To on zazwyczaj jest autorem jej scenariu-
sza. Najczęściej, być może nieświadomie, pisze ów scenariusz dla podobnych sobie, 
czyli dla osób z wyższym wykształceniem, posiadających wiedzą odnośnie tematu 
oraz – odwołam się do Kolba – preferujących ten sam styl uczenia się. Jeśli temat 
wystawy jest ciekawy dla kustosza (i innych osób odpowiedzialnych za podjęcie 
decyzji o jego realizacji), obowiązuje milczące założenie, że musi on być równie 
atrakcyjny dla publiczności. Nie ma więc potrzeby zastanawiania się nad innowa-
cyjną formą przekazu.

Jeżeli następnie okazuje się, że frekwencja na wystawie jest mała, zwiedzający są 
niezadowoleni z ekspozycji lub jej nie rozumieją, odpowiedzialność za tę sytuację 
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nierzadko przerzuca się na stronę publiczności. To ją uważa się za nieodpowiednią 
(niewykształconą? niekompetentną? leniwą? itd.)6.

Drugim popularnym podejściem jest perspektywa obiektu – stanowisko, które 
prowadzi do uznania takiej ważności (świętości?) przedmiotu, że niemożliwym staje 
się „profanowanie” go poprzez dodatkowe działania edukacyjne włączone w eks-
pozycję. Ta perspektywa najczęściej przyjmowana jest implicite w muzeach sztuki. 
W pewnym sensie dowodem na to, że ekspozycja muzealna nie jest wystarczająco 
dostępna dla zwiedzającego, jest fakt, że najbardziej rozpowszechnioną usługą edu-
kacyjną jest przewodnik po wystawie. Zwiedzającego traktuje się więc jako nieprzy-
gotowanego do samodzielnego zwiedzania. I faktycznie większość wystaw realizo-
wanych w Polsce nie ułatwia mu tego zadania.

Polskim muzeom przyda się może odrobina podejścia biznesowego. Gdy muzea 
będą musiały starać się o zwiedzających, dobrze będzie się powodziło tym umieją-
cym odpowiedzieć na potrzeby publiczności. Nie chodzi bynajmniej o to, by prze-
kształcać muzeum w Disneyland, by zmieniać kolekcje, ale o to, by potrafić wykre-
ować wokół nich odpowiednią atmosferę. Taką, która ułatwi publiczności zrozumie-
nie przedmiotu wystawy, docenienie go, przyjęcie dotyczącej go wiedzy. O wiele 
łatwiej jest jednak podążać utartym szlakiem. Tym bardziej, że publiczność również 
do tego przywykła.

Gdy podejmuje się temat edukacji muzealnej, łatwo narazić się na zarzut porusza-
nia kwestii „oczywistych”. Z pozoru są to bowiem zagadnienia dobrze znane. Wszy-
scy zapewne wiemy, że ludzie uczą się na różne sposoby. Problem zatem najwyraź-
niej polega na przełożeniu tej „oczywistej” wiedzy na muzealną praktykę – bo jest 
ono dość ograniczone. W ilu bowiem polskich muzeach ta „oczywista” wiedza jest 
stosowana? Na ilu wystawach7 możemy zobaczyć rozwiązania pozwalające uczyć 
się poprzez dotykanie, słuchanie, wykonywanie określonych czynności, absorbo-
wanie atmosfery wykreowanej wokół przedmiotu? Na ilu znajdziemy odwołania do 
uczuć, osobistych doświadczeń zwiedzających? Ile ekspozycji wykorzystuje zapa-
chy, smaki, zapewnia inspirację, stawia intelektualne wyzwania, stwarza możliwości 
eksperymentowania, podejmowania decyzji?8 Nie chciałabym niepotrzebnie gene-
ralizować – na pewno w Polsce są realizowane takie wystawy, ale nie one stano-
wią większość. Jeśli celem wystawiennictwa jest… wystawiennictwo, wystarczy, że 
wyeksponujemy obiekty i dołączymy do nich podpisy. Jest to najbardziej popularny 
sposób ekspozycji. Ale jeśli celem wystawiennictwa jest edukacja, potrzeba więcej 
namysłu nad formą przekazu wiedzy.

6 Celowo przerysowuję nieco sytuacje dla potrzeb tekstu. Zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywistość 
jest bardziej złożona.

7 Mam na myśli rozwiązania wbudowane w ekspozycje, a nie towarzyszące wystawom programy edu-
kacyjne.

8 Nie chodzi oczywiście o to, by w przypadku jednej wystawy wykorzystywać wszystkie możliwości. 
Doprowadziłoby to zapewne do przerostu formy przekazu nad jego treścią.
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„Nasze Pomorze”
Bytów, 2007
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Jarosław Sobieraj
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Olsztyn

KILKA SŁÓW O PROBLEMIE SZCZĄTKÓW LUDZKICH
W ARCHEOLOGII

„Przechodniu, pomnij, że stąpasz po dachach licznych domostw, które dopiero 
upływ czasu i kataklizmy uczyniły twoją podłogą”. W ten właśnie sposób miał się 
wyrazić sztandarowy poeta niemieckiego romantyzmu – Johann Wolfgang von Go-
ethe na widok odkryć w Pompejach, uznawanych za pierwsze nowożytne wykopali-
ska. I choć od tego czasu upłynęły przeszło dwa stulecia, zacytowana myśl – pomi-
nąwszy naturalnie poetycką emfazę – znakomicie do dziś oddaje istotę archeologii, 
rozumianej (w tym miejscu) jako eksplorowanie ukrytych w ziemi śladów przeszło-
ści. Rzecz jasna nie tylko ruin dawnych budowli – tak się bowiem składa, że prócz 
reliktów działalności ludzi, ziemia przechowuje również szczątki ich samych. A ści-
ślej rzecz ujmując: wszystkich istot (w takiej czy innej postaci), jakie od początku 
świata zamieszkiwały naszą planetę.

Pojmowany w takim kontekście nieuchronny styk archeologii ze śmiercią stano-
wi pewną codzienność (żeby nie rzec – rutynę), związaną ze standardowymi bada-
niami, jakie prowadzi się dosłownie wszędzie i praktycznie bez przerwy. Badaniami 
nad przeszłością, dla której śmierć stanowi nieodłączną składową nie tylko w sensie 
metafizycznym. O pewnym ich przyziemnym bardzo (nomen omen!) aspekcie, do-
tyczącym szczątków ludzkich – czy też o losie, jaki w konsekwencji prowadzonych 
badań staje się zazwyczaj ich udziałem, traktować będzie poniższa opowieść.

Podstawę źródłoznawczą archeologii stanowią jak wiadomo zabytki – rozumiane 
przede wszystkim jako odnajdowane w ziemi przedmioty, ich zespoły (np. „wypo-
sażenie” grobów) bądź zachowane w różnym stopniu struktury przestrzenne (jak 
choćby relikty osiedli). Za szczególnie cenne jednak – z uwagi na kompleksowy 
charakter i ogrom istotnych informacji, jaki ze sobą niosą – uważane są właśnie 
obiekty funeralne. 

Nie licząc aspektu stricte poznawczego, kiedy to badanie miejsc pochówku dyk-
towane jest potrzebą uzyskania odpowiedzi na nurtujące naukę pytania, istnieje rów-
nocześnie czysto utylitarna strona omawianego zagadnienia. Do odsłaniania (a w 
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konsekwencji: niszczenia) dawnych cmentarzysk dochodzi bowiem także przy oka-
zji rozmaitych prac budowlanych czy innego rodzaju robót ziemnych. Czasem do-
tyczy ono okryć przypadkowych, innym razem mówi się o badaniach ratowniczych 
– wyprzedzających inwestycje, niemniej zajmowanie się tego typu problemami sta-
nowi dziś jedno z obligatoryjnych zadań archeologii (pojmowanej w tym momencie 
jako metoda eksploracji czy też stosowana praktyka wykopaliskowa).

Należy przy tym pamiętać, iż wszelkie „wykopaliska”, jak często dość niefor-
tunnie określa się odnajdowane w ziemi przedmioty, posiadają nie tylko walory 
naukowe lub sentymentalne. Niezależnie bowiem od ich wartości (w tym również 
materialnej) czy sposobu pozyskania, wszystkie one stanowią własność państwa – 
jako historycznie uwarunkowane i usankcjonowane regale. Specyfika archeologii 
jako dziedziny wiedzy na tle innych dyscyplin nauki bierze się więc również stąd, iż 
podlega ona wielu ograniczeniom z tego tytułu. Prócz norm etycznych zatem, czyli 
wynikających z postaw akceptowanych przez samo środowisko badaczy, obowiązu-
je w niej także cały szereg reguł zewnętrznych – narzuconych przez prawo.

Również kwestie dotyczące „wiecznego spoczynku” reguluje współcześnie cały 
szereg przepisów. Należy do nich przede wszystkim ustawa o cmentarzach i chowa-
niu zmarłych z 1959 roku1, która szczegółowo określa nie tylko zasady grzebania 
zwłok, ale również ich ekshumacji czy przeznaczenia dla potrzeb medycznych. Co 
ciekawe, to właśnie ona (przynajmniej oficjalnie) dała ostatnio podstawę do zablo-
kowania budowy zakładu produkcji tzw. plastynatów, jakie w lubuskiej Sieniawie 
zamierzał wytwarzać na skalę przemysłową profesor Günter von Agens, kontrower-
syjny anatom z Heidelbergu2.

Zdawałoby się, że akt ten (mający za zadanie m.in. ochronę godności człowieka po 
śmierci) posiada poważną lukę – dotyczy bowiem właściwie wyłącznie cmentarzy, a 
więc założeń specjalnie w tym celu zaprojektowanych współcześnie bądź zachowa-
nych do dziś w czytelnej postaci. Przywołane prawo wydaje się zatem bronić jedynie 
szczątków spoczywających w odpowiednich – ściśle określonych warunkach, nie 
troszcząc się o pozostałe miejsca pochówku. Jednak właśnie tam, gdzie z pozoru nie 
sięga intencja ustawodawcy, pojawia się archeologia – niejako na zasadzie sytuacji 
wyjątkowej (acz określonej w ustawie) – mogąca operować swoimi metodami.

Nie znaczy to bynajmniej, że zwłoki pochowane poza cmentarzami nie znajdują 
się pod ochroną prawa – posiadają ją bowiem, tyle że już zwykle z mocy ustawy 
o ochronie zabytków (ostatnia z 2003 roku3), nie zaś z uwagi na przepisy przy-
woływane przed chwilą. W praktyce zatem człowiek po śmierci może stać się (w 

1 Por. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity): http://www.abc.com.pl/
serwis/du/2000/0295.htm.

2 Por. L. Kostrzewski, Prokurator znalazł paragrafy na Sieniawę: http://miasta.gazeta.pl/zie-
lonagora/1,35161,2581201.html, 2005-03-02.

3 Por. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity): http://www.eko.
org.pl/lkp/prawo_html/ustawa_zabytki2003.htm

Jarosław Sobieraj



85

określonych sytuacjach) zabytkiem sam w sobie, podobnie jak guziki jego ubra-
nia, biżuteria, broń czy inne przedmioty gubione lub deponowane w całym procesie 
dziejów. Co ciekawe, nie istnieje ścisła cezura czasowa, od której należałoby liczyć 
zabytkowy charakter odkrywanych szczątków. Teoretycznie więc ten sam pochó-
wek może być raz po prostu ekshumowany, a w innych okolicznościach poddany 
badaniom wykopaliskowym ze wszystkimi szykanami. Rozróżnienie w tej materii 
zdaje się leżeć w gestii archeologów czy też raczej wojewódzkich konserwatorów 
zabytków – urzędników podejmujących w imieniu państwa decyzje o charakterze i 
przeznaczeniu odkopywanych kości.

Wydawać by się mogło, że zyskanie statusu zabytku nobilituje i nadaje pochowa-
nym nadzwyczajne znaczenie – bo tak też chyba w istocie jest – jednak nie dzieje się 
to bez pewnego rodzaju „skutków ubocznych”. Otóż zabytki archeologiczne, jak już 
podkreślano wyżej, stanowią z mocy prawa własność państwową – ze wszystkimi 
konsekwencjami tego stanu rzeczy. Na przykład przechowywaniem pozyskanych 
w trakcie badań szczątków ludzkich w muzeach lub magazynach innych placówek 
naukowych, gdzie zazwyczaj bywają deponowane. Tak się bowiem utarło, że przed-
mioty raz uznane za zabytki archeologiczne nie tracą swego statusu praktycznie 
nigdy, jednak podlegają z tego tytułu ściśle określonym procedurom. W praktyce 
więc odkopywane podczas badań terenowych kości trafiają do różnego typu skład-
nic, gdzie – niezależnie od stanu opracowania – spoczywać powinny właściwie po 
kres czasu.

Owe „kopalne” pozostałości ludzkich szczątków, jak również kwestie ich prze-
chowywania, nie od dziś zresztą dostarczają niejakich kłopotów żyjącym – proble-
my tego typu sięgają przynajmniej czasów, od kiedy człowiek zaczął zamieszkiwać 
zwarte i zamknięte skupiska. Stąd też wzięły się między innymi pierwsze ossuaria, 
zbiorowe mogiły, a także likwidowanie i eksmisja starych cmentarzy poza obręb roz-
rastających się osiedli. W chwili obecnej zagadnienia związane z przechowywaniem 
kości stanowią prawdziwy dylemat dla obciążonych nimi placówek – liczebność 
ich bowiem, w odróżnieniu od powierzchni magazynów, stale wzrasta. Trudno przy 
tym stwierdzić, ile właściwie szkieletów czy pozostałości ciałopalenia przechowuje 
się w ten sposób, z całą pewnością jednak mogłyby one „zaludnić” sporej wielkości 
miasto wojewódzkie.

Zarysowany powyżej problem dotyczy również celowości samej procedury, jako 
że po dokonaniu określeń antropologicznych i ewentualnym pobraniu próbek do 
badań laboratoryjnych pozyskiwane „zabytki” nie są już właściwe do niczego przy-
datne. Skazywanie ich na magazynowe pudło wynika więc raczej z braku innego 
rozwiązania, skoro niedopuszczalnym jest – tak ze względów etycznych, jak i for-
malnych – rozdzielanie kości od pozyskanych z grobów przedmiotów. Otwartą po-
zostaje też dość drażliwa kwestia, w jaki ewentualnie sposób (to jest na przykład 
przy zachowaniu jakich rytuałów) oraz gdzie powinno się takie szczątki powtórnie 
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chować4. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie jest to dylemat dotyczący jedynie 
naszej, rodzimej archeologii – praktycznie w całym „cywilizowanym” świecie dzie-
je się bowiem podobnie, właściwie „od zawsze”.

Do wyjątków zaś należą państwa postępujące (na ogół z pobudek politycznej 
poprawności) inaczej, co nie znaczy, iż dzięki temu pozbyły się problemów. Można 
raczej rzec, że w ciągu ostatnich lat zyskały nowe – za to zupełnie nieznane wcze-
śniej, czego dobry przykład stanowi tzw. NAGPRA (The Native American Graves 
Protection and Repatriation Act)5, czyli ustawa o ochronie grobów rdzennych Ame-
rykanów i repatriacji, przygotowana przez administrację George’a Busha w 1990 
roku. Dotyczy ona szczątków ludzkich, obiektów grobowych i miejsc uznawanych 
za święte lub należące do dziedzictwa kultury, położonych na terenie Stanów Zjed-
noczonych, Alaski i Hawajów. Podstawą roszczeń plemion indiańskich w kwestii 
zwrotu lub ochrony takich przedmiotów i miejsc ustanowiono zasadę bezpośrednie-
go („plemiennego”) dziedziczenia (lineal descent) oraz więzi kulturowej (cultural 
affiliation).

Kryteria ustalania tych ostatnich bywają jednak cokolwiek niejednoznaczne, 
czego dowodzi przykład szczątków tzw. Człowieka z Kennewick. W 1996 roku na 
brzegu rzeki Columbia w stanie Washington odnaleziono szkielet mniej więcej pięć-
dziesięcioletniego mężczyzny, którego radiowęglowy wiek oszacowano na około 
9300 lat. Stanowił on zatem najstarsze zachowane na kontynencie amerykańskim 
szczątki ludzkie, należące, o dziwo!, nie do Azjaty, lecz do przedstawiciela tzw. rasy 
kaukaskiej – typem fizycznym zbliżonego najbardziej do zamieszkującego północną 
część wyspy Hokkaido ludu Ajnu. O zwrot znaleziska – na mocy NAGPRA wła-
śnie – wystąpili jednak natychmiast Indianie Umatilla z Oregonu i przedstawiciele 
czterech innych sfederowanych plemion. Zgodnie z postanowieniem Departamentu 
Stanu – mimo iż nadal trwały badania – szkielet mężczyzny (łącznie z pobranymi 
próbkami DNA) został przekazany Indianom, ci jednak z uwagi na liczne procesy 
sądowe i kolejne odwołania nie mogą go w dalszym ciągu pochować. W ubiegłym 
roku sprawą zajmował się Sąd Najwyższy USA, przyznając rację badaczom, jednak 
adwokaci plemion indiańskich zapowiedzieli niezwłocznie apelację. Ostatecznie 
więc to sąd – nie naukowcy – będzie musiał na mocy werdyktu zdecydować, kim 
właściwie był Człowiek z Kennewick.

Podobne do przywołanych wyżej przepisów posiadają dziś także inne państwa 
anglosaskie – w tym Australia, gdzie już w 1984 roku uchwalono The Aboriginal 
and Torres Strait Islander Heritage Act6. Ustawa ta ma za zadanie chronić przed 
4 Problem ten nie dotyczy właściwie jedynie grobów z okresu późnego średniowiecza bądź czasów 

nowożytnych, co do których wiadomo, w jakim obrządku pochowani zostali ich „użytkownicy”. W 
sytuacjach zatem, kiedy to dochodzi na przykład do badań interwencyjnych podobnych nekropolii, 
coraz częściej nakazywane jest ponowne pochowanie zmarłych w obrębie istniejących cmentarzy.

5 Por. The Native American Graves Protection and Repatriation Act: http://www.usbr.gov/nagpra/.
6 Por. Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage Protection Act. http://www.austlii.edu.

au/au/legis/cth/consol_act/aatsihpa1984549/.
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zniszczeniem lub desakralizacją przestrzenie i obiekty na terenie Australii oraz jej 
wód przybrzeżnych, mające szczególne znaczenie dla rdzennej ludności w związku 
z jej tradycjami. Nieoczekiwanie zaowocowała ona również niejakim zamieszaniem 
na przeciwległej półkuli, kiedy to organizacje aborygeńskie zwróciły się z żądaniem 
zwrotu szkieletu sprowadzonego do Polski w 1882 roku przez hrabiego Władysława 
Zamojskiego, założyciela Fundacji Kórnickiej i tamtejszego muzeum7.

Na terytorium Kanady od 1991 roku działa Królewska Komisja do spraw Rdzen-
nej Ludności przy Ministerstwie Spraw Indian i Rozwoju Terytoriów Północnych8. 
Co prawda nie zmusza ona muzeów do zwrotu ich kolekcji w ręce Indian, jednakże 
polityka repatriacji działa tam od lat 90. na zasadzie dobrowolności i wiele placówek 
przekazuje tą drogą sporne zabytki w ręce lokalnych wspólnot plemiennych. Zarów-
no tamtejsze muzea, jak i Kanadyjskie Stowarzyszenie Archeologów przyjęły też 
kodeksy etyczne, zobowiązując się do wystawiania szczątków ludzkich i elementów 
wyposażenia grobowego z zachowaniem szczególnego szacunku oraz przy ścisłej 
współpracy odpowiadających im ludów9. Jedynie Wielka Brytania – z właściwą Ko-
ronie rezerwą i powściągliwością – dopiero w 2000 roku powołała tzw. Grupę Robo-
czą do spraw Szczątków Ludzkich przy Ministerstwie Sztuki10. Jej zadanie polega, 
jak dotąd, jedynie na sprawdzeniu legalności statusu przechowywanych w muzeach 
i kolekcjach zwłok oraz określeniu możliwych form legislacyjnej drogi rozwiązania 
potencjalnych problemów.

W kwestii pozyskiwania, przechowywania oraz ewentualnej ekspozycji tzw. 
materiałów i obiektów czułych kulturowo, do jakich niewątpliwie zaliczyć trzeba 
szczątki ludzkie oraz złożone wraz z nimi dary grobowe, obowiązuje też szereg in-
nych przepisów o międzynarodowym zasięgu. Należą do nich przede wszystkim tzw. 
UNIDROIT – konwencja UNESCO z 1995 roku dotycząca kradzieży i nielegalnego 
importu dziedzictwa kultury11, Deklaracja Narodów Zjednoczonych na temat praw 
rdzennej ludności z 1993 roku czy Kodeks Etyczny Muzeów, podpisany w Buenos 
Aires w 1986 roku. W większości jednak zawierają one zaledwie ogólne deklaracje 
na temat stosowania profesjonalnych standardów badań oraz respektowania intere-
sów i wierzeń społeczności czy grup o charakterze religijnym bądź etnicznym, do 
których odnoszą się obiekty. Zgodnie z przyjętymi zasadami, szczątki ludzkie i ma-
teriały o znaczeniu sakralnym muszą być prezentowane ze szczególną delikatnością 
i zachowaniem szacunku dla godności ludzkiej. Muzea zaś winny być gotowe do 

7 Sprawa ostatecznie upadła, skutkiem braku funduszy na przelot kilkudziesięcioosobowej grupy rdzen-
nych Australijczyków, mającej za zadanie dokonanie ponownego – ceremonialnego pochówku. Za 
informację powyższą uprzejmie w tym miejscu dziękuję Pani Ewie Nowinie-Sroczyńskiej.

8 Por. Royal Commission on Aboriginal Peoples: http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/cg_e.html.
9 Por. Canadian Archaeological Association – Statement of Principles for Ethical Conduct Pertaining to 

Aboriginal Peoples: http://www.canadianarchaeology.com/ethical.lasso.
10 Por. Working Group on Human Remains: http://www.culture.gov.uk/cultural_property/hr_uk_institu-

tions/wg_human_remains.htm.
11 Por. UNIDROIT: http://www.unidroit.org/english/conventions.

Kilka słów o problemie szczątków ludzkich w archeologii



88

dialogu mającego na celu zwrot dóbr kultury do kraju lub ludu jego pochodzenia w 
sposób bezstronny i profesjonalny, oparty na humanizmie, z uwzględnieniem prawa 
lokalnego i międzynarodowego.

Jak łatwo zauważyć, zarysowane wyżej problemy zdają się dotyczyć właściwie 
jedynie tych miejsc na naszym globie, gdzie wymagane jest respektowanie praw 
żyjących sukcesorów dawnych populacji. W pozostałych przypadkach wszelkie de-
klarowane powinności traktowane są w sposób dość umowny i trudno doprawdy 
wyobrazić sobie europejskie (choć nie jedynie) muzeum archeologiczne, nie ekspo-
nujące w jakiś sposób pradziejowych grobów bądź pozyskanych z ich obrębu zabyt-
ków. Od czasu do czasu jednak, mimo pozornego spokoju w kwestiach związanych 
z „więzią kulturową” i „bezpośrednim dziedziczeniem”, zdarzają się również wy-
jątki.

Przykładem jest historia badań archeologicznych prowadzonych w 2004 roku w 
podlaskim Brańsku12. Skutkiem przebudowy drogi w centrum miasteczka doszło do 
odsłonięcia reliktów dawnego cmentarza przycerkiewnego, który funkcjonował tam 
od około połowy XV do początków XIX wieku. Tuż po zakończeniu prac wykopa-
liskowych pochowanie kilkuset odkopanych szkieletów w obrządku prawosławnym 
oprotestował jednak miejscowy proboszcz parafii rzymskokatolickiej. W imieniu 
ochrony praw spoczywających na miejscowym cmentarzu (choćby potencjalnie!) 
unitów wstrzymano więc ponowny pogrzeb we wspólnym grobie, przez co sporne 
szczątki przetrzymywane były kilka miesięcy w zaadaptowanej na ossuarium szo-
pie. Dopiero salomonowy iście wyrok miejscowego burmistrza umożliwił zakoń-
czenie całej sprawy – kości spoczęły zatem w niepoświęconej co prawda ziemi i bez 
stosownej posługi kapłańskiej, za to w połowie drogi między cerkwią a kościołem!

Naruszanie miejsc spoczynku zmarłych, objętych w każdej bodaj kulturze ści-
słym tabu, od dobrych dwóch stuleci stało się udziałem archeologów – jako nieod-
łączny i powszedni niemal element wykonywanego zawodu. Wszelkiego rodzaju 
dylematy z tym związane dotyczą jednak raczej poszczególnych badaczy (o ile chcą 
je mieć) niż nauki jako takiej, bo ta zwyczajnie podobnych rozterek nie posiada. Ist-
nieją wszakże zarówno celowe i istotne z punktu widzenia postępu wiedzy badania 
naukowe (choćby nad problematyką etnogenezy), jak i sytuacje bardziej prozaiczne, 
acz nie pozostawiające wyboru – gdy na przykład kości trzeba po prostu usunąć z 
trasy inwestycji. Rzeczywisty problem leży wówczas chyba nie w kwestii „czy” lub 
„jak” kopać, a raczej „co dalej” z pozyskanymi już szczątkami. Fundamentalne pyta-
nie dla archeologów (przynajmniej tych na co dzień zajmujących się rozpatrywanym 
zagadnieniem) zdaje się więc dotyczyć nie tyle samej zasady czy prawomocności 
procedur, a raczej dość prozaicznych kwestii natury organizacyjnej.

Pozostaje zatem kwestia, co dalej z pozyskanymi już szczątkami. Środowisko, do 

12 Za informacje na temat badań wdzięczny jestem ich Autorowi – Panu Adamowi Mackiewiczowi.
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którego z reguły się je przenosi – muzeum – samo w sobie prowokuje niejako ich 
dalsze wykorzystanie. Tu jednak rodzi się pytanie, czy „materiały” tego typu można 
w ogóle eksponować i wystawiać na widok publiczny – a jeśli tak, to kiedy i w jakim 
celu. Prostych, gotowych i jednoznacznych odpowiedzi na tak postawione pytania 
(a zwłaszcza ostatnie z nich) nie ma. Sens podobnego zabiegu w każdym przypadku 
dyktowany jest jakąś konkretną potrzebą i za każdym razem domaga się uzasadnienia 
przez konkretną narrację. Nie znaczy to, że nie są wówczas naruszane kolejne tabu 
– choćby estetyczne – jednak utarło się przyjmować, że istnieją wartości nadrzęd-
ne (np. nauka), ważniejsze niż te, które obowiązywały dawniej, uprawomocniające 
i usprawiedliwiające (w imię wyższych celów) podobnego rodzaju postępowanie. 
Prócz tego już samo zaistnienie w przestrzeni muzeum jakiegoś przedmiotu nadaje 
mu pewien status i sankcjonuje zarówno sam eksponat (jego rodzaj i miejsce), jak i 
sposób przedstawiania go. Działa tu zresztą rodzaj sprzężenia zwrotnego – eksponat 
może zaistnieć, ponieważ jest oglądany!

Wielokrotnie używa się na określenie muzeum miana „świątynia wiedzy”, a – jak 
to ujęła Anna Wieczorkiewicz w swojej znakomitej i erudycyjnej rozprawie Mu-
zeum ludzkich ciał13 – kuratorzy wystaw stają się przy okazji ich prezentacji kapła-
nami, uchylającymi rąbka tajemnicy profanom. Zarazem sprawują nad nimi pewną 
szczególnego rodzaju władzę, autorytatywnie decydując, co i w jaki sposób poka-
zać. Twórcom wystaw, jako że zdają się dysponować obiektywnymi standardami 
weryfikacji wiedzy, niejako „z urzędu” przysługuje też pewien autorytet. Ich wy-
kład (wpisany w oświeceniową formułę krzewienia wiedzy) autentyzuje zarazem 
wartości oficjalnie uznane za powszechnie obowiązujące i prawomocne, a zatem i 
„obiektywne”. „Muzeum jest miejscem, do którego idzie się, by porównać prywatne 
postrzeganie rzeczywistości z tym, które jest akceptowane i aprobowane [...], czyli z 
obrazem rzeczywistości uświęconym w muzeum”14.

Zderzenie na terenie muzeum świata czystej i wzniosłej nauki z namacalnym 
świadectwem czyjejś (spersonalizowanej wszak) śmierci – prawdziwość tej sytu-
acji – może zwiedzających żenować i niepokoić. W większości ekspozycji archeolo-
gicznych nie chodzi jednak bynajmniej o szokowanie publiczności czy epatowanie 
jej wizją umarłych ludzi ani też zaspokajanie prostej ciekawości w kwestii ich wy-
glądu po iluś tam stuleciach. Nie chodzi bowiem o przedstawianie nieboszczyków 
lub śmierci jako takiej – nawet w postaci metafory. Muzeum co prawda bierze w 
posiadanie ludzkie szczątki ale nadaje im własne, nowe najczęściej, sensy i zna-
czenia. Choć może wydawać się to zabiegiem karkołomnym, przez przedstawia-
nie umarłych próbuje się opowieści o światach żyjących. Wskrzeszania ich – za 
pomocą atrybutów należących do określonych pochowanych lub całych populacji, 
które zniknęły ze świata w pomroce dziejów. Podobnie zresztą cała archeologia 
13 A. Wieczorkiewicz, Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk, 2000.
14 M. M. Ames, Museum, the Public and Anthropology. A study in the Anthropology of Anthropology. 

Vancouver, 1986; w tym miejscu cytat za A. Wieczorkiewicz, Muzeum ludzkich ciał, dz. cyt., s. 16.

Kilka słów o problemie szczątków ludzkich w archeologii
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– nie będąca wszak dziedziną tanatologii – jako gałąź nauki zajmuje się budowaniem 
rekonstrukcji społeczności i kultur żywych.

Przedmiotem ekspozycji – na równi ze szczątkami zmarłych – bywa więc rów-
nież komentarz do nich, jak i sam sposób prowadzenia narracji. Dopiero one wydo-
bywają wiedzę o podmiocie wystawy i umieszczają go we właściwym kontekście, 
będącym świadectwem pewnej historii. Bo wcale nie szczątki – jako kontekst wła-
śnie, jako element większej całości – ale wiedza o nich stanowi prawdziwy tekst 
wykładu prowadzonego przez muzealników.

Jarosław Sobieraj
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UWAGI O FOTOGRAFII
JAKO SZCZEGÓLNYM PRZEDMIOCIE MUZEALNYM

Przedmiot muzealny jako kategoria funkcjonuje w języku powszechnej praktyki 
muzealnej, choć ciągle mimo licznych rozważań teoretycznych wymyka się jedno-
znacznej definicji. Stanowiska, choć z pozoru rozbieżne, sprowadzają się właściwie 
do tego samego: do prób ustanowienia szczególnych właściwości przedmiotu mu-
zealnego, wynikających z niego samego, wiodąc nas w kolejne meandry rozważań 
nad tym, co jest, a co nie jest oryginałem, co jest lub nie unikatem albo co może być 
materiałem źródłowym lub ma wartość dokumentu1. Za pewnik można przyjąć tylko 
nieodzowność stosunku pomiędzy rzeczą a muzeum, który choć nie wyróżnia przed-
miotu muzealnego w sposób jednoznaczny, to w ogóle pozwala o nim mówić. Do 
jego istoty więc należy wchodzenie w skład muzealnych zbiorów, a co za tym idzie 
– troskliwe przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie.

Wszystkie te działania mają w przypadku fotografii dosyć specjalne konotacje. 
Fotografia jako fakt zaistniała w 1839 roku, kiedy to sukcesem zakończyły się nie-
zależnie prowadzone prace we Francji i Anglii przez Josepha Niecephora Niepce’a 
i Williama Foksa Talbota. Już pół wieku później zastosowano błonę zwojową, w 
latach 90. XIX wieku firma Eastman Kodak wprowadziła do sprzedaży „kieszonko-
wy” aparat fotograficzny, a w 1924 roku pojawiła się popularna leica. Dzięki opra-
cowaniu łatwych w obsłudze aparatów i uproszczeniu technologii fotografowanie 
ze skomplikowanego zajęcia stało się dostępne dla milionów. Naturalną koleją po-
jawiła się potrzeba gromadzenia i jakiejś selekcji szybko rosnących zasobów foto-
graficznych.

Idea kompletowania fotografii odnosiła się pierwotnie do twórczości artystycz-
nej, przy czym – jak się wydaje – na amerykańskim gruncie termin ten był pojmo-
wany bardzo szeroko, a w Europie odwrotnie. Pierwszym na świecie muzeum, które 
otworzyło Oddział Fotografii, było nowojorskie Metropolitan Museum. Stało się to 

1 Analizował ten problem Wojciech Gluziński, proponując przenieść rozważania z płaszczyzny konkre-
tu na płaszczyznę abstrakcji, tj. tego, co przedmioty tworzą wspólnie w muzeum, czyli na zbiory.
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w 1928 roku, a podwaliną tamtejszych zbiorów były kolekcje fotograficzne kilku 
galerii zakładanych już od 1905 roku przez wybitnego amerykańskiego fotografa 
Alfreda Stieglitza. W 1940 roku wyodrębniło taką kolekcję także nowojorskie Mu-
seum of Modern Art. Nic więc dziwnego, że wzorce decydujące o nowoczesnym 
rozumieniu fotografii płynęły głównie ze Stanów Zjednoczonych. W Europie mu-
zea okazały zainteresowanie fotografią właściwie dopiero w latach 70. XX wieku. 
Wprawdzie Biblioteka Narodowa w Paryżu dość wcześnie zaczęła gromadzić także 
fotografie, ale umieszczając je przy zbiorze grafiki. Przy tym przesłanki, którymi 
tam kierowano się przy włączaniu prac do kolekcji, wywodziły się wprost z elitarne-
go dziewiętnastowiecznego rozumienia istoty dzieła sztuki i jego miejsca w spuściź-
nie narodowej. Dość powiedzieć, że nie przyjęto do tych zbiorów dzieła wybitnego 
francuskiego fotografa Eugene Atgeta, które chciała tam umieścić równie wybitna, 
zafascynowana Atgetem Amerykanka Berenice Abbot, ponieważ niezwykłe doku-
menty z ulic Paryża wydały się czymś zbyt błahym.

Dla zdjęć tegoż Atgeta i to jeszcze za jego życia znalazło natomiast miejsce Victo-
ria and Albert Museum w Londynie kolekcjonujące dzieła licznych twórców angiel-
skiej fotografii już w epoce ich powstawania. Tu z kolei stosunek do fotografii wy-
wodził się wprost z koncepcji Johna Ruskina, stąd była traktowana z entuzjazmem, 
porównywalnie z innymi rzemiosłami. Odrębne miejsce przyznano fotografii w tym 
muzeum w 1975 roku, tworząc specjalistyczny dział2. Za pierwsze osobne muzeum 
specjalistyczne można uznać Eastman House powstałe w Rochester w 1949 roku, a 
w Europie Musée Niecephore Niepce w Chalon-sur-Saone we Francji w 1972 roku.

W Polsce działania kolekcjonerskie podjęto już w ostatnim roku XIX wieku we 
Lwowie, a w pierwszych latach XX wieku w Towarzystwie Fotograficznym War-
szawskim. Ten ostatni zbiór znalazł się w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
w warszawskim oddziale Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Trudno ustalić, 
co potem się z nim stało, do dziś nie udało się go odnaleźć. Kilka lat temu Muzeum 
Historii Fotografii prywatna osoba zaoferowała kilka niezwykle cennych fotografii 
Jana Neumana, przedwojennego lwowskiego artysty. Wielkoformatowe prace były 
zawilgocone, przechowywane wyraźnie w okropnych warunkach, z nalepkami na 
rewersach świadczącymi o tym, że należały to tego właśnie przedwojennego zbioru. 
Na szczęście udało się je uratować. Przyniosły z sobą nadzieję, że zbiór przetrwał 
wojnę i uda się dotrzeć do innych fotografii. Z pewnością natomiast przepadła w 
czasie wojny fototeka najlepszych dzieł polskich gromadzona od 1929 roku przez 
Jana Bułhaka.

Apele o gromadzenie w zorganizowany sposób polskiego dorobku fotograficzne-
go, o utworzenie ogólnopolskiego muzeum fotograficznego pojawiły się już w latach 
20. XX wieku, a lata po II wojnie to wręcz obfitość inicjatyw, starań i ogromnego 
2 Większość przytoczonych tu informacji zaczerpnęłam z referatów wygłoszonych przez Zbigniewa 

Zegana oraz Urszulę Czartoryską na XIX Konfrontacjach Fotograficznych w Gorzowie Wlkp. w 
1989 r.

Iwona Święch
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zaangażowania różnych osób. Już w 1948 roku utworzono przy ZPAF Komisję dla 
Muzealnych Zbiorów Fotografii, a zorganizowana 2 lata później sopocka wystawa 
„110 lat fotografii” miała stać się zalążkiem muzealnych zbiorów. Podejmowano też 
próby gromadzenia fotografii reportażowej. Wszystkie one kończyły się fiaskiem. 
Rozproszeniu czy nawet niszczeniu wynikającym z niewłaściwego przechowywania 
ulegały też zbiory tworzone w wyniku akcji społecznych3.

Programowo, ale przede wszystkim fotografię artystyczną zaczęło gromadzić 
Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowe we Wrocławiu. To ostatnie otworzyło 
w 1963 roku dział, nazwany wówczas Gabinetem Fotografiki, potraktowany jako 
jeden z działów sztuki. Zbiory obrazują historię polskiej fotografii artystycznej, włą-
czając w to dziewiętnastowieczną fotografię atelierową. Dział Fotografii i Technik 
Wizualnych istnieje w łódzkim Muzeum od 1977 roku, kontekstem dla zbioru foto-
grafii jest tu sztuka nowoczesna, ale zdarzają się i takie, jak tajne miniaturowe zdję-
cia z getta łódzkiego. Na podobnej zasadzie znalazła się też fotografia w zbiorach 
sztuki innych muzeów polskich. Pierwsze w Polsce odrębne muzeum zajmujące się 
fotografią powstało w 1986 roku w Krakowie.

Znacznie wcześniej zaczęły gromadzić fotografię archiwa, traktując ją z kolei – co 
najzupełniej zrozumiałe – wyłącznie jako dokument. O ile jednak Archiwa Państwo-
we, zwłaszcza w ostatnich latach, podejmują działania dla ratowania fotografii, to w 
archiwach przy rozmaitych placówkach naukowych czy bibliotecznych (pozostając 
z należytym szacunkiem dla tych instytucji) sposób jej przechowywania i traktowa-
nia z muzealnego punktu widzenia jest co najmniej niewłaściwy. Unikatowe nieraz 
zdjęcia wybitnych fotografów pozostają od lat brutalnie wlepione na stare karty ka-
talogowe lub przymocowane zszywaczami, bez rozpoznania autora czy podstawo-
wego opisu. Jest to oczywiście efekt nie ignorancji, tylko braku środków, ale jednak 
fotografia pozostaje tam, co w istocie zrozumiałe, ikonograficznym źródłem. Autor, 
materia przedmiotu, specyficzna jego aura, wszystko to jest sprawą drugorzędną, nie 
podlega zwykle rozpoznaniu.

Wszystkie te naszkicowane tu zaledwie działania ilustrują jednak, z jakim mozo-
łem torowała sobie drogę fotografia, by stać się muzealnym przedmiotem o randze 
równej innym. Za ukoronowanie tych działań w Polsce można uznać fakt umiesz-
czenia czterech fotografii pośród 111 arcydzieł Muzeum Narodowego w Warszawie 
w albumie wydanym w 2000 roku4. Krakowskie Muzeum Historii Fotografii, po-
wstałe 20 lat temu na bazie niewielkiej części zbiorów Krakowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, jest ciągle jedyną placówką w Polsce, gdzie fotografia i sztuka jej 
wytwarzania stały się wyłącznym tematem badań. Jest to instytucja specjalistyczna 

3 Przytoczone tu fakty zaczerpnęłam z artykułu: A. Garlicka, W sprawie historii fotografii w Polsce. 
„Fotografia”, 1980, nr 2/18.

4 111 arcydzieł Muzeum Narodowego, red. D. Folga-Januszewska. Warszawa, 2000. W albumie znalazł 
się dagerotyp z połowy XIX w., dwie dziewiętnastowieczne fotografie na papierze Maksymiliana 
Fajansa i Gustawa Le Graya oraz fotografia Jana Bułhaka z lat 20. XX w.

Uwagi o fotografii jako szczegółnym przedmiocie muzealnym
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i mogłoby się wydawać, że zakres działań jest stosunkowo wąski. Obszarem pene-
tracji jest po prostu fotografia, w dodatku dziedzina – patrząc z perspektywy idei 
muzealnictwa – o bardzo krótkiej historii. Wystarczy jednak uświadomić sobie, jakie 
miliardy fotografii wykonali ludzie przez te prawie 170 lat, odkąd potrafią to robić, 
by zdać sobie sprawę ze skali problemu dotyczącego polityki gromadzenia takich 
zbiorów, zwłaszcza że nie tak trudno zgodzić się z poglądem, iż ważna jest właści-
wie każda fotografia, bo każda o czymś zaświadcza.

Generalnie można wyznaczyć zasadę, że przedmiotami muzealnymi nie stają się 
w tym przypadku fotografie dlatego, że opisują najciekawsze choćby zjawisko czy 
stan rzeczy. Oczywiście nie znaczy to, że nie ma takich w zbiorach, pod względem 
przedstawień są w nich najróżniejsze zdjęcia, ostatecznie każde przecież coś przed-
stawia. I też jednym z istotnych działań muzeum jest przeprowadzanie licznych 
kwerend (a jest ich ok. 100 rocznie, licząc tylko te poważniejsze, pomijając zwykłe 
konsultacje), ponieważ wydawnictwa, gazety, pracownicy naukowi, osoby prywatne 
dociekające swoich rodzinnych historii poszukują u nas właściwie wszystkiego: od 
fotografii konkretnych osób, miejsc, wydarzeń po zdjęcia ubiorów, rowerów, amazo-
nek, brodatych mężczyzn czy fryzur. Przy prawie 70 tysiącach zdjęć są to najczęściej 
kwerendy pozytywne. Chodzi jednak o to, iż w akcie włączania konkretnej fotografii 
do tej właśnie muzealnej kolekcji taka jej cecha jak rodzaj przedstawionej sytuacji 
nie jest wystarczającą kwalifikacją.

Najogólniej rzecz ujmując, przedmiotem muzealnym może stać się w tym mu-
zeum zdjęcie związane w taki czy inny sposób z historią fotografii, coś o niej za-
świadczające. Sprawa wydaje się dość prosta – mówię o zasadzie, bo praktyka ko-
lekcjonerska jest trudniejsza niż mogłoby się wydawać – w przypadku dokumento-
wania technologii fotograficznych pojawiających się w ciągu historii, nowych wy-
nalazków, dziś już zapomnianych odkryć i prób: począwszy od niezwykle rzadkich 
autentycznych polskich dagerotypów, poprzez ambrotypie, albuminy, panotypie, 
cjanotypie i inne archaiczne, a urokliwe działania. Podobnie jest z gromadzeniem 
zdjęć ilustrujących dokonania najstarszych, a potem najgłośniejszych lub z jakichś 
powodów szczególnych zakładów fotograficznych oraz zapisanych w historii lub 
wartych tego fotografów, choć tu już pojawiają się problemy z definicją czy nawet 
z liczbą zdjęć pretendujących do kolekcji, bo one – wbrew powszechnemu sądowi 
– nie są identyczne w procesie odbijania, a paradoksalnie: jeśli znajdziemy dwa 
dziewiętnastowieczne, które tak właśnie wyglądają, to włączamy oba do kolekcji, 
ponieważ to raczej nieczęsta sytuacja.

Można jednak uznać, iż są to codzienne dylematy każdego kustosza próbującego 
rozpatrywać przedmiot swoich zainteresowań z różnych punktów widzenia, uchwy-
cić indywidualne jego cechy, który, choć uzbrojony w wiedzę i metody, nie uniknie 
jednak zaufaniu własnej intuicji. Rozważania prowadzone w odniesieniu do fotogra-
fii rodzinnej, z podróży, zamawianej z różnych okazji od pogrzebu po reklamę toczą 
się wokół zbliżonych problemów. Podobnie ulokowałabym kwestię kolekcji foto-

Iwona Święch
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grafii artystycznej, podlegającej ogólnym zasadom gromadzenia dzieł sztuki, choć 
w przypadku fotografii wyjątkowe znaczenie ma tu fakt nie tyle rozpoznawania war-
tości rzeczy, ale świadomość jej nadawania. To kolekcjonerstwo, jak już mówiłam, 
ma najdłuższą tradycję i najwięcej doświadczeń.

Sytuacja komplikuje się, gdy zaczniemy rozpatrywać dokument. Ta kategoria 
w odniesieniu do fotografii pojawiła się dość późno, ponieważ uważano, iż każde 
zdjęcie spełnia tę rolę w sposób nieunikniony. Do dziś zresztą brak jasnej definicji, 
podkreśla się tylko intencje fotografa i wyklucza najczęściej inscenizację. W tym 
przypadku, w przeciwieństwie do fotografii artystycznej, najuczciwszy jest właści-
wie negatyw. Stąd jest on albo (co może być dla przywiązanych do kategorii orygi-
nału pewnym zaskoczeniem) odbitka wykonana bez nadmiernej estetyki w pracowni 
muzealnej z negatywu powierzonego – pełnoprawnym przedmiotem muzealnym.

W tym miejscu należałoby postawić pytanie, co właściwie w przypadku fotografii 
należy uznać z oryginał, skoro oczywiste było to tylko w czasach krótkiej historii da-
gerotypu, który był rzeczywiście pojedynczy i nie do powielenia. Czy jednak stawia-
nie takiego pytania jest w ogóle potrzebne? Być może problem należałoby odwrócić: 
może to nie fotografia ma kłopot z byciem autentykiem, lecz upieranie się muzeów 
przy autentykach jest anachronizmem? Muzea, gromadząc przedmioty, którym na-
dają status muzealiów, trwają przy idei szczególnej atrakcyjnej siły przeszłości. I w 
tym względzie fotografia obdarzona jest specyficzną ambiwalencją. Tkwiąca w niej 
jak w innych przedmiotach możliwość pobudzenia i ukierunkowania naszej wrażli-
wości jest znacznie bardziej, niemal dosłownie czytelna i zwykle nie tylko ważniej-
sza, lecz wręcz niezależna od samej substancji dzieła, od jego materialności. Rzecz 
bowiem tkwi w płaskim obrazie. Jednocześnie poprzez swoją dosłowność fotografia 
odbiera dawnym działaniom i uniesieniom ich historyczny charakter, skazując je na 
ciągłą obecność, wieczną powtarzalność, nieustanne krążenie wokół nas.

Takie właśnie potraktowanie fotografii jako obrazu całkiem nowego typu – jak to 
ujmuje John Berger – „nie przedstawienie, imitacja czy interpretacja danego przed-
miotu, ale jego rzeczywisty ślad, należący do przedmiotu jak żaden inny obraz”5 
jest rzeczywistym wyzwaniem, przed którym stajemy. Przy swojej niepodważalnej 
właściwości odbicia nie jest fotografia lustrzanym wizerunkiem świata. Jej prawdzi-
wa natura nie polega na autentyczności czy sztuczności. Jak więc kolekcjonować 
fotografię, by zaświadczała o sobie samej? Dla każdego praktycznie wszechobecne 
fotografie oznaczają stany rzeczy ze świata odciśnięte na powierzchni, świat sam w 
sobie. Wszyscy przecież mówimy, pokazując zdjęcie: „to Warszawa przed wojną” 
albo „to moja babka w młodości”, a zastanawianie się nad tym, że przecież nie pa-
trzymy ani na tamtą Warszawę ani na własną babkę, uznajemy za jałową gimnastykę 
umysłu. A jednak większości z nas towarzyszą przy tym refleksje typu: podobno 
babka lubiła fioletowe sukienki (fotografia jest czarno-biała), co już niepostrzeżenie 
wprowadza nas w świat filozofowania.
5 J. Berger, Użycia fotografii. W: tenże, O patrzeniu, przeł. S. Sikora. Warszawa, 1999, s. 74.

Uwagi o fotografii jako szczegółnym przedmiocie muzealnym
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Rolą muzeum jest poprowadzić widza dalej, coraz dalej w świat fenomenu fo-
tografii. Dlatego do kolekcji zawsze powinny trafić zdjęcia obdarzone szczególną 
mocą stymulatorów takiego myślenia. Inaczej rzecz ujmując: zdjęcia, które mają 
szczególną siłę nadawczą, które posiadają wpisany komunikat, niekoniecznie przy-
wiązany do tego, co pokazują na powierzchni. Chodzi więc o fotografie nie tyle 
pozwalające odkryć rzeczywistość, co nadające jej sens. Jak jednak przełożyć te roz-
ważania, które nie są przecież niczym nowym, na praktykę muzealną, pozostającą 
wobec nich niezmiennie dziewiczą?

Na gruncie klasycznej teorii fotografii doskonałą i znaną analizę warstw zna-
czeniowych obrazu fotograficznego przedstawił Roland Barthes, wyodrębniając 
kategorię punktum, będącą (jak pisał metaforycznie) „trwaniem w nas zdjęcia po 
zamknięciu oczu”6. Kwestia, czy muzea są w stanie sprostać takim wyzwaniom, 
pozostaje oczywiście otwarta, pytanie brzmi, czy w ogóle próbują. Wydaje się, że 
związek entuzjazmu i wiedzy, w uprawianiu muzealnictwa nieodzowny, tu wsparty 
być musi dodatkowo niezwykłą intuicją.

Jak wynika z powyższego, problemy związane z gromadzeniem tradycyjnie poj-
mowanej fotografii nie są bynajmniej rozwiązane, a tymczasem nowa fotografia ze-
ro-jedynkowa, jak ją nazywa Baudrillard, konstatuje świat cybernetycznego stadium 
kultury, tworząc hiperrealne obrazy, zdjęcia bez oryginału, fantomy rzeczywistości. 
Jeśli uznać fotografię za narzędzie myślenia, to cyfra jest koniecznym etapem w roz-
woju tego narzędzia, dostosowanym do postindustrialnego świata, wobec którego 
tradycyjna fotografia byłaby bezradna. Na gruncie muzeum digitalizacja rodzi oczy-
wiście szereg nowych problemów. Wirtualna rzeczywistość wkracza do tych „sank-
tuariów”, budząc emocje i kontrowersje. W idealnym z konserwatorskiego punktu 
widzenia muzeum fotografie powinny być przechowywane w optymalnych warun-
kach klimatycznych i nie powinny być dotykane. Jest to niezwykle ważne, ponieważ 
są to materiały niestabilne chemicznie i właściwie ciągle podlegają procesowi nisz-
czenia, który można tylko opóźniać. Zapis cyfrowy jest wizualnym źródłem odnie-
sienia tego muzealnego przedmiotu, może być wykorzystany do celów reprodukcji, 
a dobrze wykonany – dostarczać informacji nie tylko dotyczących wielkości, ale 
także tonów. Są to zupełnie nowe formy dostępu do kolekcji, które w dodatku moż-
na kopiować bez utraty jakości. Właśnie tylko kopią pozostanie zapis cyfrowy dla 
fotografii będącej przedmiotem muzealnym i niczym więcej, o czym mówię z naci-
skiem, bo trafiają się głosy, że to właściwie wszystko jedno. Pozostając taką kopią, 
obraz cyfrowy nadał fotografii nieoczekiwanie rangę niepodważalnego oryginału w 
muzealnych zbiorach, z ustaleniem czego – jak już wspominałam – były problemy.

Wróćmy jednak do sytuacji, w której obraz cyfrowy nie pełni wobec analogo-
wego oryginału funkcji służebnej, lecz jest niezależnym dziełem. To już codzien-
ność. Większość z nas posługuje się wyłącznie aparatem cyfrowym, tak powstaje 

6 R. Barthes, Światło obrazu: uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel. Warszawa, 1995.

Iwona Święch
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fotografia prasowa, reporterska, także dzieła sztuki. Zdjęcia takie z reguły nie są 
drukowane, dopiero gdy ukażą się w gazecie lub potrzebne są do wystawy. Jeśli 
mamy je gromadzić w muzeach, to co uznać za muzealny przedmiot, bo z pewnością 
nie krążek DVD? Niezależnie od tendencji scjentystycznych czy popularyzatorskich 
fundamentem i racją istnienia muzeów pozostają raczej zbiory przedmiotów mają-
cych walor świadectw. Tymczasem pewna racjonalizacja działań, którą dotknięte są 
muzea, prowadziła niejednokrotnie do unikania całej sfery emocji wynikających z 
treści, jaką niesie z sobą przedmiot muzealny7.

Wydaje mi się, że w ostatnich kilkunastu latach mieliśmy do czynienia z licz-
nymi udanymi próbami przywracania świadomości natury zabytku muzealnego, a 
co za tym idzie: jego unaoczniania. I oto znów mamy czas, kiedy ta świadomość 
poddana zostaje rozmaitym naciskom, nie tylko normotwórczym, usiłującym mode-
lować muzealnictwo na miarę swojej niewiedzy, ale całkiem nowym, wynikającym 
z cyfrowej rzeczywistości. Całkowicie realne jest tworzenie wirtualnej kolekcji bez 
przedmiotów, a sygnalizowany zaledwie w piśmiennictwie muzealnym stan kryzysu 
rzeczy jako podstawowej kategorii w muzealnictwie przyjmuje na naszych oczach 
całkiem nowy, namacalny wymiar, przy całej kuriozalności użycia tu tego słowa. 
Być może w świecie, w którym wszystko zostaje wessane przez techniczne obrazy, 
w którym wszystko jest wieczne i odtwarzalne, rolą muzeum fotografii jest – para-
frazując słowa Viléma Flussera – nauczyć stawiania pytań, by fotografie były dla nas 
narzędziem krytycznej analizy, byśmy nie stali się ich ofiarami8.

7 Por. P. Szacki, Refleksja o pruderii. W sprawie funkcjonowania niektórych pojęć w muzealnictwie. 
„Rocznik Muzealny”, Włocławek, 1991, t. IV.

8 „Jedną z moich powinności jest, tak dalece, jak to jest możliwe, nauczanie ludzi stawiania pytań tak, 
by nie stali się ofiarami obrazów, ale mogli je używać jako narzędzia krytycznej analizy” – Vilém 
Flusser interviewed by Miklos Peternak, cyt. za: V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, 
wstęp i red. P. Zawojski. Katowice, 2004, s. 10.

Uwagi o fotografii jako szczegółnym przedmiocie muzealnym
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MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
– MUZEUM PAMIĘCI IV RP

Małej dziewczynce umiera ukochany pies. Wraz z ojcem pogrążeni w smutku po-
stanawiają go pochować. W tym celu wychodzą na plażę, by zwłoki powierzyć mo-
rzu. Gdy zimna fala nadpływa i zabiera ciało, pies ożywa nagle i biegnie ku swojej 
pani. Dziewczynka, widząc to, mówi: - Tato, zabijmy go i pochowajmy raz jeszcze.

W istocie muzeum karmi się naszymi tęsknotami i nostalgiami, my potrzebujemy 
martwego muzeum, bo gdyby przeszłość ożyła naprawdę, musielibyśmy ją zabić, 
przeszłość jest o tyle atrakcyjna, o ile jest martwa.

Żywe muzeum natomiast zmusza nas do konstruowania tożsamości, do zajęcia 
stanowiska – tu i teraz, do potraktowania historii jako elementu własnego życia, a 
nie jedynie nostalgicznych tęsknot.

Możemy oczywiście wprowadzać do muzeum kury, kaczki, gęsi…, ale to nie 
czyni z niego bardziej żywego. Żywe muzeum to takie, w którym oglądamy siebie, 
swoje emocje, postawy, problemy. To takie, które służy trwaniu, a nie obezwładnia-
jącej nostalgii, która uśmierca, czyni martwym.

Placówka muzealna, eksponat muzealny jest każdorazowo obszarem tworzenia 
mitu, określania tożsamości, a to jest na ogół politycznym przedsięwzięciem. Poli-
tyka i władza niemal zawsze mają swój udział w powstawaniu i kreowaniu muzeal-
nych ośrodków i obiektów.

Muzeum Powstania Warszawskiego stanowi w Polsce muzeum pod wieloma 
względami wyjątkowe. Zostało ono otwarte w 60. rocznicę wybuchu Powstania, po-
czątek działalności wpisał się w rocznicowe uroczystości. Zarówno samo otwarcie, 
jak i obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyniosły Polsce 
nową formę upamiętniania wydarzeń historycznych, czczenia zbiorowej pamięci.
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Muzeum jest nowatorskim rozwiązaniem na wielu płaszczyznach. Budynek, 
charakter wystawy, sposób prezentacji itp., są inspirujące zarówno pod względem 
muzealniczym, wystawienniczym, formalnym, jak i pod względem nowych idei i 
treści.

Powstanie i funkcjonowanie Muzeum wywołało w Polsce debatę o tzw. polityce 
historycznej, której zresztą samo Muzeum po części było efektem. Ostatecznie o po-
wstaniu i lokalizacji placówki zdecydował w 2003 roku prezydent Warszawy Lech 
Kaczyński, obecnie prezydent Polski, dyrektorem w 2004 roku został Jan Ołdakow-
ski, obecnie poseł V kadencji Sejmu wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pro-
jekt Muzeum oraz inne zbliżone inicjatywy pozostają w zgodzie z wizją polityków i 
intelektualistów lansujących tzw. IV Rzeczpospolitą1.

Tworzenie miejsc pamięci i sposób jej prezentacji, rytualizacja i instytucjonaliza-
cja pamięci, a także funkcjonujące narracje o przeszłości są tradycyjnym, centralny 
przedmiotem zainteresowań etnologii/antropologii kulturowej. Polityka historyczna 
czy też polityka pamięci w zasadniczy sposób rytualizuje i mitologizuje przeszłość, 
mamy tu więc do czynienia z mitem i dlatego właśnie powyższe kwestie winny stać 
się polem zainteresowania antropologa.

Muzeum Powstania Warszawskiego mieści się w byłej elektrowni tramwajowej 
z pierwszego dziesięciolecia XX wieku, budynek był także bohaterem wojennych i 
powstańczych losów Warszawy. Elektrownia została zbombardowana po wrześniu 
1944 roku, a ocalałe mury wysadzono. Po wojnie odbudowany budynek przeznaczo-
no na ciepłownię, w latach 70. obrzucono go szarym tynkiem. Dopiero w wyniku 
prac adaptacyjnych na cele muzealne zdjęto tynki i odzyskano interesujący obiekt z 
czerwonej klinkierowej cegły. Taki los obecnych pomieszczeń muzealnych stanowi 
dobrą metaforę tego, co działo się z pamięcią o Powstaniu. Budowla jest widocz-
na z dala, zwraca uwagę nadjeżdżających, podobnie jak i stanowiąca jednocześnie 
znak rozpoznawczy, górująca ponad dachami 30-metrowa wieża z niemałych roz-
miarów symbolem Polski Walczącej. Obiekt sprawia wrażenie surowego i chłodne-
go. Wchodzimy do niego przez sporych rozmiarów drzwi, w brukowanej podłodze 
przez otwór widzimy osoby chodzące w kanałach, oczywiście na monitorze umiesz-
czonym pod naszymi nogami. To jest szatnia, takie obrazy jednak odtąd będą nam 
towarzyszyć.

Po wejściu naszym oczom ukazuje się ściana z budkami telefonicznymi, możemy 
podnieść słuchawkę i po naciśnięciu odpowiedniego przycisku zadać jedno z goto-
wych pytań uczestnikowi Powstania. Zostajemy zaatakowani dźwiękami wywołu-
jącymi atmosferę walki, w części sal panuje specyficzny półmrok, słyszymy bijące 

1 W chwili obecnej trudno uwolnić termin „IV RP” od emocji i wartościowania, trudno też stosować go 
jako utrwalony historycznie czy formalnie. Niemniej użycie tego pojęcia w odniesieniu do pewnego 
projektu, wizji grupy polityków i intelektualistów lub traktowanie go w węższym sensie jako po 
prostu określenie V kadencji Sejmu i VI kadencji Senatu wydaje się dopuszczalne.

Rafał Kleśta-Nawrocki
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Il. 1. Muzeum Powstania Warszawskiego; ze zbiorów autora
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serce, wystrzały, dźwięki radiostacji, odgłosy ulicy. Atmosfera pewnego przerażenia 
i jednocześnie skupienia staje się naszym udziałem. Przez budynek przechodzi mo-
nument, ściana, to z jej wnętrza rozchodzą się elektryzujące dźwięki. Dobiegające 
brzmienie serca stwarza niepowtarzalny klimat, po przyłożeniu do ściany ucha wy-
raźniej słyszymy strzały i fragmenty powstańczych audycji radiowych lub powstań-
cze piosenki, w dłuższych odstępach czasu słyszymy potężniejszy wybuch.

Wszystkiego możemy tutaj dotknąć, wszędzie zajrzeć, zwiedzającego nie oddzie-
lają od eksponatów linki. Wystawa wymaga aktywności, musimy podejść do sza-
fek, by na rozświetlonym ekranie wnętrza szuflady przeczytać interesujące treści. 
Ze ścian, z monitorów przemawiają do nas uczestnicy Powstania, na rozwiniętych 
ekranach eksplodują wysadzane budynki Warszawy, by za moment ukazać się w 
przedwojennym blasku po to tylko, by po chwili znów obrócić się w ruinę. I tak bez 
końca, Powstanie trwa.

W jednej z sal eksponowane są maszyny drukarskie z lat 40., obsługuje je pan, 
który na naszych oczach rozlewa tusz, uruchamia urządzenie i za chwilę już trzy-
mamy w rękach obwieszczenie z 3 sierpnia 1944 roku: Polacy! Walka zbrojna o 
wyzwolenie stolicy rozpoczęta!

Przedmiotów umieszczonych na wystawie w większości można dotykać, wystę-
pują one w rozmaitych kontekstach: wycelowane karabiny, wiszące opaski powstań-
cze, rozpostarty w hali samolot, motocykl itp. Tak zaaranżowanym przedmiotom 
pozwala się przemówić, dotrzeć do emocji bez zbytniej, a jakże charakterystycznej 
dla muzeów nachalnej dydaktyki i intelektualizacji.

Dość niezwykła jest tzw. Sala Małego Powstańca, prawie niespotykane tutaj ja-
sne i kolorowe pomieszczenie, w którym można zabandażować misia, pobawić się 
nim, zagrać repliką gry planszowej czy ułożyć puzzle. Można założyć mundurek 
harcerskich listonoszy, popatrzeć, jak dzieci na wyświetlanej projekcji śpiewają po-
wstańcze piosenki albo wysłuchać relacji dziewięcioletniego uczestnika Powstania. 
Można także zabawić się w teatrzyk gotowymi lalkami: … to jest pani Schronowa, 
co zawsze w schronie się chowa…, Antek, dzielny harcerzyk, najmłodszy wśród AK 
żołnierzy…, Porucznik Szary, który z Tygrysem bierze się za bary…

Trasę muzeum wyznaczają kartki z wydzieranego kalendarza, każdy dzień jest 
opisany na nich w krótkich słowach, zwiedzający może owe kartki zbierać, dzień 
po dniu.

Interesujące jest umieszczenie, właściwie w ramach trasy zwiedzania kawiarenki 
„Pół Czarnej” zaaranżowanej na lata przedwojenne, możemy tutaj zrobić sobie prze-
rwę, napić się kawy w atmosferze przedwojennej Warszawy.

Do kawiarenki prowadzi sala w kolorze intensywnej czerwieni, poświęcona okre-
sowi PRL i jego ocenie Powstania Warszawskiego, na jednym z monitorów widzimy 
fragmenty Czterech pancernych i psa z odpowiednio krytycznym komentarzem.

Muzeum ma charakter multimedialny, na uwagę zasługują programy, w których 
na monitorze za pomocą dotyku można samemu dokonywać wyboru. Możemy np. 

Rafał Kleśta-Nawrocki
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prześledzić stanowiska dotyczące Powstania w polityce międzynarodowej. Klikamy 
na Londyn, klikamy gabinet Churchilla, jesteśmy w nim, klikamy na papiery na 
biurku i czytamy odpowiedni dokument, możemy także znaleźć się w innych gabi-
netach, choćby Mikołajczyka czy Stalina.

Przestrzeń muzeum sprawia wrażenie nieogarnionej, wielkie halowe sale, zaaran-
żowane kino, potężna ściana przeszywająca kondygnacje, samolot we wnętrzu hali, 
a jednocześnie małe salki, imitacje ciasnych kanałów, niewielkie pomieszczenia, 
gdzie na monitorach świadkowie powstania opowiadają bez przerwy swoje histo-
rie, a my mamy wrażenie tête à tête. Taką salką jest na przykład pomieszczenie, w 
którym Mathias Schenk, niemiecki żołnierz, saper, opowiada o Powstaniu z własnej 
perspektywy. Pełen brutalizmu, niewiarygodny i drastyczny opis dobijania powstań-
ców, walki wręcz, odstrzelenia głowy małej dziewczynce czy opis piętrzących się do 
wysokości drugiego piętra stosów trupów zostaje nam przekazany w małej, kame-
ralnej salce, do której nie jest w stanie wejść 20-osobowa grupa, niemiecki żołnierz 
mówi do nas z ekranu, siedząc na fotelu w ciepłym, domowym wnętrzu.

Zdjęcia w wielkich formatach tworzą atmosferę realności, przedmiotom pozwala 
się przemówić, osoby z monitorów pozwalają doświadczyć obecności. „Postanowi-
liśmy zniszczyć stereotyp muzeum, gdzie wszystko jest sztywne, poukładane, pach-
nie kurzem i niczego nie wolno dotykać. U nas jest inaczej. Cała ekspozycja jest tak 
pomyślana, żeby wzbudzić u widza jak najwięcej emocji i wciągnąć go w interakcję. 
Niech dotyka, pochyla się, nasłuchuje. Niech się zaangażuje” – mówi twórca pla-
cówki Jan Ołdakowski2.

W Muzeum nie mamy do czynienia z jedną narracją, wystawa kierowana może 
być jakby każdorazowo do innego odbiorcy na różnym poziomie i o różnym przy-
gotowaniu. Monitory z drastycznymi obrazami umieszczone są w murowanych stu-
dzienkach do wysokości uniemożliwiającej wgląd młodszym zwiedzającym, ci jed-
nak znajdą tu wystarczająco interesujących przedmiotów i obrazów dla siebie.

Wystawa także opowiada różne historie, jest to historia polityczna, historia miasta 
Warszawy, historia stosunków międzynarodowych, historia codzienności, historia 
obrzędowości powstańczej itp., itd.

Znaleźć tu można wiedzę, Muzeum może stanowić miejsce intelektualnych po-
szukiwań, źródłową bazę dla badań, ale przede wszystkim wystawa atakuje, eks-
ploatuje emocje. Ołdakowski przyznaje: „[…] aby dotrzeć z historią do człowieka, 
trzeba nim potrzasnąć. To jest tak jak w kinie. W kinie historia opowiadana jest 
przez człowieka i dociera przez emocje. Pobyt w muzeum trwa tyle, ile film w kinie, 
około dwóch godzin. Chcieliśmy uchwycić to, co sprawia, że człowiek wychodzi z 
kina zafascynowany. Aby przenieść to do muzeum”3. W istocie muzeum w niezwy-
kłym stopniu oddziałuje na emocje, efekt zostaje uzyskany przez multimedialność, 
2 W muzeum jak na filmie akcji, rozmowa G. Górnego z J. Ołdakowskim. „Ozon”, 10-16 XI 2005, nr 

30, s. 26.
3 Tamże.
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uzyskanie wrażenia bliskości, dostępność przedmiotów, grę światła i dźwięk, także 
– czy przede wszystkim – przez estetyczną stronę wystawy.

Część z tych emocji możemy zatrzymać, wynieść ze sobą poprzez zakup pamią-
tek z Muzeum. Placówka ma niezwykle rozbudowaną sprzedaż gadżetów (możemy 
je zakupić także przez Internet), mających wartość pamiątkową, kolekcjonerską, es-
tetyczną, ale i użytkową. Część asortymentu przydać się może w życiu codziennym. 
Mamy tu więc misia – pluszową zabawkę, będącego repliką misia, wykonanego 
przez rodzeństwo Steiff w 1907 roku. Uszyty w całości ręcznie, z „twardym” wypeł-
nieniem, szklanymi oczkami i skórzanym noskiem, był zabawką niezwykle popularną 
w Polsce, także tuż po wojnie4. Jest też drewniana lokomotywa, w takiej to drewnia-
nej lokomotywce Marianna Krystosiak „Magda”, łączniczka Komendy VII Obwodu 
AK „Obroża” przenosiła korespondencję i meldunki. Patrolom niemieckim nigdy do 
głowy nie przyszło, jakim celom służy zabawka. 1 sierpnia 1944 roku w lokomoty-
wie przeniesiono meldunek o godzinie wybuchu Powstania Warszawskiego5. Dzieci 
ucieszyć się mogą także z lalek, tzw. szmacianek, wykonanych w całości ręcznie, z 
twarzami malowanymi i wyszywanymi. Ubranka w wersji ludowej lub w berecie i 
płaszczyku (model z końca lat trzydziestych). Zabawki wzorowane na polskich lal-
kach z okresu przedwojennego6. Kupimy tu także pocztówki z ekspozycji, odznaki, 
zakładki, kolorowanki, podkładki pod mysz komputerową, wisiorki do kluczy – po-
pularne dziś tzw. smycze, notesy, karty do gry, ołówki, długopisy, kredki, chlebaki, 
aluminiowe kubki i menażki, a także cukierki i kawę zbożową. Wszystko to stylizo-
wane, związane z Powstaniem i na ogół z logo Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Wszystko to pozwoli na przeniesienie wrażeń w sferę naszego życia codziennego, na 
przeniesienie fragmentu muzeum do domu, do kieszeni. Dla szukających intelektu-
alnych wyzwań i poruszonych, placówka prezentuje bogatą ofertę wydawniczą: od 
bajek, legend po pozycje naukowe, pokonferencyjne i archiwalne. Możemy tu także 
zaopatrzyć się w płyty z muzyką i w płyty dvd obrazujące między innymi problema-
tykę życia codziennego powstańczej Warszawy i takie choćby obszary jak kultura, 
religia, żywność, woda, miłość i przyjaźń.

To wszystko możemy kupić, zabrać ze sobą i powtórnie w domu przeżyć. Sprze-
dawane przedmioty są w stanie, podobnie jak wystawa, dosięgnąć wszystkich na-
szych zmysłów. Oddziałują na wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, angażują ciało, 
umysł, pamięć.

Dla wielu przedłużeniem pobytu w Muzeum, ale i być może pierwszym wyprze-
dzającym spotkaniem czy nawet możliwe jedyną formą spotkania, staje się Internet 
i strony w sieci.

Projekt przeniesienia ekspozycji w wirtualną rzeczywistość, program Fundacji 
Grupy TP, Wirtualnej Polski i samego Muzeum, nie ma precedensu w Polsce. We-
4 http://www.1944.pl/index.php?a=shop_cat&STEP=02&c_id=2&p_id=35&search_shop=.
5 http://www.1944.pl/index.php?a=shop_cat&STEP=02&c_id=2&p_id=34&search_shop=.
6 http://www.1944.pl/index.php?a=shop_cat&STEP=02&c_id=2&p_id=37&search_shop=.
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dług planów ma być ukończony na wiosnę 2007 roku [działa już, inne są adresy in-
ternetowe], kiedy to wszystkie eksponaty mają się znaleźć w zasięgu „kliknięcia my-
szy”, multimedialna i interaktywna wirtualna platforma ma skupić wszystkie zbiory 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Obecnie można zapoznać się z jej fazą wstępną 
i niektórymi rozwiązaniami. Projekt zakłada prezentację w formie przejazdu kame-
ry, a także wirtualnych przewodników, bazę eksponatów i postaci, wirtualny „Mur 
Pamięci”, wieżę Muzeum, kawiarenkę i czytelnię, każdy z internautów będzie mógł 
współtworzyć wirtualne muzeum dzięki „Viki”7. Platforma będzie zawierała czaty, 
fora i listy mailingowe, co ułatwi kontakt i pozwoli na stworzenie specyficznej spo-
łeczności zainteresowanych. Większość rozwiązań pozwoli na dokonywanie wyboru 
drogi, prowadzenia kamery, wyboru przewodnika, obracania przedmiotów, wysłuchi-
wania komentarzy, rozmawiania z postaciami. Zwiedzający będzie miał do wyboru 
różne formy narracji: nagrania wideo, audio, tekst, zdjęcia, filmy archiwalne8.

Budowanie wirtualnego muzeum jest śmiałym przedsięwzięciem, które ma na celu 
zwiększenie liczby odbiorców, dotarcie do nich oraz popularyzację idei związanych 
z placówką. Jak mówi Ewa Krupa, dyrektor Fundacji Grupy TP: „Mamy nadzieję, że 
w ten sposób zachęcimy całe rodziny, tak jak przychodzą one do Muzeum Powstania 
Warszawskiego – wnuczki z dziadkami, z rodzicami – tak całe rodziny będą przed mo-
nitorem komputera oglądać, poszukiwać informacji na temat tych szczególnych, bar-
dzo wyjątkowych dni, tych dni, kiedy cały naród walczył w obronie niepodległości”9.

Podobnie sprawę i ewentualne cele widzi Rafał Wyszkowski, koordynator pro-
gramu „Wirtualne Muzeum” z Fundacji Grupy TP: „Wszyscy ci odbiorcy będą mo-
gli dotrzeć do zasobów muzealnych, zwiedzać je, w domu przed komputerem, przed 
ekranem swojego komputera. Będą też mogły to być przygotowania do wizyt w 
muzeum, żeby lepiej się zapoznać z eksponatami, tym bardziej, że wiele eksponatów 
umieszczonych w świecie wirtualnym ze względu na ograniczenia przestrzenne nie 
będzie mogło być i nie może być pokazywanych w muzeach, które w rzeczywisto-
ści znajdują się w tym czy w tym mieście. Program ten z pewnością znajdzie wielu 
odbiorców wśród młodzieży szkolnej, dzięki programowi będą mogły korzystać, 
czy to w szkołach, czy u znajomych, czy we własnym domu z tego dobra, jakim jest 
dziedzictwo narodowe, jakim są zasoby muzealne, jakim jest nasza historia”10.

Wirtualne muzeum pozwala więc na zawarcie treści i idei tradycyjnie propagowa-
nych przez placówki muzealne w nowej, atrakcyjnej formie, szybszej, wygodniejszej 
i bliższej młodym. Strony nie są jedynie wierną kopią fizycznego, realnego muzeum, 
są raczej już czymś zupełnie innym. Steve Dietz zauważa, że „Tak jak najlepsze 
publikacje i katalogi, sieciowe przedłużenie wystawy oznacza coś o wiele bardziej 
ważnego niż tylko swego rodzaju jej reprezentację, ale także inny rodzaj jej organi-

7 http://wirtualnemuzeum.1944.pl/index1.php?id=op.
8 http://wirtualnemuzeum.1944.pl/in/PlanW_opis_proj_02.10.2006_FULL.pdf.
9 http://wirtualnemuzeum.1944.pl/index1.php (zapis wideo).
10 http://wirtualnemuzeum.1944.pl/index1.php?id=akd&ak=26 (zapis wideo).
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zacji, służący najlepszemu odbiorowi – przed monitorem komputera, transmitowaną 
via Internet”11. Sieć pozwala w zasadniczo nowej, popularniejszej i dostępniejszej 
propozycji transmitować treści, które starą drogą nie byłyby już przyswajane. Takie 
rozwiązanie uwzględnia odmienną, współczesną formę percepcji i pozwala w ten 
sposób na przerzucenie pomostu pomiędzy tradycją a nowoczesnością, pozwala do-
trzeć do tych, którzy oczekują informacji w zasadniczo odmiennej postaci.

Doświadczenie historyczne zostaje zawarte w formie internetowego przekazu, 
muzeum zaczyna żyć nowym życiem, a idee i wartości ucieleśnione w wystawach 
przybierają popularniejszy, bardziej masowy i nowatorski charakter. Nowoczesny 
przekaz służący historii, służy przede wszystkim pamięci. Oglądamy przedmioty i 
obrazy, słuchamy relacji i dźwięków o charakterze historycznym, ale pamięć kon-
struuje się w nas, w odbiorcy. Internauta przez aktywność, możliwość wpisywania 
i uzupełniania stron, przez opisywanie swych wrażeń, dodawanie własnych relacji, 
spostrzeżeń, wypowiedzi permutuje pamięć bez końca.

Dość szczególnym, wyjątkowym i skrajnym, można by powiedzieć, dowodem 
żywotności Muzeum Powstania Warszawskiego jest umieszczona w nim kaplica – 
objęta patronatem błogosławionego ks. Józefa Stanka, ps. „Rudy”, kapelana Zgru-
powania AK „Kryśka”, powieszonego we wrześniu 1944 roku przez esesmanów – w 
której przechowywany jest Najświętszy Sakrament (przynajmniej dla części chrze-
ścijan świadectwo obecności żywego i obecnego Chrystusa) i w której sprawowane 
są msze święte w każdą niedzielę o godzinie 12.30. Takie rozwiązanie, choć być 
może dla wielu kontrowersyjne, w sposób dobitny świadczy o tym, iż Muzeum nie 
odżegnuje się od życia i współczesności. W sposób śmiały i otwarty przypomina 
o wartościach, na których zostało ufundowane i które chce propagować. Taki stan 
rzeczy jest także kolejną próbą wyjścia placówki na zewnątrz, do miasta i organi-
zowania społeczeństwa wokół siebie. Jest także przejawem konstruowania muzeum 
jako miejsca żywego, obecnego tu i teraz.

Przykładów podobnych działań otwierających i angażujących społeczność War-
szawy i Polski jest zresztą więcej. Każda placówka prowadzi podobnie tego typu 
działalność, skala zjawiska, ilość i rodzaj zaangażowania są jednak w tym przypad-
ku imponujące. Prowadzenie działalności wydawniczej, konferencje, zjazdy, semi-
naria, warsztaty, lekcje muzealne, imprezy okolicznościowe, biegi, odczyty poezji, 
koncerty, projekcje filmów, skupienie wielu podmiotów, organizacji i osób, ważnych 
postaci życia społeczno-politycznego, stowarzyszenia, zbiórki eksponatów, prowa-
dzenie dokumentacji, działanie na poziomie od małych dzieci po weteranów, zawią-
zanie wspólnoty żywych i martwych – to wszystko składa się na obraz imponującej 
machiny muzealnej poruszanej potrzebą pamięci.

Formą tego typy działań jest także wolontariat. Jego rozmach, charakter i rodzaje 
pozwalają odczytać się w duchu pozostałych działań omawianego ośrodka. Jan Oł-
11 S. Dietz, Kuratorstwo (w) sieci. W: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Kopczyk. Kraków, 2005, s. 

659.
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dakowski wspomina: „Kiedy ogłosiliśmy naszą pierwszą akcję – zbierania pamią-
tek – zgłosiło się cztery tysiące osób. Nie wiem, czy istnieje druga instytucja, która 
utrzymuje tak rozbudowany wolontariat jak my”12. Na stronie internetowej napisano: 
Gdyby jutro wolontariusze nie przyszli do pracy, Muzeum trzeba by zamknąć13 – to 
hasło oddaje rozmiar zaangażowania i pracy wolontariuszy. Ich praca skupia się w 
ośmiu działach, takich jak choćby sekcja dydaktyczna, archiwum, centrum prasowe, 
dział obsługi ekspozycji. Właściwie na wszystkich etapach pracy muzealnej są oni 
obecni, zbierają eksponaty, utrzymują korespondencję, oprowadzają po wystawie, 
odpowiadają za kontakt z mediami, porządkują archiwum, katalogują itd. Muzeum 
staje się ich wspólną sprawą, uczą się także tutaj i zdobywają doświadczenie przy-
datne w przyszłości. Wolontariusze to głównie gimnazjaliści i licealiści, studenci, 
osoby pracujące, ale też renciści i emeryci. Jak zapewnia internetowa witryna, naj-
młodszy z wolontariuszy ma 14, a najstarszy – 77 lat14.

Niezwykle interesującym jest projekt „Archiwum Historii Mówionej”, wolon-
tariusze biorący w nim udział nagrywają powstańców i ich relacje. Młodzi ludzie 
spotykają się z uczestnikami Powstania i przeprowadzają z nimi wywiady, które 
następnie trafiają do tworzonego archiwum i stają się częścią obiektów muzealnych 
gotowych do prezentacji. Prowadzący rozmowy współtworzą w ten sposób samo 
Muzeum, ale istotniejsza jest sama sytuacja rozmowy, w której to współczesny dwu-
dziestoparolatek spotyka się z ówczesnym dwudziestoparolatkiem. Tutaj dokonuje 
się bezpośrednia transmisja kulturowa, wartości i idee zostają skonfrontowane twa-
rzą w twarz, zamiast przedmiotów, obrazów, projekcji filmowych, monitorów – mó-
wią ludzie. Muzeum realizuje w pełni swe społeczne funkcje, wychodzi na zewnątrz 
i żyje, atmosferę takiej rozmowy, obecności, próbuje rekonstruować w muzealnych 
salach i w naszych głowach, w pamięci.

Muzeum Powstania Warszawskiego w zasadniczo nowej formie utrwala doświad-
czenie historyczne. Pamięć jest utrwalana na różne sposoby, muzeum jest jednym z 
instytucjonalnych sposobów upamiętniania historycznych wydarzeń i samo stanowi 
formę owego upamiętniania. Barbara Szacka, która zajmuje się problematyką pa-
mięci społecznej, definiuje ją właśnie jako „zespół wyobrażeń o przeszłości grupy, 
a także wszystkie postacie i wydarzenia z tej przeszłości, które są w najróżniejszy 
sposób upamiętniane, to również rozmaite formy tego upamiętniania”15. Muzeum 
Powstania Warszawskiego, wraz z obchodami 60-lecia wybuchu, wniosło w ową 
sferę upamiętniania pewną nową jakość.

Owa nowa jakość uwidacznia się zarówno na poziomie samych obchodów świąt 
o charakterze historycznym, jak i przekazów medialnych z tych najczęściej roczni-
12 W muzeum jak na filmie akcji…, dz. cyt., s. 26.
13 http://www.1944.pl/index.php?a=site_text&id=1&se_id=1007.
14 http://www.1944.pl/index.php?a=site_text&id=1&se_id=1007.
15 B. Szacka, Pamięć społeczna. W: Encyklopedia socjologii. Warszawa, 2000, t. 3, s. 52.
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cowych uroczystości. W ostatnim czasie obchody innych rocznic miały zgoła inny 
charakter: premiera trzyaktowej opery o charakterze wolnościowym na 50-lecie 
Poznańskiego Czerwca, skomponowanej przez Rogera Watersa, lidera Pink Floyd, 
były wydarzeniami zasadniczo różniącymi się od tradycyjnego złożenia wiązanek i 
salwy z karabinu. Na przekazy medialne również złożyły się transmisje tych kon-
certów. Programy obchodów były przeładowane i wielodniowe. Nie ma sensu tutaj 
wszystkiego przytaczać, obejmowały one choćby takie punkty jak (zobaczmy to na 
przykładzie rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956):
- bieg uliczny, poświęcony „Pamięci ofiar Czerwca 56”;
- rajd samochodowo-turystyczny pn. „Kula za żądanie chleba”;
- widowisko plenerowe Teatru Ósmego Dnia pt. „Czas matek”;
- widowisko plenerowe Izabeli Cywińskiej oraz prof. Jerzego Kaliny pt. „Czerwiec 

56”, połączone z wykonaniem „Oratorium 1956” autorstwa Jana A. P. Kaczmar-
ka;

- premiera spektaklu Teatru Strefa Ciszy pt. „Nauka latania”;
- koncert pt. „Szacunek dla Poznańskiego Czerwca 56”, organizowany przez środo-

wisko hiphopowe16.
Widzimy więc, iż obchody tradycyjnie angażujące sfery tzw. kultury wysokiej 

„zstąpiły” również na dół, przybrały nierzadko formę popularną, popkulturową i 
przez to umasowiły się. Publiczność, masowy widz został zaproszony do uroczy-
stości. W ten sposób dochodzi do upodmiotowienia, a święta, rocznicowe obchody 
częściowo odzyskują obywatelski charakter, wymagają uczestnictwa. Sprawowany 
rytuał uobecniający i odnawiający historyczne treści przestaje być jedynie sztyw-
ną skostniałą ceremonią, w zamian odzyskuje żywotność i aktywność. Ołdakowski, 
wspominany już twórca Muzeum Powstania Warszawskiego, trafnie to zauważył: 
„Nie działały już rytuały z dawnych czasów, np. złożenie wieńców przy grobach 
czy salut sztandarami, bo były one coraz mniej zrozumiałe dla młodzieży. Należało 
zbudować nowy pomost”17. Forma założonego przez niego muzeum miała stanowić 
taki pomost, miała być nowoczesnym przekazem służącym historii. I tak się stało.

W ostatnim czasie obchody rocznicowe podlegają procesowi festiwalizacji czy 
nawet karnawalizacji. Te formuły i procesy charakterystyczne dla świętowania we 
współczesnej kulturze Zachodu stają się obecnie elementem świętowania Polaków i 
jest to zjawisko najzupełniej normalne. Możemy nawet uznać, iż to właśnie charak-
terystyczne dla poprzedniego systemu formy świętowania stają się nieodpowiednie i 
niewydolne. Być może dlatego protesty opozycji, strajki i zrywy Polaków w PRL-u 
przybierały nierzadko postać skarnawalizowaną. Dziać mogło się tak, dlatego iż ofi-
cjalne obchody rocznicowe i święta nie pozwalały na tego typu formułę.

16 http://www.city.poznan.pl/mim/strony/czerwiec56/pages.html?co=list&id=3043&ch=3056&instan-
ce=1017&lang=pl&lhs=czerwiec56.

17 W muzeum jak na filmie akcji…, dz. cyt., s. 26.
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Obecne przekształcenia wymagają czasu, zmiany podejścia, przyzwyczajeń 
i mentalności, interesujące jest jednak to, iż owe przekształcenia inicjują w znacznej 
części ci, którzy właśnie w PRL-u wzięli udział lub zachłysnęli się opozycyjnym, 
masowym, solidarnościowym „karnawałem wolności”. Zbieżność owej formu-
ły upamiętniania historycznych wydarzeń, świętowania rocznicowych obchodów, 
głosów nowej formacji intelektualistów, historyków, filozofów, dyskusji nad tzw. 
polityką historyczną i dojście do władzy polityków PiS, w tym objęcie dwóch naj-
ważniejszych stanowisk w państwie przez braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich nie 
może być przypadkowa. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na inną formułę 
świętowania, rytuału, mitu, pamięci, państwa.

Muzeum Powstania Warszawskiego stanowi dobry przykład zmian w tym za-
kresie, wnosi ono nową jakość, inną od dotychczasowej. Jest przykładem przemy-
ślanego i skutecznego prowadzenia polityki historycznej. Znamionuje je odmienny 
rodzaj wrażliwości, rozmach przedsięwzięcia podkreśla ważność wydarzenia hi-
storycznego i jego niezbędność w kształtowaniu pamięci i przyszłości. Powstanie 
Warszawskie stanowi kluczowy punkt, w kontekście którego można reinterpre-
tować najnowszą historię Polski, gdyż w tym wydarzeniu – niejako u zarania, w 
momencie startu – skupiają się zasadnicze problemy polskiej historii powojennej. 
Szerokie tło Powstania i spory wokół niego pozwalają także na ukazanie przeszłości 
w perspektywie teraźniejszości, w perspektywie współczesnych postaw, zachowań 
i ocen. Muzeum staje się instytucją znaczącą dla Polaków i ich zbiorowej pamięci, 
nie powinno to dziwić, gdyż istotą prowadzenia skutecznej polityki historycznej są 
instytucje. Lech Kaczyński już podczas uroczystego otwarcia zaznaczył: „Muzeum 
to nie tylko placówka muzealna, ale przede wszystkim instytut pamięci narodowej, 
hołd dla powstańców, instytut kształtowania patriotycznych postaw”18.

Muzeum Powstania Warszawskiego stało się motywem obecnym w dyskusji 
nad polityką historyczną. Jest ona rozmaicie rozumiana i definiowana, niemniej 
warto tu przywołać stanowisko jednego z zaangażowanych – Marka Cichockiego: 
„[…] jest to wzmocnienie publicznego dyskursu o przeszłości, tak wewnątrz, jak i 
na zewnątrz, poprzez różnego rodzaju formy instytucjonalizacji tego dyskursu. Ta 
instytucjonalizacja odbywa się na poziomie instytucji centralnych, państwowych, 
ale także na poziomie instytucji lokalnych – samorządowych, regionalnych. Takie 
rozumienie polityki historycznej przyjmuję na własny użytek”19. I w innym miejscu 
ten sam autor: „[…] polityka historyczna, rozumiana nie jako natarczywa propagan-
da czy jednostronne przedstawienie historii, lecz jako świadome wsparcie dla tych 
działań, które zmierzają do wzmocnienia tożsamości demokratycznej wspólnoty. 
W przypadku Polski rola państwa w polityce historycznej jest tym bardziej istotna, 

18 http://tvp.pl/1995,20041002122744.strona.
19 http://www.mowiawieki.pl/artykul.html?id_artykul=1830.
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że musi ona przezwyciężyć spuściznę komunizmu i postkomunizmu”20. Omawiane 
Muzeum stało się instytucją realizującą tak rozumianą politykę historyczną i zresztą 
placówka ta jest wielokrotnie przywoływana, obok Instytutu Pamięci Narodowej, 
w celu potwierdzenia i uzasadnienia sensowności, konieczności i skuteczności jej 
prowadzenia.

Nie ma tutaj miejsca ani potrzeby, by przywoływać w pełni dyskusję wokół poli-
tyki historycznej, przetoczyła się ona przez prasę, pojawiły się artykuły lub debaty jej 
dotyczące choćby na łamach „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Rzeczpospolitej”, 
„Ozonu”, „Przeglądu Politycznego”, „Tygodnika Powszechnego” czy „Arkanów” 
i „Mówią Wieki”. Zorganizowano także konferencje i pojawiły się pozycje książ-
kowe21. Jej zwolennikami i propagatorami byli głównie: przywoływany już Marek 
Cichocki, Dariusz Gawin, Tomasz Merta, a także Dariusz Karłowicz, Robert Kostro, 
Kazimierz Michał Ujazdowski, Jan Wróbel, Andrzej Nowak, Marek Jurek. Dyskusja 
przybrała ostry, a także polityczny charakter, polityka historyczna i jej promotorzy 
spotkali się z krytyką i potępieniem, nierzadko w alarmującym tonie.

Szczególnie krytykowany jest sposób patrzenia na przeszłość Polski i deprecjo-
nowanie dorobku historiografii po 1989 roku. Zwolennicy na ogół opowiadają się 
przeciw niszczeniu pamięci historycznej i negatywnie oceniają praktykę polityczną 
III Rzeczypospolitej lat 90. Dariusz Gawin pisze: „Nie tylko polskie państwo nie jest 
w stanie jak dotąd prowadzić spójnej polityki historycznej – także w polskim establi-
shmencie, a więc wśród intelektualistów, publicystów, dziennikarzy, ludzi biznesu – 
świadomość konieczności prowadzenia takiej polityki jest nikła. Żyjemy w płytkiej 
teraźniejszości, pozbawieni zarówno przeszłości, jak i sięgającej choć odrobinę dalej 
niż rok, dwa przyszłości. Jeśli zdobywamy się na większe mobilizacje aktywności 
struktur państwowych czy opinii publicznej, to raczej w wyniku reakcji na bodźce 
przychodzące z zewnątrz”22. W ostrych słowach ocenia historiografię ostatnich lat 
Marek Cichocki: „W rezultacie po 16 latach wolnej Polski nie doczekaliśmy żad-
nej poważnej historycznej syntezy opisującej ruch pierwszej „Solidarności” z lat 
1980-81, losów Polski w XX wieku czy nawet ostatniej dekady ustrojowej i ekono-
micznej transformacji. Polska Klio oddała się pracy przyczynkarskiej”23.

Z taką oceną wielu nie chce i nie może się zgodzić. Propagatorom polityki hi-
storycznej zarzuca się przesadne stanowisko wobec historycznych dokonań, nie-
uzasadnioną ocenę przeszłości okresu transformacji oraz deprecjonowanie dorobku 
historyków. Oskarżani są także o prowadzenie polityki i instrumentalizację historii, 
kreowanie jednej wizji zamiast pluralistycznego podejścia i debaty wokół wydarzeń 
20 M. A. Cichocki, Polityka historyczna. „Ozon”, 10-16 XI 2005, nr 30, s. 21.
21 Zob. Pamięć i odpowiedzialność, red. R. Kostro i T. Merta. Kraków-Wrocław, 2005; Polityka histo-

ryczna. Historycy - politycy - prasa. Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego. Warszawa, 2005.

22 D. Gawin, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu. W: Pamięć i odpowiedzialność, 
dz. cyt., s. 2.

23 M. A. Cichocki, Polityka historyczna…, dz. cyt., s. 21.
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historycznych. Na przykład w „Gazecie Wyborczej” Paweł Wroński podsumowuje 
tak: „Jedyne, co ma nam do zaproponowania »polityka historyczna«, to odrobina 
partyjnej polityki i obrona wspólnoty zbudowanej wokół mgławicowej »swojsko-
ści«. I bardzo dużo lęku”24. W podobnym tonie na łamach tej samej gazety wypo-
wiada się Adam Leszczyński: „Teraz okazuje się, że to państwo ma określać, jakie 
elementy historii są dla społeczeństwa wartościowe, a jakie nie. Widać z tego, że 
projekt »polityki historycznej« jest de facto projektem prowadzącym do deprecjono-
wania historyków. Próbą przekształcania ich w propagandzistów, którzy będą przed-
stawiali wygodne dla ideowego przesłania rządzących tezy. Historycy, nie dajcie się. 
Uczcie historii, a nie polityki historycznej”25.

Obrońcy zastrzegają, iż w istocie każde państwo prowadzi swego rodzaju polity-
kę historyczną i Polska musi sformułować własną odpowiedź. Podkreślają także, iż 
obowiązują procedury warsztatu historyka i zasadniczo chodzi o kreowanie instytu-
cji, które gromadzą, archiwizują zbiory dokumentów i przedmiotów z przeszłości, 
by tworzyć dogodne warunki pracy naukowców z Polski i z zagranicy, chodzi o 
fundowanie stypendiów i nagłaśnianie polskiego dyskursu tak, by tutejsze widzenie 
przeszłości było dostrzegalne na zewnątrz. Zauważają potrzebę historii w społeczeń-
stwie i widzą jej brak w przeszłości, o co obwiniają niektóre środowiska. „Swój 
udział w tym nagłym odwrocie od historii miała także polityczna operacja odcinania 
przeszłości, której przeprowadzeniem z różnych powodów byli zainteresowani za-
równo postkomuniści, jak i część dawnej opozycji ze środowiskiem »Gazety Wy-
borczej« na czele”26.

Dyskusja, jak widzimy, przybiera charakter sporu politycznego, w którego cen-
trum znalazła się historia i pamięć. Próba innego ustawienia podejścia do tych za-
gadnień oraz krytyka działań i postaw po 1989 roku sytuuje zwolenników polityki 
historycznej w gronie intelektualistów opowiadających się za modelem IV RP. Ich 
związki w sensie inspiracji intelektualnych, jak i kontaktów osobowych i instytucjo-
nalnych z politykami są wyraźne.

Polityka historyczna stanowi formę rewindykacji historycznej w kluczu roman-
tycznym, będącą odpowiedzią na historię o zabarwieniu krytycznym, skupiającą się 
na wyszukiwaniu białych plam i pomijaniu znaczenia pewnych wydarzeń historycz-
nych oraz demitologizacji historii Polski.

Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, sam przyznaje, iż 
jego zainteresowanie historią i inspiracje miały właśnie tego typu negatywne ko-
rzenie: „W czasie studiów na polonistyce w latach 90. obserwowałem obśmiewanie 
wielu mitów historii Polski przez największe gwiazdy akademickie. Robili to nie-
mal wszyscy znani profesorowie, może z wyjątkiem Andrzeja Mencwela. To dość 
szokujące doświadczenie: odwołujemy się do tradycji, ale po to, by ja wyśmiać. 
24 A. Leszczyński, Polityka historyczna. Wielki strach. „Gazeta Wyborcza”, 8 IV 2006, s. 16.
25 P. Wroński, Polityka historyczna fundamentem IV RP. „Gazeta Wyborcza”, 31 III 2006, s. 4.
26 R. Kostro, K. M. Ujazdowski, Odzyskać pamięć. W: Pamięć i odpowiedzialność…, dz. cyt., s. 44.
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Przeszłość przedstawiana była jako przeszkoda dla modernizacji społeczeństwa. Nie 
było miejsca na poważną refleksję”27.

Na przykład z „antropologicznego podwórka” w tym tonie od lat wypowiada się 
Ludwik Stomma, którego felietony, ale i książki dotykają polskiej historii i mitów, 
by potraktować je w kategoriach „polskich złudzeń narodowych”28. W książce pod 
takim tytułem ukazał się zresztą rozdział dotyczący Powstania Warszawskiego29. W 
jednym ze swoich felietonów pt. Patriotyzm made in LPR nawiązuje także do Po-
wstania i krytykuje zwolenników i entuzjastów Muzeum Powstania Warszawskie-
go: „Nic ich nie obchodzi, iż, czego dzisiaj, po latach zakwestionować się nie da, 
okazało się powstanie dramatycznym błędem politycznym. Było też rozpaczliwą 
klęską militarną. Doprowadziło wreszcie do zniszczenia miasta i unicestwienia elity 
pokolenia, które rzucono na barykady. Nic to, jak mawiał pan Wołodyjowski, jaka-
kolwiek logika jest tu zbędna”30.

Pomińmy oczywiście polemikę dotyczącą tzw. sporu o Powstanie Warszawskie, 
poświęcono temu czas i tomy, Muzeum także dokumentuje i wydaje pozycje doty-
czące tej dyskusji31. Warto jednak zauważyć, iż postawa demitologizująca faktycznie 
jest obecna, a niekiedy sprawia wrażenie obsesyjnej. Antropologa musi taka sytuacja 
wprawiać w konsternację, gdyż ten zwyczajowo wie, czym jest mit i jak jest on im-
pregnowany na „logikę”. Dlatego choć wysiłek Stommy jest interesujący, to musi 
budzić wątpliwości. Antropolog wadzący się z mitem zachowuje się dość ekscen-
trycznie, a Stomma nie pokazuje nam jedynie, jak zbudowany jest dany mit, na czym 
jest ufundowany, ale także ocenia mit i walczy z nim.

Tego typu wypowiedzi i działania spotkały się z nurtem przeciwstawnym, z poli-
tyką historyczną, która zasadniczo świadczy o pewnym zapotrzebowaniu na mit. Po-
lityka ta nie ma przecież jedynie aspiracji poznawczo-historycznych (choć również), 
ale chce także służyć narodowi, państwu, wspólnocie. Ma więc pełnić funkcje inte-
grujące wspólnotę, ma pozwolić – jak mówią jej zwolennicy – odzyskać wspólnocie 
utraconą pamięć. Historia także, jak sądzę, pełni poniekąd takie właśnie funkcje, 
choć nie wszyscy chcą się z tym zgodzić. Historia jest specyficzną formą pamięci, 
szczególnie wtedy, gdy przekuwa się w programy szkolne i podręczniki, czy wtedy, 
gdy przybiera postacie popularne staje się formą paramityczną.

Polityka historyczna, będąca odpowiedzią na historię krytyczną, akcentuje siłą 
rzeczy pewne wydarzenia i jest historią bohaterską, heroiczną, romantyczną, prze-
jawia oczywiście także określony stopień zaangażowania politycznego. Zwolennicy 
omawianego podejścia są tego świadomi, zwracają uwagę na to, iż w ramach demo-
27 W muzeum jak na filmie akcji…, dz. cyt., s. 26.
28 Odwołuję się tutaj do pozycji: L. Stomma, Polskie złudzenia narodowe. Poznań, 2006.
29 Tamże, s. 172-176.
30 L. Stomma, Patriotyzm made in LPR. „Polityka”, 24 VI 2006, nr 25, s. 108.
31 Zob.: J. Z. Sawicki, Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć Powstania Warszawskiego1944-1989. 

Warszawa, 2005; Spór o Powstanie. Powstanie Warszawskie w powojennej publicystyce polskiej 
1945-1981, wyb. i opr. D. Gawin. Warszawa, 2004.
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kratycznego dyskursu są po prostu stroną, a w demokratycznym państwie istnieją 
kanały umożliwiające krytykę, dyskusję itp., toteż zarzut tworzenia jakiejś wersji 
pan-historii służącej władzy jest naiwny. Opowiadający się za polityką historyczną 
podkreślają także, iż mamy tu raczej do czynienia z oddaniem historii i pamięci oby-
watelom, którzy odzyskują w ten sposób pamięć i tożsamość.

Zarzut upolitycznienia jest istotny, należy jednak zadać pytanie – czy kiedykol-
wiek było inaczej? Przecież historii krytycznej, co przedstawiałem, również zarzuca 
się użyteczność polityczną. Zwolennicy polityki historycznej wykorzystują sprzy-
jającą koniunkturę i mają ku temu demokratyczną legitymację. Muzeum także za-
wsze służyło władzy i w pewnym stopniu, na różnych poziomach odzwierciedlało 
wizje panujących. Jest ułudą twierdzić, iż demokratyczna wspólnota, demokratycz-
na władza nie będzie tak czynić. Toteż nie jest niczym nadzwyczajnym, iż IV RP 
potrzebuje swojej pamięci i jej instytucjonalnych form. Polityka historyczna stała 
się intelektualną wykładnią potrzeby pamięci, Muzeum Powstania Warszawskiego 
jest jedną z instytucjonalnych placówek takiej pamięci służącej. Relacje intelektuali-
stów, historyków i polityków są w tej materii obecne i czytelne.

Tak się stało, iż Muzeum zostało oddane, gdy prezydentem Warszawy był Lech 
Kaczyński, aktualny prezydent kraju. Powierzył on funkcję dyrektora Janowi Oł-
dakowskiemu, który był wcześniej pełnomocnikiem prezydenta Warszawy ds. Mu-
zeum, Ołdakowski był także szefem gabinetu Kazimierza Ujazdowskiego w rządzie 
Jerzego Buzka, w 2002 był koordynatorem projektów w Instytucie Dziedzictwa Na-
rodowego. Ołdakowski został posłem Sejmu V kadencji z warszawskiego okręgu 
z listy PiS. Obecnie Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Kazimierz 
Michał Ujazdowski, który wielokrotnie wyrażał sympatie dla polityki historycznej, 
podobnie Tomasz Merta, podsekretarz stanu w tym samym ministerstwie oraz Ge-
neralny Konserwator Zabytków, odpowiedzialny między innymi za amatorski ruch 
artystyczny, kulturę ludową i rękodzieło artystyczne. Uchwała Rady Politycznej PiS 
z września 2004 roku, podpisana przez Jarosława Kaczyńskiego, uczyniła z polityki 
historycznej oficjalny program partii w zakresie kultury.

Tak jak pisałem na początku, tworzenie muzeum jest na ogół politycznym przed-
sięwzięciem, tworzenie ośrodków muzealnych, ich zawartość jest obszarem kreowa-
nia mitu. Dyskusje wywoływane powoływaniem nowych placówek lub funkcjono-
waniem starych ujawniają owe mity. Dlatego antropologowie są tutaj na swoim te-
renie.

Polityka historyczna posługuje się mitycznymi konstrukcjami, inaczej być nie 
może, nie sadzę także, by kiedykolwiek było inaczej. Zagadnienie jest tym bardziej 
ciekawe, gdyż jak wiemy, w ostatnim czasie podjęto kilka śmiałych inicjatyw mu-
zealnych, w tym dwie całkowicie wyjątkowe. Mam tu na myśli Muzeum Historii 
Polski i Muzeum Europy.

Europejskie muzeum ma powstać w Brukseli, a jego dyrektorem naukowym zo-
stał Krzysztof Pomian, dyskusje nad jego kształtem już wybuchły. Jakimi mitami 
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posłuży się ta placówka? jakie wybierze punkty początkowe? jaką tożsamość zechce 
przedstawiać? I to muzeum będzie, i jest już właściwie dziś niezwykle kontrower-
syjnym projektem. Tworzenie tej placówki to być może włożenie kija w mrowisko, 
mity Europy ożyją i staną się elementem dyskusji, a samo muzeum jest politycznym 
przedsięwzięciem legitymizującym Europę i struktury Unii Europejskiej.

Polskie muzeum również będzie musiało się zmierzyć z przeszłością i poddać 
analizie historyczne wydarzenia, również będzie projektem budowania tożsamości, 
konstrukcji i transmisji polskich mitów narodowych. Muzeum jest niezwykle od-
ważnym projektem, Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powierzył funkcję dyrektora placówki, wspomnianemu już, Robertowi 
Kostrze, niegdysiejszemu politykowi Koalicji Konserwatywnej, której zresztą prze-
wodniczył Ujazdowski, także szefowi gabinetu politycznego Ujazdowskiego, oraz 
wykładowcy historii. Kostro jest wraz z Tomaszem Mertą redaktorem przywoływa-
nej książki Pamięć i odpowiedzialność – zbioru artykułów dotyczących polityki hi-
storycznej. Znamienne jest to, iż powstałe Muzeum ma mieścić się w Pałacu Saskim 
przy dzisiejszym placu Piłsudskiego, w pałacu, który został zniszczony podczas Po-
wstania Warszawskiego i od 1944 roku nie został odbudowany. W jedynie ocalałej 
kolumnadzie mieści się Grób Nieznanego Żołnierza, w zrekonstruowanej budowli 
ma powstać Muzeum Historii Polski. Ta placówka będzie zbliżona w charakterze do 
Muzeum Powstania Warszawskiego, już wzbudza kontrowersje.

Antropologowie zajmujący się polskimi mitami narodowymi mają już dziś spore 
pole do badania, tworzone jednostki muzealne odkrywają owe mity, pokazują ich za-
wartość, ich funkcję, społeczne funkcjonowanie, procesy tworzenia i przekazu mitu, 
procesy instytucjonalizacji mitu i współczesne formy jego ujęcia i obrazowania.

A kto wie, może i za chwilę ktoś zechce powołać tego typu Muzeum Polskiej 
Kultury Ludowej, wtedy…
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Ewa Nowina-Sroczyńska 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Łódzki
Łódź

Z AWANGARDY DO HISTORII:
ŁÓDŹ KALISKA MUZEUM

W kulturowym pejzażu mojego miasta działająca już 27 lat grupa Łódź Kaliska 
stanowi zjawisko szczególne, wykraczające poza ramy krytycznej refleksji nad sztu-
ką. Paradygmatem grupy była zawsze działalność kontestująca: kierunki nobilito-
wane w sztuce, ideologie, normy i mody kulturowe, nawyki społecznego myślenia, 
konformizm zachowań w życiu i sztuce czy społeczny przymus produktywności, a 
kontestując – posługiwała się różnymi formami śmiechu, co było niezwykle trud-
ne, bowiem pierwsze lata działalności Łodzi Kaliskiej przypadały na okres stanu 
wojennego. Pierwsze dwadzieścia lat działalności grupy, ocenianej z perspektywy 
antropologicznej pozwala na przyjęcie strategii interpretacyjnych anektujących kul-
turowe kategorie karnawału i karnawalizacji obecne w teoretycznej myśli Michaiła 
Bachtina oraz refleksjach późniejszych jego egzegetów i polemistów.

W karnawale stają naprzeciw siebie dwie wizje kultury: jedna – oficjalna, nor-
matywna, druga – parodystyczna, spontaniczna i pełna ożywiającego śmiechu. By 
w pełni uczestniczyć w karnawale czy tworzyć dzieła skarnawalizowane, należy 
znać i rozumieć kulturę oficjalną. Karnawał (w jego średniowiecznym i renesanso-
wym wymiarze, dla Bachtina jedynie prawdziwym) dążył do absolutnej wolności, 
proponował ruch i zmianę w imię odnowienia rzeczywistości. Jego kulturowa mor-
fologia to śmiech, który towarzyszy chwilom o niezwykłej powadze (ambiwalentny 
i ukazujący ambiwalencję życia) i logika świata na opak (mundus inversus). Błazen 
może zostać królem, młodzi – starcami, obserwujemy parady postaci „podwójnych”, 
pojawiają się sobowtóry, zniekształceniu ulegają ciała i przedmioty, manifestuje się 
materialną, a nie duchową stronę życia (monstrualne ciąże, opasłe brzuchy, wielkie 
nosy i biusty).

Hiperbolizacji podlega wszystko to, co w oficjalnym świecie spychano na margi-
nes, dokonuje się aktów profanacji, pomniejszania i ośmieszania tego, co uświęcone 
i ważne. Tworzą się wesołe związki – świętości z świętokradztwem, ratio z sensuali-
zmem, wzniosłości z pospolitością, mądrości z głupotą. Nosicielami karnawałowych 
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zasad stają się figury błazna, głupca i oszusta, wypowiadających sądy niezgodne z 
oficjalnymi, korzystając z prawa do bezkarności; naiwność głupca, rzekoma niewie-
dza i brak rozumienia świata przez błazna to sposoby na podważanie praw uznanych 
w kulturze za oczywiste. Góra ludzkiego ciała (symbolicznie przynależna kulturze) 
jest degradowana – karnawał powołuje obrazy cielesności dołu. Naturą obrazów 
karnawałowych – twierdził Bachtin – jest realizm groteskowy (istotny oksymoron). 
Centralne miejsce zajmuje właśnie żywioł materialno-cielesny z wszechobecnymi 
technikami degradacji. Niezwykle ważną cechą jest familiaryzacja rozumiana jako 
kategoria znosząca usankcjonowane społeczne granice, przedziały oddzielające 
człowieka od człowieka. Przywraca ona kontaktom ludzkim personalizujący status1. 
Istotą każdej manifestacji karnawałowej w kulturze jest negacja. Karnawał nie jest 
bytem samoistnym, bowiem do jego zaistnienia potrzebny jest przeciwnik, którego 
parodią mógłby się stać, negatywność karnawału ma więc wymiar ontologiczny2.

Wiemy wszakże, że karnawał to kompleks uroczystości, a nie zjawisko sztuki. 
Bachtin był jednak przekonany, że możliwe jest pewne transponowanie go na po-
krewny język obrazów artystycznych. Takie transponowanie nazywał karnawali-
zacją. Karnawalizacja to sposób organizacji świata przedstawionego w dziele arty-
stycznym, polegający na swobodzie, różnorodności stylistycznej, wielogłosowości 
i łączeniu elementów komicznych z poważnymi. Dzisiejsi badacze karnawału i kar-
nawalizacji słusznie sądzą, iż karnawalizacja nie wiąże się w sztuce li tylko z techni-
kami karnawalizacyjnymi, ale przede wszystkim z przyjęciem zasad karnawału jako 
sposobu rozumienia i przeżywania świata3.

Choć bez wątpienia istnieje topika karnawalizacyjna, to jest ona tylko sygnałem 
struktury świadomościowej tkwiącej w dziele literackim czy plastycznym. Tak więc 
karnawalizacja nie jest sprawą poetyki, lecz funkcji, jaką utwory skarnawalizowane 
pełnią w społeczeństwie: „to funkcja jako ściśle związana z porządkiem egzysten-
cjalnym, decyduje o ich kategorialnej przynależności. Ponieważ funkcja jest relacją 
między dziełem i jego odbiorcą, jaka zachodzi w akcie odbioru i trwa w jego kon-
sekwencjach”4.

We wrześniu 1979 roku z V Ogólnopolskiego Fotograficznego Spotkania Mło-
dych w Darłowie usunięto za „naruszenie podstawowych norm współżycia społecz-
nego, zasad kulturalnego zachowania i łamania przepisów porządkowych”5 Adama 
Rzepeckiego (Grupa SEM, Kraków), Andrzeja Świetlika (Związek Polskich Arty-

1 Por. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Kra-
ków, 1975; A. Woźny, Bachtin. Między marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną. Nad 
studium o Dostojewskim. Warszawa, 1993, s. 29-30.

2 A. Stoff, W poszukiwaniu aksjologicznego modelu karnawału i karnawalizacji. W: Teoria karnawali-
zacji. Konteksty i interpretacje, red. A. Stoff i A. Skubaszewska-Pniewska. Toruń, 2000, s. 70.

3 Por. Teoria karnawalizacji…, dz. cyt.
4 Tamże, s. 88.
5 Cytat z dokumentu Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Koszalinie, dokument wysłano zainteresowa-

nym i władzom ŁTF.
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stów Fotografików), Marka Janiaka i Andrzeja Wielogórskiego (Łódzkie Towarzy-
stwo Fotograficzne). W akcie solidarności z wykluczonymi plener opuścił znany 
fotografik i filmowiec dokumentalny Andrzej Różycki, a także Andrzej Kwietniew-
ski i Jerzy Koba (Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne). Jak opowiadają uczestnicy 
tamtych wydarzeń, w pobliskim hotelu PTTK, do którego pośpiesznie się udano, w 
trakcie biesiady (piwo + frytki) narodziła się Łódź Kaliska, której ojcem chrzestnym 
i duchowym mistrzem stał się wspomniany już Andrzej Różycki.

Tak więc w Darłowie – równolegle do oficjalnych Spotkań Młodych Fotografików 
– odbyło się I Spotkanie Starych Znajomych, spotkanie arcyważne, tak opisywane 
przez grupę: „W nocy jeden z uczestników Spotkania, kucharz garmażeryjno-mię-
sny Hieronim, nauczał nas, jak postępować w zgodzie z własnym sumieniem. Zosta-
ło nam coś z tego do dzisiaj. Odnośnie aktywności artystycznej, to daliśmy pierwszy 
łódzko-kaliski performens uliczny. Przedstawienie miało tytuł: przegrodzenie ulicy 
czarną wstęgą dla zrobienia zamieszania i odwrócenia uwagi w celu narzucenia bia-
łej płachty na grupę osób, skrępowania ich i walenia po dupach. Zostało to bogato 
zdokumentowane przez uczestników Spotkania i przygodnych posiadaczy fotoapa-
ratów”6. Ze społeczeństwem (ulubione i nadużywane słowo grupy) usiłowano się 
skomunikować przy pomocy języka – młemłemłe i płepłepłe. „Po powrocie do Ło-
dzi – wspominają członkowie nowej grupy – wypisaliśmy się ze wszystkich struk-
tur organizacyjnych, co władzom tych struktur przyniosło wyraźną ulgę”7. Pierwszy 
performens był próbą bezpośredniego włączenia życia do artystycznej wypowiedzi. 
Zaczęło się od wykluczenia i obyczajowego skandalu, a skandal będzie wpisany w 
niemalże całą działalność Łodzi Kaliskiej.

W początkowym okresie działalności zajmowała się fotografią. Analizowano 
problematykę zdjęć nieostrych i poruszonych, które to uznawano za ważną sferę 
świadomości wizualnej i pełnoprawny obraz, a nawet dokument rzeczywistości (re-
alizację Janiaka pt. „Obok drzewa przeszło wielu, a może jeden”)8.

Pierwsze protesty skierowane były przeciw przesadnemu intelektualizmowi 
i konstruktywizmowi sztuki lat 1970. (pamiętajmy, że Łódź była wówczas miej-
scem wielu działań awangardy artystycznej). Mimo podziwu dla niektórych arty-
stów neoawangardowych (szczególnie Warsztatu Form Filmowych), Łódź Kaliska 
neguje zastany model myślenia o sztuce i choć związki z tzw. sztuką racjonalną nie 
zostały całkowicie zerwane, to już w 1980 roku pojawiają się takie prace jak „Zrób 
zeza” (Janiak i Kwietniewski) czy „Badanie zależności widzenia od krzyczenia” (Ja-
niak). Formułuje się nowa postawa – błazenady, żartu, kpiny i ironii, którą niektórzy 
artyści i wielu dyrektorów placówek artystycznych określało mianem prostactwa 
i chamstwa. Powstają pierwsze manifesty – o charakterze k o n t r t e k s t ów, opo-
wiadają się bowiem nie tylko przeciw modelowi sztuki analitycznej, intelektualnej, 
6 Prawdziwa historia Łodzi Kaliskiej, red. Z. Łucko, t. I, s. 3, brak innych danych bibliograficznych.
7 Tamże.
8 K. Jurecki, bez tytułu. W: Bóg zazdrości nam pomyłek, red. Grupa Łódź Kaliska. Łódź, 2000, s. 5.
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ale także przeczą naszym nawykom myślenia o programach, wystąpieniach (Idiotic 
Art I, Idiotic Art II, Sztuka żenująca, Sztuka bez sensu). Dziś Manifest Sztuki żenują-
cej i działania Janiaka w jej obszarze uznają historycy sztuki za dramatyczny przy-
kład „autentycznej walki o autonomię sztuki (gestu artystycznego)9. Ambiwalentny 
(tragikomiczny), błazeński komizm nie jest śmieszny z dwóch powodów: prawda, 
którą głosi błazen, jest gorzka, a słowa, które wypowiada, nie są ubrane w żadną 
formę komiczną10.

Teraz Łódź Kaliska wiedzie żywot nomadyczny. Pojawiają się na placach, ryn-
kach, przed galeriami (rzadziej w ich wnętrzach), na dworcach, w obszarach plene-
rowych – zapraszani, a nierzadko nie zapraszani, czyniąc zamieszanie. Będąc no-
madami, muszą ciągle od nowa organizować przestrzeń – galerii, placu, rynku, po-
dwórka, ulicy czy ośrodka wczasowego. Dzięki transparentom, napisom na murach, 
instalacjom, wytyczone zostają granice własnego terytorium, a napisy – aforyzmy są 
źródłem wytwarzania znaczeń i współkonstytuowania wspólnoty. Akcjom, zdarze-
niom, performensom Badanie zależności widzenia od krzyczenia (Janiak), Ogonek 
(Rzepecki), Jezus Maria, Miska Kaliska, Wolna sobota, Marynarka wojenna, Upa-
dek zupełny rządziła zasada niestabilności, ambiwalencji, przemienności wartości, 
otwartości, antyautorytarności – zgodnie z regułami karnawalizacji.

Wszystkim wystąpieniom towarzyszyły hasła – aforyzmy: Bóg zazdrości nam 
pomyłek, Jestem prymitywem sztuki aktualnej Janiak, Od dzisiaj udaję artystę Rze-
pecki, Pozdrawiamy urzędników sztuki, a aforysta czerpie z gry słów, eksponuje 
wieloznaczności, igra semantycznymi konotacjami, odwraca truizmy, wielbi aluzyj-
ność, wikła słowa w nieoczekiwane konteksty i związki składniowe. Nieodłączne 
artystycznym akcjom były gesty i słowa karnawałowe: imitowane bójki, poszturchi-
wania, soczyste pierdnięcia, obelgi, eksponowanie cielesności, szczególnie piersi i 
dolnych przestrzeni ciała, alkohol i mizerne w menu uczty.

Pod koniec 1981 roku rodzi się ruch artystyczno-towarzyski Kultura zrzuty (auto-
rem nazwy był Jóźwiak). Zjawisko to uznawane jest przez historyków sztuki nowo-
czesnej za jedną z najciekawszych form ruchu alternatywnego w Polsce lat osiem-
dziesiątych. Kultura zrzuty łączona jest nieodmiennie z istnieniem i funkcjonowa-
niem Strychu, choć jej idee artystyczne były realizowane w obrębie całego kraju. 
Strych to galeria-niegaleria mieszcząca się na szczycie starej, łódzkiej kamienicy 
przy ulicy Piotrkowskiej 149, oddana we władanie artystów przez prywatnego wła-
ściciela W. Adamiaka. Wcześniej mieściło się tu, w wydzielonej pakamerze, Biuro 
Łodzi Kaliskiej. Jak wspominają założyciele – Strych powstał w wyniku przepę-
dzenia gołębi, zamknięcia okien oraz pomalowania ścian i podłóg. Pierwszym dzia-
łaniem artystycznym było zrealizowanie filmu z Markiem Janiakiem i Andrzejem 
Kwietniewskim o spożyciu szynki, którą przywiózł jakiś artysta z Zachodu11. Kali-
9 J. Ciesielska, Anioł w piekle (rzecz o Strychu). W: Bóg zazdrości…, dz. cyt., s. 5.
10 M. Słowiński, Błazen: dzieje postawy i motywu. Warszawa, 1993, s. 17.
11 Wywiad K. Jureckiego z T. Snopkiewiczem. W: Kultura zrzuty 1981-1987. Warszawa, 1989, s. 66.
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scy, tworząc własny obszar dla swojej działalności, wpisują się w tradycję ruchów 
awangardowych, które organizowały Salony Odrzuconych, także, a może przede 
wszystkim w ten nurt, który wiąże się z organizowaniem przez artystów XX wieku 
własnych wystaw, własnych galerii, w których stawali się kuratorami i strażnikami 
autorskich realizacji.

Strych stał się miejscem wielu spotkań zorganizowanych i zupełnie spontanicz-
nych, a stan wojenny spowodował, że był również całodobowym domem noclego-
wym z bufetem zorganizowanym ze składek uczestników. Od końca 1981 roku do 
początków 1985 roku był obszarem spotkań ludzi różnych profesji – profesorów i 
studentów, aktorów, biologów, muzyków, filmowców, etnografów, historyków sztu-
ki, najmniej liczną grupę stanowili zawodowi plastycy. Były to „znalezione kurioza 
fauny ludzkiej” – jak je określił najbardziej radykalny uczestnik Kultury zrzuty – 
malarz J. Kryszkowski12. Ważną rolę odgrywali artyści nowych mediów z rodowo-
dem Warsztatu Formy Filmowej (J. Robakowski, A. Różycki), a także Muzy Łodzi 
Kaliskiej, kobiety piękne i mądre.

Podstawowym zadaniem uczestników Kultury zrzuty (Łódź Kaliska stanowiła jej 
ważną podgrupę) było wytworzenie wspólnotowości i zniwelowanie granic między 
sztuką profesjonalną a nieprofesjonalną, te taksonomie – jak mówiono – pozosta-
wiając muzeologom. Czyniono zabiegi, by granica między publicznością a artystami 
eksponującymi swoje prace nie była wytyczona. Wspólnota zabawy, spontaniczność 
nie wykluczały sporów o sztukę.

Główne problemy ujawniające się w dyskusjach i działaniach to brak akceptacji 
dla norm obowiązujących w kulturze, a w obszarze sztuki w szczególności. Kwestio-
nowano problem akceptacji artysty przez społeczeństwo, manifestowano niewiarę w 
przedmioty sztuki jako elementy pomnażania dóbr kultury, zrywano z nawykami 
kulturowymi (etyczno-kurtuazyjno-socjologicznymi, jak je nazwał Marek Janiak). 
W zamian proponowano zwrot ku rzeczywistości potocznej. Jednakowo ważne sta-
wały się gesty – podrzucenie butelki z kwasem mlekowym na nudną, oficjalną im-
prezę i wystawy fotograficzne czy próba meczu futbolowego rozegranego na ulicach 
Warszawy po godzinie policyjnej13. Kwestionowano wszelkie definicje, nadal poru-
szano się po „marginaliach” – „wyzwalając się z kategorii sensu”.

Zarówno w fotografiach, jak i filmach (Movie pictures) zawsze obecny był ero-
tyzm. Kobiece ciała o hiperbolizowanych piersiach (sztucznych bądź całkiem praw-
dziwych), poematy o cycach; artystyczne zdjęcia penisów i zabawy ze sztucznie 
przyprawionymi sobie nawzajem w trakcie performensu czy fotografia monstrual-
nych piersi z baloników przyprawionych dużej blondynie z podpisem „Piersi to na-
tura, reszta to industrializacja”, należą do karnawałowych obrazów skarnawalizowa-
nej sztuki Łodzi Kaliskiej. Wszak karnawał jest świętem ciała, punkt kulminacyjny 
jego zawłaszczenia (w mimice, gestykulacji, tańcu, jedzeniu, piciu, seksualności). 
12 J. Ciesielska, Kultura zrzuty. W: Kultura zrzuty 1981-1987, dz. cyt., s. 9.
13 Tamże, s. 10.
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Podstawowy problem to konflikt ciała „dzikiego” i ciała „cywilizowanego”, potrzeb 
podstawowych i potrzeb wyższego rzędu, przymusu i swobody14.

Kultura zrzuty od 1983 roku wydawała własny, nieregularnie ukazujący się perio-
dyk Tango, nieoficjalny, drukowany dzięki powielaczowi z Francji. Okładkę pierw-
szego numeru zdobi kolorowa reprodukcja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
z domalowanymi przez Andrzeja Rzepeckiego wąsami. Skandalizujący ton obrazu 
doprowadził do odejścia z kręgu Strychu dwóch osób. Tej pracy towarzyszyło i towa-
rzyszy najwięcej nieporozumień. Zamiarem Rzepeckiego nie było obrażanie uczuć 
religijnych, ale kpina ze sztuki uprawianej w kościołach, nurtu nazwanego przez 
Łódź Kaliską „sztuką w kruchcie”, nurtu pretendującego do zbawienia narodu.

Ruchy awangardowe, szczególnie zaś neoawangarda prawie zawsze miały kło-
poty z instytucjami zawiadującymi sztuką. Stąd nowe miejsca – galerie, plenery, 
domy prywatne – powstające dzięki aktywności ludzi tworzących odmienny od aka-
demickich kręgów świat sztuki. Łódź Kaliska w latach osiemdziesiątych walczyła o 
uznanie, ale czas stanu wojennego nie był dlań sprzyjający. Karnawalizacja życia i 
karnawalizacja sztuki były ryzykowne w kraju, w którym tak ważny jest paradygmat 
stylu romantycznego. Większość teorii śmiechu opiera się na założeniu, że dowcip, 
żart jest udany, jeżeli spotyka się z uznaniem odbiorców, ale jednocześnie doskonale 
wiemy, że „dystrybucja ocen w społeczeństwie nie jest jednolita, a dotyczy to tak-
że ocen estetycznych”15. Bez akceptacji czynników oficjalnie zawiadujących sztuką 
(oburzone głosy prasy łódzkiej redukujące działalność grupy do skandalizujących 
wystąpień i milcząca zmowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej) Łódź Kaliska z coraz 
większą ilością prywatnych współwyznawców działa przez pierwsze dziesięć lat w 
wielu miastach polskich, w małych i większych galeriach. W dzień dziesięciolecia 
grupa dokonuje transformacji nazwy, która obowiązuje do dziś – Łódź Kaliska Mu-
zeum.

Oto jak mówi o tym Marek Janiak: „Uznaliśmy, że w tym właśnie, jednym mo-
mencie przechodzimy z awangardy do tradycji, historii. Nazwa nie jest grą słów, 
ale streszczała nasz ówczesny stosunek do Muzeum jako instytucji, przez pierwsze 
dziesięć lat olewaliśmy muzeum, nie było nam potrzebne. Nazwa grupy nie ozna-
czała zgody na stagnację, byliśmy nadal w dobrej formie i dobrym samopoczuciu. 
Nie chcieliśmy być muzealni, stać się kustoszami własnej twórczości, jak to czyni 
wielu artystów. To była nazwa przewrotna, bo muzeum kojarzyło nam się z absolut-
ną stagnacją, kurzem, z tym, że najważniejsi w muzeum są strażnicy i że oglądający 
przeszkadzają. Nazwa była przeciwną naszej artystycznej egzystencji. W zamyśle 
nie mieliśmy odnosić się do tradycji światowej sztuki, do zasobów sztuki muzeal-

14 N. szindler, Aspekty historyczno-antropologicznej teorii karnawału. W: Antropologia widowisk: za-
gadnienia i wybór tekstów, opr. A. Chałupnik i in., wstęp i red. L. Kolankiewicz. Warszawa, 2005, 
s. 402-403.

15 J. Palmer, Granice śmiechu. W: Humor europejski, red. M. Abramowicz, D. Bertrand, T. Stróżyński. 
Lublin, 1994, s. 322.
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nej, nasza dyskusja z ikonami sztuki tzw. żywe obrazy zaczęła się wcześniej i była 
kontynuowana. Nazwa była raczej reakcją i na to, że pojawiło się obok nas nowe 
pokolenie, w sensie pokolenia artystycznego, dla którego byliśmy ludźmi doświad-
czonymi, dziadkami właściwie”.

Ówczesne manifesty grupy są kontrtekstami dla futurystycznych wypowiedzi 
Marinettiego. Kaliscy deklarują chęć powrotu do szkoły, ale niezbyt trudnej; stagna-
cję, trwanie, spokój i poszerzenie obszaru drzemki. Nazwa Łódź Kaliska Muzeum 
korzysta z istoty persyflażu, wypowiedzi będącej ironicznym naśladownictwem 
cudzego stylu, maskującym szyderstwo i kpinę pozorami uprzejmości i powagi, a 
persyflaż należy do topiki utworów skarnawalizowanych. Stosunek do muzeów jest 
„stosunkiem w ogólności”, w szczegółach zaś Kaliscy odnoszą się do legendarne-
go łódzkiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Powstałe zaraz po wojnie ze zbiorów 
przekazanych przez Władysława Strzemińskiego i Katarzynę Kobro było i jest ma-
gicznym miejscem i chlubą Łodzi. Najlepszy okres tej placówki przypadał na okres 
dyrekcji Ryszarda Stanisławskiego (koniec lat 60.), który uczynił zeń pierwsze mu-
zeum tak konsekwentnie gromadzące i eksponujące dzieła sztuki awangardy świa-
towej.

Mówi Marek Janiak: „My chcieliśmy wejść do Muzeum Sztuki na naszych wa-
runkach. Podejście do Stanisławskiego skończyło się klęską, potraktował nas cy-
nicznie. Jedynie w stanie wojennym chciał zakupić kilka numerów »Tanga«, chyba 
jako ciekawostkę, a ponieważ był bojkot galerii oficjalnych, więc powiedzieliśmy, 
że nie podarujemy, ale możemy sprzedać. Jest nam ciężko w tej niezależnej sztuce, 
nie ma na wódkę i inne rzeczy. Ustaliliśmy naszą cenę: za wszystkie numery (7) 
powiedzmy na dzisiejsze pieniądze 2 tys. złotych, to niewielka suma dla Muzeum, 
powiedzieliśmy, że go potraktujemy jak sponsora, bo za te pieniądze wydamy nowe 
numery pisma, i na picie, no w każdym razie na zbożny cel, on powiedział, że za 
drogo, to my – »Do widzenia Panu«. J. Jedliński (następny dyrektor) też nas olał, bo 
miał inną geometrię – sztukę zachodnią”.

Zbliżało się 20-lecie działalności artystycznej grupy. W Muzeum Sztuki pojawiło 
się nowe pokolenie krytyków. Kaliscy byli już grupą uznaną, opisywaną i interpre-
towaną. Gościli w muzeach Warszawy, Wrocławia, w galeriach Polski i Europy. I 
wówczas Muzeum Sztuki Nowoczesnej zwróciło się do artystów z prośbą o insta-
lację, która stanie się częścią stałej ekspozycji sztuki awangardowej i ruchów neo-
awangardowych. Negocjacje dotyczyły przestrzeni muzealnej i formy dzieła.

„My chcieliśmy umieścić instalację w kiblu, w najgorszym miejscu muzeum, bar-
dziej podłego pojęciowo nie ma przecież miejsca. Ówczesny dyrektor się zgodził, ale 
skonsultował się ze Stanisławskim, tuż przed jego śmiercią. I on powiedział – rób-
cie. Oddali nam nieczynną toaletę. Myśmy negocjowali, że po zrobieniu ekspozycji 
musi być czynna, użyteczna, a ponieważ ludzie siedząc na sedesie lubią poczytać, to 
na obrazie jest wiele napisów. To był projekt architektoniczny, w całości”.

Toaleta, którą uzyskała Łódź Kaliska dla swojej przestrzeni muzealniczej, mie-
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ści się w bramie neorenesansowego pałacu należącego niegdyś do rodziny Izraela 
Poznańskiego. Główne wejście do pałacu znajduje się obok bezustannie zamkniętej 
bramy, tak więc odwiedzający stałą ekspozycję sztuki nowoczesnej nie ma najmniej-
szych szans podziwiania instalacji, toaleta egzystuje niejako poza przestrzenią Mu-
zeum i zawsze jest zamknięta.

Kilka dni temu odwiedziłam pałac i poprosiłam o udostępnienie mi przestrzeni 
Łodzi Kaliskiej, zaznaczając, że zapłacę cały bilet. Towarzyszyło mi lekkie zdziwie-
nie. Pani zadzwoniła do dyżurującego pracownika merytorycznego (była sobota) i 
przedstawiła moją prośbę; pracownik zlecił, by portier, który posiada klucze, otwo-
rzył drzwi toalety i towarzyszył w zwiedzaniu. Wraz ze mną poszła grupka młodych 
– jak się okazało – studentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Portier oddalił się, 
ale po chwili przyszły panie pilnujące zbiorów stałej wystawy. Chciały skorzystać 
z okazji, bowiem nie widziały jeszcze toalety, a wiele o niej słyszały. Cechą szcze-
gólną Łodzi Kaliskiej była zawsze zamierzona peryferyjność. Pomyślałam, że miała 
rację Julia Kristeva, gdy powiedziała kiedyś, że „siła rodzi się na granicy społecznie 
skonstruowanych kategorii, ponieważ tutaj kwestionuje się znaczenia i rzuca im wy-
zwanie”16.

A oto jak wygląda instalacja będąca częścią stałej wystawy sztuki nowoczesnej. 
Do toalety prowadzą dębowe, pięknie rzeźbione drzwi, nad nimi elegancka tablicz-
ka z mosiądzu: Sztuka czysta 1999. real. M. Janiak, A. Kwietniewski. Wchodzimy 
schodami w dół do przedsionka – korytarzyka. Ściany małej klatki schodowej, ko-
rytarza i właściwej toalety pokryte są kafelkami, na każdym z nich widnieje słynna 
trawestacja obrazu holenderskiego, autorstwa Łodzi Kaliskiej. Klatkę schodową od 
korytarza i właściwej przestrzeni toalety oddzielają drzwi ze szkła, elegancko asce-
tyczne. Przestrzeń właściwej toalety przedzielona jest obrazem, trawestacją Wolno-
ści wiodącej lud na barykady autorstwa Delacroix, a tytuł obrazu Kaliskich: Freihe-
it! Nein. Danke! Jego usytuowanie wyznacza trójkąt przestrzenny i zakrywa sedes, 
elegancki, bo ze złotą rurą. W pierwszej części toalety lustro, umywalka z mydłem 
i ręcznikiem. Pod sufitem korytarzyka i toalety podwieszono lustra w niklowanych 
ramach. Obraz pokrywają napisy o wartości manifestu. Z przodu:

O wolności w sztuce:
Wolność – jakie to piękne słowo

Wolność – jaka to piękna prawda
Wolność – jakaż to okrutna szkoda

Być wolnym to gardzić sobą

Z tyłu, w przestrzeni bardziej intymnej, widnieje na obrazie napis:
Jeżeli postawię pytanie: czy istnieje wolność w sztuce?

– stawiam kategoryczną odpowiedź – niezbyt!

16 Za: L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena, seksualność, Poznań 1998, s. 62.
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Otwarcie wystawy dokonało się w jubileusz 20-lecia grupy i było – jak wyraził 
się jej lider Marek Janiak – „destrukcją obyczajów moralnych”. Tłum, jaki zgroma-
dził się na otwarciu (Łódź Kaliska to już była grupa klasyków), zatrzymany został w 
bramie i na podwórzu Muzeum. Tam też zainstalowano ekrany, które transmitowa-
ły to, co działo się wewnątrz toalety. Zgromadzone i tłoczące się „społeczeństwo” 
bezustannie instruowane było przez ochroniarzy. Dzielono nas na grupy, dając na-
dzieję na rychłe wejście do wnętrz. Musztry ochroniarzy przeszkadzały w śledzeniu 
ekranu telewizyjnego. Wewnątrz toalety odbywał się bankiet; grała orkiestra dęta 
Poczty Polskiej, a między muzykami kręcili się Kaliscy i ich półnagie stare i nowe 
Muzy. Panowała atmosfera odpustowej wesołości. Kiedy orkiestra zakończyła swój 
prawie godzinny koncert, a w toalecie powoli wygasała zabawa, widzowie zostali 
zaproszeni.

Paul Valéry byłby zadowolony, czas wernisażu uczynił Muzeum kościołem nie-
koherencji17. Kaliscy walczyli o to, by toaleta spełniała swoje właściwe funkcje, 
zawarli z dyrekcją stosowną umowę – dzieło zostaje własnością Muzeum Sztuki, 
a w razie przeniesienia zbiorów do innego gmachu, też znajdzie swoje miejsce w 
toalecie. Walczyli bezskutecznie, a podstawowym motywem zamknięcia instalacji 
– jak twierdzą pracownicy – jest jej oddalenie od wystawy stałej i brak etatu dla 
pracownika, który byłby jej strażnikiem.

A. Stoff, wiążąc karnawał ze sferą aksjologiczną, pisze: „Karnawał ma sens je-
dynie w warunkach kultury wysokiej, która dostarcza mu zarówno przedmiotu kon-
testacji, jak i wzorów zachowań, w tym językowych, do sparodiowania. Polega na 
zwróceniu się przeciwko konkretnym wartościom wyższym w imię niższych lub 
przeciwko wartościom pozytywnym przy wykorzystaniu negatywnych”18. Jeżeli 
uznamy, że literatura i sztuka to nie tylko przedstawienie świata, ale jego interpre-
tacja, to podstawowym zabiegiem karnawalizacyjnym „będzie przyjęcie takich roz-
wiązań […], które sugestywnie podpowiadają odczytanie i potraktowanie przedsta-
wianej rzeczywistości według reguł prostszych niż powszechnie dotąd przyjmowane 
dla danego typu sytuacji ludzkich i przy odwołaniu się do wartości niższych niż te, z 
którymi rozumienie rzeczywistości i odnoszenie się do niej wiązano dotychczas”19. 
W utworach skarnawalizowanych kontestowane mogą być interpretacje filozoficzne 
(w tym estetyczne), religijne, naukowe.

Kaliscy wiedzieli, że w odbiorze społecznym Muzeum jest miejscem szczegól-
nym. Kolekcjonując dzieła, nadaje im gwarancję jakości. W myśleniu elit to świecka 
świątynia sztuki bez Boga20, obszar budowania tożsamości i gromadzenia pamięci, 
Nowe Estetyczne Sanktuarium, miejsce, gdzie dzieło podlega transformacji – tkwią-

17 Por. P. Valéry, Problem muzeów. W: Muzeum sztuki: antologia, red. M. Popczyk. Kraków, 2005.
18 A. Stoff, W poszukiwaniu aksjologicznego modelu…, dz. cyt., s. 84.
19 Tamże, s. 90.
20 H. Sedlmayr, Muzeum. W: Muzeum sztuki…, dz. cyt., s. 48-51. 
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ce w dziele dynamiczne rozdarcie zmienia w obiekt kontemplacji21. Niektórzy teore-
tycy muzealnictwa twierdzą, że tworząc muzea, próbowano powiązać potęgę daw-
nych religii ze współczesnym kultem sztuki, że wreszcie ma charakter rytualny22. 
C. Duncan nazywa je miejscem zamaskowanych świeckich ceremonii23. Tradycja 
zapożyczania przez muzea monumentalnych form architektonicznych o charakterze 
ceremonialnym zaświadcza o ich ceremonialnym charakterze. Ale nie tylko to. 

Przeznaczeniem – od początku istnienia – była nabożna kontemplacja sztuki i na-
uki; walory inicjacyjne nie były bez znaczenia; muzeum winno zmieniać nas ducho-
wo. Specjalnie wydzielony teren, wprowadzający  w  p r o g i  świątyni sztuki, miał 
przygotowywać tę ontologiczną zmianę wewnętrzną. Nakazy, zakazy, wyznaczanie 
drogi świeckiego pielgrzymowania wspierały pojmowanie muzeów jako strażników 
pamięci o kulturze. Tworząc muzea – tworzymy miejsca, które „publicznie dają wy-
raz wierzeniom dotyczącym porządku świata, jego przeszłości i teraźniejszości”. 
Zwłaszcza Muzea Sztuki jako najbardziej prestiżowe i najbardziej kosztowne24. I 
choć od początku ich istnienia pojawiały się głosy wątpiące – jak ten P. Valéry’e-
go: „Jakiś bezsens wynika z sąsiedztwa umarłych wizji. Żadne ucho nie zniosłoby 
dźwięków dziesięciu orkiestr grających naraz. Umysł nie może ani jednocześnie 
uchwycić, ani wykonywać kilku istotnych operacji, nie ma bowiem rozumowań 
równoczesnych”25 – to w przekonaniu społecznym Muzeum Sztuki jest nośnikiem 
wartości.

Członkowie grupy Łódź Kaliska wiedzieli jednocześnie, że dzieła sztuki stają 
się w muzeum ofiarą reifikacji (stąd walka o użytkowanie toalety). „Dla praktyki 
karnawału prawidłowością podstawową jest, że im wartości usytuowane są wyżej w 
hierarchii, tym łatwiej jest przeciwstawić odmianie pozytywnej odmianę negatywną 
tej samej wartości i tym skuteczniej wystąpić w imieniu wartości negatywnej, re-
alizując zasadę karnawałowej wolności”26. W tej instalacji wartościom duchowym 
(estetycznym) Muzeum przeciwstawia się skrywaną przez człowieka biologiczność, 
wartościom wysokim wartości niskie (toaleta to najbardziej podłe pojęciowo miej-
sce – Marek Janiak).

Przewrotna instalacja Łodzi Kaliskiej zawiera antycypację ocen ich działalności 
artystycznej przez wielu nieprzychylnych im odbiorców, ale także jest działaniem 
automityzacyjnym, antycypującym dalszą mityzację wizerunku grupy skandalizu-
jącej, mającej skłonność do rewolty przez ich wiernych współwyznawców. Ale mo-
żemy odnaleźć też elementy artystycznej klęski – tytuł instalacji – Sztuka czysta w 
przypadku użytkowej toalety spełnia zasadę karnawalizacyjnego odwrócenia. Toa-

21 B. Buchloh, Fikcyjne muzeum Marcela Broodthaersa. W: Muzeum sztuki…, dz. cyt., s. 493.
22 C. Duncan, Muzeum sztuki jako rytuał. W: Muzeum sztuki…, dz. cyt., s. 279. 
23 Tamże, s. 301.
24 Tamże, s. 281.
25 P. Valéry, Problem muzeów, dz. cyt., s. 88.
26 A. Stoff, W poszukiwaniu aksjologicznego modelu…, dz. cyt., s. 75.
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leta jest permanentnie zamknięta, ascetyczna, przeraźliwie elegancka. Słowo karna-
walizujące legło w gruzach, zwyciężyło Muzeum.

Przedstawiciele Nowego Muzealnictwa twierdzą, że muzeum jest zawsze pew-
nym dyskursem, a wystawa wypowiedzią w ramach tego dyskursu27. Muzeum i 
wystawa zawsze opowiadają jakąś historię. Muzealne instytucje są miejscem po-
wstawania i tworzenia znaczeń, mówią zawsze w jakimś języku. Z perspektywy nar-
racyjnej instalacja Łodzi Kaliskiej wykorzystuje jako narzędzie retoryczne synek-
dochę – figurę stylistyczną polegająca na zastąpieniu nazwy ogólnej nazwą bardziej 
szczegółową (całość przez część) i odwrotnie: nazwa szczegółowa odsyła do nazwy 
ogólnej. Umieszczenie instalacji w toalecie muzealnej ujawnia stosunek Muzeum i 
krytyki współczesnej sztuki (ogół) do Łodzi Kaliskiej i odwrotnie – stosunek Łodzi 
Kaliskiej (szczegół) do Muzeów Sztuki Współczesnej, toaleta jest szczegółem cało-
ści poetyki grupy.

Zważmy jednak, iż dzieło sztuki postrzega się jako reprezentację pewnej estety-
ki, zawsze anektuje metaforę, to ona pozwala na przekroczenie tego, co widoczne. 
Metafory przenoszą swoją specyfikę na estetykę określonego nurtu, kierunku, „który 
pozwoli na odczytanie danego dzieła jako sztuki, niezależnie od tego co mogłoby 
nam ono powiedzieć o kulturze, kulturze z której się wywodzi”28. W instalacji, będą-
cej częścią stałej ekspozycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, metaforyzującą wartość 
posiadają lustra. Nie tylko widzimy w nich świat odwrócony, zakwestionowany, ale 
obecność luster czyni toaletę obszarem, gdzie możliwe jest przekroczenie granicy 
rozdzielającej odmienne ontologicznie przestrzenie. Wiedzieli o tym szamani: po-
sługując się zwierciadłami, osiągali stopień koncentracji niezbędny do oderwania się 
od profanicznej codzienności, wchodząc w inny wymiar29. W ten sposób toaletowy 
manifest o wolności w sztuce nie degraduje słów ani pojęć. Metafora lustra, przeno-
sząc znaczenie, odnosi się do uniwersalnych idei i sztuki jako takiej.

Po dwudziestu latach nastąpiła – w moim przekonaniu – zasadnicza zmiana w 
działalności Kaliskich. Bo jak i co kontestować w rzeczywistości ponowoczesnej? 
W postmodernistycznej refleksji nad kulturą często pojawiają się słowa klucze ma-
jące wyraźny kontekst ludyczny: zabawa, gry kulturowe, ironia, błazen, margines i 
jego waloryzacja, transgresja, parodia, pastisz – a to właśnie terminy z wieloletniego 
imaginarium grupy.

Ma rację Umberto Eco, gdy twierdzi, że dziś w teorii kosmicznej karnawalizacji 
coś się nie zgadza. „Gdyby była prawdziwa, uniemożliwiałaby wyjaśnienie, dlacze-
go władza […] wykorzystywała circenses do utrzymania mas w ryzach; dlaczego 
najostrzejsze dyktatury zawsze cenzurowały parodie i satyry, ale już nie błazeństwa; 
dlaczego humor jest podejrzany, a cyrk niewinny; dlaczego współczesne masmedia, 
niezaprzeczalne instrumenty kontroli społecznej […] preferują przede wszystkim 
27 m. Bal, Dyskurs muzeum. W: Muzeum sztuki…, dz. cyt., s. 367.
28 Tamże, s. 355.
29 Por. P. Kowalski, Leksykon znaki świata: omen, przesąd, znaczenie. Warszawa, 1998, s. 287.
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to, co zabawne, co inaczej śmieszne, a zatem nieustanną karnawalizację życia”30.           
W dzisiejszym świecie wiecznej transgresji „nic nie pozostaje komiczne ani karna-
wałowe, nic już nie można parodiować, nic oprócz samej transgresji”31.

Nowy kierunek Łodzi Kaliskiej New Pop zrywa z karnawalizacją sztuki, a konte-
stuje przede wszystkim wszechobecne próby karnawalizacji kultury.

Muzeum Sztuki w Łodzi na 25-lecie grupy oddało im we władanie prawie połowę 
pałacu. Retrospektywna wystawa (wiemy, że sama formuła takiej wystawy powołuje 
mechanizmy akulturacji i przekształca dzieła w obiekt kontemplacji) Prawdziwa hi-
storia Łodzi Kaliskiej 1999-2004 odniosła ogromny sukces. Pod gmachem Muzeum 
kontestowali już tylko przez dwa dni członkowie Młodzieży Wszechpolskiej.

30 U. Eco, Komizm – „wolność”, karnawał. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2002, nr 3-4, s. 133.
31 Tamże, s. 135.
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MUZEUM W PIOTRKOWIE.
REFLEKSJE NOSTALGICZNE

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim1 mieści się w gotycko-renesansowym zam-
ku królewskim, zbudowanym w czasach ostatnich Jagiellonów. Zamek został wznie-
siony z woli króla Zygmunta Starego przez nadwornego budowniczego Benedykta 
zwanego Sandomierzaninem w latach 1512-19. Budowla na pierwszy rzut oka przy-
pomina średniowieczne wieże mieszkalno-obronne, stąd bywała często nazywana 
Piotrkowską Wieżą. Z okien najwyższej kondygnacji, przy ładnej pogodzie, można 
oglądać wspaniałą panoramę miasta.

Przy widocznych cechach gotyku, jak grube mury czy zwarta zabudowa, zamek 
posiada szereg elementów stylu odrodzenia: stropy, okna, portale i dekorację rzeź-
biarską.

Piotrkowska Wieża powstała jako druga po Wawelu budowla renesansowa w 
Polsce. Monarcha w czasie sejmów walnych koronnych obierał ją na swą oficjalną 
rezydencję. Po przeniesieniu sejmów do Warszawy zamek stał się siedzibą starostów 
piotrkowskich, między innymi Stefana Czarnieckiego, obrońcy Piotrkowa w czasie 
wojen szwedzkich. Ze względu na walory architektoniczne i rolę historyczną została 
zaliczona w poczet zabytków o znaczeniu ogólnopolskim.

Pałac królewski posiadał trzy kondygnacje z wysokim podpiwniczeniem. W przy-
ziemiu znajdowały się lochy, skarbiec i archiwum. Na parterze mieściły się pokoje 
dworzan. Pierwsze piętro zajmował król, a ostatnią kondygnację stanowiły królew-
skie sale reprezentacyjne. W pobliżu Piotrkowskiej Wieży znajdowały się drewniane 
budynki dworu.

Wieża nie oparła się wichrom historii. Była wielokrotnie uszkadzana w czasie 
wojen, niszczona przez pożary, przerabiana, modyfikowano też jej przeznaczenie. 
1 O Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim por.: H. Rutowski, Zamek w Piotrkowie. „Kwartalnik Ar-

chitektury i Urbanistyki”, 1958, t. III, z. 2; T. Jakimowicz, Turris Pyothrkoviensis – pałac króla 
Zygmunta I. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1972, z. 1; 90 lat Oddziału PTK-PTTK, „Bi-
blioteka Piotrkowska” nr 16. Piotrków, 1998; „Siódma Prowincja – Kwartalnik Kulturalny Piotrkow-
skiego, Sieradzkiego, Skierniewickiego”.
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Po drugim rozbiorze Polski (od 1793 roku) zamek służył pruskim władzom, a po za-
kończeniu wojen napoleońskich aż do pierwszej wojny światowej – na przemian Ro-
sjanom i Austriakom. Przerabiano go na kancelarię, wojskową zbrojownię, a nawet 
cerkiew garnizonową. Stracił przy tym jedną kondygnację, a zyskał dobudowaną na 
zewnątrz kopułę z dzwonnicą.

Dzieje piotrkowskiego Muzeum wiążą się ściśle z dziejami piotrkowskiego od-
działu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który grupa piotrkowian skupiona 
wokół Michała Rawity-Witanowskiego założyła w 1908 roku. Jednym z celów, jakie 
postawili sobie regionalni krajoznawcy, była organizacja Muzeum Ziemi Piotrkow-
skiej. Zaczątkiem zbiorów muzealnych były skamieniałości ofiarowane w 1909 roku 
przez Stanisława Psarskiego – właściciela kamieniołomów w Sulejowie.

Aż do 1918 roku Muzeum nie posiadało własnego lokalu i wystawiało zbiory, 
liczące w początkach 1913 roku 350 eksponatów, w wynajmowanych na ten cel pry-
watnych mieszkaniach przy ulicy Bykowskiej (obecnie Wojska Polskiego).

W 1918 roku zamek przejęło Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej starania Michała Rawity-Witanowskiego, wybitnego regio-
nalisty i historyka z zamiłowania, oraz wysiłek piotrkowskiej społeczności doprowa-
dziły do renowacji budowli. W dwudziestoleciu międzywojennym władze centralne 
Rzeczypospolitej przyznawały Muzeum tylko skromne dotacje, więc prace budowlane 
i rekonstrukcyjne przeprowadzono dzięki ofiarności i zebranym składkom piotrkowian. 
Oficjalne otwarcie „byłego Zamku Królewskiego” i Muzeum Ziemi Piotrkowskiej miało 
miejsce w październiku 1922 roku, a kustoszem został Rawita-Witanowski.

Eksponaty muzeum regionalnego pochodziły w większości z darów społeczeń-
stwa, przedstawiały rozmaitą wartość i dotyczyły wielorakich dziedzin. W przygo-
towanym przez Rawitę-Witanowskiego katalogu z roku 1926 liczyły 2119 pozycji 
inwentarzowych. Zamek był często odwiedzany przez młodzież szkolną, wycieczki 
spoza Piotrkowa czy żołnierzy Wojska Polskiego. Muzeum działało mimo braku 
większych środków finansowych z budżetu centralnego. W 1937 roku władze staro-
stwa piotrkowskiego zakwestionowały prawa do użytkowania Zamku przez Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze. Michał Rawita-Witanowski – kustosz i zarazem prezes 
PTK – musiał udowadniać zasadność uprawnień Towarzystwa. Na tym się jednak 
nie skończyło, bo w 1938 roku Urząd Wojewódzki w Łodzi zawiadomił piotrkow-
skich muzealników, że dzierżawi im budynek zamkowy na lat dziesięć, poczynając 
od 1929 roku, a zaległa kwota czynszu wynosi 9 złotych. Prawdopodobnie władze 
miały zamiar, po wypowiedzeniu dzierżawy, wykorzystać Zamek na biura urzędów 
państwowych. Do tego jednak nie doszło, a zaległą kwotę krajoznawcy zapłacili z 
własnej kieszeni. Jak widać, kłopoty finansowe piotrkowskiego muzealnictwa w la-
tach międzywojennych przypominają niełatwe dla muzealników czasy dzisiejsze.

Pomimo braku środków finansowych i przeróżnych kłopotów piotrkowskie Mu-
zeum funkcjonowało do września 1939 roku. Po raz kolejny wojna nie obeszła się z 
nim zbyt łaskawie. Do miasta już piątego września weszły wojska Wehrmachtu.
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Il. 1. Muzeum piotrkowskie w trakcie rewitalizacji; ze zbiorów autora
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W czasie drugiej wojny światowej zbiory muzealne uratowano – przechowano 
je w piwnicach zamku i u osób prywatnych, zostały prawie w całości ocalone. Nie-
mieccy okupanci zrabowali kilka cennych dokumentów – między innymi przywilej 
kaliski z 1672 roku nadany przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego – oraz mo-
nety, które zabrano na wystawę ilustrującą wpływ kultury niemieckiej na kulturę 
polską. Zainteresowanie nowych właścicieli zamku wzbudziły sztandary oddziału 
piotrkowian walczących w powstaniu styczniowym. Ich również po wojnie nie od-
naleziono.

Po wojnie, w 1949 roku zamek przejęło państwo i nadało mu status Muzeum 
Regionalnego. Przeprowadzono inwentaryzację zbiorów, które wzrosły do 4000 po-
zycji, rozpoczęto działalność naukowo-oświatową, organizowano liczne wystawy. 
Niezbędne stało się przygotowanie właściwego zaplecza muzealnego i gruntowna 
restauracja wieży.

Z powodu prac budowlanych i konserwatorskich muzeum pozostawało zamknię-
te od 1963 do 1970 roku. W styczniu 1970 roku, po przywróceniu XVI-wiecznej 
świetności, dobudowaniu trzeciej kondygnacji wraz z poddaszem, zamek ponownie 
udostępniono zwiedzającym. Lata siedemdziesiąte to okres rozkwitu piotrkowskie-
go muzeum, co wiązało się z nowym podział administracyjnym kraju, w wyniku 
którego Piotrków uzyskał status miasta wojewódzkiego.

Organizowano wtedy coroczne przeglądy i konkursy sztuki ludowej, koncerty 
muzyki kameralnej, sesje naukowe i popularnonaukowe, spotkania z twórcami lu-
dowymi, lekcje muzealne, badania terenowe, prowadzono działalność wydawniczą. 
Muzeum objęło swym mecenatem wielu ludowych artystów (między innymi rzeźbia-
rza Kazimierza Ajsa z Sulejowa), kupując i wystawiając ich prace. I tak na przykład, 
ważniejsze konkursy i wystawy pokonkursowe odbywały się w: 1971 roku (konkurs 
wycinanki ludowej), 1974 (konkurs sztuki ludowej ziemi łódzkiej), 1978/79 konkurs 
na wybrane dziedziny sztuki ludowej (tkanina, haft, wycinanka, koronki, rzeźba). 
Ostatnim dużym wydarzeniem dotyczącym sztuki ludowej przed zmianą ustrojową 
w 1989 roku był Konkurs Sztuki Ludowej na 40-lecie PRL.

Scenariusze ekspozycji muzealnych, podzielonych na odpowiednie działy, opra-
cowywano w oparciu o kadrę piotrkowskiego muzeum – archeologa, etnografa i 
historyka. Dotyczyły one historii Piotrkowa i ziemi piotrkowskiej od XIII wieku 
do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu robotniczego, 
strajków, rewolucji i manifestacji. Piotrków w latach 1925-33 był miejscem rządów 
tzw. czerwonego magistratu. Organizatorem Archiwum Państwowego, założycielem 
Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Biblioteki Publicznej był Adam Próch-
nik. Największym wybuchem niezadowolenia społecznego okresu międzywojenne-
go w Piotrkowie stał się strajk okupacyjny pracowników huty szkła „Hortensja” w 
1932 roku. Robotnikiem huty i uczestnikiem tego protestu był m.in. August Błażej, 
mój Dziadek, piotrkowianin związany z ruchem robotniczym.

W 1975 roku placówka otrzymała status Muzeum Okręgowego, co zapewne wią-
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zało się z nowym podziałem administracyjnym. Nowe województwo obejmowało 
powierzchnię 6266 km2, 11 miast oraz 56 gmin. W piotrkowskim muzealnictwie 
pojawiło się nawet pojęcie „regionu piotrkowskiego”, a jego uzasadnieniu miały 
służyć organizowane wystawy „wycinanek piotrkowskich”, „stroju piotrkowskiego” 
i inne.

Współpracowano z muzeami regionalnymi (między innymi z muzeum w Opocz-
nie) i prowadzono badania archeologiczne na terenie Piotrkowa, Podklasztorza i ko-
palni w Bełchatowie.

Pierwsza kondygnacja zamku gromadziła obrazy ze zbiorów Muzeum bądź wy-
pożyczane w ramach ekspozycji czasowych z innych muzeów w Polsce. Na drugiej 
znajdowały się wystawy stałe z zakresu archeologii i historii, w tym sala z milita-
riami. Na ostatniej kondygnacji, składającej się z dwóch zrekonstruowanych sal, 
urządzono pomieszczenia reprezentacyjno-mieszkalne z okresu renesansu i baroku. 
Atrakcję drugiego piętra stanowił poczet władców Polski, wykonany przez niezna-
nego malarza w XIX wieku, w ilości zachowanych 38 z 55 portretów.

Okolicznościowe historyczne wystawy z lat siedemdziesiątych nawiązywały do 
roli PPR, AL i BCh w walkach z okupantem hitlerowskim na ziemi piotrkowskiej, 
opowiadały o oddziale Małego Franka – Franciszka Zubrzyckiego i bitwie partyzan-
tów z Niemcami pod wsią Polichno w 1942 roku.

Wydaje się, że Muzeum w Piotrkowie było częścią ogólnej skłonności władz Pol-
ski Ludowej do pewnej formy legitymizacji, stale podkreślającej ludowy rodowód i 
egalitarny charakter rządów. Każde miasto wojewódzkie musiało mieć „własne mu-
zeum”, oczywiście koniecznie z wystawami podkreślającymi rolę tradycji i sztuki 
ludowej w kształtowaniu kultury Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, odwołaniami 
do „pierwiastka ludowego” w historii Polski i uwzględnieniem w niej roli ludowych 
ruchów narodowo-wyzwoleńczych.

W domowym archiwum mam sporo pamiątek – zdjęć z lat dzieciństwa. Najwięk-
szą estymą i sentymentem darzę te, wykonane w piotrkowskim Zamku i w czasie 
naszych muzealnych wycieczek na wieś. Są w moim posiadaniu archiwalne zdjęcia 
z wystawy pokonkursowej z 1971 roku, zatytułowanej „Wycinanki Piotrkowskie”. 
Widnieją na nich zacne gospodynie wiejskie, autorki sztuki ludowej z okolic Piotr-
kowa, ustawione przez fotografa na tle swoich dzieł. Część z nich jest ubrana w 
odświętne stroje ludowe z elementami stroju piotrkowskiego2. Znieruchomiałe w 
chwili ujętej w obiektywie aparatu, wciąż spoglądają na mnie z przeszłości mojego 
dzieciństwa. Na tle grupy gospodyń widnieją zaś rawskie kwadraty, kółka, sylwety, 
kozoki i rózgi3. Być może wnikliwy etnograf dopatrzyłby się na zdjęciach wycinanek 

2 O stroju piotrkowskim por.: J. P. Dekowski, Strój piotrkowski. W: Atlas polskich strojów ludowych. 
Wrocław, 1954, cz. IV, z. 3.

3 O wycinankach dawnego woj. piotrkowskiego: A. Błachowski, Polska wycinanka ludowa. Toruń, 
1986, s. 80-117.
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z akcentami opoczyńskimi. Dziś musi zastanawiać taki, a nie inny tytuł tej wystawy. 
Być może, była ona częścią działań władz, mających świadczyć o istnieniu „regionu 
piotrkowskiego”, który w najlepszym razie możemy uznać za termin umowny4.

Choć Muzeum w Piotrkowie tak naprawdę nie mieści się w żadnym zamku, a 
jedynie w wieży, to jako dziecku zupełnie mi to nie przeszkadzało. Tak jak inni, 
dorośli piotrkowianie, nazywałem ten niezbyt okazały budynek „zamkiem”. Nie 
przeszkadzało mi również to, że zbiory nie są znowu wcale tak świetne, a i sale 
„zamkowe” są dość małe. Jak najbardziej obojętna była mi cała ideologiczna otocz-
ka, w jaką usiłowały ubrać muzeum władze PRL-u. Dla mnie ważne było to, że 
„moje” Muzeum jest miejscem ciekawym, swojskim, bezpiecznym. Było to bowiem 
szczególne miejsce dzieciństwa, obdarzone nostalgią i nacechowane sentymental-
nym uczuciem.

Dzisiaj piotrkowski Zamek wciąż jest siedzibą Muzeum. W ostatnich latach zbio-
ry wzbogacono przez badania własne, zakupy, a także dary. Obecnie – podzielone na 
cztery podstawowe działy: archeologii, historii, etnografii i sztuki – liczą one około 
17 tysięcy eksponatów. Muzeum posiada dwa oddziały: Muzeum Czynu Partyzanc-
kiego w Polichnie i Muzeum Szkoły im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie.

Wystawy stałe, jakie możemy obejrzeć, obejmują: archeologię w regionie piotr-
kowskim, wnętrza pseudogdańskie z XIX wieku, dzieje Piotrkowa, broń białą i pal-
ną, wnętrza renesansowe i barokowe między XVI a XVII wiekiem.

Skoro opowiedziałem o przeszłości historycznej i dotarliśmy do teraźniejszości, 
spróbuję teraz opowiedzieć o mojej pamięci szczególnego, magicznego miejsca, ja-
kim jest dla mnie Muzeum w Piotrkowie.

Nelson Goodman pisze: „To, co oglądamy w muzeum, może mieć głęboki wpływ 
na to, co zobaczymy po wyjściu. [...] Dzieła oddziałują, kiedy poprzez pobudza-
nie wnikliwego patrzenia, wyostrzanie percepcji, podnoszenie poziomu inteligencji 
wizualnej, poszerzanie perspektyw, ujawnianie nowych powiązań i kontrastów [...] 
współuczestniczą w tworzeniu i przetwarzaniu doświadczenia, a więc w tworzeniu i 
przetwarzaniu naszych światów”5.

Muzeum w Piotrkowie w opisany wyżej sposób współuczestniczyło w konstruk-
cji mojego świata, jednak przede wszystkim jest źródłem nostalgicznej pamięci 
dzieciństwa.

Refleksja antropologiczna, mająca swe źródło w pamięci, sięga po osobiste uczu-
cia i doświadczenie badacza, wykorzystuje jego wyobrażenia o przeszłości, zmito-
logizowane świadectwo o wydarzeniach, miejscach i przestrzeni. Moja narracja o 
Muzeum w Piotrkowie prowadzona w kontekście tożsamości i samowiedzy, będzie 
podróżą sentymentalną w krainę wewnętrznej retrospekcji dzieciństwa.
4 Tamże, s. 104.
5 N. Goodman, Koniec muzeum? W: Muzeum sztuki: antologia, red. M. Popczyk. Kraków, 2005, s. 

125-126.
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Il. 2. Otwarcie wystawy pokonkursowej w piotrkowskim muzeum; ze zbiorów autora
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Pamięć możemy potraktować jako coś nam bliskiego, znajomego i w pewnym 
sensie osobistego: „Pojęcie pamięci jest dla nas atrakcyjne, po części dlatego, że 
cechuje je pewna bliskość i bezpośredniość [...]”6. Przywołanie pamięci powoduje 
pojawienie się innego pojęcia, tożsamości – obrazu „ja” jednostki, skonstruowanego 
z fragmentów przeszłości, relacji z ważnymi innymi, miejscami, przestrzenią: „Toż-
samość jest integralną częścią dyskursu pamięciowego. [...] Dzisiaj obydwa pojęcia 
funkcjonują »w parze«, innymi słowy nie można mówić o jednym bez wspomnienia 
drugiego”7.

W dyskusjach o pamięci toczonych we współczesnej antropologii dostrzegamy 
trzy zasadnicze sposoby jej rozumienia: źródło wiedzy antropologicznej, przedmiot 
wiedzy antropologów czy wreszcie pamięć to narzędzie poznania8. Refleksja antro-
pologiczna o pamięci pozostaje pod wpływem hermeneutyki, a zwłaszcza jej części 
rozważającej wiedzę i poznanie w kontekście rozumiejącego podmiotu i jego relacji 
ze światem: „Wiedza antropologii wyrasta z subiektywnego doświadczenia, przeży-
cia, interpretowania (czasem także rozumienia) świata przez badacza i to zarazem 
jego własnego świata, jak i rzeczywistości badanej”9. Pamięć budzi zainteresowanie 
antropologii, a „badanie mechanizmów pamięci pozwala między innymi na posze-
rzenie wiedzy o socjalizacji, kulturowych uwarunkowaniach zapamiętywania i za-
pamiętywanych treści. Najwięcej jednak uwagi przywiązujemy do pamięci seman-
tycznej. Dzieje się tak dlatego, że pamięć tak rozumiana pozwala skupić się na dwu 
najbardziej interesujących współczesną antropologię aspektach pamięci – pamięci 
jako wiedzy i pamięci jako składnika poznania”10.

Subiektywny dialog podmiotu z otaczającą go rzeczywistością, którego częścią 
pozostaje pamięć (doświadczenie przełożone na wspomnienie), z pewnością zachę-
ca przynajmniej część badaczy do włączenia retrospektywnej analizy własnych do-
świadczeń w obręb struktur naukowej wiedzy. Pamięć uczestniczy również w pro-
cesie autokreacji jednostki, utrwalając przeszłe doświadczenia, odpowiada za jego 
opis: „Rozpatrywać i badać pamięć to badać narracje o przeszłości. Pamiętając, każ-
dy z nas staje się autorem tej narracji, co sprawia, że będąc narratorem i bohaterem 
naszej przeszłości, to my nadajemy jej sensy”11. Pamięć otwiera podmiotowi drogę 
do autorefleksji.

Moja nostalgiczna pamięć o przeszłości i przestrzeni Muzeum w Piotrkowie jest 
rzeczywistością subiektywną, zmityzowaną, rozumianą jako rodzaj doświadczenia 
intymnego uniwersum dzieciństwa: „Cierpienia związane z przemijaniem i pew-
6 K. L. Klein, O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym. „Polska Sztuka Ludowa. Kontek-

sty”, 2003, nr 3-4, s. 43.
7 Tamże, s. 53.
8 O pamięci jako kategorii kulturowej i poznawczej por. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2003, 

nr 3-4.
9 K. Kaniowska, Antropologia i problem pamięci. Tamże, s. 58.
10 Tamże, s. 58.
11 Tamże, s. 62.
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ność, że czas dzieciństwa jest nie do odzyskania, niezgoda na życie w teraźniejszo-
ści i antycypowanie przyszłości znane są każdej ludzkiej istocie od chwili, kiedy 
zostaje ożywiona jej pamięć, a wraz z nią pojawia się jej świadomość”12. Ten świat 
dzieciństwa, zatrzymany w ruchu, obraz ubrany w słowa to nic innego, jak konfron-
tacja przeszłości i dnia dzisiejszego. Jak pisze Anna Bolecka: „Pamięć dzieciństwa i 
nostalgia za pierwszymi doznaniami, za tamtym czasem, kiedy poznawało się świat 
po raz pierwszy, jest jednym z motywów tworzenia. [...] Ukryte i zatrzymane w 
pamięci obrazy zostają puszczone w ruch dzięki czemuś, co nazwałabym (za Schul-
zem) »mityzacją«. To, co pamiętamy lub co sobie przypominamy, nie jest przecież 
obiektywną rzeczywistością, ale czymś w swoisty sposób przetworzonym czy znie-
kształconym”13.

Nostalgia, wedle Wojciecha Burszty, to rodzaj pamięci: „Wyraz ‘nostalgia’ [...] 
nawiązuje do greckich nostos (= powrót) i alogos (= cierpienie), tworzących łącznie 
pierwotny sens pojęcia nostalgii jako gorącego pragnienia ujrzenia ojczyzny [...]. 
Uczucie nostalgii odnosiłoby się zatem do czegoś, co było i jest w nas samych, ale 
czego zewnętrzne atrybuty nie są w danej chwili dostępne”14. Nostalgia to pamięć 
utraconej rzeczywistości o cechach orbis interior, a więc uważanego za najważ-
niejszy fragmentu świata. Warunkuje ona tęsknotę za czymś nieobecnym, dalekim 
i dawnym, za mityczną przeszłością i miejscem: „Nostalgia za minionym opiera się 
na przekonaniu, że teraźniejszość jest w sposób zasadniczy odmienna od przeszło-
ści; z refleksji nad tą pierwszą wyłania się obraz drugiej, zawsze w jakimś stopniu 
zmityzowany”15. Konfrontacja teraźniejszości z przeszłością wypada przy tym na 
korzyść tej ostatniej.

Narracja o piotrkowskim Muzeum jest przetworzeniem mojego własnego opisu 
świata: „Przeszłość nie jest rzeczywistością obiektywną, którą historyk czy antropo-
log może odkryć bez trudu i bez trudu do niej dociera, bo przeszłość obiektywna nie 
istnieje. Odkrycie przeszłości oznacza jedynie odkrycie zasłon interpretacji [...]”16. 
Budując samowiedzę, konstruując swą tożsamość, musimy wciąż odwoływać się 
do przeszłości i pamięci, która opisuje nasze doświadczenia: „Rozpatrywać i badać 
pamięć to badać narracje o przeszłości. Pamiętając, każdy z nas staje się autorem 
tej narracji, co sprawia, że będąc narratorem i bohaterem naszej przeszłości, to my 
nadajemy jej sensy”17. Świadomościowy horyzont własnej tożsamości, wraz z naszą 
przeszłością i wiedzą o niej, są częścią badanej rzeczywistości: „Można by powie-
dzieć więc [...], że zadaniem antropologa jest pamiętać jak najwięcej ze swojego 
doświadczenia i utrwalić to na piśmie, to znaczy [...] stworzyć pewien tekst o okre-

12 A. Bolecka, Pamięć i dzieciństwo. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2003, nr 1-2, s. 118.
13 Tamże, s. 119.
14 W. J. Burszta, Czytanie kultury. Pięć szkiców. Łódź, 1996, s. 97.
15 Tamże, s. 102.
16 K. Kaniowska, Antropologia i problem pamięci, dz. cyt., s. 59.
17 Tamże, s. 62.
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ślonej formie narracji”18. Dodajmy, że w tym przypadku pamiętać jak najwięcej o 
miejscu i przestrzeni.

Cóż to jednak jest takiego – miejsce i przestrzeń? „Miejsce jest obiektem szcze-
gólnego rodzaju. Jest konkretyzacją wartości, choć nie jest wartościową rzeczą, 
którą by można trzymać w ręku albo się z nią obnosić. [...] Przedmioty i miejsca 
są centrami wartości. [...] Przedmiot lub miejsce zyskuje konkretną realność, jeśli 
doświadczamy go w sposób totalny, to znaczy wszystkimi zmysłami oraz aktywną i 
refleksyjną myślą”19.

Jednym z moich najważniejszych miejsc jest piotrkowskie Muzeum, przestrzeń 
bliska, intymna, zabarwiona emocjami i nacechowana znaczeniami. To miejsce może 
być rozumiane jako rodzaj duchowego bytu, ukształtowanego w ludzkim współist-
nieniu ze światem: „Zasadniczą więc własnością miejsca okazuje się to, że stanowi 
ono otoczenie ludzkie, czyli że należy do świata, wobec którego człowiek jest w. 
Mamy tu wyraźnie relacyjny, a nie absolutny sens miejsca. Miejsce jest konstytu-
owane w ludzkiej egzystencji i ze względu na tę egzystencję”20. Miejsce ma więc 
charakter relacyjny, istniejący pomiędzy człowiekiem a światem. Emocjonalne prze-
życie, zmysłowe odczucie, wrażenie i doświadczenie miejsca sprawiają, że możemy 
włączyć go w nasze duchowe uniwersum, subiektywny świat własnych myśli i pa-
mięci. „Relacja między człowiekiem a jego miejscem – czytamy – okazuje się wte-
dy szczególnym rodzajem zharmonizowanego współistnienia, w którym następuje 
wzajemne współokreślanie się. [...] Miejsca jako znaczenia nie tylko poprzedzają 
mieszkanie w nich, lecz także są jego wynikiem. Ich treści utrzymują się i rozbudo-
wują przez żywe ich doświadczanie i odczytywanie. [...] Miejsce jako pewna treść 
duchowa nie ma bowiem innego sposobu istnienia niż przez ludzkie zrozumienie, 
a jeśli tego brak, to ulega ono unicestwieniu”21. Wszak Wenecja odarta z treści du-
chowych, a zatem i kulturowych, to nic innego niż woda i kamienie. Miejsce nie 
może istnieć bez człowieka, a człowiek bez swoich miejsc pozostaje bezdomny, one 
to określają nasze wnętrze i to, kim jesteśmy. W taki właśnie sposób piotrkowskie 
Muzeum i okoliczne wsie współuczestniczą w konstruowaniu mojego obrazu świata 
i zarazem określają moją tożsamość.

Pierwsza wizyta w Muzeum miała miejsce w latach siedemdziesiątych, miałem 
wtedy pięć lat. W niedzielny poranek poszliśmy tam z moim Dziadkiem. Żywo in-
teresował się historią Polski, dziejami Piotrkowa i ruchu robotniczego, w którym 
działał. Pamiętam, że Zamek zrobił na mnie ogromne wrażenie, przede wszystkim 
swoją masywnością. Przeszliśmy przez otwartą bramę i obeszliśmy Zamek dookoła. 

18 K. Kaniowska, Opis. Klucz do rozumienia kultury. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, Łódź, 1999, t. 
XXXIX, s. 57.

19 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska. Warszawa, 1987, s. 22-31.
20 H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Kraków, 

2006, s. 26.
21 Tamże, s. 36-37.
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Wydawało mi się, że jest wielkim gmachem, sięgającym prawie nieba, solidnym, 
niemożliwym do zburzenia.

Weszliśmy do środka przez duże, metalowe drzwi i zaczęliśmy zwiedzanie. Wie-
lość obrazów, mebli, rycin i przeróżnych rzeczy zdumiała mnie. Nie wyobrażałem 
sobie takiego nagromadzenia starych przedmiotów w jednym miejscu. Dziadek, 
znający ekspozycję na pamięć, próbował wyjaśniać mi, co to jest muzeum i czemu 
ma służyć. Nie rozumiałem, o co mu chodzi, rozglądałem się natomiast z ogromnym 
zainteresowaniem i wszystkiego chciałem dotknąć. Dziadek powiedział, że nie wol-
no, bo eksponatów się nie dotyka, a poza tym w muzeum nie biega się i nie krzyczy. 
Należy zachować ciszę. Kiedy po jakimś czasie weszliśmy do sali z uzbrojeniem, 
oniemiałem. Koniecznie chciałem z bliska obejrzeć eksponaty i dotknąć zbroi, choć 
trochę się jej bałem. Dziadek z uśmiechem wyjaśnił, że zbroja się nie rusza, a kiedyś 
nosił ją rycerz, taki jak Zawisza Czarny.

Odtąd wizyty w muzeum przybrały formę coniedzielnego rytuału22, a przestrzeń 
sal zamkowych nabierała cech swojskości i bliskości. Stopniowo zaczynałem rozu-
mieć, że stare przedmioty są cenne, a Dziadek mówił, że są „historią”. Wiedziałem, 
że mają jakiś tajemniczy związek z dawnymi czasami, kiedy mnie jeszcze nie było 
na świecie.

W Muzeum zaczęła pracować jako etnograf moja Mama, czasami przychodziłem 
z nią na kilka godzin do pracy. Żartowano wtedy, że jestem najmłodszym pracowni-
kiem. Zaprzyjaźniłem się z personelem, a zwłaszcza ze sprzątaczkami, które ciągle 
częstowały mnie ciastem i cukierkami, a ja pomagałem im zbierać drobne śmieci, 
pozostawione przez zwiedzających.

Jeśli akurat nie było wycieczki i oprowadzenia, pozwalano mi bawić się rzeźbami 
ludowymi. Szczególnie lubiłem „Kłusownika i leśniczego” – artysta ludowy w su-
gestywny, a zarazem prosty sposób przedstawił dwie walczące ze sobą postaci. Mo-
głem dotykać niektórych eksponatów czy usiąść na zabytkowym krześle. Natych-
miast spróbowałem sprawdzić, czy kule armatnie są zrobione naprawdę z kamienia, 
a zbroja i miecze z żelaza. Ten dziecinny sensualizm pozwalał na konstruowanie 
pełniejszego obrazu świata.

Bardzo lubiłem stać i patrzeć na oszklone gabloty z garnkami, kośćmi i kamie-
niami czy na mapy rozwieszone na ścianach. Próbowałem też czytać napisy, umiesz-
czone nad przedmiotami. Lubiłem także bawić się w chowanego. Któregoś dnia 
schowałem się w szafie gdańskiej, szukano mnie przez dłuższy czas, aż w końcu 
znudziło mi siedzenie w ciemności i zapachu kurzu i wyszedłem. Często, zamiast iść 
do przedszkola, spędzałem w Muzeum pół dnia.

Brałem udział w licznych czynach społecznych, takich jak porządkowanie terenu 
przy zamku czy wiosenne sprzątanie i sianie trawy. Pamiętam, że jesienią grabiłem liście 
na trawniku i podwórzu zamkowym, a zimą lepiłem bałwana i rzucałem śnieżkami.
22 O rytualnych mikrokosmosach muzeum por. C. Duncan, Muzeum sztuki jako rytuał. W: Muzeum 

sztuki…, dz. cyt.
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Nie tylko widzenie świata służy konstruowaniu obrazu rzeczywistości, równie 
ważny jest zmysł, pozwalający na odczuwanie zapachów. „Zapachy nadają charak-
ter. Dzięki nim przedmioty i miejsca możemy rozróżniać, identyfikować, zapamię-
tywać. Zapachy są ważne dla ludzi”23. Z tamtych czasów do dzisiaj pamiętam za-
pach kurzu, który roztaczał się wokół muzealnych mebli, i pasty do podłóg, którą 
na wysoki połysk czyszczono zamkowe posadzki (można było później wspaniale 
się na nich ślizgać). Dla mnie ważne są właśnie te dwa charakterystyczne zapachy 
Muzeum, które do dzisiaj kojarzą mi się z salą muzealną.

Swojskości Muzeum przydawały koty, których kilka zawsze mieszkało na terenie 
zamku. Razem ze sprzątaczkami karmiłem je, bawiłem się z nimi i przyglądałem 
się, jak polują.

Najprzyjemniejsze wspomnienia dotyczą późnej wiosny i lata. Wtedy to zaczy-
nały się badania terenowe, wyjazdy, lekcje muzealne i regionalne z młodzieżą piotr-
kowskich szkół, w których i ja uczestniczyłem. Bardzo lubiłem wyjeżdżać na mu-
zealne wycieczki do wsi i miasteczek. Leżały w stosunkowej bliskości Piotrkowa i 
Sulejowa: Bogusławice, Komorniki, Chorzęcin, Stanisławów, Wolbórz, Polichno. 
Oczywiście wtedy nie znałem tych wszystkich nazw, to były po prostu wycieczki na 
wieś. Z wielką ciekawością oglądałem budynki gospodarskie, rękodzieło i narzędzia 
do jego wyrobu, warsztaty tkackie i kołowrotki. Słuchałem opowieści gospodyń i 
gospodarzy, ubranych na okoliczność naszego przyjazdu w regionalne stroje. Bardzo 
smakowało mi kwaśne mleko i wypiekany tradycyjnie chleb, którymi prawie zawsze 
nas częstowano. Czasami proponowano poczęstunek z owoców i miodu. Siadywali-
śmy kręgiem wokół narratora, w sadzie albo po prostu na trawie i słuchaliśmy.

Z reguły opowiadali mężczyźni i kobiety w dość zaawansowanym wieku, posia-
dający dużą wiedzę na temat obrzędów, zwyczajów i historii swojej wsi. Ludzie ci 
wydawali mi się spokojni i szczęśliwi, szczerze, z zapałem opisywali swoje życie i 
mówili o pracy w polu. Na naszą prośbę opowiadali miejscowe legendy i bajki, śpie-
wali ludowe piosenki. Byli życzliwi i bezinteresowni, czuło się, że można obdarzyć 
ich zaufaniem. Opowieści nagrywano na specjalny magnetofon razem z mikrofonem 
(ówczesny szczyt techniki), wykorzystywany w pracy etnografa. Robiono również 
zdjęcia. Teraz wydaje mi się, że nasi gospodarze czuli się dobrze w towarzystwie 
młodzieży. Mogli na chwilę oderwać się od codziennej, ciężkiej pracy, stać się waż-
nym ośrodkiem zainteresowania, przekazać swą wiedzę.

Obraz wsi z podpiotrkowskich wypraw jest w mojej pamięci równie idylliczny 
i nostalgiczny jak wspomnienie muzeum, choć może nie tak wyraźny. Wieś do tej 
pory jawi mi się jako miejsce spokojne, ciekawe i piękne, w odróżnieniu od głośne-
go, zatłoczonego, brudnego i szarego miasta: „Wieś, identyfikowana z przeszłością, 
jest sensownością pierwotną i jako taka stanowi kontrapunkt dla rozproszonych sen-
sów metropolitalnej przyszłości”24.
23 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, dz. cyt., s. 22-23.
24 W. J. Burszta, Czytanie kultury…, dz. cyt., s. 101.
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Eliade powiada, że współczesny świat człowieka, przytłoczonego licznymi obo-
wiązkami społeczeństwa przemysłowego, jest pozbawiony stałego centrum, do któ-
rego zawsze można się odnieść i na którym można oprzeć rozumienie świata. W 
naszej wędrówce mamy do czynienia z fragmentami roztrzaskanego uniwersum, 
złożonego z miejsc pozbawionych znaczenia, do których to zbliżamy się bądź od 
nich oddalmy. Nawet jednak w tym świeckim przeżywaniu przestrzeni można od-
naleźć pozostałości sakralnej przestrzeni niehomogenicznej: „Ale i w obrębie tego 
świeckiego przeżycia przestrzeni [...] istnieją na przykład obszary jakościowo inne 
od pozostałych: ojczyzna, pejzaż pierwszej miłości czy pewne miejsca w obcym 
mieście, jakie odwiedzaliśmy w latach młodości. Wszystkie te miejsca zachowu-
ją nawet dla człowieka całkowicie niereligijnego znaczenie specyficzne, »jedyne w 
swoim rodzaju«; są to »święte zakątki« jego prywatnego uniwersum”25.

Po wielu latach zdaję sobie sprawę, że to muzeum i okoliczne wsie piotrkowskie 
są dla mnie ważnymi punktami odniesienia. Tym ważniejszymi, że stanowią cen-
trum mojej nostalgicznej pamięci dzieciństwa, nacechowanej pozytywnie i mającej 
charakter stałego, pewnego punktu odniesienia: „Przeszłość taka ma często status 
mityczny, gdyż jest niezmienna, jest wartością, która przechowuje się mimo płyną-
cego jednokierunkowo nurtu życia: to oaza pamięci”26.

Z pejzażu tego uniwersum najlepiej zapamiętałem muzeum, pozostałe obrazy nie 
są już tak wyraźne. Mitologizują one muzeum i wieś, ukazując je jako krajobraz 
prawdziwie intymny, przeżywany w wewnętrznej retrospekcji znaczącego miejsca, 
które, jak wiemy, jest „zorganizowanym światem znaczeń. Jest w istocie pojęciem 
statycznym”27. Ta właśnie statyczność przydaje mu cech stałego centrum.

Po latach, odwiedzając muzeum, odkryłem, że choć sam zamek się nie zmienił, a 
ekspozycje są właściwie takie same jak trzydzieści lat temu, to ten świat stracił wiele 
ze swej atrakcyjności i swojskości, stał się obcy. Przeszłość pozostała obecna tylko w 
obrazach pamięci i zachowana na zdjęciach, którym nostalgia nadaje znaczenia. „Sens 
nostalgii implikuje tęsknotę za czymś nieobecnym albo dalekim i minionym, z innych 
czasów. [...] Pisząc te słowa, mam przed oczyma ‘moją’ mazurską Tardę, miejsce tyleż 
dla mnie mityczne, co nieustannie postrzegane już głównie przez pryzmat nostalgicz-
nej ewokacji. Kiedy, po raz kolejny, przybędę tam latem, znów się przekonam, że 
‘mojej’ Tardy już nie ma [...]”28 – pisze Wojciech Burszta i wypada się z nim zgodzić.

Moje miejsce z dzieciństwa – piotrkowskie Muzeum – odeszło w przeszłość, sta-
jąc się częścią mojej tożsamości i samowiedzy, budowanej w relacji ze światem.

Stopniowo, w miarę jak zaczynałem dorastać, zainteresowanie Muzeum przyga-
sło. Może stało się tak dlatego, że Mama już tam nie pracowała i w końcu przepro-

25 M. Eliade: Sacrum i profanum. O istocie religijności, tłum. R. Raszke. Warszawa, 1999, s. 18; W. J. 
Burszta, Czytanie kultury…, dz. cyt., s. 101.

26 W. J. Burszta, Czytanie kultury…, dz. cyt., s. 100.
27 Yi- Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, dz. cyt., s. 224.
28 W. J. Burszta, Czytanie kultury…, dz. cyt., s. 101.
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wadziliśmy się z Piotrkowa do Łodzi. Skończyły się lekcje muzealne i wycieczki na 
wieś. Poszedłem do szkoły, która nigdy nie stanęła w jednym szeregu z piotrkow-
skim Muzeum, przeciwnie – porównanie zawsze wypadało na niekorzyść nowego 
miejsca. To były dwa diametralnie różne światy. Łódź była miejscem obcym, które-
go nie akceptowałem, nie rozumiałem i tak naprawdę nigdy w nim nie zamieszka-
łem: „Człowiek w swym byciu konstytuuje związek z otoczeniem, dzięki któremu 
on zostaje mieszkańcem, a miejsce i okolica stają się jego domem. Okolica bliska i 
przyswojona, domowa, nabiera swych cech swojskości jedynie dzięki temu, że zo-
staje wypełniona określonymi jakościami, że staje się jednoznacznym zbiorem treści 
ukonstytuowanych i dostępnych w zrozumieniu. Związek zamieszkiwania jest więc 
[...] relacją duchową, stosunkiem zrozumienia”29.

Jeszcze przez kilka lat, przy każdych odwiedzinach u rodziny w Piotrkowie, sa-
motnie powtarzałem rytuał zwiedzania Zamku. Brakowało mi towarzystwa Dziadka, 
który zmarł po ciężkiej chorobie. W końcu zupełnie przestałem odwiedzać Muzeum, 
skupiając się – jak mi się zdawało – na ważniejszych sprawach. Być może starałem 
się zepchnąć zbyt bolesne wspomnienia do sfery podświadomości.

Jednak pozostała we mnie ciekawość przeszłości, zainteresowanie historią i in-
teresującymi opowieściami. Być może, dlatego w końcu zwróciłem się w stronę 
refleksji antropologicznej.

Doświadczanie miejsc młodości i dzieciństwa to intymne przeżycie, wyłaniające 
się z całą mocą ze, zdawałoby się, zapomnianej przeszłości: „Intymne doświadcze-
nia tkwią w nas tak głęboko, że nie tylko brakuje nam słów, żeby je wyrazić, ale czę-
sto nie jesteśmy ich nawet świadomi. Kiedy z jakichś powodów wypływają one na 
powierzchnię naszej świadomości, występują wówczas z ogromną mocą, której nie 
mogą dorównać żadne zamierzone działania czy przemyślane doświadczenia”30.

Do Muzeum powróciłem dopiero kilka lat po studiach, kiedy poszedłem pokazać 
Zamek mojemu synowi. W momencie, kiedy weszliśmy na podwórze, wspomnienia 
pojawiły się z całą siłą pierwszych wrażeń dzieciństwa. Zdałem sobie sprawę, że 
powinienem uczynić coś bardzo ważnego – przekazać wiedzę, którą kiedyś mnie 
obdarzono. Muszę pokazać, przypomnieć sobie i poznać na nowo przestrzeń i miej-
sce, centrum mojego dzieciństwa, które kiedyś były dla mnie tak znaczące i, dzięki 
obecności dziecka, powtórnie znaczące się stały.

Na koniec spróbuję odnieść się do propozycji problemowych, jakie zasugerowali 
Gospodarze i Organizatorzy „Jesiennych Warsztatów Antropologicznych”. Nie od-
ważę się jednak uogólniać swoich spostrzeżeń, zaznaczam, że dotyczą konkretnego, 
prywatnego doświadczenia.

Starałem się powiedzieć, czym było i czym jest dla mnie osobiście muzeum we 
współczesnej kulturze: miejscem szczególnie ważnym, współtworzącym światy 
29 H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice…, dz. cyt., s. 10-11.
30 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, dz. cyt., s. 173.
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ludzkiej świadomości, tożsamości i pamięci. Pozostaje mi życzyć, żeby każdy mógł 
cieszyć się odkrywaniem na nowo takich miejsc jak Piotrkowski Zamek.

Zasady, jakie dziś rządzą kolekcjonowaniem dzieł, stających się eksponatami mu-
zealnymi, zdają się w piotrkowskim Zamku pozostawać takie jak w przeszłości. Nie 
ma tu miejsca na eksperymenty, być może ze względu na charakter muzeum i jego 
tradycje.

Zmieniają się nieco zakresy zainteresowań muzealników, a obszarom kolekcjo-
nowanej i wystawianej sztuki nadaje się inne nawy. I tak na przykład, w paździer-
niku tego roku, otwarto w piotrkowskim muzeum wystawę „Malarstwa ludowego 
i nieprofesjonalnego w województwie łódzkim”, a nie, jak w przeszłości bywało, 
„sztuki ludowej”. Jednak przede wszystkim o kolekcjonowaniu decydują finanse, a 
z tym jest, co tu dużo ukrywać, niezbyt dobrze. Nie ma mowy o otaczaniu konkret-
nych twórców mecenatem czy o corocznych konkursach sztuki.

Co do konfrontacji koncepcji i postulatów środowiska akademickiego ze sferą 
praxis, pozostającą domeną muzealników, to muszę ze zdumieniem przyznać, że by-
łem jedynym od długiego czasu przedstawicielem tej pierwszej grupy, jaki pojawił 
się na Zamku. Z początku wzięto mnie za studenta ostatniego roku, piszącego pracę 
zaliczeniową, a kiedy się okazało, że chodzi o coś zupełnie innego, przyglądano mi 
się niczym rzadkiemu okazowi muzealnemu. Rozmowę ze mną, potraktowaną jako 
konsultację, wpisano nawet do odpowiedniego zeszytu. Muszę jednak powiedzieć, 
że przyjęto mnie bardzo miło i okazano wszelką możliwą pomoc.

Stosunkowo najlepiej wygląda edukacja i propagowanie wiedzy wśród publicz-
ności muzealnej i społeczności ziemi piotrkowskiej.

Muzeum wciąż, jak dawniej, proponuje i prowadzi lekcje muzealne na wysokim 
poziomie, dotyczące tematyki historycznej, archeologicznej i regionalnej, przezna-
czone dla młodzieży szkolnej. Jest też ośrodkiem propagującym kulturę wysoką. 
Odbywają się tu warsztaty instrumentalno-wokalne i koncerty muzyki poważnej.

Brak polityki marketingowej, aktualnych folderów, wydawnictw o charakterze 
promocyjnym, popularyzatorskim czy choćby okolicznościowym, przesądza o sła-
bych relacjach z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym lub publicznością 
instytucji.

Jak sądzę, przyczyną nie jest tu brak chęci ze strony Muzeum, które kiedyś pro-
wadziło aktywną działalność wydawniczą i popularyzatorską, a niedostatek środków 
finansowych. Jedyną nowością jest strona internetowa, dzięki której piotrkowskie 
Muzeum funkcjonuje w cyberprzestrzeni. Jednak jej skromna graficzna oprawa nie 
pozwala na wirtualne zwiedzanie i oglądanie zbiorów.

Muzeum w Piotrkowie. Refleksje nostalgiczne
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W niniejszym podsumowaniu krótko zrekapituluję to, co usłyszeliśmy, eksponu-
jąc tezy zawarte w poszczególnych referatach. Nadto pozwolę sobie na uzupełnia-
jące komentarze, które proszę uznać za wprowadzenie do naszej wspólnej dyskusji 
o problemach poruszanych w kolejnych wystąpieniach lub też o zagadnieniach wy-
wołanych odbiorem referatów.

Krystynę Piątkowską1 intrygowały przede wszystkim dwie kwestie. Pierwsza, to 
problem tożsamości rozpatrywany w dwóch aspektach. Jeden to problem miejsca: 
co tworzy tożsamość miejsca – jaki zespół cech musi je dookreślić? Drugie pytanie 
można sformułować w trybie warunkowym: jeżeli tożsamość jest kreowana, to two-
rzy ją ciągła – jak każda – narracja, ale jednocześnie zmienia się ona historycznie. 
Istnieją przy tym dwa typy tożsamości konstruowanej: jeden niepodtrzymywany 
przez instytucję i drugi oficjalny, kanoniczny. Ale też trzeba powiedzieć, że ciągle 
się one dekonstruują w działaniu. W tym kontekście padały pytania o istotę muzeum. 
Jest ono wyrazem kanoniczności kultury – tej właśnie podtrzymywanej tożsamości – 
jest zatem „robieniem historii”, jest też podtrzymywaniem tożsamości miejsca, gdyż 
może być ramą dla narracji, ale może być również narratorem. Jest częściej wyrazem 
tożsamości zadekretowanej, państwowej, często opresywnej. Postmodernistyczna 
wykładnia oglądu tej rzeczywistości skłania do tego, aby podważać te tezy, stwier-
dzając, że muzeum powinno być zmienne, ruchliwe, dokumentować sfery odrzucane 
i marginalizowane.

Jako komentarz warto tu od razu wskazać na ambiwalencję idei muzeum2. Szcze-
gólnie dobrze korespondują teksty Krystyny Piątkowskiej i Krystyny Wilkoszew-
skiej w kwestiach zawłaszczonych dzieł, mających świadczyć o tożsamości, roli me-
diów w prezentacji i – co za tym idzie – przemieszania kultury elitarnej i egalitarnej, 
funkcji zabawowo-dydaktycznej i merkantylnej w stosunku do misji muzeum jako 
tekstu kultury wysokiej (kanonicznej). 

Krzysztof Piątkowski3 konkludował – muzeum to swoisty obraz śmierci kultury. 
W muzeum kultura nie żyje. Muzea etnograficzne tymczasem powinny czy też chcą 

1 K. Piątkowska, Muzeum i tożsamość.
2 Pisała o tym K. Wilkoszewska, Muzeum sztuki: od Luwru do Bilbao. Katowice, 2006, s. 9-10.
3 K. Piątkowski, Iluzje etnograficzne – kontekst muzealny.
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pokazywać życie. Stąd rodzi się paradoks i pytanie – jak go rozwiązywać? Stwier-
dził też, że polskie muzealnictwo powstawało w innych kontekstach niż na tzw. Za-
chodzie Europy. Podkreślił, że rolę polskiego muzeum wyeksponował ponad miarę 
„polski inteligent”, który wymyślił tak zwaną ideę narodową i w specyficzny sposób 
ją zsakralizował. Pojawiają się więc w obiegu społecznym mityczne wersje historii i 
kultury. Tworzą one atmosferę, w której działa polskie muzealnictwo.

Tymczasem postmodernizm pokazał, że dotychczasowe metafory opisu etnogra-
ficznego są nieadekwatne i niewystarczające do dzisiejszej sytuacji komunikacji 
kulturowej. Postmodernizm jest – właściwie rzecz biorąc – diagnozą stanu kultury i 
społeczeństwa. Wraz z nim pojawiły się intrygujące pytania. Przede wszystkim hi-
pochondryczny problem odnoszący się do samej antropologii. Antropologowie, sta-
wiając pytania o własna naukę, pytają o jej nowe zakresy i problemy. Wśród nich jest 
kwestia statusu muzeum etnograficznego. Czego jest ono reprezentacją: kultur czy 
ideologii zbierających artefakty antropologów? Ogólnie rzecz biorąc, nieznośna jest 
już taka antropologia. Piątkowski stwierdza jednak, że antropologia nie zniknie, nie 
musi zmieniać swoich zainteresowań. Wystarczy jedynie zmieniać punkty widze-
nia. Muzeum natomiast jest formą dyskursu, który trzeba umieć interpretować, tym 
bardziej że muzeum musi się zmienić, gdyż we współczesnej kulturze nieprawdopo-
dobnie wzrosła rola obrazu w konstruowaniu i dokumentowaniu rzeczywistości.

Zgadzając się z autorem co do tez o postmodernistycznej diagnozie, zwracam jed-
nak uwagę, że to nie tylko „polski inteligent” przydał narodowi nadmiar ideowych 
znaczeń. To był w swoim czasie proces znany w całej Europie: od Rosji przez Bał-
kany, po Włochy, Francję i Niemcy4.

Jan Święch5 powiedział, że muzea zawsze były prowadzone pod czyimś nadzo-
rem. W drugiej połowie XIX wieku, kiedy pojawiły się muzea etnograficzne, były 
to – i pozostały jako jedyne – które zajmowały się życiem codziennym. Kolekcje 
powstawały tu w kontakcie z uczonymi. Polskie muzea mają wyjątkową historię. 
Nurty naukowe, które odciskały się szczególnie na ich wyrazie, to ewolucjonizm 
Kazimierza Moszyńskiego i fenomenologia Cezarii Baudouin de Courtenay. W pa-
wilonowych muzeach przeważa koncepcja teoretyczna Kazimierza Moszyńskiego. 
W skansenach – fenomenologia. Poprzez fenomenologiczne konstruowanie kontek-
stu można było pokazywać przedmioty tak, że nawzajem się komentują, jest tu więc 
ewidentna przewaga nad pawilonowymi sposobami ekspozycji. Dalej, jak wyraził 
się autor, pojawia się kwestia mistyfikacji i imitacji. Aranżacja w skansenach ma za 
zadanie tworzyć atmosferę z wykorzystaniem przedmiotu codziennego, zużytego, 
wypracowanego – jest więc czymś, co realizuje ideę Cezarii Baudouin de Courte-
nay.

Natomiast bardzo istotną sprawą jest to, iż zerwał się związek pomiędzy spojrze-
niem naukowym a muzeologicznym. W latach 1960. i 1970. muzealnicy się zagubili. 
4 Pisał o tym szczegółowo choćby G. Cocchiara, Dzieje folklorystyki w Europie. Warszawa, 1971.
5 J. Święch, Kolekcjonerskie rozdroża muzealnictwa etnograficznego w Polsce.
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Zasadne okazało się pytanie, co i jak przedstawiać. Stąd też powstała istotna luka 
w zbiorach muzealnych. Tymczasem przy współczesnych zmianach kulturowych i 
koncepcji ich przedstawiania trzeba pamiętać, że muzea powinny gromadzić artefak-
ty reprezentujące na przykład subkultury. Powinny gromadzić zbiory tak, by można 
było pokazywać konteksty istnienia rozmaitych przedmiotów i dzieł sztuki.

Maciej Kwaśkiewicz6 pytał o istotę zabytku, muzeum, dobra kultury i dziedzic-
twa. Przedstawił nam definicje encyklopedyczne i prawne, stwierdzając, że istnieje 
specyficzny rodzaj zabytku, który określił jako „zabytek niematerialny”, mając na 
myśli pewien wytwór ducha, czyli przekonanie, sąd wartościujący lub ideę. Pyta-
nie, jak chronić i jaki status prawny może mieć rzecz nieuchwytna. Dodam, że z 
takimi problemami pojęciowymi borykamy się nie tylko my. W antropologii pada-
ły już pomysły dowartościowujące naszych rozmówców, którzy, odsłaniając swoje 
najgłębsze przeświadczenia, powinni uchodzić za współautorów tekstów antropolo-
gicznych. Czym pozostaje wypowiedź „krajowca” w naszym cywilizowanym świe-
cie, gdzie obowiązuje copyright? Stąd też pytanie, jak je chronić i jaki status prawny 
mogłyby mieć tego rodzaju wytwory? Kwaśkiewicz postawił też pytanie, na które 
nie on jeden szuka odpowiedzi. Kim jest muzealnik – etnograf stale będący z jednej 
strony „grafem”, a z drugiej „logiem”, czyli pozostający pomiędzy opisywaniem a 
interpretowaniem? Czyje w takich przypadkach prawdy reprezentuje?

Katarzyna Kuligowska7 przedstawiła nam projekt znany z muzeów holenderskich, 
które w oparciu o tzw. style uczenia się wywiedzione z pomysłów amerykańskiego 
psychologa społecznego nazwiskiem Kolb. Pokazała nam, jak zastosowane zostały 
do edukacyjnego wymiaru ekspozycji cztery style recepcji, wyróżnione przez wspo-
mnianego autora: nauczyciel, teoretyk, decydent i działacz. Zauważmy, że każde 
porządkowanie ma swoja wagę, ale sama autorka trafnie skonstatowała, że zbytnie 
skupianie się na widzu prowadzi do tego, że ekspozycje te w wymiarze intelektual-
nych możliwości i przesłania mieszczą się na poziomie dość przedszkolnym.

Karol Walczak8, skupiając się na ekspozycjach w skansenach, przypomniał pro-
jekt rozwoju kultury, który został stworzony jeszcze w latach 1970. Zmiany, jakie 
zaszły po roku 1989, spowodowały, że muzeum musi działać w dwóch sferach: kul-
tury wysokiej i popularnej, a także – co bardzo ważne – musi sobie radzić z finansa-
mi i przyciągać zwiedzających. Wychodząc od tego rodzaju obserwacji, przeanalizo-
wał zawartość treściową folderów reklamowych rozmaitych skansenów, pokazując, 
co te skanseny reklamują i co te skanseny oferują dla nieprzygotowanego fachowo 
widza. Wskazywał, że bardzo często chodzi przede wszystkim o kuchnię regionalną 
i produkcję rzemieślniczą jako ważne elementy ożywiania skansenu.

6 M. Kwaśkiewicz, Zabytek niematerialny – rozważania nad definicją, świadomością i praktyką mu-
zealną.

7 K. Kuligowska, Perspektywa zwiedzającego w muzeach holenderskich.
8 K. Walczak, Aby miło i przyjemnie spędzić czas... Przekształcenia ofert muzealnych ostatniej dekady.

Dyskusja panelowa



156

Jarosław Sobieraj9 przedstawił tekst korespondujący z wystąpieniem rozważają-
cym istotę zabytku. Autor jest archeologiem, więc wiadomo, że intryguje go śmierć 
i resztki pośmiertne, gdyż archeologię można scharakteryzować jako taką właśnie 
„turpistyczną” naukę. Zaintrygował go niezwykle ważki, acz często nieuświadamia-
ny, problem statusu ludzkich szczątków. Mogą bowiem mieć status zabytku lub zsa-
kralizowanego przedmiotu, a zależy to od miejsca pochówku i miejsca znalezienia. 
Jeżeli chciałoby się zmienić status takiego znaleziska, to trzeba wykonać dziesiąt-
ki rozmaitych zabiegów o charakterze prawno-administracyjnym. Co, na przykład, 
zrobić z trupem, którego znaleziono poza cmentarzem? Zahaczamy tu o kwestie 
kulturowych postaw wobec śmierci, a więc o bardzo ważne problemy etyczne. Zaj-
mowały się tym rządy wielu państw. Znamy przypadki, kiedy to rządy w imieniu 
swoich obywateli domagają się zwrotu trupów czy też kości osób, które zostawały 
uznane za pewną mityczną podwalinę wizji tożsamościowej lub narodowościowej. 
Muzeum natomiast nadaje szczątkom ludzkim nowe wymiary, należą one do dys-
kursu naukowego i lokuje się je zupełnie gdzie indziej.

Iwona Święch10 zwróciła uwagę na istotne zagadnienie, które mieści wśród tych 
rozważających naturę zabytku. Mianowicie istnieje już nowa kategoria zabytków 
– są to fotografie gromadzone czasem w specjalistycznych muzeach. Dodam, że 
mogą to być nie tylko fotografie, ale wszelkiego rodzaju kopie. Znam takie muzeum 
w Lund, które kolekcjonuje kopie bądź wstępne projekty lub prace w fazach po-
średnich, zanim osiągną w zamiarze artysty kształt ostateczny. Na przykład rzeźby 
Henry Moore’a są w Londynie, a w Lund eksponuje się poszczególne fazy jego 
projektów. Jest to sprawa intrygująca.

Opowiadała nam Iwona Święch o fotografii jako niezwykle interesującym w tej 
chwili zabytku muzealnym. Nasuwają się tu pytania: czym ona jest, co jest unikatem 
– co kopią? Co jest oryginałem, a co mechanicznym przetworzeniem? Pierwsze ko-
lekcje fotograficzne zgromadziły muzea nowojorskie, a następnie Albert Museum. 
W Polsce dopiero w latach 70. XX wieku muzeum wrocławskie, a później muzeum 
w Łodzi zaczęły zbierać fotografie. Krakowska instytucja11 istnieje dopiero od 1986 
roku. Ważne jest więc pytanie, jak tworzyć takie właśnie kolekcje? W potocznym 
odbiorze fotografia pozostaje przede wszystkim dokumentem, a przecież może mieć 
równocześnie wymiar artystyczny. Z antropologicznego punktu widzenia fotografia 
jest świadectwem obyczajowym i emocjonalnym. Co zatem jest autentycznością w 
fotografii: rodzaj przedstawionych sytuacji czy wysnuta z niej wartość dokumen-
tacyjna? Co jest przesłaniem obrazu, kiedy mamy do czynienia z zamiarem arty-
stycznym? Jak czytać fotografię, której kontekstów nie znamy? Fotografia, która 
kiedyś mogła być dokumentem rodzinnym albo obyczajowym, dzisiaj rozumiana 
jest zupełnie inaczej.
9 J. Sobieraj, Kilka słów o problemie szczątków ludzkich w archeologii.
10 I. Święch, Fotografia jako szczególny przedmiot muzealny.
11 Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
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Takie refleksje epistemologiczne nasuwają się, gdy myślimy o fotografii. Zbi-
gniew Benedyktowicz pisał, że o fotografii można mówić „w odniesieniu do rozu-
mienia rzeczywistości, do teorii percepcji, do sposobu postrzegania świata, do sło-
wa, do języka, do opowieści, do metafory, do historii, do czasu, do mitu, do poezji, 
do rzeczywistości sacrum, i na różny sposób można rozważać problem realizmu, 
prawdy obrazu, jego nieprzeźroczystości, uwikłania w konwencje czy niewysłowie-
nia”12. Fotografia jest dla antropologii tekstem kultury i o kulturze. Nie chodzi przy 
tym wyłącznie o to, by była źródłem lub opisem, ale aby na jej podstawie można 
było wnioskować o kulturowej aurze przeszłości, czytać wzory reakcji kulturowych 
i stereotypy. Potrzebna jednak jest do tego dodatkowa wiedza kontekstowa.

Współcześnie, kiedy wypracowano całą metatekstową interpretację tego, czym 
jest fotografia – przypomnę, na przykład, dzieła Johna Bergera i Rolanda Barthesa – 
nagle pojawiła się fotografia cyfrowa, która całą tzw. tajemnicę fotografii zburzyła, 
bo nie ma już efektu zaskoczenia, kiedy nie wiemy, co w fotografii powstanie w 
wyniku procesu chemicznego, który zaszedł na światłoczułej błonie. To jest nowy 
problem: kiedy fotografia może istnieć in potentio w pamięci cyfrowej?

Rafał Nawrocki13 podzielił się refleksjami o nowym, multimedialnym Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Na podstawie pewnych tez o społecznej recepcji tego mu-
zeum wysnuł intrygujący wniosek o przeszłości swoiście uśmiercanej po to, by słu-
żyła pamięci zbiorowej. Wykorzystując metaforyczną opowieść o podwójnej śmierci 
psa w bajce, dowodził, że emocje społeczne potrzebne do konstruowania przeszłości 
wywołuje się poprzez podwójną śmierć historii rzeczywistą i symboliczną. Wynikła 
z tego druga ważna teza mówiąca obrazowo, że żywe muzeum to nie jest takie, gdzie 
krowa stoi i sika mlekiem, żywe muzeum pobudza nasze emocje. Emocje, których 
oczekujemy. Oczekują ich realizatorzy pomysłu oraz widzowie. Służy więc muzeum 
przede wszystkim potrzebie tożsamości. Równocześnie poprzez miejsce, w którym 
to muzeum się znajduje, prowadzi się tzw. politykę historyczną. Z antropologiczne-
go obowiązku (nieustannego komentowania rzeczywistości) dodajmy, że tu muzeum 
zamiast świątynią prawdy – jest elementem mitologizowania dziejów współczesnej 
Polski. Politykom IV RP dla celów perswazyjnych potrzebne było „stare/nowe” po-
czucie tożsamości narodowej. W Muzeum Powstania Warszawskiego perswazja za 
pomocą nowoczesnych środków ekspresji medialnej utrwala pamięć idei.

Tak oto na naszych oczach powstają muzea idei raczej niż rzeczy. Rzeczy dobrane 
odpowiednio stają się tylko funkcją idei. Podobnie będzie zapewne w powołanym 
2 maja 2006 roku Muzeum Historii Polski – na razie jeszcze bez ekspozycji. Jak 
wiadomo, w projekcie mówi się, że docelowo znajdzie ono miejsce w Warszawie w 
odbudowanym Pałacu Saskim. Projekt ten jest częścią dyskusji, jaka toczy się obec-
nie o kształt polskiego współczesnego patriotyzmu.
12 Zob. Z. Benedyktowicz, Antropologia wizualna i wizualność w antropologii. „Polska Sztuka Ludo-

wa. Konteksty”, 1997, nr 3-4, s. 4.
13 R. Kleśta-Nawrocki, Muzeum Powstania Warszawskiego – muzeum pamięci IV RP.
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Kategorie patriotyzm i naród stają się monetą, którą łatwo obracać. Wystarczy po-
słuchać deklaracji naszych polityków lub audycji Radia Maryja. Wiadomo, że każda 
grupa istnieje dzięki więzi, więc jej elementów nieustannie poszukuje. Jeżeli nie 
znajduje innej formy identyfikacji, bo świadomość i uczestnictwo w życiu zbioro-
wym są niskie, to pozostaje jako punkt odniesienia hipostaza – naród. Dlatego hasła 
narodowe trafiają na podatny grunt, ale są płytko osadzone ze względu na potocz-
ność użycia. Naród i Polak przestają mieć sens, jeżeli służą ocenie życia codzienne-
go. Jeżeli przedostają się do kultury popularnej, to wystarczą zewnętrzne oznaki lub 
gesty wystarczające za emocje patriotyczne. Są one jednak złudne, szybko wzrastają 
i natychmiast gasną. Tak dzieje się na przykład podczas widowisk sportowych. Nie 
wiadomo, dlaczego mecz piłkarski ma być manifestacją jedności narodowej. Oto 
nowe problemy – jak to pokazać w muzeum.

Opowieść Marcina Kępińskiego14 z założenia miała być antropologicznym wspo-
mnieniem, rekonstrukcją emocji po latach, kiedy odwiedza się rodzinne miejsca i 
wspomnienie dzieciństwa wywołuje nostalgiczne doznania, które te miejsca nazna-
czają magicznie. Ta opowieść z indywidualnej perspektywy miała przybliżyć nam 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Powinna jednak też być autoironiczną antro-
pologiczną interpretacją (to cecha współczesnej antropologii) tego, jak zmieniają się 
punkty widzenia, bo antropologia to swoista aporia prawdy o rzeczywistości.

Wojciech Olszewski15 wyszedł od projektu muzeum, jakie Cezaria Baudouin de 
Courtenay zakładała w Uniwersytecie Wileńskim. Uważała je i wykorzystywała 
jako rodzaj pomocy naukowej. Autorka projektu, wybitny etnolog, pozostawiła na-
wet szczegółową instrukcję, zatytułowaną Wskazówki dla zbierających przedmioty 
dla Muzeum Etnograficznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie16.

Referujący postawił więc pytanie: co z tych zostało w muzeach, wystawach i ma-
gazynach muzealnych. Autor jest przekonany, że jej projekt muzeologiczny przetrwał 
próbę czasu i może być nadal przydatny. Równocześnie zreferował pewien ciekawy 
pomysł: poprzez tych, którzy uczą się etnografii, poprzez wrażenia studentów odby-
wających praktyki muzealne, opowiedział nam, co z muzeum wynoszą, jak studenci 
odbierają muzeum i ekspozycje. Oceny studenckie okazały się niezwykle krytyczne. 
Wiemy, że czasem takie naiwne pytania i krytyki są ożywcze – w końcu to dziecko 
krzyknęło „Król jest nagi!”. Jednak trzeba też popatrzeć i na studentów krytycznie, 
brak pewnej wiedzy i doświadczenia czyni ich obserwacje zbyt pochopnymi.

Tekst Ewy Nowiny-Sroczyńskiej17 traktował o kontestującej rzeczywistość i sztu-
kę oficjalną grupie awangardowej, znanej powszechnie pod nazwą Łódź Kaliska. Jej 

14 M. Kępiński, Muzeum w Piotrkowie. Refleksja nostalgiczna.
15 W. Olszewski, Muzeum etnograficzne w procesie dydaktycznym studiów etnograficznych. Kilka uwag 

praktyka.
16 Zob. C. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, Łańcuch tradycji. Warszawa, 2005, 

s. 49-66.
17 E. Nowina-Sroczyńska, Z awangardy do historii: Łódź Kaliska Muzeum.
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działania i manifesty w schyłkowej fazie istnienia były dokumentowane już przez 
muzeum. Sami uczestnicy grupy postanowili też własną twórczość w pewien spe-
cyficzny sposób zmuzealizować. Zwyciężyła wśród nich idea muzeum, gdyż uznali 
– mówi autorka tekstu Ewa Nowina-Sroczyńska – że znajdą dzięki temu sposób ko-
munikacji oraz uratują konteksty swojej sztuki. Również z muzeum grupa uczyniła 
pewien manifest własnej twórczości. Dawna karnawalizacja własnej sztuki i rzeczy-
wistości, będąca protestem społecznym, obecnie przeniosła się w inny wymiar: stała 
się protestem przeciw karnawalizacji kultury – komentuje te fakty autorka, antropo-
log. Karnawał był narzędziem do specyficznego opisu rzeczywistości, a teraz stał się 
rzeczywistością. Przeciwko temu obecnie owa grupa w takim świadomym wyrazie 
protestuje.

W tekstach wyżej streszczonych i skomentowanych przewijają się dwie ważne 
myśli. Po pierwsze to, że antropologia jako wiedza humanistyczna próbuje bronić 
swego oglądu świata i swoich przekonań, że pozostać może sobą tylko wtedy, gdy 
nie będzie nauką bezpośrednio użyteczną. Humanistyki nie należy zamienić na dzia-
łania marketingowe. Metatekstowe refleksje, jakie zaprezentowali uczestnicy, były 
właśnie takimi humanistycznymi komentarzami, których nie da się bezpośrednio 
przełożyć na działalność muzealną. Nie znaczy to jednak, że nie są one w muze-
alnictwie potrzebne. Taka autorefleksja i samoświadomość jest czymś, bez czego 
właściwie działać w muzealnictwie nie można. Pytanie, natomiast, niezwykle waż-
ne i ciekawe brzmi: jak ową wiedzę humanistyczną sfunkcjonalizować? Jak można 
przełożyć ją na działalność muzealną, nie tracąc jej humanistycznego wymiaru? Gdy 
uczynimy bowiem krok następny, poszukując dla muzeum środków komunikacji i 
perswazji, wtedy przechodzimy na inny poziom opisu rzeczywistości – na poziom 
socjologiczny, który jest aspektem użytkowym, a nie humanistycznym. Jest to nie-
zwykle trudne zadanie, jak te funkcje muzeum pogodzić.

Współczesne tendencje kulturowe, które zostały wyeksponowane przez referen-
tów, pokazują znakowy i semiotyczny charakter kultury. Jej istotą jest nieustanne 
krążenie tekstów w kulturze, produkowanie narracji i poszukiwanie tożsamości. 
Przedstawione metajęzykowe interpretacje pokazały, jak funkcjonuje muzeum, nie 
tylko jako instytucja, ale również jako tekst w odbiorze, w komunikowaniu spo-
łecznym. Są to różne poziomy komunikacyjne. Muzeum należy do kanonu kultury. 
Ale współcześnie tenże kanon ulega zmianie lub jest kontestowany. Przyjrzyjmy się 
takiej oto sytuacji społecznej, przy założeniu, że kanon jest wyrazem tożsamości, a 
muzeum ten kanon i tożsamość podtrzymuje. Zadajmy teraz pytanie, czy w warun-
kach polskich istnieje sytuacja tożsamości konstruowanej. Jestem przekonany, że w 
sytuacji polskiej i naszej tradycji kulturowej to jest pojęcie stosowane na wyrost.

W naszym kraju, przynajmniej na razie, jeszcze się świadomości nie konstruuje. 
Mamy tożsamość zadaną przez tradycję, wychowanie i jednoimienny charakter spo-
łeczeństwa – jeśli chodzi o świadomość religijną i przekonania historyczne. Istnieją 
oczywiście w kraju grupy marginalizowane i mniejszościowe, ale współżycie tych 
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grup nie wyznacza głównego wzoru kulturowego w Polsce. Dodajmy do tego, iż 
postromantyczny wzorzec przeżywania rzeczywistości jest ciągle w Polsce odna-
wiany.

Wydawało się, że na początku lat 90. odchodzi w przeszłość, gdy mówiło się, że 
ginie inteligencja, a jej miejsce zajmuje tzw. warstwa średnia. Przez pisma socjolo-
giczne i antropologiczne przewinęła się wtedy dyskusja, czy istnieje nadal warstwa 
inteligencka. Powiadano wówczas, że jest to przeżytek innego czasu, że potrzebna 
jest nam warstwa średnia, która będzie konsumować kulturę, równocześnie łożąc na 
nią. Jednak okazuje się, że taka warstwa w Polsce jeszcze się nie wykształciła, choć 
przypominam sobie ostatnią stronę czasopisma „Nowa Res Publica”: pusta biała 
płaszczyzna i napis: „Kultura masowa kulturze narodowej – Harlequin”. Mówi to 
trochę o zmianie postawy wobec kultury. Tymczasem koło historii odwróciło się 
znowu w stronę podtrzymywania znanej postawy neoromantycznej. Dowodzi tego 
pomysł Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Polski. Jest to re-
petycja właśnie w duchu romantycznych wzorów kulturowych. Tego się można 
spodziewać. Tak więc pozostaje w mocy pytanie: jak mamy sobie z tą tożsamością 
radzić?

Były wśród wystąpień i takie postulaty, by muzeum otworzyło się na współcze-
sność, na rzeczywistość, którą trzeba umieć notować. W takiej antropologicznej kry-
tyce muzealnictwa mieści się ciekawy problem.. Muzeum z istoty swojej powinno 
przechowywać i utrwalać czy też dialogować ze zmienną modą? Przedstawiając pro-
pozycję tożsamości kulturowej, powinno być trochę spóźnione czy kroczyć powinno 
w awangardzie? Czy zwrot ku współczesności spowoduje, że nie będziemy wie-
dzieli, czy mamy czynienia jeszcze z muzeum, czy już z domem kultury? Komu ma 
służyć muzeum: dydaktyce czy ironicznej nauce, historii czy zmityzowanej wersji 
dziejów, ma utrwalać tożsamość czy ją konstruować? W zamiarze krytyki antropolo-
gicznej, którą przeprowadziło tutaj kilku autorów, pojawia się założenie, że muzeum 
mogłoby pobudzać gry intelektualne w procesie wymiany i komunikacji, stając się 
miejscem dla idei, dyskusji i polemik wewnętrznych, dając okazję i przestrzeń do 
rozmów między eksponowanym tekstem kultury a widzem, przechodniem i uczest-
nikiem.

W kontekście całej powyżej zreferowanej warsztatowej dyskusji warto zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden problem. Na relacje pomiędzy ideą muzeum a jego instytu-
cjonalną organizacją.

Gdy współcześnie myślimy o muzealnictwie, to stawiamy problemy i pytania 
pochodzące z odmiennych dyscyplin wiedzy. Z jednej strony mówi się o zarządza-
niu, a z drugiej, mówi się o etnologii(grafii) i antropologii kultury w odniesieniu do 
swoistego zjawiska (tekstu), jakim jest muzeum. By połączyć w jedno dwa tak różne 
zakresy, trzeba dobrego przemyślenia i zrozumienia problematyki.

Na przykład zarządzanie w kulturze jest problemem interdyscyplinarnym. Moż-
na wobec niego wybrać pragmatyczny poziom rozważań. Z tego punktu widzenia 
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(organizacji) analiza powinna uwzględniać istniejącą, ciągle niestabilną sytuację w 
polskim życiu zbiorowym. W sferze kultury jeszcze nie zostały utrwalone rozma-
ite struktury wewnątrzpaństwowe. Dlatego w muzealnictwie formy działania po-
szczególnych instytucji regulują przepisy i ustalenia różnego pochodzenia i poziomu 
ogólności. Przy czym ustawy, nawet te najogólniejsze, budzą czasem wątpliwości. 
W tych nowych relacjach formalnych i rzeczowych (organy założycielskie, kon-
trolne, fundacje, sponsorzy itd.) czegoś zapewne innego i nowego wymaga się od 
muzeów. Muszą więc one znaleźć dla siebie nowe sposoby istnienia.

Z tego, co mówiło się tu w dyskusjach o muzealnictwie, wynika, że muzeum to 
instytucja osadzona niejednoznacznie w systemie kultury. Jeżeli pominiemy kwestię 
rodzaju muzeum, to pozostanie rzecz zasadnicza: udział w poziomie komunikacji 
społecznej. Przypominam, muzeum – będąc metatekstem kultury – samo generuje 
teksty. Wówczas na poziomie perswazji społecznej może swoiście coś oferować, 
można w nim sprzedawać, można nim sterować, zarządzać itd. Ale Muzeum jako 
tekst kultury humanistycznej jest komentarzem kulturowym i jako taki jest „nie do 
sprzedawania”. Są to dylematy nie do rozwiązania, ale trzeba o nich mówić, ekspo-
nując stale wspomnianą dwoistość muzeum jako tekstu kulturowego. Chodzi w tych 
dyskusjach o pewien sposób interpretacji tego, czym jest humanistyka i jak w jej 
perspektywie można rozważać kwestie muzeum i zarządzania.

Tezą wyjściową takiej dyskusji powinno być przekonanie o humanistyce jako 
wiedzy, która w żaden sposób nie jest utylitarna. Humanistyka jest nie-socjologicz-
na, nie-pedagogiczna, nie-perswazyjna. W tym sensie jest społecznie nieużytecz-
na – jakby powiedzieli marksiści. W takim humanistycznym wymiarze muzeum 
(etnograficzne) jest wiedzą najwyższą, która nie ma cech konieczności życiowych. 
Spełnia się tu Arystotelesowska teza stwierdzająca, że „spośród nauk zaś ta, która 
jest bardziej pożądana ze względu na nią samą i przez wzgląd na poznanie, jest w 
większym stopniu mądrością niż ta, która jest pożądana ze względu na jej wyniki”. 
Humanistyka istniała zawsze dzięki ludzkiemu dążeniu do poznania. Ale współcze-
śnie coś się odwróciło w hierarchii wartości. Powszechne wykorzystywanie nauk do 
celów diagnostycznych, perswazyjnych i organizacyjnych, a więc – podporządko-
wanie praktyce czyni nauki społecznymi (przy czym jasne jest, że trzeba odróżniać 
samowiedzę od socjotechniki).

Przez stopniową socjologizację i ekonomizację wiedzy powstały nowe, dzisiaj już 
autonomiczne, zakresy badawcze. Pojawiły się fascynujące cele na poziomie zasto-
sowania, powstały całe nowe nauki odchodzące jednak od tradycji i ideału wiedzy, z 
których zrodziła się kultura humanistyczna. Nie chce się pamiętać, że humanistyka 
nie powinna być oceniana z punktu widzenia użyteczności, lecz jako efekt ludzkiego 
dążenia do poznania. Gdy się o tym zapomni, może się zdarzyć sytuacja, w której 
mamy specjalistę od zarządzania kulturą, co o niej samej niewiele wie. Gdy powstaje 
wiele nowych zakresów badawczych, one same stają się na tyle interesujące, że za-
poznana zostaje istota nauk humanistycznych w postaci, o jakiej tu mówię.
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Wynikają z powyższego – umyślnie wyostrzonego dla jasności wywodu, mojego 
przekonania – bardzo ważne pytania: jakie relacje powinny istnieć pomiędzy huma-
nistyką a naukami o zarządzaniu w odniesieniu do muzealnictwa? Czy mówienie o 
wystawie muzealnej jak o „produkcie” nie dehumanizuje idei muzeum? Jakie sfery 
kultury potrzebują (lub poddają się) zarządzaniu? Co w tych przypadkach jest huma-
nistyką? Jak łączyć teksty z poziomu pragmatycznego z tekstami z metapoziomów? 
Co wziąć za pierwotne (ważniejsze) – wiedzę o organizacji, zarządzaniu itp., czy 
charakteryzujące humanistykę myślenie o ludzkim myśleniu?

Do takich pytań skłania współczesna sytuacja muzealnika. Te bardzo trudne do 
rozstrzygnięcia pytania powinny tworzyć kontekst każdego szczegółowego proble-
mu podejmowanego przez muzeum. W wielu z nich na nowo ustala się tzw. misję 
instytucji, warto podkreślać i eksponować istotę (swoistą filozofię) humanistyczne-
go muzealnictwa. Warto wskazać na typ świadomości leżący u podstaw tego rodzaju 
myślenia. Jest to ważne w obecnej atmosferze intelektualnej postmodernistycznej 
humanistyki. Wspominana już przeze mnie antropologiczna hipochondria związana 
jest z drażliwymi pytaniami, jakie zaczęli stawiać sobie sami antropologowie. Z tej 
perspektywy muzeum etnograficzne to symbol kolonialnej przeszłości tej dyscypli-
ny wiedzy, to wciąż oznaka dominacji „białej mentalności” w świecie kultury. Stąd 
też nowa ekspozycja w Muzeum Człowieka w Paryżu akcentuje idee wielokulturo-
wości i tolerancji.

Mimo że historia polskiej etnografii jest inna, to przecież związana europejskimi 
prądami intelektualnymi, dzieli z nimi wspomniane niepokoje i nie jest niewinna. 
Polskie tradycje etnograficzne miały swoje idee organizujące działania ludoznaw-
ców, ówczesne polskie myśli, stereotypy i wyobrażenia budujące wiedzę i przekona-
nia o ludzie. Od końca XVIII wieku lokowano je w wysokich rejestrach związanych 
z powstającą romantyczną świadomością narodową, a ta od 200 lat ciąży na pol-
skich schematach przeżywania rzeczywistości. To dzięki niej mamy swoje pierwot-
ne szczepy, kresy, tutejszych, obcych i jeszcze inne możliwe podziały i kwalifikacje 
znajdujące swój wyraz w ekspozycjach muzealnych. Są też analogie do europejskich 
typów dominacji symbolicznej. Nie bez powodu pojawia się w Polsce krytyka tam-
tych postaw, uznawana za swoisty kolonializm kulturowy.

Jako członek kilku rad muzealnych wiem, jak wiele czasu i krytyki zajmuje w 
nich ocena organizacji i zarządzania. Gdy krytykuje się muzeum z tego punktu wi-
dzenia, często zapomina się o postawie rozumiejącego antropologa. Stwierdza się 
wówczas, że muzea nie mają jasno określonej misji, mają przestarzałą strukturę or-
ganizacyjną, a to utrudnia im działalność. Znane mi przykłady muzeów świadczą o 
tym, że muzealnicy są często dobrze zorientowani we współczesnej myśli antropo-
logicznej i w problemach nowoczesnego wystawiennictwa.

Powyższe stwierdzenia stają się znowu bardziej zrozumiałe w kontekście głów-
nego pytania: misja i zarządzanie czy humanistyczny punkt widzenia na muzeum? 
Niektórzy stawiają na zarządzanie. I co wtedy? Teoria zarządzania i język opisu 
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teorii wzięte z innego kręgu doświadczeń muszą zostać zaadaptowane do innej rze-
czywistości tak, by spełniały funkcje deskrypcyjne i projektujące.

Jak wiadomo, rozwijana w psychologii społecznej i etnolingwistyce teoria sche-
matów poznawczych i skryptów zachowań pozwala nam odkryć odzwierciedlone 
w języku normy oczekiwania dotyczące sposobów myślenia, sposobów działania, 
a nawet „sposobów odczuwania”. Ma więc język moc kreującą świat ludzkich inte-
rakcji. Jeżeli tak, to opis i definiowanie sytuacji społecznych w języku zarządzania 
nie są procesami neutralnymi, narzucają poprzez założony projekt poziom ingerencji 
społecznej. Obznajomiony z etno(socjo)lingwistyką antropolog zauważy, że poprzez 
język (styl wypowiedzi), jaki prezentują prace o organizacji i zarządzaniu, przebijają 
się społeczne osobowości ich autorów. Nie wiemy, kim oni są, ale można zasadnie 
domyślać się, w czym uczestniczą. Pragmatyzm, socjotechnika, zasady strategii ka-
muflujących cel główny działania – sukces organizacyjny, ergo finansowy, dowo-
dzą tego, że mimo kulturowego opakowania (nieustanne podkreślanie wagi misji) 
jest to nadal zbiór zaleceń dobrych raczej dla funkcjonowania firm handlujących 
mydłem. To nie wina antropologa, że taki charakter ma literatura przedmiotu – ta 
obcojęzyczna i ta polska, będąca wierną kopią anglojęzycznych oryginałów. Dlatego 
też przenoszenie teorii zarządzania w obszary komunikacji symbolicznej, tak jak to 
odbywa się w muzeum, bez koniecznej wielostopniowej adaptacji i redefinicji pojęć, 
gubi humanistyczny wymiar instytucji muzeum, na rzecz jego istnienia na poziomie 
wymiany społecznej, a nie refleksji.

I znowu pojawia się tu pytanie, problem podstawowy: co powinno być pierwsze 
– muzealnictwo humanistyczne czy misje, struktury, strategie? Muzeum może być 
tętniącą życiem organizacją, która wprawdzie często korzysta z przedmiotów, które 
przestały już pełnić swoje podstawowe funkcje użytkowe, ale można odkrywać w 
nich nowe sensy i wskazywać drogi życiowych wyborów – powiadają entuzjaści 
marketingu. I dodają: warunkiem jednak, by tak się stało musi być – poza finan-
sowaniem na odpowiednim poziomie – także i zarządzanie wedle nowoczesnych, 
twórczych reguł. Zarządzanie, które jasno określi reguły postępowania, wytyczy 
cele oraz sposoby ich osiągania.

Przytoczone wskazania, jak reguły zarządzania można zastosować w muzealnic-
twie dla ogólnego pożytku, zaczerpnąłem z pracy Katarzyny Barańskiej18. Przeko-
nanie, że poprzez organizację dojdziemy do odkrywania wyższych sensów huma-
nistycznych, jest wyrazem pewnej atmosfery współczesnego życia zbiorowego, w 
którym panuje przekonanie, że jego istota tkwi w marketingu, zarządzaniu projekta-
mi i w public relations. Gdzieś zaginęło takie podejście, w którym zaczynałoby się 
dyskusje od świata wartości, bowiem – w moim przekonaniu – tak zwana misja w 
projektach organizacyjnych jest funkcją zarządzania, mimo że postawiona na pierw-
szym miejscu, nie wywołuje skutków przypisanych takiej pozycji.

18 K. Barańska, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie. Kraków, 2004.
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Polskie etnograficzne kolekcje muzealne ilustrujące kultury pozaeuropejskie są 
w zasadzie wolne od konotacji kolonialnych. Nie atakuje się istoty ich istnienia jako 
pozyskiwanych nieuczciwie, podczas działań wojennych, mających na celu zdoby-
cie lub podporządkowanie nowych obszarów lub przy okazji dążenia do osiągnię-
cia dominacji nad podbitymi ludami. Nie znaczy to jednak, że ich miejsce i rola w 
polskim muzealnictwie są w pełni satysfakcjonujące. Przyjrzyjmy się zatem kilku 
wybranym problemom, jakie dotykają tę dziedzinę1.

Zarzucamy etnografom – muzealnikom (była o tym mowa także wczoraj), że cza-
sem brak im koncepcji gromadzenia zbiorów, zwracamy uwagę, że ograniczają się 
do zbierania wybranych dzieł, tworząc w efekcie własne, niepełne wizje rzeczywi-
stości, ograniczając zarazem możliwości interpretacji zjawisk kultury2. W muzeal-
nictwie „pozaeuropejskim” trudno stawiać im podobne zarzuty, bowiem spora część 
zbiorów, jakie w naszych muzeach są przechowywane, to dary niespecjalistów, ko-
lekcje podróżników: biologów, lekarzy literatów, językoznawców i naukowców in-
nych specjalności, którzy albo odsprzedawali swoje zbiory muzeom, albo oddawali 
je z bardzo różnych powodów. Niektórzy zbierali swoje obiekty z myślą o przeka-
zaniu do muzeum (między innymi Leopold Janikowski i Stefan Szolc-Rogoziński), 
inni oddawali swoje kolekcje czy obiekty muzeom z nadzieją przetrwania zbioru w 
całości. Motywem sprzedaży kolekcji często okazywała się także potrzeba zdobycia 
funduszy na kolejny wyjazd do Afryki czy Ameryki Południowej.

Już w latach 30. XX wieku stosowano metodę zamawiania obiektów u osób wy-
jeżdżających na wyprawy pozaeuropejskie bądź przebywających dłuższy czas na 
tych obszarach, dając odnośne wytyczne ewentualnym współpracownikom (metodę 

1 Autorka przez 18 lat pracowała w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Od paru lat 
zajmuje się historią i charakterystyką etnograficznych kolekcji pozaeuropejskich w Polsce. Swoje 
wystąpienie oparła na własnych doświadczeniach i badaniach. Niektóre z wykorzystanych w arty-
kule informacji pozyskała w trakcie badań prowadzonych w ramach grantu Ministerstwa Edukacji 
i Nauki (KBN, lata 2005-2007; nr 1 HO1HO1929): Dorobek naukowo-badawczy polskich muzeów 
etnograficznych w zakresie poznania kultur pozaeuropejskich.

2 Pisał o tym m.in. J. Święch, Przedmiot muzealny i jego kreacja. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 
1996, t. 35, s. 131-135.
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tę stosował m.in. Jan Manugiewicz w Miejskim Muzeum Etnograficznym w Łodzi3) 
i jest to sposób zdobywania zbiorów stosowany do dzisiaj, z tym, że obecnie do ta-
kiej współpracy zaprasza się głównie etnologów4.

Jednak – mimo tych konkretnych starań – charakter zbiorów pozaeuropejskich, 
jakie znajdują się w naszych muzeach, nie jest (jakby się mogło wydawać) wykład-
nią poglądów metodologicznych i operatywności kolejnych kierowników i kustoszy, 
lecz efektem wielu różnorodnych, często niezależnych od nich czynników. Współ-
cześnie pozyskiwane zbiory także nie są wyłącznie efektem planowych, programo-
wych zakupów. Głównym powodem jest brak funduszy na badania terenowe (muzea 
rzadko finansują wyjazdy badawcze etnologów do krajów pozaeuropejskich) oraz 
na planowe zakupy obiektów. Trudno cokolwiek zamówić, skoro nie wiadomo, czy 
będzie czym zapłacić. Bywa, że składając wniosek o dofinansowanie zakupu za-
bytków, trzeba podać wykaz tych obiektów, co jest oczywiście niemożliwe przed 
pozyskaniem ich w terenie. Zatem etnolodzy udający się w kraje pozaeuropejskie 
nieczęsto dysponują specjalną gotówką na zakup przyszłych muzealiów, a wydatko-
wanie na ten cel własnych funduszy, z nadzieją na ewentualny późniejszy ich zwrot, 
wiąże się z pewnym ryzykiem.

Tak więc właściwie tylko Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum Miejskie 
w Żorach, które wielokrotnie prowadziły i nadal prowadzą badania i penetracje w 
Afryce, także pod kątem pozyskiwania kolekcji, mogą mówić o w pełni planowym 
uzupełnianiu zbioru5. Nie dotyczy to całości tych kolekcji (chociaż w przypadku 
Żorów ten procent jest znaczny), ale pozwoliło na kontekstowe dopełnianie zbiorów 

3 Autorka omawiała sposoby pozyskiwania zbiorów przez łódzkie muzeum w kilku opracowaniach, 
por. m.in. Zbiór pozaeuropejski Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi a Liga Morska i Kolo-
nialna. „Lud”, 1999, t. 83, s. 109-132.

4 W ten sposób pozyskało część zbiorów m.in. Muzeum Narodowe w Szczecinie (Dział Kultur Pozaeu-
ropejskich), Muzeum Etnograficzne – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Oddział Etnogra-
fii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

5 Innym muzeum, które posiada w zbiorach zabytki pozyskiwane przez własnych pracowników w tere-
nach pozaeuropejskich, jest PME. O znaczeniu możliwości pozyskiwania zabytków poprzez własne 
badania terenowe pisze m.in. J. Łapott, Etnologiczne ekspedycje afrykańskie Muzeum Narodowego 
w Szczecinie – zbiory muzealne jako źródło etnograficznego poznania kontynentu. W: Polskie opisy-
wanie świata, red. A. Kuczyński. Wrocław, 2000, s. 275-279.

    W ostatnich latach ukazało się kilka opracowań dotyczących polskich kolekcji pozaeuropejskich, 
np.: W. Blacharska, Zbiory pozaeuropejskie Muzeum Narodowego w Gdańsku. W: Polskie opisywa-
nie świata, dz. cyt., s. 285-289; J. Łapott, Historia zbiorów pozaeuropejskich (pozaafrykańskich) 
Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Archiwum Działu. Tamże, s. 281-284; E. Prądzyńska, Zbiory 
afrykańskie Muzeum Narodowego w Szczecinie – historia gromadzenia. W: Afryka. 40 lat penetracji 
oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott. Szczecin, 2004, s. 362-379; L. Buchalik, Muzeum 
Miejskie w Żorach. Organizacja i zbiory. „Ludzie i Kultury”, t. I, Żory, 2003, s. 217-225. Informacje 
dotyczące charakterystyki zbiorów można odnaleźć w publikacjach wydawanych z okazji jubileuszy 
obchodzonych przez poszczególne muzea (m.in. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 
i Muzeum Etnograficzne w Krakowie) i informatorach dotyczących historii i charakterystyki ich 
działalności (m.in. Muzeum Etnograficzne w Poznaniu).
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Il. 1. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2005 r., fragment ekspozycji „Wojownicy. Duma
przeszłości – wyzwania współczesności”, scenariusz: J. Kukuczka i E. Tenerowicz;

fot. A. Nadolska-Styczyńska
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dotyczących poszczególnych grup etnicznych6 i wydzielonych typów kolekcji (m.in. 
obiekty z zakresu sztuki Afryki).

Nie znaczy to, że w pozostałych muzeach panuje w tym zakresie chaos. Przeciw-
nie. Każde posiada jakąś politykę kolekcjonerską. Polega ona głównie na kładzeniu 
nacisku na pozyskiwanie jakieś grupy obiektów, ograniczania innych itd., ale nie 
obejmuje zazwyczaj pozyskiwania przez pracownika muzeum potrzebnych zbiorów 
w terenie. Warto wspomnieć o stosowanej w wielu muzeach metodzie odkupywania 
kolekcji zbieranych przez uznanych specjalistów7, a także sprawdzonym sposobie 
wymiany kolekcji z zaprzyjaźnionymi muzeami8. Niestety, zdarza się, że kłopoty 
związane z uzupełnianiem zbioru prowadzą do zaprzestania starań o jego powięk-
szanie i ograniczania się do przyjmowania przypadkowych darów – co jest najgorszą 
z możliwych ewentualności.

Problemy „pozaeuropejskiego” muzealnictwa etnograficznego dotykają także 
możliwości zebrania kompletu informacji dotyczących każdego z zabytków. Oczy-
wiście najlepsze jest zdobywanie materiałów w terenie, podczas prowadzonych 
badań, ale dotyczy to tylko części naszych kolekcji – tych pozyskiwanych przez 
muzealników lub innych etnologów. W pozostałych wypadkach jesteśmy skazani na 
informacje zebrane przez niespecjalistów. Największe trudności dotykają zabytków 
przedwojennych albo pozyskanych tuż po wojnie, które w wyniku najprzeróżniej-
szych sytuacji zostały pozbawione dokumentacji naukowej. W bezpośrednio powo-
jennych wykazach tych obiektów często brak nawet podstawowych danych o przed-
miocie9. Zebranie tych informacji, pełne określenie funkcji, miejsca występowania, 
kontekstu kulturowego itd. wymaga czasem pracy detektywa, badań archiwalnych i 
porównawczych. Trwa to nieraz bardzo długo, a jest często niezauważane przez oso-
by oceniające ten zakres prac muzeum wyłącznie w oparciu o ilość wypełnionych 
kart katalogu naukowego10.

Kolejna ważna dziedzina pracy muzeum – to unaocznienie zbioru. To jest to, 
co odróżnia muzeum od magazynu. Najbardziej „zewnętrzna” z funkcji muzeum i 
zarazem jego wizytówka. Muzeum odbieramy poprzez wystawy. Wiadomo, że bez 
idei, metody, takiej ekspozycji się nie zrobi, bo nawet najgorsza z wystaw wymaga 
jakiegoś pomysłu. Oczywiście możemy dyskutować nad archaizmem czy prostotą 

6 J. Łapott nazywa te zespoły obiektów „zbiorami monograficznymi”, por. tenże, Etnologiczne ekspe-
dycje afrykańskie…, dz. cyt., s. 277.

7 Są wśród nich zarówno znani podróżnicy i etnolodzy, zajmujący się od lat kolekcjonowaniem obiek-
tów dla rozmaitych muzeów świata, jak i uczestnicy wypraw naukowo-badawczych.

8 W ten sposób poszerzyło swoją kolekcję m.in. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
9 Pewna ilość takich pozbawionych dokumentacji przedmiotów trafiła w owym czasie do Muzeum 

Kultur Ludowych w Młocinach (dzisiejsze PME). Były to m.in. obiekty pozaeuropejskie znalezione 
na Ziemiach Zachodnich, por. Archiwum Działu Etnografii Krajów Pozaeuropejskich PME, zespół: 
Protokoły przekazów z muzeów terenowych.

10 W przypadku zbiorów pozyskiwanych współcześnie, najwięcej problemów stwarzają dary. Ich ofia-
rodawcy też często nie posiadają bliższych informacji dotyczących przekazywanego przedmiotu.
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Il. 2. Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2005 r., fragment ekspozycji „Życie codzienne Papuasów 
znad rzeki Sepik”, scenariusz: J. Łapott; fot. A. Nadolska-Styczyńska
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tych koncepcji. I tutaj obecny był przez długie lata ewolucjonizm, szkoła kulturo-
wo-historyczna, spotykany prosty determinizm geograficzny, a oczywistym i bardzo 
częstym rozwiązaniem jest prezentacja bardzo różnorodnych obiektów grupowa-
nych po prostu kontynentami czy obszarami geograficzno-kulturowymi, z których 
pochodzą.

Współcześnie tworzy się bardzo wiele wystaw, które starają się pokazać coś 
więcej. Należy jednak pamiętać, że ta główna, autorska koncepcja merytoryczna 
jest tylko jednym z elementów ekspozycji. Wystawy są dziełem zbiorowym. Do-
tyczy to wszystkich muzeów, wszystkich realizacji i pociąga za sobą konieczność 
kompromisu. Przede wszystkim – co czasem bywa niełatwe – połączenia koncepcji 
merytorycznej i wizji autora scenariusza z wizją plastyka. Ale też walki z brakiem 
pieniędzy, zwykłą biurokracją, a czasem trudnościami stwarzanymi przez dział ad-
ministracji czy własnego przełożonego. Kto choć przez pół roku pracował w mu-
zeum i zrobił choć jedną wystawę, wie, o czym mówię.

W przypadku wystaw pozaeuropejskich dochodzi jeszcze jedna bardzo ważna 
trudność, a mianowicie – braki w zbiorach. Niewiele jest w Polsce muzeów, które w 
oparciu wyłącznie o własne zasoby są w stanie zrealizować scenariusz wystawy pro-
blemowej. Niestety, z wypożyczaniem „obcym” wybranych obiektów bywa trudniej 
niż z uzyskaniem całej wystawy, która jedzie wraz z autorem, pełniącym zarazem 
nadzór merytoryczny nad jej realizacją.

Oczywiście powstają w Polsce dobre i bardzo dobre wystawy dotyczące kultur 
pozaeuropejskich. Wymaga to determinacji i żelaznej konsekwencji, ale jest możli-
we. Coraz częściej możemy oglądać zatem ekspozycje, w których myśl przewodnia 
łączy różne kultury. Poszukuje się nie tylko przykładów inspiracji twórców euro-
pejskich kulturami pozaeuropejskimi, ale podobieństw symboli, wizji świata, wie-
rzeń, obrzędów itd. Stawia się pytania o istotę prezentowanego, wybranego zjawiska 
kultury. Przywołam tutaj dla przykładu dwie z nich: wystawę „Szamanizm. Teatr 
jednego aktora”, autorstwa Marii Kośko, realizowaną w Muzeum Etnograficznym 
w Poznaniu i ekspozycję „Wojownicy. Duma przeszłości – wyzwania współczesno-
ści”, autorstwa kolegów z Działu Kultur Ludowych Pozaeuropejskich Muzeum Et-
nograficznego w Krakowie11 (il. 1.). Wiele ciekawych wystaw zrealizowało także 
w ostatnich latach Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, a w Muzeum 
Morskim w Szczecinie przez lata można było oglądać wystawy „teatropokrewne” 
(zrealizowane w konwencji scenograficznej), pokazujące wybrane kultury Afryki i 
innych kontynentów. W ramach poszczególnych stanowisk prezentowano tam ze-
społy obiektów ilustrujące kultury konkretnych, wybranych grup etnicznych, a jedna 
z ekspozycji poświęcona była sztuce afrykańskiej (il. 2.-4.). Niestety, wystawy te zli-
kwidowano ze względu na przeprowadzany remont gmachu muzeum. Można mieć 
jednak nadzieję, że przygotowywana obecnie nowa ekspozycja stała będzie równie 
11 Autorami tej ekspozycji byli Jacek Kukuczka i Eleonora Tenerowicz. Obie wspomniane wystawy 

zostały dwukrotnie nagrodzone w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku – 2002 i 2005.
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Il. 3. Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2005 r., fragment ekspozycji „Afryka na południe od Sahary”, 
scenariusz: J. Łapott, B. Szerniewicz, S. Szafrański; fot. A. Nadolska-Styczyńska
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dobra i w sposób równie profesjonalny wykorzysta zasoby jednego z największych, 
wszechstronnych pozaeuropejskich zbiorów etnograficznych12.

Skoro mowa była o dobrych wystawach, to trzeba powiedzieć o wystawach gor-
szych. Popełniano rozmaite błędy. Najczęstszymi były znaczne uproszczenia, wy-
nikające z chęci pokazania wszystkiego, co się posiada, i poszukiwania wspólnego 
mianownika dla niewielkich, a zróżnicowanych zbiorów. Jednak grzechem moim 
zdaniem nie do wybaczenia, spotykanym bez względu na ideę, temat i czas realiza-
cji, bywa w naszych muzeach zwykłe niedbalstwo i lekceważenie widza (dotyczy 
to nie tylko zbiorów etnograficznych). W jednym z muzeów stosuje się zwyczaj 
udostępniania sal instytucjom niemuzealnym, bez nadzoru merytorycznego i pla-
stycznego efektów ich działań. Wyniki tych poczynań bywają rozpaczliwie złe. W 
odniesieniu do wystaw pozaeuropejskich pokutuje dodatkowe przekonanie, że nie 
jest ważne, jaka będzie wystawa, bo „egzotyka i tak się obroni”, jak usłyszałam 
swego czasu od pracownika jednego z muzeów (nieetnologa).

Podczas prowadzonych aktualnie badań – zadaję rozmaitym osobom pytanie o 
cel istnienia zbiorów pozaeuropejskich w Polsce. Zazwyczaj spotykam się z przeko-
naniem o konieczności i celowości ich istnienia. Uzasadnienia są rozmaite. Mowa 
jest o konieczności pokazania różnorodności kultur, często – równoważności tych 
kultur i naszej kultury, wpajanie idei tolerancji. Czasem – nadal podkreśla się zain-
teresowanie egzotyką i odmiennością tych obiektów13. Wystawy pozaeuropejskie są 
bardzo często tak właśnie odbierane. Nie zawsze głębsza intencja, idea autora jest 
odczytywana przez całą publiczność. Dla niektórych – wizyta w muzeum wiąże się z 
chęcią spotkania czegoś „turystycznie egzotycznego” bez konieczności wyjeżdżania 
do Afryki czy Ameryki Południowej.

I ostatnia już uwaga. Przedstawiony obraz jest daleki od optymizmu. Jednak na-
leży pamiętać, że powyższe rozważania dotyczyły z założenia problemów, na jakie 
napotyka polskie muzealnictwo etnograficzne z zakresu kultur pozaeuropejskich. W 
tak krótkim czasie nie było bowiem możliwości powiedzenia czegoś więcej o jego 
dorobku i osiągnięciach, co niewątpliwie uczyniłoby ten obraz bardziej zgodnym ze 
stanem rzeczywistym. Jestem przekonana, że chociaż polskie muzealnictwo etno-
graficzne dotyczące kultur pozaeuropejskich przeżywa niełatwe chwile – przetrwa i 
będzie się rozwijać, wypracowując własne, specyficzne i trafne metody pracy.

12 Scenariusz takiej ekspozycji jest już przygotowany i czeka na tegoroczną realizację.
13 Nagrania i notatki z rozmów są aktualnie przez autorkę opracowywane.
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Il. 4. Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2005 r., fragment ekspozycji „Galeria sztuki afrykańskiej”, 
scenariusz: J. Łapott; fot. A. Nadolska-Styczyńska
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„Nasze Pomorze”
Bytów, 2007

nr 9

Bożena Olszewska
Muzeum Etnograficzne
Toruń

Muzea zawsze były „miejscem dla rzeczy i idei”. Ta ich oczywista właściwość, 
przypominana wcześniej m.in. przez Czesława Robotyckiego1, teraz przez organiza-
torów obecnych warsztatów, związana była z dużym znaczeniem dla Europejczyka 
takich wartości jak „długie trwanie”, jak „korzenie”. Kiedy mówimy, że muzea są 
„miejscem dla rzeczy i idei” nie myślimy, oczywiście – przynajmniej nie wyłącznie 
– o ich funkcji zachowawczej, ale o twórczej. O intencjonalnym oddziaływaniu na 
społeczeństwo, zwłaszcza na te jego grupy, na których pozyskaniu, z różnych wzglę-
dów, depozytariuszom muzeów szczególnie zależy. Na marginesie naszych rozwa-
żań, choć nie bez związku z nimi, przypomnijmy, że w XIX i XX wieku podobna 
też była rola etnografii/etnologii i kilku innych dyscyplin humanistyki, a w nurt ak-
tywnego oddziaływania na społeczeństwo wpisywały się także od samego początku 
naukowe i nienaukowe zainteresowania kulturą ludową.

Manipulując rzeczami i ideami, muzea jednocześnie dokumentują także swoje 
działania. Znakomitego przykładu próby aktywnego kształtowania kultury i postaw 
społecznych z zastosowaniem muzeów etnograficznych jako jednego z narzędzi, 
dostarczają działania władz PRL-u wobec tzw. sztuki ludowej. Działania te – po-
czątkowe sukcesy i końcowe, niezamierzone i dość kłopotliwe efekty artystyczne i 
ideologiczne, znajdują bardzo dobre odzwierciedlenie w muzealnych magazynach 
zbiorów i archiwach.

Do drugiej wojny światowej sztuka ludowa związana była niemal wyłącznie z 
tematyką sakralną. Socjalistyczne państwo podjęło próbę doprowadzenia do zdo-
minowania jej przez tematykę świecką i włączenia twórczości ludowej w nurt pro-
pagandy ustroju. Osiągnięciu założonych celów służył aktywny mecenat państwa 
– stypendia, emerytury, konkursy, nagrody, wystawy. Siłą rzeczy rola muzeów mu-
siała być tu niepoślednia, jeśli nie dominująca. Muzealnicy i inni uczestnicy komisji 
konkursowych mieli, jak to ujął Aleksander Jackowski, pełnić wobec sztuki ludowej 
„rolę, którą uprzednio odgrywała opinia środowiska”2. Ocena jury stanowić miała 
„drogowskaz dla twórców i publiczności”3. Ważnym przy tym, a nawet dominują-

1 Cz. Robotycki, Muzeum – miejsce dla rzeczy i idei. W: Werbalizacja obrazu. Wyznania i perswazje, 
red. M. M. Kośko. Poznań, 1998, s. 15-22.

2 A. Jackowski, Konkursy. „Polska Sztuka Ludowa”, 1978, nr 3-4, s. 161.
3 A. Jackowski, Kiedy ludowe przestaje być ludowe. Tamże, s. 165-170.
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cym celem konkursów była ich „rola animująca i stymulująca”, a „miarą skuteczno-
ści […] rola w rzeczywistej aktywizacji ludowej twórczości […]”4. W przywołanym 
tu artykule z 1978 roku, Aleksander Jackowski wprawdzie przyznał, że próba zbyt 
forsownego ukierunkowywania sztuki ludowej na odzwierciedlanie „patosu zacho-
dzących przemian”, w latach 1950-54, nie dała zbyt dobrych efektów, jego kryty-
cyzm dotyczył jednak nie celu, a skuteczności.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zadania polityczne realizowano już 
inteligentniej i przebieglej. Przypomnijmy konkurs rzeźbiarski „Wielcy Polacy, ich 
życie i dzieła w sztuce ludowej”, zorganizowany w roku 1975 przez Muzeum Etno-
graficzne w Toruniu (przewodniczącym jury był właśnie Aleksander Jackowski). W 
katalogu do wystawy pokonkursowej, napisanym przez Aleksandra Błachowskiego, 
czytamy: „Oprócz nielicznych przypadków kalkulacji […] zdecydowana większość 
autorów podjęła trud ukazania postaci sobie bliskich, uznawanych za wielkie. Cztery 
zasadnicze kryteria rangi bohatera narodowego stosowali twórcy, a mianowicie: pa-
triotyzm wykazany w poświęceniu ojczyźnie bez reszty, społeczne zaangażowanie 
na rzecz poprawy sytuacji klas pokrzywdzonych, zasługi dla kultury narodowej i na-
uki przede wszystkim w aspekcie patriotycznym lub społecznym oraz poświęcenie 
dla dobra innych”5.

Dalej następuje lista rankingowa wielkich Polaków wyrzeźbionych przez „ludo-
wych twórców”, świadcząca niezbicie (co potwierdza dalszy komentarz autora prze-
wodnika) dużą znajomość historii i kultury narodowej wśród mieszkańców polskiej 
wsi i o „właściwej” jej ocenie, zaskakująco zgodnej z oficjalną opcją polityczną 
władz. Tak więc twórcy ludowi – w domyśle: cały polski lud – okazali się wielbicie-
lami m.in. takich postaci, jak Maria Curie-Skłodowska (34 rzeźby), Hugo Kołłątaj 
(11), Stanisław Staszic (7), Emilia Plater (6), Helena Modrzejewska (4), Henryk 
Wieniawski (3), Ignacy Paderewski (3), Karol Szymanowski (1), Joachim Lelewel 
(1), Julian Tuwim (1). Bardzo lubili też i cenili za życiowe dokonania takich „bo-
haterów”, jak Karol Świerczewski (32), Ludwik Waryński (9), Feliks Dzierżyński 
(8), Małgorzata Fornalska (8), Marceli Nowotko (7), Jarosław Dąbrowski (5), Julian 
Marchlewski (3) czy Paweł Finder (1).

W swoim komentarzu Aleksander Błachowski „zapomniał” jakoś poinformować, 
że ogłaszając konkurs, wręczył rzeźbiarzom sporządzoną przez siebie listę 46 „wiel-
kich Polaków”. Dominowały na niej nazwiska polskich patriotów, osób zasłużonych 
dla polskiej lub światowej kultury i nauki, uznawanych przez naród, a jednocześnie, 
z różnych względów, akceptowanych lub przynajmniej tolerowanych przez ówcze-
sne władze. Między nich wpleciono dyskretnie sporą grupę ludzi o wątpliwej, z 
polskiego punktu widzenia, reputacji. Przy ich nazwiskach podane były dość osobli-
we charakterystyki – np. „Feliks Dzierżyński, 1877-1926, działacz polityczny”. Ta 
4 Tamże, s. 169.
5 A. Błachowski, Wielcy Polacy, ich życie i dzieła. Ogólnopolska wystawa pokonkursowa. Toruń, 1975, 

s. 16.

Bożena Olszewska
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Il. 1. Stanisława Mąka, Reforma rolna, Rożdżałów, woj. lubelskie, 1978, pilśń, olej;
MET, nr inw. 24027, fot. B. Olszewska

Dyskusja panelowa



178

grupa stanowiła więcej niż szóstą część listy. Zbieżność listy „bohaterów” propono-
wanej przez Muzeum z wyborami twórców dla laika nieznającego realiów konkur-
sowych, musiałaby być zaskakująca.

Krystyna Piątkowska zauważyła słusznie, iż „[…] zjawiska estetyczne kultury 
typu ludowego stanowią alternatywę wobec narzucających się kryteriów ‘sztuki wy-
sokiej’. Alternatywa taka traci sens w sytuacji, kiedy depozytariusze kultury ‘nad-
rzędnej’ uzurpują sobie prawo do tworzenia uniwersalnych zasad estetyki. Reguły 
partykularne są wobec tego zawsze podrzędne, zatem przestają być elementem alter-
natywy. Swoją pozycję taka sztuka odzyskuje tylko wówczas, gdy realizuje dyrek-
tywy oparte o wyobrażenia o niej w kulturze ‘z dużym alfabetem’. Inaczej – kiedy 
odtwarza mit tradycyjnej sztuki ludowej, będący skonstruowanym przez etnografów 
wzorem intencji, treści i sposobów działania estetycznego […]”6.

Trudno wprawdzie odnieść użyte przez Krystynę Piątkowską terminy „sztuka 
wysoka” czy „kultura z dużym alfabetem” do tego, co propagowały komunistyczne 
władze, a wraz z nimi część środowiska etnograficznego i muzealniczego. Idea wy-
powiedzi Krystyny Piątkowskiej jasno jednak wskazuje mechanizm, jaki doprowa-
dził do zaludnienia półek muzealnych magazynów żołnierzami radzieckimi, Lenina-
mi, Stalinami, Dzierżyńskimi i innymi postaciami z tego „kręgu kulturowego” oraz 
„dziełami” gloryfikującymi powojenne zmiany społeczno-polityczne (il. 1.).

W roku 1989 Aleksander Jackowski ogłosił tekst krytykujący konkursy na sztukę 
ludową. Czyżby zmiana poglądów? Tylko pozorna. W rzeczywistości, cała krytyka 
skierowana została przeciw niezamierzonym efektom konkursów, a nie idei stero-
wania sztuką ludową. Przyczyna bijącej z tekstu frustracji autora wydaje się jasna. 
Tzw. sztuka ludowa w latach osiemdziesiątych XX wieku wymknęła się spod kon-
troli. Kreatorzy kultury padli przy tym ofiarą własnych manipulacji. Stosując mecha-
nizm syntetycznie opisany przez Krystynę Piątkowską, próbowali zrobić z twórcy 
ludowego bezwolne narzędzie do realizacji własnych celów politycznych: stworzyć 
pozory sztuki ludowej społecznie zaangażowanej, oczywiście, zgodnie z kierunkiem 
wyznaczanym przez władze.

W zamierzeniu miał to być jedynie zabieg propagandowo-wychowawczy, a twór-
cy, jak powiedziałam, tylko narzędziem. Stało się jednak coś nieprzewidzianego. 
Wraz z rewolucją roku 1980 twórcy zaczęli wymykać się spod kontroli. Narzucana 
sztuce ludowej tematyka społeczna, przyjmowana dotąd biernie i zgodnie z ocze-
kiwaniami, została przez tzw. ludowych artystów w końcu w pełni zaakceptowana, 
uznana za własną. Zaczęli się więc w tym zakresie wypowiadać samodzielnie. Gdy 
społeczeństwo polskie zintensyfikowało dążenia do zmiany ustroju i odzyskania nie-
podległości, wielu twórców „ludowych” włączyło się swą artystyczną działalnością 
w walkę o nową rzeczywistość. Sztuka „ludowa” nadal wypowiadała się w ważkich 
społecznie kwestiach, stosując podobne środki artystycznego wyrazu (choć stała się 
6 K. Piątkowska, Kultura a ikonosfera. Post scriptum. W: Sztuka nie sztuka? red. M. Fiderkiewicz. 

Mysłowice, 1996, s. 13.
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Il. 2. Franciszek Kurzeja, PZPR i rząd to bieda i głód, Katowice, 1981, grafika;
MET, nr inw. 48780, fot. B. Olszewska
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teraz mniej realistyczna), zmienił się jednak punkt widzenia, zniknęły polityczne 
ograniczenia (il. 2.).

Tak więc tzw. sztuka ludowa, sprowadzana przez czterdzieści parę lat do roli 
ilustracji narzucanego jej przez władze polityczne, etnografów i muzea mitu, odzy-
skała swą funkcję alternatywy (używając sformułowań z przytaczanego już artykułu 
Krystyny Piątkowskiej). Nie pierwszy raz w historii elementy obce, narzucane gru-
pie, zostały przez nią zaakceptowane i twórczo zaadoptowane, by stać się skuteczną 
bronią w walce z kulturowym agresorem.

Jak powiedziałam, muzea etnograficzne w przypomnianym przeze mnie procesie 
odegrały nie tylko rolę dokumentatora tego, co działo się ze sztuką „ludową”, nie 
tylko inspiratora związanych z tą sztuką idei i ilustrujących je „rzeczy”, ale też swe-
go rodzaju metadokumentatora swej inspiracyjnej roli w tym zakresie i jej skutków.

Bożena Olszewska
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„Nasze Pomorze”
Bytów, 2007

nr 9

Teresa Lasowa
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgowskich 
Wdzydze Kiszewskie

Rok 2006 jest dla Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich czasem szczególnym, ze 
względu na trwające jeszcze obchody 100-lecia tego najstarszego muzeum na wol-
nym powietrzu na ziemiach polskich. We współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeów 
na Wolnym Powietrzu w Polsce, zrzeszającym całe środowisko skansenowskie, prze-
prowadziliśmy działania promujące tę europejską tradycję w naszym kraju. Podsu-
mowaniem obchodów ogólnopolskich była październikowa konferencja we Wdzy-
dzach Kiszewskich, której przebieg i referaty zostaną niebawem opublikowane.

Muzea na wolnym powietrzu uznawane były dotychczas za najnowocześniejszą 
formę nie tylko ekspozycji, ale badań naukowych i metod konserwatorskich, groma-
dzące najmłodszą generację etnografów, etnologów – współpracujących ze specjali-
stami wszelkich innych, nie tylko humanistycznych nauk.

Modna rzeczywistość powoływania muzeów „multimedialnych” spycha nas nie-
co na inny plan, choć myślę, że tylko pozornie i na krótko, jak każda nowość.

Należy podkreślić, iż w wielu muzeach skansenowskich realizuje się obecnie, w 
oparciu o środki Unii Europejskiej, plany związane z budową tzw. sektorów wej-
ściowych. Właśnie tu mają zastosowanie nowoczesne środki przekazu, niezbędne na 
wystawach wstępnych, przygotowujących widza do odbioru treści prezentowanych 
w dalszej części muzeum.

Projekty architektoniczne są różne, wiele z nich prezentowano na wspomnianej 
już konferencji we Wdzydzach. Przedmiotem ożywionej dyskusji był problem, w 
jaki sposób nowoczesna architektura zostanie wkomponowana w bardzo tradycyjne, 
odtwarzane z pietyzmem otoczenie zabytkowych, wielohektarowych założeń krajo-
brazowych.

W muzeum we Wdzydzach dokonujemy rekonstrukcji zabytkowej XVIII-wiecz-
nej karczmy z Rumi, w nawiązaniu do funkcji takich budynków powstanie wielo-
funkcyjny zajazd z parkingami. W Opolu-Bierkowicach na przykład, powstaje bar-
dzo nowoczesny budynek nawiązujący formą i kształtem do dużej stodoły: z metalu 
i szkła, z systemem drewnianych elementów ścian i dachu. Goście muzeum ho-
lenderskiego w Arnhem zwiedzając „hollandramę”, mogą poznać historię i kulturę 
tego kraju dzięki seansowi multimedialnemu, w budynku przypominającym formą 
sterowiec. Dalszym etapem zwiedzania tego muzeum jest plenerowa ekspozycja 
oryginalnych budynków i wnętrz wraz z otoczeniem.
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W historii Muzeum we Wdzydzach swoistym przełomem stały się przygotowania 
do obchodów 100-lecia. Pojawiła się refleksja – jakie znaczenie ma to specyficzne 
miejsce dla nas obecnie, miejsce, któremu ducha i moc dali jego założyciele – Teo-
dora i Izydor Gulgowscy?

Dlatego też wystawy, które powstały w ostatnim 10-leciu, stały się próbą nowo-
cześniejszego spojrzenia na muzeum jako nie tylko matecznika zabytków architek-
tonicznych i odwzorowania życia dawnych mieszkańców wsi pomorskiej, ale rów-
nież miejsca ochrony i kultywowania tradycji, pamięci i idei.

Wszystkie przygotowywane dotąd wystawy posiadają bardzo dokładną doku-
mentację, nie tylko związaną z budynkami i zagrodą. Wnętrza wyposażono w przed-
mioty związane z rodziną zamieszkującą dany dom w przeszłości (ściśle określanej 
czasowo) bądź ze środowiskiem, które reprezentuje. Ożywianie zabytków wiązało 
się z pełnieniem dawnych funkcji np. kościoła, szkoły, zabytkowych urządzeń tech-
nicznych. Bogate zasoby archiwalne gromadzone od lat będą wykorzystywane dłu-
go w przyszłości jako bezcenne źródło wiedzy na temat kultury mieszkańców wsi 
pomorskiej.

Wracając do wystaw, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na tematy związane 
z założycielami naszego muzeum oraz historycznymi wydarzeniami na Pomorzu. 
W pierwszej grupie znajdują się trzy ekspozycje stałe i jedna czasowa. Pierwsza: 
„Teodora i Izydor Gulgowscy – 1906-1996” – wystawa, na której prezentowane są 
wszelkie ocalałe dokumenty i fotografie związane z życiem i działalnością Gulgow-
skich. Klimat saloniku oraz pracowni malarskiej, minimalna ilość gablot powoduje, 
że w zabytkowym dworku udało się odtworzyć ducha czasów i bohaterów wystawy. 
Odczytywana przez przewodnika treść listu Izydora w dniu przyjazdu do Wdzydz, 
opis drogi, miejsca, dla wielu osób jest przeżyciem historycznej chwili. Druga: 
„Wdzydzkie rękodzieło artystyczne” – wystawa udostępniona w 2005 roku, prezen-
tująca źródła oraz przemiany wzornictwa ludowego Pomorza, wykorzystywanego w 
działalności projektowej i popularyzatorskiej Teodory Gulgowskiej.

Oprócz zestawienia wzorników różnych technik artystycznych, zaprezentowano 
tu najstarsze wdzydzkie hafty i plecionki. Mimo szczupłości miejsca znajdują się tu 
warsztaty pozwalające zwiedzającym popróbowania sił w zakresie danych technik: 
haftu, malarstwa na szkle, plecionkarstwa, przeprowadzanych pod okiem opiekuna 
wystawy lub twórcy ludowego.

Kolejna wystawa, która powstała już w 2006 roku, związana jest z chatą gburską 
z Wdzydz Kiszewskich, najstarszym etapem historii muzeum. Wystawa w różnych 
swoich formach budziła wiele pytań i kontrowersji zarówno muzealników, jak i 
zwiedzających. Według najnowszej koncepcji, kopia XVIII-wiecznej chaty – odbu-
dowana przez Teodorę Gulgowską w 1936 roku – wyposażona została w zabytki z 
najstarszej kolekcji oraz pochodzące z Wdzydz Kiszewskich. Uzupełnieniem, nie-
typowym jak na wystawy w muzeum skansenowskim, stały się kopie historycznych 
fotografii tego miejsca i mieszkańców. Wnętrze niespodziewanie szybko „zagrało”. 

Teresa Lasowa
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Efektownym zakończeniem tego projektu było odtworzenie kapliczki słupowej z 
kopią rzeźby Jana Nepomucena. Koniecznym uzupełnieniem wystawy będą jeszcze 
kolejne zabytki przekazane przez Teodorę Gulgowską do Gdańska po upaństwowie-
niu muzeum po II wojnie światowej (obecnie w zbiorach Muzeum Etnograficznego 
w Gdańsku-Oliwie).

Następną wystawą, tym razem czasową – „Wiosna europejskich muzeów na wol-
nym powietrzu” – zespół autorów w niekonwencjonalny sposób uświetnił jubileusz 
muzeum. We współpracy z Muzeum Walaskim w Roznovie (Czechy), dzięki wy-
pożyczeniom z muzeów pomorskich oraz ze zbiorów prywatnych, zaprezentowano 
artystyczne źródła i inspiracje założycieli środkowoeuropejskich muzeów: w Roz-
novie i Wdzydzach, działających w tym samym czasie według modnej wówczas 
skandynawskiej idei ochrony dziedzictwa regionalnego.

Wreszcie, wspomniane już dwie wystawy historyczne – które planowano od daw-
na, lecz z powodu przedłużających się procesów odbudowy oraz braku środków, 
ciągle przesuwane były w czasie…

Tworząc muzeum ze ściśle określonym programem ekspozycji we wnętrzach, za-
łożono, iż obok wystaw typowo etnograficznych znajdą się też tematy bezpośrednio 
związane z historią Pomorza. W kociewskiej chacie z Klonówki umieszczono wy-
stawę „Florian Ceynowa i powstanie starogardzkie 1846 roku”. Historyczny budy-
nek pełnił funkcję karczmy, w której zbierali się powstańcy. Specyficzną atmosferę 
wnętrza tworzą pamiątki po legendarnej postaci XIX-wiecznego „budziciela Ka-
szub”, broń z epoki.

Projekt zaś odbudowy zagrody z Czarnej Dąbrowy (pow. bytowski) przybrał re-
alne kształty dopiero w ostatnich latach. 7 lipca 2006 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy „Ks. ppłk. Józef Wrycza – działacz niepodległościowy”, która 
znalazła miejsce w kamiennym budynku inwentarskim. Nowoczesna aranżacja, z 
dużymi obrazami po komputerowej obróbce starych, zniszczonych fotografii, pa-
miątkami po wspominanej po dziś dzień postaci Wielkiego Pomorzanina, gromadzi 
wielu zwiedzających. Wystawa budzi wiele pozytywnych emocji i wrażeń. W przy-
gotowaniu, w kolejnych dwóch budynkach – temat Tajnej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Pomorski”, również związany historycznie z tym miejscem.

Zauważamy, że zainteresowanie takimi wystawami i tematami jest ogromne, 
mówi o tym rosnąca frekwencja, listy, podziękowania i wpisy do księgi pamiątko-
wej. Świadczy to o spełnianiu przez muzeum misji społecznej i przekazywaniu nie 
tylko materialnego dziedzictwa przeszłości, ale całego bogactwa kultury tych ziem.

100-letnia historia muzeum jest potwierdzeniem słuszności wyboru miejsca i for-
my pewnej idei. Doskonalą się tylko w czasie techniczne możliwości ich prezenta-
cji.

Dyskusja panelowa
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Chciałbym się podzielić z Państwem refleksjami, spostrzeżeniami z gruntu „twar-
dego” muzealnictwa. Nie chcę powtarzać już tego, co zostało tu powiedziane, ale, 
pierwsza sprawa: czy my w ogóle jesteśmy w stanie, czy możemy być muzeum 
typu aleksandryjskiego? – o tym wcześniej była tu mowa. To nie jest tylko kwestia 
tego, czy my chcemy, czy nie, tylko, czy możemy? Już mówię, o co chodzi. Mam 
wrażenie, a mówię cały czas o muzealnictwie etnograficznym, że być może jest tak 
czasami, że muzeum etnograficzne, które my tworzymy, tak naprawdę nie jest two-
rzone przez nas, tylko jest tworzone według oczekiwań, jakie się nam stawia. Czyli, 
mówiąc już zupełnie wprost – działamy w ten sposób i pokazujemy to, czego się od 
nas oczekuje.

Zatem popatrzmy na ekspozycje w muzeach etnograficznych, głównie na ekspo-
zycje stałe, pod kątem tego, co jest pokazywane, ewentualnie, co zalega w magazy-
nach, czy też, co się z tych magazynów, brzydko mówiąc, wyciąga, co się eksponu-
je… Kiedy przychodzą zwiedzający i widzą (to jest oczywiście taka hipotetyczna 
sytuacja) coś innego, niż chcą zobaczyć, wtedy zaczynają się uwagi krytyczne i na-
wet posądzenie o niekompetencje twórców ekspozycji. Nie chciałbym tego dalej 
rozwijać, bo wiem, że są to uwagi krytyczne także i pod własnym adresem, ale to 
może Państwa w pewien sposób zachęci do refleksji i dalszej dyskusji.

A więc pierwszy mój problem: czy my możemy być muzeum typu aleksandryj-
skiego? Jesteśmy w takiej, a nie innej rzeczywistości i musimy nadal wśród tych 
wszystkich przedmiotów żyć i je gromadzić. I teraz jest następne pytanie – skoro 
już żyjemy wśród tych przedmiotów, mamy jakieś zbiory, czy to z XIX wieku, czy 
starsze i cały czas zapełniamy nimi magazyny, to jak mamy te rzeczy gromadzić w 
muzeum etnograficznym, co gromadzić, aby wszystkich zadowolić? Więc general-
nie pewne jest, że w każdym szanującym się muzeum etnograficznym jest stała wy-
stawa etnograficzna, przeważnie dotycząca kultury materialnej i wystawa – pojęcie 
bardzo szerokie – sztuki. No i jeśli chodzi o wystawy kultury materialnej, to wszyscy 
z Państwa wiedzą, jak one wyglądają: ewolucjonistycznie, a więc od tych form naj-
prostszych, poprzez te bardziej skomplikowane, poprzez jakieś zajęcia itd., itd.

I co się teraz dzieje? Na pewnym etapie taka wystawa kultury materialnej się 
w pewnym sensie kończy, to znaczy posiada ona cezurę czasową czy jakąś innego 
rodzaju granicę, której już się nie przekracza. A przecież my chcemy pokazywać 
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również kulturę współczesną. I tu jest kolejny problem, jak to robić, żeby ten krok 
następny wykonać. O czym ja myślę? Więc konkretnie: czy np. na wystawach etno-
graficznych, gdzie ludzie są przyzwyczajeni – nawiązuję do tego, co powiedziałem 
wcześniej – czy tego wręcz od nas wymagają, by zobaczyć „radło”, „pług” itd., 
itd...? Czy na takich wystawach, jakby następnym krokiem byłoby to, że ludzie zo-
baczą np. radio z lat 1960., telewizor czy pralkę pomalowaną białą emalią?

Właśnie dlatego mówiłem o tym, czy my możemy być tym muzeum aleksan-
dryjskim – takim nieco innym muzeum niż obecnie jesteśmy; bo nie wiem, czy nie 
wywołałoby to za dużego szoku i krytyki. Druga sprawa to właśnie wspomniana 
przeze mnie sztuka. Tu sytuacja jest podobna. Ponieważ wszyscy wiedzą potocz-
nie, co to jest sztuka ludowa, a potoczny odbiorca nie będzie się zagłębiał w teorię 
współczesnej sztuki ludowej czy etnoartu, bo to w zasadzie nikogo nie interesuje, 
oprócz może specjalistów, więc tę sztukę ludową się gromadzi, ale to nie wszystko. 
Nie ma takiego przekonania, moim zdaniem, w muzealnictwie etnograficznym, że 
jeszcze oprócz sztuki ludowej – ja może już nie będę mówił, co przez to rozumiem, 
może wywiąże się dyskusja na ten temat – wykonywanej generalnie na zamówienie, 
nic do muzeów nie wpływa, nic nie staje się obiektem muzealnym.

Tomasz Siemiński
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Chciałbym krótko nawiązać do wcześniejszych wypowiedzi, w których pojawiło 
się zasadnicze dla muzealnictwa pytanie, mianowicie o to, co można lub należy dziś 
gromadzić w zbiorach muzealnych? Pytanie w istocie dotyczy wartości i znaczeń, 
jakimi mamy kierować się w praktyce definiowania obiektów muzealnych oraz in-
stytucjonalnych i społecznych funkcji muzeum. Bez wątpienia rozwikłanie posta-
wionej kwestii wymaga nie tylko namysłu nad możliwym kierunkiem aktualizacji 
obowiązujących norm i dyrektyw, ale również uprzedniej refleksji nad tym, co jest 
lub bywa obecnie gromadzone w zbiorach muzealnych, w sieci jakich praktyk spo-
łecznych tworzone są dziś zabytki i jak owe praktyki wiodą do „uzabytkowienia” 
rzeczy lub określonych ich kategorii. W tej perspektywie muzeum, wraz ze zgroma-
dzonymi w jego wnętrzach obiektami, może być traktowane jako zjawisko kulturo-
we zatopione w podzielanych zbiorowo wyobrażeniach i metaforach.

W tym miejscu, miast ulegać pokusie formułowania orzeczeń uniwersalistycznych 
co do praktyk związanych z „wytwarzaniem” zabytków w kręgu kultury zachodniej, 
chciałbym odnieść się do konkretu – praktyki archeologii, jako jednej z dziedzin 
współczesnej nauki intensywnie zaangażowanej w pomnażanie sumy przechowy-
wanych dziś obiektów zabytkowych. Muszę w tym miejscu zaznaczyć, iż przez 15 
lat – najpierw jako student, później zawodowy archeolog – brałem czynny udział w 
pozyskiwaniu zbiorów artefaktów (idących w dziesiątki tysięcy egzemplarzy), które 
zalegają dziś w magazynach kilku placówek muzealnych i uniwersyteckich w Pol-
sce. Zarówno w trakcie badań kameralnych prowadzonych przez niewielką obsadę 
kadrową, jak i realizowanych na wielką skalę prac wykopaliskowych związanych z 
obsługą rozległych inwestycji budowlanych (np. gazociąg Jamał-Europa, budowa 
autostrad, szerokopłaszczyznowe inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich), 
poczyniłem szereg interesujących obserwacji dających do myślenia w perspektywie 
zarysowanej wyżej kwestii.

Za trop wyznaczający kierunek interpretacyjny dla niniejszych wywodów przyj-
muję opinię Ernsta Jüngera, który zauważył, iż w kulturze zachodniej: „[...] ochrona 
przyrody i zabytków tworzy ogromne strefy tabu, których zarządzanie rozciąga się 
na coraz to więcej przedmiotów [...]”. Bez wątpienia archeologia jest dziedziną ota-
czającą muzealnym tabu specyficzną, właściwą dla siebie, grupę pozostałości mate-
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rialnych związanych z przeszłą ludzką aktywnością. Siła owej tabuizacji wzmagana 
jest przy tym przez paradoks, na jakim ufundowana została omawiana nauka. To 
bowiem, co dla archeologa jest zasadniczym zabytkiem, w podejmowanym przez 
niego procesie badawczym, jest bezpowrotnie niszczone. Zauważmy na marginesie, 
iż współczesny archeolog, w odróżnieniu być może od swych XIX-wiecznych po-
przedników, nie jest skłonny przyznać, iż jest „kolekcjonerem przedmiotów”. Głów-
nym zabytkiem archeologii pozostają bowiem, składające się z wielu ruchomych 
i nieruchomych kompozytów, przestrzenne relikty, powstałe w wyniku gromadze-
nia się w danym miejscu tzw. warstw kulturowych skutkiem często wielowiekowej 
działalności antropogenicznej.

To właśnie wpisany w archeologię gest zniszczenia jest, jak mniemam, źródłem 
szczególnej troski o ochronę wszystkich możliwych obiektów wydobywanych pod-
czas prac wykopaliskowych. W ten sposób pojawiające się wśród etnografów czy 
historyków sztuki pytanie dotyczące przedmiotu gromadzonych zbiorów, w przy-
padku praktyki archeologicznej w zasadzie nie ma podstaw. Obserwacja działań te-
renowych potwierdza bowiem, iż gromadzone jest wszystko, co w integralnej cało-
ści udaje się zachować w tracie procesu badawczego, toczącego się na stanowisku 
archeologicznym. Można powiedzieć oczywiście, że działania takie wspierane są 
przez obowiązującą w naszym kraju konstrukcję prawa. Warto wszak zauważyć, iż 
jest ona w istocie odbiciem postulatów środowiska archeologów wynikających ze 
sposobu myślenia o podległym ich kompetencji fragmencie rzeczywistości.

W świetle obowiązujących przepisów spoczywające w ziemi obiekty ruchome i 
nieruchome, będące materialnym reliktem przeszłej działalności człowieka, stano-
wią – jak wiadomo – regale państwa. Przepis nakładający na badaczy obowiązek 
stosownego wobec znalezisk zachowania wiedzie jednak często do kłopotliwych 
sytuacji. Przykładem niech będzie paradoks „uzabytkowiania” tzw. masowych zna-
lezisk ruchomych, pozyskiwanych zwłaszcza w trakcie badań wielowarstwowych 
stanowisk miejskich. W ramach prowadzonych tam prac eksploracyjnych często 
uznaje się za zabytki archeologiczne obiekty pochodzące z okresu międzywojenne-
go czy z XIX wieku, których odpowiedniki znaleźć można w nieobłożonym regale 
państwowym obiegu antykwarycznym. Łatwo dostrzec, iż to kontekst i okoliczności 
odkrycia decydują więc o sposobie postępowania wobec danej grupy przedmiotów.

Innym przykładem może być przypadek znalezisk powszechnych, znanych w 
tysiącach egzemplarzy monet spotykanych często na średniowiecznych czy nowo-
żytnych stanowiskach archeologicznych. Ich wartość muzealna (wartość muzealną 
przeciwstawiam tu wartościom poznawczym nauki – monety służą bowiem jako 
ważny wyznacznik chronologiczny układu stratygraficznego stanowiska) jest nie-
wielka, lecz mimo to zostają objęte zasięgiem „muzealnego tabu”. Zauważony pa-
radoks wzmaga również fakt, iż identyczne egzemplarze wspomnianego typu monet 
znajdują się w otwartym obiegu na rynku numizmatycznym.

Jacek Kowalewski
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Na marginesie warto chyba zauważyć, iż tabuizacja reliktów przestrzennych po-
wiązana z doświadczeniem ich destrukcji skutkuje niekiedy, jak się wydaje, wśród 
niektórych przynajmniej grup badaczy specyficznymi, „mimetycznym” działaniami 
dokumentacyjnymi. Dość przypomnieć tylko częste, zwłaszcza w przeszłości, próby 
sięgania do pomocy artystów plastyków, których zadaniem było wierne szczegółom 
odwzorowanie struktury uwarstwienia i barwy profili wykopów archeologicznych. 
W erze metod komputerowych i cyfrowej obróbki wysokiej rozdzielczości danych 
fotograficznych, zbliżone funkcje pełnić zaczyna technika dokumentacji fotogra-
metrycznej. Do znaczących w tym kontekście praktyk, choć z czasów przeszłości 
archeologii, zaliczyć należy też próby zdejmowania ze ścian wykopów tzw. profili 
lakowych, rodzaju próbek układu warstw kulturowych.

Postawić można zatem autoironiczne pytanie, na mocy jakich przesłanek ułamek 
zwykłej dachówki traktowany jest jako zabytek, w jakich okolicznościach fragment 
drewnianej deski szaletu z XVIII wieku czy ścinki skóry zwierzęcej z dawnego 
warsztatu uzyskują status zabytku, dlaczego pestki i nasiona wydobyte w trakcie 
szlamowania zawartości XIV-wiecznej latryny stają się materiałem organicznym 
wpisanym w polowy inwentarz zabytków. Rozumiem oczywiście konieczność gro-
madzenia materiałów (tzw. źródeł) do dalszych specjalistycznych studiów, np. tzw. 
ceramologicznych, archeozoologicznych, paleobotanicznych itd. Jednak nadawanie 
tym przedmiotom statusu zabytku w sposób szczególny je nobilituje. Jako regale 
państwowe, wszystkie zabytki archeologiczne muszą wszak zostać zdeponowane w 
magazynie muzeum (lub innej przewidzianej do tego instytucji), gdzie zalegać po-
winny – jak określił to dziś w swej wypowiedzi Jarosław Sobieraj – po wsze czasy.

Problemów wynikających z opisywanej sytuacji jest więcej. Przywołując w tym 
miejscu słowa Petera Vergo, twierdzącego, iż zwyczajowym „celem istnienia muze-
ów jest nabywanie, ochrona, konserwacja i wystawianie różnego typu eksponatów, 
przedmiotów kultury i dzieł sztuki”, stajemy przed kolejnym paradoksem. Łatwo 
wszak dostrzec, że ramach obowiązujących powszechnie konwencji wystawienni-
czych zdecydowana większość gromadzonych przez archeologów przedmiotów nie 
nadaje się do ekspozycji. Jako takie nie są one bowiem w stanie przyciągnąć uwagi 
przeciętnego odbiorcy. Zbiory zabytków archeologicznych dostają ochronę instytu-
cjonalną, ale jednocześnie pozostają obiektem społecznie niedostępnym, nie tylko 
zresztą dla szerszej publiki, ale również bardzo często dla archeologów niebiorących 
udziału w ich pozyskaniu (dziś między innymi z tytułu tzw. praw autorskich).

Ów fakt przywodzi na myśl metaforę Hansa Sedlmayra, dostrzegającego pokre-
wieństwo między królestwem muzealnym a wielkimi kultami zmarłych i grobów. 
Magazyn muzealny z zamkniętymi w nim pozostałościami wykopalisk archeolo-
gicznych jawić się może w tej optyce jak swoiste ossuarium, w którym spoczywają 
„szkielety” reliktów przestrzennych wypreparowane podczas eksploracji archeolo-
gicznych. Pieczołowite, często niepozbawione paradoksów gromadzenie tzw. zabyt-

Dyskusja panelowa
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ków ruchomych oraz zamknięcie w magazynie tego, co pozostało po dokonanym 
akcie „zniszczenia”, można byłoby odczytywać jako wyraz swoistego zadośćuczy-
nienia za winę naruszenia tabu zasadniczego dla archeologii zabytku. Czyż uważne 
złożenie wydobytych szczątków w alternatywnym, muzealnym grobowcu, z zacho-
waniem aktualnych rygorów dokumentacyjnych, nie przypomina swoistych gestów 
powtórnego rytuału pogrzebowego? W jego trakcie symboliczne „ciało przeszłości” 
pieczołowicie poddawane jest wszak myciu, czyszczeniu, suszeniu, konserwowaniu, 
rekonstruowaniu, opisywaniu, katalogowaniu, po to tylko, by ostatecznie zostać na 
zawsze zamkniętym w trumnie pudła muzealnego magazynu. Dostęp do tak złożo-
nego „ciała” przez kolejne wieki mają na ogół tylko wybrani „kapłani”, doglądający 
muzealnego bytu zabytków archeologicznych, przesuwający ich „trumny” z miej-
sca na miejsce, strzegący przed ciekawością niepowołanych gości, chcących często 
uszczknąć ich fragmentu pod wpływem własnego – jak powiada Hans Sedlmayr – 
„popędu muzealnego”.

Być może właśnie owo zdublowane tabu (tabu zabytku i tabu muzeum-grobowca) 
kreuje specyficzną relację pomiędzy archeologiami a kolekcjonerami prywatnymi. 
Chcę wyraźnie zaznaczyć, iż jestem zdecydowanym wrogiem rabunku stanowisk 
archeologicznych (np. cmentarzysk) przez grupy pozainstytucjonalnych poszukiwa-
czy. W naszym kraju straty naukowe wynikające z nasilających się dziś praktyk 
tego typu są nie do przecenienia i dlatego działalność złodziei artefaktów arche-
ologicznych winna być ścigana z całą surowością prawa. Jednak być może „popęd 
muzealny”, któremu podlegają obie skonfliktowane grupy mógłby zostać nieco wy-
hamowany przez detabuizację części pozbawionych większej wartości poznawczej 
zbiorów gromadzonych przez zawodowych archeologów.

Pozwoliłoby to, być może, uniknąć również dylematów wyrażonych w trakcie 
naszego spotkania przez Jarosława Sobieraja, który w kontekście opisu archeolo-
giczno-muzealnych problemów z ludzkimi szczątkami stwierdził: „skazywanie ich 
[tj. kości ludzkich] na pudło magazynowe wynika raczej z braku innego rozwiąza-
nia”. Śmiem twierdzić, iż opisywana przez niego sytuacja rozciąga się na całość 
zbiorów archeologicznych, nie zaś wyłącznie na specyficzną pod względem etycz-
nym kategorię archeologicznych depozytów muzealnych.

Jacek Kowalewski
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W swojej wypowiedzi chciałabym się odnieść do spraw związanych z działalno-
ścią edukacyjną muzeów. Jestem z wykształcenia archeologiem, muzeologiem oraz 
nauczycielem plastyki. Moje doświadczenie pedagogiczne i artystyczne staram się 
wykorzystywać w codziennej pracy zawodowej w muzeum (lekcje muzealne, wy-
kłady, prelekcje i warsztaty). Codzienny kontakt z dziećmi i młodzieżą zarówno w 
szkole, jak i w muzeum pozwala mi na stwierdzenie, że powinniśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę na potrzebę edukacji dzieci i młodzieży i to od bardzo wczesnego wie-
ku. Braki w przygotowaniu tychże do odbioru dzieła sztuki, rozumienia ekspozycji 
muzealnej, dostrzeganiu jej walorów poznawczych i estetycznych nie pozostają bez 
wpływu na potrzebę korzystania z oferty muzealnej. Nie dziwi więc postrzeganie 
muzeów jako miejsc, w których nie wolno niczego dotykać i należy zachowywać 
ciszę. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, ale taki jest stereotyp widzenia przez 
młodzież muzeów.

Dziś nie potrzeba już nikogo przekonywać, że muzea – chcąc trafić do coraz szer-
szego grona odbiorców – muszą być instytucjami bardziej otwartymi. W działalności 
edukacyjnej, oprócz muzealiów, trzeba wykorzystać inne, bardziej atrakcyjne formy 
prezentacji, łącznie z nowoczesnymi przekazami multimedialnymi. Wykorzystywanie 
najnowszych zdobyczy techniki stwarza szanse na bardziej owocny dialog muzealni-
ka z młodymi widzami, ośmiela i zachęca do otwartego uczestnictwa we wszystkich 
działaniach prowadzonych przez muzea. Podstawą jest jednak szeroko rozumiana 
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, poczynając od wieku przedszkolnego.

Wiedza o sztuce przeciętnego człowieka jest niestety bardzo niewielka i dość 
powierzchowna. Generalnie dotyczy to wszystkich grup wiekowych, ze studenta-
mi włącznie. Gdybyśmy przeprowadzili badania wśród młodych ludzi, dotyczące 
poziomu wiedzy o sztuce, to okazałoby się, że większość z nich ma problemy z 
definiowaniem podstawowych pojęć. Muzealnicy mogą i powinni zadbać o atrak-
cyjne formy przekazu, zarówno treści, jak i wartości eksponowanych muzealiów, 
archiwaliów itd. Nie są jednak w stanie sami nadrobić braków w zakresie edukacji 
kulturalnej. Potrzebne jest do tego zrozumienie problemu i współdziałanie wycho-
wawców i nauczycieli na różnych szczeblach edukacji od przedszkolnej, poprzez 
wczesnoszkolną, gimnazjalną, licealną, a skończywszy na szkolnictwie wyższym.

Chciałabym również zwrócić uwagę, że istotną rolę w poznawaniu przeszłości, 
a tym samym w edukacji muzealnej, odgrywają skanseny etnograficzne i archeolo-
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giczne typu otwartego, jak np. Biskupin, Wolin, Wdzydze, Kluki oraz organizowa-
ne – z coraz większym powodzeniem – festyny archeologiczne, etnograficzne oraz 
różnego rodzaju warsztaty. Odtwarzanie życia codziennego i prezentowanie najróż-
niejszych przejawów ludzkiej działalności od najdawniejszych czasów oddziałuje na 
wyobraźnię oraz sprzyja chęci poznania i uczestniczenia w zajęciach. Podobnie jak 
w przypadku coraz prężniej działających bractw rycerskich. Zainteresowanie mło-
dzieży etosem rycerskim sprzyja chęci pogłębienia wiedzy o okresie historycznym, 
a tym samym zachęca do poznania dziejów regionu, na którym takie bractwo funk-
cjonuje.

Współpraca muzealników z pasjonatami, skupionymi w różnych grupach zain-
teresowań i bractwach rycerskich, stwarza nowe możliwości w upowszechnianiu 
wiedzy historycznej. Natomiast atrakcyjne organizowanie tzw. otwartych wystaw 
archeologicznych i etnograficznych pozwala przybliżyć pradzieje oraz poznać daw-
ną kulturę materialną oraz duchową naszych przodków.

Mariola Pruska
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Łódź

Nie ukrywam, że mam zamiar troszkę namieszać. Chcę również odnieść się do 
mojej wczorajszej refleksji. Wyjaśnię, dlaczego przywołałam kategorię tożsamości. 
Jestem także bardzo zainteresowana wypowiedzią profesora Robotyckiego. Mówił 
o próbie interakcji pomiędzy sferą refleksji antropologicznej a sferą praxis. Z uwagi 
na pewne działania, które realizuję, od czasu do czasu przekraczam te granice albo 
raczej balansuję na granicy praxis i teorii.

Wróćmy do kwestii samej instytucji muzealnej, otóż ta instytucja, jak mi się wy-
daje, istnieje w pewien dualistyczny sposób. Mianowicie: istnieje w perspektywie 
świata rzeczy oraz w perspektywie naszej mentalite. Na poziomie świata rzeczy 
konstytuuje się w ramach tzw. pola materialnego. To pole materialne, dzięki ku-
mulacyjnym procesom, które miały miejsce w kulturze, zyskało sobie miano auto-
nomicznego uniwersum społecznego. Zatem generalnie, teoretycznie wiemy, jaki 
jest świat rzeczy, który muzeum przywołuje czy wokół którego koncentruje się jego 
działalność. Są z tym jednak problemy – co uświadomiła nam pani Iwona Święch 
we wczorajszym wystąpieniu1. Zwróciła uwagę, że to pole rzeczy coraz bardziej się 
rozszerza.

Drugą sprawą jest płaszczyzna umysłu. Czym ona może być? Parafrazując Pier-
re’a Bourdieu – wersją dyspozycji do widzenia i interpretowania określonego pola 
świata rzeczy. Jest to kwestia procesów edukacji, socjalizacji, a szerzej ujmując: 
kwestia społecznej historii wyobraźni, o czym swego czasu przekonywał nas Geertz. 
Określając to lapidarnie: jesteśmy w stanie interpretować tak, jak kultura nas do tego 
przygotowała. Jeżeli te płaszczyzny są ze sobą kompatybilne, jeżeli ten świat rzeczy 
pokrywa się nam ze światem dyspozycji – wówczas wszystko jest w porządku. Tego 
typu zjawiska maja sens i istnieją w ramach pewnej kulturowej aksjologii.

Gorzej jest wtedy, gdy zaczyna się to wszystko rozchodzić. Jeżeli poziom dys-
pozycji kompletnie zaczyna się mijać z owym „światem rzeczy”. Cóż się wówczas 
dzieje? Wracając do genezy pewnego rodzaju muzeów stwierdzimy, że muzea za-
czynają się przeobrażać w zupełnie inny typ instytucji. Na poziomie równoległości 
czy równoważności tych porządkujących kategorii, istnieją chyba do tej pory tylko 

1 W trakcie Jesiennych Warsztatów Antropologicznych I. Święch wygłosiła referat Fotografia jako 
szczególny przedmiot muzealny.
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takie placówki, jak muzea sztuki, które bardzo wyraźnie mają na swoich szyldach 
napisane, że „jest to muzeum sztuki”. Przywoływany już wcześniej Pierre Bourdieu 
przyznał, iż pod tymi anonsami powinno wisieć hasło – wstęp mają tylko miłośnicy 
sztuki, a więc ci, którzy są przygotowani, którzy mają kompetencje – po prostu wie-
dzą, gdzie i po co przychodzą.

Od samego niemal początku refleksji, pamięci o… i zadziwienia światem istniało 
coś, o czym państwo mówili. Mówił o tym Rafał i Maciek2. Mianowicie takie insty-
tucje, których genezy można poszukiwać w gabinetach osobliwości i kolekcjonowa-
niu pamięci, jak gdyby przywoływaniu „świata innego”, świata spoza naszej własnej 
kultury, diachronicznie nieaktualnego, wiwisekcyjnego preparatu zapoznanego uni-
wersum, którego katalogowanie przypomina spisywanie obrazów. Niejako w sposób 
autonomiczny tego typu placówki zaczynały anektować coraz większe przestrzenie 
zjawisk kulturowych, powołując kolejne warianty miejsc gromadzenia rekwizytów 
ludzkiego theatrum, na przykład kreowane przez inteligencję, w kontekście kultury 
polskiej stykającą się z chłopstwem – czyli, jak to kiedyś profesor Robotycki w ar-
tykule Chłop potęgą jest i basta, wraz ze Stanisławem Węglarzem pokazywali – z 
„tymi obcymi”.

Aliści placówki etnograficzne, które próbowały coś skonstatować, ukazywały 
świat kultury chłopskiej, posiłkując się jedyną dostępną formułą zarezerwowaną 
dla… muzeum sztuki. W kategoriach i perspektywach przywołanych wobec mu-
zeum sztuki, a więc głównie przez formę i estetykę. Wyglądało to czasem dosyć 
dziwacznie.

Dalej wędrujemy w kierunku kultury współczesnej. Muzea, które pokazują nam 
kategorie codzienności, które wydają się być może publiczności coraz bardziej nie-
pokojąco niedookreślone. Sytuacja przeformułowuje się tak dalece, że zaczynają się 
pojawiać instytucje służące prezentacji sztuki, które same w sobie stają się dziełami 
sztuki, konkurując o prymat z zawartymi wewnątrz kolekcjami. Chociażby muzeum 
Guggenheima w Bilbao. Muzeum, które tak naprawdę stało się szyldem tego miasta. 
Część osób przychodzi, aby oglądać je z zewnątrz, bo jest to coś fenomenalnego i 
fascynującego, a być może na drugim planie są dzieła, które się w nim znajdują. 
Wreszcie dochodzimy do stanu rzeczy, w którym muzeum przeobraża się w kate-
gorię krytyczną. Tu prof. Sroczyńska o tym mówiła3. Muzeum jako zaprzeczenie 
własnej idei, muzeum, które prześmiewa stan kultury i swój status, w którym się 
znalazło.

Zaczęłam zatem szukać idei nadrzędnej. Jeżeli muzeum ma istnieć, ma funkcjo-
nować, to czym ono powinno być? Co się powinno zdarzyć, żeby muzeum mia-
ło sens w naszej kulturze, jaki typ refleksji powinno proponować, formułę opisu 
i porządkowania wykreować? Dla mnie taką ideą stała się kategoria tożsamości. 
2 R. Kleśta-Nawrocki, Muzeum Powstania Warszawskiego – muzeum pamięci IV RP; M. Kwaśkiewicz, 

Zabytek niematerialny – rozważania nad definicją, świadomością i praktyką muzealną.
3 E. Nowina-Sroczyńska, Z awangardy do historii: Łódź Kaliska Muzeum.

Krystyna Piątkowska
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Niepokoi mnie sytuacja, kiedy słyszę, że muzeum jest nastawione na gromadzenie 
przedmiotów i obiektów. Gdybym chciała przywoływać pewne analogie współcze-
snej kultury, to stają mi przed oczyma banki. Banki również naszych środków finan-
sowych, ale przede wszystkim banki natury. Są takie banki, gdzie przechowuje się 
nasiona wszystkich roślin, coś w rodzaju Arki Noego, plemniki zwierząt i komórki 
jajowe – „bo jakby się coś stało, to my ten świat w jakiś sposób odtworzymy”. Oczy-
wiście te banki funkcjonują tak jak wszystkie inne. Mogą nam udzielać pożyczek, 
jednak ich główną zaletą jest gromadzenie rezerw.

Zaczynam nagle patrzeć na muzea, które zaczynają w naszej kulturze pełnić rolę 
banków. Słucham o ilościach np. obiektów etnograficznych: „60 000 zgromadzo-
nych po wojnie” – no, ludzie, bym powiedziała jak prezydent Wałęsa – kto te 60 000 
obiektów będzie oglądał? Mówili tutaj Państwo – 5% na wystawie, reszta leży. Stu-
denci złośliwie pokazali, gdzie leży4. Co my z tym wszystkim mamy zrobić? Jaka 
jest idea gromadzenia, jeżeli pani Święch nam uświadomiła, że te rzeczy, te 60 tysię-
cy obiektów „upchniemy” może na trzech dyskach?

Ja funkcjonuję w ramach nauki ironicznej. Zadaję Państwu pytania, uświadamiam 
pewien kontekst paradoksalny, który w moim odczuciu w tej chwili istnieje, stymu-
lujący kulturę współczesną i determinujący muzeum, które widzę właściwie jako 
formację równie paradoksalną, sadowioną w kontekstach niejednokrotnie grotesko-
wych. Dla mnie ta instytucja powinna realizować sugestie mitu założycielskiego, 
zgodnie z tym, o czym powiedział Maciek5 na samym początku, powołując się na 
ideę, definicję muzeum – odwołując się do pierwszego muzeum, jakie jest w ogóle 
podane na tej liście – Muzeum Aleksandryjskiego.

Zatem „naturalne środowisko” muzealnych działań stanowi filozofia, a muzeum 
powinno być instytucją zajmującą się studiami nad tożsamością, przy czym może 
tę tożsamość dekretować (z czym ja się nie zgadzam), może zmuszać ludzi do re-
fleksji – o co mi chodzi. Można próbować pokazywać świat w perspektywie frag-
mentów, tak jak przywołał mój mąż6, czy różnych wizerunków pointylistycznych, 
przenikających się, niespójnych, sytuacyjnych, przygodnych, identyfikujących… Za 
każdym razem odnosić się do pewnego wycinka tożsamości człowieka i w jakiś 
sposób prowokować do namysłu nad sobą, losem, przemijaniem, sensem. Nigdy 
nie zniknie chęć poznawania siebie, zainteresowanie anatomią – również kultury, 
mimesis zawłaszczania. Wówczas te obiekty, te setki tysięcy fotografii, te wszystkie 
wyobrażenia – będą służyły dialogowi ludzi au passant stowarzyszonych w chwilo-
wych konfraterniach muzeów.

Ja sobie nie wyobrażam Muzeum Europy, które ma być w tej chwili powoływane 
przez pryzmat świata rzeczy – powiem zupełnie szczerze – czy nawet fotografii, 

4 Problem ten poruszył W. Olszewski w referacie Muzea etnograficzne w procesie dydaktycznym stu-
diów etnograficznych. Kilka uwag praktyka.

5 M. Kwaśkiewicz, dz. cyt.
6 K. Piątkowski, Iluzje etnograficzne – kontekst muzealny.

Dyskusja panelowa
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czy diabli wiedzą czego. Przestańmy się bawić w idiotyzmy – to jest jakaś utopia. 
Natomiast wyobrażam sobie to muzeum, jako pewnego rodzaju żywą instytucję zaj-
mująca się studiami nad tożsamością, która nam pokazuje w wymiarze niezwykle 
dynamicznym, w wymiarze – powiedziałabym nawet – spektakularnie ironicznym 
– statusy tych tożsamości, które konstytuują całość kultury europejskiej. Ja sobie w 
ten sposób to wyobrażam. Po to mi była refleksja nad tożsamością. Do Państwa in-
dywidualnych później ocen i rozstrzygnięć pozostawiam, czy Wy będziecie je dekre-
tować, konstruować, czy przez kategorię mitu próbować, jak gdyby zaszczepić czy 
wkodować określoną wersję tożsamości ludziom; czy dacie im miejsce na swobodę, 
na indywidualność, na refleksję?

Co jest, proszę Państwa, dla mnie frasujące? Otóż to – tutaj wrzucę kamyczek do 
ogródka muzealników – że, jak nam prof. Święch7 uświadomił, „mędrcy muzealni” 
spotkali się ostatnio 50 lat temu. Ja uważam, że świadczy to jednak o pewnej stagna-
cji refleksji nad istotą muzealnictwa, że to Państwo powinni kopnąć w kostkę urzęd-
ników. To Państwo powinni we własnym środowisku namieszać, bo my jesteśmy po 
to tylko i wyłącznie, żeby na zasadzie takich interakcji pewne konteksty tej sytuacji 
pokazać. Ja bym chciała, żeby „mędrcy muzealni” spotkali się jak najszybciej.

7 J. Święch, Kolekcjonerskie rozdroża muzealnictwa etnograficznego w Polsce.

Krystyna Piątkowska
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Powołane w 1972 roku Muzeum Zachodnio-Kaszubskie zajmuje gotyckie skrzy-
dło zamku bytowskiego o łącznej powierzchni ponad 2200 m2. Muzeum dysponuje 
16 salami wystawowymi o powierzchni ok. 900 m2.

Praktycznie cała działalność merytoryczna finansowana jest z dochodów wła-
snych muzeum. Około 80% dochodów własnych stanowią wpływy ze sprzedaży 
biletów wstępu i usług przewodnickich. Rocznie muzeum odwiedza 30-33 tys. osób, 
w tym ponad 7 tys. w zorganizowanych grupach turystycznych. Jednym z kluczo-
wych problemów muzeum jest troska o frekwencję, m.in. poprzez tworzenie zachęt 
do zwiedzania stałych i czasowych ekspozycji. W codziennej działalności wysta-
wienniczej i edukacyjnej staramy się uwzględnić również zmieniający się model 
turystyki oraz oczekiwania gości.

W celu lepszego rozpoznania oczekiwań zwiedzających, poznania ich zaintere-
sowań oraz zapoznania się z uwagami natury technicznej, została przeprowadzona 
w 2005 roku ankieta dotycząca działalności muzeum. Wypełniło ją 75 losowo wy-
branych osób. Zadaliśmy respondentom 22 pytania, dotyczące m.in. częstotliwości 
odwiedzin Bytowa, zainteresowania ofertą muzeum, oceny stałych i czasowych eks-
pozycji, proponowanych zmian i uzupełnień prezentowanych wystaw, kompetencji 
przewodników obsługujących wycieczki, godzin otwarcia muzeum, funkcjonowania 
oddziału terenowego, informacji o działalności muzeum i jego zbiorach w sieci in-
ternetowej. Większość ankietowanych odpowiedziała na precyzyjnie sformułowane 
pytania, dające możliwość wyboru jednej lub wielu odpowiedzi. Nieliczni dzielili 
się własnymi uwagami i opiniami dotyczącymi zmian jakościowych lub wzbogace-
nia prezentowanych ekspozycji stałych o nowe, atrakcyjne muzealia lub materiały 
poglądowe.

Wśród respondentów byli m.in. mieszkańcy Bytowa oraz turyści odwiedzający 
miasto po raz pierwszy i goszczący w Bytowie wielokrotnie. Ponad 90% ankieto-
wanych podczas pobytu w Bytowie odwiedziło Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, o 
którym dowiedzieli się w zdecydowanej większości od znajomych i z przewodni-
ków turystycznych.

Stałą ekspozycję etnograficzną za interesującą uznało niemal 85% badanych, a 
około 15% określiło ją jako przeciętną. Stałe ekspozycje działu artystyczno-histo-
rycznego za interesujące uznało blisko 65% ankietowanych, a około 35% stwierdzi-
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ło, że są przeciętne. Prezentowane w muzeum wystawy czasowe 78% gości oceniło 
jako interesujące, a 22% uznało je za przeciętne. Kompetencje przewodników (pra-
cownicy merytoryczni muzeum) 71% respondentów uznało za bardzo dobre, a 29% 
badanych określiło jako przeciętne. Ponad 94% ankietowanych akceptuje godziny 
otwarcia muzeum w sezonie (10.00-18.00), pozostali postulują wydłużenie czasu 
pracy. Wśród gości muzeum zdecydowana większość (94%) uznała za konieczne 
wzbogacenie ekspozycji muzealnych o elementy interaktywne. Na pytanie o to, czy 
ankietowany poleciłby innym zwiedzanie Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w By-
towie, 98% badanych odpowiedziało twierdząco, jedna osoba z zastrzeżeniem „bez 
specjalnego nalegania”.

Ankietowani nie znali Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, które od 1979 roku 
jest terenowym oddziałem muzeum bytowskiego. Niecałe 25% respondentów sły-
szało o istnieniu tej placówki, a tylko 9% badanych zwiedziło płotowski oddział.

Tylko 21% pytanych potwierdziło znajomość strony internetowej muzeum. Po 
około 30% ankietowanych uznało ją za ciekawą, atrakcyjną pod względem este-
tycznym i wystarczająco prezentującą historię miasta, dzieje zamku. Jednocześnie 
niemal 87% badanych chciałoby więcej informacji o regionie i jego mieszkańcach 
oraz o bieżącej działalności muzeum.

Niewielka (38%) grupa ankietowanych udzieliła odpowiedzi na pytania doty-
czące potrzeby wzbogacenia stałych ekspozycji: etnograficznej, artystyczno-histo-
rycznej. Wśród odpowiedzi wymieniono m.in. fotografie prezentujące dawne za-
jęcia codzienne, budownictwo regionalne, zdjęcia działaczy kaszubskich, makiety 
zabytków, wytwory sztuki ludowej, stroje z dawnych epok; zabytki archeologiczne; 
elementy wystroju wnętrz mieszczańskich; militaria; informacje o historii zamku i 
życiu jego mieszkańców oraz informacje o wystawach w języku kaszubskim.

Około 50% respondentów odpowiedziało na pytania o najbardziej i najmniej 
interesujących elementach prezentowanych ekspozycji oraz na pytanie dotyczące 
proponowanych zmian. Za najciekawsze ankietowani uznali: stałą wystawę zabyt-
ków kultury materialnej Kaszubów bytowskich, ekspozycję broni i uzbrojenia oraz 
wystawę poświęconą historii zamku. Za najmniej interesujące pytani uznali prezen-
towane wystawy czasowe i ekspozycje o charakterze okolicznościowym.

Oczekiwanie i oceny respondentów są często dość sprzeczne. Niejednokrotnie su-
gestie zwiedzających burzą spójność ekspozycji, a oczekiwania są niemożliwe do speł-
nienia z różnych powodów (brak źródeł, niezachowanie się obiektów z epoki, itp.).

Cenne są uwagi o potrzebie uatrakcyjnienia ekspozycji, wzbogacenia o zachowa-
ne ryciny, zdjęcia i bardziej plastycznej formie prezentacji zajęć codziennych na sta-
łej ekspozycji etnograficznej. Zrozumiałe są oczekiwania zwiedzających związane 
z potrzebą prezentacji sztuki ludowej na stałej wystawie, koniecznością wzbogace-
nia ekspozycji historycznych czy powiększeniem wystawy archeologicznej. Część 
oczekiwań respondentów pokrywa się z planowanymi przez nas działaniami, część 
jest w trakcie realizacji.

Janusz Kopydłowski
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Parę tygodni po przeprowadzeniu badań ankietowych w zaadaptowanej wieży 
pokościelnej udostępniona została dla zwiedzających stała ekspozycja archeologicz-
no-historyczna, poświęcona dziejom Ziemi Bytowskiej.

W planach na lata 2007-2009 jest m.in.:
przygotowanie stałej ekspozycji sztuki ludowej w przystosowanych do tego celu 

pomieszczeniach magazynowych;
zorganizowanie stałej ekspozycji archeologicznej prezentującej dzieje Ziemi By-

towskiej oraz zabytki archeologiczne z terenu średniowiecznego miasta oraz zamku 
i jego otoczenia.

W dalszej perspektywie czasowej planujemy modernizację stałych ekspozycji 
artystyczno-historycznych. Ogólna koncepcja zakłada prezentację historii Ziemi 
Bytowskiej od czasów pojawienia się na tym terenie Krzyżaków (pierwsza połowa 
XIV wieku), poprzez okres panowania książąt zachodniopomorskich – Gryfitów, do 
czasów rządów starostów polskich i przejęcia ziemi lęborsko-bytowskiej poprzez 
elektorów brandenburskich w 1657 roku.

Dyskusja panelowa
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prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska
Kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej w Instytucie Etnologii i Antropo-

logii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania autorki koncentrują się 
przede wszystkim wokół antropologii symbolicznej: zagadnień mitu, symbolu, ry-
tuału i obrzędu w kulturze typu ludowego i w obszarze kultury współczesnej. Mit, 
symbol i rytuał to kategorie kulturowe wykorzystywane przez autorkę także do ana-
lizy dzieł artystycznych, analizy podejmowanej z perspektywy antropologicznej.

dr Krzysztof Piątkowski
Antropolog kultury, pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kultury Uniwer-

sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca Wyższej Szkoły Sztuki i Projek-
towania w Łodzi. Zainteresowania: antropologia współczesności, mity współczesne 
i narodowe, kultura popularna, komunikacja społeczna, estetyka kulturowego oto-
czenia człowieka.

dr Krystyna Piątkowska
Etnolog i antropolog kultury, pracownik Zakładu Antropologii Kultury w Insty-

tucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca 
Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Zainteresowania: sztuka, ikonosfe-
ra i świat obrazów współczesnej kultury, reklama, interpretacja tekstów wizualnych, 
antropologia polityki, płeć w kulturze.

prof. dr hab. Jan Święch
Etnolog, kierownik Podyplomowego Studium Muzeologicznego w Instytucie 

Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prodziekan Wydziału Historycznego UJ. 
Specjalista z zakresu architektury wiejskiej w Polsce oraz muzealnictwa etnogra-
ficznego ze szczególnym uwzględnieniem muzeów na wolnym powietrzu w Polsce 
i Europie.

mgr Maciej Kwaśkiewicz
Etnolog, konserwator zabytków, kustosz w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w 

Bytowie. Zainteresowania: historia i kultura Pomorza, muzealnictwo, ochrona i kon-
serwacja zabytków.

dr Hubert Czachowski
Etnolog, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Prezes toruńskiego od-

działu PTL. Redaktor internetowego czasopisma akademickiego „Ikonosfera. Studia 
z Socjologii i Antropologii Obrazu”. Zainteresowania badawcze: kultura symbolicz-
na, antropologia wizualna, antropologiczne badania nad sztuką.
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dr Karol Walczak
Antropolog, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pe-

dagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza filia w Kaliszu. W 
swej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką przekształceń 
kulturowych w Polsce po 1989 r., sposobami (re)konstruowania tradycji, kulturowy-
mi i społecznymi konsekwencjami „nowego” ubóstwa.

dr Wojciech Olszewski
W latach 1981-87 pracownik Muzeum Etnograficznego w Toruniu, obecnie kie-

ruje Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka. Zainteresowania naukowe skupia na problemach związanych z historią polskiej 
myśli etnologicznej, tożsamością kulturową polskich Kresów XIX-XX w., procesa-
mi tożsamościowymi we współczesnej Europie oraz wędkarstwem jako zjawiskiem 
kulturowym.

mgr Katarzyna Kulikowska
Socjolog i antropolog, pracownik Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w 

Gdańsku. Zainteresowania: muzealnictwo, antropologia wizualna, sztuka nieprofe-
sjonalna.

mgr Jarosław Sobieraj
Archeolog – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kustosz w 

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, doktorant w Instytucie Archeologii i Etno-
logii PAN w Warszawie. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół pro-
blematyki przemian kulturowych przełomu epok kamienia i brązu (III tys. p.n.e.) 
w Europie środkowej, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z kulturą ceramiki 
sznurowej u południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku.

mgr Iwona Święch
Etnolog, kustosz Muzeów: Etnograficznego w Toruniu oraz Ziemi Kujawskiej i 

Dobrzyńskiej we Włocławku, obecnie w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie. Autorka wystaw i publikacji z zakresu sztuki i folkloru, 
scenariuszy wnętrz skansenowskich oraz publikacji z zakresu muzealnictwa.

dr Rafał Kleśta-Nawrocki
Etnolog/antropolog kulturowy, politolog; doktorant w Instytucie Etnologii i An-

tropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; związany 
z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, gdzie m.in. prowadzi zajęcia z teorii kultury. Obszary zainteresowań: antro-
pologia polityki, folklor polityczny, antropologia wiedzy, mit i racjonalność, teoria 
kultury i polityki, antropologia kultury współczesnej.

Notki o autorach
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Marcin Kępiński

prof. dr hab. Czesław Robotycki
Antropolog kultury, kierownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych artykułów i książek, m.in. Etnografia 
wobec kultury współczesnej, Nie wszystko jest oczywiste. Zajmuje się analizą kultu-
ry współczesnej (świadomość narodowa, twórczość amatorska, teatr alternatywny, 
obyczajowość subkultur). Jest redaktorem serii wydawnictwa UJ „Anthropos”.

dr Anna Nadolska-Styczyńska
Etnolog, muzealnik. Adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez kilkanaście lat prowadziła Dział 
Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich Muzeum Archeologicznego i Etnogra-
ficznego w Łodzi. Od wielu lat wykłada także muzeologię dla studentów etnologii 
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainte-
resowania: kultury krajów pozaeuropejskich i historia polskich badań z tego zakresu 
oraz muzeologia.

mgr Bożena Olszewska 
Etnolog, starszy kustosz Działu Sztuki i Estetyki Ludowej w Muzeum Etnogra-

ficznym im. Marii Zamierowskiej-Prufferowej w Toruniu. Zainteresowania: sztuka i 
estetyka ludowa, współczesna sztuka nieprofesjonalna, zabawka ludowa.

mgr Teresa Lasowa
Etnograf, dyrektor Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i I. 

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Zainteresowania: organizacja i funk-
cjonowanie muzeów na wolnym powietrzu. Celem jej wieloletnich badań jest re-
konstrukcja stroju kaszubskiego w oparciu o zachowane w muzeach relikty dawnej 
odzieży oraz niepublikowane materiały archiwalne.

dr Tomasz Siemiński
Etnolog, kustosz w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie. Zainteresowa-

nia badawcze: antropologia wizualna, sztuka.

dr Jacek Kowalewski 
Archeolog, historyk. Adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodo-

wych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wykładowca w Katedrze 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Współredaktor książek: Granice dyscyplinarne w humanistyce; Zaangażowanie czy 
izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów. Obszary zain-
teresowań: antropologia historyczna, historia kultury, teoria kultury, metodologia 
historii i historia historiografii.
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mgr Mariola Pruska
Archeolog, plastyk, muzeolog. Dyrektor Muzeum w Lęborku oraz Galerii „Stro-

me Schody”. Jej zainteresowania skupiają się wokół archeologii żywej i sztuki 
współczesnej. Jest teoretykiem i praktykiem. W swoich pracach plastycznych (for-
my użytkowe) wykorzystuje techniki złotnictwa pradziejowego (granulacja, filigran, 
emalierstwo).

mgr Janusz Kopydłowski
Historyk, dyrektor Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Zainteresowa-

nia naukowe: historia regionu i Pomorza, najnowsza historia Polski.
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