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Szanowni Państwo, miłośnicy polskich muzeów,

może się to wydawać nieprawdopodobne, że minęło już 165 lat od momentu powołania do życia 
Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim przy nowo 
utworzonym Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Były to wówczas jedyne na ziemiach 
polskich publiczne zbiory sztuki, pamiątek historycznych, znalezisk archeologicznych, obiektów 
rzemiosła artystycznego i numizmatów. Wielodyscyplinarna struktura muzeum była utrzymywa-
na i rozwijana w kolejnych etapach rozwoju tej instytucji. Zasadnicze znaczenie dla jej działalno-
ści miało przekazanie towarzystwu w roku 1870 bogatej kolekcji Seweryna Mielżyńskiego, co do-
prowadziło do powołania nowoczesnego Muzeum im. Mielżyńskich, które śmiało można już 
było nazwać narodowym. Charakter kolekcji jak najbardziej uprawniał do nadania mu tej nazwy, 
jednak ze względu na germanizacyjną politykę pruskiego zaborcy nie było to możliwe. Pomimo 
nasilającej się presji antypolskiej muzeum nie tylko trwało, ale cały czas wzbogacało się, wywołu-
jąc frustrację niemieckich mieszkańców Poznania. W wyniku apeli słanych do Berlina  
w Poznaniu wybudowano okazały gmach muzeum niemieckiego (Kaiser-Friedrich-Museum), 
lokalizując go demonstracyjnie pomiędzy Biblioteką Raczyńskich i polskim hotelem Bazar.  
Co ciekawe, aby wzmocnić kolekcję pruskiej instytucji, sprowadzono z Berlina wspaniałe zbiory 
malarstwa Atanazego Raczyńskiego, które kilkadziesiąt lat wcześniej miały być eksponowane 
w specjalnie do tego celu wzniesionej galerii przy Bibliotece Raczyńskich. Po kilku latach wybu-
chła I wojna światowa, zakończona dla nas Wielkopolan zwycięskim powstaniem wielkopolskim.  
W odróżnieniu od Królestwa i części Galicji, Poznań nie ucierpiał podczas wojny, nie dosięgnęły 
go również destrukcyjne skutki rewolucji niemieckiej.

Wybór miejsca, w którym w sierpniu 1921 r. zorganizowano I Zjazd Delegatów Polskich Muzeów 
Historyczno-Artystycznych, nie był więc przypadkowy. Oprócz komfortowych warunków  
w przejętym gmachu byłego pruskiego muzeum – wówczas już siedzibie Muzeum Wielkopolskie-
go – za Poznaniem przemawiało wieloletnie doświadczenie na polu gromadzenia, zabezpieczania 
i eksponowania zbiorów muzealnych. Zainteresowanie delegatów skupione było jednak na przy-
szłości – czterem posiedzeniom zjazdu towarzyszył entuzjazm odbudowywania polskiej państwo-
wości i projektowania rozwoju krajowego muzealnictwa.

W stulecie tamtego spotkania, w poczuciu odpowiedzialności za tak bogaty depozyt przeszło-
ści, w Muzeum Narodowym w Poznaniu zrodziła się idea uczczenia tego ważnego wydarzenia  
z początków niepodległości. Gdy pomysł podchwycili dyrektorzy Muzeum Pierwszych Piastów  
na Lednicy prof. Andrzej M. Wyrwa i Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- 
-Spożywczego w Szreniawie dr Jan Maćkowiak, szybko ruszyły intensywne przygotowania i oto 
konferencja stała się faktem. Jestem przekonany, że treści zawarte w wystąpieniach usatysfak-
cjonują uczestników i będą istotnym wkładem w dyskusję o kondycji polskiego muzealnictwa. 
Bardzo nam zależy, żeby poznańska konferencja miała także znaczenie środowiskowe – by była 
okazją do nawiązania lub wzmocnienia kontaktów.

Oddając tom materiałów konferencyjnych, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom 
i instytucjom zaangażowanym w konferencję „Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muze-
ów polskich w Poznaniu”.

Dziękuję panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za objęcie konferencji patronatem hono-
rowym, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i panu premierowi prof. Piotrowi 
Glińskiemu za przychylność oraz sfinansowanie przedsięwzięcia, a  Narodowemu Instytutowi 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Samorządowi Województwa Wielkopolskiego i Narodowemu 
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Centrum Kultury za wsparcie finansowe i organizacyjne. Słowa podziękowania kieruję do Rady 
Naukowej Konferencji pod kierunkiem pani prof. Doroty Folgi-Januszewskiej, a także do wszyst-
kich zaangażowanych pracowników instytucji, firm oraz muzeów organizujących konferencję  
i towarzyszące jej wydarzenia.

Jestem przekonany, że wspólnie spędzony czas pozostanie w życzliwej pamięci wszystkich uczest-
ników, a jednocześnie dostarczy wielu inspiracji całemu naszemu środowisku.

Tomasz Łęcki 
Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu
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Wprowadzenie

Zakorzenione w starożytności pojęcie muzeum, określające dom muz i miejsce twórczej aktyw-
ności córek Zeusa i Mnemosyne, wciąż posiada moc objaśniania najważniejszych zadań instytucji 
o tej nazwie, ugruntowanej w pamięci i skupionej na artystycznej oraz intelektualnej aktywności. 
Jego poszerzane w ciągu stuleci znaczenie, wiązane z gromadzeniem ważnych i osobliwych przed-
miotów, później kolekcji sztuki, przybliżają nas do zakresu pojęciowego obejmującego muzeum 
nowoczesne. Ta najbardziej skrótowa archeologia treści wiązanych z tym słowem i z tą instytucją 
konieczna jest, by osadzić teksty niniejszego tomu w tradycji szerszej niż przywołany tytułem 
konferencji okres 100 lat. Choć generalny zamysł obrad, podyktowany jubileuszowym charakte-
rem wydarzenia, obejmuje historię polskiego muzealnictwa zaledwie od końca XVIII w., to zebra-
ne teksty pokazują aktualność najważniejszych pojęć definiujących od zarania jego istotę, takich 
jak: pamięć, przedmiot, kolekcja, nauka, wiedza, doznanie, przyjemność i rozrywka. 

Obok programu wypracowanego przez Radę Naukową Konferencji, zawartego w spisie treści  
niniejszej książki i przedstawiającego w układzie chronologicznym wybrane zagadnienia polskiego 
muzealnictwa od jego początków po Dziś i jutro muzeów, z całości publikacji wyłaniają się dwie 
wyraziste sekwencje. 

Pierwsza, o charakterze historyczno-encyklopedycznym, przedstawia kształtowanie się polskich 
muzealnych kolekcji od końca XVIII do XX w. Najszerzej rzecz ujmuje tekst Tomasza F. de Rosseta, 
który – mimo tytułowego odniesienia do „mapy muzealnej” roku 1921 – jest w istocie rozległym 
przeglądem muzeów, zbrojowni, muzealnych gabinetów i galerii na ziemiach XIX-wiecznej Polski.  
Swoistym jego dopełnieniem są opracowania Michała Mencfela oraz Huberta Kowalskiego 
i Krzysztofa Mordyńskiego, przedstawiające dorobek kolekcjonerstwa wielkopolskiego i warszaw-
skiego. W każdym z powyższych opracowań mocno wybrzmiewa patriotyczna specyfika polskie-
go kolekcjonerstwa tego czasu, wynikająca z politycznej i społecznej historii narodu nieposiadają-
cego własnej organizacji państwowej. Kolejne syntetyczne ujęcia odnoszą się do czasów powojnia. 
W tekście Andrzeja Rottermunda zostały omówione założenia muzealnictwa okresu PRL, czasów 
cenzury i ideologicznego naporu (z przypomnieniem niesławnego ataku ministerialnych urzędni-
ków na Stanisława Lorentza – niemal symbolu tamtej epoki). Autor zrekapitulował także pierwsze 
lata ustrojowej transformacji, z nową hierarchią wartości – darem demokracji i wyzwaniami rynku. 
Szeroką perspektywę rozwoju jednego z typu muzeów tamtego czasu – muzeum historycznego – 
prezentuje Anna Ziębińska-Witek, a opisane przez nią zmiany w obrębie proponowanej typologii 
(domów historycznych, tradycyjnych muzeów obiektowych, muzeów narracyjnych), ujawniają 
zarazem głębokie przeobrażenia muzealnych narracji: od wsparcia się na oświeceniowej wierze 
w poznawalność świata do uznania prymatu emocji nad krytyczną analizą przedstawianych zjawisk. 
Przeglądem zaś „globalnych trendów i lokalnych implikacji” oraz opisaniem zasadniczych kierun-
ków ewolucji współczesnych muzeów podejmujących zadania społecznej integracji, jest opracowa-
nie Tomasza Kaczmarka i Marcina Poprawskiego.

Drugi równie wymowny zbiór tworzą w książce teksty przedstawiające dorobek wybitnych pol-
skich muzealników. Ten ważny element konferencyjnego spotkania pokazuje, iż poza oczywistą 
zależnością rozwoju muzealnych instytucji od czynników politycznych i społecznych, równie 
istotne były talenty kierownictwa instytucji i muzealnych kuratorów. Założony przez Radę  
Naukową konferencji paradygmat ukazania szerokiego spektrum muzeów pozwoli czytelnikom 
skonfrontować muzealne programy poświęcone kolekcjom artystycznym, etnograficznym oraz 
technicznym. Książka zestawia „wizję muzealnictwa” Feliksa Kopery omówioną w tekście  
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Diany Heleny Błońskiej z dorobkiem pierwszych dyrektorów Muzeum Wielkopolskiego w dyna-
micznym zderzeniu koncepcji Mariana Gumowskiego i Kazimierza Pajzderskiego opisanym przez 
Kamilę Kłudkiewicz. Dychotomicznie także komponuje tekst Iwona Luba, zestawiając Tadeusza 
Dobrowolskiego i jego Muzeum Śląskie w Katowicach kreowane w ściśle politycznym kontekście 
oraz Mariana Minicha, którego wizjonerski gest przyjęcia do zbiorów Muzeum im. J. i K. Barto-
szewiczów w Łodzi kolekcji awangardowej grupy „a.r.” zdeterminował na stałe program tego wy-
jątkowego w Polsce muzeum. Kontynuację tego wątku w książce stanowi analityczne opracowa-
nie Jarosława Suchana poświęcone Ryszardowi Stanisławskiemu – następcy Minicha w łódzkim 
muzeum – rekonstruujące ideowy program „muzeum otwartego” na szerokim tle europejskiego 
muzealnictwa lat 60. i 70. XX w. Dla czytelników skupionych na zagadnieniach muzeów arty-
stycznych odkryciem będzie zapewne zaawansowana myśl polskich muzealników etnograficz-
nych, by wymienić chociażby wyprzedzającą swój czas koncepcję Bronisława Piłsudskiego dla 
etnograficznej ekspozycji w Muzeum Tatrzańskim, opisaną i zinterpretowaną przez Jana Święcha 
w duchu „nowej muzeologii”. 

Jak klamra spinają niniejszą książkę teksty Krzysztofa Pomiana i Doroty Folgi-Januszewskiej. 
Pierwszy, inicjujący narrację, opisuje „emblematyczną instytucję” cywilizacji zachodniej, jaką 
jest muzeum przechowujące świadectwa innowacyjności ludzkiej myśli, budowane na swoistym 
przeżywaniu czasu – tego, który otwiera się ku przyszłości, wskazuje na ideologię ekologizmu jako 
zagrażającą podstawom jego istnienia poprzez wiarę w nadchodzącą apokalipsę. Tekst drugi,  
zamykający książkę, przedstawia proces tego, jak zmienia się muzeum, i jest zarazem rodzajem 
manifestu, katalogiem wyzwań dla nowoczesnej instytucji jako dobra wspólnego, zaangażowane-
go w relacje społeczne, inkluzywnego i partycypacyjnego, a także – wobec zagrożeń wynikających 
ze zmian klimatu – realizującego zalecenia zrównoważonego rozwoju.  

Mając nadzieję, że niniejszy tom spełni oczekiwania naszego środowiska, składam serdeczne po-
dziękowania pani Profesor Dorocie Foldze-Januszewskiej za kierowanie pracami Rady Naukowej 
Konferencji, a jej uczestnikom za aktywność w dyskusjach nad jej programem. Dziękuję także 
wszystkim Autorom za przyjęcie zaproszenia Rady i przekazanie swych inspirujących tekstów 
do przedkładanego Państwu tomu. 

dr Maria Gołąb
Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu ds. Naukowych
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Krzysztof Pomian

Kolejne spekulacje o przyszłości muzeów

Kilka lat temu „Muzealnictwo” zaproponowało mi napisanie artykułu o przyszłości muzeów. Można 
go przeczytać w tomie 55 z 2014 r. (s. 7–11). I przekonać się, że z moich ówczesnych hipotez żadna nie 
wytrzymała próby czasu. Ich podstawą było bowiem założenie, że przewidywalna przyszłość będzie 
w swym zasadniczym zrębie dalszym ciągiem teraźniejszości, że tendencje aktywne wtedy, gdy pisa-
łem, pozostaną takie nadal za, powiedzmy, dziesięć czy dwadzieścia lat. Otóż pandemia COVID-19 
– dalej po prostu: pandemia – stworzyła całkiem nowe warunki funkcjonowania muzeów, z gruntu 
inne niż te, w jakich działały one przez siedem powojennych dziesięcioleci. Co gorsza, unieważniła 
ona samo założenie, na którym opierały się próby względnie racjonalnego prognozowania i uczyniła 
sytuację nie tylko muzeów, ale wręcz cywilizacji, znacznie mniej przewidywalną niż poprzednio.

Zapytany przez jedno z francuskich pism w początkach pandemii, jaki będzie jej wpływ na muzea, 
odpowiedziałem, że niewielki. Ciężka pomyłka. Dziś, po z górą dwóch latach jej trwania wiemy już, 
że jest ona dla nich katastrofą. Zmusiła je do wielomiesięcznego zamknięcia i ograniczyła frekwencję, 
narzucając normy sanitarne, które zmniejszają liczbę zwiedzających, a więc i wpływy ze sprzeda-
nych biletów, a zarazem zwiększają wydatki na kontrolę i higienę, co dodatkowo obciąża i tak już 
napięte budżety. Pandemia okazała się szczególnie dotkliwa dla wielkich muzeów nastawionych na 
międzynarodową publiczność, gdyż ta na pewien czas, różny w zależności od kraju, zupełnie znikła 
wraz z ustanowieniem kwarantanny i zawieszeniem transportu lotniczego, a później nie wróciła do 
poprzedniego stanu. Model gospodarczy funkcjonowania tych muzeów – oparty na tanich lotach 
i ruchu bezwizowym lub korzystającym z łatwo wydawanych wiz, wypracowany w latach 60. i odtąd 
stale poszerzający swój zasięg – załamał się i nie wiadomo, czy kiedykolwiek uda się przywrócić mu 
jego postać sprzed pandemii. Publiczność miejscowa, czy nawet krajowa, też zresztą przez pandemię 
uszczuplona, nie jest w stanie zapełnić luki finansowej spowodowanej znacznym osłabieniem, a nie-
kiedy wręcz zanikiem turystyki międzykontynentalnej. Dotyczy to wprawdzie przede wszystkim 
kilkudziesięciu, najwyżej kilkuset wielkich muzeów, ale pośrednio odbija się na niemal wszystkich. 
Jakim zmianom ulegnie ten stan rzeczy? Czy polepszy się, czy pogorszy? Nie ma odpowiedzi na te 
pytania. Przyszłość jest nieprzewidywalna, tak jak mutacje wirusa.

Możemy jednak rozważyć różne potencjalne scenariusze rozwoju wydarzeń, choć nie umiemy ustalić, 
jakie są szanse realizacji każdego z nich i czy któryś jest bardziej prawdopodobny od pozostałych. 
Najprostszy i najbardziej optymistyczny z tych scenariuszy zakłada, że pandemia skończy się raczej 
prędzej niż później, po czym wszystko wróci do normy, tj. do stanu sprzed stycznia 2020 r. Tendencje 
charakterystyczne dla historii muzeów w ciągu siedmiu dziesięcioleci, między piątą dekadą XX a drugą 
XXI w., uaktywnią się ponownie, co sprawi, że przyszłość muzeów stanie się znów przewidywalna. 
Byłaby to przyszłość pod znakiem wzrostu – liczby muzeów, zwłaszcza tam, gdzie są one nadal nieliczne 
w stosunku do liczby ludności; kolekcji, zwłaszcza sztuki nowoczesnej; powierzchni ekspozycyjnych; 
liczby zwiedzających – oraz rosnącej roli gospodarczej muzeów jako magnesu dla turystów, z wszyst-
kimi tego skutkami ubocznymi dla transportu, hotelarstwa, handlu. Byłaby to zarazem przyszłość 
pod znakiem wzmożonej presji na muzea ze strony instancji nadrzędnych, by robiły wystawy czasowe 
z myślą o jak najliczniejszej publiczności i by starały się zwiększyć swe dochody, podnosząc ceny biletów, 
poszerzając powierzchnię sklepów muzealnych i asortyment towarów, czy wynajmując pomieszczenia 
muzealne na prywatne imprezy osobom i firmom. Byłaby to więc przyszłość pod znakiem wzmożonego 
nacisku na kierownictwa muzeów, by zarządzały nimi jak przedsiębiorstwami, choćby za cenę zatarcia 
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granicy między wysoką kulturą a rozrywką. Przyszłość ambiwalentna zatem, gdyż wzrost szedłby 
w parze ze zmianami, które grożą muzeom podporządkowaniem całej ich działalności doraźnym 
korzyściom, z przesunięciem na drugi plan tego, co jest ich misją konstytutywną: przechowywania 
kolekcji dla dowolnie odległej przyszłości w stanie jak najbliższym temu, w jakim one do nas dotarły, 
co wymaga zazwyczaj ograniczenia korzyści wyciągniętych z nich hic et nunc.

Perspektywa szybkiego powrotu do stanu sprzed pandemii jest jednak bardzo mało prawdopodobna. 
Czeka nas raczej nie wiadomo jak długi okres współżycia z wirusem. Wolno tylko mieć nadzieję, że 
nie pojawią się mutacje powodujące większą zachorowalność i wyższą śmiertelność, co by uderzyło 
nie tylko w muzea, ale również w całą organizację społeczną i gospodarkę, i rozpętało ogólny kry-
zys. Wydaje się, że ten scenariusz katastroficzny można wraz z optymistycznym odesłać do lamusa, 
by skupić się na sytuacji podobnej do tej, z jaką przykładowo we Francji mamy do czynienia już 
teraz: wirus krąży, zachorowalność jest wysoka, ale dzięki szczepieniom i masowemu przestrze-
ganiu przepisów sanitarnych śmiertelność oraz liczba przypadków, które wymagają długotrwałej 
hospitalizacji i reanimowania pacjentów z użyciem ciężkiego sprzętu, pozostaje niewielka, i życie 
toczy się niemal – sic! – normalnie. Zakłada to, rzecz jasna, istnienie władzy, która walczy o życie 
i zdrowie obywateli, skutecznej służby zdrowia i społeczeństwa zdyscyplinowanego oraz podatnego 
w stopniu niewielkim – 5–10% ogółu – na antyszczepionkowy obskurantyzm. Sytuacja taka, gdyby 
miała stać się normą, ograniczyłaby odwiedzalność muzeów, gdyż zmusiłaby do wprowadzenia lub 
utrzymania systemu rezerwacji internetowych, przestrzegania ustalonych godzin i pilnowania, by 
liczba zwiedzających obecnych w określonym przedziale czasowym na terenie muzeum czy wystawy 
pozwalała zachowywać wymagany dystans społeczny. Zmniejszyłaby frekwencję w muzeach również 
dlatego, że spowodowałaby, co obserwujemy już teraz, drastyczny spadek liczby turystów, zwłaszcza 
międzykontynentalnych i międzynarodowych, ale też krajowych. Miałaby nadto ujemny wpływ na 
budżety muzeów i na strukturę zatrudnienia, gdyż wymagałaby zwiększenia liczby personelu, by 
zapewnić przestrzeganie rygorów sanitarnych, przy równoczesnym spadku wpływów, a być może 
również subwencji. Skutki tego będą bardzo różne, zależnie od statusu prawnego i finansowego 
muzeów i ich pracowników, zróżnicowanego nawet w obrębie jednego państwa, a jeszcze bardziej 
między poszczególnymi krajami. Ale wszędzie zarządzanie muzeami będzie trudniejsze niż dotąd, 
co nie przeszkodzi im jednak funkcjonować, dostosowując się do nowych warunków. 

Nie znaczy to jednak, że horyzont muzeów, choć ciemniejszy niż dawniej, pozostaje pogodny. 
Chmury, jakie się na nim gromadzą, zapowiadają w dalszej perspektywie bardzo niekorzystną zmianę 
klimatu. Nie dokona się to za sprawą katastrofy takiej jak pandemia, kryzys finansowy i gospodarczy 
(jak ten z lat 2008–2009) czy ostry, może nawet zbrojny, konflikt między Rosją lub Chinami a Za-
chodem. Każda taka katastrofa, gdyby do niej doszło, miałaby skutki dramatyczne i spowodowała 
niewyobrażalną masę zgonów i zniszczeń, nie zakwestionowałaby jednak samej zasady, która nadaje 
sens istnieniu muzeów i czyni z nich emblematyczną instytucję cywilizacji nowożytnej – zasady, 
której odrzucenie wydałoby na nie wyrok śmierci. Dokonać się to może tylko za sprawą przemian 
strukturalnych powodowanych przez czynniki, które działają powoli, stopniowo krusząc wierzenia 
zbiorowe u podstaw naszych społeczeństw, aż wreszcie doprowadzą je do upadku, a wraz z nimi 
muzea, jeden z ich najbardziej symptomatycznych przejawów. Proces ten jest już dziś w pełnym 
toku, choć na ogół nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Między XII a XIX w. w życiu gospodarczym, społecznym i umysłowym Zachodu nastąpiło prześrod-
kowanie czasu: przemieszczenie jego punktu ciężkości z przeszłości w przyszłość, przyspieszone 
w stuleciach XV i XVIII, które zwykło się określać odpowiednio mianem odrodzenia i oświecenia. 
Wierzenia zbiorowe u podstaw naszych społeczeństw zwrócone w ciągu tysiącleci ku najodleglejszej 
przeszłości, czasom prapoczątków, kiedy to ustalone miały zostać raz na zawsze nakazy i zakazy, 
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przykłady dobra do powielania i zła do unikania oraz wzorce do naśladowania we wszystkich dzie-
dzinach – wierzenia te zwróciły się stopniowo ku przyszłości: przyszłości doczesnej, jeśli nie tu, na 
Ziemi, to na innych planetach, ale wykraczającej poza jakikolwiek wyobrażalny horyzont czasowy. 
Zarzuciły postawę paseistyczną na rzecz futurocentryzmu. Wraz z tym zmieniło się nasze rozumienie 
i przeżywanie czasu, który przestał być postrzegany jako regresja, by okazać się pochodną ruchu 
zmierzającego w przód i wyżej. Wprawdzie zarzuciliśmy wiarę w Postęp przez duże P, jaki wyobra-
żano sobie w wieku XIX, ale nasz czas jest nadal czasem wzrostu dla ludności świata, wydłużania 
się życia, polepszenia warunków nawet najbardziej upośledzonych społeczeństw, rozwoju medycyny, 
nauki i techniki. Rewolucja informatyczna z jednej strony, a z drugiej rewolucja biologiczna, spek-
takularnie zilustrowana niezwykle szybkim tempem znalezienia szczepionki na COVID-19, są tego 
wystarczającym dowodem. 

Siłą napędową tego ruchu jest zdolność istot ludzkich do wynajdywania przedmiotów bez prece-
densu, tworzenia form bez przykładu, programowania zachowań zrywających z odwieczną rutyną, 
przełamywania barier, które przez tysiąclecia uchodziły za nie do przekroczenia, jak bariera zmysłów 
czy bariera grawitacji, odrzucania uświęconych przez dawne wierzenia zakazów, słowem, tworzenia 
przyszłości innej niż teraźniejszość, niekiedy lepszej, niekiedy gorszej. Gdy jest lepsza, poprawia, 
dopełnia i wzmacnia życie; gdy gorsza – przynosi niewolę i wyzysk, ucisk kolonialny, masowe mor-
derstwa, obozy zagłady. Przyznanie istotom ludzkim tej zdolności wprowadzania innowacji twórczych 
i destrukcyjnych, godnych podziwu i wołających o potępienie, jest samym jądrem zbiorowych wierzeń 
Zachodu i nadaje im ich swoisty kształt. Różnią się one zasadniczo od paseistycznych i teocentrycz-
nych wierzeń odziedziczonych po pradawnej przeszłości. Są historycznie młode, antropocentryczne 
i zwrócone w przyszłość. Nie kontemplują zastanego świata. Programują działania, by go zmienić. 
I wyrażają się w skłóconym wielogłosie nie religii czy wyznań, lecz ideologii. 

Muzeum jako instytucja jest bezpośrednio pochodne wobec tych nowożytnych wierzeń, obok których 
zrodziło się w wieku XV i które współtworzyły jego swoisty kształt w wiekach XVIII i XIX. Jeśli 
ma ono przechowywać szczątki przeszłości dla dowolnie oddalonej przyszłości w stanie tak bliskim 
pierwotnego, jak to tylko możliwe, to dlatego przede wszystkim, że jedne są dla nas świadectwami 
innowacyjnego potencjału istot ludzkich, ich sukcesów i klęsk, poświęceń i zbrodni, a inne pozwalają 
ten potencjał lepiej zrozumieć. I dlatego, że zakładamy w trybie aktu wiary, iż istoty ludzkie, które 
przyjdą po nas, choćby w najbardziej odległej przyszłości, będą miały podobne do naszego uposażenie 
psychiczne i będą żyły w warunkach, które pozwolą im interesować się nami, jak my interesujemy 
się naszymi z kolei poprzednikami. Bez uznania i pozytywnego wartościowania potencjału inno-
wacyjnego istot ludzkich – nawet nieutożsamianego, jak to czyniono do niedawna, z samym tylko 
potencjałem twórczym – i bez aktu wiary w zachodzenie ciągłości między nami a naszymi następcami 
w przyszłości, choćby najbardziej od nas odległej, muzeum byłoby składnicą rupieci i niczym więcej.

Te wierzenia są jednak coraz bardziej i coraz ostrzej kwestionowane. Od półwiecza asystujemy przy 
narodzinach, utwierdzaniu się i rozpowszechnianiu ideologii, która, jak wszystkie ideologie, przed-
stawia swoją wizję przyszłości i programuje zachowania zbiorowe. Jak wszystkie ideologie twierdzi 
ona, że jest oparta na danych naukowych i w jakiejś mierze tak istotnie jest. Ale w odróżnieniu od 
panujących dotąd ideologii utożsamia ona potencjał innowacyjny istot ludzkich wyłącznie ze zdol-
nością niszczenia i przedstawia wizję przyszłości, której realizację chce uniemożliwić za wszelką cenę. 
Przyszłość bowiem, jeśli nic się zasadniczo nie zmieni, będzie jej zdaniem ciągiem katastrof: ocieplenia 
klimatu, podniesienia się poziomu oceanów i spowodowanego tym skurczenia się powierzchni zdatnej 
do życia, wymuszonych migracji, głodu i epidemii, i w następstwie tego wszystkiego załamania się 
cywilizacji i popadnięcia resztek ludzkości w zdziczenie i nędzę. Przy tym ta przyszłość jest dziełem 
istot ludzkich, które tworzą ją, nadal niszcząc swymi działaniami gatunki żywe, wyczerpując zasoby 
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minerałów, burząc równowagę właściwą przyrodzie. Od kiedy tak się dzieje? Wedle źródeł umiar-
kowanych od rewolucji przemysłowej uruchomionej w XVIII w., wedle bardziej radykalnych – od 
rewolucji neolitycznej, z jej przejściem do osiadłości, rolnictwa i hodowli, wedle najskrajniejszych 
– od opanowania ognia. Jakby tych początków nie datować, dla ideologii ekologistycznej sprawa 
jest jasna: homo sapiens niewątpliwie, a prawdopodobnie już homo habilis, stał się istotą złoczynną. 
Jego rzekomy potencjał twórczy, celebrowany przez nas od kilku wieków na różne sposoby, jawi 
się każdemu, kto umie widzieć, jako władza niszczenia, wprowadzania w skali planetarnej zmian 
szkodliwych i nieodwracalnych. Toteż szczątki przeszłości – dzieła sztuki i techniki, relikwie hi-
storyczne – nie są warte przechowywania, może z wyjątkiem tych, które unaoczniają rozmiary 
dokonanego przez istoty ludzkie spustoszenia i skłaniają przeto do zaniechania dalszej destrukcji. 
Zresztą, ponieważ przyszłość będzie ciągiem katastrof, zaludniający wtedy Ziemię nieszczęśnicy będą 
mieli znacznie poważniejsze zmartwienia niż dbanie o szczątki przeszłości winnej ich nieuleczalnej 
mizerii. Konsekwentny ekologizm jest wprawdzie wierzeniem antropo- i futurocentrycznym, ale jest 
zarazem radykalnym antyhumanizmem. Toteż musi widzieć w muzeach świątynie wiary, którą trzeba 
zwalczać aż do wytępienia. Jego zwycięstwo, gdyby kiedykolwiek do niego doszło, znaczyłoby koniec 
muzeów, których przyszłość jest zatem znacznie poważniej zagrożona, niż można było przypuszczać.

Pozostaje jedna nadzieja. Od czasu pojawienia się najdawniejszych prognostyk astrologicznych 
wiadomo, że nie ma czynności bardziej zawodnej niż próby przewidywania przyszłości. Wiadomo 
też, że autor tych słów, co sam przyznał, pomylił się w swych przewidywaniach już kilkakrotnie. 
Wolno przypuszczać, że będzie tak również tym razem1.

1  Esej niniejszy jest spolszczoną i nieco przerobioną wersją wystąpienia napisanego po francusku, przełożonego 
na niemiecki przez Ulricha Raulffa, przedstawionego pod nieobecność autora we wrześniu 2020 r. w Berlinie 
na sympozjum ku czci Martina Rotha i opublikowanego we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 24 listopada 
2020 r. (Wie schlecht steht es wirklich um die Zukunft der Museen?). Został przedrukowany w „Neues Museum. 
Die österreichische Museumszeitschrift”, 21–23 czerwca 2021, s. 13–15 w zespole tekstów zatytułowanym 
„Muzeum u kresu czasu?” z krytycznym komentarzem Karla-Josepha Pazziniego, Die Zukunft der Museen ist 
Vergagenheit. Museum und Katastrophen. Ad Pomian, s. 18–21. Wygłoszony został w przekładzie angielskim 
autora pod tytułem Speculations about the future of museums na wirtualnym sympozjum Louvre Abu Dhabi 
i NYU Abu Dhabi Reframing the Museum 17 listopada 2020 r.

Prof. dr hab. Krzysztof Pomian

Filozof, historyk, eseista. Od 1973 r. mieszka we Francji. Profesor Centre national  
de la recherche scientifique w Paryżu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
Kurator wystaw, ostatnio „1918–2018: Stulecie niepodległości. Polska – światu”.  
Laureat Nagrody Fundacji Nauki Polskiej (2017) i Grand Prix Gobert (Histoire) Akademii 
Francuskiej (2020). Autor m.in. Europa i jej narody (1992), Zbieracze i osobliwości: Paryż –  
Wenecja XVI–XVIII wiek (1996), Wśród mistrzów i przyjaciół (2018). W latach 2020 i 2021 
ukazały się w wydawnictwie Gallimard pierwsze dwa tomy Musée une histoire mondiale; 
trzeci – planowany jest na rok 2022.



 _ 17

001 _ Mapa Polski 1922, w skali 1: 1 500 000

1.  Początki  muzealnictwa polskiego

—

Tomasz F. de Rosset

Szkic do mapy muzealnej Rzeczpospolitej 
A.D. 1921

Niedawno minęła setna rocznica kongresu muzealnego, jaki odbywał się w Poznaniu la-
tem 1921 r. Miasto to, przyłączone do państwa polskiego wraz z większością historycznej 
Wielkopolski w wyniku powstania 1918–1919, wówczas w zasadzie miastem muzeów nie 
było. Pod względem liczebności placówek muzealnych nie dorównywało ani Warszawie, ani 
Lwowowi, ani Krakowowi. Liczyły się tu bowiem tylko dwie, ale za to bardzo istotne dla 
polskiego muzealnictwa z uwagi na cenne zbiory i ekspozycje. Muzeum im. Mielżyńskich 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, działające od lat 80. XIX w. we własnym gmachu 
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przy ul. Mielżyńskiego (poprzednio Młyńskiej), posiadało bogatą kolekcję malarstwa europejskiego 
(m.in. z dawnej galerii miłosławskiej) i polskiego, która swego czasu stanowiła pierwszą publicz-
nie dostępną galerię sztuki rodzimej. Drugą było Kaiser-Friedrich-Museum zlokalizowane przy 
Alejach Marcinkowskiego (poprzednio Wilhelmstrasse) i funkcjonujące pod nazwą Muzeum 
Wielkopolskie. Powstało ono w 1902 r. z przekształcenia wcześniejszego o kilkanaście lat muzeum 
niemieckiego Towarzystwa Historycznego (znanego też jako Muzeum Prowincjalne); znajdowała 
się tu wystawiana dotąd w Berlinie kolekcja hr. Atanazego Raczyńskiego, słynna z nowożytnych 
obrazów iberyjskich i romantycznego malarstwa niemieckiego. W 1919 r. objęto je zarządem 
polskim, a wkrótce zdeponowano wybrane zbiory PTPN, łącząc kolekcje obu instytucji (1923)1. 
Dodać by jeszcze trzeba stanowiące tu osobny dział zbiory ludoznawcze oraz nowo powstałe 
Muzeum Wojska, gabinety uniwersyteckie będące w trakcie formowania i rzadko udostępniane 
Muzeum Archidiecezjalne w dawnym klasztorze karmelitanek (założone w 1898 r.), a w końcu 
należy chociażby wspomnieć dwa rozwiązane muzea niemieckie – Muzeum Szkolne (Schulmu-
seum) i Muzeum Hindenburga. 

Kongres poznański otwierał międzywojenną historię polskiego muzealnictwa, o którym Bogu-
sław Mansfeld pisał, jako o „kształcie [u progu II Rzeczpospolitej] zaledwie czytelnym” na mapie 
kulturalnej kraju. Autor cytował przy tym słowa Feliksa Kopery z tych lat, że „ściśle biorąc Polska 
publicznych muzeów, urządzonych w sposób europejski nie posiada” oraz Mieczysława Tretera  
o „nielicznych i wątłych organizmach muzealnych”, jakie powstały w okresie rozbiorów2. Należy 
się z tym zgodzić, gdyż muzealnictwo, które miało stanowić ważny element kultury odrodzonego 
państwa, istotnie wymagało wówczas ukonstytuowania, wytyczenia spójnej polityki, zorganizo-
wania racjonalnych struktur, fachowego przygotowania personelu, czyli po prostu musiało być 
prawie od podstaw stworzone. Nie znaczy to jednak, że na terytorium dawnej Rzeczpospolitej nie 
było muzeów już wcześniej. Wbrew utartym przekonaniom było ich wcale niemało i chociaż różne 
konotacje wiązały się z tą instytucją, doskonale rozumiano jej doniosłość kulturalną, znaczenie 
narodowe i rolę polityczną. Ten aspekt życia publicznego przedstawiał się nie najgorzej wobec 
innych wyzwań stojących przed młodym państwem. Nie zawsze były to silne i w pełni ukształto-
wane organizmy (nigdy dostatecznie zasobne), były wszak te muzea na tyle istotne, że w 1914 r.  
odbył się w Krakowie zjazd ich pracowników. Powołał on do życia Delegację Muzeologów, w za-
łożeniach rozciągającą się zakresem działalności „na wszystkie ziemie d. Rzeczpospolitej Polskiej, 
tudzież poza jej granice, gdziekolwiek istnieją polskie muzea i zbiory”3. Wydaje się więc, że ich 
kształt na mapie był znacznie bardziej czytelny, niż tylko „zaledwie”, jak to widział Mansfeld.  
I sam Treter zresztą całkiem inaczej oceniał polskie muzealnictwo z lat poprzedzających Wiel-
ką Wojnę, kiedy prezentował je w swoim głównym dziele muzeologicznym Muzea współczesne 
(1915)4. Korzystając ze wspomnianej, okrągłej rocznicy warto poświęcić odrobinę refleksji stanowi,  
w jakim polskie muzea wkroczyły w niepodległość, co pozwoli ich miejsce na tej kulturalnej 
mapie kraju oznaczyć dokładniej.

1  Zob. K. Kłudkiewicz, Muzeum im. Mielżyńskich versus Kaiser Friedrich Muzeum w Poznaniu. Współistnienie 
polskiego i niemieckiego muzeum sztuki na przełomie XIX i XX wieku [w:] Muzeum a pamięć – forma, produkcja, 
miejsce, red. T.F. de Rosset, E. Bednarz Doiczmanowa, A. Tołysz, Warszawa 2018, s. 99–112 (publikacja  
w ramach projektu badawczego NPRH „Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku”); eadem, Kaiser-
Friedrich-Museum w Poznaniu (1904–1919). Muzeum na niemieckiej i europejskiej prowincji, Poznań 2021.
2  B. Mansfeld, Muzea na drodze do samoorganizacji. Związek Muzeów w Polsce 1914–1951, „Biblioteka 
Muzealnictwa i Ochrona Zabytków” 2000, Seria B, t. CII, s. 41.
3  B. Mansfeld, Muzea na drodze do samoorganizacji…, op. cit., s. 136.
4  M. Treter, Muzea współczesne, Warszawa 2019 (ed. oryginalna 1915); omówienie polskiego muzealnictwa 
stanowi drugą część tej teoretycznej pracy, jest jakby szkicem monografii postulowanej w 1914 r. przez 
Delegację Muzeologów Polskich (zob. B. Mansfeld, Muzea na drodze do samoorganizacji…, op. cit., s. 136).
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Naczelnym zadaniem odrodzonej Polski na początku lat 20. było ujednolicenie wszelkich aspektów 
funkcjonowania państwa długo rozbitego na trzy odmienne pod wieloma względami części, przede 
wszystkim zniwelowanie ich prawno-ustrojowych, kulturalnych, gospodarczych oraz mentalnych 
różnic. Mapa muzealna tego czasu nie może pominąć tych odrębności. Rozbiory podzieliły ziemie 
dawnej Rzeczpospolitej na obszary o zmiennych początkowo, ale potem ustabilizowanych granicach. 
W ramach zaboru rosyjskiego istniało Królestwo Polskie i w dużej mierze odrębne tzw. „ziemie 
zabrane”, które zostały bezpośrednio włączone do Rosji; w zaborze pruskim wydzielone było Wiel-
kie Księstwo Poznańskie i Prusy Zachodnie, w austriackim zaś – Galicja Zachodnia i Wschodnia,  
z Krakowem i Lwowem jako stolicami. U zarania odrodzonego państwa podziały te stanowiły nieba-
gatelną determinantę, a trzeba przy tym pamiętać, że jego granice zmieniły się znacznie w stosunku 
do obszaru przedrozbiorowego (1772). Zostało ono uszczuplone od zachodu na rzecz Niemiec, od 
północy także na rzecz Niemiec oraz Łotwy i Litwy, ale przede wszystkim od wschodu na rzecz 
Rosji Radzieckiej (obecnie Białoruś i Ukraina).

W roku poznańskiego kongresu w Polsce działało około dwieście placówek muzealnych, które 
powstały pod zaborami, w większości w dużych miastach. Należały do nich instytucje o bardziej 
lub mniej rozbudowanej infrastrukturze i bogatych lub skromnych kolekcjach, a także gabinety 
wyższych uczelni, muzea pułków armii zaborczych, nieeksponowane lub na poły tylko dostępne 
zbiory instytucji i stowarzyszeń publicznych oraz wspólnot religijnych, a wreszcie niektóre kolekcje  
i galerie prywatne5. Poza granicami kraju znalazło się kilka zlokalizowanych w Prusach Wschodnich 
(Malbork, Kwidzyn, Elbląg, Braniewo) i kilka dziesiątek na terenach dawnych guberni rosyjskich. 
Były to przeważnie instytucje niemieckie i w znacznej większości rosyjskie, ale wraz z polski-
mi, ukraińskimi, żydowskimi i białoruskimi współtworzyły one muzealny pejzaż ziem dawnej 
Rzeczpospolitej. W czasie wojny wiele muzeów ze stref przyfrontowych na wschodzie zamknięto 
i ewakuowano w głąb Rosji, albo wręcz zniszczono czy zrabowano; w Galicji, a szczególnie we 
Lwowie, zagrożenie i zniszczenia spowodowały też walki polsko-ukraińskie (dotknęły one m.in. 
Muzeum Książąt Lubomirskich)6. Ale wojna nie zatrzymała zupełnie życia kulturalnego i niektóre 
placówki mimo wszystko prowadziły działalność (chociaż ograniczoną), a nawet powstawały nowe 
– interesująca była próba stworzenia zbiorów muzealnych przy Polskim Archiwum Wojennym  
w Wiedniu (co mocno krytykował Treter), również wówczas nadano status narodowy miejskiemu 
Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie7. Pewną ich liczbę utworzono także tuż po ustaniu działań 
wojennych. Jednakże latem 1921 r. kraj nie miał jeszcze ostatecznie ustalonych granic, niewiele 
wcześniej zakończyła się wojna polsko-bolszewicka, trzecie powstanie śląskie oraz plebiscyty na 
Śląsku, Powiślu, Warmii i Mazurach, a ciągle nierozwiązane były konflikty z Litwą i Czecho-
słowacją. Nie był to więc dobry czas na zwiedzanie muzeów i analizę ich terytorialnej struktury. 
Toteż dla charakterystyki i prezentacji rozmieszczenia ich w kraju konieczne jest odwołanie się 
także do stanu sprzed roku 1914.

5  Z badań prowadzonych na UMK w Toruniu w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci” 
wynika, że do końca epoki porozbiorowej na terytorium dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów powstało 
z górą pięćset muzeów oraz instytucji gromadzących kolekcje i w różnym zakresie udostępniających je 
publicznie. Ostateczna ich liczba jest trudna do ustalenia z uwagi na dostępność i wyrywkowość materiału, 
ale także płynne rozumienie terminu muzeum w tym czasie (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 
na lata 2016–2019 – nr 2aH 15023483).
6  Zob. E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek 
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1–2, Warszawa 1926–1927.
7  Na temat projektu Muzeum Wojny zob. M. Treter, W sprawie polskiego Muzeum [w:] Muzeum  
w kulturze pamięci Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych tekstów, t. II (1882–1917),  
red. T.F. de Rosset, M.F. Woźniak, E. Bednarz, Toruń 2020, s. 323–334; S. Lorentz, Muzeum Narodowe  
w Warszawie. Zarys historyczny, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1938, 1, s. 27–39.
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002_ Anons o muzeach zamieszczony w „Kurjerze Warszawskim”, 14 lipca 1914, nr 162; https://crispa.uw.edu.pl/object/fi-
les/236243/display/Default [dostęp: 12.12.2021]

003 _ Gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, zbiory Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie;  
https://zacheta.art.pl/pl/mediateka-i-publikacje/zacheta-w-starej-fotografii-2?galeria=3 [dostęp: 12.12.2021]
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Głównymi ośrodkami na międzywojennej mapie muzealnej, podobnie jak wcześniej, były War-
szawa, Lwów, Kraków i Wilno, a z uwagi na rangę zbiorów także Poznań; w późniejszych latach 
uzupełniała je jeszcze Łódź (głównie ze względu na międzynarodową kolekcję grupy „a.r.” w Mu-
zeum Miejskim) oraz w zamierzeniach Katowice i Toruń (wzniesiono tam nowoczesne budynki 
muzealne, ale II wojna światowa uniemożliwiła ich inaugurację). Do wybuchu I wojny światowej 
najwięcej placówek muzealnych i publicznych lub na poły publicznych kolekcji liczyła Warszawa. 
W lipcu 1914 r. wedle „Kuryera Warszawskiego” w mieście można było zwiedzić należące do 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wystawy, na których eksponowano zbrojownię ordynacji 
Krasińskich oraz zbiory Józefa Choynowskiego, Mathiasa Bersohna i Erazma Majewskiego, Mu-
zeum Towarzystwa Krajoznawczego w jego siedzibie przy Alejach Jerozolimskich, Muzeum Sztuk 
Pięknych przy Wierzbowej, Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na Krakowskim Przedmieściu (zbiory 
rzemiosła artystycznego, archeologiczne, etnograficzne i przyrodnicze). Ponadto, oprócz wystaw  
w prywatnych galeriach komercyjnych, dostępna była stała wystawa malarstwa polskiego w samej 
Zachęcie i wystawa w Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej8. Przewodniki turystyczne z tego 
okresu wymieniają jeszcze zbiory artystyczne bibliotek ordynackich i gabinety Uniwersytetu 
Warszawskiego dostępne na prośbę zwiedzających9.

Dwie z anonsowanych placówek należały do najstarszych w Warszawie, obie działają do dziś. 
Muzeum Sztuk Pięknych powstało w roku 1862. Finansowane przez miasto, ale niedysponujące 
własnym lokalem, przez wiele lat musiało się tułać, przenoszone z miejsca na miejsce, tylko okre-
sami mając możliwość systematycznej ekspozycji. Dopiero w samym końcu wieku udało się jego 
galerię malarstwa umieścić na dłużej w wynajętym domu E. Neprosa przy ul. Wierzbowej. Były to 
przede wszystkim dzieła mistrzów europejskich – dopiero kiedy w 1916 r. muzeum zyskało status 
Muzeum Narodowego, dzięki licznym darowiznom i zakupom mogło rozbudować dział sztuki 
polskiej i inne obszary kolekcjonerskie; po latach uzyskało również własną niezależną siedzibę10. 
W „Kuryerze Warszawskim” wspomniano też zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 
powołanego w 1860 r. dla popularyzacji sztuki polskich artystów i ułatwienia jej sprzedaży po-
przez organizowanie wystaw. Stowarzyszenie od początku zakładało gromadzenie kolekcji, ale 
pierwszy spektakularny nabytek, Śmierć Barbary Radziwiłłówny Józefa Simmlera, pozostał bez 
poważniejszych następstw. Spowodował to przede wszystkim brak własnego lokalu, przestrzeni 
ekspozycyjnej i magazynowej11. Kolekcja urosła dopiero w XX w. dzięki darowiznom i zakupom, 
jakie można było prezentować w budynku zaprojektowanym przez Stefana Szyllera. Na tej samej 
parceli przy ul. Królewskiej, na tyłach nowo wzniesionego gmachu, znajdował się należący również 
do TZSP tzw. dom dochodowy, gdzie w 1903 r. urządzono osobne Muzeum Warszawskie. Zbiory 
jego tworzyły kolekcje podarowane lub zdeponowane w rękach towarzystwa, jakie nie mieściły 
się w jego profilu: starożytności od Józefa Choynowskiego z Kijowa, polskie i europejskie rysunki  

8  „Kurjer Warszawski” nr 94 z 14.07.1914. 
9  Zob. m.in.: G. Moskvič, Ilŭstrirovannyj praktičeskij putevoditel po Varšave i okrestnostâm, Odessa 1910;  
E. Zięckowski, Najnowszy ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach, Warszawa 1912.
10  Zob. S. Lorentz, Muzeum Narodowe w Warszawie…, op. cit., s. 1–68; D. Folga-Januszewska, Muzeum 
Sztuk Pięknych i Muzeum Narodowe w Warszawie 1862–2004 [w:] 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje 
i perspektywy, red. A. Rottermund, A. Sołtan, M. Wrede, Warszawa 2006, s. 57–77.
11  W jednym z wynajmowanych przez Zachętę wnętrzach w Odwachu przy kościele św. Anny na Krakowskim 
Przedmieściu kolekcja była eksponowana na klatce schodowej: „Ściana nad wschodami zawieszona jest 
mnóstwem cennych płócien, stanowiących własność Towarzystwa. Między innemi zwracają tu uwagę: 
«Śmierć Barbary» Sim[m]lera, «Opłakane apostolstwo» Gersona, «Odpust wiejski» Kostrzewskiego i inne” 
(Gomulickiego i Szmideberga ilustrowany przewodnik po Warszawie, Warszawa 1880, s. 117); zob. też F. Fryze  
i I. Chodorowicz, Przewodnik po Warszawie i jej okolicach na rok 1873/4, Warszawa 1873, s. 56. 
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oraz akwarele z daru Mathiasa Bersohna, depozyt archeologiczny Erazma Majewskiego i zbrojownia 
Krasińskich. Powstał w ten sposób dość ciekawy i bogaty kompleks ekspozycyjny (w 1923 r. zbiory 
te po części przekazano do Muzeum Narodowego)12. 

Gazeta zachęcała też do odwiedzenia Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego (znamienne jest uni-
kanie pełnej nazwy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego); powstało ono w 1908 r. na podstawie 
zbiorów rozpędzonego Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej. Instytucją starszą od niego i o znacz-
nie większej skali było Muzeum Przemysłu i Rolnictwa zlokalizowane w Odwachu obok kościoła  
św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Założone w roku 1875, stanowiło połączenie muzeum ze 
swego rodzaju instytutem edukacyjno-badawczym i jednocześnie miejsce, gdzie organizowano czaso-
we ekspozycje (wcześniej ten sam lokal wynajmowała Zachęta). Obok własnej kolekcji techniki i sztuki 
placówka ta przyjęła też zbiory etnograficzne gromadzone przy ogrodzie zoologicznym, a w 1893 r. 
udzieliła gościny świeżo utworzonemu Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej (potem przeniesiono 
je do własnego gmachu przy ul. Chmielnej). Wśród gabinetów uniwersyteckich najatrakcyjniejsze 
było sięgające tradycją początków XIX stulecia Muzeum Zoologiczne, jakoby najbogatsze w Europie 
oraz Muzeum Starożytności Skimborowicza; ważna była także biblioteka ordynacka Krasińskich, 
do której należało Muzeum im. Świdzińskich, ale do chwili inauguracji gmachu przy ul. Okólnik  
w 1930 r., dostępna była jedynie słynna zbrojownia zdeponowana na pewien czas w domu docho-
dowym TZSP (1909–1915). Przed wybuchem wojny światowej poza anonsowanymi w „Kurierze 
Warszawskim” i omawianymi w przewodnikach działało jeszcze m.in. Muzeum Instytutu Głucho-
niemych i Ociemniałych, Muzeum Pedagogiczne w szkole Babińskiego, prywatne Muzeum Orni-
tologiczne hr. Branickiego w pałacu Frascati przy Wiejskiej, Muzeum Starożytności Żydowskich 
Bersohna przekazane warszawskiej gminie, Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum Starożytności 
Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w kamienicy Baryczków oraz szereg 
mniejszych, częściowo funkcjonujących publicznie zbiorów różnych stowarzyszeń.

W 1921 r. pejzaż muzealnictwa warszawskiego był zbliżony do przedstawionego powyżej, ale zmiany, 
jakie w nim zaszły, były znaczące. Jak już wiadomo, stolica zyskała Muzeum Narodowe powstałe  
z przekształcenia miejskiego Muzeum Sztuk Pięknych, w pierwszych latach po wojnie przystąpiono 
do organizacji Muzeum Wojska, Centralnego Muzeum Archeologicznego, Państwowego Muzeum 
Przyrodniczego. Zniknęło za to uniwersyteckie Muzeum Starożytności wcielone do Narodowego, 
Ornitologiczne Muzeum Branickiego wcielone do zbiorów Uniwersytetu oraz zbiory pałaców cesar-
skich. Chodzi tu o pałac Na Wodzie, Biały Dom i pałac Myślewicki w Łazienkach oraz Belweder 
 i Zamek Królewski. Należały one bezpośrednio do cara i jego rodziny, podlegały specjalnemu urzędowi  
w Petersburgu, ale już w drugiej połowie XIX w. pod nieobecność dworu były dostępne do zwie-
dzania, co nadawało im charakter muzealny13. Stanowiły niemałą atrakcję turystyczną Warszawy 
– szczególnie budowle z parku łazienkowskiego, gdzie eksponowano wyposażenie i galerię malarstwa  
z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jednakże jako instytucje rosyjskie, związane z najwyż-
szą władzą Imperium, były bojkotowane przez społeczność polską, a w obliczu wojny eksponowane tu 
kolekcje ewakuowano w głąb Rosji. W niepodległej Polsce nadano im status rezydencji państwowych 

12  W 1912 r. pisano o wystawach Zachęty: „Oprócz stale zmieniających się wystaw malarzy współczesnych, 
osobne pomieszczenia znalazły tutaj arcydzieła największych mistrzów pędzla. Jest to najcenniejsza sala  
w gmachu, przykuwają też uwagę dzieła Matejki, Siemiradzkiego, Brandta, Sim[m]lera, Rosena i wielu 
innych. Niemniej na zwiedzanie zasługują tutaj zbiory archeologiczne Józefa Chojnowskiego, przedhistoryczne 
Erazma Majewskiego i zbiory Matiasa Berso[h]na” (E. Zięckowski, op. cit., s. 83–84).
13  „Oto krótki opis pałacu Łazienkowskiego, który w razie wymienienia wszystkich jego osobliwości, 
potrzebowałby bardzo wiele miejsca; ale w czasie, kiedy w pałacu nikt nie mieszka, jest on otwarty dla 
wszystkich i dlatego zachęcamy wszystkich naszych czytelników, którzy nie obejrzeli jeszcze pałacu 
Łazienkowskiego, aby uczynili to przy pierwszej sposobności; napewno (!) nie pożałują oni straconego na to 
czasu” („Kurjer Warszawski” nr 260 z 30.09.1895).
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i kontynuowano muzealną funkcję w oparciu o Państwowe Zbiory Sztuki, powołane w 1922 r. dla 
rewindykacji dóbr kultury zagrabionych w czasie rozbiorów.

Z kolei na terenie d. Królestwa Polskiego (bez Warszawy) po zakończeniu wojny było ok. trzydziestu 
muzeów14. Większość ich powstała jednak stosunkowo niedługo przed jej wybuchem. W pierwszym 
dziesięcioleciu XX w. działało tu tylko kilka placówek. W liczbie tej mieściły się muzea kościelne,  
a przede wszystkim Skarbiec Jasnogórski, sanktuarium narodowe udostępniane do zwiedzania od roku 
1896 (u progu lat 20. zainstalowano tu nowe szafy projektu A. Szyszko-Bohusza). Również jeszcze 
w poprzednim stuleciu rozpoczęto organizację muzeów seminariów duchownych przemianowanych 
potem na diecezjalne we Włocławku (1870) i Sandomierzu (1882), z kolei w 1904 r. otwarto Muzeum 
Diecezjalne w Płocku (dla którego powstał osobny budynek projektu Szyllera), a jeszcze później  
w Kielcach (1911)15. W tych latach działało jeszcze tylko Muzeum Zdrojowe w Ciechocinku, poglą-
dowe Muzeum Higieny w Częstochowie, regionalistyczne Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie 

14  Trzymanie się porozbiorowych granic jest oczywiście sztuczne i anachroniczne wobec odrodzonej 
Polski. Jakkolwiek podziały między poszczególnymi dzielnicami utrzymywały się długo w świadomości ich 
mieszkańców (w jakimś sensie aż do końca XX w.), to jednak nie sposób przykładać do nich kryteriów ściśle 
administracyjnych.
15  E. Bednarz Doiczmanowa, Muzea kościoła katolickiego [w:] Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej 
Rzeczpospolitej do roku 1918, red. T.F. de Rosset, A. Tołysz, M. Wawrzak, Toruń 2021, s. 209–238.

004 _ Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, ekspozycja przyrodnicza, fotografia, 1905,  zbiory Muzeum Narodowego  
w Warszawie, DI 104515 MNW,  https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/980761 [dostęp:12.12.2021]
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006 _ Muzeum Ziemi Kujawskiej we Włocławku; fot. https://muzeum.wloclawek.pl/90-gmachu-glownego-muzeum  
[dostęp:12.12.2021]

005 _ Muzeum Diecezjalne w Płocku; fot. archiwum Muzeum Diecezjalnego w Płocku
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(jego zbiory przeniesiono potem do Lublina) i prywatne Muzeum Starożytności Władysława Tar-
czyńskiego w Łowiczu. Znacznie większa aktywność w tej dziedzinie nastąpiła dopiero wskutek 
wydarzeń roku 1905 i chwilowego złagodzenia represji wobec polskości. Utworzono wówczas Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze, które w myśl założeń programowych propagowało pogłębianie wiedzy 
o ziemi ojczystej, m.in. poprzez ruch wycieczkowy i gromadzenie kolekcji. Na przełomie dwu pierw-
szych dziesięcioleci wieku powstało ponad dwadzieścia muzeów związanych z jego oddziałami w wielu 
miastach Królestwa. Efekty ich działalności były zróżnicowane. Do najciekawszych należało niemal 
całkiem zniszczone w czasie wojny muzeum w Łowiczu, fachowo zorganizowane i prowadzone przez 
Anielę Chmielińską16, a także we Włocławku, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Kaliszu, Rado-
miu, Dąbrowie Górniczej; z drugiej strony jednak oddział PTK w Sosnowcu prawdopodobnie tylko 
deklarował utworzenie muzeum, nigdy tego nie realizując. Placówki te gromadziły wszechstronne 
zbiory złożone z okazów przyrodniczych, obiektów archeologicznych, etnograficznych, artystycznych 
oraz pamiątek historycznych, w czym władze zaborcze widziały nieraz propagandę polskości (było 
to przyczyną zamknięcia muzeum w Suwałkach). Muzea krajoznawcze powstawały także zaraz po 
wojnie, jak np. skansenowskie Muzeum Kurpiowskie w Nowogrodzie nad Narwią założone przez 
Adama Chętnika (1917) oraz Muzeum w Sandomierzu (1918)17. 

Dwa kolejne centra polskiego muzealnictwa zlokalizowane były we Lwowie i Krakowie. Lwów, stolica 
Galicji i Lodomerii, wcześniej należał do największych miast I, a potem także II Rzeczpospolitej; 
był to ośrodek uniwersytecki, pełen instytucji kultury, uprzemysłowiony i dobrze skomunikowany. 
Znajdowało się w nim wiele placówek muzealnych, jakie można było zaliczyć do najważniejszych  
w Polsce – prężnie działających, dysponujących bogatymi zbiorami i własnymi siedzibami. Jednakże 
w przeciwieństwie do Warszawy i Krakowa, miasto podczas wojny objęły działania militarne, przeszło 
ono okupację rosyjską w 1915 r., polsko-ukraińskie walki uliczne w 1918 i 1919 oraz półroczne oblę-
żenie, a wreszcie bitwę z bolszewikami na przedpolach. Zmuszało to do zabezpieczania, a nawet ewa-
kuacji zbiorów. Straty poniosło Muzeum Książąt Lubomirskich, stanowiące autonomiczny element 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Formalnie powstało ono w 1823 r. na mocy umowy między 
hr. Maksymilianem Ossolińskim a księciem Henrykiem Lubomirskim, ale regularną działalność 
ekspozycyjną rozpoczęło dopiero od roku 1870, po zatwierdzeniu przez władze cesarskie rodowej 
ordynacji przeworskiej. Było to niewątpliwie jedno z najważniejszych muzeów polskich. Na jego 
kolekcję składały się obrazy podarowane przez Henryka Lubomirskiego i część zbiorów rodowych 
z Przeworska, a głównie szeroko znana zbrojownia i zespół grafiki, a także pozyskane przez samo 
muzeum zabytki historyczne i portrety (nie zawsze wysokiej klasy) oraz nieco przypadkowa galeria 
obrazów (wzbogaci ją w końcu lat 20. galeria Dąmbskich)18. 

W czasie poznańskiego kongresu muzealnego, we Lwowie poza Muzeum Książąt Lubomirskich 
działało kilka dużych i odgrywających istotną rolę kulturalną instytucji. Jedną z nich było utwo-
rzone w roku 1874 Muzeum Artystyczno-Przemysłowe. Dysponowało ono bogatą i cenną kolekcją 
sprzętów i rzemiosła artystycznego zarówno dawnego, jak i współczesnego oraz wyrobów ludowych 
(szczególnie ceramiki i tkanin), a od początku XX w. również własnym okazałym budynkiem przy 
ul. Hetmańskiej. Wnętrza na parterze zajmowała tu Galeria Narodowa otwarta w 1907 r., którą  
w założeniach planowano umieścić w specjalnie wzniesionym pałacu sztuki, co nigdy nie docze-
kało się realizacji. O galerii było głośno z powodu kontrowersyjnego zakupu ukraińskiej kolekcji 

16  A. Chmielińska, W jakim celu tworzymy muzeum w Łowiczu?, 1913 (komentarz A. Tołysz) [w:] Muzeum  
w kulturze…, op. cit., s. 213–241. 
17  M. Wawrzak, O muzeach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego do 1918 roku. Od teorii do praktyki  
[w:] Muzeum a pamięć, op. cit., s. 113–134.
18  Zob. B. Długajczyk, L. Machnik, Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa, Wrocław 2007.
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007 _ Muzeum Lubomirskich we Lwowie – Zbrojownia w Muzeum Książąt Lubomirskich we Lwowie, ze zbiorów Muzeum 
Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, I.f 2820 Alf. 3; fot. https://ossolineum.pl/index.php/ 
aktualnosci/zbiory-lwowskie [dostęp:12.12.2021]
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malarstwa, krytykowanej za przypadkowość i niski poziom dzieł, w tym rzekomego obrazu Rafa-
ela19. Jednakże wchodząca w jej skład sztuka polska tworzyła zespół bardzo interesujący i bogaty. 
Następną poważną placówką było założone w 1908 r. Muzeum Narodowe im. króla Jana III. Jego 
zbiory miały profil historyczny i znajdowały się w kamienicy Królewskiej na Rynku. Na krót-
ko przed wojną nabyło ono od rodziny zmarłego historyka i zbieracza Władysława Łozińskiego 
cenną kolekcję historyczno-artystyczną i kamienicę opodal gmachu Ossolineum; od roku 1919 
urządzono tu osobny niejako dział Zbiorów Bolesława Orzechowicza, obejmujących podarowane 
muzeum malarstwo polskie, zbrojownię i dawne sprzęty (kilka wnętrz zajmowała dawna sztuka 
polska należąca do Galerii Narodowej). Jeszcze w XIX w. powstało miejskie Muzeum Historii 
(1893) zlokalizowane w kamienicy Czarnej na Rynku i swoiste muzeum jednego obrazu, Panoramy 
Racławickiej Styki i Kossaka w pawilonie wzniesionym w parku Stryjskim na wystawę 1894 r. (ob. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu). Działały również placówki prywatne – przyrodnicze i częścio-
wo etnograficzne Muzeum Dzieduszyckich (1880), związana z nim galeria Miączyńskich-Dziedu-
szyckich, zbiory artystyczne Biblioteki Baworowskich i mniej regularnie udostępniana kolekcja 
malarstwa w willi Leona Pinińkiego. Ponadto w 1903 r. utworzono Muzeum Szkolne, którego 
wystawy odnosiły się do historii szkolnictwa, prezentując także urządzenia i pomoce edukacyj-
ne. W czasie wojny natomiast, w 1916 r. założono interesujące Muzeum „Recordeum” poświę-
cone wynalazkom, technologii i handlowi, gromadzące różnorodne próbki towarów, katalogi, 
modele maszyn i ich dokumentację. Obrazu lwowskiego muzealnictwa dopełniały jeszcze muzea  
i gabinety Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, jak m.in. Muzeum Botaniczne, Muzeum Zoologiczne 
im. B. Dybowskiego, Muzeum Geologiczne, zbiory instytutu archeologii, historii sztuki oraz Po-
litechniki Lwowskiej, m.in. Muzeum Mineralogii, Muzeum Geologii, Muzeum Budowy Maszyn 
oraz w pobliskich Dublanach Muzeum Rolnicze i Muzeum Zootechniczne (d. Szkoły Rolniczej)20.

Populacja Lwowa miała charakter wielonarodowy, toteż wśród jego instytucji kulturalnych znajdo-
wały się również muzea ukraińskie oraz żydowskie (otwarte w 1933 r.) i ormiańskie (które jednak 
nie wyszło poza stadium organizacji). W roku 1921 w mieście działały tylko dwa z muzeów ukra-
ińskich, o które swego czasu upominał się malarz Iwan Trusz (1905)21. Nie przetrwały placówki 
najwcześniejsze, bardzo ważne dla Ukraińców na przełomie stuleci – Muzeum Ruskonarodowe  
w Instytucie Narodonyj Dim formowane od 1849 r., ale oficjalnie udostępnione w 1904 i Muzeum 
Stauropigijne założone w roku 1889. Oba gromadziły pamiątki dawnej kultury i sztukę cerkiewną, 
obrazy, dokumenty, zabytki archeologiczne, numizmaty, a także okazy przyrodnicze. Wywieziono 

19  T.F. de Rosset, „Żal, że nie wabi oczu jaki Rafael”: mit i rzeczywistość kolekcjonerstwa polskiego [w:] Sztuka  
i Kultura (4). Rafael i jego spadkobiercy. Portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy, Toruń 2003, s. 351–359.
20  Na temat lwowskiego muzealnictwa w latach międzywojennych zob. E. Chwalewik, Zbiory polskie, 
t. 1, op. cit., s. 397–421; Muzea gminy miasta Lwowa, oprac. A. Czołowski, K. Badecki, R. Mękicki, 
M. Harasimowicz, Lwów 1929; K. Badecki, Lwowskie zbiory naukowe i muzealne, Lwów 1932; A. Czołowski, 
Lwowskie zbiory muzealne, „Pamiętnik Muzealny” 1937, nr 7, s. 17–24; G. Brzęk, Muzeum im. Dzieduszyckich 
we Lwowie i jego twórca, Lublin 1994; J. Petrus, Muzea lwowskie 1823–1939 [w:] Sztuka Kresów Wschodnich. 
Materiały sesji naukowej, red. J.K. Ostrowski, Kraków 1996, s. 425–442; J. Miler, Zbiory lwowskie (1). Zbiory 
Bolesława Orzechowicza, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 1999, nr 3, s. 12–13; idem, Zbiory lwowskie (3). 
Zbiory Władysława Łozińskiego, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 1999, nr 5, s. 20–21; idem, Zbiory lwowskie 
(4). Muzeum Narodowe im. króla Jana III, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 1999, nr 6, s. 15, 29; idem, Zbiory 
lwowskie (5). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cz. 1, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2000, nr 1, s. 20–23; 
idem, Zbiory lwowskie (5). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cz. 2, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2000, nr 2, 
s. 20–22; idem, Zbiory lwowskie (6). Muzeum Historyczne miasta Lwowa, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2000, 
nr 3, s. 10–11; idem, Zbiory lwowskie (7). Muzeum Przemysłu Artystycznego i Galeria Narodowa Miasta Lwowa, 
„Cenne, Bezcenne, Utracone” 2000, nr 4, s. 12–13; idem, Zbiory lwowskie (8). Muzeum im. Dzieduszyckich, 
„Cenne, Bezcenne, Utracone” 2000, nr 5, s. 28–29.
21  I. Trusz, Potrzeba ukraińskiego muzeum/ Потреба українського музея, 1905 (komentarz D. Dąbrowski)  
[w:] Muzeum w kulturze..., op. cit., t. II (1882–1917), s. 93–106.
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je w czasie wojny do Rosji i jakkolwiek odzyskano w późniejszych latach, to działalności już nie 
reaktywowano. Działało za to Muzeum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki utworzone 
w 1893 r. Miało ono profil archeologiczny i etnograficzny, co uzupełniały pamiątki historyczne 
i sztuka cerkiewna. Brak dotacji w latach 20. uniemożliwił mu rozwinięcie szerszej aktywności 
i dopiero potem przeszło ono proces reorganizacji. Znacznie lepsze warunki miało natomiast 
Ukraińskie Muzeum Narodowe im. metropolity Andreja Szeptyckiego, powstałe jako Muzeum 
Cerkiewne (1905). Było to możliwe dzięki mecenatowi metropolity, który przyznał mu roczne 
dofinansowanie i zakupił osobny gmach (w latach 30. uzupełniono to o kolejny budynek). Zbio-
ry szybko przekroczyły obszar sakralny, obejmując także zabytki historyczne, sztukę świecką  
i rzemiosło artystyczne22.

Kraków, drugie duże miasto galicyjskie, nie dorównywał wprawdzie Lwowowi gospodarczo  
i rozmachem cywilizacyjnym, ale bynajmniej nie odstawał odeń kulturalnie i przewyższał pod 
względem miejsca w narodowej tradycji, jako dawna siedziba polskich królów. Pod tym względem 
główna rola przypadała zamkowi na Wawelu. Przez dłuższy czas zajęty na austriackie koszary, 
w początkach XX w. został on wykupiony przez miasto i objęty długotrwałymi pracami konser-
watorskimi, w których finansowaniu uczestniczyli Polacy ze wszystkich dzielnic; po odzyskaniu 
niepodległości zaś zyskał status reprezentacyjnej rezydencji państwowej. Idea umieszczenia tam 

22  I. Horban, Wielokulturowe środowisko muzealne Lwowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego  
[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej, t. 6, red. W. Walczak, K. Łopatecki, 
Białystok 2013, s. 373–390.

008 _ Gmach Muzeum Artystyczno-Przemysłowego we Lwowie; fot. https://polona.pl/item/miejskie-muzeum-przemyslu- 
artystycznego-we-lwowie,NTU4ODQyNw/0/#info:metadata [dostęp:12.12.2021]
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muzeum pojawiła się już w wieku XIX, a po opuszczeniu wzgórza przez wojsko powstał monu-
mentalny projekt Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego przewidujący urządzenie 
tu polskiego Akropolis, którego istotny element także stanowiłyby placówki muzealne. W latach 
międzywojennych na Wawelu funkcjonowały dwie udostępniane publicznie wystawy – najpierw 
Muzeum Historycznego zawierająca lapidarium, detale architektoniczne i ornamentalne wydobyte 
z murów zamkowych i wykopane w czasie prac budowlanych, a potem także kolekcja Państwowych 
Zbiorów Sztuki, obejmująca dzieła odebrane z Rosji, własne zakupy i darowizny (m.in. z Fundacji 
Wawelskiej L. Pinińskiego i zapisu J. Mycielskiego). Na Wawelu już od roku 1882 dostępny był 
również skarbiec katedralny23. 

Nie tam jednak zlokalizowane było muzeum o charakterze narodowym. Do pozycji tej aspirowało 
prywatne Muzeum Książąt Czartoryskich, przeniesione z ich emigracyjnej siedziby w Hôtel Lam-
bert w Paryżu i w roku 1880 udostępnione do zwiedzania. Placówka ta, o dość wszechstronnym 
profilu historyczno-artystycznym (z dziełami Rafaela, Leonarda i Rembrandta), szybko uzyskała 
renomę jednej z poważniejszych instytucji muzealnych w Europie Środkowej. W czasie wojny jej 
najcenniejsze obiekty zostały zdeponowane w drezdeńskim Zwingerze i tam były eksponowane. 
Muzeum Narodowe powstało jednak wcześniej – w 1879 r. na podstawie uchwały Rady Miasta 
(rozpoczęcie realnej aktywności nastąpiło po kilku latach). Jak wiadomo, impulsem był tu dar 

23  T. Ziemięcki, Zamek na Wawelu i Muzeum Narodowe, 1879 (komentarz A. Saar-Kozłowska) [w:]
Muzeum w kulturze..., op. cit., t. I (1766–1882), s. 283–300; S. Wyspiański, W. Ekielski, Akropolis. Projekt 
zabudowania Wawelu (1908) [w:] ibidem, s. 131–144; Skarbiec katedralny na Wawelu, Kraków 1882.

009 _ Zbiory Bolesława Orzechowicza w Muzeum Narodowym im. Jana III we Lwowie (K. Badecki, Zbiory Bolesława Orzechowi-
cza, Lwów 1922, tabl. XII)
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Henryka Siemiradzkiego w postaci jego rzymskiego obrazu Pochodnie Nerona. Muzeum umieszczo-
no w Sukiennicach, świeżo poddanych kompleksowym pracom konserwatorskim pod kierunkiem 
T. Prylińskiego. Jego ekspozycje i kolekcje od początku koncentrowały się przede wszystkim na 
sztuce polskiej; w 1920 r. przyjęło ono malarstwo z przyrzeczonej przed laty kolekcji Feliksa Mang-
ghi Jasieńskiego, dotąd częściowo udostępniane w jego mieszkaniu przy ul. św. Jana, a następnie 
kolekcję Erazma Barącza, eksponowaną w jego domu przy ul. Karmelickiej. Innymi oddziałami 
placówki były osobne w zasadzie muzea w domu Matejki (1895) i Muzeum Czapskich (1904). 
Ponadto w tym czasie w Krakowie działało Muzeum Techniczno-Przemysłowe (1868), Muzeum 
Historyczne (1898) oraz Muzeum Etnograficzne (1911), a także nieregularnie dostępne Muzeum 
Diecezjalne (1906). W końcu, podobnie jak w przypadku Warszawy i Lwowa, niemałe znaczenie 
miały gabinety i muzea instytucji nauki, jak Muzeum Mineralogiczne, Muzeum Geologiczne 
i Muzeum Zoologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Muzeum Fizjograficzne w Polskiej 
Akademii Umiejętności.

Muzea w prowincjonalnych miastach galicyjskich miały głównie ogólny charakter regionalny, 
podobnie jak placówki muzealne Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Królestwie – tu jed-
nak niektóre tylko kontynuowały działalność po wojnie. Najwcześniejsze i najmocniejsze z nich 
powstało w 1889 r. w Zakopanem – Muzeum im. dra Tytusa Chałubińskiego. Gromadziło ono 
zbiory zawierające okazy miejscowej przyrody oraz kolekcję etnograficzną; przez jakiś czas w jego 
prace zaangażowany był wybitny etnograf i muzeolog Bronisław Piłsudski, brat marszałka. Nie 
rozwijano natomiast gromadzonej od roku 1898 kolekcji Czytelni Ludowej w Bieczu (dopiero na 
krótko przed kolejną wojną światową powstało Muzeum Ziemi Bieckiej), rozproszyło się Muzeum 
Pokuckie w Kołomyi i Muzeum Podolskie w Tarnopolu (oba związane z galicyjskim patriotycznym 
Towarzystwem Szkoły Ludowej), zawieszona została działalność Muzeum Przemysłowego w Rze-
szowie (instytucji bez własnej kolekcji, której wystawy miały stymulować i promować miejscową 
produkcję), a także Muzeum Miejskiego w Białej na Śląsku oraz udostępnianego publicznie zamku 
Sanguszków w Podhorcach. Działało Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu, Muzeum Pienińskie 
w Krościenku i Muzeum w Przemyślu zorganizowane w 1909 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
(od 1921 r. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej); działały także muzea diecezjalne w Tarnowie 
(1888) i Przemyślu (1902) oraz Muzeum Salinarne przy kopalni w Wieliczce założone w roku 1898 
i zlokalizowane w budynku szkoły górniczej. W rzeszowskim magistracie ponadto udostępniana 
była prywatna galeria malarstwa rodziny Dąmbskich zdeponowana w 1903 r. (potem weszła w skład 
zbiorów lwowskiego Muzeum Lubomirskich), a również zbiory biblioteczne i muzealne Tarnowskich 
w Dzikowie i Suchej (d. Branickich)24. 

W Wielkopolsce i na Pomorzu Nadwiślańskim (Prusy Zachodnie) po wojnie światowej i po-
wstaniach, kiedy nastąpiła względna stabilizacja granic, niektóre niemieckie muzea, jakie 
znalazły się na obszarze państwa polskiego, przejęły polskie władze; było to wspomniane już 
Kaiser-Friedrich-Museum w Poznaniu przemianowane na Muzeum Wielkopolskie, a także mu-
zea w Bydgoszczy i Grudziądzu oraz w Bielsku (ob. Bielsko-Biała) na Śląsku. Specyficzna była 
sytuacja Wolnego Miasta Gdańska, gdzie muzea tworzone przez Niemców, przez nich kierowane 
i rozbudowywane, nie łączyły się z muzealnictwem polskim25. Jednakże w jakiejś mierze również 
odczuwano ich przynależność do spuścizny dziejowej dawnej Rzeczpospolitej. Świadczyć o tym 
może wniosek złożony na naradzie w sprawie muzeów w warszawskim Ministerstwie Wyznań 

24  Zob. M. Wawrzak, Muzea ziemi swojej [w:] Studia o muzealnej pamięci…, op. cit., s. 320–328. 
25  E. Barylewska-Szymańska, Muzealna topografia Gdańska w XIX i pierwszych dekadach XX wieku (do roku 
1945) [w:] Teraźniejszość przeszłości. Muzealnictwo i historiografia w Gdańsku i na Pomorzu do roku 1945,  
red. E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk 2021, s.10–53.
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Religijnych i Oświecenia Publicznego w czerwcu 1921 r. Profesor zoologii Jan Grochmalicki  
w imieniu Towarzystwa Przyrodniczego im. M. Kopernika w Poznaniu postulował w nim pod-
jęcie starań o przekazanie Polsce części zbiorów przyrodniczych Muzeum Zachodniopruskiego 
w Złotej Bramie wywodzących się z kolekcji XVIII-wiecznego Societas Physicae Experimentalis 
(Towarzystwa Przyrodniczego)26. Można tu jeszcze dodać, że powstanie państwa polskiego 
zmieniło lokalizację niektórych placówek względem centrów administracyjnych. I tak prywatne 
muzeum Czartoryskich w Gołuchowie leżące na wschodniej rubieży Cesarstwa Niemieckiego, 
w Polsce znalazło się nagle na kresach zachodnich. 

W Toruniu u progu niepodległości istniały dwa muzea, chociaż ich aktywność była niewielka z po-
wodu kłopotów finansowych. W ratuszu Starego Miasta znajdowało się Muzeum Miejskie założone 
w 1861 r. staraniem niemieckiego towarzystwa naukowego (Copernicus Verein für Wissenschaft 
und Kunst), z kolei powstałe w 1875 r. Muzeum Towarzystwa Naukowego Toruńskiego mieściło 
się we własnym budynku wzniesionym w latach 80. przy ul. Wysokiej. Przejęte przez władze polskie 
zbiory Copernicus Verein powiązane z magistrackimi miały charakter historyczny i artystyczny, 
uboższa kolekcja TNT rozwijała się raczej w kierunku archeologii i mineralogii; obie instytucje 
i ich zasoby połączono w 1930 r. Na Kaszubach we Wdzydzach Kiszewskich działało (chociaż  
z poważnymi problemami materialnymi) muzeum zorganizowane w 1906 r. przez Izydora i Teo-
dorę Gulgowskich w podcieniowej chacie kaszubskiej (w latach 70. i 80. zostało rozbudowane do 

26  B. Mansfeld, Muzea na drodze do samoorganizacji…, op. cit., s. 50.

010 _ Gmach Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie; fot. S. Kosiedowski –  https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Przyrodnicze_
im._Dzieduszyckich_we_Lwowie#/media/Plik:Lwow-MuzeumPrzyrodniczeImDzieduszyckich.jpg [dostęp:12.12.2021]
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011 _ Stanisław Wyspiański, szkic do Akropolis na Wawelu, 1908, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Polona,  
sygn. Kras.30.210, https://polona.pl/item/akropolis-pomysl-zabudowania-wawelu-obmysleli-stanislaw-wyspianski-i-wladys-
law-ekielski,NzIzODAxMTA/32/#info:metadata [dostęp: 12.12.2021]
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rozmiarów pokaźnego założenia skansenowskiego), nie reaktywowano natomiast założonego na 
krótko przed wojną (1913) Muzeum w Sopocie. W Wielkopolsce w pierwszych dziesięcioleciach 
XX w. duże znaczenie miały związane z Towarzystwem Czytelni Ludowych muzea parafialne 
w Przemęcie (1895) i Koźminie (1910) oraz w Kościerzynie, Golejewku i Ostrowie Wielkopolskim27. 
Ponadto na ziemiach dawnego zaboru pruskiego regularnie udostępniano znakomite założenia 
prywatne, jak Muzeum i Biblioteka Działyńskich w Kórniku, Muzeum Zamkowe Książąt Czarto-
ryskich w Gołuchowie, będące realizacją wyjątkową na skalę europejską, galeria malarstwa Edwarda  
A. Raczyńskiego w Rogalinie czy swoisty dwór-kunstkamera Mieczkowskich w Niedźwiedziu 
(poza granicami Polski pozostało Waplewo Sierakowskich)28.

Złożona była z kolei sytuacja wschodnich części dawnej Rzeczpospolitej, stanowiących kiedyś dzie-
sięć zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego, które w najwyższym stopniu poniosły ciężar wojny. 
Można tu wskazać kilkadziesiąt muzeów, ale w większości były to instytucje rosyjskie związane  
z władzami państwowymi lub lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, cerkwią lub wojskiem, dlatego 

27  M. Wawrzak, Muzea ziemi swojej, op. cit., s. 328–331.
28  Zob. C. Obracht-Prondzyński, Polskie i kaszubskie muzea na Pomorzu Nadwiślańskim przed pierwszą wojną 
światową [w:] Teraźniejszość przeszłości…, op. cit., s. 164–186; A. Mierzejewska, Kształtowanie się zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 1861–1945 [w:] Teraźniejszość przeszłości…, op. cit., s. 214–228;  
D. Rzyska-Laube, Narodowy gabinet osobliwości. Zbiory Wacława Mieczkowskiego (1869–1947) z Niedźwiedzia 
[w:] Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. K. Kłudkiewicz,  
M. Mencfel, Warszawa 2014, s. 115–135; K. Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji  
w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Poznań 2016.

012 _ Ignacy Krieger, Sukiennice od północnego-wschodu, Kraków, 1880–1885, zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie, 
MNK XX-f-29105; fot. Archiwum Fotograficzne Muzeum Narodowego w Krakowie
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ewakuowano je w głąb Rosji. Po wojnie i rewolucji natomiast wiele przestało istnieć, a kilkanaście 
reaktywowanych pozostało poza granicami państwa polskiego. Największa liczba muzeów zlokali-
zowana była w Wilnie, ale trzeba pamiętać, że stanowiło ono wówczas obszar sporny (w granicach 
efemerycznej Litwy Środkowej), z którego wyparto Niemców, ale potem zajęli je bolszewicy, potem 
zaś Litwini, a od nich wreszcie przejęli Polacy wskutek tzw. buntu generała Żeligowskiego (defini-
tywnie miasto zostało włączone do Polski w kwietniu 1922). Z około dwudziestu muzeów przed-
wojennych przetrwała niespełna połowa, na ogół jednak działały połowicznie, udostępniane tylko  
wyjątkowo na prośbę zainteresowanych lub całkiem niedostępne. Chyba największe znaczenie miało 
tu Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, założone w 1907 r., a w przededniu wojny połączone  
z Muzeum Towarzystwa Nauki i Sztuki (Muzeum „Tyszkiewiczowskim”). Dysponowało ono bogaty-
mi zbiorami historycznymi, archeologicznymi, artystycznymi i etnograficznymi oraz przyrodniczymi. 
Częściową działalność muzealną prowadziła także Biblioteka im. Eustachego i Emilii Wróblewskich, 
funkcjonowało ponadto organizowane od 1919 r. Muzeum Towarzystwa Miłośników Wilna, a także 
Muzeum Litewskiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Towarzystwa Naukowego Białoruskiego 
oraz Muzeum Towarzystwa Miłośników Żydowskich Zabytków Starożytności. Wraz z reaktywacją 
Uniwersytetu Wileńskiego (Stefana Batorego) odtwarzano również jego gabinety i muzea; uczelnia 
weszła w posiadanie części zbiorów rosyjskiej popowstaniowej Biblioteki Publicznej oraz tworzyła 
nowe placówki, jak artystyczne Muzeum Wydziału Sztuk Pięknych, Muzeum Zoologiczne, Muzeum 
Anatomiczne. Z kolei w prowincjonalnych miastach i miasteczkach na kresach wschodnich w 1921 r.  
w zasadzie muzea nie działały wcale. Reaktywowano je lub tworzono na nowo dopiero później,  
w latach 20. i 30., jak było w przypadku Muzeum im. Książąt Ostrogskich w Ostrogu założonego 
w 1911 r. (1914?) pod egidą prawosławnego Bractwa św. Teodora Ostrogskiego (Drevlechranilišče  
albo Istoričeskij muzej Bratstva imeni Knjazej Ostrožskich) czy rozgrabionego Muzeum Towarzystwa 
Rolniczego w Równem. 

Z mapy muzealnej zniknęły natomiast wspomniane muzea rosyjskie zlokalizowane w Królestwie 
Polskim i na kresach wschodnich (należały do nich również zbiory pałacu Na Wodzie w Łazienkach 
i innych rezydencji cesarskich). Zostały one wyparte nie tylko z aktualnego życia kulturalnego, 
ale też z historycznej pamięci polskiego muzealnictwa – pomija je i Mieczysław Treter29, i Edward 
Chwalewik30. Była to naturalna reakcja na represje wobec narodowej kultury ze strony zaborcy, nie 
mają one jednak swojego miejsca i w późniejszej historiografii, a dopiero ostatnio powstało pierwsze 
poświęcone im studium w języku polskim Dariusza Dąbrowskiego (Pamięć wyparta. Muzea rosyjskie 
na ziemiach Rzeczpospolitej)31. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły muzea wojskowe, głównie 
poszczególnych pułków (ok. 80). Ich rozmieszczenie odpowiadało dyslokacji jednostek rosyjskiej 
armii i gwardii: ponad połowa na terenie Królestwa (osiem w samej Warszawie), a reszta w zachodnich 
guberniach Imperium32. Zakładano je na podstawie ukazu carskiego z początku XX w., najczęściej  
w klubach oficerskich przy bibliotekach, gdzie czasem były dostępne także dla publiczności cywilnej. 
Gromadziły one pamiątki i dokumenty oraz broń i barwę. Inną grupę tworzyły muzea związane  

29  M. Treter, Muzea współczesne, op. cit., s. 177–180.
30  W Zbiorach polskich omówiono jedynie niektóre instytucje, jak np. Muzeum Myśliwskie w Białowieży, 
warszawskie zbiory Pałaców Cesarskich w Łazienkach i na Zamku Królewskim, muzea pułków carskiej 
lejbgwardii stacjonujących w Warszawie oraz Muzeum im. Murawiowa w Wilnie (E. Chwalewik, Zbiory 
polskie, ed. 1916, s. 11, 200, 202, 206–207, 240).
31  D. Dąbrowski, Pamięć wyparta. Muzea rosyjskie na ziemiach Rzeczpospolitej [w:] Studia o muzealnej 
pamięci…, op. cit., s. 457–511; do obszerniejszych opracowań obcojęzycznych należy: A. Gužaloŭski, 
Naradženne belaruskaga muzeja, Minsk 2001.
32  W 1914 r. w całym Cesarstwie Rosyjskim istniało 230 muzeów pułkowych i kilkanaście w szkołach 
wojskowych różnego szczebla (D. Dąbrowski, Pamięć wyparta…, op. cit., s. 464).
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z cerkwią prawosławną (Chełm, Włodzimierz Wołyński, Łuck, Witebsk, Mohylów, Wilno, Żytomierz, 
Kamieniec Podolski, Grodno, Mińsk, Mścisław); kolejną – muzea oparte na  administracji państwowej 
i gubernialnej, w tym komitety statystyczne o częściowo naukowym charakterze (Mohylew, Mińsk, 
Grodno, Witebsk); jeszcze jedną – muzea związane ze stowarzyszeniami społecznymi i naukowymi; 
wreszcie – muzea szkolne działające przy okręgach naukowych, seminariach i szkołach średnich. 
Ważnym ośrodkiem muzealnictwa był Mińsk Litewski, gdzie przed wojną działało siedem muzeów,  
a w czasie wojny zbiory swoje gromadził miński oddział warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami Przeszłości; znaczenie miał też Mohylew i Witebsk (ob. Białoruś) oraz Żytomierz (ob. Ukraina).

Muzea te reprezentowały bardzo zróżnicowany poziom fachowy. Zdarzały się instytucje działające 
prężnie, dysponujące ciekawymi i dość bogatymi zbiorami, ale także takie zaledwie wegetujące, bez 
dostatecznego wsparcia finansowego, funkcjonujące jako składy czy też lamusy z różnorodnymi 

013 _ Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem; fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_ 
Tatrza%C5%84skie_im._dra_Tytusa_Cha%C5%82ubi%C5%84skiego_w_Zakopanem#/media/Plik:Zakopane_-_Muzeum_ 
Tatrza%C5%84skie.jpg [dostęp: 15.02.2022]
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pamiątkami. Działanie placówek przy instytucjach edukacyjnych wiązało się nieraz jedynie z or-
ganizacją wystawek seryjnych materiałów poglądowych o charakterze najczęściej propagandowym 
i rusyfikacyjnym. Najbardziej antypolskie i antykatolickie, ale też antyukraińskie i antyunickie 
były jednak muzea związane z cerkwią prawosławną – szczególnie na obszarach z dominującym 
katolicyzmem lub mieszanych konfesyjnie (w mniejszym stopniu tam, gdzie prawosławie prze-
ważało, np. w Kamieńcu Podolskim czy Mścisławiu). Natężenie działalności ideologicznej często 
temperowane było przez potrzeby społeczności lokalnych, nastawienie opiekunów i personelu 
muzealnego (nierzadko miejscowych Polaków, Białorusinów, Ukraińców), a także profil kolekcji: 
gospodarczy, techniczny lub przyrodniczy (np. Muzea Gospodarki Leśnej w Mińsku, Witebsku, 
Mohylewie, Grodnie, Muzeum Sanitarno-Higieniczne w Witebsku, Muzeum do Walki z Alko-
holizmem w Siebieżu, Muzeum Preparatów Lekarskich w Mińsku, Muzeum Myśliwskie w Bia-
łowieży). Z kolei wybitnie propagandowy charakter miało wspomniane Muzeum Starożytności 
przy bibliotece publicznej w Wilnie (Muzej Drevnostej), założone w miejsce zamkniętego w 1863 r.  
w ramach represji Muzeum Starożytności Eustachego Tyszkiewicza oraz również wileńskie Mu-
zeum im. Murawiowa, podobnie jak związane z ruchem czarnosecińskim muzeum przy pra-
wosławnym skicie (pustelni) w Kozackich Mogiłach pod Beresteczkiem (pamiątki znalezione 
na polu bitwy), albo Muzeum Wszechrosyjskie w gmachu biblioteki Uniwersytetu Cesarskiego  
w Warszawie, zorganizowane przez czeskiego filologa i słowianofila, docenta Teodora Jezberę. 

Dopełnienie naszkicowanej powyżej polskiej międzywojennej geografii muzealnej stanowiły 
muzea stworzone przez przedstawicieli XIX-wiecznych środowisk emigracyjnych (wedle założeń 
zjazdu krakowskiego w 1914 r. „[…] gdziekolwiek istnieją polskie muzea i zbiory”). Dwa z nich 
miały znaczenie naczelne. Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii, o szerokim 
zakresie działalności i historycznym oraz artystycznym profilu kolekcjonerskim, założył hr. Wła-
dysław Broel-Plater w roku 1870. Po odzyskaniu niepodległości zbiory przewieziono do kraju 
(1927). Stanowiło to spełnienie założeń twórcy placówki, ale stało się przyczyną jej tragedii, gdyż 
kolekcje podzielone między Muzeum Narodowe a Bibliotekę Narodową w Warszawie w dużym 
stopniu uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Z kolei biograficzne Muzeum Adama 
Mickiewicza w paryskiej Bibliotece Polskiej, obejmujące związane z poetą dzieła sztuki, pamiątki 
i rękopisy, utworzone przez jego syna Władysława, pozostało we Francji do dziś. Jeszcze jedną 
placówkę, Muzeum Kopernika w Rzymie, zorganizował A. Wołyński przy poparciu profesorów 
Uniwersytetu Sapienza w 1873 r. Jego zbiory, budowane głównie przez Polaków z emigracji i kraju, 
obejmowały traktaty astronomiczne, portrety, medale oraz instrumenty naukowe. Początkowo 
zlokalizowano je w obserwatorium astronomicznym Collegio Romano, w latach 30. natomiast 
przeniesiono do innego obserwatorium na Monte Mario. Polskie muzeum znajdowało się także 
w Stanach Zjednoczonych i było własnością Związku Narodowego Polskiego w Chicago (też 
jako Muzeum Polskie). Założył je w 1891 r. lekarz i dawny powstaniec H. Kałusowski w oparciu  
o własną kolekcję obrazów, rycin, starożytności i pamiątek narodowych (w 1931 r. uległo ono znisz-
czeniu podczas pożaru budynku Związku). Wspomnieć w końcu trzeba wystawę z dokumentacją 
na temat Polski, stanowiącą swoisty dział Muzeum Międzynarodowego w Brukseli, które – chociaż 
formowane od 1907 r. – realnie działało w latach 1931–1934 (ob. „Mundaneum” w Mons w Belgii)33.

33  E. Chwalewik, Zbiory polskie, op. cit., t. 1., s. 34, 47; T.F. de Rosset, Polskie kolekcje i zbiory artystyczne 
we Francji w latach 1795–1918: między „skarbnicą narodową” a galerią sztuki, Toruń 2005, s. 175–196; 
idem, Sekcja Polska Muzeum Międzynarodowego w Brukseli, Muzeum pamięci, http://muzeumpamieci.umk.
pl/?p=6882 [dostęp: 12.11.2021]; J. Piskurewicz, Ośrodek kopernikański w Rzymie i jego twórcy w drugiej 
połowie XIX wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2013, nr 3, s. 523–531. 
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014 _ Gmach Toruńskiego Towarzystwa Naukowego; fot. O. Zaparucha  – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/7/76/Toru%C5%84%2C_ul._Wysoka_16_%282%29_%28OLA_Z.%29.JPG [dostęp: 12.12.2021]

***

Muzea z naszkicowanej powyżej mapy za rok 1921 tworzone były głównie już w XX stuleciu, ale 
początki najstarszych z nich datują się na wiek poprzedni. W jakimś sensie było to pokłosie ru-
chu starożytniczego, z czym wiązała się działalność i rozwój towarzystw naukowych na ziemiach 
Rzeczpospolitej34. Powołały one do życia muzea starożytności w najważniejszych polskich miastach:  
w Krakowie (1850), w Wilnie (1856) i w Poznaniu (1857). Należy jeszcze dopełnić je o muzeum 
Hipolita Skimborowicza przy warszawskiej Szkole Głównej, a potem Cesarskim Uniwersytecie 
(1869), a także muzeum TNT w Toruniu oraz powstałe później, już w XX w., w Płocku i Przemyślu. 
Zasadniczo żadne z nich w pierwotnej postaci nie dotrwało do poznańskiego zjazdu muzealnego. 
Wileńskie z przyczyn politycznych zostało w 1865 r. gruntownie przeorganizowane (zabytki polskie 
wywieziono do Moskwy i wcielono do kolekcji Muzeum Rumiancewa), pozostałe przekształcano lub 
łączono z innymi instytucjami ze względu na archaiczną koncepcję funkcjonowania, mało spójne 
kolekcje i wystawy. W Krakowie Muzeum Starożytności podzielono pomiędzy zbiory Akademii 
Umiejętności i Muzeum Narodowego, poznańskie przekształciło się w Muzeum im. Mielżyńskich.

Początki muzeów na ziemiach Rzeczpospolitej sięgają jednak jeszcze wcześniejszej historii. Nie bez 
racji za pierwsze z nich uchodzi romantyczne założenie puławskie Izabeli z Flemmingów Czarto-
ryskiej. Kolekcja prezentowana w pawilonach wzniesionych w pałacowym parku, Świątyni Sybilli 
(1801) i Domu Gotyckim (1809), była swoistą opowieścią o postaciach i wydarzeniach ważnych  

34  Na temat tzw. starożytnictwa narodowego zob. T.F. de Rosset, „By skreślić historię naszych zbiorów”. Polskie 
kolekcje artystyczne, Toruń 2021, s. 218–251.
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w dziejach Polski oraz w kulturze europejskiej. Miało to ogromny wpływ na kształtowanie świa-
domości narodowej rodaków z wszystkich prowincji kraju, czyniąc z Puław w epoce Królestwa 
Kongresowego centrum polskości, a w latach późniejszych symboliczne odniesienie dla muze-
alnictwa35. Już w pierwszej połowie XIX w. w orbicie tej idei funkcjonowała grupa placówek  
o charakterze muzealnym, zbiorów na poły publicznych, na poły prywatnych. Należała do nich 
zbrojownia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze w Wielkopolsce, która – zapisana 
w testamencie warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk – została publicznie wyeksponowa-
na w pałacu Staszica (po powstaniu listopadowym wywieziono ją do Rosji). Inną realizacją było 
swoiste muzeum pamiątek historycznych i archeologicznych, jakie Dionizy Paszkiewicz (Dionizas 
Poška) urządził na Żmudzi w pniu dębu Baublis, gabinet historyczny biskupa Pawła Woronicza  
w Krakowie, wielkopolskie zbiory archeologiczne kasyn obywatelskich w Raszkowie i Gostyniu oraz 
Towarzystwa Zbieraczów Starożytności w Szamotułach, a później również Adolfa Cichowskiego  
w Paryżu i wspominane już muzeum Konstantego Świdzińskiego w bibliotece Krasińskich w War-
szawie, a także muzeum Działyńskich w Kórniku36. W tym czasie na ziemiach polskich kilkakrotnie 
udostępniane były także niektóre prywatne galerie malarstwa, podobnie jak w XVIII-wiecznym 
Paryżu, Rzymie, Pommersfelden, Kassel, Düsseldorfie. Przed połową stulecia otwarta była gale-
ria Józefa Kajetana Ossolińskiego na Tłumackiem w Warszawie, galeria Dąmbskich we Lwowie, 
Radziwiłłów w Królikarni pod Warszawą, Potockich w Wilanowie, a poza krajem – Atanazego 
Raczyńskiego w Berlinie37. 

Rzadko jednak miejsca te określano terminem „muzeum”, nazywając je raczej gabinetem, galerią, 
zbrojownią, świątynią pamięci (jak w przypadku Puław). W początkach XIX w. określano tak na-
tomiast zbiory funkcjonujące w placówkach edukacyjnych. Do istotniejszych należało gimnazjalne 
muzeum i biblioteka ks. Leopolda Szersznika w Cieszynie („Naturalienkabinet”, „Kunstkabinet”) 
w dawnym klasztorze jezuickim przy kościele p.w. św. Krzyża. Prywatna zrazu kolekcja została  
w 1802 r. udostępniona dla młodzieży celem „ułatwienia i uzmysłowienia nauk”, a potem zapisana 
w testamencie miastu. Księstwo Cieszyńskie nie leżało wprawdzie w granicach przedrozbiorowej 
Rzeczpospolitej, ale społeczność polska, czeska i niemiecka zgodnie tam współistniały, co pozwala 
włączyć placówkę w dzieje polskiego muzealnictwa (w 1921 r. kościół i jego zabudowania oraz muzea, 
w których mieściła się część tych zbiorów, znalazły się w polskiej części podzielonego Olzą miasta)38. 

35  Zob. Z. Żygulski jun., Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, Kraków 2009.
36  J. Pych, „Świątynia zwycięstwa”. Kolekcja broni i historycznych pamiątek gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 
„Muzealnictwo” 2004, t. 45, s. 46–59; J. Nowobilski, Mecenat artystyczny biskupa Jana Pawła Woronicza 
w Krakowie, Kraków 2002; Dionizas Poška / Dionizy Paszkiewicz, O dębie maiącym lat przeszło tysiąc 
zwanym Baublis, który rósł na Żmudzi w maiętności Bordzie należącey do Dionizego Paszkiewicza, 1826 
(komentarz S. Majoch) [w:] Muzeum w kulturze…, t. I (1766–1882), red. T.F. de Rosset, M.F. Woźniak, 
E. Bednarz Doiczmanowa, Toruń 2020, s. 109–126; Statuta Towarzystwa zbieraczów starożytności krajowych, 
1841 (komentarz K. Kłudkiewicz) [w:] Muzeum w kulturze…, op. cit., s. 109–126; W. Kalinka, Zbiory 
starożytności polskich w Paryżu, „Przegląd Poznański” 1852, 15, s. 1–50; K. Ajewski, Kolekcjonerstwo Konstantego 
Świdzińskiego. Z dziejów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2004, 36, s. 21–77; 
J. Kaźmierczak, Tytusa Działyńskiego zbiór pamiątek narodowych w Kórniku, „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” 1980, 9, s. 45–75.
37  A. Ryszkiewicz, Zbiory artystyczne Józefa Kajetana Ossolińskiego. Pierwsza publiczna galeria warszawska [w:] 
idem, Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981, s. 54–101; L. Brusewicz, T.F. de Rosset, Uwagi o tzw. Galerii 
Dąmbskich w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo  
i Konserwatorstwo” 1998, 29, s. 89–116; T.F. de Rosset, Vente Zygmunt Radziwiłł (1865–1866) – contribution 
à l’histoire de la galerie de Nieborów, „Bulletin du Musée national de Varsovie” 1999, 40, s. 162–184;  
W. Fijałkowski, O działalności Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, „Biuletyn Historii Sztuki” 1972, 2,  
s. 133–150; Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła – osobowości – wybory – epoka, red. A.S. Labuda, M. Mencfel, 
W. Suchocki, Poznań 2010.
38  Zob. 190 lat założenia muzeum i biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802–1992, red. J. Spyra, Cieszyn 1993.
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015 _ Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie (…): Narodowe Archiwum Cyfrowe: siedziba Muzeum Humanistycznego 
TPN w Wilnie – widok zewnętrzny, 1930, sygn. 1-N-905

Niewiele później powstały gabinety Liceum Krzemienieckiego (Aten Wołyńskich), założonego 
w roku 1805 przez A.J. Czartoryskiego, T. Czackiego i H. Kołłątaja. Uczelnia należała do najlepiej 
wyposażonych w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne i gabinety z rozmaitymi kolekcjami: numi-
zmatyczną, mineralogiczną, artystyczną, historii naturalnej, fizyczną oraz laboratorium chemicznym 
i obserwatorium astronomicznym (po części pochodziły one z nabytej przez Czackiego królewskiej 
biblioteki Stanisława Augusta). Po upadku powstania listopadowego liceum zlikwidowano, a jego 
wyposażenie przekazano do Uniwersytetu Kijowskiego39. Z kolei gabinety Królewskiego Uniwersy-
tetu w Warszawie, jeszcze przed jego powstaniem, zaczęła tworzyć Izba Edukacji Publicznej Księstwa 
Warszawskiego (1809). Do najważniejszych należał Gabinet Zoologiczny i Gabinet Rycin; wszystkie 

39  Zob. K. Buczek, Zbiory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu (1805–1833), 
Warszawa 2016.
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skonfiskowano w latach 30. W kategoriach edukacyjnych należy widzieć też zbiory Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Warszawie (usunięte w cień przez instalację w siedzibie TPN zbrojowni Dąbrow-
skiego) i Towarzystwa Naukowego w Płocku (1820), ponadto we wszystkich szkołach wydziałowych 
Królestwa Kongresowego, obok bibliotek i gabinetów z różnymi kolekcjami, ustawowo przewidywano 
tworzenie muzeów rozumianych jako składy instrumentów i pomocy dydaktycznych40.

Dzieje polskiego muzealnictwa współtworzy również ok. dwudziestu XVIII-wiecznych gabinetów 
fizycznych i mechanicznych, historii naturalnej, mineralogicznych i numizmatycznych funkcjonu-
jących na uczelniach i w szkołach, przede wszystkim w kolegiach zakonnych (jezuickich w Pozna-
niu, Wilnie, Warszawie, Połocku i dominikańskim w Grodnie) oraz w Szkole Głównej Koronnej  
w Krakowie, Litewskiej w Wilnie, a także w Królewskiej Szkole Lekarskiej w Grodnie i na austriac-
kim Uniwersytecie Józefińskim we Lwowie41. Gabinety dla badań i nauczania już w XV i XVI w. 
mogli tworzyć profesorowie Akademii Krakowskiej oraz Uniwersytetu Wileńskiego – źródła jed-
nak nie zaświadczają ich istnienia przy tamtejszych bibliotekach. Najstarsze pojawiły się natomiast  
w protestanckich gimnazjach akademickich na północy kraju, w Toruniu i Gdańsku. Gimnazjum 
toruńskie uchodziło za jedną z lepszych szkół luterańskich. Jego bibliotekę, której ważnym ele-
mentem była kunstkamera, ufundował w 1594 r. burmistrz Henryk Stroband; biblioteka i gabinet 
Gimnazjum Gdańskiego (potem Senatu Gdańskiego) powstały dwa lata później42. Należy w nich 
widzieć pierwsze muzea na ziemiach polskich, gdyż stanowiąc własność organizmu publicznego,  
a nie osób prywatnych, były one udostępniane do zwiedzania m.in. studentom i uczonym oraz wy-
bitnym gościom obu miast. Na muzealnej mapie Rzeczpospolitej mogłyby zatem stanowić punkty 
chronologicznie najwcześniejsze.

40  A. Tołysz, Edukacyjna funkcja muzeów polskich za I Rzeczpospolitej i w epoce rozbiorów [w:] Studia  
o muzealnej pamięci…, op. cit., s. 65–96.
41  Ibidem, s. 69–71.
42  Zob. K. Podlaszewska, Notitia Bibliothecae Thorunensis Piotra Jaenichiusa z 1723 R. Przyczynek do dziejów 
biblioteki gimnazjum toruńskiego, „Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu” 1965, Nauki Humanistyczno-
Społeczne, z. 13, Nauki o książce, t. 3, s. 3–41; Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5 (W progach Muz  
i Minerwy), red. Z. Głombiowska, Gdańsk 2011.

Dr hab. Tomasz F. de Rosset

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk sztuki, muzeolog, badacz  
i znawca historii i teorii kolekcjonerstwa oraz muzealnictwa; członek ICOM, Rady Naukowej 
„Muzealnictwa”, kierownik Studiów Podyplomowych  w Zakresie Zarządzania i Ochrony  
Kolekcji Muzealnej na UMK;  autor wielu publikacji, m.in.: Polskie kolekcje i zbiory artystyczne 
we Francji w latach 1795–1918: między „skarbnicą narodową” a galerią sztuki (2005);  
„By skreślić historię naszych zbiorów”. Polskie kolekcje artystyczne (2021).
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001 _Roman S. Ulatowski, Zbrojownia rogalińska, fotografia sprzed 1939 r., zbiory Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Poznaniu

Michał Mencfel

Bynajmniej nie Beocja.  
Kolekcje i muzea w Wielkopolsce w XIX w.

„Beocja”, kulturowa, a zwłaszcza artystyczna pustynia. Poznaniacy i Wielkopolanie w XIX w. 
niejednokrotnie słyszeli podobne zarzuty pod adresem swojego miasta i swojej prowincji. Na ogół 
padały one jednak z ust pruskich urzędników i jako takie łatwo dawały się zdyskredytować i uchylić 
jako przejawy zaborczej polityki, czyli po prostu propagandowe przekłamania. Wszelako w tym 
wypadku kategoryczny zarzut artystycznego zapóźnienia sformułował rodak, w dodatku malarz: 
mianowicie Leon Kapliński w liście do (także malarza) Henryka Rodakowskiego w 1872 r. Zresztą 
już kilka lat wcześniej (w 1867) w podobnym tonie wypowiadał się Józef Ignacy Kraszewski, pisząc 
o artystycznym kalectwie Poznańskiego, ponoć „już w chronicznym przechodzącym”. Oczywiście  
– były i głosy entuzjastów, choć mających na względzie raczej przyszły niż obecny kulturalny rozkwit 
prowincji. Miał przecież Edward Raczyński marzyć o poznańskich Nowych Atenach… Jaki był więc 
faktyczny poziom artystycznego życia w XIX-wiecznej Wielkopolsce?

Nie jest to właściwie zadane pytanie. By na nie odpowiedzieć, potrzeba by punktu odniesienia, 
porównania z innymi ośrodkami, wreszcie – uwzględnienia historycznych okoliczności. A te były 
przecież szczególne: Wielkopolska znajdowała się pod obcym zaborem, poddana raz silniejszej, raz 
słabszej, ale zawsze obecnej politycznej presji, traktowana jako rolnicze zaplecze dla rdzennych ziem 
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002 _ Sala Mauretańska w zamku w Kórniku, część z ekspozycją pamiątek, fotografia [w:] Zygmunt Celichowski, Zamek kórnicki z objaśnieniami  
do przeźroczy, Poznań 1916; zbiory Biblioteki Kórnickiej PAN, nr inw. Fot 01996, sygn. II 1996
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niemieckich, z niedoinwestowaną stolicą sprowadzoną do rangi twierdzy na rubieżach państwa, 
pozbawioną mecenatu państwa w zakresie kultury, bez uniwersytetu, długo bez muzeum. A przecież 
istniało w Poznaniu przez cały wiek XIX, fakt, że nieliczne i pozbawione wyrazistych osobowo-
ści, środowisko artystów, świetnie opisane przez Magdalenę Warkoczewską w aktualnej do dziś 
monografii1. W 1836 r. powstało tu Towarzystwo Sztuk Pięknych, pierwsze na ziemiach polskich. 
Organizowane były od 1837 r. wystawy sztuki nowoczesnej, przynajmniej we wczesnym okresie 
gromadzące niezły wybór dzieł i liczną publiczność2.  W lokalnej prasie tego czasu, to jest w pierwszej 
połowie stulecia, pojawiły się pierwsze teksty o sztuce, zwiastujące początki krytyki artystycznej3.  
Na przełomie lat 1842/1843 wykłady z estetyki, obficie wspierane przykładami z historii sztuki, 
głosił publicznie Karol Libelt. Oczywiście wszystkie te aktywności miały swoją dynamikę, zależną  
w znacznym stopniu od warunków politycznych: wzbierały w pierwszej połowie wieku, by po 1848 r.  
nieomal zamrzeć na trzy dekady i stopniowo odradzać się od lat 80. Być może fakt, że w danej 
sytuacji historycznej w ogóle rozwinęło się w Poznaniu i Wielkopolsce życie artystyczne, choćby  
w formach zalążkowych, należy uznać właśnie za sukces? Zwłaszcza, że jego elementem była kultura 
kolekcjonerska, a ta przyniosła nieliczne wprawdzie, ale pod wieloma względami wybitne realizacje.

***

Tradycje kolekcjonerskie w Wielkopolsce, jak w ogóle na ziemiach polskich, były wątłe. Na słabość 
kultury kolekcjonerskiej w Rzeczpospolitej aż od drugiej połowy XVIII w. złożyło się wiele przyczyn: 
elekcyjność królów i brak ciągłości dynastycznej, która gdzie indziej w Europie skutkowała stałą 
rozbudową zbiorów monarszych; słabe miasta z nie dość zamożnym – z nielicznymi wyjątkami, jak 
choćby Gdańsk – patrycjatem i niewielkim środowiskiem uczonych; wreszcie – najważniejsza dla nas 
– specyfika dominującej kultury szlacheckiej, w obrębie której wykształciły się inne niż kolekcjoner-
stwo, czy w ogóle sprawy artystyczne, formy zaspokajania potrzeb kulturowych i prestiżowych. Już 
Łukasz Górnicki, wydając w 1566 r. Dworzanina polskiego, adaptację słynnego Il libro del cortegiano 
Baldassare Castiglionego, w której wiele uwagi poświęca się sprawom sztuki, wyjaśniał: „Wiecem  
i to opuścił […] disputatio [rozważanie], która ars [sztuka] jest misterniejsza jeśli pictura [malarstwo], 
czy statuaria [rzeźba], której u nas nie znają”. I dodawał bez ogródek: „Wspomnię też tu i to, żem 
nie naznaczył Dworzaninowi, aby malować umiał, bo mi sie to widzi rzecz mało potrzebna”4.  Taki 
stan rzeczy, z wyjątkami oczywiście, utrzymywał się przez całą epokę nowożytną. Po cóż więc, pytał 
Henryk Rzewuski w Pamiątkach Soplicy, barwnym i apologetycznym pożegnaniu z tradycyjną kulturą 
szlachecką pisanym z perspektywy pierwszej połowy XIX w., „biblioteka i różnego gatunku zbiory” 
– „my szlachta tego u siebie nie mamy, ni się na tym znamy, a cała nasza zabawa z ludźmi obcować”5.

Dopiero w epoce stanisławowskiej nastąpiło wyraźne ożywienie zainteresowań kolekcjonerskich, 
więcej – w krótkim czasie rozwinęło się zjawisko, które można by określić mianem dojrzałej kultury 
kolekcjonerskiej. Oto ukształtowało się stopniowo środowisko zbierackie; wykształciły się instytucje 
życia kolekcjonerskiego takie jak licytacje, aukcje, antykwariaty, potem wystawy; sformułowany 
został pierwszy memoriał w sprawie powołania instytucji muzealnej pod protektoratem państwa, 

1  M. Warkoczewska, Malarstwo i grafika epoki romantyzmu w Wielkopolsce. Dzieje i funkcje, Warszawa–Poznań 
1984; eadem, Życie artystyczne w Poznaniu w XIX wieku [w:] Dzieje Poznania, red. L. Trzeciakowski  
i J. Topolski, Warszawa–Poznań 1994, s. 657–694.
2  M. Warkoczewska, Wystawy Towarzystwa Sztuk Pięknych w Poznaniu (1837–1857), Warszawa–Poznań 1991.
3  I. Moderska, Krytyka artystyczna w drugiej połowie XIX wieku w Poznaniu, „Zeszyty Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza. Historia Sztuki” 1961, 3, s. 127–175.
4  Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Kraków 1566, Księga Pierwsza, s. nlb.
5  H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, oprac. Z. Szwykowski, Wrocław 2009, s. 299.
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ogłoszony przez Michała Jerzego Mniszcha w 1775 r.; podniesiona została kwestia samodzielnej 
architektury wystawienniczej. Impuls dla tych przemian dał najpierw król, który obok szeregu 
innych inicjatyw artystycznych, rozpoczął – w istocie od początku i pośród rozlicznych trudności, 
za to z wielką determinacją – budowę wszechstronnych zbiorów. Aktywność kolekcjonerską podjęli 
także inni członkowie rodziny Poniatowskich (młodszy brat króla Michał Jerzy i bratanek Stani-
sław), a także przedstawiciele wielu rodów szlacheckich (Potockich, Czartoryskich, Mniszków etc.). 
Kolekcja stawała się jednym z atrybutów oświeconego szlachcica. Wielkopolska pozostawała jednak 
tymczasem na marginesie tego zjawiska.

Rozwój owych procesów przerwało wydarzenie w pełnym tego słowa znaczeniu przełomowe: upadek 
Rzeczpospolitej jako suwerennego państwa w 1795 r. Przyniósł on radykalne zmiany nie tylko w rzeczy-
wistości politycznej, ale także w kulturze kolekcjonerskiej6.  Zanim o tej ostatniej, należy zwrócić uwagę 
na jedno przynajmniej zjawisko społeczne. Polityczna katastrofa niosła ze sobą istotne przekształcenia 
struktury społecznej – zwłaszcza w obrębie warstwy szlacheckiej. Wyłoniła się z niej – dopiero teraz  
– warstwa arystokratyczna we właściwym tego słowa znaczeniu. Stanowiła ją grupa rodów obdarowanych 
przez nowych suwerenów dziedzicznym tytułem baronowskim, hrabiowskim lub książęcym, co do zasady 
kosmopolityczna i pielęgnująca stosunki z arystokracją europejską, wyróżniająca się postawą i stylem życia. 
Działalność kolekcjonerska stała się tegoż stylu elementem. Mamy więc w Polsce do czynienia z sytuacją 
szczególną i nieco paradoksalną na tle innych społeczeństw Europy: oto na arenę życia politycznego, 
społecznego i kulturalnego, w tym kolekcjonerskiego, wkracza tu grupa, która gdzie indziej stopniowo 
traci na znaczeniu, a przynajmniej pozbawiona zostaje niekwestionowanej dotąd uprzywilejowanej po-
zycji, oddając pole nowym podmiotom, przede wszystkim burżuazji i rosnącemu w siłę mieszczaństwu.

W XIX-wiecznej Wielkopolsce to właśnie szlachta, a zwłaszcza owa nowo wykształcona w jej ob-
rębie warstwa arystokratyczna, podjęła i prawie że zmonopolizowała działalność kolekcjonerską. 
Jak zobaczymy, miało to dla lokalnego pejzażu kolekcjonerskiego ważne konsekwencje – w istocie 
zadecydowało o jego charakterze7.

***

Zanim do Wielkopolski, należy jednak najpierw udać się do Puław. Oto z inicjatywy księżnej Izabeli 
Czartoryskiej powstała tam na samym początku XIX w. – wyraźnie i bezpośrednio pod wpływem 
dramatycznych wydarzeń historycznych – kolekcja o wzorcowym wręcz charakterze i ogromnej sile 
oddziaływania8.  Zbiór pamiątek historycznych zgromadzony w Świątyni Sybilli i Domu Gotyckim, 

6  Spośród ogólnych opracowań dotyczących kolekcjonerstwa polskiego w XIX w. zob. m.in. Z. Żygulski jun., 
Nurt romantyczny w muzealnictwie polskim [w:] Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII 
i wieku XIX, Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1963, Warszawa 1967, s. 43–55; 
A. Ryszkiewicz, Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981; G. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane 
problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2010; Miłośnictwo rzeczy. Studia 
z dziejów kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. K. Kłudkiewicz i M. Mencfel, Warszawa 2014; 
T.F. de Rosset, „By skreślić historię naszych zbiorów”. Polskie kolekcje artystyczne, Toruń 2021.
7  Zob. przede wszystkim: K. Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce  
na przełomie XIX i XX wieku, Poznań 2016.
8  Na temat kolekcjonerstwa Izabeli Czartoryskiej zob. m.in. Z. Żygulski jun., Dzieje zbiorów puławskich. 
Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie” 1962, 7, 
s. 5–265; H. Jurkowska, Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół 
Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Warszawa 2014; A.S. Labuda, Ich versammelte die polnische Vergangenheit 
in dem Gedächtnistempel – Izabela Czartoryskas national-patriotische Sammlung und ihre Inszenierung in der 
Residenz von Puławy [w:] Izabela Czartoryska. Mancherlei Gedanken über die Art und Weise, Gärten anzulegen, 
red. M. Niedermeier, Berlin 2018, s. 35–46; M. Mencfel, The Theatre of Affectionate Hearts: Izabela Czartoryska’s 
Musée des Monuments Polonais in Puławy (1801–1831) [w:] The Home, Nations and Empires, and Ephemeral 
Exhibition Spaces 1750–1918, red. D. Bauer i C. Murgia, Amsterdam 2021, s. 133–159.
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003 _ Sala Polska w zamku w Gołuchowie, fotografia [w:] Nikodem Pajzderski, Przewodnik po muzeum w Gołuchowie, 
Poznań 1929

bo o nim oczywiście mowa, znakomicie odpowiadał potrzebom emocjonalnym Polaków w pierw-
szych dekadach zniewolenia. Nic więc dziwnego, że Puławy stały się w oczach rodaków Arką, 
Jerozolimą, Panteonem, Mekką, Westminsterem Polskim, by przywołać tylko niektóre spośród 
egzaltowanych określeń, jakimi obdarzali je współcześni. Wypracowany przez Czartoryską model 
kolekcji pamiątkowo-patriotycznej, o bardzo silnym walorze afektywnym, wyznaczył drugi, obok 
„kosmopolitycznego”, biegun w kolekcjonerstwie polskim XIX w. Był to model bardzo atrakcyjny 
i wpływowy, także w Wielkopolsce, choć przesadą byłoby twierdzić, jak robił to we wspaniałych 
skądinąd studiach Zdzisław Żygulski jun., że ten właśnie wyrosły z Puław „nurt romantyczny”, 
przy całej jego doniosłości, zdominował polski pejzaż kolekcjonerski w tym stuleciu. Było raczej 
tak, że współistniał on, czasem w obrębie jednej kolekcji, z (na ogół niesprzecznymi z nim zresztą) 
tendencjami o charakterze ponadnarodowym, uniwersalistycznym.

A jednak pierwsze kolekcje w Wielkopolsce w XIX w., powstałe w drugiej jego dekadzie, były 
zbiorami historycznych pamiątek – zwłaszcza militarnych – o wyraźnym, czy wręcz ostentacyjnym 
walorze patriotycznym. 

Niewiele pewnego możemy powiedzieć o kolekcji generała Jana Henryka Dąbrowskiego groma-
dzonej w darowanym mu przez Napoleona w 1807 r. majątku w Winnej Górze9. Składały się na 
nią, obok cennej biblioteki z działami kartograficznym i graficznym, źródła do historii Legionów 

9  Zob. M. Warkoczewska, Siedziba wodza legionów. Funkcje ideowe dekoracji wnętrz pałacu w Winnogórze, 
„Studia Muzealne” 1977, 12, s. 61–72; J. Pych, „Świątynia zwycięstwa”. Kolekcja broni i historycznych pamiątek 
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, „Muzealnictwo” 2004, t. 45, s. 46–59.
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004 _ Pałac-biblioteka Edwarda Raczyńskiego oraz budynek galerii Atanazego Raczyńskiego,  
rycina [w:] Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, Poznań 1843

005 _ Seweryn Mielżyński, Projekt galerii przy pałacu w Miłosławiu, zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu, MNP TPNr 135
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Polskich, pamiątki i militaria – te ostatnie w liczbie ponad pół tysiąca. Nie wiadomo, gdzie i jak 
były one rozdysponowane we wnętrzach winnogórskiego pałacu, wszelako wydaje się pewne, że tryb 
ich lektury wyznaczała unikatowa pod względem ikonograficznym dekoracja gabinetu generała.  
A ten zdobiły freski przedstawiające, wedle określenia córki Dąbrowskiego Bogusławy Mańkow-
skiej, „cmentarzyska”, a więc pomniki legionistów polskich poległych w Italii, wpisane w program 
trofealny, którego elementami były godła narodowe, panoplia i girlandy. Wystroju dopełniały biusty 
wielkich wodzów: Jana III Sobieskiego, Stefana Czarnieckiego i Napoleona. Całość – a więc nie 
tylko dekoracja gabinetu, ale także przechowywane w innych częściach pałacu materiały źródłowe, 
księgozbiór o tematyce przede wszystkim wojskowej, militaria i pamiątki – miała wymowę gloryfi-
kująco-komemoratywną, o silnym komponencie autobiograficznym.

Podobnych treści, choć uogólnionych i bez jawnych odniesień do własnego życiorysu, doszuki-
wać się możemy i w drugiej zbrojowni powstałej w tym samym mniej więcej czasie z inicjatywy 
Edwarda Raczyńskiego10. Zgromadzona przez niego broń, którą – jak głosił artykuł opublikowany 
w „Przyjacielu Ludu” w 1840 r., niemal na pewno inspirowany przez Raczyńskiego – „przodkowie 
nasi napaści najezdników dzielnie odpierali, albo też sławę imienia swego poza krańcami ojczyzny 
roznosili”, umieszczona została w specjalnie dla tego celu zaaranżowanej przestrzeni w dawnej sali 
balowej rogalińskiego pałacu (il. 1). Pomieszczenie zyskało teraz kostium neogotycki, z programem 
heraldycznym. Choć różna w istotnych aspektach od realizacji Izabeli Czartoryskiej, bo umieszczona 
nie w osobnym pawilonie, lecz we wnętrzu pałacu i o znacznie bardziej reglamentowanym dostępie, 
zbrojownia rogalińska być może powstała pod bezpośrednim wpływem doświadczeń puławskich – 
Edward oglądał bowiem Sybillę i Dom Gotycki dwukrotnie, w 1809 i 1814 r. A z pewnością można 
jej przypisać ten sam co w Puławach walor „miejsca trofealnego”, by przywołać nośne określenie 
nadane Sybilli przez Zdzisława Żygulskiego. 

Ciekawe jest to, że ów pamiątkarsko-heroiczno-sentymentalny sposób aranżacji i prezentacji zbio-
rów, charakteryzujący wczesne realizacje Dąbrowskiego i Raczyńskiego, dobrze tłumaczący się  
w kontekście zjawisk kulturowych początku XIX w., zachował w Wielkopolskie żywotność i po roku 
1831, a także w drugiej połowie stulecia – chociaż zyskując inną nieco wymowę.

Czy do takiego modelu nawiązałby Tytus Działyński, gdyby zdołał ukończyć prowadzoną od 
roku 1843 do śmierci w 1861 przebudowę zamku w Kórniku i zaaranżować zgromadzoną przez 
siebie kolekcję militariów i dzieł rzemiosła?11 Być może, gdyż nadany głównej sali pałacu wystrój 
„mauretański” i rozbudowany program heraldyczny podsuwa taką właśnie heroiczno-patriotyczną 
interpretację jego koncepcji. Na pewno natomiast odwołał się do wczesno XIX-wiecznych tradycji 

10  Zob. Z. Ostrowska-Kębłowska, Siedziby-muzea. Ze studiów nad architekturą XIX w. w Wielkopolsce  
[w:] Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród – Miasto, red. H. Lisińska, Warszawa 1979, s. 69–109; J. Pych, 
Rezydencje ziemiańskie w Wielkim Księstwie Poznańskim – strażnice narodowych tradycji (funkcje ideowe „miejsc 
trofealnych”) [w:] Materiały z sesji naukowej z okazji 60-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie 11–12 maja 
2006 r., Pszczyna 2010, s. 333– 354; E. Leszczyńska, Skarbnica pamiątek wielkopolskich, czyli rzecz o zbrojowni 
w Rogalinie [w:] Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła – osobowości – wybory – epoka, red. A.S. Labuda,  
M. Mencfel, W. Suchocki, Poznań 2010, s. 145–162; M. Mencfel, Theatrum memoriae. Edwarda Raczyńskiego 
zbrojownia w pałacu rogalińskim [w:] ibidem, s. 127–144.
11  Zob. A. Whelan, Kórnik, Alhambra i romantyczny ideał. O motywach orientalnych w architekturze rezydencji 
Tytusa Działyńskiego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1986, 21, s. 11–33; J. Kaźmierczak, Tytusa 
Działyńskiego zbiór pamiątek narodowych w Kórniku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo 
i Konserwatorstwo” 1980, 9, s. 45–75; B. Dolczewska i Z. Dolczewski, Historia zbrojowni zamkowej, 
„Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2007, 28, s. 184–215; A.S. Labuda, Musealisierung und Inszenierung 
patriotischer Sammlungen in polnischen Adelsresidenzen Puławy i Kurnik [w:] Klassizismus – Gotik. Karl 
Friedrich Schinkel und die patriotische Baukunst, red. A. Dorgerloh, München 2007, s. 201–220;  
K. Kłudkiewicz, op. cit., s. 33–64.
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jego syn Jan, który po śmierci ojca przejął kórnicki pałac, połączył odziedziczone zbiory z własnymi 
i całość uporządkował oraz wyeksponował. Do zastanej koncepcji wprowadził Jan istotne zmiany. 
Oto pierwsza przestrzeń Sali Mauretańskiej, przez Tytusa przewidziana na bibliotekę, stała się 
zbrojownią – o specyficznym jednak charakterze: ponieważ do ekspozycji zbiorów wykorzystał Jan 
dawne szafy biblioteczne, ekspozycja zyskała wygląd uporządkowany, systematyczny, chciałoby się 
rzec: „taksonomiczny”, a nie malowniczy; było to zupełnie w zgodzie z tendencjami panującymi 
w aranżowaniu kolekcji w drugiej połowie XIX stulecia. Także ekspozycja w drugiej przestrzeni, 
gdzie przewidziano miejsce dla zabytków rzemiosła i starożytności, podporządkowana była jasno 
zdefiniowanym rygorom klasyfikacyjnym. Ale wygospodarowano i trzecią, mniejszą przestrzeń, gdzie 
umieszczono przedmioty o charakterze pamiątkowym (w tym „klawikord” Klaudyny z Działyń-
skich Potockiej, bęben wojskowy, puchar cechowy, dwie halabardy straży marszałkowskiej, miecz 
krzyżacki), w dodatku ułożone – sądząc z opisu Zygmunta Celichowskiego i zachowanej fotografii  
– w manierze bliskiej ekspozycjom puławskim (il. 2).

Jeszcze bardziej zaskakujący może wydać się fakt, że na podobny zabieg zdecydowała się żona Jana  
(a wnuczka Izabeli z Flemingów, twórczyni Puław), Izabela z Czartoryskich, w gruntownie przebudo-
wanym przez siebie zamku w Gołuchowie12. Ukończone w 1886 r., po trzydziestu latach prac, gołu-
chowskie muzeum księżnej (otwarte dla publiczności) rozlokowane było w czterech pomieszczeniach 
w piwnicy oraz na parterze rezydencji; na piętrze znajdowała się nadto – stanowiąca uzupełnienie 
muzeum, choć udostępniana nielicznym – biblioteka z kolekcją grafiki. W Sali Muzealnej, Sali Waz 
Greckich i Sali Starożytności Egipskich wyeksponowano zgromadzone przez Izabelę znakomite, 
dobrane z wielkim znawstwem dzieła nowożytnego rzemiosła artystycznego i zabytki antyczne, 
wzorce do ich usystematyzowanej aranżacji czerpiąc ze współczesnych instytucji muzealnych Paryża, 
z Musée Cluny i Luwrem na czele. Również w Paryżu zrekrutowała Izabela wyśmienitych uczonych 
do naukowego opracowania tej części swoich zbiorów: Léona de Laborde, Jeana de Witte, Émila 
Moliniera i Wilhelma Froehnera. Wszelako zanim widz odwiedzający gołuchowskie muzeum mógł 
zobaczyć tę część ekspozycji, wchodził do Sali Polskiej, pierwotnie zwanej przedmuzealną, gdzie 
w witrynach złożono rodzime i rodowe pamiątki historyczne (il. 3). Wiemy z obficie zachowanej 
korespondencji, że nie były one przedmiotem kolekcjonerskiej pasji Izabeli, nic nie wskazuje też 
na to, by miały zostać opracowane naukowo wzorem pozostałych działów muzealnych – a jednak 
poświęcono im odrębne i właśnie pierwsze z muzealnych pomieszczeń. Jak gdyby Izabela składała 
w ten sposób hołd zarazem rodowej i rodzimej tradycji kolekcjonerskiej.

I Jan Działyński, i zwłaszcza Izabela kolekcjonerskiej praxis uczyli się w awangardowym środowi-
sku Paryża. Oboje brali udział w tamtejszym życiu wystawienniczym i byli doskonale obeznani  
z panującymi w nim trendami – aplikowali je zresztą, jak znakomicie wykazała Kamila Kłudkie-
wicz, na potrzeby swoich ekspozycji. Jeżeli zdecydowali się odwołać do tradycji kolekcjonerstwa 
„romantycznego” spod znaku realizacji puławskiej, to czynili to bez wątpienia z pełną świadomością 
– celowo wprowadzając nieco archaiczny, za to mocno osadzony w świadomości Polaków, element 
do swych pod wieloma względami nowatorskich realizacji. Mamy więc tu do czynienia z sui generis 
historyzmem kolekcjonerskim.

***

Wspomniana zbrojownia Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie była w istocie przestrzenią prywat-
ną. Celom publicznym miała natomiast służyć biblioteka umieszczona w pomieszczeniach pałacu 

12  Zob. T. Jakimowicz, Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej „Paradis terrestre”, „Studia Muzealne” 1969, 7,  
s. 55–75; eadem, Od kolekcji ‘curiostiés artistiques’ ku Muzeum. Zbieractwo artystyczne Izabelli z Czartoryskich 
Działyńskiej w latach 1852–1899, „Studia Muzealne” 1984, 13, s. 315–355; K. Kłudkiewicz, op. cit.,  
s. 65–90; Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, red. I. Głuszek, Poznań 2018.
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006_ „Galeria artystów i rzeczy polskich” w Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu, drzeworyt druk. kolorowany akwarelą, 
1883, ryt. Paweł Boczkowski, zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

wybudowanego w latach 1821–1829 przez Edwarda przy ówczesnym placu Wilhelmowskim w Po-
znaniu; jej dopełnieniem miała zaś być szeroko dostępna galeria obrazów gromadzonych przez jego 
brata Atanazego13. Gdyby plan braci został w pełni zrealizowany, powstałaby instytucja w mieście 
i prowincji bez precedensu i długo bez następców, w istocie unikatowa w skali wszystkich ziem 
polskich: publiczna biblioteka zintegrowana z powszechnie dostępną galerią dobranych obrazów 
mistrzów europejskich, będącą zarazem namiastką akademii sztuki (o powołanie której w Poznaniu 
daremnie wnioskował Atanazy na sejmie prowincjonalnym w 1830 r.). Mimo administracyjnych 
trudności projekt początkowo postępował dobrze: bibliotekę zainaugurowano 5 maja 1829 r.,  
w ciągu następnych dwóch lat stanął po sąsiedzku budynek galerii według planów Karla Friedri-
cha Schinkla (il. 4). Na umieszczenie w nim czekały już prace mistrzów malarstwa nowożytnego,  
w tym Quentina Massysa, Bronzina, Francesco Francii, Domenichina, Botticellego, Sofonisby An-
guissoli, a także dzieła współczesnych nazareńczyków. Obrazy nigdy jednak do galerii nie trafiły. 
Jeszcze w 1832 r. ich los wahał się, by wkrótce potem się przesądzić: obrazy pozostały tymczasem  
w prywatnych przestrzeniach pałacu Atanazego w galicyjskiej Zawadzie, by dopiero w 1836 r. ukazać 
się publiczności – tyle że nie poznańskiej, lecz berlińskiej, tam bowiem zdecydował się osiąść na 
stałe młodszy Raczyński. Wiele względów, nie tylko wybuch powstania listopadowego, wpłynęło na 
decyzję Atanazego o przeniesieniu się na stałe do pruskiej stolicy i tam eksponowaniu swych kolekcji; 

13  Zob. M.P. Michałowski i in., Galeria Atanazego Raczyńskiego. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, t. 9, Poznań 2005; M. Mencfel, Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia, Poznań 2016.
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007_ Edward Aleksander i Róża Raczyńscy podczas urządzania galerii około 1911, zbiory rodziny Raczyńskich
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nie ma potrzeby ich tutaj roztrząsać. Zamiast tego zróbmy myślowy eksperyment i zastanówmy się, 
co oznaczałyby dla Poznania otwarcie galerii Raczyńskiego i w ogóle jego działalność w obszarze 
sztuki. Po pierwsze, powstałaby instytucja wystawiennicza w mieście-stolicy prowincji, nie musiałby 
Poznań czekać na podobną kolejne pół wieku. Po drugie, uzyskaliby poznaniacy i Wielkopolanie 
dostęp do kolekcji komponowanej ściśle wedle kryterium estetycznego, wolnej od presji zobowiązań 
narodowych, które – oczywiście – zrozumiałe, miały jednak swoją cenę, bo nakładały szczególnego 
rodzaju gorset zarówno na wybory kolekcjonerów, jak i na tryb odbioru dzieł przez oglądającą je 
publiczność. Po trzecie, miałaby prowincja w osobie Atanazego świetnego i wysoce świadomego 
znawcę oraz krytyka spraw artystycznych, reagującego wrażliwie nie tyle na wahania politycznej 
koniunktury, co na procesy zachodzące tak w samej sztuce, jak i w – konstytuującej się wówczas 
jako dyscyplina akademicka – refleksji nad jej historią i teraźniejszością. Po wyjeździe Raczyńskiego 
nie było komu odegrać podobnej roli.

Dwie wybitne galerie obrazów powstały jednak w Wielkopolsce w drugiej połowie XIX w. – jednak 
nie w Poznaniu, lecz, i w tym po raz kolejny wyraźnie manifestuje się ziemiańsko-arystokratyczny 
charakter miejscowego kolekcjonerstwa, przy siedzibach ich twórców, mianowicie galeria Seweryna 
Mielżyńskiego w Miłosławiu oraz Edwarda Aleksandra Raczyńskiego w Rogalinie. Istotną i nie-
oczywistą cechą obu było to, iż dla prezentacji dzieł wzniesiono specjalne budynki – wyodrębnione 
w bryle pałaców, ale zarazem organicznie z nimi związane.

Budynek galerii miłosławskiej, niezachowany i niemożliwy do szczegółowej rekonstrukcji (ocalałe 
rysunki – il. 5 – nie zdają sprawy z wyglądu faktycznie wystawionego gmachu), ukończony został 
najpóźniej w roku 1870; wtedy trafiło do niego niemal dwieście prac malarzy dawnych (głównie 
włoskich i niderlandzkich, ale także niemieckich, francuskich i hiszpańskich) oraz współczesnych 
zgromadzonych przez Mielżyńskiego w ciągu kilkudziesięciu lat kolekcjonerskiej działalności14.  
Ich zestaw znamy dobrze z własnoręcznie przez arystokratę opracowanego Spisu obrazów, będącego 
zarazem, ze względu na zastosowany układ obrazów w porządkach chronologicznym i topogra-
ficznym oraz sposób charakteryzowania dzieł, świadectwem dobrej orientacji Mielżyńskiego nie 
tylko w dziejach sztuki europejskiej, ale również we współczesnych sposobach jej klasyfikowania 
i prezentowania. Toteż rację ma najpewniej Kamila Kłudkiewicz, gdy pisze, że zamysłem kolek-
cjonera było zbudowanie galerii dawnej sztuki europejskiej, prezentującej możliwie kompletnie jej 
dzieje i wzorowanej na publicznych muzeach otwieranych licznie w Europie od pierwszej połowy 
XIX w. Takim też mianem – „Galeria” – Mielżyński określał swoją realizację, dodając w chętnie 
cytowanym liście z 1859 r., że ta po jego śmierci „będzie się nazywać Narodową”. A więc już wtedy 
myślał pewnie o nadaniu kolekcji statusu publicznego – miałaby ona służyć narodowi, może stać 
się narodu własnością; na pewno jednak określenie „narodowa” nie oznaczało zamiaru budowania 
zbioru sztuki narodowej (polskiej).

Stosunek Mielżyńskiego do sztuki polskiej najpełniej wyraził się w roku 1870, gdy zakupił on ko-
lekcję Edwarda Rastawieckiego – skądinąd niezwykłą, bo niejako definiującą (zwłaszcza, jeśli czytać 
ją równolegle z opracowanym przez Rastawieckiego Słownikiem malarzów polskich, tudzież obcych 
w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, 1850–1855) „szkołę polską” w malarstwie. 
Tylko stosunkowo niewielka, starannie dobrana jej część została następnie włączona do galerii 
miłosławskiej; kryterium przynależności narodowej nie było dla Mielżyńskiego po temu dostatecz-
ną przesłanką. Obrazy musiały spełnić również inne warunki, zapewne estetycznej i historycznej 
(historyczno-artystycznej) natury. Większość prac polskich po Rastawieckim przeznaczona została 
dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; tam też ostatecznie, po śmierci Mielżyńskiego  

14  Zob. K. Kłudkiewicz, op. cit., s. 112–142; Seweryn Mielżyński 1804–1872, red. T.I. Grabski, A. Murawska, 
E. Siejkowska-Askutja, Poznań 2018.
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w 1871 i jego żony Franciszki z Wilkxyckich w 1874 r., trafiły i pozostałe obrazy z Miłosławia, stając 
się podstawą galerii malarstwa europejskiego Muzeum im. Mielżyńskich, powołanego przy PTPN 
w roku 1876, a otwartego dla publiczności w 1881 (il. 6)15. Istotnie stała się więc galeria miłosławska 
„Narodową” – choć chyba w węższym rozumieniu, niż to zakładał Mielżyński. Jeśli mowę prawdo-
podobnego pomysłodawcy aranżacji muzealnej ekspozycji, Wawrzyńca Benzelstjerna Engeströma, 
wygłoszoną w lutym 1882 r., uznać za reprezentatywną dla lektury zbiorów przez ówczesną pu-
bliczność, okaże się, że właściwie poza obszarem zainteresowania znalazła się szeroka problematyka 
historyczno-artystyczna, tak przecież istotna dla Mielżyńskiego16. Filtr narodowo-patriotyczny, przez 
który Engeström patrzy na kolekcję, jest, owszem, w pełni zrozumiały, ale i niezwykle selektywny, 
wyraźnie zubażający odbiór dzieł.

Z innego rodzaju wyzwaniem musiała zmierzyć się druga ze wspomnianych realizacji – rogalińska 
kolekcja Edwarda Aleksandra Raczyńskiego17. Był to powstały w ciągu trzech dekad (zasadniczo 
do 1914 r.) zbiór malarstwa nowoczesnego – przede wszystkim polskiego (279 prac) i francuskiego 
(124 dzieła), choć wchodziły w jego skład także obrazy artystów m.in. niemieckich, szwajcar-
skich, belgijskich, skandynawskich. Większość dzieł malarzy polskich nabył Raczyński w Krakowie  
(w latach 1895–1913 pełnił on funkcję prezesa tamtejszego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych) 
i Warszawie. Po obrazy obce jeździł on co roku na wiosnę, od wczesnych lat 90., do Paryża, zakupy 
robiąc przede wszystkim na salonie Société des Beaux-Arts. O ile dział polski – z fenomenalną repre-
zentacją prac Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha 
Weissa, Teodora Axentowicza, Olgi Boznańskiej i innych – stanowił od początku i stanowi do dziś 
o marce kolekcji, o tyle dział obcy stopniowo stracił na renomie, którą dopiero od stosunkowo nie-
dawna powoli odzyskuje. Ewentualne rozczarowanie co do paryskich wyborów Raczyńskiego może 
być jedynie wynikiem niezrozumienia jego zamysłu i okoliczności, w jakich był on realizowany. 
Ambicją Edwarda Aleksandra – podążam tutaj za argumentacją Kamili Kłudkiewicz – było stwo-
rzenie reprezentatywnej kolekcji współczesnego malarstwa europejskiego. Wybierał do niej dzieła 
malarzy wystawianych i komplementowanych na ważnym paryskim salonie, tym samym niejako 
„certyfikowanych” przez elitę artystycznej stolicy świata, za wskazówkę biorąc działania Léonce’a 
Bénédite’a, dyrektora najważniejszej wówczas instytucji poświęconej sztuce nowoczesnej w Paryżu, 
czyli Muzeum Luksemburskiego. Wszystko to w zgodzie z arystokratycznym decorum. W zgodzie  
z arystokratycznym wzorcem pozostała także decyzja o budowie budynku galeryjnego przy pałacu  
w Rogalinie. Powstał on w 1910 r. wedle projektu Mariana Powidzkiego (bardzo zresztą interesu-
jącego m.in. ze względu na nawiązania do architektury sakralnej, il. 7). Lokalizacja – na prowincji  
i w obrębie założenia rezydencjonalnego – ograniczała zapewne faktyczną dostępność galerii, co 
do zasady jednak była ona otwarta dla publiczności. Tym samym Edward Aleksander wypełnił 
niejako zadanie zaniechane przed kilkudziesięciu laty przez jego stryjecznego dziada, Atanazego 
Raczyńskiego.

15  Zob. Ars una species mille. 150 dzieł na 150-lecie Muzeum Narodowego w Poznaniu ze zbiorów Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. D. Suchocka, Poznań 2007.
16  W.B. Engeström, Kilka słów o Edwardzie Rastawieckim i rzeczywistym znaczeniu naszej galeryi narodowej  
w Poznaniu [w:] Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych 
tekstów, t. I (1766–1882), red. T.F. de Rosset, M.F. Woźniak, E. Bednarz Doiczmanowa, Toruń 2020,  
s. 313–324.
17  Zob. M. Gołąb, M.P. Michałowski, A. Ławniczakowa, Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego. Katalog 
zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, t. 5, red. A. Ławniczkowa, Poznań 1997; E. Leszczyńska, Gmach 
Galerii Rogalińskiej w świetle poczynań mecenasowskich i kolekcjonerskich Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, 
„Studia Muzealne” 2013, 19, s. 27–70; K. Kłudkiewicz, op. cit., s. 143–170.
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Formalne powołanie w 1876 oraz otwarcie Muzeum im. Mielżyńskich w 1881 r. stanowiły w dziejach 
kolekcjonerstwa i muzealnictwa wielkopolskiego ważną cezurę (od 1857 r. działało wprawdzie przy 
PTPN Muzeum Starożytności Słowiańskich i Krajowych gromadzące zabytki archeologiczne, ale  
– zmagające się z rozmaitymi trudnościami i pozbawione stałej siedziby – nie odegrało należytej roli). 
Z pewnością pod jego wpływem niemiecka społeczność Poznania powołała niebawem (w 1885 r.) 
przy Towarzystwie Historycznym kolejną instytucję wystawienniczą – Muzeum Prowincji, którego 
zbiory przejęło następnie, otwarte już w początkach XX w., Kaiser-Friedrich-Museum. Inauguracja 
muzeów zinstytucjonalizowanych nie zatrzymała – dowodem choćby gołuchowskie muzeum Izabeli 
z Czartoryskich Działyńskiej i rogalińska galeria Edwarda Aleksandra Raczyńskiego – rozwoju 
kolekcjonerstwa prywatnego; w Wielkopolsce, jak wszędzie, te dwie formy gromadzenia zbiorów 
były i pozostają nieodzowne, dopełniając się wzajemnie.

Jednak dla wielu wspomnianych w tym szkicu kolekcji powołanie muzeów miało znaczenie za-
sadnicze – mianowicie w różnym czasie zabytki z nich pochodzące zostały włączone do zbiorów 
zinstytucjonalizowanych. O darowaniu PTPN galerii miłosławskiej była już mowa; w latach 1922 
i 1933 zostały one przekazane jako depozyt Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu, prefiguracji 
dzisiejszego Muzeum Narodowego. W 1903 r., po siedmiu dekadach prezentacji w Berlinie, do 
Poznania trafiło niemal dwieście dzieł z kolekcji Atanazego Raczyńskiego, stanowiąc podstawę 
galerii malarstwa obcego Kaiser-Friedrich-Museum – także te zbiory przejęło w 1919 r. Muzeum 
Wielkopolskie. Muzeum Narodowe eksponuje również, jako depozyt Fundacji im. Raczyńskich, 
rogalińską kolekcję Edwarda Aleksandra. Wreszcie – zarządza jako swymi oddziałami pałacem 
w Rogalinie i zamkiem w Gołuchowie. W największym więc stopniu pełni rolę spadkobiercy tradycji 
wielkopolskiego kolekcjonerstwa XIX w.

Dr hab. Michał Mencfel

Historyk sztuki, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, w Pracowni Historii Sztuki Nowożytnej. Jego zainteresowania badawcze obejmują 
dzieje kolekcjonerstwa i mecenatu artystycznego, historię i teorię sztuki nowożytnej, historię 
i ikonografię nauki, kulturę arystokracji europejskiej w XIX w. Stypendysta Studienstiftung 
des deutschen Volkes (2002–2003), Dr. Günther Findel-Stiftung (2004 i 2006), Geisteswissen-
schaflitches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku (2008), Herzog- 
-August Bibliothek w Wolfenbüttel (2010), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2012 i 2019) 
oraz Staatlichen Museen zu Berlin (2018). Nominowany do Nagrody im. Pierwszego Rektora 
Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego (2017), laureat Nagrody im. prof. Jerzego 
Skowronka (2017), Nagrody im. Józefa Łukaszewicza (2017), Nagrody Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk na Najlepszą Publikację o Wielkopolsce w roku 2019. Z listą publikacji 
można zapoznać pod adresem: https://wnos.amu.edu.pl/dla-pracownika/pracownicy-wydzialu/
instytut-historii-sztuki/Pracownia-Historii-Sztuki-Nowozytnej/michal-mencfel
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Kamil Zeidler

Muzeum unormowane, czyli spojrzenie 
na historię prawa muzeów w Polsce

Normatywizacja działalności muzeów 

Normatywizacja znacznych przestrzeni życia społecznego, a nawet prywatnego, jest we współcze-
snych państwach demokratycznych sprawą dość oczywistą. Żyjemy w świecie, w którym zachowania 
każdego człowieka wyznaczane są przez różnego rodzaju normy społeczne – moralne i etyczne, kor-
poracyjne, religijne, zwyczajowe i obyczajowe, a w końcu, a może przede wszystkim, normy prawne. 
W przypadku regulacji tak szczególnej sfery, jaką jest organizacja i działanie muzeów, kapitalne 
znaczenie mają normy prawne, choć pozostają one tu w ścisłym związku z normami etycznymi. Jeśli 
przypomnimy, że prawo jest jednym z trzech podstawowych filarów tworzących system ochrony 
dziedzictwa kultury1, a także, że prawo muzeów jest fragmentem prawa ochrony dziedzictwa kultury 
sensu largo2, to zrozumiałe staje się, jak ważne są regulacje prawne dla ochrony dziedzictwa kultury 
w ogólności, a dla muzeów i muzealników w szczególności. 

W związku z tezą drugą o prawie muzeów jako składowej prawa ochrony dziedzictwa kultury, spoj-
rzenie na historię prawa muzeów w Polsce winno uwzględniać tło, jakim było kształtowanie się tej 
gałęzi prawa, w szczególności zaś prawa ochrony zabytków jako jej podstawowego i najważniejszego 
elementu3. 

Prawo muzeów w okresie międzywojennym 

Historia polskiego prawa ochrony dziedzictwa kultury zaczyna się w roku 1918. To wówczas został 
wydany dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki  
i kultury (Dz.P.P.P. z 1918 r., Nr 16, poz. 36)4, który później zastąpiło rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz.U. z 1928 r., Nr 29, poz. 265). 
Oczywiście już wcześniej, podczas zaborów, podejmowane były, najczęściej oddolne, społeczne 
działania mające na celu ochronę dziedzictwa kultury, a także organizację muzealnictwa polskiego5. 
Jednak prawo ochrony zabytków, a zaraz potem prawo muzeów, tworzone było już w niepodległej 
Polsce. Jan Pruszyński zwraca uwagę na pierwszy projekt ustawy muzealnej z 1918 r., który „pozostał 
właściwie niezauważony, mimo że niektóre jego rozwiązania przyjęto w późniejszych regulacjach”6. 
Muzea znalazły swą regulację normatywno-prawną nieco później, w ustawie z dnia 28 marca 1933 r.  

1  Zob. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 273–290. 
2  Zob. szerzej: K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa [w:] Prawo ochrony 
zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa–Gdańsk 2014, s. 23–33. 
3  Zob. K. Zalasińska, K. Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa–Gdańsk 2015. 
4  Zob. szerzej: J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I, Kraków 2001,  
s. 342–348; Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje 
o prawie ochrony dziedzictwa kultury, red. K. Zeidler, M. Marcinkowska, Gdańsk 2017. 
5  Zob. szerzej: B. Mansfeld, Muzea na drodze do samoorganizacji. Związek Muzeów w Polsce 1914–1951, 
Warszawa 2000, s. 21–56; J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski…, op. cit., t. I, s. 248–310. 
6  J. Pruszyński, Muzea. Muzealnictwo. Prawo muzeów, „Santander Art and Culture Law Review” 2015, nr 1,  
s. 31–32. 
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o opiece nad muzeami publicznemi (Dz.U. z 1933 r., Nr 32, poz. 279)7, która była pierwszym źró-
dłem polskiego prawa muzeów8. 

Była to bardzo krótka ustawa, obejmująca siedem artykułów. Definicję legalną muzeum zawierał 
art. 1 ustawy, w myśl którego muzeami publicznymi w rozumieniu tej ustawy są wszelkie zbiory 
z zakresu sztuki, kultury i przyrody, z wyłączeniem bibliotek, zorganizowane pod kątem widzenia 
wartości naukowej, artystycznej lub pamiątkowej, będące własnością: a) Państwa, b) samorządów 
oraz innych instytucji i korporacji publiczno-prawnych, c) stowarzyszeń i osób prywatnych, o ile te 
zbiory są udostępniane publiczności. Do kompetencji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego należało sprawowanie opieki i nadzoru nad muzeami publicznymi w zakresie naukowym, 
artystycznym, technicznym i organizacyjnym, a także udzielanie zezwoleń na założenie muzeów 
publicznych określonych powyżej pod lit. a) i b), oraz zatwierdzanie ich statutów (art. 2). Przy 
ministrze utworzono Państwową Radę Muzealną jako organ doradczy i opiniodawczy w zakresie 
opieki i nadzoru nad muzeami publicznymi (art. 3). Minister mógł także rozciągnąć opiekę i nadzór 
nad innymi muzeami niż wyżej wymienione – na wniosek ich właścicieli (art. 4). Spod stosowania 
tej ustawy wyłączone zostały dwa muzea – Muzeum Wojska oraz Wielkopolskie Muzeum Wojska9, 
nad którymi opiekę i nadzór sprawował Minister Spraw Wojskowych (art. 5), którym był wówczas 
jeszcze Józef Piłsudski. 

Ustawa z 1933 r. o opiece nad muzeami publicznemi obowiązywała aż do 1962 r., kiedy to została 
derogowana i zastąpiona ustawą z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach 
(Dz.U. 1962, nr 10, poz. 48). 

Prawo muzeów po drugiej wojnie światowej i w PRL 

Regulacje powojenne łączą się z jednej strony z problematyką odbudowy kraju, ponownej organi-
zacji muzeów, a przede wszystkim restytucją zagrabionych dóbr kultury, z drugiej zaś – z daleko 
idącymi zmianami systemu politycznego i wszystkimi tego konsekwencjami10. Osobnym aktem 
prawodawczym dokonano nacjonalizacji Muzeum Narodowego w Warszawie, choć inne muzea były 
przejmowane przez państwo w różny sposób, często także bez jakiejkolwiek podstawy prawnej11. 
Podobnie rzecz miała się z muzealiami. Dzięki wielkiemu poświęceniu i ciężkiej pracy polskich 
muzealników i historyków sztuki ratowano oraz odzyskiwano dzieła i zabytki rozgrabione podczas 
wojny. Trafiały one następnie do muzeów, jednak nie zwracano wówczas szczególnej uwagi na 
prawo własności, nie było ono bowiem szanowane przez komunistów. I choć nie zdecydowano się 

7  Tytuł ustawy podaję w oryginalnym brzmieniu, natomiast już dalej jej przepisy przywołuję we współczesnej 
wersji językowej. 
8  Wcześniej wydawane były akty prawodawcze tworzące muzea, jak: rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Państwowem Muzeum Archeologicznem (Dz.U. 1928, nr 36, 
poz. 346); rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lutego 1928 r. o Państwowem Muzeum 
Zoologicznem (Dz.U. 1928, nr 24, poz. 208); godna odnotowania jest także późniejsza ustawa z dnia  
4 stycznia 1936 r. o utworzeniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (Dz.U. 1936, nr 4, poz. 27). 
9  Zob. szerzej: J. Łuczak, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe – dzieje niezwykłego muzeum, „Muzealnictwo” 2021, 
t. 62, s. 120–128. 
10  Krótko i rzeczowo pisze o tym: S. Lorentz, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, wyd. 2, Warszawa 
1973, s. 33–38; zob. też: R. Jarocki, Rozmowy z Lorentzem, Warszawa 1981; zob. szerzej: B. Mansfeld, 
Muzea na drodze do samoorganizacji…, op. cit., s. 74–83; J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty 
i ochrona prawna, t. II, Kraków 2001, s. 23–99. 
11  Zob. dekret z dnia 7 maja 1945 r. o upaństwowieniu Muzeum Narodowego w Warszawie (Dz.U. 1945,  
nr 18, poz. 98); zob. też: zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia 
nazw muzeów państwowych i muzeów przejętych na własność Państwa (M.P. 1950, nr A-71, poz. 820). 
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w Polsce na jego zniesienie w ramach wprowadzania komunizmu w jego czystej formie, to jednak 
podlegało ono wielu daleko idącym ograniczeniom12. Jako podstawę normatywną przejmowania 
zabytków przez PRL wskazywano również niekiedy, a zdarza się, że wskazuje się i dziś, źródła prawa 
dotyczące mienia porzuconego i poniemieckiego13 czy nacjonalizacji oraz reformy rolnej14. Problem 
reprywatyzacji zbiorów muzealnych do dziś nie został w jakikolwiek systemowy sposób rozwiązany, 
a wiele obiektów znajdujących się w polskich muzeach obciążonych jest roszczeniami bardzo różnych 
podmiotów – tak spadkobierców prywatnych właścicieli, jak i instytucji publicznych, w tym kościołów 
i związków wyznaniowych. Jest to jednak całkiem osobne zagadnienie, choć łączące się z pewnym 
(niezakończonym) etapem historii muzeów i muzealnictwa w Polsce, które tu tylko sygnalizuję. 

W aspekcie ustrojowym warto też nadmienić, że w okresie powojennym na poziomie centralnym 
kluczowe znaczenie miała Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków15. 

Prawo muzeów doczekało się nowej regulacji w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr 
kultury i o muzeach. Poświęcony był im cały rozdział VIII, a także rozdział X dotyczący muzealiów. 
Przepisy dotyczące muzeów znalazły się także w innych miejscach w ustawie, na przykład w rozdziale 
III, który dotyczył organów ochrony dóbr kultury i zarządu muzeami, a także w rozdziale XI na 
temat udostępniania i upowszechniania wiedzy o zabytkach i zbiorach muzealnych, a także prze-
wodników w muzeach. Zgodnie z treścią art. 7 ustawy, naczelny nadzór nad ochroną dóbr kultury 
i wszystkimi muzeami należał do Ministra Kultury i Sztuki. Jednak w myśl art. 9 ust. 1 ustawy, 
bezpośredni nadzór nad muzeami sprawowały, co do zasady, prezydia rad narodowych. Bezpośredni 
nadzór nad muzeami niepodlegającymi radom narodowym sprawowali Minister Kultury i Sztuki, 
inni ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), Polska Akademia Nauk, Centralna Rada 
Związków Zawodowych oraz rektorzy szkół wyższych – stosownie do swego zakresu działania (art. 
9 ust. 2). Jednak Minister Kultury i Sztuki, inni ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), 
Polska Akademia Nauk oraz Centralna Rada Związków Zawodowych mogli przekazać bezpośredni 
nadzór nad muzeum lub określonego rodzaju muzeami związkom zawodowym i organizacjom spo-
łecznym lub instytucjom niepaństwowym, jeżeli zgodnie ze swymi statutami mogły one prowadzić 
taką działalność (art. 9 ust. 3). Dalej, w rozdziale VIII ustawy, znalazł się cały zespół przepisów 
szczegółowo regulujących tytułowe zagadnienie, w tym znalazły się tu – hasłowo tylko podając – na-
stępujące uregulowania: definicja muzeum (art. 45)16, szczegółowe zadania muzeów (art. 46), rodzaje 

12  Por. np. dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz 
przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej (Dz.U. 1946, nr 14, poz. 99). 
13  Zob. dekret z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz.U. 1945, nr 9, poz. 45); 
ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz.U. 1945, nr 17, poz. 97); dekret 
z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. 1946, nr 13, poz. 87 ze zm.); 
zob. też: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. o określeniu osób, których majątek 
przechodzi na własność Państwa (Dz.U. 1946 nr 28 poz. 182). 
14  Zob. dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 
reformy rolnej (tekst jednolity: Dz.U. 1945, nr 3, poz. 13); zob. też: J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury 
Polski…, op. cit., t. II, s. 46–51; autor ten zwraca uwagę, że reforma rolna „nie miała na celu naprawy 
stosunków rolnych, ale realizację założeń nowego ustroju politycznego”, zaś sam dekret był „aktem 
politycznym dyskryminującym prawnie i faktycznie część społeczeństwa”, s. 47. 
15  J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski…, op. cit., t. II, s. 109–116. 
16  W myśl tego przepisu muzeum jest instytucją, która gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra 
kultury w zakresie wiedzy, techniki i sztuki oraz okazy przyrody, prowadzi badania naukowe i działalność 
oświatową w zakresie ustalonym statutem, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki  
z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach. 
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tematyczne muzeów (art. 47), własność muzeów (art. 48)17, obowiązki w zakresie muzealnictwa,  
w tym Ministra Kultury i Sztuki (art. 49), łączenie i przekształcanie muzeów (art. 50), pro-
wadzenie działalności naukowo-badawczej przez muzea (art. 51), dyrektor muzeum (art.52), 
rady muzealne (art. 53), czasowe zajęcie muzeum (art. 54). Jak widać, zakres spraw unor-
mowanych był w sporej ilości punktów podobny do dziś obowiązującej regulacji, choć 
oczywiście poziom szczegółowości, a także niektóre rozwiązanie prawne – różnią się istot-
nie. Dodatkowo, czego dziś nie znajdujemy, osobny rozdział IX ustawy poświęcony został 
kolekcji (zbiorowi), rozumianej jako zespół ruchomych dóbr kultury, przechowywanych  
w jednym miejscu i nie stanowiących muzeum (art. 55). Jak wspomniałem, rozdział X do-
tyczył muzealiów i takich kwestii szczegółowych jak: definicja muzealiów (art. 61)18, pra-
wa pierwszeństwa przysługującego muzeom przy nabywaniu zabytków (art. 62), możliwość 
nieodpłatnego przekazywania dóbr kultury do muzeów (art. 63), inwentaryzacja muzealiów  
(art. 64). Szereg kwestii szczegółowych uregulowano w aktach wykonawczych do ustawy. 

Finalnie w latach 90. dokonano wydzielenia tematyki prawa muzeów do osobnej ustawy i wykreślono 
przepisy dotyczące muzeów z ustawy z 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach, zmieniając 
przy tym jej tytuł – odejmując ostatni człon; uchwalono wówczas ustawę z dnia 21 listopada 1996 r.  
o muzeach (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz. 385)19. 

Aktualnie obowiązujące prawo muzeów 

Aktualnie prawo muzeów – rozumiane przedmiotowo – tworzy w Polsce wspomniana wyżej usta-
wa z 1996 r. o muzeach wraz z aktami wykonawczymi do niej. Jak zwraca uwagę Jan Pruszyń-
ski, „prawna regulacja muzealnictwa zalicza się do prawa publicznego. Unormowań przydatnych  
w muzealnictwie można doszukać się w wielu dziedzinach prawa”20. O ile nie jest celem niniejszego 
artykułu omawianie aktualnego stanu prawnego, to warto przynajmniej przywołać dalej, w porządku 
chronologicznym, obowiązujące rozporządzenia, które uzupełniają samą ustawę o muzeach i tym 
samym są składową prawa muzeów: 

– rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu 
ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2073); 

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w spra-
wie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, 
warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę 
w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz.U. 2008, nr 91, 
poz. 567); 

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie 
warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz.U. 2008, nr 91, poz. 569); 

17  Warto przywołać treść art. 48 ustawy, w myśl którego muzea mogą stanowić własność Państwa, organizacji 
społecznych lub instytucji niepaństwowych (ust. 1). Instytucje te są obowiązane zapewnić muzeom środki 
potrzebne do ich utrzymania i rozwoju (ust. 2). 
18  W myśl tego przepisu muzealiami są dobra kultury zgromadzone w muzeach bądź zarejestrowanych 
kolekcjach. 
19  Dodać można, że ustawa z 1962 r. o ochronie dóbr kultury została uchylona i zastąpiona ustawą z dnia  
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 710 ze zm.). 
20  J. Pruszyński, Muzea. Muzealnictwo…, op. cit., s. 29; szerzej zob. K. Zalasińska, Muzea publiczne. Studium 
administracyjnoprawne, Warszawa 2013. 



 Początk i  muzealn ictwa polsk iego  _ 59

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym 
ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014, poz. 1240); 

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie mak-
symalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych 
przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. 2016, poz. 1011); 

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz.U. 2016, 
poz. 1158); 

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji 
do wykonywania zawodu muzealnika (Dz.U. 2016, poz. 2111); 

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika (Dz.U. 2017, poz. 62); 

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu 
powoływania jej członków oraz Przewodniczącego (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz. 92); 

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwier-
dzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych 
(Dz.U. 2017, poz. 1471); 

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie 
pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do 
inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury (Dz.U. 2017, poz. 1693); 

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r.  
w sprawie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” (Dz.U. 2018, poz. 2146). 

Pisząc o aktualnie obowiązującym stanie prawnym, wspomnieć także należy o momencie kluczo-
wym dla ukształtowania się panoramy polskiego muzealnictwa – przy okazji reformy samorządowej 
większość muzeów została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego. Państwowymi muze-
ami pozostało tylko kilkanaście największych lub najważniejszych instytucji muzealnych w Polsce. 
Zaznaczyć także warto, że szczególne unormowania, na zasadzie lex specialis w stosunku do prawa 
muzeów jako lex generalis, mają muzea martyrologiczne, będące także muzeami państwowymi. 
Obok dwóch typów muzeów – państwowych i samorządowych – zaczęły powstawać także muzea 
prywatne. Dziś liczy się, że w Polsce działa przeszło tysiąc muzeów21. 

Oczywiście muzea jako instytucje kultury podlegają lex generalis, jakim w tym przypadku jest usta-
wa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jednolity: Dz.U. 2020, poz. 194), a także aktom wykonawczym do tej ustawy. Co więcej, podstawy 
ich działalności tworzą porozrzucane po systemie prawnym przepisy dotyczące prowadzenia dzia-
łalności kulturalnej. W jeszcze szerszej perspektywie – skoro muzea zatrudniają pracowników, czy 
też zawierają umowy cywilnoprawne, to zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy prawa pracy, 

21  Zob. szerzej: S. Lorentz, Przewodnik po muzeach…, op. cit.; D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. 
Przewodnik, Lesko 2011. 
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prawa cywilnego etc.22 W tym sensie muzea są szczególnie unormowanymi instytucjami kultury, 
działającymi w konkretnym czasie i miejscu, w ramach obowiązującego systemu prawnego i dlatego 
całość regulacji, adekwatnych w różnych stanach faktycznych, takiego systemu prawnego może mieć 
wobec nich zastosowanie. Ta sprawa wychodzi jednak znacznie poza obszar wyznaczony w tytule 
artykułu, jednak wymagała choćby wspomnienia. Warto więc pamiętać o szerszym od prawa muzeów 
prawie kultury, podobnie jak pamiętać należy, że prawo muzeów jest wycinkiem prawa ochrony 
dziedzictwa kultury sensu largo. 

Należałoby dziś także wspomnieć o szczególnej „specregulacji”, która uchwalana była na tle toczą-
cego się konfliktu natury politycznej. Chodzi tu oczywiście o regulację dotyczącą Westerplatte, 
gdzie zdecydowano się na budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 jako Oddziału Muzeum  
II Wojny Światowej23. 

Od lat wysuwany jest postulat dotyczący koniecznych zmian ustawy z 1996 r. o muzeach, głów-
nie wobec faktu jej nieadekwatności do współczesnych realiów działania muzeów, ich otoczenia 
społeczno-gospodarczego, nowych zadań i celów instytucji, ich konfrontacji z czasami pandemii, 
niedookreśloności pojęcia „muzealnik” i sporu co do rozszerzania/zawężania zakresu tej nazwy24, 
braku wystarczających regulacji dotyczących muzeów prywatnych itp.25 Dlatego można spodziewać 
się, że ustawa ta będzie dalej nowelizowana26. Pytanie tylko, czy będą to kolejne drobne korekty  
i uzupełnienia dostosowujące ustawę do aktualnych stanów faktycznych i wyzwań, czy może  
z czasem zaplanowana będzie jakaś dalej idąca zmiana systemowa, żeby przypomnieć podjętą już 
kilkanaście lat temu dyskusję nad nową ustawą, która mogłaby być zatytułowana – Prawo muzeów27. 
W licznych pracach prawniczych powstających w czasie obowiązywania ustawy z 1996 r. znalazło 
się wiele interesujących analiz i postulatów de lege ferenda, którym – przy podjęciu ewentualnych 
prac nad nowelizacją albo nową ustawą – warto będzie się dobrze przyjrzeć28. 

22  Można wskazać szereg wartościowych artykułów naukowych, w których autorzy omawiają szczegółowe 
zagadnienia szeroko rozumianego prawa muzeów; szczególnie godne uwagi i polecenia są liczne prace trzech 
autorek specjalizujących się w prawie muzeów, którymi są: Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-
Matan oraz Żaneta Gwardzińska; zob. np. I. Gredka-Ligarska, Konserwacja muzealiów jako utwór pracowniczy 
i jako przedmiot świadczenia cywilnoprawnego, „Muzealnictwo” 2019, t. 60, s. 37–43; P. Gwoździewicz-
Matan, Wystawa muzealna a prawo autorskie, „Muzealnictwo” 2019, t. 60, s. 60–67; Ż. Gwardzińska, 
Praktyka stosowania przez muzea publiczne prewspółczynnika VAT, „Muzealnictwo” 2019, t. 60, s. 68–78; 
Ż. Gwardzińska, Wzrost liczby muzeów motoryzacji – czy potrzebna jest nowa definicja pojazdu zabytkowego?, 
„Muzealnictwo” 2020, t. 61, s. 220–227. 
23  Zob. ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 
– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 1280). 
24  Zob. M. Niezabitowski, Muzealnik a wspólnota pamięci. Próba zdefiniowania pojęć na użytek zmian 
legislacyjnych, „Muzealnictwo” 2019, t. 60, s. 24–36; A. Murawska, J.M. Fraś, E. Frąckowiak, A. Rybicki, 
Zawód „muzealnik”. O zmianach prawnych w kontekście erozji roli muzealników, „Muzealnictwo” 2020, t. 61,  
s. 135–143. 
25  Zob. J. Pruszyński, Muzea. Muzealnictwo…, op. cit., s. 9–40; R. Król, O genezie, roli i zadaniach 
współczesnych muzeów [w:] Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008, s. 15–21; zob. też: 
P. Majewski, Muzealna twarz Klio. Wybór tekstów z lat 1999–2019, Warszawa 2020; P. Majewski, Muzeum… 
i co dalej?, „Muzealnictwo” 2020, t. 61, s. 10–12. 
26  Por. R. Golat, Nowelizacje ustawy o muzeach, „Muzealnictwo” 2018, t. 59, s. 186–190; R. Golat, Przegląd 
zmian z 2018 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o muzeach, 
„Muzealnictwo” 2019, t. 60, s. 44–49. 
27  Zob. D. Folga-Januszewska, P. Jaskanis, S. Waltoś, Projekt prawa o muzeach, „Muzealnictwo” 2010, t. 51,  
s. 11–20. 
28  Zob. np. P. Stec, Szczególne uprawnienia muzeów rejestrowanych w zakresie obrotu dziełami sztuki, 
„Muzealnictwo” 2005, t. 46, s. 182–188. 
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Na konieczność tego drugiego, czyli zmian o charakterze systemowym, wskazywać by mogła dys-
kusja, która toczy się na forum międzynarodowym, głównie na łonie ICOM, czego wyrazem była 
w szczególności głośna dyskusja nad samą definicją muzeum podczas Kongresu ICOM w Kioto 
we wrześniu 2019 r.29 Podejmowane są także działania na rzecz rewizji i ewentualnych kolejnych 
zmian treści Kodeksu etyki ICOM dla muzeów. Zaś tłem dla tego wszystkiego jest bodaj największe 
międzynarodowe wyzwanie, przed którym muszą stanąć nie tylko same muzea, ale i całe państwa  
– a są nim restytucje postkolonialne. Szczęśliwie w tym ostatnim przypadku sprawa w małym stopniu 
dotyczy muzeów polskich. Te jednak nadal są obciążone brakiem systemowego rozwiązania problemu 
reprywatyzacji i restytucji krajowych. Choć i tu są nadal szanse na zadośćuczynienie postulatowi 
sprawiedliwości – choćby poprzez stworzenie specjalnego systemu odszkodowawczego i funduszu 
publiczno-społecznego na ten cel oraz systemu odpisów podatkowych w przypadku darowizn na 
rzecz muzeów. I to znów tylko sygnalizuję jako temat ważny i z całą pewnością kosztowny z punktu 
widzenia ekonomicznej analizy prawa, ale poboczny dla zawartych w artykule rozważań. Łączy się 
z nim jednak niewątpliwie kolejny punkt. 

Normy etyczne uzupełniające prawo muzeów 

Równolegle do prawa muzeów kształtowały się normy etyki dla muzeów, czy inaczej etyki muzeów 
(jako norm etycznych, których adresatami są muzea) oraz etyki muzealniczej (jako norm etycznych, 
których adresatami się pracownicy muzeów). We współczesnych państwach demokratycznych normy 
etyczne mają doniosłe znaczenie . Uzupełniają one system normatywno-prawny w tych obszarach, 
w których z różnych względów ingerencja prawodawcy jest niecelowa. Tak też jest w przypadku 
prawa muzeów i etyki dla muzeów. 

Podstawowym i najważniejszym, choć nie jedynym, źródłem etyki dla muzeów jest Kodeks etyki 
ICOM dla muzeów30. Ten akt normatywny, podobnie jak akty prawodawcze, podlegał zmianom  
i jego treść od momentu przyjęcia zmieniła się znacznie31. 

Dziś nie ma wątpliwości co do obowiązywania Kodeksu etyki ICOM w krajowym porządku 
prawnym, choć wykładnia i zastosowanie generalnej klauzuli odsyłającej z art. 34 ustawy z 1996 r.  
o muzeach może rodzić pytania szczegółowe32. Należy jednak pamiętać o tym, że obok systemu 
norm prawnych istotne znaczenie w działalności muzeów ma jeszcze inny typ norm społecznych 
– normy etyczne. 

29  Zob. D. Folga-Januszewska, Dzieje pojęcia muzeum i problemy współczesne – wprowadzenie do dyskusji nad 
nową definicją muzeum ICOM, „Muzealnictwo” 2020, t. 61, s. 27–45; F. Mairesse, Różnorodność muzeów  
w świetle definicji z Kioto, „Muzealnictwo” 2020, t. 61, s. 47–51. 
30  Zob. S. Waltoś, Kodeks etyki ICOM dla muzeów, Warszawa 2009, passim; zob. też: S. Waltoś, Rola kodeksów 
etycznych ICOM w kształtowaniu postaw wobec dóbr kultury [w:] Prawo wobec kultury i sztuki, red. J. Sobczak, 
K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, Warszawa 2018, s. 21–31. 
31  Por. S. Waltoś, Kodeks etyki ICOM… oraz Kodeks etyki zawodowej Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), 
tłum. S. Waltoś, Warszawa 1992. 
32  Zob. K. Zeidler, Art. 34 [Etyka muzealnicza] [w:] Z. Cieślik, I. Gredka-Ligarska, P. Gwoździewicz-Matan,  
I. Lipowicz, A. Matan, K. Zeidler, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2021, s. 482–491. 
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Zakończenie 

Powyższy przegląd źródeł prawa muzeów w porządku chronologicznym, z prawem ochrony dzie-
dzictwa kultury w tle, ma służyć przypomnieniu tego, jak kształtowały się te regulacje w Polsce. Jan 
Pruszyński pisze: „Podobnie jak kultura materialna wyraża się w jej wytworach, tak kultura prawa  
– w jego regulacjach. Powinny być one jasne, możliwie zwięzłe, wykonalne i – co najważniejsze – 
zgodne z pewnymi generalnymi zasadami prawa, kształtującymi stosunki osobowe, relacje własno-
ściowe i zobowiązania. Nie wszystkie sfery i nie wszystkie działania muszą być przedmiotem regulacji 
ustawowych. Do określenia niektórych wystarczą wewnętrzne unormowania statutowe. Żadna jednak 
dziedzina nie może rządzić się zasadami sprzecznymi z powszechnie obowiązującym prawem”33. 

Podejmując się jakichkolwiek prac dotyczących zmiany prawa obowiązującego, zawsze konieczne jest 
sięgnięcie wstecz poprzez choćby pobieżne zbadanie, jak dana sfera życia społecznego była wcześniej 
regulowana. Brak tego – używając sformułowania Tadeusza Kotarbińskiego – namysłu uprzedniego 
doprowadzić może do ponownego popełniania dawnych błędów. Podobnie jak brak studiów kom-
paratystycznych w zakresie prawa może prowadzić do popełniania cudzych błędów. Napoleonowi 
Bonaparte przypisuje się stwierdzenie, że ci, którzy nie znają historii, skazani są na jej powtórzenie. 
A contrario, czy ci co ją znają, mogą czuć się wolni od takiego wyroku? Otóż niekoniecznie, choć  
z całą pewnością ryzyko to zmniejsza się wprost proporcjonalnie do wzrostu wiedzy na dany temat. 

Źródła prawa34: 

dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury 
(Dz.P.P.P. 1918, nr 16, poz. 36);

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz.U. 
1928, nr 29, poz. 265);

ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o opiece nad muzeami publicznemi (Dz.U. 1933, nr 32, poz. 279);

dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 
reformy rolnej (tekst jednolity: Dz.U. 1945, nr 3, poz. 13); 

dekret z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz.U. 1945, nr 9, poz. 45); 

ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz.U. 1945, nr 17, poz. 97); 

dekret z dnia 7 maja 1945 r. o upaństwowieniu Muzeum Narodowego w Warszawie (Dz.U. 1945, nr 18, 
poz. 98); 

dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów 
o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej (Dz.U. 1946, nr 14, poz. 98); 

dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. 1946, nr 13, poz. 87 
ze zm.); 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. o określeniu osób, których majątek 
przechodzi na własność Państwa (Dz.U. 1946, nr 28, poz. 182);

33  J. Pruszyński, Muzea. Muzealnictwo…, op. cit., s. 29. 
34  Kursywą zostały oznaczone źródła prawa nieobowiązujące. 
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ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach (Dz.U. 1962, nr 10, poz. 48); 
po zmianie: ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz.U. 1999, nr 98, 
poz. 1150 ze zm.); 

ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jednolity: Dz.U. 2020, poz. 194); 

ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz. 385); 

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 
2021, poz. 710 ze zm.);

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 1280); 

rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu 
ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2073);

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie spo-
sobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków  
i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, 
czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz.U. 2008, nr 91, poz. 567); 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie 
warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz.U. 2008, nr 91, poz. 569); 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym 
ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014, poz. 1240); 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie mak-
symalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych 
przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. 2016, poz. 1011); 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz.U. 2016, 
poz. 1158); 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
upoważnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do uznawania kwalifikacji 
do wykonywania zawodu muzealnika (Dz.U. 2016, poz. 2111); 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika (Dz.U. 2017, poz. 62); 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu 
powoływania jej członków oraz Przewodniczącego (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz. 92); 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwier-
dzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych 
(Dz.U. 2017, poz. 1471); 
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rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie 
pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do 
inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury (Dz.U. 2017, poz. 1693); 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r.  
w sprawie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” (Dz.U. 2018, poz. 2146); 

zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia nazw muzeów 
państwowych i muzeów przejętych na własność Państwa (M.P. 1950 nr A-71 poz. 820). 

Prof. dr hab. Kamil Zeidler  

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów 
dotyczących prawa ochrony dziedzictwa kultury. Autor ponad 500 prac, w tym kilkunastu ksią-
żek z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury, prawa międzynarodowego, teorii i filozofii 
prawa. W 2016 r. na wniosek Prezesa PAN odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Członek kolegiów redak-
cyjnych wielu czasopism naukowych. Członek stowarzyszeń naukowych: International Council 
of Museums (ICOM), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) oraz Internatio-
nal Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial Issues (ICOMOS-ICLAFI),  
Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie (IVR), International Law Associa-
tion (ILA), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Gdańskiego Towarzystwa Nauko-
wego; członek Rady International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 
of Cultural Property (ICCROM) w Rzymie na kadencję 2017–2021. 
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001_ Helena i Wiesława Cichowicz z gorsetem krakowskim, ok. 1920, Poznań; zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu1

2.  Pro domo sua

—

Joanna Minksztym

„Nie dać by zginęło”. Początki kolekcji etno-
graficznej w Poznaniu jako forma działalności 
patriotycznej Heleny i Wiesławy Cichowicz

W europejskim kręgu kulturowym istotne są dwa zasadnicze kierunki gromadzenia i eksponowa-
nia przedmiotów uznawanych za wartościowe. Zgodnie z pierwszym kolekcjonujemy przedmioty  
o walorach głównie artystycznych; zgodnie z drugim – przedmioty interesujące poznawczo. W Polsce, 
ze względu na utratę niezależnej państwowości pod koniec XVIII w., szczególnej wagi nabrały rzeczy, 
którym można było przypisać status pamiątki historycznej, świadczącej o czasach dawnej świetności 
lub wiążącej się z walką o niepodległość kraju. Niektóre z nich nie posiadały walorów estetycznych 
ani istotnej wartości poznawczej. Stanowiły jedynie odwołanie do ważnych w mitologii narodowej 
postaci i wydarzeń. Dlatego traktowane były jako rodzaj relikwii, której wartość wynika nie z jej 

1  Nieprzypadkowo panie Cichowicz zdecydowały, że na tej reprezentacyjnej fotografii ujęte zostaną wraz  
z charakterystycznym elementem stroju krakowskiego, który już wtedy uznawany był za najbardziej „polski”  
ze strojów ludowych i symbolizował  postawę patriotyczną. 
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formy, materiału, techniki czy autorstwa, ale z samego faktu kontaktu z sacrum. Jako przykład może 
posłużyć „Laska z toporkiem, mosiądzem nabijana, darowana przez górali tatrzańskich śp. Teofilowi 
Wiśniowskiemu, powieszonemu we Lwowie w 1848 r. za sprawę narodową”2, ofiarowana do zbiorów 
Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego (dalej: TPN) przez brata zmarłego Teofila 
przed 1910 r. Dlatego też kolekcjonowanie zabytków i dbałość o pamiątki historyczne wiązane było 
w Polsce szczególnie silnie z poczuciem tożsamości kulturowej i ochroną dziedzictwa narodowego.

Epoka romantyzmu dodatkowo wzmocniła ten sposób myślenia. Nawet prawda bywała czasem 
mniej istotna niż konieczność uwiarygodnienia obowiązującej narracji historycznej czy mitu. 

Na przełomie XIX i XX w., w oparciu o nadal żywe idee romantyzmu i specyficzne warunki 
historyczne, idealizacja kultury chłopskiej była wśród wyższych warstw społeczeństwa pol-
skiego zjawiskiem tak intensywnym i często spotykanym, że przybrała postać chłopomanii3. 
Powszechnym było podzielane przez większość ówczesnych luminarzy nauki przekonanie, że 
polska kultura ludowa, czerpiąc bezpośrednio ze skarbca natury i porównywalna w swej staro-
żytności do kultur antycznych, przechowuje najstarsze, nienaruszone i rdzennie polskie elementy 
dziedzictwa narodowego4, które w wyniku wpływów innych kultur europejskich zaginęły lub 
zostały silnie przetworzone w sferach mieszczańskich, szlacheckich i arystokratycznych. 

W tekście wystąpienia przygotowanego na III Zjazd Historyków polskich w Krakowie w 1900 r., 
w którym jak w lustrze odbijają się żywotne wtedy i popularne w świecie nauki idee, znakomity 
etnograf Seweryn Udziela tak pisał: 

„Nie tylko pod lazurowem niebem południa, wśród gajów oliwnych muzy świata klasycznego 
szukały siedzib wśród śmiertelników, ale i u nas pod niebem szarem szumiące dąbrowy i bory 
szpilkowe, falujące łany zboża i łąki kwieciste, szmer fal srebrzystych rzek i potoków wykołysały 
w piersi ludu naszego głębokie uczucia poezji i piękna, które wydarło się na zewnątrz w pieśni 
i muzyce, w stroju i tańcu, w budownictwie i ornamentyce. […] 

Duch narodu, objawiając się na zewnątrz, nadaje właściwą, odrębną barwę narodową utworom 
swoim. We wszystkiem, co tworzy, jest styl odmienny od stylów narodów innych, we wszystkiem 
uwydatniają się pojęcia odmienne, skłonności i uczucia narodowe. 

Wprawdzie te odrębne piętna ścierają i niwelują ogólne zdobycze ducha ludzkiego, któ-
re przy dzisiejszych stosunkach stają się szybko własnością wspólną wszystkich narodów 
świata całego – wszelako lud […] najtroskliwiej przechowuje w łonie swojem idee wiekami 
wykołysane i obleka je w szaty poezji. Tutaj wszystko tchnie jeszcze jednem narodowem życiem.  

2  Cyt. za: Spis przedmiotów i zabytków sztuki Działu Kulturno-Historycznego w Muzeum Tow. Przyj. Nauk 
w Poznaniu, Inwentarz z 1910 r., MNP A 1522, poz. 467.
3  Podobne procesy miały miejsce także na Ukrainie – por. M. Selivatchov, Folk Art and Ornament as a Subject 
of Study in Ukraine (19th–20th Century): Russian And Austrian Empire, Polish State, Soviet Period, https://
d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55956858/03_Report_1_colum_short_version2014_folk_art_ornament_
as_a_subject.doc.doc?1520109321=&response-content disposition=attachment%3B+filename%3 DFOLK 
_ART_AND_ORNAMENT_AS_A_SUBJECT_OF_ST.doc&Expires=1631017153&Signature=ZC2aohU7yn
KIXSH7K1WUmRYKgHZ5PLEHj0G8YyJI64YKP8mSGYz51vradQmvUaeAjFJUhDjTFAOa10640ubMRPt
vRb6iwx9iGabSQ1Y-9HUrSTcyC4Bf4J13ePzJ6j8V-YI5sXIJ4d~AnrxhR0oVYxXVIrlEhmswH5J04D5BBQkRl
4z-EaZeEeZpJTVv5lb9cXQwj3CBVsq5eylofJJs8~1Jfkh-eHAottBfD3y0lsx0b7g72CYvuMTKVL20uioYWqzedz 
5hHHva5GlBk-d42Ns12q7aGE6RdXX0kpqq1RRvkfCJ~P6se4t9HCEErMaxS7soOE6Undg9o0Mf1zn-Pw__& 
Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA [dostęp: 7.09.2021].
4  Por. Z. Jasiewicz, Skąd, z czym i w jaki sposób etnografia/etnologia/antropologia pojawiła się przed 100 laty  
w odrodzonym państwie polskim?, „Lud” 2018, t. 102, s. 44; DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.01; 
W. Paprocka, Kultura i tradycja w polskiej myśli humanistycznej XIX i XX wieku, Wrocław 1986, passim.
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002 _ „Szafa ze strojami huculskimi” na ekspozycji w Muzeum im. Mielżyńskich, 1911–1916, Poznań, zbiory Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu

W tych szerokich podkładach narodu leżą skarby niewyczerpane dla serca i myśli. Poznać te 
skarby jest obowiązkiem naszym i obowiązkiem czerpać z nich garścią pełną”5. 

Jak echo pobrzmiewają tutaj patriotyczne w wydźwięku słowa Andrzeja Maksymiliana Fredry – „Obce 
rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek” – stanowiące także maksymę przyświecającą życiu zna-
mienitego etnografa, krajoznawcy, archeologa, historyka, Zygmunta Glogera (1845–1910), znanego przede 
wszystkim jako autor wydanej w 1903 r. Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej, którą tymże mottem opatrzył.

Pod koniec XIX w. popularnym było twierdzenie, że tylko lud może stać się siłą sprawczą odrodzenia 
ojczyzny6. Nawiązuje do tego także wcześniej cytowany tekst. Stąd każde działanie zmierzające do 
zachowania kultury ludowej i jej wytworów traktowano jako przejaw patriotyzmu. Wiele znaczą-
cych postaci w polskim życiu kulturalnym podzielało pogląd, że „o zasięgu geograficznym narodu 
decyduje przede wszystkim lud ze swoją kulturą, dlatego dokumentowanie wszelkich przejawów 
tej kultury na terenach narodowo spornych było równoznaczne ze stwierdzeniem ich polskości”7.

Założenie, że u podstaw działalności muzealniczej etnografów polskich w XIX i na początku XX w.  
leżały pobudki patriotyczne nie jest tezą ani nową, ani rewolucyjną8. Jednak chyba nie do końca zda-

5  S. Udziela, Ornamentyka ludowa i jej znaczenie dla sztuki i przemysłu krajowego, rękopis wystąpienia na 
III Zjazd Historyków polskich w Krakowie, 1900 r., Archiwum PTL, Nr inw. 176, s. 1–2; Biblioteka cyfrowa 
UWr, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/92623/edition/89134 [dostęp: 7.11.2021].
6  K. Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893–1918), Warszawa 2012, s. 153; 
por. też s. 156, 157.
7  E. Kizik, Pierwsza kaszubska wystawa ludoznawcza w Kościerzynie w 1911 roku, „Zapiski Historyczne” 2017, 
t. LXXXII, z. 3, s. 56; http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.35.
8  K. Pomian, Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową, Warszawa 2016, s. 48; 
E. Manikowska, W stronę muzeum narodowego. Kolekcje i budowa polskiej tożsamości kulturowej u progu 
niepodległości [w:] Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, 
red. K. Kłudkiewicz, M. Mencfel, Warszawa 2014, s. 62–75; A. Tołysz, O potrzebie zakładania muzeów, 
http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=695#_edn16 [dostęp: 15.09.2021].
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003 _ Teodor Axentowicz, Portret Heleny i Wiesławy Cichowicz, Poznań, 1906,  zbiory  Muzeum Archidiecezjalnego  
w Poznaniu, MAdP 5526
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jemy sobie sprawę, jak silne napięcie emocjonalne, jak żarliwa chęć służenia ojczyźnie tej działalności 
towarzyszyła i jak wiele dla niej poświęcono. Ponadto, konstatacje takie pojawiają się w literaturze 
przedmiotu najczęściej w odniesieniu do zaboru rosyjskiego i austriackiego. Wielkopolska pozosta-
je – jak i w wielu innych obszarach refleksji etnologicznej – poza głównym nurtem badań. Jednak  
o randze badań etnograficznych, łączonych w owym czasie z zainteresowaniami historycznymi oraz 
archeologicznymi i postrzeganych w Wielkopolsce jako cenne narzędzie w walce z germanizacją, 
świadczyć może choćby fakt, że pierwszy z konkursów rozpisany już w 1857 r. przez poznański TPN 
dotyczył „historii włościan w Polsce”. 

W niniejszym tekście skupić się chcę na ukazaniu idei patriotycznych, przyświecających twórczy-
niom pierwszej systematycznej polskiej kolekcji etnograficznej w stolicy Wielkopolski, pozostającej 
w owym czasie pod druzgocącym kulturowo wpływem bismarckowskiej polityki germanizacyjnej. 
Tym dwóm kobietom, matce i córce – Helenie i Wiesławie Cichowicz (il. 1) – udało się dokonać dzie-
ła, którego zainicjowanie wielokrotnie na próżno postulowano wcześniej w kołach intelektualistów  
i patriotów zgromadzonych wokół poznańskiego TPN9. Dokonały tego dzięki poczuciu powinności 
i swemu niezwykłemu osobistemu zaangażowaniu, by nie powiedzieć – poświęceniu. O tym, że  
i dla nich inspirację stanowiło motto Fredry i Glogera, świadczy umieszczenie go na stronie tytułowej 
Przewodnika po zbiorach Towarzystwa Ludoznawczego, wydanego w 1911 r. z okazji otwarcia zbiorów 
dla publiczności10. A dowodem na to, że słowa te pozostały dla nich aktualne, jest powtórzenie ich 
na pierwszych kartach publikacji wieńczącej 25-lecie pań Cichowicz pracy ludoznawczej11.

8 marca 1910 r. rozpoczyna działalność Towarzystwo Ludoznawcze w Poznaniu, którego pre-
zeską zostaje – fakt w owym czasie wyjątkowy – kobieta, Helena Cichowicz (1860–1929), żona 
szanowanego w mieście prawnika, adwokata i notariusza Ludwika Cichowicza, wcześniejsza 
przewodnicząca prężenie pod jej rządami działającego Towarzystwa Muzycznego „Lutnia”. 
Od pierwszych chwil prace swoje prowadzi wraz z córką, Wiesławą (1886–1975)12. Zgodnie 
ze statutem Towarzystwa Ludoznawczego jego głównym celem było: „badanie i zachowanie 
objawów bytu i kultury narodu polskiego”13. Za najlepszy prowadzący do tego środek uzna-
no: „zbiory wszelkich charakterystycznych okazów życia ludowego, a mianowicie strojów lu-
dowych, wyrobów przemysłu domowego, urządzeń domowych, sprzętów, naczyń, itp., oraz 
pieśni i podań ludowych”14. Rozumiano też, że samo zebranie przedmiotów nie wystarczy, że 
swoją patriotyczną – zgodnie z założeniem twórców kolekcji – wymowę zyskają one jedynie, 
jeśli uda się pozyskać sale na ich ekspozycję, czyli stworzyć muzeum i udostępnić je publicz-
ności. Działalność tego rodzaju w poświęconym Helenie wspomnieniu pośmiertnym z 1930 r.  
wybitny polski etnolog Adam Fischer określił mianem „gorliwości obywatelskiej”15, a ks. Józef 
Kłos w mowie pogrzebowej nazwał „gorliwością obywatelską i miłością do ludu”16.

9  A. Wojtkowski, Helena Cichowiczowa i Zbiory Ludoznawcze [w:] XXV-lecie Zbiorów Ludoznawczych 
im. Heleny i Wiesławy Cichowicz w Poznaniu 28.XII.1911– 28.XII.1936, Poznań 1937, s. 4.
10  W. Cichowicz, Przewodnik po zbiorach Towarzystwa Ludoznawczego, Poznań 1911.
11  XXV-lecie Zbiorów Ludoznawczych..., op. cit., Poznań 1937.
12  E. Kuźniewska, Działalność ludoznawcza Heleny i Wiesławy Cichowicz, Instytut Etnologii UAM, mps pracy 
magisterskiej, Poznań 1986.
13  A. Wojtkowski, Helena Cichowiczowa…, op. cit., s. 5.
14  Ibidem.
15  A. Fischer, Helena Cichowiczowa, „Lud” 1930, t. 9, s. 177.
16  Ks. J. Kłos, Mowa żałobna wygłoszona na pogrzebie ś.p. Heleny z Robińskich Cichowiczowej dnia 20 września 
1929 w Kaplicy św. Józefa w Poznaniu, Poznań 1929, s. 12.
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Nieco wcześniej takie same motywy kierowały organizatorami polskich wystaw przemysłowych, 
rolniczych i artystycznych na terenie zaboru pruskiego, które stanowiły jeden z przejawów walki 
społeczno-narodowej, a celem ich organizacji było wykazanie „tężyzny i solidarności narodowej, 
umiejętność organizacji i zespolenia – wlanie otuchy w społeczeństwo, we własne siły w okresie 
największego ucisku politycznego”17.

W wykładzie o znaczeniu Muzeum Ludoznawczego w Poznaniu, wygłoszonym na jego otwarciu  
28 grudnia 1911 r., dr Nikodem Pajzderski, późniejszy Wojewódzki Konserwator Zabytków w Po-
znaniu i dyrektor Muzeum Wielkopolskiego, podkreślił patriotyczne znaczenie ruchu ludoznawczego 
szczególnie dla Wielkopolski „gdzie od wieków już ścierają się ze sobą dwie kultury i gdzie kultura 
rodzima uległa całkowitej niemal zagładzie”. Wyraził też nadzieję, że zbiory ludoznawcze będą 
stanowiły „bogate i ożywcze źródło dla wszystkich pracujących w niwie odrodzenia naszej sztuki  
w kraju”18. W podobnym tonie wypowiadała się polska prasa lokalna. „Dziennik Poznański”, opisując 
początek prac związanych z gromadzeniem zabytków etnograficznych, donosił: „Wzięto się przeto 
rączo do dzieła zaniedbanego, ale bardzo ważnego, a dla serca polskiego bardzo miłego”19.

O intencjach przyświecających twórczyniom kolekcji świadczy też fakt, że na uroczystość otwarcia 
Muzeum Ludoznawczego 28 grudnia 1911 r. Wiesława Cichowicz wybrała do recytacji wiersz 
napisany zaledwie dwa miesiące wcześniej przez Stanisława Rossowskiego i upatrujący w kulturze 
chłopskiej, a konkretnie w stroju ludowym, źródła polskości. Z długiego tekstu zacytuję zaledwie 
kilka wersów:

„I to wszystko, to nasze duchowe przedmurze […]

Oto stary obyczaj spogląda tu ku Wam

Jakby prawił: Jam strażnik co nad Polską czuwa

Niedozwólcież, by obcy szych, szpetny i lichy,

Pożarł swojskiej piękności wspaniałe przepychy […]

Nie! W kim polskie uderza serce nieskażone

Niech spadkowi przeszłości ślubuje ochronę…

Prawda: strój przyodziewek – to tylko pokrywa

Lecz pomnijcie, że pod nią duch polski spoczywa […]”20.

Dr Andrzej Wojtkowski, opisując w 1937 r. zaangażowanie Heleny Cichowicz i odwołując się do jej wcze-
śniejszej działalności społecznej, podkreślił: „Niewątpliwie wielką i ważną z punktu widzenia narodowego 
rzeczą, było uprawianie śpiewu polskiego, szerzenie zamiłowania do pieśni polskiej […] Ale «Lutnia» 
[…] nie była jedynym u nas środowiskiem muzycznym […]. W zupełnym natomiast zaniedbaniu była 
w Wielkopolsce dziedzina równie, z punktu widzenia narodowego i walki obronnej przeciw naporowi 
niemieckiemu [podkreślenie J.M.], ważna: dziedzina ludoznawstwa wielkopolskiego”21. Jej to właśnie 
Helena Cichowicz poświęciła ostatnie dwadzieścia lat swojego życia. A jej córka lat ponad 60!22

17  J. Królikowski, Polska wystawa rolnicza i przemysłowa w Toruniu z roku 1874. Szkic monograficzny (nadbitka 
z „Tygodnika Toruńskiego”), „Bibljoteczka Toruńska” 1926, nr 2; cyt. za E. Kizik, op. cit., s. 53.
18  A. Wojtkowski, Helena Cichowiczowa…, op. cit., s. 1–14.
19  „Dodatek do Dziennika Poznańskiego” 24.12.1911, Nr 293, b.n.s.
20  Maszynopis wiersza wraz z adnotacją o jego wykorzystaniu w Archiwum po Wiesławie Cichowicz 
(Kronika), Muzeum Etnograficzne MNP; por. A. Wojtkowski, Helena Cichowiczowa…, op. cit., s. 6.
21  A. Wojtkowski, Helena Cichowiczowa…, op. cit., s. 3.
22  S. Błaszczyk, Wiesława Cichowicz (1886–1975), „Lud” 1976, t. 60, s. 370.
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004 _ Otwarcie Zbiorów Ludoznawczych w Muzeum Wielkopolskim, 22.05.1921 r., Poznań, zbiory Muzeum Narodowego  
w Poznaniu

Aby zaznaczyć jedność ziem polskich pomimo zaborów, Muzeum Ludoznawcze w Poznaniu – poza 
dominującą kolekcją z terenu Wielkopolski – usiłowało prezentować też elementy kultury ludowej 
z pozostałych zaborów, np. stroje huculskie (il. 2) i kurpiowskie, pisanki z Wołynia, Siedleckiego  
i Podola, złotogłowia kaszubskie23.

Świadoma głównego celu założenia i działalności Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu była też strona 
niemiecka. „Posener Zeitung” (nr 305/1911), komentując otwarcie polskich zbiorów ludoznawczych ocenił, 
że najważniejszą intencją ich gromadzenia było „budzenie w Polakach miłości i tęsknoty do ojczyzny”24. 

Przyjaźniący się z rodziną Cichowiczów dr Wojtkowski tak opisuje przyczyny zaangażowania Heleny 
w działalność ludoznawczą: „Helenie Cichowiczowej warunki materialne pozwoliłyby na pędzenie 
życia beztroskiego […] ona jednak należała do tych, co się osobiście czuli odpowiedzialni za losy 
Polski i jej kultury i co dla jej wspomożenia i ratowania wyrzekli się spokoju i wygodnego trybu 
życia [podkreślenie J.M.]”25. Także Wiesława zaznacza, że u podstaw gromadzenia i wystawiania 
obiektów etnograficznych leżała misja narodowa, aby: „przypominać starszym, młodym i przyszłym 
mianowicie pokoleniom, krasę naszego ludu”26. 

W dokumentach odnaleźć można wzmianki o pracach koniecznych dla otwarcia muzeum ludo-
znawczego wykonywanych osobiście przez obie panie Cichowicz. Ich opis szokować może nie tylko 

23  W. Cichowicz, Przewodnik po zbiorach…, op. cit., s. 27–35.
24  Cyt. za: A. Wojtkowski, Helena Cichowiczowa…, op. cit., s. 8.
25  A. Wojtkowski, Helena Cichowiczowa…, op. cit., s. 12.
26  W. Cichowicz, Przewodnik po zbiorach…, op. cit., s. 8.
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005 _ Obrus „weselny”, płótno, haft ręczny snutkowy, Golina k. Jarocina, ok. 1930, zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
MNP E 2245
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znawców epoki, ale każdego, kto orientuje się, co wypadało, a czego absolutnie czynić nie uchodziło 
paniom należącym do elity ówczesnego społeczeństwa, które na co dzień miały w domu służbę i nie 
wykonywały żadnych prac cięższych ani porządkowych.

„Sala na 4-tym piętrze” – pisze H. Cichowicz o sali oddanej przez TPN na wystawę ludoznawczą – 
„pełna była brudów i nieładu, przeznaczona na rupieciarnię, i dopiero myśmy ją z wielkim trudem 
i kosztem wyczyściły i doprowadziły do porządku, naszym staraniem przeprowadziłyśmy ogrzewanie, 
oświetlenie, galeryjkę, wyporządzenie okien itd., i z rupieciarni stworzyliśmy prawdziwe cacko […]. 
Miesiące całe razem z córką pracować musiałyśmy, a pracowałyśmy same i największe brudy, których 
nawet dziewczyny nasze czyścić nie chciały, myśmy własnoręcznie usuwały”27. Pisze to zamożna 
ziemianka, żona poważanego w Poznaniu prawnika, która wraz z uzdolnioną i wykształconą mu-
zycznie we Francji córką (odnoszącą spore sukcesy w Polsce i zachodniej Europie jako śpiewaczka) 
prowadziła jeden z najbardziej szacownych salonów w Poznaniu, posiadała własny dom w Paryżu  
i willę w Puszczykowie. W poczet zaprzyjaźnionych osób pani Cichowicz liczyć mogła zarówno 
rodziny hrabiowskie (m.in. hr. Kwilecką z Dobrojewa, hr. Czarnecką z Golejewka, hr. Mielżyńską 
z Iwna, hr. Żółtowską z Godurowa i hr. Mycielską z Gałowa), jak i ówczesnego ks. biskupa (później-
szego arcybiskupa poznańskiego) Edwarda Likowskiego; a ponadto dra Franciszka Chłapowskiego  
i prof.  kStanisława Karwowskiego oraz artystów tej miary co Witold Lutosławski, Teodor Axentowicz  
(il. 3), Leon Wyczółkowski czy Alfred Wierusz-Kowalski. Była to niewątpliwie śmietanka towarzyska 
nie tylko Poznania, ale i całej Polski.

Podobnie, łamiąc ówczesne konwenanse, panie Cichowicz prowadziły akcję zbierania eksponatów 
„jeżdżąc od wsi do wsi, zaglądając do zagród wiejskich”28. Wspominały: „Chodziłyśmy od domu do 
domu, od chaty do chaty, dzieląc strony ulic pomiędzy siebie”29.

Pisząc o poświęceniu na rzecz stworzenia Muzeum Ludoznawczego w Poznaniu nie powinniśmy 
też zapominać o znacznych osobistych środkach finansowych, które obie panie zaangażowały, aby 
zebrać i udostępnić kolekcję. Widoczne jest to m.in. w księgach inwentarzowych oraz Przewodniku 
po zbiorach, gdzie notatki „dar W. Cichowicz”, „dar H. Cichowicz” pojawiają się wielokrotnie. 
Z własnych środków panie sfinansowały także wyjazdy do Paryża, Pragi, Drezna, Christianii  
i Hjørring (Dania), aby po zapoznaniu się z najnowocześniejszymi w owym czasie osiągnięciami 
muzealnictwa etnograficznego w Europie odpowiednio wyposażyć i zaaranżować kolekcję po-
znańską30. Samodzielnie opłaciły koszty wynajęcia pomieszczeń, w których – po usunięciu ich  
z sal TPN w 1916 r. – przechowywane były eksponaty w czasie I wojny światowej i aż do 1921 r., 
kiedy to trafiły ostatecznie do Muzeum Wielkopolskiego (il. 4). Tam prezentowane były do 1939 r.  
w Sali Kolumnowej (obecnie sala sztuki średniowiecznej w MNP) i sąsiadującej z nią mniejszej 
salce. Warto też wspomnieć, że W. Cichowicz aż do wybuchu II wojny światowej pełniła honorowo 
funkcje kustosza kolekcji bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia.

O patriotycznym nastawieniu twórczyń zbioru świadczą też niektóre włączone przez nie ekspo-
naty, niezwiązane bezpośrednio z kulturą ludową, ale mające wyraźny wymiar patriotyczny, np. 
„Ostrogi po ś.p. Wincentym Skarzyńskim, […] poruczniku jazdy polskiej z r. 1831. późniejszym 

27  List H. Cichowicz do Zarządu T. P. N. z 23 XI 1912 r.; cyt. za: A. Wojtkowski Helena Cichowiczowa…,  
op. cit., s. 9–10.
28  W. Cichowicz, Przewodnik po zbiorach…, op. cit., s. 8; por. M.H., Muzeum Ludoznawcze w Poznaniu, 
„Przegląd Wielkopolski: Pismo Tygodniowe” 30.12.1911, s. 843.
29  A. Wojtkowski, Helena Cichowiczowa…, op. cit., s. 8.
30  Por. też J. Pieniążek, O ginącym stroju ludowym i ostatnich jego wytwórcach, „Wierchy” 1934, t. 12, s. 54.
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006 _ „Salonik szlachecki” na wystawie  
Zbiorów Ludoznawczych w Muzeum  
Wielkopolskim, 1921–1939,  
zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu

pułkowniku”31 czy „Obraz przedstawiający złamany krzyż z podpisem: «Ojcze, ratuj nas». Pamiątka 
dnia 25 i 27 lutego i 8 kwietnia 1861 w Warszawie”32.

W myśli etnografów muzealników początku XX w. przejawia się troska nie tylko o zachowanie 
świadectw przeszłości dla celów analizy czy pamięci historycznej. Patrzono również w przód. 
Liczono na stworzenie podstaw do rozwoju „sztuki prawdziwie polskiej”. Znajomość wytworów 
sztuki ludowej uznawano za konieczne źródło inspiracji dla artystów profesjonalnych, nie tylko po 
to, by mogli zyskać uznanie w kraju, ale również w istotny sposób wzbogacić sztukę na poziomie 
ogólnoświatowym. Wspomniany już wcześniej S. Udziela argumentował: „Świat [polskiej] fantazji 
ludowej pod względem piękna jest tak pełnym potęgi, tak ożywczym, iż który tylko z mistrzów 
naszych z miłością zaczerpnął natchnienia z krynic jego żywej wody, […] już sobie zjednał na 
wieki serca rodaków […] Utwory piękna wysnuł lud z serca swego niby nić złotą, a z nici tej do-
piero artyści nasi […] tkają kwiaty wspaniałe”33. Muzyka Chopina „przemawia głęboko do serc 
naszych, bo w niej dźwięczy wiejska, narodowa nuta. […] Jednakże jak poetów romantycznej 
epoki poprzedzili zbieracze pieśni, a Chopina zbieracze melodyj ludowych tak zebrać i pokazać 
trzeba artystom – malarzom naszym skarby ornamentyki ludowej, aby zwrócić ich uwagę na ten 

31  W. Cichowicz, Przewodnik po zbiorach…, op. cit., s. 35.
32  Ibidem, s. 51.
33  S. Udziela, Ornamentyka ludowa…, op. cit., s. 5–6.
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zapomniany i zaniedbany objaw poczucia piękna ludu naszego i dostarczyć ich artystycznym  
duszom pokarmu świeżego. Rozwiną oni wtedy skrzydła do lotu i znowu nowy dobytek artystyczny 
wprowadzą do światowego dorobku sztuki”34. 

Nurt będący recepcją tych idei widoczny jest w sztuce polskiej początku XX w.

W nawiązaniu do nich, w ramach pracy organicznej, w typowy dla Wielkopolski sposób próbowa-
no także wykorzystać zbiory ludoznawcze jako wzór mający służyć poprawie poziomu rodzimego 
rękodzielnictwa, tak aby mogło nie tylko konkurować z wyrobami obcymi na rynkach światowych, 
ale nawet (co oczywiście było zamierzeniem utopijnym) wyprzeć je całkowicie z rynku polskiego 
i w ten sposób, poszerzając możliwości zbytu, poprawić sytuację materialną wsi, a w szczególności 
stanowić dodatkowe źródło dochodu dla kobiet wiejskich. 

Podobne idee na terenie Wielkiej Brytanii głosił szczególnie aktywny w latach 1850–1914 ruch 
Arts and Crafts (Sztuki i rzemiosła)35. W Polsce uważano, że „może to być tylko wtedy osiagniętem 
jeśli dzieło sztuki przemysłowej oprzemy na motywach narodowych”36. Stąd popularne w owym 
czasie wśród patriotycznie nastawionej części społeczeństwa polskiego, szczególnie kobiet, stało 
się kolekcjonowanie owych motywów – najczęściej haftów i próbek samodziałów ludowych, choć 
także papierowych wycinanek, wzorników i szablonów malarskich. Kilka takich kolekcji posiada 
także ME MNP w postaci ponad 1500 próbek ręcznie wykonanych i ozdobionych tkanin, ujętych 
w albumy (m.in. MNP Es 1-1481). Próbki haftów, fragmenty koronek oraz splotów różnorodnych 
warkoczy słomianych używanych do wyrobu kapeluszy, kolekcjonowały także panie Cichowicz. Ich 
wzorniki koronek oraz taśm słomianych zachowały się do dziś w naszych zbiorach (MNP E8713/1-17  
i MNP E 8734).

Przykładem realizacji w praktyce tego typu idei na terenie Wielkopolski była także działalność Heleny 
Moszczeńskiej, która przyczyniła się do zachowania i rozpropagowania haftu snutkowego w swoich 
dobrach w Golinie koło Jarocina i okolicach. W zbiorach ME MNP znajduje się obrus weselny  
na 16 osób wykonany pod jej nadzorem w ok. 1930 r. (MNP E 2245) stanowiący równocześnie – jak 
mówi tradycja – swoisty wzornik techniki, motywów i kompozycji haftów snutkowych z Goliny. 
Każdy bowiem z 96 elementów wykorzystanych do jego ozdobienia ma być kopią autentycznego 
wzoru z czepców noszonych przez golinianki na początku XX w. (il. 5).

Swą ludoznawczą działalność panie Cichowicz kontynuowały także po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Nadal też traktowana była ona przez nie jako forma aktywności patriotycznej, tym 
razem ukierunkowanej dodatkowo jeszcze na zjednoczenie trzech porozbiorowych dzielnic kraju37, 
a nawet różnych stanów społecznych. I takie były też oczekiwania ówczesnych władz. „Oby działal-
ność wasza była stałem przypomnieniem, że konserwowanie zdrowych tradycji jest jedną z podstaw 
myśli narodowej, a poznawanie się wzajemne jedną z podstaw jedności narodu” – pisał w liście 
gratulacyjnym na otwarcie działu etnograficznego w Muzeum Wielkopolskim w 1921 r. marszałek 
Sejmu Ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński38. Stąd też w okresie międzywojennym w kolekcji 

34  Ibidem, s. 7–8.
35  K. Orszulak-Dudkowska, Etnodesign – tradycja i teraźniejszość. Próba współczesnego komentarza [w:] Nie 
tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk, red. D. Kasprzyk, 
Łódź 2013, s. 375–376; on-line: https://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/4353/
kasprzyk-nie-tylko-.pdf [dostęp: 11.06.2021].
36  S. Udziela, Ornamentyka ludowa…, op. cit., s. 10.
37  Por. Z. Jasiewicz, Skąd, z czym i w jaki sposób…, op. cit., s. 63–64.
38  T., Z wystawy Muzeum ludoznawczego, „Dziennik Poznański” 25.05.1921, R. 63, Nr 99, s. 5.
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Kustosz dyplomowany Działu Tkanin i Ubiorów Ludowych Muzeum Etnograficznego, Oddziału 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, w którym pracuje od 1988 r. Jej zainteresowania zawo-
dowe koncentrują się wokół problematyki funkcji i symboliki ubiorów ludowych oraz biżuterii 
etnicznej, antropologii przedmiotu i zagadnień związanych z historią muzealnictwa etnogra-
ficznego w Poznaniu. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta w USA, Fundacji Stefana Batorego 
i Cambridge University w Wielkiej Brytanii oraz uniwersytetów w Prisztinie i w Tiranie. Jest 
autorką monografii Strój bamberski (2015) i Strój kościański (wraz z Rafałem Rosolskim, 2014), 
wydanych w prestiżowej serii „Atlas Polskich Strojów Ludowych”; jest współautorką i redak-
torką katalogu kolekcji albaników w ME MNP Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym 
Kosowie (2011) oraz autorką pozycji popularnonaukowej Tajemnice obyczajów i tradycji polskich 
(2008). Opublikowała ponad 50 artykułów naukowych i ponad 400 not katalogowych. Kurator-
ka i współkuratorka ponad 30 wystaw. 

pojawia się i prezentowane jest coraz więcej elementów kultury ludowej z wielu regionów ówczesnej 
Polski, m.in. Śląska Cieszyńskiego, Kujaw, Podhala czy Łowicza39. 

Inny element patriotyczny podkreślać miał – także istniejący w tym czasie w ramach ekspozycji 
– „salonik szlachecki” (il. 6). O ideach wiążących się z jego powstaniem tak pisze autor artykułu 
poświęconego otwarciu działu: „[…] tu raczej chodziło o przechowanie pamiątek, stroju i kroju, 
zwyczaju i obyczaju, ujawnionych w akcesoriach codziennego życia, przez cały naród polski, przez 
wszystkie jego trzy stany – szlachecki, mieszczański, chłopski […]”40. Jednak podstawową funkcją 
zbiorów etnograficznych pozostała nadal, aż do początku II wojny światowej, ochrona i obrona 
polskości. Dała temu wyraz Wiesława Cichowicz, kończąc publikację wydaną w 1937 r. z okazji 
25-lecia kolekcji, wierszem Leonarda Turkowskiego dedykowanym jej twórczyniom:

„Schować zazdrośnie; nie dać, by zginęło;

tu złotem kłosów Polska nam się mieni.

Gdy obce wiatry chcą niszczyć plon wieków – 

strzeżenie Polski jest POLSKI TWORZENIEM”41.

39  Przewodnik ilustrowany po Dziale Ludoznawczym im. Heleny i Wiesławy Cichowicz w Muzeum Wielkopolskim 
w Poznaniu opracowany przez Wiesławę Cichowicz, Poznań 1929.
40  T., Z wystawy..., op. cit.
41  XXV-lecie Zbiorów Ludoznawczych…, op. cit., s. 85.
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Kamila Kłudkiewicz

Koncepcja zbiorów i ich ekspozycja  
w Muzeum Wielkopolskim  
w latach 1919–1939

Dwadzieścia lat działalności Muzeum Wielkopolskiego (dalej: MW) wymaga pogłębionych badań,  
a przede wszystkim zarysowania szerokiego kontekstu polskiego i europejskiego muzealnictwa 
okresu międzywojnia. Tekst więc niniejszy jest jedynie szkicem, pierwszą próbą spojrzenia na dwie 
dekady istnienia w Poznaniu ważnej, a nigdy nieanalizowanej instytucji1. W artykule pomijam 
politykę wystawową muzeum oraz funkcjonowanie działów przyrodniczego, prehistorycznego  
i ludoznawczego, ograniczając się do kolekcji artystycznych i ich ekspozycji.

1  Dotychczas ukazały się teksty poświęcone: 1) początkom MW (T.I. Grabski, Polonizacja Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 4, s. 200–213); 2) działalności jego dyrektorów 
(T.I. Grabski, Marian Gumowski – dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w latach 1919–1932, „Rocznik Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego. Nowa Seria” 2013, t. XII, s. 95–106; T.I. Grabski, Działalność dra Mariana 
Gumowskiego w Poznaniu w latach 1919–1932, „Numizmatyka Poznańska. Seria Nowa” 2011, nr 2, Poznań 
2012, s. 17–27; T.I. Grabski, Muzeum Wielkopolskie pod pieczą dr. Nikodema Pajzderskiego. Skarby nasze muzealne 
rosną dalej [w:] Nikodem Pajzderski. Muzealnik – konserwator – historyk sztuki, red. E. Siejkowska-Askutja, 
Poznań 2014, s. 209–238; K. Kłudkiewicz, Dyrektor w „ciaśniejszych ramach” [w:] M. Gumowski, Siła do 
ujarzmienia. Teksty wybrane, Warszawa 2021); 3) jednej z wystaw w MW (A. Soćko, Kilka uwag o poznańskiej 
wystawie „Wielkopolskiej Plastyki gotyckiej” z 1936, [w:] Nikodem Pajzderski…, op. cit., s. 239–258).

001 _ Hall Muzeum Wielkopolskiego, lata 20. XX w.; fot. zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu, sygn. MNPA-F-1670-3
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Wiosną 1919 r. władze polskie zajęły gmach, zbiory i majątek niemieckiego Kaiser-Friedrich-Museum 
(dalej: KFM), działającego w Poznaniu w latach 1904–19192. Muzeum Wielkopolskie (początkowo 
nazywane Muzeum Krajowym) objęło obszerny, neobarokowy, dwupiętrowy gmach muzealny, 
wybudowany w latach 1900–1903 według projektu Karla Hinckeldeyna. W budynku znajdowały 
się w zasadzie w stanie nienaruszonym kolekcje niemieckiej instytucji. Na poziomie przyziemia sale 
południowe zajmowała kolekcja odlewów gipsowych (sala nr 5 na il. 2), skrzydło wschodnie zbiory 
prehistoryczne (sala nr 3), a pod nimi w suterenie zbiory przyrodnicze, zaś w skrzydle północnym 
biblioteka i zbiór kulturalno-historyczny (sala nr 2). Piętro muzeum zajęły sale, w których prezen-
towano malarstwo – skrzydło północne i południowe (sale nr 8–10, 15–21), rzemiosło artystyczne 
– skrzydło zachodnie (sale nr 12–14) oraz wystawy czasowe – skrzydło wschodnie (sale nr 6 i 7). 
Zgodnie ze statutem KFM (który regulował również działalność MW do 1939 r.), o zakupach decy-
dowała Komisja Muzealna, na której czele stał dyrektor instytucji3. Niemieckie muzeum finansowano  
z trzech źródeł: budżetu władz samorządowych Prowincji Poznańskiej, władz miasta Poznania i dotacji  
z pruskiego ministerstwa kultu. Podległość muzeum miejscowemu samorządowi terytorialnemu 
utrzymano w czasach polskich (najpierw muzeum podlegało Poznańskiemu Krajowemu Związkowi 
Komunalnemu, od 1927 r. Poznańskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Komunalnemu)4. Budżet 
muzeum wspomagały również władze Poznania, a okazjonalnie dotacjami na zakupy także Mini-
sterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: WRiOP).

Dwie wizje 

Odzyskanie niepodległości zachęciło polskich muzealników, teoretyków i krytyków sztuki do 
formułowania wypowiedzi o charakterze programowym na temat kształtu i zadań muzeów w mło-
dym państwie5. Podobnież w Poznaniu przejęcie majątku prężnie działającej niemieckiej instytucji,  
z nowoczesnym gmachem i bogatymi zbiorami sprowokowało miejscowych ludzi kultury do przed-
stawienia własnych pomysłów rozwoju muzeów w mieście6. Dwie z opublikowanych wizji warte są 
omówienia, gdyż wyszły spod piór dwóch dyrektorów Muzeum Wielkopolskiego, Mariana Gumow-
skiego i Nikodema Pajzderskiego. Stanowią one istotne tło dla ich późniejszych dyrektorskich działań. 

Pierwszy głos zabrał Nikodem Pajzderski, opiekun Galerii w MW w latach 1920–1924 i dyrektor tej 
instytucji od 1933 do 1939 r. W cyklu publikacji na łamach poznańskiej prasy w latach 1919–1920 

2  Na temat niemieckiego KFM w Poznaniu por. K. Kłudkiewicz, Kaiser-Friedrich-Museum w Poznaniu 
(1904–1919). Muzeum na niemieckiej i europejskiej prowincji, Poznań 2021 (tamże wcześniejsza literatura 
przedmiotu).
3  Statut Kaiser-Friedrich-Museum w j. niemieckim i polskim opublikowano w: Stulecie otwarcia Muzeum 
im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu, red. W. Suchocki, T.J. Żuchowski [katalog wystawy w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, 5.10–7.11.2004], Poznań 2004, s. 20–23.
4  W czasach pruskich samorząd terytorialny każdej prowincji stanowił Związek Prowincjonalny, który składał 
się z Sejmiku Prowincjonalnego (organ legislacyjny) oraz organów wykonawczych (Wydział Prowincjonalny 
i Starosta Krajowy). Po 1918 r. organami Poznańskiego Związku Komunalnego były: 1) Sejmik Wojewódzki 
(organ legislacyjny i kontrolujący); 2) Wydział Wojewódzki (organ wykonawczy); 3) Starosta Krajowy (organ 
wykonawczy). Ich działania w latach 1919–1939 opierały się na pruskim rozporządzeniu z 19 maja 1889 r.
5  Głos w sprawie muzeów zabrali m.in. W. Antoniewicz, J. Czekanowski, F. Kopera, M. Treter.
6  Pierwszymi zarządcami polskiego muzeum zostali z ramienia Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu: historyk 
sztuki Szczęsny Dettloff i archeolog Józef Kostrzewski (szczegółowo ich działania opisuje: T.I. Grabski, 
Polonizacja…, op. cit.). Obydwaj zabierali głos na łamach poznańskiej prasy na temat programu działania 
przyszłego muzeum. Por. zwłaszcza: Sz. Dettloff, Nasze Muzeum Krajowe i nowe jego zadania, „Kurier 
Poznański”, nr 122 z 28 maja 1919; nr 123 z 29 maja 1919; J. Kostrzewski, O przyszłość muzeów poznańskich, 
„Kurier Poznański”, nr 147 z 29 czerwca 1919; nr 148 z 1 lipca 1919; idem, Jeszcze w sprawie muzeów 
poznańskich, „Kurier Poznański”, nr 152 z 5 lipca 1919.
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przedstawił swoje propozycje rozwoju muzeów w Poznaniu, szczególnie podkreślając nadrzędną rolę 
organizowanego wówczas Muzeum Wielkopolskiego7. 

Wizja Pajzderskiego momentami była dość utopijna. Podobnie jak inni autorzy (przede wszyst-
kim Szczęsny Dettloff i Józef Kostrzewski) podkreślał potrzebę komasacji zbiorów poznańskich 
muzeów (MW z poniemiecką kolekcją oraz Muzeum im. Mielżyńskich przy Poznańskim 
Towarzystwie Przyjaciół Nauk). W swoich propozycjach szedł jednak zdecydowanie dalej 
– postulował pozyskanie także zbiorów Muzeum Diecezjalnego oraz prywatnych kolekcji  
z Kórnika, Gołuchowa i Rogalina8. O ile w przypadku Gołuchowa, jako kustosz zbiorów tamtej-
szego Muzeum Książąt Czartoryskich mógł wypowiadać się z pozycji zorientowanego znawcy9,  

7  Por. Reorganizacja poznańskich muzeów, „Kurier Poznański”, nr 45 z 23 lutego 1919, s. 2; Sprawa muzeów 
poznańskich, „Kurier Poznański”, nr 150 z 19 lipca 1919, s. 2; Poznańskie zbiory muzealne, „Dziennik 
Poznański”, nr 227 z 2 października 1919, s. 1; O przyszłość muzeów poznańskich, „Kurier Poznański”,  
nr 70 z 25 marca 1920, s. 1.
8  N. Pajzderski, Poznańskie zbiory…, op. cit.
9  Zamek w Gołuchowie, choć kryjący wybitne kolekcje zabytków starożytnych, wczesnorenesansowego 
rzemiosła artystycznego i grafiki, był położony daleko od Poznania. Z utrudnionego dostępu zdawali sobie 
sprawę ordynaci gołuchowscy. Po objęciu stanowiska dyrektora MW Pajzderski rzeczywiście podjął starania 
o uzyskanie depozytu z Gołuchowa, o czym więcej w dalszej części tekstu. Na temat pracy Pajzderskiego dla 
książąt Czartoryskich por. E. Siejkowska-Askutja, „Zaufania nie zawiodę”. Powrót do Wielkopolski i początki 
pracy zawodowej Nikodema Pajzderskiego [w:] Nikodem Pajzderski…, op. cit., s. 105–136.

002 _ Plan przestrzeni gmachu głównego Muzeum Wielkopolskiego
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003 _ Korytarz na parterze Muzeum Wielkopolskiego, lata 20–30. XX w.; fot. zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu,  
sygn. MNPA-F-1670-9

004 _ Korytarz na piętrze Muzeum Wielkopolskiego, lata 20–30. XX w.; fot. zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu,  
sygn. MNPA-F-1670-8
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to postulowanie pozyskania prywatnych kolekcji kórnickiej i rogalińskiej wydaje się nieco fan-
tazyjne10.

Pajzderski – jako jeden z niewielu autorów diagnoz polskiego muzealnictwa z początku międzywoj-
nia – bardzo konkretnie odniósł się do ekspozycji muzealnej. Był zwolennikiem „hasła stwarzania 
stylowych całości wytwórczości artystycznej danej epoki”11, podkreślając, że „wspólne zestawienie 
epokami produkcji wszystkich dziedzin sztuki daje niewątpliwie najlepsze pojęcie o stylu danej 
epoki, ułatwia w wielkiej mierze jego zrozumienie oraz zapewnia korzyści pedagogiczne”12. 

Pisząc te słowa, Pajzderski opierał się na własnych doświadczeniach w Gołuchowie, gdzie fundatorka 
kolekcji, Izabela z Czartoryskich Działyńska w tzw. sali muzealnej zamku prezentowała dzieła sztuki, 
rzemiosła i mebli z jednego okresu historycznego (renesansu), tworząc aranżację zbliżoną do prywatnego 
wnętrza mieszkalnego13. Na przełomie XIX i XX w. hasła integracji przestrzeni ekspozycyjnej malar-
stwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego w muzeach głosił z kolei Wilhelm von Bode, reformator muzeów 
berlińskich na przełomie XIX i XX w. oraz autor aranżacji berlińskiego Kaiser-Friedrich-Museum14. 

Co warte również podkreślenia, Pajzderski bardzo akcentował rolę prezentacji rzemiosła artystycznego  
w muzealnych murach: „Dział ten posiada dla rozwoju rodzimego przemysłu artystycznego pierwszorzędne 
znaczenie”15. Autor jawi się w tych słowach jako osoba dobrze zorientowana w tendencjach obserwowa-
nych w Europie od lat 70. XIX w.: trendach połączenia zawodowego kształcenia rzemieślniczego (szkoły 
rzemiosła) z edukacją w murach muzealnych (prezentacja wysokiej jakości rzemiosła artystycznego daw-
nego i współczesnego dla kształtowania modelu nowoczesnej konsumpcji jakościowo dobrych wyrobów 
przemysłowych)16. Wizja Pajzderskiego zbudowana więc została na solidnych podstawach: doświadczeniu 
w opiece nad wysokiej klasy kolekcjami gołuchowskimi oraz dobrej orientacji w trendach ekspozycyjnych 
i dyskusjach nad edukacyjną rolą instytucji muzealnych. 

Swoistym credo Pajzderskiego były słowa: „Punkt ciężkości poznańskiego muzeum, poświęconego 
sztuce, winny stanowić zabytki związane z naszym krajem, z wytwórczością rodzimą. Okazy sztuki 
europejskiej należałoby zgromadzić jedynie w takim zespole, aby ich oddziaływanie na produkcję 
krajową w poszczególnych okresach stało się dla wszystkich jak najbardziej zrozumiałe i przeko-
nywujące. Przegląd taki o syntetycznym zakroju winien obejmować bodaj wszystkie najważniejsze 

10  Kolekcje te – kórnicka stworzona przez Tytusa i Jana Działyńskich, ale na początku XX w. w rękach Zamoyskich 
oraz rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego – funkcjonowały w innych ramach organizacyjnych i na innych 
warunkach, ale łączył je związek z siedzibą rodową i majątkiem ziemskim fundatorów. Władysław Zamoyski 
udostępniał w Kórniku zbiory zebrane przez przodków i po odzyskaniu niepodległości powołał do życia w 1924 r. 
fundację Zakłady Kórnickie, która opiekowała się zamkiem, biblioteką i kolekcjami dzięki dochodom z majątku 
kórnickiego. Z kolei Raczyński otworzył ledwie kilka lat przed wybuchem I wojny światowej specjalny budynek 
mieszczący swoje zbiory malarstwa – przypałacową galerię w Rogalinie. Ta przestrzeń zintegrowana z pałacem 
dobitnie świadczyła o tym, że w wizji kolekcjonera miejsce jego zbiorów przynależało do siedziby rodowej. 
11  N. Pajzderski, O przyszłość muzeów poznańskich, „Kurier Poznański”, nr 70 z 25 marca 1920, s. 1.
12  Ibidem.
13  Por. K. Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX  
i XX wieku, Poznań 2016, s. 84.
14  Por. A. Joachimedes, Die Museumsreformbewegung in Deutschland und Entstehung des modernen Museums 
1880–1940, Berlin 2001; J. Noordegraaf, Strategies of Display. Museum Presentation in Nineteenth- and 
Twentieth-Century Visual Culture, Rotterdam 2004.
15  N. Pajzderski, Sprawa…, op. cit.
16  Por. K. Priem, Ch. Mayer, Learning how to see and feel: Alfred Lichtwark and his concept of artistic and aesthetic 
education, „Pedagogica Historica” 2017, vol. 53, no 3, s. 199–213; K. Curran, The invention of the American 
Art Museum. From Craft to Kulturgeschichte 1870–1930, Los Angeles 2016; M. Rampley, Design Reform in the 
Habsburg Empire: Technology, Aestetics and Ideology, „Journal of Design History” 2010, vol. 23, t. 3, s. 247–264.
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epoki naszej wytwórczości artystycznej”17. Nie deprecjonując znaczenia obrazów europejskich  
w zbiorach MW, Pajzderski wychodził przede wszystkim z propozycją budowy i godnej prezentacji 
kolekcji polskiej sztuki oraz polskiego rzemiosła artystycznego.

Inaczej pojmował rolę i znaczenie MW pierwszy dyrektor tej instytucji Marian Gumowski. Gumow-
ski, wcześniej zatrudniony w Krakowie na stanowisku kierownika Muzeum Czapskich, oddziału 
tamtejszego Muzeum Narodowego, 8 października 1919 r. objął funkcję dyrektora MW w Poznaniu. 
W tym czasie publikował liczne teksty diagnozujące stan polskiego muzealnictwa i postulujące 
zmiany w muzeach po odzyskaniu niepodległości18.

Gumowski uważał, że MW nie powinno ograniczać swoich działań wyłącznie do tematyki polskiej, 
a zwłaszcza wielkopolskiej. Już w 1920 r. pisał w „Przeglądzie Muzealnym” o najbogatszej galerii 
obcych mistrzów w Polsce, najobfitszych zbiorach prehistorycznych, bibliotece oraz specjalnie na 
potrzeby muzealne zaprojektowanym i zbudowanym własnym gmachu, podsumowując: „Wybija 
się ono [Muzeum Wielkopolskie] na plan pierwszy, tak samo z przyczyn wyżej podanych, jak 
również i ze względów politycznych, jako najdalej na zachód ku Niemcom wysunięte, zmuszane 
niejako wytrzymać konkurencję Berlina i Wrocławia, a i samo pierwotnie w celach germaniza-
cyjnych założone”19.

W mowie wygłoszonej z okazji otwarcia MW dla publiczności 3 maja 1920 r. Gumowski podkre-
ślał cele „artystyczne i kulturalne, oświatowe i wychowawcze”20 muzeum oraz wartość tworzenia 
galerii polskiej, nie tracił jednak z oczu jakości i obszerności kolekcji sztuki obcej, zarówno 
galerii Atanazego Raczyńskiego21 (która od 1903 r. znajdowała się w Poznaniu), jak i innych po-
niemieckich zbiorów. Jeśli oprzeć się na podziale muzeów proponowanym przez Gumowskiego  
w tekście Muzealna polityka rządu (1919), MW w jego typologii miało być jednym z kilku „muzeów 
prowincjonalnych”: „Muzea prowincjonalne to właśnie dzisiejsze muzea narodowe w Krakowie, 
Warszawie, Lwowie, Wilnie, Poznaniu i Gdańsku. Zacieśnić je do granic jednej prowincji nie-
podobna, natomiast należy je postawić na wyżynie europejskiej i dać im za cel przedstawienie 
sztuki i kultury polskiej w jak najszerszym zakresie”22. Gumowski wyraźnie odróżniał muzea 
prowincjonalne od instytucji o charakterze lokalnym, które nazywał „muzeami wojewódzkimi”.

Strategie rozwoju muzeum naszkicowane przez Pajzderskiego i Gumowskiego miały wiele punktów 
stycznych. Ten pierwszy podkreślał jednak przede wszystkim nadrzędną rolę sztuki i zabytków 

17  N. Pajzderski, O przyszłość…, op. cit. 
18  Gumowski opublikował m.in. teksty: Muzealna polityka rządu (1919), Naukowy charakter muzeów 
(1920), Muzeum i jego cele oświatowe (1920), Muzeum i jego cele konserwatorskie (1920), O przyszłość 
muzeów prehistorycznych (1920), Rola muzeów w czasie wojny (1920), Muzea uniwersyteckie (1921). Artykuły 
Gumowskiego ukazały się w III tomie serii „Pomniki muzealnictwa polskiego”: M. Gumowski, Siła do 
ujarzmienia…, op. cit.
19  Od Redakcji, „Przegląd Muzealny” 1920, nr 1, s. 1–2.
20  M. Gumowski, Uroczystość otwarcia Muzeum Wielkopolskiego. Wystawa Szymanowskiego, „Kurier Poznański”, 
nr 103 z 5 maja 1920 r., s. n.
21  Atanazy Raczyński (1788–1874), wielkopolski arystokrata, dyplomata w służbie króla Prus, stworzył 
i udostępniał w swoim pałacu w Berlinie kolekcję sztuki dawnej i współczesnego malarstwa, głównie 
niemieckiego. Po jego śmierci zbiór na mocy układu rządu pruskiego ze spadkobiercami kolekcjonera trafił 
do berlińskiej Nationalgalerie, gdzie był prezentowany do 1903 r. Na temat Atanazego Raczyńskiego  
i jego kolekcji por. M. Mencfel, Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia, Poznań 2016 (tamże obszerna 
bibliografia).
22  M. Gumowski, Muzealna polityka rządu, „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 1919, t. 2,  
s. 543‒552. 
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polskich w muzealnej polityce. Ten drugi dostrzegał potencjał i wyjątkowość tutejszej kolekcji ma-
larstwa europejskiego, rysując śmiałą wizję muzeum na poziomie europejskim.
Prób realizacji każdej z koncepcji można dopatrywać się w okresach sprawowania przez nich funkcji 
dyrektorskich. W historii MW wyodrębniłabym jednak nie tyle dwa, a trzy okresy:
Lata 1919–1925 – okres organizacyjny, funkcję dyrektora pełnił Marian Gumowski, czas ten upłynął 
pod hasłem intensywnej polonizacji, budowy kolekcji sztuki polskiej, niekiedy przebiegającej dość 
chaotycznie, a nawet kontrowersyjnie. 
Lata 1925–1932 – funkcję dyrektora nadal pełnił Marian Gumowski, okres konstruowania polityki 
muzealnej i nowej wizji gmachu głównego, poświęconego sztuce i rzemiosłu artystycznemu.
Lata 1932–1939 – funkcję dyrektora pełnił Nikodem Pajzderski, okres prób rozbudowy muzealnej 
kolekcji i porządkowania jej ekspozycji.

Organizacja nowego muzeum (1919–1925)

Organizację MW w pierwszym okresie jego działalności zdominował temat polonizacji. W pierw-
szej kolejności chodziło o usunięcie widocznych nawet na zewnątrz gmachu elementów dekoracji 
o wydźwięku germanizacyjnym. Budynek Kaiser-Friedrich-Museum miał bowiem przekonywać  
o wyższości niemieckiej kultury i sztuki23. Do października 1919 r. usunięto z niego24: posągi kró-
lów pruskich z hallu, mozaiki z fasady gmachu z portretami artystów niemieckich, duży niemiecki 

23  Na temat symbolicznego znaczenia architektury i gmachu niemieckiego muzeum por. Z. Pałat, Architektura  
i ikonografia poznańskiego Muzeum im. Cesarza Fryderyka III [w:] Stulecie…, op. cit., s. 47–79; Z. Pałat, Architektura 
a polityka. Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej w Poznaniu na początku XX wieku, Poznań 2011.
24  Informacje na temat usunięcia elementów dekoracji z czasów niemieckich na podstawie sprawozdania  
z działalności muzeum w latach 1920–1922, Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu (dalej: AMNP), sygn. 9.

005 _ Sala frontowa na piętrze Muzeum Wielkopolskiego, koniec lat 20. XX w. (?); fot. zbiory Muzeum Narodowego  
w Poznaniu, sygn. MNPA-F-1670-18
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napis z elewacji od strony klasztoru franciszkanów (dzisiejszej ul. Ludgardy), napis niemiecki nad 
drzwiami do westybulu w hallu oraz zamalowano malowidła ze scenami z germańskiej mitologii  
w hallu. Na fasadzie wykuto napis „MUZEUM WIELKOPOLSKIE”25.

Pierwszy okres polonizacji kolekcji Marian Gumowski podsumowywał, wymieniając obszernie swoje 
osiągnięcia26: depozyty (galeria Romana Janty Połczyńskiego27, galeria Zygmunta Rosińskiego28, 
obrazy z Ministerstwa Sztuki i Kultury, zbiór medali polskich Gawrońskich, szereg rzeźb Wacława 
Szymanowskiego, szereg obrazów hr. Skórzewskiego, zbiór plakiet Jana Wysockiego, jego rzeźb i fi-
gur; ornaty, monstrancje i kielichy z kościoła św. Wojciecha); najważniejsze zakupy muzeum (zbiory 
Leona Wyczółkowskiego29, płaskorzeźba Marcina Rożka Pieta, autoportret Ignacego Pieńkowskiego); 
włączenie do kolekcji pierwszych prac Jana Matejki na drodze wymiany obrazów niemieckich oraz 
uzyskanie w 1922 r. nadzwyczajnej subwencji 4 mln marek polskich na zakup dzieł sztuki polskiej. 

Choć lista ta wyglądała imponująco, to przy bliższej analizie zawierała punkty dyskusyjne (jakość 
artystyczna przyjmowanych darów i depozytów30) lub nawet mocno kontrowersyjne (sprawa wymiany 
trzech obrazów niemieckich ekspresjonistów na akwarelowe kartony z przedstawieniem aniołów 
Jana Matejki31). 

Pierwszy podział przestrzeni wystawowej w MW powielał w znacznej mierze schemat niemiecki. 
Na parterze zmiany zaszły jedynie w skrzydle południowym: usunięto z niego kolekcję odlewów 
gipsowych i umieszczono tutaj dział ludoznawczy im. Heleny i Wiesławy Cichowicz (sala nr 5,  
il. 2)32. Poza tym z muzealnego hallu zniknęły rzeźby niemieckie i odlewy rzeźb antycznych, prze-
strzeń tę zajęły w pierwszym okresie dzieła Wacława Szymanowskiego, którego wystawa towarzyszyła 
otwarciu MW i gościła w jego murach do jesieni 1920 r.

Najwięcej zmian dokonano na piętrze gmachu, gdzie zreorganizowano sale galerii malarstwa, w tym 
także kolekcji Atanazego Raczyńskiego oraz salę rzemiosła artystycznego (w czasach polskich nazy-
waną „salą frontową” [nr 12–14 na il. 2]). Za nową aranżacją zbiorów artystycznych stał Nikodem 
Pajzderski, opiekun muzealnej galerii33. Jego działania na tym polu zakładały uwypuklenie walorów 
artystycznych niektórych dzieł dawnych (zwłaszcza obrazów hiszpańskich z galerii Raczyńskiego) 
tudzież dużych XIX-wiecznych obrazów niemieckich przeniesionych do obszernej sali frontowej. 

25  Pierwsze nieoficjalne otwarcie muzeum nastąpiło 25 października 1919 r. z okazji przyjazdu do Poznania 
Józefa Piłsudskiego. Przez kilka tygodni udostępniano zwiedzającym sale z galerią obrazów, rzeźb, zbiorami 
przyrodniczymi i przemysłu artystycznego.
26  Sprawozdanie z działalności MW w latach 1920–1922, AMNP, 9, k. 21–27.
27  D. Rzyska-Laube, Roman Janta-Połczyński (1849–1816) jako kolekcjoner malarstwa, „Kronika Muzeum 
Sopotu” 2011, t. 8, s. 19–24; D. Rzyska-Laube, Kolekcja malarstwa Romana Stanisława Janty-Połczyńskiego  
z Żabiczyna, „Porta Aurea” 2017, t. 16, s. 73–102.
28  J. Koller, Galerja Zygmunta Rosińskiego, „Przegląd Muzealny” 1920, nr 6, s. 81–83.
29  W zamian za przekazanie do MW kolekcji dzieł sztuki wschodniej, Leon Wyczółkowski otrzymał od władz 
Poznania dworek w Gościeradzu pod Bydgoszczą. Por. J. Mulczyński, Leon Wyczółkowski w Wielkopolsce, 
„Kronika Wielkopolski” 2004, nr 1, s. 74–91; M.T. Michałowska-Barłóg, Kolekcja Leona Wyczółkowskiego  
w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu [w:] Z kolekcji Leona Wyczółkowskiego. Dar artysty dla Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu (katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy), Bydgoszcz 2011,  
s. 11–18.
30  Szczegółowo: K. Kłudkiewicz, Dyrektor w „ciaśniejszych ramach”, op. cit.
31  Ibidem.
32  Por. A. Wajroch, Dział ludoznawczy pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu 1912–1914, 
„Kronika Miasta Poznania” 2017, nr 1, s. 304–310.
33  N. Pajzderski, Galerja obrazów Muzeum Wielkopolskiego, „Przegląd Muzealny” 1920, nr 1, s. 10–12.
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Przede wszystkim jednak skrzydło północne (sale nr 8–10), dotąd zajmowane przez współczesną 
sztukę niemiecką, przynajmniej częściowo zajął pierwszy pokaz malarstwa polskiego (głównie z de-
pozytu Janty-Połczyńskiego). Aranżacja Pajzderskiego była ważna wizerunkowo w chwili uroczystego 
otwarcia gmachu MW 3 maja 1920 r. Częściowo usuwała, częściowo neutralizowała dzieła artystów 
niemieckich, a przede wszystkim po raz pierwszy wprowadzała w mury poznańskiego muzeum dzieła 
polskie. Ekspozycja ta szybko jednak uległa przekształceniom.

Piętro muzealnego gmachu do 1925 r. stało się bowiem areną ciągłych zmian. Jak pisał z przekąsem 
Szczęsny Dettloff, krytykując pierwszy okres działalności Gumowskiego: „malowidła są w ruchu 
ustawicznym”34. Stałą wystawę zmieniano w samym tylko 1920 r. cztery razy35. Na permanentne 
zmiany w ekspozycji skarżyli się pracownicy MW. Nikodem Pajzderski i Zygmunt Zakrzewski  
w październiku 1922 r. pisali w liście do starosty krajowego: „dyrekcja bez porozumienia się z Komisją 
przyjęła do Muzeum szereg eksponatów, które racjonalne rozmieszczenie zbiorów w znacznej mierze 
utrudniają i w ogólny charakter zbiorów wprowadzają niepożądany chaos. Estetyczny wygląd zbiorów, 
umiejętne ich rozmieszczenie to są bodaj najistotniejsze postulaty w dziedzinie muzeologii”36. Kilka 
miesięcy później Pajzderski oceniał surowo: „Zdaniem p. konserwatora jedna trzecia umieszczonych 
w muzeum obrazów nie kwalifikuje się do poważnej galerji”37.

34  Sz. Dettloff, Galerje poznańskie: Muzeum im. Mielżyńskich i Muzeum Wielkopolskie, „Przegląd Warszawski” 
1922, t. IV, nr 13, s. 136–147 (tutaj: 143). O krytyce Dettloffa i jego konflikcie z Gumowskim  
por. K. Kłudkiewicz, Dyrektor w „ciaśniejszych ramach”, op. cit.
35  Na podstawie: Kronika. Z Muzeum Wielkopolskiego, „Przegląd Muzealny” 1920, nr 1–6.
36  List opiekunów działów muzealnych Z. Zakrzewskiego i N. Pajzderskiego do starosty krajowego  
z dnia 3 października 1922, AMNP, sygn. 1218, k. 9.
37  Protokół z posiedzenia pracowników MW z delegatem Ministerstwa Kultury i Sztuki  
Wojciechem S. Turczyńskim z dnia 10 stycznia 1923 r., AMNP, sygn. 11, k. 115–116.

006 _ Sala frontowa na piętrze Muzeum Wielkopolskiego, koniec lat 20. XX w. (?); fot. zbiory Muzeum Narodowego  
w Poznaniu, sygn. MNPA-F-1670-17
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Estetyczne walory muzealnej ekspozycji krytykował również w przywołanym wyżej piśmie Szczęsny 
Dettloff. Pisząc nie bez racji o „olbrzymim hallu, zawalonym dziś fatalnem pudłem z Pochodem 
Szymanowskiego, przecinającem nie wybitną, ale w każdym razie jednolitą architekturę wnętrza  
w sposób wręcz niedozwolony”38 (il. 1) oraz rozwieszenie gipsowych medali i plakiet Czesława 
Makowskiego w hallu, korytarzu i sali frontowej na piętrze39.

Jak się wydaje, w pierwszych latach swoich rządów Gumowski trzymał się zasady, że każdy dar należy 
przyjąć, a każdy nowo przyjęty przedmiot należy pokazać na wystawie. Stąd częste przemieszczenia 
obiektów na ekspozycji, które krytykowali komentatorzy zewnętrzni i na które skarżyli się muzealni 
kustosze. Konflikt, który narodził się pomiędzy Pajzderskim a Gumowskim na tym polu, ale także 
na wielu innych, doprowadził do odejścia opiekuna galerii z MW40.

Marian Gumowski i jego zarządzanie Muzeum Wielkopolskim (1925–1932)

Pierwszy, organizacyjny okres funkcjonowania MW zakończył się na przełomie 1924 i 1925 r. W latach 
1923–1924 doszło do długo dyskutowanego, a postulowanego od chwili odzyskania niepodległości, 
połączenia zbiorów Muzeum Wielkopolskiego i Muzeum im. Mielżyńskich, przy Poznańskim Towa-
rzystwie Przyjaciół Nauk41. Następnie z głównego gmachu wyprowadziły się działy prehistoryczny 
(1924)42 i przyrodniczy (1925)43. Remont wnętrz i przeznaczenie całego budynku na zbiory artystyczne 
(oraz dział ludoznawczy) pozwoliło Gumowskiemu obmyślać i planować długotrwały rozwój kolekcji.

Sale na parterze dotychczas zajmowane przez zbiory prehistoryczne zajęła kolekcja rzemiosła arty-
stycznego (sala nr 3 na il. 2). Odlewy gipsowe porozstawiano w nowym porządku w muzealnych 
korytarzach (il. 3, 4). W 1925 r. zaaranżowano również pierwszą, dość efektowną ekspozycję gabinetu 
numizmatycznego (sala nr 1 na il. 2). W magazynie biblioteki na parterze wydzielono ścianką część 
pomieszczenia, gdzie na tle dywanów, szali i makat wschodnich (głównie ze zbiorów L. Wyczół-
kowskiego) zaaranżowano wystawę monet i medali44. W 1926 r. zaś salę suterenową (dawniej zbio-
rów przyrodniczych [pod salą nr 3]) przeznaczono na ekspozycję działu grafiki45. Ambicje dyrekcji  
w stosunku do tego działu były wysokie. Szło o to, aby „w Muzeum Wielkopolskiem powstał naj-
poważniejszy gabinet graficzny w Polsce, reprezentujący o ile możności całość tworzywa polskiego 
w tym kierunku”46.

38  Sz. Dettloff, Galerje poznańskie…, op. cit., s. 147.
39  Por. K. Kłudkiewicz, Dyrektor w „ciaśniejszych ramach”, op. cit.
40  Por. ibidem, a także T.I. Grabski, Muzeum Wielkopolskie…, op. cit., s. 222.
41  Pierwsze 200 płócien z PTPN przekazano w roku 1922 (gł. obrazy z Galerii Miłosławskiej Seweryna 
Mielżyńskiego), w 1923 r. przekazano „zbiory kulturalno-historyczne”. Por. M. Warkoczewska, Zbiory 
Muzealne Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857–1922, „Kronika Miasta Poznania” 2017, nr 1,  
s. 302. Materiały dotyczące komasacji muzeów poznańskich opublikowano w: „Muzeum Wielkopolskie  
w Poznaniu, Rocznik I. za rok 1923” (dalej: MW. Rocznik), Katowice 1925, s. 70–88.
42  Wyprowadzka działu prehistorycznego do lokalu TPN trwała od lutego 1924 r. przez całą wiosnę  
(MW. Rocznik II. za rok 1924, Katowice 1926, s. 133–134). 
43  W 1924 r. odbyło się przygotowanie pawilonu w Ogrodzie Zoologicznym, darowanego przez poznański 
magistrat, oraz podpisanie umowy o połączeniu zbiorów przyrodniczych MW ze zbiorami przyrodniczymi 
TPN. MW. Rocznik II. za rok 1924, Katowice 1926, s. 135–136.
44  Na podstawie: MW. Rocznik III. za rok 1925, Katowice 1928, s. 180–181.
45  MW. Rocznik IV. za rok 1926, Katowice 1928, s. 155.
46  Wypowiedź Leona Preibisza, przedstawiającego stanowisko podkomisji artystycznej na posiedzeniu  
z 9 października 1929 r., AMNP, sygn. 13, k. 232.
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Po 1925 r. całe piętro poświęcono na zbiory artystyczne. Galeria Atanazego Raczyńskiego pozostała 
bez zmian w skrzydle południowym (sale nr 15–21). Zgodnie z umową depozytową zawartą z Raczyń-
skimi z Obrzycka kolekcja musiała być prezentowana w całości w jednej przestrzeni ekspozycyjnej.

W pozostałych salach prace rozmieszczono – przynajmniej jak się wydaje na podstawie źródeł 
pisanych – według klucza kolekcji. Kilka sal zajęły dzieła dawnego malarstwa ze zbiorów Muzeum 
im. Mielżyńskich, jedną salę wybrane obrazy z depozytu Rosińskiego. Natomiast najbardziej spek-
takularna i monumentalna sala frontowa zawierać miała wyjątkowe dzieła z muzealnej kolekcji.  
Tzw. sala frontowa stanowiła jedną, obszerną i wysoką przestrzeń, podzieloną dwoma parami wy-
sokich filarów na trzy zintegrowane ze sobą pomieszczenia. Wysokie okna i duże nasłonecznienie 
sprawiały, że sala ta nie spełniała wymogów bezpiecznej i korzystnej przestrzeni ekspozycyjnej. 
Cechowała ją jednak monumentalność i pałacowy rozmach. Za czasów Gumowskiego „pomiesz-
czono tu najlepsze rzeczy z nowszego malarstwa niemieckiego, a więc dzieła Boecklina, Lenbacha, 
Thomy, Zuegla, Hamachera i Corintha, oraz dzieła malarzy obcych, jak Moneta, Zuloagi etc”47. 
Towarzyszyły im zaś obrazy Matejki i Grottgera, Wyspiańskiego i Wyczółkowskiego, Kędzierskiego, 
Krzyżanowskiego, Wl. Hofmana, Pieńkowskiego. 

Trzy lata później ekspozycja w sali frontowej została skrytykowana przez Komisję powołaną przez 
Ministerstwo WRiOP, która odwiedziła MW w dniach 4–6 czerwca 1928 r.: „Rozmieszczenie eks-
ponatów w niektórych salach, a zwłaszcza w wielkiej sali od Placu Wolności jest nieodpowiednie, 
na przykład obrazy Zuloagi, Leistikowa, Moneta, nie są z tego powodu dostatecznie uwydatnione, 
jakby wymagała ich wartość artystyczna. Zgrupowanie obrazów nie jest dość metodyczne. Ściany 
pomalowane na olejno nieodpowiednim kolorem nie stanowią właściwego tła. Ekrany są prawie 
jednakowe w kolorze i źle utrzymane. Jedna z najlepszych pod względem oświetlenia i rozmiarów sal 
zajęta jest przez eksponaty ludoznawcze, i w ten sposób nie może być wykorzystaną dla eksponatów, 
wymagających dobrego oświetlenia i luźnego rozmieszczenia”48.

Gumowski odpowiadał na zarzuty, że „obrazy wszystkie są rozmieszczone szkołami a nawet chrono-
logicznie o ile na to okoliczności pozwoliły”49. Jednak w sprawozdaniu z prac przygotowawczych do 
Powszechnej Wystawy Krajowej, które rozpoczęły się miesiąc po cytowanym liście, dyrektor pisał: 
„W galerii przewieszono przede wszystkim obrazy szkoły polskiej, w innem bardziej systematycznym 
porządku”50, co sugeruje, że wcześniej porządek jednak nie był systematyczny. Brak wydawnictwa 
przewodnikowego w latach 1925–1932 oraz skromny zasób zachowanych fotografii wnętrz utrud-
niają ocenę ekspozycji w tym okresie. Wydaje się, że Gumowski po trosze porządkował wystawę 
na podstawie kolekcji (np. osobno pokazywał zbiory TPN), po trosze próbował uwypuklić obiekty 
według niego najbardziej wartościowe. W sali frontowej początkowo łączył malarstwo polskie i dzieła 
sztuki europejskiej, później jednak, jak wynika z zachowanych fotografii, zdecydowaną większość 
przestrzeni zajmowało malarstwo obce, dawne i współczesne (il. 5–6). 

Taka aranżacja sali frontowej pokrywała się z wizją Gumowskiego – muzeum prezentującego do-
brą kolekcję malarstwa europejskiego. Wyłuszczona na początku jego rządów w MW koncepcja 
podkreślania wartości kolekcji europejskiej znalazła również wyraz w planach rozwoju muzeum.  
W roku 1925 dyrekcja sformułowała koncepcję rozwoju galerii oraz zbiorów przemysłu artystycz-
nego. Oba konspekty opierały się na dwóch założeniach. Po pierwsze, w muzeum należy stworzyć 

47  MW. Rocznik II. za rok 1924, Katowice 1926, s. 131.
48  Na podstawie: Sprawozdania z inspekcji Komisji Ministerstwa z 6 czerwca 1928 r. (AMNP, sygn. 13, k. 176). 
49  List M. Gumowskiego do starosty krajowego z 16 marca 1929 r., AMNP, sygn. 13, k. 179.
50  Sprawozdanie „Muzeum Wielkopolskie w czasie P. W. K.”, załącznik do listu M. Gumowskiego do starosty 
krajowego z 7 października 1929 r., AMNP, sygn. 22, k. 90.
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007 _ Hall Muzeum Wielkopolskiego, 1934; fot. R.S. Ulatowski, zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu,  
sygn. MNPA-F-1670-44
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dobrą kolekcję polskiej sztuki i polskiego rzemiosła artystycznego. Po drugie – należy kontynuować 
i rozbudowywać zespoły, których zalążki pojawiły się za czasów niemieckich.

Dyrektor Marian Gumowski pisał w swoim planie o „pierwszorzędnej galerii obcych mistrzów, 
sztuki przede wszystkim włoskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, galerii pod tym względem najlepszej  
w Polsce”, zapowiadając: „Jest rzeczą jasną, że jeżeli chcemy dla naszej galerji to stanowisko utrzymać, 
należy w tym kierunku iść dalej, bo kto nie idzie ten się cofa”. Dostrzegał potrzebę zakupów obra-
zów polskich, zalecał jednak ostrożność i zwracanie „tylko uwagi na pierwszorzędne dzieła sztuki, 
na nazwiska, które w malarstwie naszym pierwszą grają rolę i które trudno spodziewać się otrzymać 
w ofierze. Do takich zaliczam obrazy Chełmońskiego, Gierymskiego, Siemiradzkiego, Matejki itd. 
które w galerji w końcu być muszą reprezentowani”. Podsumowywał swoje zamiary: „Uzupełnie-
nie galerji w tym kierunku [polskim] postawiłbym na pierwszym miejscu jako rzecz najpilniejszą  
i przekazaną nam niejako w spuściźnie po Towarzystwie Przyj. Nauk. Natomiast obowiązek komple-
towania działu sztuki obcej traktowałbym jako kwestję naszego prestigen [podkreślenie K.K.] i dług 
zaciągnięty wobec Raczyńskich”51. 

W ramach kompletowania działu sztuki obcej Gumowski podjął działania w celu zachowania  
w MW depozytu Karla Wesendoncka, przekazanego przed wojną poznańskiemu KFM52. Dążenia 
Gumowskiego do wykupu depozytu spotkały się z negatywną reakcją Pajzderskiego, pełniącego 
wówczas – oprócz opieki nad gołuchowską kolekcją – funkcję wojewódzkiego konserwatora za-
bytków. W trakcie obrad Komisji Muzealnej 15 stycznia 1927 r. Pajzderski zarzucał dyrekcji MW, 
że obrazy zdeponowane przez TPN nie są eksponowane w salach wystawowych. Ponadto wyraził 
przekonanie, że „należy rozwiązać umowę z p. Wesendonkiem i innymi depozytariuszami, ażeby 
zrobić miejsce na resztę galerii Mielżyńskich z TPN”53. Gumowski w trakcie obrad bronił się uregu-
lowaniami umowy depozytowej z TPN, w której nie precyzowano, że zbiór ma być w całości wystawiony  
w muzeum. Argumentację skończył zaś stwierdzeniem, „że poziom artystyczny galerii muzealnej jest 
daleko wyższy od poziomu, na jakim stała galeria Towarzystwa”.

Wymiana zdań w tej sprawie wskazuje na różnice w postrzeganiu roli poznańskiego muzeum. 
Dla Pajzderskiego kluczowe było ostateczne połączenie zbiorów dwóch muzeów. Można przypuszczać, 
że chodziło mu przede wszystkim o obrazy polskie z galerii TPN, które dotąd nie trafiły do MW, 
gdyż pierwsza partia przekazanych dzieł zawierała malarstwo obce i zabytki kulturalno-historyczne. 
Natomiast Gumowski chciał rozwijać dział sztuki europejskiej. W kolejnym planie zakupów galerii 
z 1931 r. zakładał, oprócz rozbudowywania kolekcji polskiej, także zakup dzieł sztuki angielskiej  
i nowszej sztuki francuskiej54. Jak wynika ze sprawozdań i ksiąg inwentarzowych MW zamiary Gu-
mowskiego w tym względzie nie powiodły się, natomiast pozytywnie zakończyły się jego działania 
związane z wykupieniem depozytu Wesendoncka.

51  Plan działalności w Galerji Obrazów i Rzeźb, sporządzony przez M. Gumowskiego, uchwalony na posiedzeniu 
komisji muzealnej 21 kwietnia 1925 r., AMNP, sygn. 12, k. 127–130. Por. również: Plan zakupów w galerii 
Muzeum Wielkopolskiego, sporządzony przez M. Gumowskiego, uchwalony na posiedzeniu podkomisji 
artystycznej Komitetu Muzealnego 28 września 1926 r., AMNP, sygn. 12, k. 161–169.
52  Karl Wesendonck przekazał w depozyt poznańskiemu KFM około 50 dzieł dawnych mistrzów z kolekcji 
jego ojca, Ottona Wesendoncka (głównie dzieła malarzy niderlandzkich, m.in. Jana van Goyena, Abrahama 
Hondiusa, Isaacka von Ostade, Willema van Aelsta, ale także szkoły włoskiej i francuskiej) oraz dzieła 
współczesnych artystów niemieckich (Hansa Makarta, Heinricha Drebera, Wilhelma Riefstahla, Franza von 
Lenbacha, Julesa Dupré, Hugona Darnauta oraz znany obraz Cisza leśna Arnolda Böcklina), ponadto cztery 
nowożytne gobeliny z warsztatów flandryjskich oraz witraże.
53  Na podstawie protokołu komisji artystycznej z 15 stycznia 1927 r., AMNP, sygn. 13, k. 41–43.
54  Plan zakupów galerii z 1931, AMNP, sygn. 14, k. 198.
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Z kolei plan zakupów działu przemysłu artystycznego z 1925 r.55 zakładał: „1. Kupować rzeczy przede 
wszystkim polskie, ze specjalnym – o ile to możliwe – uwzględnieniem Wielkopolski i Pomorza,  
2. Z rzeczy obcych jedynie pierwszorzędne, o niewątpliwej muzealnej wartości, 3. Uzupełniać działy już 
poważnie zapoczątkowane, z pominięciem tych, które ze swej ilości i jakości są zbyt nikłe jak również 
na razie przynajmniej, wyrzec się myśli stwarzania nowych, nieistniejących jeszcze grup”. Za zespoły 
zapoczątkowane przez niemiecką dyrekcję, które należy kontynuować w przyszłości, uznano: przemysł 
wschodnioazjatycki, starożytności cechowe, medaliony i plakiety. Wyraźnie zaznaczono, żeby w przyszłości 
nie inwestować w zabytkową broń i rzędy końskie, starożytną porcelanę, biżuterię i srebra starożytne oraz 
„sztukę egzotyczną”. Był to plan racjonalny – opierał się częściowo na założeniach i kolekcji niemieckiej 
instytucji, częściowo wychodził naprzeciw nowym oczekiwaniom, tj. budowaniu zbiorów polskich.

Kierunek polski i uporządkowanie ekspozycji – dyrekcja Nikodema Pajzderskiego (1933–1939)

1 października 1932 r. Marian Gumowski został przeniesiony w stan spoczynku z emeryturą równą 
pensji dyrektorskiej, zaś 1 stycznia 1933 r. funkcję dyrektora MW objął Nikodem Pajzderski. Ponieważ 
nie zachowały się plany zakupów ani propozycje kierunku rozwoju muzeum z czasów Pajzderskiego, 
analiza jego zarządzania jest dziś dość utrudniona. Na podstawie inwentarzy muzealnych można jednak 
wnioskować, że polityka zakupowa Pajzderskiego opierała się przede wszystkim na nabywaniu poloni-
ków – obrazów, ale także dzieł rzemiosła artystycznego56. Taką wizję potwierdza również jego artykuł 
dla „Kuriera Poznańskiego” z 1937 r., będący rodzajem autopromocji dyrektora MW, który pod nieco 
pompatycznym tytułem Nasze skarby muzealne rosną dalej opiewa wyłącznie zakupy polskich dzieł57. 

Pajzderski podjął także próby rozbudowania zbiorów poprzez włączenie do muzeum, przynajmniej na 
zasadzie depozytu, innych kolekcji wielkopolskich. W 1933 r. kolejną partię obrazów przekazało do MW 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk58. Po objęciu funkcji dyrektora Pajzderski wrócił także do pomysłu koma-
sacji zbiorów publicznych i prywatnych, przynajmniej w odniesieniu do najlepiej mu znanych kolekcji 
gołuchowskich. Pomimo pierwszych pozytywnych reakcji Czartoryskich, ostatecznie sprawa została 
ograniczona do przywiezienia z Gołuchowa zbiorów rysunków i grafiki polskiej59. Pajzderski rozpoczął 
również negocjacje w sprawie przeniesienia muzealnej kolekcji do poznańskiego zamku60. 

Przede wszystkim jednak nowy dyrektor zreorganizował muzealną ekspozycję, wprowadzając jasny 
system i przejrzystą prezentację, którą należy uznać za jego największe osiągnięcie. Nowa ekspozy-
cja MW została otwarta 25 lutego 1933 r., niespełna dwa miesiące po oficjalnym objęciu przez Paj-
zderskiego funkcji dyrektora, co wskazuje, jak dużą wagę przykładał on do reorganizacji prezentacji  
i wprowadzenia własnych pomysłów do muzealnych wnętrz. 

55  Załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Muzealnej z 21 kwietnia 1925 r., AMNP, k. 5–6.
56  Por. inwentarze MW, AMNP, sygn. 1511–1512.
57  N. Pajzderski, Nasze skarby muzealne rosną dalej, „Kurier Poznański”, nr 56 z 7 lutego 1937, s. 10.
58  Do MW trafiło wówczas 35 obrazów szkół dawnych (weneckiej, flamandzkiej, holenderskiej, niemieckiej), 
kilkanaście okazów sztuki kościelnej (rzeźby i witraże) oraz przykłady wielkopolskiego malarstwa cechowego. 
Por. Lista Obrazy TPN oddane w depozyt Muzeum Wielkopolskiego w r. 1933 (AMNP, sygn. 36, k. 22–23), 
Sprawozdanie dyrektora Pajzderskiego za okres od 1 kwietnia 1933 do 31 marca 1934 r., AMNP, sygn. 41,  
k. 111–120.
59  Szczegółowo: T.I. Grabski, Muzeum Wielkopolskie…, op. cit., s. 226.
60  Sprawa ta była dość zaawansowana i prawie uzgodniona w 1937 r. Ostatecznie jednak w 1939 r. w głównym 
gmachu MW znajdowały się te same zbiory, co na początku dyrekcji Gumowskiego. Por. korespondencja  
w AMNP, sygn. 15.
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Zmianie uległa aranżacja hallu i sal na piętrze. Hall zajęły rzeźby współczesnych artystów polskich i ob-
cych, przy ścianach zaś ustawiono gabloty z plakietami i medalami. Były tam zarówno prace nowożytne, 
jak i współczesne wyroby artystów polskich i innych nacji. Na ścianach rozwieszono gobeliny nider-
landzkie (które prawdopodobnie wisiały tutaj już za czasów Gumowskiego61) oraz wschodnie kobierce.  
W porównaniu z dotychczasowym stanem, kiedy rzeźby i odlewy prezentowano na dość neutralnym 
tle jasnych ścian, zmiana była dość uderzająca. Taka prezentacja niewiele miała wspólnego z chronolo-
gicznym porządkiem. Wręcz przeciwnie – Pajzderski w hallu postawił na efekty estetyczne i wizualne, 
na grę kolorów i bogactwo wizualnych szczegółów. Skonfrontował dość swobodnie rzeźby z tkaninami  
i okazami numizmatycznymi. Nie była to ekspozycja zgodna z koncepcją zintegrowanej prezentacji rzeźby, 
malarstwa i sztuki użytkowej, gdyż zaprezentowano tutaj dzieła z różnych epok. W hallu poznańskiego 
muzeum chodziło raczej o barwną i bogatą prezentację różnorodności zbiorów muzealnych.

Zmian dokonano również w salach na piętrze gmachu. Jak pisał Pajzderski: „Galerię obrazów roz-
mieszczono w salach I piętra według szkół, stwarzając całość, co ze względów pedagogicznych posiada 
duże znaczenie”62. Dzieła dawne rozlokowano w skrzydle północnym i wschodnim, według porządku 
szkół narodowych: holenderskiej, flamandzkiej i niemieckiej (sale 6–7), włoskiej (sale 8–9), hiszpańskiej  
i francuskiej (sala 9). Ze skrzydła północnego przechodziło się do sali frontowej przez salę poświęconą 
malarstwu epoki Stanisława Augusta (sala 10). 

61  Najprawdopodobniej z czasów M. Gumowskiego pochodzi jedna z fotografii dokumentujących hall, 
na której widać swobodnie rozstawione rzeźby, a w górnej partii ścian zawieszone nowożytne gobeliny 
(AMNP-F-1670-4).
62  Sprawozdanie dyrektora N. Pajzderskiego za okres od 1 kwietnia 1933 do 31 marca 1934 r., AMNP,  
sygn. 41, k. 111–120.

008 _ Sala nr 13, część sali frontowej na I piętrze, 1934; fot. R.S. Ulatowski, zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
sygn. MNPA-F-1670-62
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Sala frontowa niemal w całości poświęcona została współczesnemu, tj. XIX- i XX-wiecznemu malarstwu 
polskiemu (sale 11–13), jedynie ostatnią z jej przestrzeni zajęły obrazy innych nacji (sala nr 14). Prezen-
tację malarstwa polskiego rozpoczynały prace Jana Matejki i Piotra Michałowskiego, kolejno oczom 
zwiedzających ukazywało się malarstwo twórców aktywnych w drugiej połowie XIX w. (np. Jacka 
Malczewskiego, Juliusza Kossaka, Jana Stanisławskiego). Przegląd sztuki rodzimej kończyły prace m.in. 
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Teodora Axentowicza i Olgi Boznańskiej (il. 8). Prezentowany  
w ostatniej przestrzeni sali frontowej zbiór współczesnego malarstwa europejskiego nie był zbyt obszerny, 
zawierał jednak ważne dzieła w muzealnej kolekcji: Portret kobiety Ignacia Zuloagi, Plaża w Pourville 
Claude’a Moneta, Ciszę leśną Arnolda Böcklina, obrazy Maxa Libermanna, Lovisa Corintha, Hansa 
Thomy i innych artystów niemieckich. 

W zarządzaniu muzeum Marian Gumowski i Nikodem Pajzderski w wielu punktach byli sobie bliscy. 
Obaj zgadzali się co do tego, że w przejętym po niemieckiej instytucji gmachu kluczową kwestią było 
założenie kolekcji sztuki polskiej. Jeśli chodzi jednak o dalsze perspektywy rozwoju młodego muzeum, 
Gumowski wysoko cenił i miał na uwadze zbiory sztuki europejskiej, Pajzderski skupiał się przede wszyst-
kim na rozwoju kolekcji polskiej. Obu dyrektorów różniło również podejście do muzealnej ekspozycji. 
Mimo że Gumowski w swoich artykułach poświęconych muzeom podkreślał wagę naukowej ekspozycji, 
roli oświetlenia i tła dla wystawy63, sam chyba nie dbał o efekt końcowy przestrzeni w murach Muzeum 
Wielkopolskiego. Ekspozycja stała za jego czasów była wielokrotnie krytykowana przez komentatorów, 
pracowników i organa kontrolne. Krytyka nie była pozbawiona podstaw – w okresie dyrekcji Gumowskiego 
MW nie miało przemyślanej koncepcji i strategii ekspozycyjnej. Natomiast Pajzderski już w pierwszych 
swoich wypowiedziach publicznych na łamach prasy dał się poznać jako osoba rozumiejąca ważność 
muzealnej ekspozycji, doceniająca walory edukacyjne odpowiedniej prezentacji i zorientowana w dysku-
sjach muzealników na ten temat. Po przejęciu zarządu MW konsekwentnie dążył do uporządkowania  
i odpowiedniego prezentowania dzieł.

63  Por. M. Gumowski, Naukowy charakter muzeów, „Przegląd Muzealny: Miesięcznik Poświęcony Muzeologji: 
Organ Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu” 1920, nr 1, s. 3‒7.
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humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”, finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach 
programu Inteligentny Rozwój. Od 2015 r. adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2020 r. adiunkt w Archiwum Audiowizualnym Wydziału 
Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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3.  Muzea międzywojnia

—

Jan Święch

Nowatorskie koncepcje i realizacje polskiego 
muzealnictwa etnograficznego do 1945 r.

Muzea etnograficzne w swoich początkach przypadających na drugą połowę XIX w., dokonały rewo-
lucyjnych wręcz zmian w filozofii kolekcjonerstwa i wystawiennictwa. Pochyliły się one bowiem nad 
pomijanym wcześniej w praktyce muzealnej dokumentowaniem niezwykłości codziennej ludzkiej 
egzystencji, nieelitarnej warstwy społecznej – chłopstwa. Sens wspomnianych praktyk muzealnych 
podbudowywał wielki ogólnoeuropejski ruch regionalny1. Dodać należy, że rozwój polskiego muzeal-
nictwa etnograficznego w drugiej połowie XIX w. nie mógłby zaistnieć bez intelektualnego wsparcia 
ośrodków akademickich i kształtującej się dyscypliny naukowej – etnografii. Utworzenie bowiem 
tego typu placówek we wspomnianym okresie, bez uwierzytelniającego akademickiego wykładu, 
skazane byłoby, w najlepszym przypadku, na działania określane jako „nieszkodliwe dziwactwo”. 
Każda zatem szkoła czy kierunek w etnografii oddawały na rzecz muzealnictwa etnograficznego 
część aktywności naukowej, wyrażającej się m.in. w proponowaniu modelowych projektów muzeów 
etnograficznych, wytycznych kolekcjonerskich i wystawienniczych oraz pracy naukowej2. 

Przypomnijmy zatem, że pierwsze samodzielne muzeum etnograficzne na ziemiach polskich po-
wstało w 1888 r. w Warszawie. Głównym inicjatorem powołania tej placówki był Jan Karłowicz, 
który podobnie jak Stanisław Ciszewski – pierwszy kustosz muzeum i jednocześnie pierwszy w kraju 
profesor etnografii – swoje badawcze działania i interpretacje zjawisk kulturowych podporządkowali 
kierunkowi ewolucjonistycznemu, w szczególności zaś wykładowi niemieckiego etnologa Adolfa 
Bastiana3. Nie ulega też wątpliwości, że pierwsze ekspozycje interesującego nas muzeum wzorowane 
były na realizacjach Königliches Museum für Völkerkunde w Berlinie, którego założycielem był 
Bastian, i u którego praktykował kilka lat Ciszewski. 

W chwili otwarcia warszawskiego Muzeum Etnograficznego trzon jego kolekcji stanowiły zbiory 
krajowe. Dla ewolucjonistycznej kreacji niezbędne były obiekty kultur „egzotycznych”. One bowiem 
stanowiły podstawę do szerszej prezentacji ciągów rozwojowych wybranych elementów kultury  
w możliwie najszerszym zasięgu przestrzennym. W efekcie licznych zabiegów kolekcjonerskich już 
w 1905 r. krajowe zbiory stanowiły jedynie 20% całości kolekcji4. Natomiast ekspozycja muzealna 
przypominała bardziej magazyn demonstracyjny w dzisiejszym rozumienia tego określenia i prezen-
towała ciągi rozwojowe obiektów pochodzących z różnych stron świata. Dobór obiektów do takich 

1  J. Bujak, Znaczenie regionalizmu i krajoznawstwa dla rozwoju muzeów i zbiorów etnograficznych, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne” 1971, z. 5, s. 76–108.
2  J. Święch, R. Tubaja, Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce [w:] Przeszłość 
etnologii polskiej w jej teraźniejszości, red. Z. Jasiewicz, T. Karwicka, Poznań 2001, s. 135–142.
3  J. Bujak, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne” 1975, z. 8, s. 39–41.
4  Ibidem, s. 42.
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prezentacji był właściwie dowolny, nastawiany raczej na intrygowanie zwiedzających niezwykłością 
formy niż na prezentację konkretnej konceptualizacji zjawiska kulturowego5.

Owa odtwórcza formuła ekspozycyjna Muzeum Etnograficznego w Warszawie zmieniła się diame-
tralnie w 1921 r., kiedy to kierownictwo placówki objął Eugeniusz Frankowski. Ten uznany etnograf 
oraz muzeolog – zwolennik kierunku kulturowo-historycznego w etnologii6 – zaproponował nową 
koncepcje wystawy opartej na modelowym wręcz wyłożeniu wizji kreowania kultury przez wspo-
mniany naukowy wykład7. I tak oficjalnie hasło nowo otwartej wystawy brzmiało: „Aby zrozumieć 
i poznać kulturę ludu polskiego, należy poznać i zrozumieć kulturę całego świata”. W tym celu 
Frankowski pogrupował i uszeregował eksponaty na wystawie w taki sposób, aby uzyskać z jednej 
strony monograficzne ujęcie poszczególnych zagadnień w kraju, z drugiej zaś, aby ten zasadniczy 
wątek ciągnął się wzdłuż całej wystawy prezentującej również obiekty z innych części świata. Stelaż 
stanowiły szafy. Na półkach jednej z nich, w linii pionowej, umieszczone były obiekty pochodzące  
z różnych regionów etnograficznych Polski; w szafach stojących obok prezentowano natomiast okazy  
z innych regionów świata, posiadające analogiczne cechy lub funkcje. Sam Frankowski konstatował 
zalety ekspozycji następująco: „Pragnąc na przykład zapoznać się z garncarstwem, znajduje się wszystkie 
te okazy skupione na tym samym poziomie. Dzięki takiemu układowi z łatwością można dokonać 
przeglądu całego dorobku kulturowego i wyróżnić cechy znamienne dla poszczególnych dzielnic. Dzba-
ny ze względu na swój kształt, zostały umieszczone na półkach w połowie wysokości szaf. Zwrócone 
dziobkiem w jednym kierunku, zestawione z uwzględnieniem pokrewieństwa typu, kształtu, polewy, 
ozdoby, warsztatu, gdzie zostały wykonane, umożliwiają najsubtelniejszą analizę różnic profilu. Wycho-
dząc z dzieła polskiego do obcego, […] odnajdujemy na tym samym poziomie szaf wyroby garncarskie 
oraz odpowiednie im, rozwojowo poprzedzające naczynia z tykwy, z łupiny i kokosu, z rogu, z muszli 
itp. Służące do tego samego użytku u ludów z różnych części świata. Na odrębnych tablicach została 
zobrazowana technika garncarstwa ludowego u nas, oraz innych ludów ziemi. W myśl tej idei zespół 
przedmiotów muzealnych, fotografii życia i opisów może dać pojęcie o całokształcie zagadnienia, 
pokazać np. sztukę garncarską jako dorobek cywilizacyjny w jego najróżniejszych przejawach u ludów 
całego świata, zaznaczając przynależność naszego garncarstwa do wielkich kompleksów ogólnoludzkich, 
oraz wykazać cechy charakterystyczne, tworzące znamiona naszej odrębności grupowej”8. Przytoczony 
przykład dotyczący garncarstwa to tylko jeden z elementów interesującej nas wystawy. W podobny 
sposób eksponowano obiekty z zakresu gospodarki podstawowej, obrzędów, budownictwa, sztuki itp.

O ile nowatorska koncepcja Eugeniusza Frankowskiego eksponowania kultury ludowej nie zna-
lazła naśladowców w Polsce przede wszystkim ze względu na ubogie zbiory większości placówek 
etnograficznych, o tyle wzorowały się na niej muzea etnograficzne w krajach Europy Zachodniej, 
dysponujące odpowiednio bogatymi zbiorami. Stanowi ona zatem istotny wkład w rozwój pawilo-
nowych ekspozycji etnograficznych w skali europejskiej, zaś Muzeum Etnograficzne w Warszawie 
zyskało wówczas status czołowej tego typu placówki Starego Kontynentu9. 

Na szczególną uwagę i przypomnienie zasługują również trzy projekty wzorcowych modeli pawi-
lonowych muzeów etnograficznych. Powstały one w trzech pierwszych dekadach XX w. i wspólną 
ich cechą była programowa deklaracja o naukowym charakterze tych placówek, a co za tym szło, 

5  Ibidem, s. 49.
6  A. Kutrzeba-Pojnarowa, Wspomnienie o profesorze Eugeniuszu Frankowskim, „Etnografia Polski” 1963, t. 7, s. 425–435.
7  T. Dziekoński, Profesor dr Eugeniusz Frankowski, „Lud” 1963, t. 48, s. 563–569.
8  E. Frankowski, Muzeum etnograficzne [w:] Pięćdziesięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 
1875–1925, Warszawa 1926, s. 55–56.
9  T. Dziekoński, Profesor…, op. cit., s. 569.
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tworzenie kolekcji, realizacja wystaw i programów edukacyjnych miały być pochodną działalności 
naukowej. Koncepcje te miały ogromny wpływ na kształtowanie się krajowego muzealnictwa etno-
graficznego, ale podkreślić należy również ich oddziaływanie na obraz tego typu muzeów w krajach 
słowiańskich, o czym będzie jeszcze mowa.

I tak pierwszy wzorcowy model muzeum etnograficznego przedstawił w 1913 r. Bronisław Piłsudski. 
Był to memoriał w sprawie urządzenia działu ludoznawczego w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, 
skierowany do zarządu tej placówki10. W preambule tego wyjątkowo starannie przygotowanego do-
kumentu jednoznacznie zaznaczono, że: „ muzeum musi być instytucją naukową, stojącą na poziomie 
współczesnej wiedzy pracownią, w której mogliby zawodowi etnografowie pracować nie dorywczo, 
ale systematycznie nad wszechstronnym poznaniem ludu podhalańskiego”11. Ową naukowość miały 
podbudowywać: specjalistyczna biblioteka, archiwum, katalog kart naukowych obiektów oraz fotografii 
i materiałów terenowych, a także niezbędny w prowadzeniu badań sprzęt: fotograficzny, antropome-
tryczny oraz fonograficzny12, a także „ojcowska opieka” utworzonej przy muzeum stacji naukowej 
Akademii Umiejętności w Krakowie13. 

Piłsudski przedstawił też projekt pierwszej w polskim muzealnictwie karty katalogu naukowego. 
Komentarz do karty określał niezbędne rubryki metrykalne oraz wskazywał sposób opisu naukowe-
go obiektu, który włączono do muzealnej kolekcji14. Sporo uwagi poświęcono również profilaktyce  
i praktyce konserwatorskiej obiektów oraz ich właściwemu przechowywaniu w magazynach zbiorów15. 

Wymienione powyżej pryncypia miały być podstawą do budowania podhalańskiej etnograficznej 
kolekcji w postaci 28 działów-zagadnień16, grupujących przedmioty konieczne dla perspektywy histo-
rycznej, społecznej, obyczajowej i geograficznej, uwzględniając również (co warte podkreślenia) kontekst 
etniczny zamieszkującej Podhale ludności romskiej i żydowskiej oraz narodowy ludności słowackiej17. 

W końcu bardzo dokładnie określono zasadę budowania pawilonowej ekspozycji stałej oraz wystaw 
czasowych, które miały być realizowane kolejno przez mieszkańców poszczególnych gmin Podhala, 

10  B. Piłsudski, W sprawie Muzeum Tatrzańskiego. (O urządzeniu działu ludoznawczego), „Rocznik 
Podhalański” 1914–1921, t. 1, s. 147–188. Staraniem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zabytków wydano w formie książkowej opracowanie: B. Piłsudski, Muzeum Tatrzańskie im T. Chałubińskiego 
w Zakopanem: zadania i sposoby prowadzenia działu ludoznawczego, Warszawa 2020. Książka ta zawiera pełny 
tekst projektu Piłsudskiego oraz szeroki komentarz J.M. Roszkowskiego.
11  B. Piłsudski, W sprawie Muzeum…, op. cit., s. 153.
12  Ibidem, s. 153. 
13  Ibidem, s. 186.
14  Ibidem, s. 160–163. Tzw. ministerialna karta katalogu naukowego, wprowadzona jako obowiązkowa  
w polskim muzealnictwie Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 kwietnia 1964 r., wzoruje 
się na etnograficznej karcie B. Piłsudskiego, patrz: J. Święch, Uwagi o podstawowej dokumentacji naukowej 
obiektów etnograficznych w praktyce muzealnej, „Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej” 
1994, t. 5, s. 39–42. 
15  B. Piłsudski, W sprawie Muzeum…, op. cit., s. 162–170.
16  Ibidem, s. 170–180. Wymienione działy to: zajęcia ludu, rolnictwo, pasterstwo, gospodarstwo leśne, 
przemysł rękodzielniczy, transport, zabudowania ludowe, sprzęty domowe, pieczywa i potrawy, ubiór 
i stroje, sztuka ludowa, muzyka i śpiew, gry i zabawy ludowe, obrzędy i zwyczaje, religia i wierzenia, prawo 
i administracja, zjawiska ekonomiczne i społeczne, medycyna i higiena, antropologia fizyczna, antropologia 
geograficzna, dział historyczny, kultura etnograficznych grup sąsiedzkich – Orawy, Spisza i Liptowa, kultura 
narodowych grup Słowaków, historia rozwoju Zakopanego, kultura współegzystujących grup etnicznych 
Romów i Żydów, dział depozytów prywatnych kolekcji, ekspozycja na otwartym powietrzu wzorowana 
na sztokholmskiej.
17  Ibidem, s. 179–180.
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aby „opowiedzieli” o swojej swojskości kulturowej (sic! to przecież formuła muzeum partycypacyj-
nego)18. Pod rozwagę poddano również potrzebę utworzenia przy muzeum ekspozycji na wolnym 
powietrzu wzorowanej na sztokholmskiej19. Jasno też wyłożono przymioty kadry kierowniczej, 
merytorycznej i edukacyjnej muzeum20.

Muzeum miało być platformą spotkań negocjacyjnych członków wszystkich lokalnych towarzystw 
społecznych – Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Tatrzańskiego, elit Zakopanego, których celem była 
nauka nie tylko o przeszłości, ale i przyszłości Podhala21. 

Istotna rolę w edukacji miały odgrywać drukowane przewodniki po ekspozycjach muzealnych, 
zaś wyniki badań miały być publikowane w periodyku – „Podhalańskim Roczniku Naukowym” – 
którego dokładny projekt, łącznie z kosztorysem wydawnictwa, przygotował Piłsudski w 1915 r.22

Wczytując się w znakomity projekt działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, podzi-
wiamy wizjonerstwo myśli Bronisława Piłsudskiego, które wyprzedziło o blisko 80 lat przynajmniej część  
z koncepcji tzw. nowej muzeologii, tak często cytowanych przez polskich muzealników23. Tymczasem pro-
jekt Piłsudskiego został zrealizowany w całości. Urzeczywistnił go Juliusz Zborowski i kolejni jego następcy. 
Paradoks polega na tym, że nawet w środowisku polskich muzealników nie zawsze się o tym pamięta. 

Drugi wzorcowy model muzeum etnograficznego opracował i opublikował w 1928 r. Kazimierz 
Moszyński24. Książka Etnografja w muzeach regionalnych kierowana była zasadniczo do środowiska 
regionalistów, którego potencjał organizacyjny Moszyński dostrzegał i cenił, pisząc: „Spośród tych 
wszystkich korzyści jakie regionalizm powinien oddać etnografii, tworzenie zbiorów regionalnych na 
prowincji może stać się najważniejszą”25. Ten najwybitniejszy badacz kultury ludowej Słowiańszczyzny, 
a zarazem ewolucjonista krytyczny, zdawał sobie sprawę, że inicjatywa utworzenia muzeów regio-
nalnych i gromadzenia zbiorów będzie najczęściej prowadzona w latach 30. XX w. przez etnografów 
amatorów. W preambule do wspomnianego opracowania zaprezentował znakomity wykład na temat 
tego, czym jest etnografia i jakie naukowe procedury obowiązują przy doborze obiektów do kolekcji  
i ich opisie. Wskazywał też na konieczność tworzenia przy tych placówkach bibliotek oraz archiwów26. 
Główny nacisk w kolekcjonerstwie etnograficznym kładł na kulturę materialną. Pisał on mianowicie: 
„Nie należy sądzić, aby wyłącznie normy etyczne lub prawne, obrzędy i zwyczaje, wierzenia i przesądy 
albo religijne praktyki ludowe stanowiły wartościowy materiał etnograficzny. Bynajmniej. Narzędzia 
pracy, budowle, odzież posiadają wartość nie mniejszą. Każdy przecież wytwór kultury materialnej 
nie jest w gruncie rzeczy niczem innym, jak tylko rozwiązaniem pewnego zadania, wcielonem w okre-
ślony fizyczny kształt. Jest jakby zakrzepłą myślą ludzką. Pod pewnym względem wytwory kultury 
materialnej posiadają nawet dla badacza niejaką wyższość nad wytworami rodzaju pieśni i wierzenia. 
Nie są mianowicie płynne i nieuchwytne. Nie podlegają tak łatwo zmieszaniu, ani deformacji pod 
wpływem nieobliczalnych czynników psychicznych w rodzaju fantazji itp. […] Gromadzenie tego 

18  Ibidem, s. 184.
19  Ibidem, s. 180–181.
20  Ibidem, s. 181–182.
21  Ibidem, s. 183–184.
22  Rękopis, Archiwum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
23  The New Museology, red. P. Vergo, Londyn 1989.
24  K. Moszyński, Etnografja w muzeach regjonalnych, Warszawa 1928.
25  K. Moszyński, Regionalizm wobec etnografii, „Ziemia” 1925, r. 10, s. 11–16.
26  K. Moszyński, Etnografja…, op. cit., s. 5–37.
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materiału stanowi najistotniejsze zadanie każdego etnograficznego muzeum”27. W dalszej części pracy 
Moszyński podpowiada, jak prezentowana ma być kultura ludowa danego regionu etnograficznego.  
Z niezwykłą precyzją przedstawiono też zespoły obiektów, które miały dokumentować 15 działów 
kultury materialnej, duchowej i społecznej, niezbędnych do ekspozycyjnej prezentacji tradycji i obycza-
jowości określonego regionu etnograficznego28. Ponadto przy każdym z działów zamieszczono zestaw 
literatury pomocny we właściwej kwalifikacji i opisie naukowym poszczególnych obiektów.

Jak już wspomniano, ów wzorcowy model kierowany był zasadniczo do muzeów regionalnych  
i stał się podstawą organizacji większości tego typu instytucji i działów etnograficznych w placówkach 
wielodziałowych oraz ekspozycyjnych prezentacji kultury ludowej w kraju w okresie przed- i powojen-
nym29. Spotykany jest nadal w muzeach regionalnych we wszystkich krajach słowiańskich.

Kolejny wzorcowy model muzeum etnograficznego zaproponowała w 1926 r., a następnie urzeczywistniła 
Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa30. Ta nowatorska w działaniach placów-
ka, pochylająca się nad fenomenem rzeczy jako nośników treści niematerialnych, była afiliowana przy 
Zakładzie Etnologii Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Muzeum podzielono na dwie strefy. 
I tak jedna, określana mianem „muzeum laboratorium”, przeznaczona była zasadniczo dla studentów 
i uczonych, badających zgromadzone obiekty i rozpoznających za ich pomocą fenomeny kultury. Druga 
strefa, nazwana „muzeum demonstracyjnym”, przeznaczona była dla szerokiego kręgu odbiorców. 

Organizowane w tej placówce tematyczne wystawy czasowe obrazowały specyficzny rodzaj typologii etno-
graficznej, który oparto na studiowaniu stosunków zachodzących między tworzywem, techniką wytwórczą, 
kształtem i funkcją ideologiczną przedmiotów w kontekście ich własnej historii, łańcucha przemian struk-
turalnych, tworzenia filiacji typów, narastania nowych i zanikania starych wartości. Dla naszych rozważań 
ważniejsza jest pierwsza sfera, była ona bowiem miejscem głębokiej refleksji i weryfikacji nowych wykładni 
z zakresu teorii kultury. „Muzeum laboratorium” zakładało ścisłą współpracę muzealników z pracownika-
mi akademickim, rotacyjną wymianę kadr, możliwość zdobywania stopni naukowych, a wszystko po to, 
aby, jak podkreślała to Jędrzejewiczowa, „słowem, chcąc, ażeby z jednej strony Muzeum nie zmartwiało, 
z drugiej zaś, ażeby etnografowie książkowcy również nie kamienieli w fikcjach mózgowych, koniecznym 
jest zachowanie i w przyszłości jak najściślejszego kontaktu między Uniwersytetem a Muzeum”31. 

Zbiory podzielono na trzy główne działy: kultury technicznej, kultury duchowej i kultury spo-
łecznej. Kolekcję budowali pracownicy naukowi i studenci Zakładu Etnologii Uniwersytetu  
w Wilnie. W dalszych planach uzupełnieniem muzeum pawilonowego miało być muzeum na wolnym 
powietrzu32. Przygotowanie jego projektu powierzono Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. Opubliko-
wana w 1934 r. koncepcja zachwyca nowatorstwem podejścia do tego typu ekspozycji33. Zaproponowano 

27  Ibidem, s. 11–12.
28  Ibidem, s. 38–69. Były to następujące działy: kultura materialna – zbieractwo, łowiectwo, rybołówstwo, hodowla 
zwierząt, pszczelarstwo, bartnictwo, uprawa roślin, przygotowanie strawy, obróbka surowców roślinnych  
i zwierzęcych, obróbka surowców mineralnych, odzież, budowle, transport, komunikacja; kultura duchowa i społeczna 
– symbole władzy, lecznictwo, magia i religia, zwyczaje doroczne i przygodne, sztuka, zabobony, obrzędy rodzinne.
29  M. Znamierowska-Prüfferowa, Polskie muzealnictwo etnograficzne w okresie 25-lecia PRL, „Lud” 1968, t. 53, 
s. 419–450.
30  C. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, Wskazówki dla zbierających przedmioty dla 
Muzeum Etnograficznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Wilno 1926; eadem, Zakład Etnologii 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, „Balticoslavia” 1933, t. 1, s. 76–98.
31  Ibidem, s. 87–88.
32  Ibidem, s. 97.
33  M. Znamierowska-Prüfferowa, Muzeum na wolnym powietrzu w Wilnie, Wilno 1934.
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tworzenie muzeum w oparciu o zakrojone na olbrzymią skalę badania terenowe, które miały być podstawą 
wyboru typowych obiektów architektury i do aranżowania ich wnętrz, odtwarzania struktur przestrzen-
nych wsi, typowej zieleni, sposobów ożywiania ekspozycji poprzez wprowadzanie charakterystycznych 
ras zwierząt. Muzeum miało być również miejscem prezentacji różnych rzemiosł, przemysłu ludowego, 
występów zespołów folklorystycznych itp. Wszystko po to, aby uzyskać monograficzny obraz kultury wsi 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niestety, wojna przeszkodziła w pełnej realizacji obu tych projektów.

Formułę wileńskiego muzeum udało się jednak odtworzyć po wojnie w Toruniu dzięki staraniom Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej – uczennicy Jędrzejewiczowej i kustoszowi Muzeum Etnograficznego przy Za-
kładzie Etnologii wileńskiego uniwersytetu. Niemal natychmiast po przybyciu transportem repatriacyjnym 
do Torunia w 1945 r., w nowo utworzonym Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Katedrze Etnologii  
i Etnografii, kierowanej przez prof. Bożenę Stelmachowską, podjęła ona próbę utworzenia uniwersyteckiego 
muzeum etnograficznego. Ta inicjatywa nie znalazła jednak zrozumienia u władz uniwersytetu oraz w ma-
cierzystej jednostce organizacyjnej34. Długoletnie zabiegi Znamierowskiej-Prüfferowej zostały uwieńczone 
sukcesem dopiero w 1959 r. Powołane zostało wówczas samodzielne Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Jego 
koncepcja zakładała pełne udostępnianie tworzonych kolekcji. I tak obok wystaw pawilonowych i na wolnym 
powietrzu, udostępniane były również magazyny demonstracyjne i magazyny studyjne. Struktury organizacyjne 
muzeum umożliwiały nie tylko koncentrowanie się na dokumentowaniu dziedzictwa materialnego, ale też 
dziedzictwa niematerialnego [sic!] – działy folkloru muzycznego, ustnego i tańca, wiedzy i medycyny ludowej 
oraz zwyczajów i obrzędów były w zasadzie działami badawczymi. Prowadzono też szeroko zakrojone badania 
terenowe, ukierunkowane na opracowywanie syntez zjawisk kulturowych. Ostatecznie przygotowane realizacje 
wystawiennicze w części pawilonowej muzeum odbiegały od ewolucjonistycznego wykładu, a kierowały się ku 
fenomenologicznemu przedstawianiu rzeczywistości kulturowej, stąd niezbędna w takiej opcji jest ekspozycja 
– muzeum na wolnym powietrzu. Na wystawach pawilonowych zwiedzający delektowali się szczegółem, na 
ekspozycji typu skansenowskiego ów szczegół osadzony był w pełnym kontekście kulturowym35.

Przedstawione w zarysie najciekawsze koncepcje polskiego muzealnictwa etnograficznego w jego począt-
kach poświadczają z jednej strony ogromny wkład koncepcyjny naukowego środowiska w rozwój tego 
typu placówek w Polsce, z drugiej zaś, że zostały one urzeczywistnione, a ich niezwykłość i oryginalność 
były wzorem dla realizacji muzealnych w wielu krajach Europy.

34  E. Arszyńska, H. Muzalewska, Maria Znamierowska-Prüfferowa (1898–1990) [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. 
Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002, s. 326.

35  M. Znamierowska-Prüfferowa, Rola Muzeum Etnograficznego i Skansenu w Toruniu, Toruń 1959, s. 10–16;  
W. Olszewski, Założenia Muzeum Etnograficznego przy Uniwersytecie Stefana Batorego i ich rozwinięcie w pracach Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej [w:] Przeszłość etnologii…, op. cit., s. 79–84; R. Tubaja, Prof. dr Maria Znamierowska-
Prüfferowa (1898–1990), „Lud” 1991, t. 74, s. 335–345.
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Muzea Warszawy w latach 1805–1939. 
Służba edukacyjna i siła oddziaływania

Idea muzeum jako instytucji służącej społeczeństwu przeszła w XIX i XX w. na ziemiach polskich 
długą drogę zanim ukształtowała się w znanej nam współcześnie postaci. I chociaż możemy zauwa-
żyć, że przy zakładaniu polskich kolekcji i instytucji niewątpliwie kierowano się wzorami z krajów 
Europy Zachodniej, gdzie już wcześniej powstawały wspaniałe muzea, to jednak skomplikowane 
dzieje naszego państwa i narodu warunkowały własną, oryginalną drogę tego typu instytucjom 
kultury, a także stawiane im cele i formy organizacyjne. Historia warszawskiego muzealnictwa 
stanowi bardzo dobry przykład tego procesu.

Rozwój idei muzeum w środowisku związanym z Warszawą łączył się z ideami oświecenia, umiłowa-
nia nauki, poszerzenia możliwości poznania świata. W XVIII w. istniały liczne prywatne kolekcje, 
które gromadzono nie tylko w wyniku własnych zainteresowań i ambicji właścicieli, ale także z myślą 
o wykorzystaniu zbiorów dla dobra publicznego i pożytku Rzeczypospolitej. Nie przewidywano wów-
czas szerokiego grona odbiorców, wierzono raczej w elitarność tego rodzaju działań. Do najbardziej 
znaczących instytucji tego typu należała Biblioteka Załuskich, w której prócz księgozbioru prezen-
towano także inne kolekcje: rzeźby, obrazy, ryciny, numizmaty, mapy, instrumenty matematyczne  
i astronomiczne, a także obiekty z dziedziny historii naturalnej. Wielką rolę odgrywały także zbiory 
króla Stanisława Augusta, który na Zamku Królewskim i w pałacu Na Wodzie gromadził kolekcje  
o charakterze artystycznym, ale z myślą o wykorzystaniu ich dla edukacji polskich twórców, uczniów 
malarstwa, rzeźby czy architektury planowanej przez władcę akademii sztuk pięknych1. Połączenie 
kolekcjonowania i edukowania była od samego początku historii polskiego muzealnictwa niezwykle 
istotna. Gdy Michał Jerzy Mniszech złożył memoriał Myśli względem założenia Musaeum Poloni-
cum w 1775 r., to proponował utworzenie instytucji, która łączyłaby w sobie zarówno gromadzenie 
zbiorów, jak i edukację artystyczną2.

Ta tradycja działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w I Rzeczypospolitej stała się po 
utracie niepodległości pewnego rodzaju zapleczem ideowym i intelektualnym o wielkim potencjale 
emocji patriotycznych. Jak określił to Andrzej Rottermund „pierwsze polskie muzea służyć miały 
nie tylko podniesieniu poziomu intelektualnego naszego społeczeństwa, ale też, odwołując się 
do przeszłości państwa, pomóc w kształtowaniu postaw obywatelskich”3. Możemy zauważyć, że 
w Warszawie, która przez większą część XIX i pierwszą połowę XX w. była nieformalną, duchową 
stolicą narodu, to specyficznie połączenie dwóch celów – edukacyjnego i patriotycznego – znalazło 
interesujące ucieleśnienie w postaci instytucji muzealnych. Możemy równocześnie obserwować tu 
pewien proces uwarunkowany sytuacją polityczną. O ile na początku XIX w. w interesującej nas 
dziedzinie najważniejsze znaczenie mają kolekcje prywatne o celach publicznych, to już w okresie 

1  K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie XVIII i XIX w. 1764–1831, Wrocław 1971,  
s. 23–25.
2  M. Mencfel, Komentarz do tekstu Michał Jerzy Wandalin Mniszech, Myśli względem założenia Musaeum 
Polonicum [w:] Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych 
tekstów, t. 1 (1766–1882), red. T.F. de Rosset, M.F. Woźniak, E. Bednarz Doiczmanowa, Toruń 2020, s. 62.
3  A. Rottermund, Muzealnictwo warszawskie. Próba charakterystyki [w:] 200 lat muzealnictwa warszawskiego. 
Dzieje i perspektywy, red. A. Rottermund, A. Sołtan, M. Wrede, Warszawa 2006, s. 25.
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Królestwa Kongresowego dominować zaczynają formy zinstytucjonalizowane, jednak o podstawo-
wym celu naukowym. W drugiej połowie XIX w. ogromną aktywność przejawiają natomiast oddolne 
inicjatywy stowarzyszeń, wreszcie po odzyskaniu niepodległości istotną rolę zaczynają odgrywać 
muzea miejskie i państwowe. Ewidentnie wiek XIX dokonał „uspołecznienia” kolekcji o charakterze 
hermetycznym, czy to prywatnych, czy też publicznych o utrudnionym dostępie. Zmiana ta wpły-
nęła na zmodyfikowanie roli muzeów. Dotychczas budowano zbiory przede wszystkim w oparciu 
o wizję prywatnego właściciela/kolekcjonera, bazującego na własnych upodobaniach wynikających 
po części z rodzinnej historii „zbieractwa”.

Kolekcje prywatne

Zarówno Świątynia Pamięci założona w 1801 r. przez Izabelę z Flemingów Czartoryską w Puławach, 
jak i kolekcja Stanisława Kostki Potockiego otwarta w 1805 r. w Wilanowie powstały w podobnym 
celu. Inskrypcja zamieszczona nad wejściem do puławskiej Świątyni Sybilli „Przeszłość – Przyszłości” 
wskazywała na głębszy sens umieszczenia w tym miejscu pamiątek. Księżna zgromadziła tam nie 
tylko przedmioty o wartości historii rodzinnej po Sieniawskich, Lubomirskich i Czartoryskich, ale 
także zabytki o charakterze panteonu narodowego, które wiązać się miały z postaciami władców 
Polski, wielkich wodzów, poetów i uczonych. Dla Stanisława Kostki Potockiego główną postacią, 
wokół której budował kolekcję, był dawny mieszkaniec pałacu w Wilanowie – król Jan III Sobieski. 
Wilanów miał być miejscem kultu władcy, a zbierane przedmioty związane z jego działalnością do-
starczać miały materiałów do przemyśleń nad cnotami Sobieskiego. Charakter obu kolekcji nosił więc 
z jednej strony bardzo patriotyczne piętno, z drugiej natomiast realizował idee oświecenia. Zarówno 
bowiem Izabela, jak i Stanisław Kostka utworzyli galerie malarstwa. Zamiłowania Potockiego do 
sztuki zaowocowały zbiorami portretu polskiego, kolekcjami zabytków antycznej Grecji i Rzymu 
oraz Dalekiego Wschodu. 

W 1805 r. arystokrata udostępnił swoje zbiory publiczności, a jego wola – co bardzo istotne z punktu 
widzenia idei muzeum – była respektowana także po śmierci. „W tym ustroniu tyle pięknych rzeczy 
zgromadzonych widzimy, że nie podobna jeszcze niektórych nie wspomnieć, ażeby i ten kto Wilanowa 
nie zna, ujrzeć go zapragnął” – napisał Łukasz Gołębiowski w swoim przewodniku po Warszawie 
wydanym w 1827 r., a w przypisie dodał, że księżna Aleksandra Potocka z Lubomirskich, wdowa 
po Stanisławie Kostce „prócz dozwolonego zwiedzania Wilanowa, udzieliła mnie katalog obrazów 
Galerii tamecznej i wszelkich znajdujących się tam sprzętów”4.

Jaka była dostępność wilanowskich zbiorów? Na podstawie analizy zapisów w „Księdze zwiedza-
jących pałac Wilanowski” Wojciech Fijałkowski ustalił, że „zgodnie z intencją Stanisława Kostki  
i jego programem upowszechniania kultury zgromadzone w Wilanowie dzieła sztuki dostępne 
były stale nie tylko właścicielom pałacu, ich kuzynom, przyjaciołom czy bliskim znajomym, lecz 
także artystom, pisarzom i szerszemu kręgowi zainteresowanych. Świadczą o tym wpisy w księdze, 
gdzie obok nazwisk arystokratów pozostających w bliskich kontaktach z domem Potockich figurują 
podpisy […] malarzy […], pracowników służby dyplomatycznej w Warszawie, oficerów polskiej  
i obcych armii, turystów zagranicznych i polskich rodzin przybyłych do Wilanowa z różnych stron 
kraju”5. Nie był to więc krąg mały, wciąż jednak trudno mówić w wypadku galerii Potockiego 
o prawdziwie powszechnym dostępie dla społeczeństwa, a tym samym spełnianiu odpowiedniej 
funkcji społecznej, co według Zdzisława Żygulskiego jun. jest warunkiem istnienia nowoczesnego 

4  Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, Warszawa 1827, s. 242.
5  W. Fijałkowski, Muzeum „polskiego Winkelmana” i jego rozwój w XIX stuleciu [w:] 200 lat…, op. cit., s. 109.
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muzeum6. Decydowały o tym przede wszystkim dwie podstawowe bariery utrudniające szerszy 
dostęp do zbiorów wilanowskich. Pierwszym była odległość: Wilanów leżał pod Warszawą, podróż 
do niego była co najmniej małą wyprawą dla mieszkańców miasta. Druga bariera miała charakter 
kulturowy: tylko lepiej wykształcona część społeczeństwa, a z tym szedł najczęściej w parze także 
wyższy status majątkowy i społeczny, miała potrzebę skorzystania ze zbiorów Potockiego, wiedziała 
czego tam szukać i w jakim celu. Stanisław Kostka w pełniejszym wymiarze zrealizował zamiar 
szerzenia oświaty dopiero w innym projekcie, czyli kolekcji uniwersyteckiej.

Innego rodzaju zbiorami były kolekcje gromadzone w ordynacjach Krasińskich i Zamoyskich. 
Początkowo były to zbiory prywatne służące przede wszystkim gustownemu wyposażeniu wnętrz 
pałacowych: obrazy, rzeźby, meble i srebra. Właściciele wzbogacili je jednak o imponujące księ-
gozbiory oraz pamiątki rodowe, szczególnie te łączące się w szerszym wymiarze z historią Polski.  
U Krasińskich przy Krakowskim Przedmieściu (pałac Czapskich) były to skarbiec i zbrojownia, 
podczas gdy Zamoyscy mieli w pałacu Błękitnym gabinet starożytności i bibliotekę, dla której zbu-
dowano osobny budynek7. Początkowo dominujący utylitarny charakter tych zbiorów zmienił swój 
wymiar, by stać się czymś w rodzaju skarbnicy kultury polskiej przechowującej dobra narodowe pod 
pieczą prywatnych właściciel. W drugiej połowie XIX w. i na początku kolejnego stulecia „sprawy 
związane z rozwojem, powiększaniem, porządkowaniem i udostępnianiem zbiorów stanowiły waż-
ny, a nawet zasadniczy element życia i działalności publicznej ordynatów”8. Działali oni niczym 
dyrektorzy prywatnych instytutów badawczych i wydawniczych, zatrudniając u siebie wysokiej 
klasy naukowców, którzy prowadzili badania nad zbiorami, wydawali poświęcone im publikacje 
oraz organizowali wystawy. Tym samym, choć kolekcje nie były własnością publiczną, ani nie były 
powszechnie dostępne, to jednak ich właściciele dbali o wprowadzenie istotnych treści dotyczących 
polskiej kultury i historii w obieg naukowy oraz upowszechnienie zdobytych wiadomości w szerszym 
gronie odbiorców. Ta specyficzna forma kolekcji, którą można nazwać siedzibami-muzeami-bi-
bliotekami, wynikała z sytuacji politycznej Polski, gdy właściciele nie ufali, że państwo potrafi we 
właściwy sposób spożytkować zgromadzone skarby. 

Wśród zbiorów prywatnych dostępnych publicznie i bezpłatnie należy wspomnieć także pierwszą 
stale otwartą galerię malarstwa czynną od 1814 r. Należała ona do Józefa Kajetana Ossolińskiego  
i prezentowała początkowo 300 dzieł malarskich, po części nabytych od spadkobierców króla Stani-
sława Augusta. Eksponowano je w pałacu Ossolińskiego na Tłomackiem, zwanym też domem Pod 
Orłem Białym, a więc blisko serca XIX-wiecznej Warszawy. Ówczesna prasa warszawska podkreślała, 
że właściciel zebrał niemałym kosztem wspaniały zbiór, który zgodził się udostępnić „dla miłośników 
malarstwa, uczniów i samychże malarzy”9, co wpisywało się w tradycję króla Stanisława Augusta, 
a także zwykłym przechodniom – co czyniło tę galerię rzeczywiście otwartą dla miasta. Widzowie 
mogli tam oglądać nowożytne malarstwo europejskie z przewagą włoskiego, które charakteryzo-
wano jako „Rafaelów” i „Tycjanów”10. O tym, że zbiór rzeczywiście udostępniano szerokim kręgom 
społeczeństwa świadczyć może wzmianka o obiekcie witającym gości: „Wywieszona na wstępie […] 

6  Z. Żygulski jun., Nurt romantyczny w muzealnictwie polskim [w:] Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej 
połowy wieku XVIII i wieku XIX. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1963, 
Warszawa 1967 s. 44.
7  K. Ajewski, O trzech bibliotekach ordynackich w Warszawie w 60. rocznicę ich zniszczenia, „Muzealnictwo” 
2004, t. 45, s. 10.
8  K. Ajewski, Trzy ordynackie kolekcje artystyczne w Warszawie [w:] 200 lat…, op. cit., s. 195.
9  Sztuki wyzwolone, „Gazeta Warszawska” 1814, nr 48, s. 846.
10  A. Ryszkiewicz, Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981, s. 66.
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tablica zawiera przepisy zachowania się tamże”11. Galeria nie przetrwała jednak śmierci właściciela 
i ze względu na zadłużenie została sprzedana na licytacji12.

Także zbiory Jana Henryka Dąbrowskiego, choć zostały przekazane Towarzystwu Królewskiemu 
Przyjaciół Nauk, nie miały charakteru naukowego, lecz patriotyczny. Generał gromadził je przez długi 
czas, jeszcze w okresie I Rzeczypospolitej, a gdy ze względu na rolę, jaką odegrał w historii, musiał 
opuścić ziemie polskie i znalazł się we Włoszech, powiększał swoją kolekcję o tak bezcenne pamiąt-
ki, jak szabla króla Jana III czy chorągiew turecka zdobyta przez wojska polskie pod Wiedniem13. 
Te i inne pamiątki militarne, cenne mapy, książki stanowić miały przyszłą „Świątynię Zwycięstwa”. 
Swoje zbiory generał przekazał w testamencie Towarzystwu w 1819 r., które udostępniało je w domu 
nr 9 przy placyku Kanonia. W 1824 r. przeniesiono je natomiast do wybudowanego pałacu Staszica, 
siedziby Towarzystwa. Kolekcja Dąbrowskiego, nazywana też Zbrojownią, urządzona została z piety-
zmem w reprezentacyjnych salach pałacu. „Zgromadzono w niej przeszło pięćset sztuk pamiątkowej  
i historycznej broni, polskiej i obcej, zdobiącej ściany lub ustawionej na podłodze. Obok pełnych zbroi 
były tu półzbroje, pancerze, hełmy, kolczugi, broń biała i palna różnych typów i z różnego okresu”14. 
Prócz militariów można było oglądać plany i rysunki, grafiki, portrety, instrumenty czy historyczne 
ubiory. Kolekcja ta została skonfiskowana przez Rosjan po upadku powstania listopadowego.

Kolekcje naukowe

Słowa muzeum używano w Polsce w pierwszej połowie XIX w. w odmiennym znaczeniu niż stosowane 
jest ono dzisiaj. „Wewnętrzne urządzenie szkół wojewódzkich 1820 roku” opracowane przez Józefa 
Lipińskiego wskazywało, że przy każdej szkole wojewódzkiej powinno zostać zorganizowane – obok 
biblioteki i archiwum – także „muzeum narzędzi fizycznych” i „gabinet historii naturalnej”, które 
służyły jako zbiór pomocy dydaktycznych z dziedzin nauk ścisłych, przyrodniczych oraz historii  
i historii sztuki. Szkoły starały się dość rzetelnie wywiązywać z nałożonego na nie obowiązku, gdyż 
od tego miał zależeć poziom nauczania. Brak wskazanych pomocy uniemożliwiałby poznawanie 
świata przez uczniów. Nie mogły tego zapewnić reprodukcje rycin, a ograniczone możliwości 
odbywania podróży sprawiały, że dostęp do zbiorów dla wielu wychowanków szkół był jedynym 
kontaktem z mniej lub bardziej egzotycznym światem poza Królestwem Polskim. Organizację ta-
kich kolekcji potwierdza „Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim”, 
gdzie w sekcjach poświęconych opisowi kolejnych szkół znajdują się zbiory naukowe z określeniem 
liczby zgromadzonych przedmiotów. Są to księgozbiory, mapy i wzory rysunkowe, „muzea” narzędzi 
matematycznych i fizycznych, gabinety mineralogiczne, gabinety historii naturalnej, czasem zwane 
też zbiorami „przyrodzonymi”15.

W stolicy Królestwa Polskiego idea wczesno XIX-wiecznego muzeum jako instytucji naukowej, 
znalazła najpełniejszy wyraz w zbiorach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Założona 
w 1816 r. uczelnia realizowała zasadę nauczania nie tylko poprzez wykłady, ale także za pomocą 
zdobywania bezpośredniego doświadczenia przez studentów w dziedzinie, w której podjęli studia. 

11  Sztuki wyzwolone, op. cit.
12  „Kurier Warszawski” 1835, nr 99, s. 529.
13  J. Pych, „Świątynia Zwycięstwa”. Kolekcja broni i historycznych pamiątek gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 
„Muzealnictwo” 2004, t. 45, s. 46–59.
14  Ibidem, s. 53.
15  Na głównie użytkowo-dydaktyczno-naukową rolę tych zbiorów wskazuje A. Tołysz, Edukacyjna funkcja 
muzeów polskich za I Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów [w:] Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej 
Rzeczpospolitej do roku 1918, red. T.F. de Rosset, A. Tołysz, M. Wawrzak, Toruń 2020, s. 65.
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Uczniowie nierzadko wspólnie z profesorami rozbudowywali zbiory uczelni, co nadawało ówczesne-
mu nauczaniu szczególny, pionierski i poniekąd partnerski charakter. W strukturach uniwersytetu 
zorganizowano ponad dwadzieścia oddziałów zbiorów, zwanych gabinetami, które gromadziły instru-
menty naukowe i okazy potrzebne do prowadzenia badań oraz nauczania. W ramach tej działalności 
mieszały się różne pasje: poznawania praw świata, systematyzowania, ale także wynalazczości oraz 
zamiłowania do historii i sztuki. O ile w gabinecie zoologicznym gromadzono wszelkie możliwe 
do zdobycia okazy zwierząt, aby układać je podług ówczesnych teorii porządkujących faunę, to już 
zbiory Ogrodu Botanicznego wymagały od studentów aktywnego zaangażowania w powstawanie 
kolekcji, tworzenie wielotysięcznego zielnika, rysunków i modeli badanych roślin. Profesorowie 
gabinetów lekarskich projektowali własne narzędzia chirurgiczne; podobnie twórcze były metody 
stosowane przez kuratorów laboratorium chemicznego czy gabinetu fizycznego, gdzie starano się 
najnowsze osiągnięcia nauki zaprezentować studentom w sposób doświadczalny przy pomocy od-
powiednich instrumentów, jak choćby maszyny do wywoływania piorunów. Ta użytkowa w swej 
istocie funkcja gromadzonych i konstruowanych obiektów nie była jedyną: do gabinetu modeli  
i rysunków architektonicznych sprowadzano lub też konstruowano na jego potrzeby makiety, które 
pozwalały nie tylko zapoznać się z estetyką wybranych budowli, ale także nauczyć praw inżynierii. 
Rozbierane na części modele schodów, mostów, sklepień, wiatraków sąsiadowały z otwieranymi 
makietami budowli świata starożytnego. Spośród nich zachował się niestety najprawdopodobniej 
tylko model łuku Konstantyna Wielkiego w Rzymie16.

Pragnieniem Stanisława Kostki Potockiego było udostępnienie w szczególny sposób zbiorów  
o charakterze artystycznym, dlatego jako minister oświecenia zdecydował o wybudowaniu na uczelni 
osobnego, dość dużych rozmiarów gmachu dla Oddziału Sztuk Pięknych. Jest to obecnie budynek 
nazywany Pomuzealnym, mieszczący siedzibę Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Sytuacja była o tyle wyjątkowa, że ani sam Oddział, ani nawet cały Wydział Nauk i Sztuk Pięknych, 
nie należał do najczęściej wybieranych przez studentów jednostek uniwersytetu. Pod względem fre-
kwencji zdecydowanie przegrywał bowiem z fakultetami prawa i medycyny. Do tej pory ponadto nie 
wzniesiono w Warszawie budynku tej wielkości, który poświęcony byłby wyłącznie sztuce. To z nim 
w szczególny sposób wiąże się historia warszawskiego muzealnictwa.

W ukończonym w 1821 r. gmachu przewidziano miejsce dla dwóch głównych kolekcji. Na parterze, 
w monumentalnej Sali Kolumnowej, umieszczono gabinet wzorów gipsowych, czyli kopii uważanych 
za najlepsze rzeźb antycznych i nowożytnych17. Kolekcja ta wywodziła się zresztą ze zbiorów króla 
Stanisława Augusta zakupionych od jego spadkobierców przez rząd królestwa. Na pierwszym piętrze 
natomiast, w długim, wysokim i dobrze oświetlonym wnętrzu miała znajdować się galeria obrazów. 
W mniejszych pomieszczeniach ulokowano wspomniany gabinet modeli i rysunków architektonicz-
nych. Rada uczelni zdecydowała się na tymczasową zmianę planu Potockiego co do galerii obrazów, 
umieszczając na pierwszym piętrze Gabinet Zoologiczny18. Zmiana ta okazała się permanentna, 

16  Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum UW, red. A. Stępień-Dąbrowska, K. Mordyński, 
Warszawa 2021, s. 14.
17  O historii kolekcji zob. Kolekcja odlewów gipsowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1809–1940  
[w:] Fidiasz, Michał Anioł i inni. Królewska i uniwersytecka kolekcja odlewów gipsowych w Warszawie,  
red. J. Miziołek, H. Kowalski, Warszawa 2012, s. 98–124; The history of regal and university collection of plaster 
casts in Warsaw, Plaster Casts of the Works of Art History of Collections. Conservation. Exhibition. Practice,  
red. W. Marcinkowski, T. Zaucha, Cracow 2010, s. 37–51.
18  Na temat Gabinetu Zoologicznego zob. Z. Fedorowicz, S. Feliksiak, 150-lecie Gabinetu Zoologicznego 
w Warszawie (1818–1968), oprac. P. Daszkiewicz, D. Iwan, H. Kowalski, D. Mierzwa-Szymkowiak, 
R. Zaborowski, „Memorabilia Zoologica”, NS 1, 2016 oraz H. Kowalski, J. Miziołek, Kronika Pałacu 
Kazimierzowskiego Feliksa Pawła Jarockiego, Warszawa 2016.
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galeria obrazów nigdy w tym miejscu nie powstała, wystawy artystyczne prezentowano w innych 
gmachach uniwersyteckich19, natomiast kolekcja zoologiczna w późniejszych czasach zdecydowanie 
poszerzyła miejsce zajmowane w budynku Pomuzealnym. Warto w tym miejscu wspomnieć, że utwo-
rzony na początku istnienia uniwersytetu Gabinet Zoologiczny od początku pełnił rolę muzealną. 
Z czasem potężne zbiory Gabinetu stały się podstawą dla utworzenia w roku 1919 Narodowego Mu-
zeum Przyrodniczego w Warszawie20. W 1921 r. nastąpiła zmiana nazwy i jednostkę przemianowano 
na Polskie Państwowe Muzeum Przyrodnicze, a następnie w 1928 na Państwowe Muzeum Zoolo-
giczne. Z punktu naszych rozważań najważniejszy był jednak publiczny charakter prezentowanych  
w budynku Pomuzealnym zbiorów. Służyły one nie tylko do celów dydaktycznych i naukowych, ale 
także zostały udostępnione szerokiej publiczności. Informacja o tym, że gabinety zoologiczny, wzorów 
gipsowych oraz mineralogiczny są otwarte w określone dni tygodnia znajdowała się w XIX-wiecznych 
przewodnikach turystycznych po Warszawie wraz z opisem innych zbiorów uczelni, które także były 
dostępne na specjalne żądanie. W czasach, gdy nie było w Warszawie ani ogrodu zoologicznego, 
ani innych instytucji prezentujących zbiory rzeźby, kolekcja uniwersytecka pełniła rolę powszechnie  
i łatwo dostępnej, demokratycznej ze względu na publiczność, instytucji o charakterze muzeum.  
W tym sensie różniła się od słynnej kolekcji wilanowskiej (także opisywanej w przewodnikach). 
Co więcej, zbiory nie zostały zamknięte wraz z uczelnią po powstaniu listopadowym, ale dalej funk-
cjonowały, wpisując się w kulturalny krajobraz miasta jako atrakcja turystyczna, upowszechniająca 
wiedzę i kształcąca wrażliwość estetyczną.

Muzea jako przejaw aktywności społecznej

Brak stałego muzeum sztuki do pewnego stopnia rekompensowały publiczne wystawy sztuk pięknych 
odbywające się co kilka lat od 1819 r. Prezentowano na nich przede wszystkim dzieła rodzimych 
twórców związanych ze środowiskiem warszawskim, a istotną rolę w tych pokazach odgrywali 
malarze i studenci Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego21. Po zamknięciu uczelni tradycję 
tę udało się utrzymać jeszcze do 1845 r., jednak wówczas nastąpiła dłuższa przerwa w ekspozy-
cjach artystycznych. Władze zaborcze nie były zainteresowane w animowaniu życia kulturalnego  
w Warszawie. Dopiero inicjatywa podjęta przez twórców skupionych wokół Wojciecha Gersona 
doprowadziła do założenia Krajowej Wystawy Sztuk Pięknych w 1858 r.22 Gerson wraz z Marcinem 
Olszyńskim i Alfredem Schouppé uzyskali zgodę od Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 
na założenie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w 1860 r. Towarzystwo postawiło sobie za cel 
edukację artystyczną społeczeństwa poprzez organizowanie wystaw, zakupy wybranych dzieł sztuki 
i stworzenie z nich kolekcji narodowej. Udzielano także stypendiów artystom, a nawet przewidziano 
działania o charakterze promocyjnym, upowszechniającym wiedzę o sztuce, poprzez przyznawanie 
nagród dla publiczności w formie reprodukcji dzieł sztuki. Początkowo towarzystwo miało kłopoty 
z ustaleniem stałej siedziby. Wynajmowano wnętrza w budynkach skupionych przy Krakowskim 

19  W gmachach Porektorskim (1819), Pomuzealnym (1821, 1823), Audytoryjnym (1825), Mineralogicznym 
(1828). S. Kozakiewicz, Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819–1845, Warszawa 1952, s. XXI.
20  Zbiory te zostały połączone z prywatnymi zbiorami rodziny Branickich, zob. Rozporządzenie Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia Narodowego Muzeum Przyrodniczego  
w Warszawie, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1919 (rok II), nr 10/11 (z 1 listopada 1919 r.), poz. 6, s. 321–322; 
na temat historii muzeum zob. Z. Fedorowicz, S. Feliksiak, op. cit.; zob. także: J. Dzik, Narodowe Muzeum 
Przyrodnicze; historia i marzenia, „Ewolucja” 2004, nr 2, s. 47–57.
21  S. Kozakiewicz, Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819–1845, Warszawa 1952, s. XVII–XVIII.
22  D. Konstantynów, Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych (1858–1860). Z historii życia artystycznego Warszawy 
połowy XIX wieku, Warszawa 2012.
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Przedmieściu, aby urządzić wystawę z działami malarstwa i rzeźby, eksponowanymi od miesiąca do 
roku. Środki na własną siedzibę udało się zorganizować dzięki ofiarności polskiego społeczeństwa, 
która umożliwiła wybudowanie ukończonego na początku XX w. wspaniałego gmachu przy ob. 
placu Małachowskiego. Sam proces organizowania instytucji, jak i wzniesienia dla niej stałej siedziby, 
miał charakter całkowicie społeczny, co charakteryzowało Zachętę jako „inicjatywę obywatelską”23.

Towarzystwo miało pomagać studentom Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, która powstała  
w środowisku dawnego Oddziału Sztuk Pięknych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego  
i działała na terenie zamkniętej uczelni, korzystała także z uniwersyteckich zbiorów. Ze szkołą zwią-
zane jest powstanie Muzeum Sztuk Pięknych, instytucji, która była zalążkiem obecnego Muzeum 
Narodowego w Warszawie.

Aleksander Wielopolski, dawny uczeń Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a w połowie  
XIX w. aktywny polityk piastujący od 1861 r. urząd dyrektora Komisji Rządowej Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, przeprowadził reformy, w wyniku których w 1862 r. reaktywowano 
uczelnię wyższą pod nazwą Szkoły Głównej Warszawskiej oraz powołano Muzeum Sztuk Pięknych24. 
Zbiory tej instytucji miały opierać się na dawnych artystycznych kolekcjach uniwersyteckich i na 
dziełach malarskich wytworzonych w Szkole Sztuk Pięknych25. To właśnie na pozyskiwanie obrazów 
dyrektor Justynian Karnicki kładł największy nacisk w pierwszych latach działalności muzeum.  
Ponieważ sale muzealne były równocześnie salami dydaktycznymi szkoły – mieściła się ona w gmachu 
Audytoryjnym na terenie uczelni – zatem prezentowane dzieła malarstwa europejskiego miały także 
cel edukacyjny. Zbiory powiększały się nie tylko dzięki zakupom, ale także za sprawą ofiarności 
polskiego społeczeństwa, które postrzegało instytucję jako ważny element zachowania tożsamości.

Po zreorganizowaniu polskiej Szkoły Głównej w rosyjski Cesarski Uniwersytet Warszawski, władze 
uczelni nie były zainteresowane goszczeniem na swoim terenie Muzeum Sztuk Pięknych. Od 1869 r.  
do końca wieku stawiało ono czoła podobnym problemom co Towarzystwo Zachęty. Szukano ra-
tunku w przekazaniu zbiorów magistratowi miejskiemu, jednak dopiero odzyskanie pewnej formy 
samorządności w 1916 r., po ustąpieniu Rosjan z Warszawy, umożliwiło otwarcie poważnej dyskusji 
na temat siedziby dla instytucji, której nazwa w tym samym roku została przemianowana na Muzeum 
Narodowe w Warszawie. Dorota Folga-Januszewska zwróciła uwagę, że „Muzeum Narodowe bywało 
częstym tematem dyskusji, a rozbudzona po latach tożsamość narodowa warszawiaków zaowocowała 
wzmożoną falą darów i zapisów cennych kolekcji na rzecz muzeum”26. To właśnie zainteresowanie 
społeczeństwa losem instytucji umożliwiło w odrodzonej Polsce budowę olbrzymiego gmachu dla 
muzeum. 

Na terenie warszawskiej uczelni w 1869 r. pojawiła się jeszcze jedna istotna inicjatywa oddolna  
o charakterze muzealniczym. Hipolit Skimborowicz, pracownik biblioteki Szkoły Głównej, publicysta 
i pisarz, uzyskał zgodę na utworzenie Muzeum Starożytności, które zajęło cztery sale na parterze 
pałacu Kazimierzowskiego27. Trzon zbiorów instytucji stanowiły kolekcje dawnego Królewskiego 
Uniwersytetu. Inicjatywa Skimborowicza pomogła więc zapobiec rozproszeniu zbiorów i umożliwiła 

23  A. Morawińska, Zachęta: inicjatywa obywatelska [w:] 200 lat…, op. cit., s. 235.
24  Skomplikowane losy zabiegów o powołanie szkoły naświetla G.P. Bąbiak, Szkoła Główna Warszawska 
(1862–1869), Warszawa 2019, s. 21–46.
25  Ustawa o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim z dnia 20 maja 1862 r.
26  D. Folga-Januszewska, Muzeum Sztuk Pięknych i Muzeum Narodowe w Warszawie 1862–2004 [w:] 200 
lat…, op. cit., s. 67.
27  P. Jaworski, Sztuka starożytna w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego [w:] Kultura artystyczna Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ars et Educatio, red. J. Miziołek, Warszawa 2003, s. 470.
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pozostawienie ich na uczelni, aby dalej pełniły swoją rolę edukacyjną. Wiedza o ich pochodzeniu 
uświadamiała także społeczeństwu patriotyczny wymiar nauki. Niedługo bowiem po założeniu 
muzeum Szkoła Główna uległa kasacji, a zaprowadzenie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
wiązało się z reorganizacją, która stanowiła zagrożenie dla z poświęceniem zbieranych niegdyś dóbr 
kultury i nauki. Od 1871 r. muzeum nosiło nazwę Gabinetu Archeologicznego, a skoncentrowanie 
się na zabytkach historycznych, etnograficznych i artefaktach kultury pradziejowej i śródziem-
nomorskiej sprawiło, że placówka stała się zaczynem zbiorów o charakterze archeologicznym28.  
Walor edukacyjny zbiorów nie był oczywiście przypadkowy. Zdaniem Jerzego Kolendo początkowo 
Skimborowicz – zresztą śladem wcześniej omawianych tu placówek – „myślał o wprowadzeniu do 
warszawskiej uczelni nauczania archeologii”29. 

Losy gabinetu charakteryzowały te same trudności lokalowe, co innych instytucji tego typu. Popra-
wiły się one wraz z oddaniem do użytku nowego budynku dla biblioteki uniwersyteckiej. Od 1903 r. 
zbiory archeologiczne i numizmatyczne znajdowały się na drugim piętrze pałacu Kazimierzowskiego 
i udostępnianie były publiczności w niedzielę30. Kolekcja znacząco ucierpiała podczas wycofywania 
się Rosjan z Warszawy w 1915 r., a następnie podczas II wojny światowej.

Innego rodzaju przejawem szlachetnej inicjatywy oddolnej – w okresie braku zainteresowania ze 
strony zaborczych władz – było utworzenie w 1875 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Inicjatorem 
instytucji był ks. Jan Tadeusz Lubomirski, który przy pomocy Józefa Zamoyskiego, prof. Jakuba Na-
tansona oraz wsparcia finansowego domu handlowego Hielle i Diettrich, doprowadził do rozpoczęcia 
działalności placówki31. Charakterystyczne jest to, że pierwsze zbiory pochodziły prawie całkowicie 
z darów społeczeństwa. Już wkrótce po rozpoczęciu pracy instytucja liczyła ich ok. 2000. Zostały 
one pogrupowane w działach: pracowni chemicznej, bibliotece, stacji oceny nasion oraz w salach 
rysunkowych. Te ostatnie dały początek kolejnej instytucji pod nazwą Muzeum Rzemiosł i Sztuki 
Stosowanej, utworzonej w 1891 r. przez polskich społeczników i przemysłowców w celu założenia 
szkoły rzemieślniczej. Obu instytucjom muzealnym przyświecał zresztą podobny cel: łączyły one 
swą działalność wystawienniczą z warsztatami, wykładami i kursami, stanowiły też ośrodek, wokół 
którego powstawały towarzystwa, redakcje i pracownie. Ten bardzo istotny walor animowania życia 
kulturalnego i naukowego muzea zawdzięczały właśnie oddolnemu sposobowi ich organizowania. 
Wyrażały pragnienia społeczeństwa, wyrastały z żywej potrzeby manifestowania swojej tożsamości 
i spełnienia intelektualnego.

Muzea miejskie i państwowe

Wraz z odzyskaniem niepodległości, a nawet jeszcze wcześniej, bo po opuszczeniu Warszawy przez 
Rosjan w 1915 r., pojawiły się zdecydowanie lepsze możliwości działania na polu edukacji i kultury 
dla społeczeństwa polskiego. Rodzima społeczność akademicka natychmiast reaktywowała Uni-
wersytet Warszawski i założyła Politechnikę. Stało się możliwe tworzenie instytucji muzealnych 
o charakterze publicznych zbiorów utrzymywanych przez władze miejskie lub państwowe. Nie 
ma możliwości wymienienia ich wszystkich w tej pracy, warto jednak skupić się na wybranych 
placówkach, aby uchwycić istotę zagadnienia.

28  J. Kolendo, Zbiory zabytków archeologicznych oraz kolekcje numizmatyczne na Uniwersytecie Warszawskim  
w latach 1816–1915 [w:] Dzieje archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1993, s. 33.
29  J. Kolendo, Zbiory zabytków pradziejowych na Uniwersytecie Warszawskim, „Światowid” 2002, nr 4, s. 92.
30  Ibidem, s. 96. 
31  Dwudziestopięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, APW, Zbiór Korotyńskich, 
72/201/0/6/55, k. 6.
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W niepodległej Polsce szybko rozwinęło się Muzeum Narodowe w Warszawie, którego ideowa 
geneza została już przedstawiona wyżej. W warunkach tworzącej się państwowości muzeum otrzy-
mało specjalną rangę – uwypukloną w nazwie – i stało się prawdziwie publiczną, a nie prywatną, 
skarbnicą kultury i historii narodowej. Instytucja została profesjonalnie zorganizowana, podzielona 
na działy naukowe, kierowała się również świadomą strategią nabywania zbiorów. Istotne zmiany  
w stosunku do XIX-wiecznej tradycji wyglądu sal wystawowych dotyczyły nowej estetyki ekspozycji, 
co szczególnie uwidoczniło się w trakcie pierwszych wystaw poświęconych twórczości Aleksandra 
Gierymskiego i malarzy martwej natury. Wcześniej obrazy szczelnie wypełniały ściany, tymczasem 
w nowoczesnej, zdecydowanie bardziej rozluźnionej aranżacji, każde z płócien eksponowane było 
jako osobne dzieło, a równocześnie stanowiło część tematycznej grupy. Oznaczało to pewne prze-
wartościowanie, które określało „artystyczną geografię przedwojennej Warszawy”32. Zachęta ze swoją 
historyczną galerią była ostoją tradycjonalizmu, podczas gdy Muzeum Narodowe w modernistycznym 
gmachu przedstawiało się jako instytucja nowoczesna.

Nieco inaczej określone priorytety wpłynęły na założenie Muzeum Wojska Polskiego, choć w przy-
padku tej instytucji także świadomie postrzegano oddziaływanie ekspozycji na odbiorcę. Muzeum 
to wywodzi się z Działu Wojskowego MNW, a jego siedzibę urządzono w tym samym gmachu33. 
Myśl, która przyświecała powołaniu instytucji poświęconej orężu polskiemu pokazała, że wraz 
z „potrzebą chwili stała się konieczność podjęcia działań w zakresie wychowania patriotycznego 
i obywatelskiego oraz kształtowania poczucia solidarności i wspólnoty interesów narodowych. Uzna-
no, że ideę politycznego wychowania narodu, a przede wszystkim młodzieży, łatwiej i lepiej będzie 
można realizować w muzeum wojska, gdzie znajdą się wywołujące głębokie wzruszenie i najbardziej 
poruszające wyobraźnię zwiedzających pamiątki osobiste po dawnych bohaterach, po poległych, po 
wielce zasłużonych oddziałach bojowych”34. Muzeum miało mieć więc rolę edukacyjną, popartą 
silnym przekazem emocjonalnym.

Idea powołania instytucji gromadzącej zbiory pedagogiczne przechodziła ewolucję charakterystycz-
ną dla niejednoznaczności terminu „muzeum”. Jeszcze w 1905 r. kurator warszawskiego okręgu 
naukowego planował utworzenie tego typu placówki przy inspekcji szkół warszawskich35. Miały 
się w niej znaleźć gabinety typowe dla szkół, obejmujące przyrządy do nauczania i zbiory przy-
rodnicze. W tym znaczeniu muzeum nie różniłoby się zbytnio od popularnych kolekcji pomocy 
naukowych, jego celem nie byłoby natomiast upamiętnianie i badanie historii oświaty.

Sprawa założenia Muzeum Pedagogicznego, wysunięta już w nowych warunkach politycznych, 
bo w okresie okupacji Warszawy przez wojska niemieckie podczas I wojny światowej, miała 
już charakter oddolnej inicjatywy społecznej, niepozbawionej zapewne intencji patriotycznej. 
W 1916 r. profesor matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Samuel Dickstein złożył memoriał 
do Zarządu Miasta wskazujący na konieczność zorganizowania Muzeum Pedagogicznego i za-
oferował własne wsparcie materialne tej inicjatywy oraz podarowanie części swoich zbiorów36. 

32  A. Morawińska, Zachęta: inicjatywa obywatelska [w:] 200 lat…, op. cit., s. 240.
33  Muzeum zajęło „tymczasowo” południowe skrzydło Muzeum Narodowego, co ze względu na wojnę 
i trudny okres powojenny przemieniło się w sytuację permanentną. W chwili pisania artykułu trwają 
zaawansowane prace nad nowoczesną siedzibą dla Muzeum Wojska Polskiego w historycznych murach 
Cytadeli Warszawskiej.
34  J. Macyszyn, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie [w:] 200 lat…, op. cit., s. 270.
35  A. Tołysz, Warszawa, 1917, Muzeum Pedagogiczne, Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci”, 
muzeumpamieci.umk.pl/?p=4988 [dostęp: 10.03.2022].
36  W sprawie muzeum pedagogicznego, „Godzina Polski. Dziennik Polityczny, Społeczny i Literacki” 1916,  
nr 145, s. 5.
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Założeniem placówki zajęła się sekcja do spraw szkolnych Zarządu Miasta. Muzeum zostało 
otwarte 1 września 1917 r. w budynku przy ul. Jezuickiej 4 na Starym Mieście37. Jak zauważała 
redakcja „Gazety Porannej”: „Rozwój szkolnictwa wyższego wymaga wielu urządzeń i instytucji, 
któreby ułatwiały nauczycielstwu pogłębianie swej wiedzy pedagogicznej i znajomość najnowszych 
zdobyczy w dziedzinie metod nauczania. W tym celu, wzorem wielu państw europejskich, w któ-
rych każdy prawie znaczniejszy ośrodek oświatowy posiada muzeum pedagogiczne, gromadzące 
pomoce naukowo-dydaktyczne dla użytku sfer nauczycielskich, w Warszawie powstała podobna 
instytucja”38. Z tej relacji prasowej możemy dowiedzieć się, że za jedno z ważniejszych zadań 
placówki uważano przedstawianie nauczycielom aktualnych metod i pomocy dydaktycznych, 
nie zaś gromadzenie zabytków i wiedzy historycznej. Była więc to raczej instytucja działająca na 
polu doszkalania zawodowego.

W ciągu następnych lat właśnie w tym kierunku poszedł rozwój placówki. Jak donosił „Głos Polski” 
z 1926 r., w siedzibie Muzeum Pedagogicznego znajdował się Państwowy Instytut Nauczycielski39 
i Towarzystwo Wychowania Przedszkolnego. Udostępniano tam publiczności wystawę „Wychowa-
nie przedszkolne”, organizowano zjazdy i obrady40. Zbiory instytucji zostały zniszczone podczas  
II wojny światowej.

Idea powołania Muzeum Kolejnictwa związana była z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. Nie-
stety na realne stworzenie jednostki należało czekać blisko 10 lat. Zostało ono założone w 1928 r.41, 
jako instytucja o dojrzałym już ujęciu gromadzenia, badania i udostępniania zabytków, a także 
obrazowania omawianych zagadnień przy pomocy zaawansowanych pomocy ekspozycyjnych. 
Placówka została otwarta w dwóch salach Dworca Głównego42, jak nazywano w dwudziestoleciu 
międzywojennym zabytkowy już gmach dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Dość szybko, bo już 
w 1931 r., instytucja zajmowała 20 sal o powierzchni 780 m2 w gmachu przy Nowym Zjeździe 143.  
Było to więc muzeum pokaźnych rozmiarów i to w dodatku umiejscowione w bardzo atrakcyjnym 
punkcie stolicy. W swojej formie przetrwało do 1938 r., kiedy to 15 grudnia przekształcono je  
w Muzeum Komunikacji44.

Podobnie jak w wypadku organizowania poprzednio omawianych instytucji, tak i założeniu Mu-
zeum Kolejowego przyświecały nie tylko idee czysto naukowe, ale także patriotyczne. Jak zauważyła 
Walentyna Rakiel-Czarniecka badająca dokumenty związane z organizacją instytucji, „spomiędzy 

37  Jednostka została umieszczona w miejscu o bogatej historycznej przeszłości edukacyjnej. Pod tym samym 
adresem przez kilkadziesiąt lat mieścił się Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, co ciekawe, 
z istniejącymi w jego strukturach gabinetami naukowymi, niekiedy określanymi mianem muzealnych, zob. 
H. Kowalski, Siedziba Wydziału Lekarskiego i Instytutu Położniczego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 
„Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2014, t. 20, z. 1, s. 159–177.
38  Otwarcie muzeum pedagogicznego, „Gazeta Poranna” 1917, nr 305, s. 3.
39  Powołany Okólnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 sierpnia  
1921 r. APW, 72/219/0.
40  Zaciszne ognisko wiedzy i kultury, „Głos Polski” 1926, nr 106, s. 4.
41  J. Kamiński, J. Sankowski, 75 lat Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, „Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Historii Techniki VI” 2006, s. 111.
42  O powierzchni 350 m², zob. ibidem.
43  Zob. Polskie Muzeum Kolejowe, „Gazeta Handlowa” 1931, nr 282, s. 1.
44  Ibidem, s. 113; działalność Muzeum Komunikacji została zakończona w 1957 r., następnie w roku 1967 
powołano Muzeum Kolejnictwa; na temat powojennych losów muzeum zob. Z. Tucholski, Straty wojenne  
i zniszczenia Muzeum Komunikacji w Warszawie, „Kronika Warszawy” 2011, nr 2 (146), s. 39–52 oraz Z. Tucholski, 
Powojenna odbudowa Muzeum Komunikacji w Warszawie, „Kronika Warszawy” 2012, nr 1 (147), s. 23–34.
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linijek tekstów zawartych w materiałach źródłowych wypływa entuzjazm ludzi odbudowujących 
Polskę, ich pasja, umiłowanie ojczyzny, patriotyzm, poświęcenie”45.

Wysiłek włożony w pieczołowite opracowanie ekspozycji opłacił się. Jak donosił informator 
instytucji, miesięcznie odwiedzało ją kilka tysięcy osób, głównie młodzieży szkolnej. Eks-
ponaty uwzględniały wymogi muzeum technicznego i musiały w owym czasie prezentować 
się bardzo atrakcyjnie. Były to modele i makiety dworców, mostów, portów, lokomotyw, 
różnego typu urządzeń, a także całe dioramy. „Całość daje bogaty materiał do popularnego 
zaznajomienia się z kolejnictwem w Polsce, jak również do fachowych studiów nad nim, 
jednocześnie zaś zaznajamia z licznymi zagadnieniami, które nasuwa nauka w stosunku do 
Polski współczesnej”46.

25 stycznia 1938 r. otwarto Międzynarodowe Muzeum Walki z Alkoholizmem47. Otwarcie było 
pokłosiem XXI Międzynarodowego Kongresu Przeciwalkoholowego48. Prezentacja warszawskiej 
delegacji wywarła na tyle duże wrażenie, że większość wystawców postanowiła przekazać „ekspo-
naty” Polskiemu Komitetowi Organizacyjnemu Kongresu, jako zaczątek muzeum. Zgromadzone 
zbiory komitet przekazał Towarzystwu Walki z Alkoholizmem „Trzeźwość”, które zobowiązało się 
organizacyjnie doprowadzić do utworzenia placówki muzealnej.

Wsparcie dla towarzystwa musiało być niezwykle mocne, albowiem raptem po czterech miesiącach 
otwarto ekspozycję w budynku przy ul. Oboźnej 4 – w siedzibie organizatora.

Inauguracja, niezwykle uroczysta, zgromadziła m.in. ministra opieki społecznej Mariana Zyndrama 
Kościałkowskiego, biskupa polowego Wojska Polskiego ks. Józefa Gawlina, metropolitę prawosław-
nego Dionizego, biskupa J. Burschego oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego49, ambasad50  
i wielu organizacji lekarskich, społecznych i oświatowych51. Podczas otwarcia przemawiali: minister 
Witold Chodźko, Kazimierz Kalinowski (prezes Zarządu Towarzystwa), redaktor Jan Szymański 
oraz minister Marian Zyndram Kościałkowski.

Szymański w swoim wystąpieniu podkreślił, że celem i zadaniem powstającego muzeum będzie 
„ułatwienie możności poznania form i objawów alkoholizmu oraz zobrazowanie usiłowań zwalczania 
tej klęski w rozmaitych czasach i krajach”52. Jednostka miała dodatkowo ugruntowane dwa „główne 
zadania”: dydaktyczne i naukowe, przy „poważnym znaczeniu propagandowym”. Szymański pod-
kreślił, że „każde Muzeum jest placówką naukową i oświatową i w każdym społeczeństwie stanowi 
poważny i niezbędny element kulturalny”. 

45  W. Rakiel-Czarniecka i in., Dzieje Muzeum Kolejnictwa/Stacji Muzeum w latach 1927–2018, Warszawa 
2018, s. 4. 
46  Muzeum Kolejowe, broszura, Archiwum Państwowe Warszawy, Zbiór Korotyńskich 72/201/0/6, k. 37.
47  Międzynarodowe Muzeum walki z alkoholizmem w Warszawie [w:] Trzeźwość: organ Polskiego Towarzystwa 
Walki z alkoholizmem, Warszawa 1938, s. 322; muzeum określano również mianem Przeciwalkoholowego 
bądź Antyalkoholowego, zob. Międzynarodowe muzeum przeciwalkoholowe otwarto w Warszawie, „Gazeta 
Zbrojna” 1938, nr 26, s. 6.
48  Kongres odbył się we wrześniu 1937 r.
49  Posłowie z Grecji, Czechosłowacji, Austrii, Finlandii, Brazylii i Meksyku.
50  Francuskiej, angielskiej, włoskiej; w tym poselstwa ze strony Rumunii, Łotwy, Bułgarii i Estonii; w sumie 
podczas otwarcia byli obecni przedstawiciele z 22 krajów.
51  Zob. Międzynarodowe Muzeum walki…, op. cit., s. 322–324.
52  Ibidem, s. 328.
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Otwarcie jednostki nastąpiło poprzez przecięcie błękitnej wstęgi. Zaproszonych gości oprowadził 
kierownik muzeum Jan Szymański. Eksponaty rozmieszczono w 7 salach. W ponad 500 obiektach 
odnaleźć można było m.in. tablice, plakaty, wykresy, rysunki i zdjęcia. 

To pierwsze „na świecie Międzynarodowe Muzeum walki z alkoholizmem” w swoich założe-
niach miało składać się z 24 działów: działu propagandy, działu badań naukowych, zagadnień 
alkoholizmu w sztukach plastycznych, historii walki z alkoholizmem, lecznictwa alkoholików, 
profilaktyki przeciwalkoholowej, zagadnień technicznych zastosowań spirytusu, propagandy 
poalkoholowej, napojów bezalkoholowych, a następnie alkoholizmu i zdrowia, gruźlicy, chorób 
wenerycznych, dziedziczności, dziecka, szkoły, przestępczości i samobójstwa, nieszczęśliwych 
wypadków, kobiet i rodziny, wojska, kościoła, wydajności pracy, alkoholu jako źródła dochodów 
państwowych, komunalnych i gminnych, alkoholu jako zagadnienia ekonomicznego, wycho-
wania fizycznego i sportu. W rzeczywistości jednostka muzealna na początku swojej drogi była 
raczej formą wystawy. Obszernie projektowana przyszłość muzeum niestety zakończyła się wraz 
z wybuchem wojny.

Słowa Kazimierza Kalinowskiego: „Nie wątpię jednak ani na chwilę, że nasza ambitna stolica zechce 
mieć taką nową instytucję wśród swoich przybytków kultury”53, do dziś nie znalazły potwierdzenia.

Zakończenie

Wojna przyniosła ogromne zniszczenia Warszawy. W wielkim stopniu ucierpiało też stołeczne 
muzealnictwo. Niemniej wystawiona w kilka lat po wojnie legitymacja członkowska Związku 
Muzeów w Polsce54, pozwalająca na „wolny wstęp”, w swoim spisie zrzeszonych jednostek muze-
alnych wymieniała aż 13 już działających instytucji z Warszawy zapraszających na swoje ekspo-
zycje. Były to: Muzeum Narodowe z Oddziałami w Wilanowie i Nieborowie, Muzeum Wojska 
Polskiego z Oddziałami w Malborku i Wrocławiu, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Muzeum 
Komunikacji, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej, 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Muzeum Techniki i Przemysłu, Państwowe Muzeum Zoolo-
giczne, Muzeum Ziemi, Zakład Szkolenia Rzemiosła, Muzeum Kultur Ludowych oraz Muzeum 
Archeologiczne im. E. Majewskiego T.N.W. 

Służebna i edukacyjna rola wielu muzeów w Warszawie zakończyła się bądź też osłabła wraz z wy-
buchem II wojny światowej. Niektóre z muzeów przestały istnieć, inne poniosły straty w zbiorach 
podczas działań wojennych, kolejne zostały ukierunkowane mocno propagandowo po 1945 r.

Bez względu jednak na straty, możemy być pewni, że muzea, budując postawy patriotyczne poprzez 
swoje wystawy, z pewnością przez lata niewoli oraz późniejszej niepodległości umacniały świado-
mość Polaków co do wartości i dumy z bycia mieszkańcem kraju nad Wisłą. Świadomość ta była 
niezwykle ważna zarówno na początku kolejnej wojny, jak również w czasie lat okupacji, także 
tych powojennych. To jednostki takie jak Muzeum Archeologiczne czy Etnograficzne dobitnie 
uświadamiały nam, skąd pochodzimy, kim jesteśmy i jak bardzo jesteśmy związani z ziemiami, 
na których żyjemy. 

53  Ibidem, s. 326.
54  Legitymacja, a w rzeczywistości karta wolnego wstępu nr 354/49, należąca do prof. Michała Walickiego, 
kustosza Muzeum Narodowego w Warszawie, zob. Archiwum PAN, Materiały Michała Walickiego, sygn. 
III-178, k. 30; na temat Związku Muzeów w Polsce, zob. A. Murawska, Związek Muzeów w Polsce w latach 
1914–1939, „Muzealnictwo” 2015, t. 56, s. 115–125.
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W 1938 r. Aleksander Patkowski tak oto skonkludował artykuł zatytułowany Wartość społeczna i rola 
wychowawcza muzeów55: „«Uznanie się w jestestwie swoim» pozostaje w związku z faktem, iż oświata 
dorosłych zdobywa poważniejsze sukcesy wtedy, gdy staje się narzędziem zaspokajającym głęboko 
ukryte potrzeby społeczne, a więc osobliwe poczucie przynależności do określonej kultury. Państwo 
i polityka wyzyskują w sposób powierzchowny, jaskrawy, a często prostacki «paradę historii», co 
czasem doprowadza do szowinistycznych przejawów zbiorowej histerii. Tym niemniej, stwierdzają 
Amerykanie, «pogłębić kulturę współczesną może utrzymanie ciągłości i związku z przeszłością, co 
bodaj stanowi istotną skłonność psychiczną każdego obywatela». Wychowanie patriotyczne zostało 
dzisiaj ogłuszone przez propagandę, która wysila się na nieprawdopodobnie powierzchowne efekty. 
Nie będą one długo trwały. Środki, jakimi rozporządza wychowanie patriotyczne, znajdują się 
gdzie indziej; będą nimi: i zrozumienie, wżycie się w środowisko narodowe, regionalne lub lokalne, 
i czynny, badawczy stosunek do rzeczywistości; wtedy odsłonią się perspektywy i możliwości wyżycia 
umysłu i serca ludzkiego. Oświata muzealna, zarówno na polu sztuki, jak i nauki, gotowa wypełnić 
jedną z najpoważniejszych luk naszej cywilizacji. Prowadzi obywateli dorosłych do źródeł poznania 
środowiska własnego w sposób, jaki nie jest dostępny instytucjom innym. Dla demokracji nie to jest 
ważne, że jej obywatele myślą jednako, lecz to, iż myślą poprawnie: rozsądnie i mądrze”56.

W sumie czas przed nastaniem niszczącej wojny zapowiadał się naprawdę ciekawie dla warszawskiego 
środowiska muzealnego. Nowe inwestycje, nowe pomysły na kolejne jednostki muzealne, rozwój 
dotychczasowych kolekcji prowadziły w kierunku, można by rzec, świetlanym. 

55  A. Patkowski, Wartość społeczna i rola wychowawcza muzeów, „Praca Oświatowa” 1938, nr 4, s. 1–10.
56  Ibidem, s. 10.
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Iwona Luba

Koncepcje muzealnicze Tadeusza Dobrowol-
skiego oraz Mariana Minicha – na przykła-
dach Muzeum Śląskiego w Katowicach  
oraz Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki  
im. J. i K. Bartoszewiczów w Łodzi 

Diagnoza

Tadeusz Dobrowolski (1899–1984) w Zagadnieniach muzealnictwa przedstawił diagnozę polskiego 
muzealnictwa doby II Rzeczypospolitej, wyróżniając najciekawsze, jego zdaniem, instytucje mu-
zealne: 

„Wprawdzie Mały Rocznik Statystyczny (1937) wymieniał w Polsce 147 muzeów, a do Związku 
Muzeów w Polsce należało 109 instytucji muzealnych, ale znakomita ich większość nie zawsze 
zasługiwała na nazwę muzeum. Na dobrą sprawę posiadała Polska zaledwie 8 muzeów na po-
ziomie europejskim – i to z pewnymi zastrzeżeniami. Mamy na myśli: w Warszawie Muzeum 
Narodowe, Muzeum Wojska, w Krakowie Muzeum Narodowe i Czartoryskich (w gmachu nie 
nadającym się do swego celu), we Lwowie Galerię Malarstwa Polskiego i Muzeum Przemysłu 
Artystycznego, w Poznaniu Muzeum Wielkopolskie, w Katowicach Muzeum Śląskie, na skutek 
wojny właściwie niesfinalizowane”1.

Dobrowolski przedstawił trzeźwą i krytyczną ocenę kondycji polskich muzeów, ich przestrzeni  
i możliwości ekspozycyjnych oraz miażdżącą ocenę stanu posiadanych przez muzea kolekcji. Z ogólnej 
liczby 147 instytucji muzealnych pozytywnie ocenił zaledwie 8, wśród których znalazło się Muzeum 
Śląskie, współtworzone i kierowane przez niego – z ogromnym potencjałem ekspozycyjnym, lecz 
niezrealizowanym z powodu wybuchu II wojny światowej i zburzenia nieukończonego jeszcze no-
wego gmachu na krótko przed planowanym oddaniem go do użytku, z zaplanowanymi szczegółowo 
galeriami. Z mniejszych placówek za warte wyróżnienia uznał Muzeum Historii i Sztuki w Łodzi, 
„urządzone jak na nasze stosunki starannie i celowo”2, co było zasługą dwóch kolejnych dyrektorów: 
Przecława Smolika (1877–1947)3 oraz Mariana Minicha (1898–1965)4. 

1  T. Dobrowolski, Zagadnienie muzealnictwa, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1946, nr 181, s. 163.
2  Ibidem.
3  P. Smolik, Memorjał w sprawie braków i potrzeb muzeów miejskich m. Łodzi, „Czasopismo Przyrodnicze 
Ilustrowane” 1931, nr 1–2, s. 71–74; P. Kurc-Maj, Rola inicjatyw i kolekcji prywatnych w muzealnictwie 
polskim na przykładzie polityki budowania zbiorów w Muzeum Sztuki w Łodzi w latach międzywojennych  
i bezpośrednio powojennych XX wieku [w:] Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, red. T.F. de Rosset,  
A. Kluczewska-Wójcik, A. Tołysz, Warszawa 2015, s. 81–93.
4  Szerzej: Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia. Tom 1, red. A. Jach, K. Słoboda, J. Sokołowska, 
M. Ziółkowska, Łódź 2015 i podana tam bibliografia.



114 _ I .  Kształtowanie  s ię  polsk iego muzealn ictwa do 1945 roku

Tadeusz Dobrowolski zaproponował własną typologię, klasyfikację międzywojennych muzeów, 
odmienną od powszechnie przyjętej, rzeczowo ją uzasadniając:

„W muzealnictwie polskim rozróżniano np.: 1) muzea na rodowe (np. w Warszawie i Krakowie) 
ze zbiorami ogólnopolskimi i światowymi, 2) c ent ra lne – specjalne, np. zabytków przedhi-
storycznych, etnograficznych, przyrodniczych np. w stolicach województw, oraz 4) lok a lne , 
ograniczone do powiatu czy jednego miasta. Pośród przytoczonych wyżej nazw budzi wątpliwości 
termin «Muzeum Narodowego» w obecnym ujęciu, który powinno by się zastąpić raczej pojęciem 
muzeum t y pu ogólnego, skoro muzea te z zasady wielodziałowe posiadają zarówno zbiory 
krajowe jak obce. Pod «muzeum narodowym» należałoby rozumieć muzeum typu centralnego, 
poświęconego wyłącznie kulturze narodowej, tj. kulturze wszystkich czasów i wszystkich grup 
społecznych w zasięgu całego państwa. Tego typu muzeum narodowym, zacieśniającym swój 
pokaz wyłącznie do zabytków i dzieł kultury polskiej było Muzeum Śląskie w Katowicach”5. 

W tym samym 1946 r. Dobrowolski opublikował Wspomnienie o Muzeum, którego nie ma, gdy 
wydawało się, że organizowane przez niego i kierowane przez 12 lat (do 1939 r.) Muzeum Śląskie  
w Katowicach – jedno z najbardziej prestiżowych i spektakularnych przedsięwzięć muzealnych doby 
II Rzeczypospolitej – zniknęło na stałe z mapy Polski wraz ze swoim imponującym nowoczesnym 
gmachem, zrównanym z ziemią przez Niemców podczas II wojny światowej6.

W Zagadnieniu muzealnictwa Dobrowolski ubolewał nad ogólnie słabą kondycją polskich muzeów 
doby II Rzeczypospolitej: „chociaż można by mnożyć przykłady dodatnie, wszystkie te instytucje 
w nikłym tylko stopniu przypominały instytucje zachodnioeuropejskie, nie mówiąc już o ame-
rykańskich. Co do jakości zbiorów polskich, sprawa przedstawiała się jasno. Dość przypomnieć, 
że Polska nie posiadała ani jednej galerii malarstwa typu zachodnioeuropejskiego, bo najbardziej 
reprezentacyjna kolekcja malarstwa Muzeum Narodowego w Warszawie składała się bądź co bądź 
z dzieł drugorzędnych”7. Powyższa diagnoza, bardzo krytyczna, budzić może różnorodne kon-
trowersje i zastrzeżenia, pojawiające się w kontekście działalności samego Dobrowolskiego w Mu-
zeum Śląskim w Katowicach, a także Smolika i Minicha w Miejskim Muzeum Historii i Sztuki  
im. J. i K. Bartoszewiczów w Łodzi.

Tadeuszowi Dobrowolskiemu bowiem powierzono utworzenie, organizację i kierownictwo Muzeum 
Śląskiego z przygotowaniem programu, pozyskaniem zbiorów, opracowaniem ich w kontekście sztuki 
regionu i całej Polski oraz poszczególnych jej dzielnic, zaaranżowanie ekspozycji oraz współtworze-
nie koncepcji i czuwanie nad budową jego własnej siedziby. Ów gmach, zaprojektowany wspólnie 
przez Dobrowolskiego (koncepcja) i architekta Wydziału Robót Publicznych katowickiego Urzędu 
Wojewódzkiego Karola Schayera (projekt architektoniczny), miał być wręcz modelowym i najnowo-
cześniejszym obiektem muzealnym ówczesnej Polski i Europy. Inwencja architekta w projektowaniu 
przestrzennym oraz w zastosowaniu najnowszych zdobyczy technologii okazała się nieograniczona, 
wręcz wizjonerska. „Zastosowany w obiekcie system komunikacji między kondygnacjami był w tym 
czasie sensacją”8, podobnie jak inne zaproponowane rozwiązania techniczne. 

„Mowy nie było o tym, żeby muzealnictwo polskie brało aktywny i twórczy udział w pracach, 
podejmowanych przez muzeologię europejską i amerykańską a zmierzających do technicznego 
usprawnienia instytucji i zdobycia dla celów wystawy nowych środków wyrazu z uwzględnieniem 

5  T. Dobrowolski, op. cit., s. 171.
6  T. Dobrowolski, Wspomnienie o Muzeum, którego nie ma, „Twórczość” 1946, nr 1, s. 143–153.
7  T. Dobrowolski, Zagadnienie muzealnictwa…, s. 163.
8  B. Störtkuhl, Modernizm na Śląsku 1900–1939. Architektura i polityka, przeł. B. Ilkosz, Wrocław 2018, s. 308.
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nowych elementów architektonicznych, także w rozumieniu funkcjonalnej architektury wnętrza, 
tworzącego wraz z całym urządzeniem, np. sprzętem jednolitą formalnie całość. Wyjątkiem 
zapewne było pod tym względem Muzeum Śląskie (niemiło mi o tym pisać z uwagi na swój 
związek z tą placówką), które w swym nowym gmachu oprócz najnowszych zdobyczy muzeal-
nictwa obcego próbowało stosować pewne urządzenia «własnego wynalazku», np. system ścian 
działowych, wyłącznie ruchomych, poruszanych na prowadnicach i zamykających dany oddział 
muzeum czy obraną kolekcję w dowolnym miejscu. Pewną nowością była też jednokierunko-
wa cyrkulacja zwiedzających z osobnym wejściem i wyjściem oraz możność skracania traktów 
muzealnych bez szkody dla przyjętego typu cyrkulacji. Sufitowe grzejniki systemu «Critall» 
zastosowano już uprzednio w muzeum haskim, natomiast nowością była znaczna wysokość 
siedmiopiętrowego gmachu, pokonywana windami i ruchomymi schodami. Zburzenie budynku 
uniemożliwiło niestety praktyczne wypróbowanie tych innowacji”9.

Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów w Łodzi, zalążek późniejszego i dzisiejszego 
Muzeum Sztuki w Łodzi, zupełnie inaczej natomiast wpisało się w polską i powszechną historię 
nowoczesnego muzealnictwa – w wyniku bardzo złożonych czynników weszło w posiadanie, a raczej 
otrzymało w depozyt od grupy „a.r.” i prezentowało w swoich skromnych przestrzeniach ekspozy-
cyjnych, międzynarodową kolekcję wybitnych dzieł awangardowej sztuki europejskiej, niemającą 
swojego odpowiednika tej rangi w Europie10.

Oba muzea, zarówno Muzeum Śląskie, jak i Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów 
w Łodzi, od lat stanowią obiekty zainteresowania historyków sztuki i muzealników. Co ich geneza, 
rozwój i charakter miały wspólnego z koncepcjami ich twórców i dyrektorów, w jakim stopniu mogli 
oni realizować swoje wizje kolekcjonerskie i ekspozycyjne? W jakich warunkach polityczno-ekono-
miczno-społecznych działały obie placówki? Czy i dlaczego warto je zestawić ? Odpowiedź nie jest 
oczywista, gdyż obaj, zarówno Dobrowolski, jak i Minich swoje teorie muzealnictwa sformułowali 
w innej rzeczywistości historycznej, już po II wojnie światowej11. Warto więc skonfrontować wstępne 
programy z praktykami muzealnymi obu instytucji w okresie II Rzeczypospolitej, rekonstruowanymi 
na podstawie zachowanych źródeł wizualnych oraz sprawozdań z bieżącej działalności.

Tadeusz Dobrowolski i Muzeum Śląskie w Katowicach jako prawdziwe muzeum narodowe

Dlaczego priorytetową misję województwa śląskiego w zakresie realnej polityki kulturalnej  
i historycznej, daleko wykraczającą poza zwykły zarząd instytucją kultury i ochrony dziedzictwa, 
powierzono Tadeuszowi Wincentemu Dobrowolskiemu, mającemu wówczas zaledwie 27 lat? Powo-
dów mogło być kilka. Mimo młodego wieku mógł on wykazać się profesjonalnym wykształceniem, 
przygotowaniem i sporym doświadczeniem zawodowym w pracy urzędniczej, jako konserwator, 
muzealnik oraz badacz. Ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 
uczęszczał na zajęcia z muzeologii (1920–1922), powadzone przez prof. Feliksa Koperę, ówczesnego 
dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, tam też doktoryzował się w roku 1923 na podstawie 

9  Ibidem, s. 163.
10  Wcześniej, bo w 1927 r. powstał co prawda Kabinett der Abstrakten El Lissitzkiego w Provinzialmuseum  
w Hanowerze – jednak o charakterze kameralnego, laboratoryjnego gabinetu. Szerzej: S.K. Löschke, 
Pedagogika doznań: sale demonstracyjne El Lissitzkiego i zapowiedź współczesnych praktyk muzealnych  
[w:] Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Łódź 2020, s. 91–107 oraz R. Uchill, „Po co nam 
muzea sztuki?”. Alexander Dorner, El Lissitzky i wymiar historii [w:] ibidem, s. 109–123.
11  M. Minich, O nową organizację muzeów sztuki [w:] Sztuka współczesna II. Studia i szkic,  
red. J.E. Dutkiewicz, Kraków 1966, s. 70–190; idem, O nowy typ muzeów sztuki, oprac. P. Brożyński, 
współpraca M. Kunińska, Kraków 2018.
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przygotowanej pod kierunkiem prof. J. Mycielskiego rozprawy o rzeźbie neoklasycznej. W 1922 r. 
podjął pracę urzędniczą na szczeblu wojewódzkim, w Oddziale Sztuki i Kultury Województwa 
Krakowskiego w Krakowie (odpowiedniku Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków) 
kierowanym przez Tadeusza Szydłowskiego, równocześnie publikując w wydawnictwach Polskiej 
Akademii Umiejętności i czasopiśmie „Przemysł, Rzemiosło i Sztuka”. W 1925 r. wygrał konkurs 
na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy, uzyskując rekomendacje ówczesnych 
tuzów historii sztuki i muzealnictwa, profesorów: ks. Szczęsnego Dettloffa, Feliksa Kopery, Jerzego 
Mycielskiego, Juliana Pagaczewskiego oraz Stanisława Tomkowicza. Kierowanie Muzeum Miejskim 
w Bydgoszczy miało okazać się znakomitym przygotowaniem do objęcia w niedalekiej przyszłości 
funkcji dyrektora Muzeum Śląskiego. Obie instytucje miały dość podobną genezę. W ostatniej ćwierci 
XIX w. powstało w Bydgoszczy Towarzystwo Historyczne Obwodu Noteckiego w celu prowadzenia 
badań naukowych dotyczących regionu i gromadzenia zbiorów, pierwotnie ulokowanych na chórze 
poklasztornego kościoła Klarysek, wówczas remizy straży pożarnej, udostępnianych publiczności 
w niedziele w godzinach od 11 do 13, od końca 1890 r. Dopiero po objęciu władzy w mieście przez 
polski magistrat, w 1923 r. powstało formalno-prawnie Muzeum Miejskie z siedzibą w budynku 
byłej Miejskiej Kasy Oszczędnościowej przy Starym Rynku 2. Pierwszym dyrektorem został miano-
wany ks. J. Klein. Placówka miała skromne zbiory, głównie zabytki z zakresu archeologii, historii, 
numizmatyki i etnografii, lecz nie posiadała dzieł sztuki. Pierwsze pozyskała z inicjatywy prezydenta 
miasta Bernarda Śliwińskiego – nabyto wtedy pierwsze dzieła do zapoczątkowanej galerii obrazów. 
Zwrócono przy tym uwagę na pierwiastki rodzimej twórczości tkwiące w tradycji miasta. Natomiast 
idea Muzeum Śląskiego, utworzonego z inicjatywy wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego, wy-
wodzi się od Towarzystwa Muzeum Ziemi Śląskiej, powstałego w 1924 r. z inicjatywy cieszynian, 
dra Ernesta Farnika – redaktora naczelnego „Zarania Śląskiego”, oraz Wilhelma Bobka – byłego 
wiceprezesa Naczelnej Rady Ludowej Górnego Śląska, z siedzibą w Szkole Powszechnej nr 3, przy  
ul. Szafranka w Katowicach, gdzie gromadzono pierwsze eksponaty12.

Praca w Bydgoszczy pozwoliła Dobrowolskiemu poznać system funkcjonowania muzeum we wszyst-
kich jego aspektach – ze specyfiką miasta postrzeganego w kontekście kulturowym i społecznym 
tzw. „kresów zachodnich”, pozyskiwania zbiorów, opracowywania naukowego zabytków regionu. 
Mógł także wykazać się zdolnościami i wszechstronnymi kompetencjami, skutecznością działania 
oraz sprawczością. Pod kierunkiem przybyłego z Krakowa dra Tadeusza Dobrowolskiego w byd-
goskim muzeum zaczęła szybko rosnąć liczba polskich dzieł sztuki w muzealnej kolekcji. Katalog 
Miejskiej Galerii z roku 1929 obejmuje 195 obrazów i 28 rzeźb autorstwa 96 artystów, gros tych 
dzieł pozyskał do zbiorów Dobrowolski, rozwijając równocześnie działalność naukową, która za-
owocowała opracowaniami o zabytkach sakralnych w tym mieście oraz o malowidłach w kościele 
parafialnym w Chełmnie13.

Nie dziwi więc fakt, że kiedy w 1927 r. wojewoda śląski Michał Grażyński14 poszukiwał kandydata 
na stanowisko konserwatora okręgowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z wyznaczoną mu 
misją utworzenia Muzeum Śląskiego, wybór padł na Dobrowolskiego. Podobnie jak Grażyński, 
Dobrowolski pochodził z Małopolski, obaj studiowali i doktoryzowali się w Krakowie na tej samej 

12  L. Szaraniec, Muzealnictwo na Górnym Śląsku 1802–2002, Katowice 2002, s. 10.
13  L. Szaraniec, Tadeusz Dobrowolski (1899–1984). Pierwszy dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach 1927–
1939, Katowice 1987, s. 4; Z. Hojka, 80 lat Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
„Muzealnictwo” 1994, t. 36, s. 23–27; Z. Hojka, Muzeum w Bydgoszczy. Dzieje i zbiory, Bydgoszcz 2008; 
Muzeum w Bydgoszczy 1923–2008 [katalog wystawy], Bydgoszcz 2008.
14  E. Długajczyk, Sanacja śląska 1926–1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983; W. Zieliński, Michał 
Grażyński (1890–1965), wojewoda śląski, Katowice 1986.
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uczelni. Szaraniec pisze: „5 września 1926 roku urząd wojewody śląskiego objął dr Michał Grażyński, 
urodzony w 1890 roku w Gdowie koło Myślenic, studiujący prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim po 
1918 roku. Zapewne w latach studiów nawiązały się między nim a Dobrowolskim pierwsze kontakty 
koleżeńskie, być może dochodziło też do spotkań w latach 1922–1925, chociaż we wspomnieniach 
Dobrowolskiego nie znajdujemy komentarza dotyczącego jego przejścia z Bydgoszczy do Katowic”15.

Dobrowolski pojawił się w Katowicach w lipcu 1927 r., obejmując stanowisko konserwatora za-
bytków Urzędu Wojewódzkiego, a już w sierpniu został zatrudniony jako kierownik powołanego  
w tym urzędzie z inicjatywy Grażyńskiego Oddziału Sztuki. Został wprowadzony w rzeczywistość 
wykreowaną przez Grażyńskiego, czyli do realizacji priorytetowych celów polityczno-kulturalnych, 
w szybkim tempie. Jeszcze przed powołaniem Dobrowolskiego wyasygnowano znaczącą kwotę na 
sprawną realizację tych celów. Przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Grażyński utworzył Oddział 
Sztuki, czyli odpowiednik wojewódzkiego urzędu konserwatora zabytków, którym został Dobrowol-
ski i któremu poruczono organizację i kierownictwo Muzeum Śląskiego. „Urząd Wojewódzki jeszcze 
przed nominacją konserwatora uwzględnił w budżecie roku 1927–8 kwotę 60 000 zł na konserwację 
i muzeum; w ciągu lipca 1927 r. przeprowadzono nominację konserwatora, a w początkach sierpnia 
uruchomiono z miejsca prace nad stworzeniem Muzeum Śląskiego”16.

Wniosek formalny o powołanie do życia instytucjonalnego Muzeum Śląskiego został złożony na 
uroczystym posiedzenie Sejmu Śląskiego w dniu 11 listopada 1928 r., czyli w rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Postulat wniesiony został przez Śląską Radę Wojewódzką, a uzasad-
nienie wygłosił wojewoda Grażyński: „Muzeum ma się stać placówką regionalnej pracy naukowej,  
o którą zaczepiłoby się ogólne zainteresowanie świata naukowego dla problemów śląskich, oraz która 
ułatwiłaby przesiąkanie regionalnych wartości kulturalnych do ogólnej skarbnicy kultury polskiej”17. 
Na posiedzenie 23 sierpnia Sejm Śląski uchwalił ustawę powołującą do istnienia Muzeum Śląskie  
w Katowicach, dokument zaczyna się od słów: „W dziesiątą rocznicę odrodzenia niezawisłego Pań-
stwa Polskiego Sejm Śląski, ożywiony wolą wzniesienia trwałego pomnika wiekowej walki Polskiego 
Ludu na Śląsku o utrzymanie narodowego bytu i jego dążeń do przywrócenia wspólności życia 
państwowego w niepodległej Rzeczypospolitej, uchwala na wniosek Śląskiej Rady Wojewódzkiej 
utworzyć Muzeum Śląskie zgodnie z postanowieniami niniejszej ustawy”18. 

Dobrowolski posiadał bardzo szerokie kompetencje, łączenie funkcji konserwatora zabytków oraz 
dyrektora Muzeum Śląskiego przyczyniło się do sprawnego rozpoznawania i pozyskiwania do 
kolekcji przede wszystkim obiektów etnograficznych, a także dzieł sztuki sakralnej. Kontakty ze 
środowiskiem naukowo-muzealnym z Krakowa pomogły pozyskać eksponaty do działu przyrody19. 
Muzeum gromadziło coraz liczniejsze zbiory, a jego ranga szybko wzrastała w skali regionu, Polski  
i na arenie międzynarodowej.

Muzeum Śląskie w Katowicach w pierwszym roku swego istnienia (1927/1928) dysponowało budże-
tem 60 000 złotych (wówczas równowartość 12 000 dolarów amerykańskich) na zakup pierwszych 
eksponatów do przyszłego muzeum20. Za tę kwotę Dobrowolski kupił „śląskie i krakowskie sukmany, 

15  L. Szaraniec, Tadeusz Dobrowolski (1899–1984). Pierwszy dyrektor…, op. cit., s. 4.
16  T. Dobrowolski, Oddział Sztuki i Muzeum Śląskie w Katowicach. Zarys programu działania, Katowice 1928, s. 6.
17  Cyt. za: L. Szaraniec, Tadeusz Dobrowolski (1899–1984) malarz, konserwator, muzealnik, historyk sztuki.  
W 10 rocznicę śmierci, Katowice 1994, s. 8.
18  Ibidem, s. 8–9.
19  L. Szaraniec, Tadeusz Dobrowolski (1899–1984). Pierwszy dyrektor..., op. cit.
20  T. Dobrowolski, Oddział Sztuki i Muzeum…, s. 5.
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jakże do siebie podobne”21. Podobnie jak Grażyński, Dobrowolski pochodził z Galicji, próbował 
więc dowieść wspólnoty etnicznej i kulturowej Śląska oraz Małopolski. Celem bowiem nadrzędnym 
Muzeum Śląskiego uczyniono względy ideologiczne, podporządkowane polskiej polityce zagranicznej 
i wewnętrznej. Dobrowolski, powołując się na zalecenia Grażyńskiego, aby „na tło syntezy polskiej 
rzucić monografię Śląska”, pisał wprost, że takie podejście „odpowiada zasadniczym potrzebom Śląska 
także z punktu widzenia politycznego: pokaz innych okazów podobnych do śląskich, wykazanie ich 
wspólnego rdzenia wzmocni niewątpliwie poczucie przynależności Śląska do Polski, a zapoznanie 
Śląska z wysoko artystyczną twórczością naszego przemysłu i niejednokrotnie świetnymi dziełami 
naszej sztuki stłumi pokutujące jeszcze gdzieniegdzie przekonanie o wyższości na tym polu zagranicy, 
obudzi słuszną narodową dumę, wiarę w polską żywotność i w polski geniusz twórczy”22. Podobny 
kierunek myślenia przyświecał mu przy planowaniu muzeum jeśli chodzi o eksponaty. Dobrowolski 
wyznaczył dla nowego muzeum osiem działów, koncentrujących się na obiektach terytorium Śląska, 
a równocześnie obejmujących różne dziedziny i obszary badawcze: 

„Chodziło o uwzględnienie w obrębie jednej instytucji zbiorów: 1. przyrodniczych, 2. przedhi-
storycznych, 3. etnograficznych, 4. sztuki dawnej, 5. sztuki współczesnej wraz z gabinetem 
rycin, przy czym oddziały 1–4 miały się zajmować przede wszystkim kulturą śląską, na drugim 
planie także ogólnopolską celem rzutowania pierwszej na drugą, oddział piąty zaś miał dążyć 
do utworzenia wszechstronnej galerii malarstwa polskiego XIX i XX wieku. Przewidziany  
w programie dział przemysłu górniczo-hutniczego, z czasem nawet zapoczątkowany, nie docze-
kał się jednak realizacji, bo doszedłem w końcu do przekonania, że nie ma sensu zastępować 
oryginałów modelami tam, gdzie oryginały spotyka się na każdym kroku”23.

Choć Dobrowolski był przede wszystkim historykiem sztuki i miłośnikiem sztuki współczesnej, Dział 
Sztuki Wieku XIX i Współczesnej, gromadzący de facto dzieła sztuki polskiej od końca XVIII w. 
do lat 30. wieku XX, programowo nie mógł zdominować pozostałych działów Muzeum Śląskiego 
i musiał wpisać się w cel placówki wskazany przez Grażyńskiego. Według wstępnej deklaracji Do-
browolskiego z 1928 r. planowana kolekcja oraz sposób jej prezentacji zapowiadały się obiecująco, 
miały służyć oswojeniu „przeciętnego widza” ze sztuką polską i jej swojską tematyką. 

„Uczenie historii malarstwa XIX w., ścisłe odtworzenie w przykładach tej historii nie będzie jednak 
celem działu […] Jak wiadomo, przeciętny widz nie przychodzi do muzeum po to, żeby uczyć się 
historii sztuki, lecz żeby tę sztukę podziwiać. Nie trzeba zatem utrudniać mu tego bezwzględnym 
zmuszaniem go do uczenia się, bo w takim razie żadnej korzyści nie odniesie. Historii sztuki  
i tak się nie nauczy, a obrazy, rozwieszone nie pod kątem uniknięcia dysonansów i wzajemnych 
stłumień, lecz np. raczej w porządku chronologicznym, utrudnią mu zżycie się z nimi”24.

Dobrowolski przewidywał umieszczenie w galerii około 100 obrazów, pochodzących głównie z XIX w.  
i okresu Młodej Polski. „Uwzględniło się również w pewnej mierze dzieła najmłodszych, na razie Zawadow-
skiego, Dołżyckiego, Lama, Borowskiego, Żaboklickiego, Rubczaka, Krzyżanowskiego, Pronaszki itp.”25.

21  A. Ryszkiewicz, Muzeum Śląskie w Katowicach [w:] Sztuka dwudziestolecia międzywojennego [materiały Sesji 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1980], Warszawa 1982, s. 330.
22  T. Dobrowolski, Oddział Sztuki i Muzeum…, s. 6.
23  Ibidem.
24  Ibidem, s. 12–13.
25  T. Dobrowolski, Muzeum Śląskie. Oddziały sztuki, Muzeum Śląskie, zabytki sztuki i przemysłu ludowego  
w Województwie Śląskim [w:] Województwo Śląskie 1918–1928. Rozwój administracji samorządowej 
Województwa Śląskiego w zarysie. Informator i przewodnik po wystawie Województwa Śląskiego na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu, Katowice 1929, s. 270.
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W nowym gmachu kolekcja malarstwa polskiego XIX i XX w., dla której przeznaczono najwyższą 
kondygnację, miała stanowić zwieńczenie całej historycznej narracji ekspozycji. Otwierać ją miała 
kolekcja przyrodnicza, a kolejne piętra podporządkowano chronologicznej prezentacji historii Śląska 
i jego kultury materialnej. Całość dopełniać miał skansen przy parku Kościuszki, wzorowany na 
najnowszym modelu skandynawskim26. 

Intensywna działalność badawczo-wydawnicza Muzeum Śląskiego zaowocowała licznymi publi-
kacjami naukowymi, w tym rozprawami Tadeusza Dobrowolskiego, którego Śląska rzeźba ludowa  
w drzewie na podstawie zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach z 1930 r. była pierwszym z wydaw-
nictw poświęconych kulturze materialnej. Na zlecenie władz województwa śląskiego, za pośrednic-
twem Komisji Wydawnictw Śląskich Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Dobrowolski 
opracował obszerną rozprawę Śląskie malarstwo ścienne i sztalugowe do początku XV wieku, na pod-
stawie której uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim27. Można więc postrzegać mnogość 
form działalności muzealnej, konserwatorskiej i badawczej Dobrowolskiego jako wyjątkowe opus 
magnum, swoiste Gesamtkunstwerk, które on sam określał w 1946 r. jako właściwie pojmowane 
muzeum narodowe.

Trudno ocenić, w jakim stopniu program i cele muzeum wyznaczone zostały przez Grażyńskiego 
i władze centralne, a w jakim przez samego Dobrowolskiego. Dobrowolski zdawał się mieć bar-
dzo dużą swobodę działania, lecz nie do niego należało ostatnie słowo w sprawach muzealnych, 
o czym świadczy choćby przeforsowanie przez wojewodę Michała Grażyńskiego – mimo niezgody 
Dobrowolskiego jako dyrektora – zlecenia wykonania monumentalnych figuralnych reliefów na 
fasadzie gmachu kontrowersyjnemu rzeźbiarzowi Stanisławowi Szukalskiemu, głoszącemu ideę 
pogańsko-słowiańsko-piastowskiej Polski. Szukalski w 1939 r. tworzył na zlecenie Grażyńskiego 
monumentalną dekorację nowego modernistycznego gmachu Muzeum Śląskiego. Relief z syl-
wetą orła, wykonany przez Stanisława Szukalskiego w latach 1938–1939 dla gmachu Urzędów 
Niezespolonych po zachodniej stronie forum rządowego, parafrazował rzut wznoszonego przez 
Schayera muzeum – na planie zbliżonym do litery H z rozczłonkowaniem, stanowiącym aluzję 
zarówno do sylwetki samolotu, jak i do stylizowanego orła – „herbowego symbolu Polski i Śląska”28. 
Symboliczne elementy identyfikacji wizualnej gmachów publicznych, nowej władzy: Urząd 
Wojewódzki, Sejm Śląski i na wprost nich jako domknięcie rządowego forum Muzeum Śląskie, 
umiejscowione między ulicami Józefa Lompy, Jagiellońską i Krótką, tworzyły spójną przestrzeń 
urbanistyczną i symboliczną. Poza wprowadzeniem do dekoracji rzeźbiarskiej gmachów motywu 
orła piastowskiego, pojawiło się wiele innych przejawów sztuki propagującej polskość ziemi ślą-
skiej i jej potęgę gospodarczą oraz etos pracy górnika, choćby w alegoriach śląskiego przemysłu 
górniczego w dekoracji siedziby Sejmu Śląskiego.

Konieczność zmierzenia się z wieloma problemami bardzo trudnego sąsiedztwa, opozycji politycznych 
słowiański – germański, sprawy Śląska jako „kresów zachodnich” oraz napiętych stosunków dyplo-
matycznych Polska – Niemcy w całym omawianym okresie wiązały się ze wzmożoną działalnością 
naukową, oświatową i popularyzatorską Muzeum Śląskiego. 

Dobrowolski miał świadomość wyjątkowej pozycji Muzeum Śląskiego wobec innych wiodących 
instytucji muzealnych w II Rzeczypospolitej – pod względem tempa rozwoju kolekcji oraz prze-
strzeni ekspozycyjnej; w ciągu zaledwie 12 lat istnienia instytucja rozwinęła się od jednego ciasnego 
pokoiku do 40 sal w gmachu Urzędu Wojewódzkiego i kilkunastu wnętrz Oddziału Przyrody  

26  L. Szaraniec, Tadeusz Dobrowolski (1899–1984) malarz…, op. cit., s. 9.
27  Por. ibidem, s. 10.
28  B. Störtkuhl, op. cit., s. 308.
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w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, mieszczących w sumie około 50 000 różnorodnych 
eksponatów i do budowy wielokondygnacyjnej własnej siedziby, o czym nie mogli nawet marzyć 
dyrektorzy innych placówek w Polsce i części Górnego Śląska należącej do III Rzeszy.
Doprowadzenie do zburzenia tej imponującej siedziby Muzeum Śląskiego było końcowym akordem 
trwającej ponad dekadę rywalizacji z tymże muzeum ze strony placówek muzealniczych po niemiec-
kiej stronie granicy, których dyrektorzy z niepokojem obserwowali fenomen Muzeum Śląskiego 
jako efektu działalności Dobrowolskiego i jego zespołu, przy aktywnym wsparciu ze strony władz 
województwa. 

„Ożywiona dyskusja nad programem Muzeum Śląskiego w Katowicach po drugiej stronie 
podzielonego Górnego Śląska sprawiła, że miejskiemu dotychczas muzeum w Bytomiu wyzna-
czono funkcję muzeum krajowego i zbudowano dla niego nowoczesny gmach, pozostawiając 
na uboczu muzeum w stolicy rejencji – Opolu. Wszechstronna działalność kolekcjonerska, 
wystawiennicza, badawcza i wydawnicza Muzeum Śląskiego w Katowicach przyczyniła się 
do uaktywnienia muzeów niemieckich w przemysłowej części rejencji opolskiej, a zwłasz-
cza muzeum w Bytomiu, po dojściu do władzy w Niemczech sił narodowosocjalistycznych 
w styczniu 1933 roku”29.

Beate Störtkuhl w rozprawie Modernizm na Śląsku 1900–1939. Architektura i polityka zamieściła 
rozdział o wymownym tytule Walka kultur w muzeach: Górnośląskie Muzeum Krajowe w Bytomiu  
i Muzeum Śląskie w Katowicach30. W 1939 r. dyrektor bytomskiego muzeum dr Franz Pfützenreiter 
zdecydował o likwidacji Muzeum Śląskiego. Dokonanie tego nienawistnego aktu zniszczenia – sym-
bolicznie, instytucjonalnie i materialnie (gmach zniszczono w 1944 r.) – paradoksalnie potwierdziło 
sprawczość i skuteczność tandemu Dobrowolskiego i Grażyńskiego oraz ich narracji o polskości 
Górnego Śląska.

Dyrektor „formalista” w Miejskim Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów, 
czyli Heinrich Wölfflin w muzeum awangardy

Nowatorstwo łódzkiego Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów przejawiało się w innych 
obszarach niż w przypadku Muzeum Śląskiego w Katowicach. Nie w projekcie modernistycznego 
gmachu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi w części ekspozycyjnej i magazy-
nowej, o czym dyrektorzy łódzkiej placówki nie mogli wówczas nawet marzyć, i nie w intensywnej 
działalności badawczo-wydawniczej, lecz w posiadaniu na ekspozycji (wówczas jeszcze w formie 
depozytu) Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej „a.r.”. 

Łódź miała odmienną sytuację niż Katowice, inne uwarunkowania historyczne, polityczne, społecz-
ne i artystyczne. Temu przemysłowemu, robotniczemu, wielonarodowościowemu miastu o bardzo 
zaniedbanych tradycjach artystycznych, paradoksalnie przypadła rola promotora nowoczesności 
w sztuce polskiej i europejskiej, uniwersalnych tendencji w sztuce współczesnej oraz zaangażowania 
w aktywizację życia artystycznego w Polsce, w każdym z tych przypadków – dzięki życzliwemu 
zaangażowaniu najpierw Przecława Smolika, potem Mariana Minicha.

Smolik, z wykształcenia lekarz psychiatra, z zawodu także nauczyciel gimnazjalny, od 1928 r. ławnik 
Wydziału Oświaty i Kultury Magistratu miasta Łódź, a następnie przewodniczący Wydziału Oświa-
ty i Kultury (do emerytury w 1933 r.), poeta, pisarz, bibliofil, prywatnie miłośnik sztuki, literatury 

29  L. Szaraniec, Muzealnictwo na Górnym Śląsku…, op. cit., s. 11.
30  B. Störtkuhl, op. cit, s. 305–311.
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i etnografii, podejmował liczne starania stworzenia w Łodzi prężnego środowiska kulturalno-arty-
stycznego i aktywizacji instytucji kultury. Nie tylko wyrwał z letargu wegetujące miejskie muzeum 
i je zreorganizował, pozyskując dla niego zbiory sztuki, rękopisów i dokumentów krakowskich 
kolekcjonerów Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów, lecz również udostępnił przestrzeń ekspo-
zycyjną dla nowo przyjętego depozytu Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej „a.r.”, 
utworzoną przez Władysława Strzemińskiego z pomocą dwójki artystów – Katarzyny Kobro i Hen-
ryka Stażewskiego – oraz dwóch poetów – Jana Brzękowskiego i Juliana Przybosia31. O licznych 
trudnościach w realizacji przedsięwzięcia wspominał Brzękowski: „Kolekcja, której główny trzon 
stanowi malarstwo abstrakcyjne, wyprzedzała o kilkadziesiąt lat upodobania publiczności, a po-
wstawała wbrew opinii przedstawicieli sztuki oficjalnie wówczas uznawanej. […] rola Strzemiń-
skiego polegała nie tylko na stworzeniu z niczego grupy «a.r.» i podpisaniu w jej imieniu umowy 
z Wydziałem Oświaty Magistratu Miasta Łodzi, ale także ten artysta i teoretyk sztuki wycisnął swe 
piętno na charakterze kolekcji”32. Minich kontynuował dzieło zainicjowane przez „a.r.” i Smolika, 
koncentrując się na procesach rozwojowych sztuki, według klasyfikacji zjawisk zaproponowanej 
przez Heinricha Wölfflina. W łódzkim muzeum pod zarządem Minicha kluczową rolę odgrywała 
sztuka, szczególnie nowoczesna: 

„W oznaczonym dniu zjawiłem się u Komisarza Rządu z gotowym planem organizacji Muzeum 
i przedłożyłem na piśmie swoje postulaty, popierając je w kwestiach najbardziej drażliwych 
ustną argumentacją. Na plan pierwszy wysunąłem dwa zagadnienia: 1. Dalszy rozwój mię-
dzynarodowej kolekcji sztuki nowoczesnej jako najbardziej wartościowego działu Muzeum, 
2. Zorganizowanie na jak najwyższym poziomie działu sztuki polskiej XIX i XX wieku, co 
również ze względu na popularyzację w Łodzi wielkiej twórczości narodowej wydawało mi 
się bardzo pożądane”33.

Od sugestywności programu zależał wówczas „niepewny dotychczas los międzynarodowej kolekcji 
sztuki”34. Minich uzyskał nominację, lecz już jako dyrektor wielokrotnie musiał zabiegać o aprobatę 
władz lokalnych i centralnych35. „Z największym trudem budowałem zwłaszcza dział sztuki polskiej 
XIX i XX w. Ceny obrazów mistrzów tego okresu wyrażały się niekiedy w tysiącach złotych, toteż 
o kupowaniu ich z budżetu muzealnego nie mogło być w ogóle mowy. Trzeba było więc apelować do 
Miejskiej Rady o nadzwyczajne kredyty. Uzyskanie ich wymagało nie tylko obszernych uzasadnień, 
ale w ogóle całej skomplikowanej dyplomacji” – relacjonował w Szalonej galerii36.

Oddziałując dyplomatycznie „na lokalną ambicję władz miejskich”37, Minich sukcesywnie po-
większał kolekcję nie tylko o dzieła polskiej sztuki modernistycznej, lecz także pozyskał środki na 
zakupy malarstwa XIX w., w tym w 1937 r. na arcydzieło Portret matki Henryka Rodakowskiego, 
mimo zainteresowania zakupem do Muzeum Śląskiego ze strony Tadeusza Dobrowolskiego i do 
Muzeum Narodowego w Warszawie przez Stanisława Lorentza, a także mimo protestów części 

31  I. Luba, Utworzenie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej „a.r.” – kontekst polski [w:] Muzeum Sztuki 
w Łodzi. Monografia…, op. cit., s. 16–35 i podana tam bibliografia.
32  J. Brzękowski, Garść wspomnień o powstaniu łódzkiej kolekcji sztuki nowoczesnej i grupie „a.r.” [w:] Grupa 
„a.r.”. 40-lecie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Łódź 1971, s. 11.
33  M. Minich, Szalona galeria, Łódź 1963, s. 290–291.
34  Ibidem, s. 21.
35  Ibidem, s. 21, 34–39.
36  Ibidem, s. 34, por. także s. 21 i s. 34–39.
37  Ibidem, s. 27.
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łódzkiego Kolegium Rady Przybocznej Prezydenta38. Minicha strategie doboru dzieł i zakupu kolekcji  
XIX-wiecznego malarstwa przypominały te stosowane przez Dobrowolskiego, co potwierdzają za-
biegi o Portret matki Rodakowskiego. Minich koncentrował się na sztuce XIX i XX w., Dobrowolski 
musiał dbać o zrównoważony rozwój wszystkich działów muzealnych.

Minich otrzymał również z Funduszu Kultury Narodowej środki na zakup obrazów z pracowni 
Olgi Boznańskiej w Paryżu i Apoloniusza Kędzierskiego w Warszawie. „Wreszcie z magazynów 
Państwowych Zbiorów Sztuki pozwolono mi wybrać kilka niezłych płócien artystów nowoczesnych, 
na które – jak wiadomo – żadne z polskich muzeów nie reflektowało”39, a życzliwa pomoc przeby-
wającego w Paryżu Jana Brzękowskiego zaowocowała pozyskaniem do kolekcji muzealnej kolejnych 
dzieł „wybitnych artystów zagranicznych”40.

Udało mu się „uzyskać w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – głównie 
dzięki ówczesnemu dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wyższego, profesorowi Janowi Bystro-
niowi […] stałą subwencję na założenie biblioteki, głównie z dziedziny nauki o sztuce”, a z magistratu 
Łodzi – na pomoce naukowe i zakup prac od polskich artystów41.

Minich realizował zamysł galerii stałej, eliminując eksponaty, jego zdaniem, zbędne. W bilansie  
z 1938 r. pisał z satysfakcją:

„Można z całą pewnością stwierdzić, że Miejskie Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartosze-
wiczów w ostatniej fazie swego żmudnego rozwoju, od czasu jego założenia (r. 1931), ukazało 
wreszcie swą jasno skrytalizowaną fizjonomię. […]
Wspaniałomyślny dar Kazimierza Bartoszewicza, połączony z kolekcją międzynarodowej sztuki 
modernistycznej, cennym darem tzw. Grupy Artystów Plastyków «a.r.», tworzący początkowo 
dość chaotyczny i kłócący się ze sobą montaż – został w przestrzeni ostatnich trzech lat uzu-
pełniony i pogłębiony przez eliminację całej masy niepotrzebnego balastu. W obecnej formie 
stanowi tedy Galeria Sztuki Muzeum Bartoszewiczów godną pozazdroszczenia na gruncie polskim 
całość, zaskakującą swym poziomem i sposobem organizacji, uwzględniającej po raz pierwszy 
w Polsce równowartościowość epok sztuki, nie tylko reprezentantów świata naszej kultury, ale 
także i zagranicznych przybyszów”42.

Spośród trzech działów muzeum: Galerii Sztuki, archiwum rękopisów oraz biblioteki histo-
ryczno-artystycznej, powstałej dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego Minich wyróżnił pierwszy, czyli galerię sztuki od drugiej 
połowy XVIII w. po wiek XX, „ze specjalnym uwzględnieniem jedynego w Polsce zbioru 
międzynarodowej sztuki modernistycznej”43. W przestrzeni ekspozycji wydzielił sale: klasy-
cyzmu, realizmu, impresjonizmu, ekspresjonizmu, kubizmu i konstruktywizmu, formizmu, 
neoplastycyzmu, surrealizmu, akcentując różnice stylistyczne między tymi kierunkami, 
„przy jednoczesnym podkreśleniu momentów rozwojowych, w ich stopniowych formalnych 
i kolorystycznych metamorfozach”44. Przy wsparciu Prezydium Zarządu Miejskiego Minich 

38  Ibidem, s. 39–42 i podany tam przypis źródłowy.
39  Ibidem, s. 27.
40  Ibidem, s. 28.
41  Ibidem, s. 25 i 27.
42  M. Minich, Muzeum Historii i Sztuki, „Kultura Łodzi. Pismo Poświęcone Życiu Kulturalnemu Łodzi” 
1938, nr 1, s. 35–38.
43  Ibidem, s. 38.
44  Ibidem.
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pozyskał dla muzeum szereg dzieł najwybitniejszych polskich artystów, takich jak: Piotr Mi-
chałowski, Henryk Rodakowski, Jan Matejko, Józef Szermentowski, Aleksander Gierymski, 
Józef Chełmoński, Leon Wyczółkowski, Jacek Malczewski, Jan Ciągliński, Olga Boznańska 
czy Xawery Dunikowski, które wraz z obrazami z kolekcji Bartoszewiczów, między innymi 
Jana Piotra Norblina, Aleksandra Kotsisa, Witolda Pruszkowskiego i Władysława Ślewińskiego 
prezentują ciąg rozwojowy prądów w sztuce stuleci: XIX i początkach XX.

Sztuka XX w. była reprezentowana głównie przez „bardzo cenną” Międzynarodową Kolekcję Sztu-
ki Nowoczesnej „a.r.” artystów „tej miary, jak Picasso, Léger, Gleizes, Marcoussis, Prampolini, 
Baumeister, Charchoune, Valmier, Ozenfant, Van Doesburg, Vantongerloo, Helion, Herbin, Hu-
szar, Torrès-Garcia, Lurcat, Hans Arp, Max Ernst i inni, wśród których nie brak polskich znanych 
artystów, jak: T. Czyżewski, St. I. Witkiewicz, K. Hiller, H. Stażewski, W. Strzemiński, K. Kobro,  
L. Chwistek itd., rozbudowaną dziełami licznych artystów pędzla i dłuta, z których do najważ-
niejszych należą: Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie, Tymon Niesiołowski, Wacław Wąsowicz,  
K. Winkler, Jakób Adler, E. Zak, M. Feuerring, J. Janisch, L. Lille, K. Schwitters, Z. Täuber-
-Arp i inni”45.

Sala francuskiego impresjonizmu prezentowała barwne faksymilowe reprodukcje, „głównie dla celów 
dydaktycznych […] wielkich artystów tej epoki, jak: Manet, Monet, Renoir, Dégas, Sisley, Signac 
– a wreszcie malarzy, wytyczających sztuce dalsze drogi, jak Cézanne, Gauguin i Van Gogh”46.

Marian Minich w łódzkim muzeum realizował więc program edukacyjny, akcentując linie rozwoju 
danych kierunków sztuki. Usiłował obrazować na ekspozycji koncepcje Heinricha Wölfflina, po-
szerzone i dostosowane do sztuki najnowszej47, poznane i wzbogacone za pośrednictwem mentora 
Minicha z czasów studiów i asystentury na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza, profesora 
Władysława Podlachy48, w których na czoło wysuwały się zagadnienia formalne49. Minich starał się 
podporządkować narrację chronologiczno-historyczną ujęciu systematycznemu, ukazującemu „całość 
problemami artystycznymi”50. Działania popularyzatorskie takie jak wykłady, oprowadzania po 
ekspozycji wzmacniać miały przekaz „zasadniczych ogniw łańcucha rozwojowego przedstawionych 
w Muzeum epok sztuki”, a nie według chronologii. Tu widać odmienność w podejściu do muzealnej 
historii sztuki Minicha od koncepcji Dobrowolskiego. 

***

Zestawienie zbliżonych czasowo sytuacji Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Historii 
i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów w Łodzi z depozytem Międzynarodowej Kolekcji Sztuki 
Nowoczesnej „a.r.” pokazuje zróżnicowane wizje nowoczesnego muzealnictwa dwóch silnych 
osobowości i warunki ich funkcjonowania w rzeczywistości II Rzeczypospolitej. Z  jednej 

45  Ibidem.
46  Ibidem.
47  P. Brożyński, Muzeum w płynnej rzeczywistości [w:] M. Minich, O nowy typ…, op. cit., s. 169.
48  Szerzej: M. Kunińska, Heinrich Wölfflin – Władysław Podlacha – Marian Minich: w stronę systematyki 
„plastycznych spełnień” (strona plastyczna jako centralne zagadnienie analizy dzieł sztuki) [w:] M. Minich,  
O nowy typ…, op. cit., s. 175–193. 
49  Por. P. Kurc-Maj, „Teoria widzenia” Władysława Strzemińskiego i „O nową organizację Muzeów Sztuki” 
Mariana Minicha, czyli jak patrzeć na sztukę [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, 
red. A. Pawłowska, E. Jedlińska, K. Stefański, Łódź 2016, s. 135–166.
50  M. Minich, Muzeum Historii i Sztuki, s. 38.
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Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej  
w Instytucie Historii Sztuki UW. Prowadzi badania nad sztuką polską i europejską XX w., 
szczególnie nad awangardą i związkami sztuki z polityką. Autorka książek: Dialog nowocze-
sności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (2004); Duch romantyzmu 
i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej (2012); Berlin. Szalone lata dwudzieste. 
Życie nocne i sztuka (2013, 2. wyd. 2021); Władysław Strzemiński – zawsze  
w awangardzie. Rekonstrukcja nieznanej biografii 1893–1917 (z Ewą Pauliną Wawer, 2017); 
Awangarda w CBWA (2017). Redaktor naukowa tomów: De Chirico, Teksty o sztuce. Wybór 
(2012) i Władysław Strzemiński, Teoria widzenia (2016).

strony widać zapóźnienia wynikające z różnych czynników, w tym braku bytu państwowego 
do 1918 r. i instytucjonalnego zarządzania kulturą polską oraz dotkliwego kryzysu ekonomicz-
nego dekadę później, z drugiej strony – punktowo w Katowicach i Łodzi, a także na różnych 
poziomach – eksplozję inwencji, kreatywności i nowatorstwa, wykraczające poza ówczesne 
standardy muzealnictwa w Polsce, a nawet Europie. 
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Diana Helena Błońska

Wizja muzealnictwa Feliksa Kopery  
na tle muzealnictwa krakowskiego  
w latach międzywojennych

Udział polskiego muzealnictwa w kształtowaniu i rozwoju nowoczesnej muzeologii w latach między-
wojennych był stosunkowo mały i miało to swoje realne przyczyny w sytuacji Polski pod rozbiorami. 
Na pewno wpłynęła na to polityka kulturalna państw zaborczych i ograniczenia, z jakimi w tym 
zakresie spotykało się na co dzień polskie społeczeństwo. W okresie międzywojennym konieczne 
było powołanie i ukształtowanie nowych instytucji muzealnych – w tym ich częściowe przeprofilo-
wanie, zgromadzenie zbiorów, a przede wszystkim zabezpieczenie odpowiedniej bazy finansowej, nie 
tylko na bieżącą działalność, ale też na rozwój instytucji i zakupy kolekcji1. Zadania te, ze względu 
na ówczesną sytuację gospodarczą Polski, były niezwykle trudne do realizacji. Tym bardziej należy 
docenić wysiłek, jaki w tym zakresie został podjęty.

Sytuacja Krakowa była odmienna i zdecydowanie lepsza od reszty kraju. Podczas gdy w większości miejsc 
budowano państwowość od podstaw, pod Wawelem transformacja przebiegała w o wiele mniejszym stop-
niu i dużo łagodniej. W instytucjach na stanowiskach zarządzających i w kadrach w większości pozostały 
te same osoby, a kierunki rozwoju – uzyskawszy szersze możliwości realizacji – w zasadzie nie zmieniły się. 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie tego, czym miało być według prof. Feliksa Kopery2 
muzeum, jakie cele – jako instytucji – mu stawiał, jak praktycznie wyglądała realizacja tych zamie-
rzeń w zarządzanym przez niego od 1901 r. Muzeum Narodowym w Krakowie3 (dalej: MNK) oraz 
jaki oddźwięk pod Wawelem miały głoszone przez niego teorie. 

1  K. Malinowski, Prekursorzy muzeologii polskiej, Poznań 1970, s. 7; B. Mansfeld, Sprawy muzealne u progu  
II Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Nicolai Coprenici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” 1980, nr 9 (112), s. 147; 
S. Komornicki, Memorjał w sprawie obecnego stanu i przyszłości muzeów w Polsce [w:] Pamiętnik I i II Zjazdu Związku 
Muzeów Historyczno-Artystycznych w Poznaniu w roku 1921 i w Krakowie w roku 1922, Warszawa 1924, s. 37–38.
2  Artykuły biograficzne dotyczące F. Kopery zob. S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938, s. 360;  
K. Buczkowski, Feliks Kopera, wspomnienie pośmiertne, „Biuletyn Historii Sztuki” 1952, 14, z. 3, s. 95–98; 
A. Bochnak, Kopera Feliks, „Polski Słownik Biograficzny” 1968, t. XIII/4, z. 59, s. 636–638 (tu bibliografia); 
Kopera Feliks [w:] Encyklopedia Krakowa, red. A.H. Stachowski, Warszawa–Kraków 2000, s. 440; Feliksa 
Kopery [ulica] [w:] Kraków, ulica imienia…, zebrali i oprac. T. Stanisławska-Adamczewska, J. Adamczewski, 
Kraków 2000, s. 115; Rejestr pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie. Część I do roku 1950, oprac. 
J. Skorupska-Szarlej, Kraków 2004, s. 29–30; D. Błońska, Feliks Kopera (1871–1952). Menadżer kultury, 
naukowiec i dydaktyk. W 60. rocznicę śmierci, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie” 2012, Seria 
Nowa, t. V, s. 313–331; eadem, M. Woźniak, Numizmatyka w badaniach naukowych i działalności Feliksa 
Kopery, „Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne” 2016, t. XI, s. 281–308.
3  Na temat historii MNK zob. J. Pagaczewski, Muzeum Narodowe w Krakowie w dwudziestą rocznicę otwarcia 
napisał J. Pagaczewski, Kraków 1904; M. Szukiewicz, Dzieje, rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w Krakowie 
w roku jubileuszowym skreślił Maciej Szukiewicz, Kraków 1909–1934; T. Dobrowolski, Zarys historii Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Sprawozdania i rozprawy. Rok 1951, t. 1, red. T. Dobrowolski, Kraków 1952, s. 12–45; 
A. Kopff, Muzeum Narodowe w Krakowie. Historia i zbiory, Kraków 1962; idem, Muzeum Narodowe w Krakowie 
w nowym gmachu, „Muzealnictwo” 1959, t. 9, s. 17–27; idem, Pierwsze lata Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Rozprawy i sprawozdania za lata 1954–1955, t. IV, red. T. Dobrowolski, Z. Bocheński, Kraków 1956,  
s. 273–304; D. Błońska, A. Betlej, Muzeum Narodowe w Krakowie 1879–2019, Kraków 2019.
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* * *

Krakowskie muzeum, w chwili odzyskania przez Polskę niepodległości zarządzane już od niemal 
dwudziestu lat przez Koperę, kontynuowało – w tym czasie i później – politykę z okresu sprzed  
I wojny światowej, mającą służyć najlepiej pojętym celom patriotycznym. Kopera na pierwszym planie 
stawiał sobie szeroko rozumiany pożytek społeczny i cele wychowawcze w zakresie artystycznym, 
naukowym i oświatowym, i właśnie tym zadaniom podporządkowany był realizowany przez MNK 
program. Tak globalne rozumienie roli upowszechniania kultury Kopera wiązał z szeregiem działań 
podejmowanych i konsekwentnie realizowanych.

Co istotne oraz warte podkreślenia, cele te były przez wiele lat niezmienne i zostały zapisane w najważ-
niejszych dokumentach organizacyjnych MNK – statutach. Dwa pierwsze, związane z dyrekcją Kopery, 
uchwalone zostały w latach 1901 i 1902, a trzeci w zmienionych już warunkach politycznych – w 1931 r.  
Wszystkie one niezależnie od czasu powstania podkreślały, że „celem Muzeum jest przedstawienie 
na zebranych zabytkach, historycznego rozwoju sztuki i kultury w Polsce oraz jej obecnego stanu”,  
a planowano to osiągnąć poprzez gromadzenie zbiorów i ich szerokie publiczne udostępnianie4. 

Warto jednak jeszcze dodać, że na Międzynarodowej Konferencji Rzeczoznawców Muzealnictwa oraz 
konferencjach Sekcji Muzealnej Ligi Narodów, które odbyły się w Madrycie od 28 października do 
4 listopada 1934 r.5 omawiane były dominujące w różnych krajach poglądy na cele stawiane muze-
alnictwu. W sporządzonej z notatce delegacji Kopera wspominał, że w Ameryce celem nadrzędnym 
jest ogólne wykształcenie społeczeństwa, a w Europie z kolei dominuje chęć zachowania zabytków, 
głównie poprzez ich konserwację, i w ten sposób „przekazanie potomności twórczego geniuszu 
narodów”. Zastanawiając się nad tymi dwoma kierunkami Kopera zaznaczył, że w odniesieniu do 
Polski należy łączyć ze sobą oba cele6. Dla niego i dla MNK dookreślenie tych priorytetów, który-
mi w działalności kierować się miały instytucje muzealne, nie było niczym nowym. Od początku 
zarządzania krakowskim muzeum realizował oba postulaty, a wzrastająca liczba zbiorów i nacisk 
stawiany na naukowy wymiar upowszechniania kultury i sztuki, najdobitniej o tym świadczą.

Kopera uważał, że MNK powinno być instytucją wiodącą w zakresie artystycznym, naukowym  
i oświatowym, i jako takie powinno zachowywać najwyższe standardy. Priorytetem dla niego była 
kadra, od której przygotowania merytorycznego i kompetencji zawodowych uzależniona była ja-
kość działania instytucji. Dlatego dbał o wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mogli 
ewidencjonować stojące na europejskim poziomie zbiory zgodnie z najnowszymi w tym zakresie 
standardami, nie stroniąc przy tym od własnej pracy naukowej. Kluczem do tego, w jego opinii, 
było unaukowienie instytucji, tak aby w swoim badawczym zakresie była równa Uniwersytetowi 
Jagiellońskiemu czy Akademii Umiejętności7. 

4  Zob. Statut Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1901, s. 3; Statut Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Kraków 1903, s. 3; Statut Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1933, s. 3–4. Podobnie cele precyzował 
Stanisław Małkowski w ogłoszonym w 1930 r. na łamach „Nauki Polskiej” artykule, w którym czytamy, 
że celem pracowników muzeów jest: „1. Gromadzenie i zabezpieczanie od zniszczenia zbiorów muzealnych,  
2. Usiłowanie, aby gromadzone zbiory były możliwie najlepiej wyzyskane pod względem naukowym  
i kulturalnym”, zob. S. Małkowski, Z zagadnień polskiego muzealnictwa, „Nauka Polska” 1930, nr 13, s. 35.
5  Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie (dalej: AMNK), Kancelaria Kopery (dalej: KK), dp. 6/35, 
Sprawozdanie z 10 stycznia 1935 oraz ibidem, dp. 23/35, Projekt listu z 12 stycznia 1935.
6  Ibidem, dp. 15588, Sprawozdanie z 5 grudnia 1934.
7  W podobnym tonie wypowiadał się Władysław Szafer, który już w 1920 r. wnioskował, aby powstające  
w niepodległej Polsce muzea – w tym wypadku przyrodnicze – były nie tylko miejscami gromadzenia zbiorów, 
ale też „ogniskami pracy naukowej”, zob. W. Szafer, Zadania nauki naszej wobec fizjologicznych właściwości 
Polski, „Nauka Polska” 1920, t. 3, s. 152.
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Sam Kopera był doskonale merytorycznie przygotowany do pracy w zawodzie muzealnika. Posiadał 
kierunkowe wykształcenie uniwersyteckie – studia z zakresu historii sztuki ukończone w Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, które uzupełnił specjalistyczną wiedzą kierunkową, zdobytą nie tylko w placówkach 
polskich – praktykował przez kilka lat w uniwersyteckich gabinetach: Archeologicznym i później 
w Historii Sztuki, a następnie organizował i zarządzał zbiorami hr. Emeryka Hutten-Czapskiego. 
Wiedzę uzupełniał dodatkowo podczas podróży zagranicznych. Studiując i zwiedzając najważniejsze 
europejskie kolekcje, zwracał baczną uwagę na kwestie organizacji muzeów, układ ekspozycji, sprawy 
ewidencji zbiorów i kadrę tych instytucji. Uważał, że „nie teoria, ale praktyka powinna być podstawą 
wykształcenia w dziedzinie muzealnictwa”8. Przez cały okres swojej kariery zawodowej bardzo żywo 
interesował się kwestiami muzeologicznymi w szerokiej, światowej perspektywie. Efekty tego stały 
się najlepiej widoczne podczas przygotowywania przez niego projektu Nowego Gmachu Muzeum, 
który uzyskał powszechny aplauz i uznanie9. Na poszerzanie i uzupełnianie wiedzy starał się wy-
korzystać każdą sposobność. Taką dawały mu urlopy wypoczynkowe wydłużane o dwa tygodnie  
z przeznaczeniem na realizację projektów naukowych. Wykorzystywał własne środki i pokrywał z nich 
niemałe przecież koszty związane z krajowymi i zagranicznymi podróżami, kupowaniem literatury  
i fotograficznych reprodukcji zabytków. A zasób wiadomości poszerzał wielostronnie – począwszy 
od historii sztuki, przez zarządzanie w kulturze, na muzealnictwie kończąc. Bez tej nowo zdobytej 
wiedzy nie podjąłby się opracowania wspomnianego wyżej planu aranżacji gmachu „mającego stanąć 
kosztem blisko czterech milionów złotych”. Podkreślał, że aby móc się tym zająć i prawidłowo opraco-
wać projekt, „przestudiował [stan – D.B.] najnowszych muzeów w Europie przez badania na miejscu  
i autopsję”10. Starał się „wynieść jak najwięcej korzyści dla własnego wykształcenia i dla instytucji”11. 

Takiego samego zaangażowania i chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych oczekiwał i do tego 
zachęcał swoich współpracowników. Począwszy od Władysława Prajera w 1900 r., po ostatnich 
zatrudnianych już po II wojnie światowej pracowników merytorycznych, od których wymagał 
kierunkowych studiów, praktyki zawodowej oraz publikacji12. Opracowania naukowe osób za-
trudnionych w Muzeum ujmowane były w corocznych Sprawozdaniach Dyrekcji Muzeum Narodo-
wego w Krakowie pisanych przez Koperę i wydawanych nakładem Muzeum od 1901 do 1915 oraz  
w 1939 r.13 We wnioskach awansowych zawsze podkreślał dobre wykształcenie, studia zagraniczne  

8  F. Kopera, Organizacja kursów muzealnych [w:] Pamiętnik I i II Zjazdu…, op. cit., s. 16.
9  Kopera podkreślał, że plany muzeum zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Rzeczoznawców 
Muzealnictwa oraz konferencjach Sekcji Muzealnej Ligi Narodów w Madrycie w 1934 r. „odpowiadają 
wszelkim wymaganiom nowoczesnej wiedzy w zakresie muzealnictwa”, zob. AMNK, KK, dp. 6/35, 
Sprawozdanie z 10 stycznia 1935 oraz ibidem, dp. 23/35, Projekt listu z 12 stycznia 1935; idem, dp. 15588, 
Sprawozdanie z 5 grudnia 1934 (stąd cytat). Opis założeń koncepcyjnych Nowego Gmachu autorstwa Kopery 
zob. ibidem, dp. 10974, Opis gmachu, bd. [około stycznia 1925]; ibidem, dp. 14372, Protokół z posiedzenia 
subkomisji z 20 listopada 1931.
10  Ibidem, dp. 15203, Kopera do Biura Prezydialnego z 3 kwietnia 1933.
11  Ibidem, dp. 14947, Kopera do Prezydenta, bd. [po 6 listopada 1932].
12  W 1916 r. o swoich współpracownikach pisał m.in.: „W Muzeum nie było jeszcze człowieka który by nie 
odznaczał się szczególnymi zdolnościami i nigdy nikogo nie popierałem bez zasługi, czego dowodzą siły które 
są i które z Muzeum wyszły na wybitne stanowiska jak docent dr Gumowski, który jest powagą naukową  
a wszedł jako student do Muzeum, dr Pagaczewski docent Uniwersytetu i konserwator dr Szydłowski weszli 
jako nieznane siły. […] Wyborową siłą jest p. Kwiatkowski, którego wybrałem z grona uczniów. Fakty te 
dowodzą, że kierowałem się tylko i to bezwzględnie uznaniem i sprawiedliwością”, zob. ibidem, dp. 7583, 
Kopera do Prezydenta, bd. [po 6 kwietnia 1916].
13  F. Kopera, Sprawozdania Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1902–1915, passim. Ponadto 
spis publikacji wydanych przez MNK, w większości autorstwa pracowników tej instytucji, zob. Bibliografia 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Część I do roku 2002, oprac. J. Skorupska-Szarlej, Kraków 2004.
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i prace naukowe swoich pracowników. Zatrudniał specjalistów i, co warte podkreślenia, wielu z nich 
równolegle do etatu w MNK pracowało również w Uniwersytecie Jagiellońskim, realizując swoją 
karierę dwutorowo – w zakresie historii sztuki i muzealnictwa. Kopera wyznaczał również standardy 
w wymaganiach zawodowych dla muzealników, które zostały wykorzystane na przykład podczas 
prowadzonych przez Magistrat Krakowa prac nad standaryzacją i wymaganiami kwalifikacyjnymi 
w tym zawodzie14. Do niego zwracały się też inne muzea z prośbą o wskazanie wymagań na stano-
wiskach, przydział zadań, zakresy czynności itp.15

Poza ustalaniem standardów i wskazywaniem wymagań Kopera sam uczył. Przez wiele lat prowa-
dził w Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady z muzeologii16. Swoją wiedzę chętnie upowszechniał, 
występując również z referatami na konferencjach oraz publikując krótsze lub dłuższe opracowa-
nia nie tylko w wydawnictwach branżowych, ale też popularnych. To jego ideą było utworzenie  
w Krakowie przy MNK specjalistycznego instytutu, którego zadaniem miałoby być praktyczne 
uzupełnienie wiedzy muzeologicznej i konserwatorskiej zdobytej podczas teoretycznych uniwersy-
teckich studiów. Proponował szkolenia prowadzone dwutorowo. Przede wszystkim kursy dla „zawo-
dowych urzędników muzealnych” – kustoszy i konserwatorów, gdyż jego zdaniem „niedokształcony 
urzędnik muzealny może być szkodnikiem instytucji. Wiadomo, że dyletanci którzy ufają w swą 
wiedzę i postępują bezwzględnie, wyrządzili wielkie szkody zabytkom”. Uważał, że „pierwiej należy 
przygotować personel muzealny, a dopiero potem budować muzea”, gdyż „sztukę rozumieć może 
każdy, ale obchodzić się z dziełami sztuki, znać je dokładnie, opisywać i odpowiednio grupować 
potrafi tylko zawodowy muzeolog z uniwersyteckim wykształceniem i muzealną praktyką”17. Drugi 
rodzaj szkolenia powinien być przeznaczony dla „prelegentów ludowych w muzeach”, czyli miał 
to być kurs przewodnicki18. O tym, jak wielkie przykładał znaczenie do kwestii dobrze przygoto-
wanych przewodników muzealnych może zaświadczyć współpraca, którą MNK podjęło z własnej 
inicjatywy w tym zakresie w latach 30. z Towarzystwem Uniwersytetu Robotniczego. W jej ramach 
oferowano zwiedzającym zorganizowane zwiedzania z przewodnikiem oraz dla zainteresowanych 
kursy przewodnickie19. W innym, późniejszym już opracowaniu Kopera pisał, że muzea powinny 
„dbać o to, żeby nawet niewykształcony widz mógł zauważyć piękno dzieła sztuki czy znaczenie 
okazu naukowego i żeby te wartości wywołały w nim podziw i wpływały na niego uszlachetniająco”. 
Sugerował, aby cel ten osiągać poprzez wystawy, publikację katalogów czy organizację w salach 
muzealnych odczytów naukowych20. 

Drugim obszarem, na którym koncentrowała się działalność muzeum pod zarządem Kopery, było 
gromadzenie, systematyzowanie i inwentaryzacja zbiorów, co – prócz, rzecz jasna, posiadania ewi-
dencji zabytków – miało umożliwić uzyskanie solidnych podstaw źródłowych do prowadzenia badań 

14  AMNK, KK, dp. 8710, Pismo do Prezydenta Krakowa z 19 marca 1919. W artykule Organizacja kursów 
muzealnych pisał: „Kandydat na kustosza muzealnego powinien mieć w zasadzie uniwersyteckie wykształcenie 
przede wszystkim w zakresie historii sztuki, numizmatyki i nauk pomocniczych historycznych. Równocześnie 
powinien pracować w zakresie muzealnictwa pod kierunkiem doświadczonego kierownika muzeum”, 
 zob. F. Kopera, Organizacja kursów…, op. cit., s. 15.
15  Zob. np. AMNK, KK, dp. 9879, Kopera do Zarządu Muzeum Lubelskiego z 14 marca 1922.
16  W artykule Organizacja kursów…, Kopera zaprezentował realizowany przez siebie w roku akademickim 
1920/1921 program wykładu z zakresu muzealnictwa, zob. F. Kopera, Organizacja kursów…, op. cit., s. 15–16.
17  F. Kopera, Kraków i polskie muzealnictwo, „Maski” 1919, nr 4, s. 52–53; zob. też B. Mansfeld, Sprawy 
muzealne…, op. cit., s. 152.
18  F. Kopera, Organizacja kursów…, op. cit., s. 15–17.
19  AMNK, KK, dp. 274/35, Kopera do Wydziału Oświaty z maja (brak daty dziennej) 1935.
20  F. Kopera, Wstęp [w:] Muzealnictwo, red. S. Komornicki, T. Dobrowolski, Kraków 1947, s. 12. 
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własnych przez pracowników instytucji oraz dla innych naukowców. Stąd od samego początku 
kierowania instytucją przez Koperę tak duży nacisk stawiano na naukowe opracowanie zbiorów – 
tworzenie kart katalogowych, publikację katalogów zbiorów i katalogów ekspozycji, przygotowywanie 
prac naukowych bogatych w ikonografię, a także tworzenie niezbędnego zaplecza w postaci dobrze 
sprofilowanej biblioteki i pracowni konserwatorskich. Wszystko to miało na celu danie narzędzi 
specjalistom i pasjonatom do tworzenia własnych opracowań. Kopera ogromną rolę przypisywał 
inwentaryzacji samej w sobie21. W artykule zamieszczonym na łamach „Nauki Polskiej” w 1919 r. 
podkreślał, że najważniejszym zadaniem programu badań w zakresie historii sztuki jest inwenta-
ryzacja zabytków. Jego zdaniem „praca ta powinna być przeprowadzona przed wszystkimi innymi, 
bo rezultaty jej są podstawą, a wszelkie inne wysiłki bez dokonania inwentaryzacji opierać się będą 
na materiale niekompletnym”. Tłumaczył dalej, że po przeprowadzonej inwentaryzacji „wszelkie 
dokonane badania w zakresie historii sztuki muszą ulec ponownemu opracowaniu. Toteż należy 
wszystkie inne naukowe przedsięwzięcia w tej dziedzinie ograniczyć, a zabrać się do prowadzenia 
inwentaryzacji”. Ten nacisk na inwentaryzację nie był rzecz jasna spowodowany tylko powstającymi 
niepełnymi opracowaniami naukowymi. Celem nadrzędnym dla Kopery było zachowanie zabytków 
lub wiedzy o nich. „Dzieła sztuki giną” – pisał22.

W końcu trzecią grupą działań było wprowadzenie do ogólnej świadomości wspólnoty kultury euro-
pejskiej i światowej. Kopera w ogóle nie chciał dopuścić do jakichkolwiek ograniczeń w gromadzeniu 
zbiorów. Sprzeciwiał się temu już w 1919 r., kiedy na pojawiające się zarzuty, że wiele spośród obiek-
tów może wydawać się „niegodnymi gromadzenia” odpowiadał, że kształt kolekcji związany jest  
z zainteresowaniami uczonych, kierujących się w swych badaniach wpływem i dokumentacyjną rolą 
zabytków na rozwój sztuki, a nie ich pochodzeniem lub ówczesną wartością. Zwracał także uwagę, że 
przymiotnik „narodowe” w nazwie muzeum nie powinien ograniczać kolekcji jedynie do zabytków 
tzw. polskich. Kopera nie negował, lecz podkreślał konieczność zachowania przejawów polskiej kultury 
i zebrania polskich pamiątek w MNK. Uczulał jednak również na konieczność zachowania zbiorów 
sztuki „obcej”: „w pierwszym rzędzie ruskiej (są one zresztą często także polskimi zabytkami) i dzieła 
sztuki dalekiego wschodu, jako takiej, która oddziałała na naszą sztukę i dała jej oryginalny charakter 
w stosunku do zachodu”. Podkreślał, że zapotrzebowanie na sztukę obcą świadczy o kulturze narodu23.

* * *

Sądzę nie bez podstaw, że zdobywający pod jego okiem wiedzę zawodową pracownicy MNK 
wyznawali bardzo podobne cele. Dobrym i miarodajnym przykładem może tu być Marian Gu-
mowski24, który po wyjeździe z Krakowa do Poznania, gdzie objął stanowisko dyrektora Muzeum 

21  AMNK, KK, dp. 36/35, Kopera do Wydziału Oświaty z 16 stycznia 1935; ibidem, dp. 220/39, Kopera 
do Wydziału Oświaty z 3 lipca 1939. System inwentaryzowania prowadzony w krakowskim Muzeum 
Narodowym był uznawany za modelowy przez komisje kontrolujące stan zbiorów i ewidencję, zob. ibidem.
22  F. Kopera, W sprawie programu badań w zakresie historji sztuki, „Nauka Polska” 1919, t. 2, s. 440 (stąd 
cytat). O zagrożeniu wykupieniem i wywozem za granicę zabytków polskich zob. też: F. Kopera, Kraków  
i polskie muzealnictwo, op. cit., s. 50.
23  F. Kopera, W sprawie …, „Czas”, 2 sierpnia 1919 r. (stąd cytaty).
24  Na temat M. Gumowskiego zob. „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria Nowa” 2013, 
t. XII, passim oraz Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–2004. Materiały 
do biografii, red. S. Kalembka, Toruń 2006, s. 259–260; G. Trafalski, Marian Gumowski (1881–1974). 
Biografia naukowa, praca doktorska napisana pod kierunkiem dra hab. M. Adamczewskiego, prof. UŁ na 
Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego [w druku]. W tym miejscu, z uwagi na zakres 
tematyczny niniejszego opracowania, celowo nie omawiam późniejszych poglądów Gumowskiego na kwestie 
muzeologiczne, chociaż do końca pełnienia przez niego funkcji dyrektora Muzeum Wielkopolskiego nie uległy 
one zasadniczym zmianom, zob. M. Gumowski, Siła do ujarzmienia. Teksty wybrane, Warszawa 2021.
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Wielkopolskiego, starał się – z lepszym lub gorszym skutkiem – kontynuować politykę krakowską. 
Powołuję się na jego przykład również z tego względu, że był on nieformalnym zastępcą Kopery, 
który właśnie w Gumowskim przez szereg lat pokładał największe nadzieje. Z nim też, spośród 
wszystkich pracowników, Koperę łączyły najbliższe relacje oparte nie tylko na wspólnych pasjach, 
jakimi były numizmatyka i medalierstwo, ale też czysto ludzka sympatia.

Opublikowane przez Gumowskiego w latach 20. artykuły, chociaż w ręce czytelników trafiły już 
podczas jego okresu poznańskiego, w zakresie prezentowanych zagadnień wyrosły z krakowskiego 
muzeum. Myślę tu szczególnie o Naukowym charakterze muzeów, Muzeum i jego celach oświatowych 
oraz Muzeum i jego celach konserwatorskich, które świadczą o głęboko wpojonych przez Koperę 
wzorcach dotyczących naukowej roli instytucji muzealnych, celów związanych z szeroką edukacją 
społeczeństwa oraz zachowaniem zabytków przeszłości dla przyszłych pokoleń25.

W artykule Naukowy charakter muzeów Gumowski pisał że „być instytucją naukową, jest […] pierw-
szem i zasadniczem zadaniem każdego muzeum, które nie chce spaść do rupieciarni lub gabinetu 
osobliwości” oraz, że naukowość ta nie jest zależna od wielkości instytucji czy prestiżu miejsca, 
w którym przyszło jej działać. Podkreślał, że „układ i wystawa zbiorów muszą być naukowe, t.j. 
systematycznie i według pewnych reguł i zasad podane […]”, a także, że zapleczem takiej placówki 
„muszą być pracownie, choćby biblioteka naukowa, podręczna”, w których „dokonuje się najczęściej 
ważnych odkryć i wynalazków”. Co do obsady kadrowej stwierdzał, że „musi się składać z ludzi  
o pewnym naukowym poziomie”26. Nawoływał, aby w uniwersytetach jak najszybciej wprowadzone 
zostały wykłady z muzeologii, a „im prędzej się to stanie, tem prędzej wyjdą w świat ludzie obeznani, 
przynajmniej teoretycznie, z zasadami muzealnej gospodarki, których taki brak daje się dzisiaj od-
czuwać”, gdyż „cele naukowe tylko wtedy spełni muzeum w całości, jeżeli będzie miało na czele ludzi 
odpowiednio naukowo przygotowanych […] w przeciwnym razie [muzea – D.B.] albo nie będą się 
rozwijać wcale, albo rozwiną się jednostronnie lub fałszywie”27. Za obowiązek uważał publikowanie 
przede wszystkim popularnych przewodników po instytucji i po poszczególnych działach, katalogów 
zbiorów oraz innych opracowań naukowych przygotowanych w oparciu o zabytki zgormadzone  
w danej instytucji28. Odnosząc się do tego tematu i niejako go kontynuując w kolejnym tekście  
z tej serii – Muzeum i jego cele oświatowe – Gumowski stwierdził, że „muzea […], spełniają w daleko 
wyższym stopniu swoje cele oświatowe, aniżeli naukowe, lepszymi są czynnikami w podnoszeniu 
oświaty, aniżeli pracownikami na polu nauki”. Tłumaczył to tym, że jako instytucja oświatowa 
muzeum „uczy publikę zwiedzającą […]. Muzeum to szkoła najrozmaitszych przedmiotów, do któ-
rej można uczęszczać na naukę i pobierać lekcje, gdzie można kształcić pamięć i umysł, wyrabiać 
pojęcia i uczucie”. Osiągnięcie tego możliwe było według Gumowskiego na trzy sposoby: poprzez 
przygotowywanie wystaw zgodnie z najnowszymi wskazaniami muzeologii, poprzez popularyzację 
wiedzy oraz wprowadzając różnorodność w polityce ekspozycyjnej instytucji – i to wszystko w celu 
„aby zwiedzającym jaknajwięcej korzyści przyniosły”. Z kolei w zakresie upowszechniania i popu-
laryzacji wiedzy instytucje muzealne powinny, prócz wspomnianych katalogów, zwracać uwagę na 
podpisy pod obiektami prezentowanymi na ekspozycji, przede wszystkim jednak na oprowadzanie 
przez wykwalifikowanych przewodników, gdyż „wśród czynników pedagogicznych niema lepszego, 

25  M. Gumowski, Naukowy charakter muzeów, „Przegląd Muzealny” 1920, nr 1, s. 3–7; idem, Muzeum i jego 
cele oświatowe, „Przegląd Muzealny” 1920, nr 2, s. 17–20; idem, Muzeum i jego cele konserwatorskie, „Przegląd 
Muzealny” 1920, nr 3, s. 33–36.
26  M. Gumowski, Naukowy charakter…, op. cit., s. 3.
27  Ibidem, s. 4.
28  Ibidem, s. 5–6.
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jak żywe słowo”. I podkreślał, że „publiczność, chodząca do muzeum, pragnie się uczyć, pragnie 
coś nowego zobaczyć, łaknie rozmaitości. Przychodzić będzie tem chętniej i tem częściej, im tej 
rozmaitości i tej oświaty będzie więcej. Z temi żądaniami należy się liczyć i na ich rzecz robić nieraz 
duże ustępstwa”29. W końcu w artykule Muzeum i jego cele konserwatorskie Gumowski podkreślił, 
jak ważne jest zachowanie zabytków dla przyszłych pokoleń. Nie ograniczał się tylko do kwestii 
przeprowadzania prac konserwatorskich wobec zabytków znajdujących się w zbiorach instytucji. 
Pisał: „Przedewszystkiem winno mieć Muzeum w ewidencji wszystkie zbiory prywatne, a zwłaszcza 
antykwarnie w swoim okręgu. O ile spostrzeże jakiś zabytek, który ulega, lub łatwo uledz może 
zniszczeniu w rękach prywatnych, należy nakłaniać właściciela, by oddał go do muzeum czy to 
drogą depozytu czy daru, w ostatecznym razie drogą kupna. Jeżeli chodzi o zabytek prawdziwie 
wartościowy i rzeczywiście muzealny, nie należy szczędzić starań i wydatków, by go dla muzeum 
pozyskać, zwłaszcza jeżeli go znajdziemy już w handlu. Zabytkom znajdującym się w prywatnym 
posiadaniu grozi raczej zniszczenie, tym zaś, które są już w handlu, wywóz za granicę. Jednemu  
i drugiemu należy przeszkodzić wszelkiemi siłami, w danym razie nawet z pomocą urzędu konser-
watorskiego, policji i starostwa”. Optował, aby zrównać muzea z urzędami konserwatorskimi i na 
równi uprawomocnić w zakresie prawa do oglądu obiektu, pierwokupu, oprotestowania wywozu za 
granicę lub nieprawidłowej konserwacji30. Wątek muzeum jako strażnika dziedzictwa narodowego 
Gumowski rozwinął w artykule Rola muzeów w czasie wojny, gdzie pisał o konieczności ochrony 
zabytków także prywatnych, ich konserwacji i staraniach, które należy podjąć w celu zapobiegania 
ich utracie poprzez grabież lub sprzedaż31.

W podobnym tonie wypowiadali się również inni krakowscy muzealnicy. 

Józef Kallenbach32, dyrektor Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie w latach 1921–1929,  
w zakresie edukacyjnej roli zabytków sztuki pisał o potrzebie zorganizowania w każdej szkole średniej 
miejsca, w którym młodzież mogłaby obcować ze sztuką poprzez reprodukcje rodzimych (polskich) 
zbiorów. Proponował, aby dokonano wyboru swoistego kanonu dzieł sztuki, które miałyby zostać 
zreprodukowane i „które by ozdobiły setki szkół średnich w Polsce i przyczyniły się do rozbudzenia 
w młodzieży zmysłu dla sztuk pięknych i znajomości bogactwa sztuki rodzimej”33. Podzielał rów-
nież zapatrywania Kopery na kwestie inwentaryzacji i rozszerzenia uprawnień dotyczących ochrony 
zabytków, uznając je za priorytetowe. Sugerował opracowanie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
ustawy „o inspektoracie zabytków artystycznych na ziemiach polskich”, tak aby ukrócić niszczenie 
zabytków poprzez niefachową konserwację oraz handlowanie „ze szkodą dla dobra kościelnego  
i artystycznego”. Nawoływał też do jak najszybszej inwentaryzacji zabytków. W końcu dostrzegał 
potrzebę dokształcenia kadry muzealnej. Pisał, odnosząc się do muzeów zorganizowanych na prowin-
cji, o instytucjach, które są „pozbawione całkiem fachowej opieki, albo też powierzone czynnikom 
niedokształconym, samowolnie i szkodliwie gospodarującym”34.

29  M. Gumowski, Muzeum i jego cele oświatowe, op. cit., s. 20.
30  M. Gumowski, Muzeum i jego cele konserwatorskie, op. cit., s. 33–36.
31  M. Gumowski, Rola muzeów w czasie wojny, „Przegląd Muzealny” 1920, nr 5, s. 65–67.
32  Kallenbach bardziej niż jako muzealnik znany był jako doskonały znawca oraz badacz Mickiewicza 
i Krasińskiego. Funkcję dyrektora Muzeum Książąt Czartoryskich objął w późnym wieku i pełnił ją 
przez ostatnie kilka lat życia. Zob. J. Spytkowski, Kallenbach Józef Henryk (1861–1929), „Polski Słownik 
Biograficzny” 1964–1965, t. 11, s. 491–493. 
33  J. Kallenbach, Muzea szkolne i uniwersyteckie [w:] Pamiętnik I i II Zjazdu…, op. cit., s. 18. 
34  Ibidem, s. 19.
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Z kolei Stefan Komornicki35, kustosz Muzeum Książąt Czartoryskich, w artykule pod tytułem 
Memorjał w sprawie obecnego stanu i przyszłości muzeów w Polsce, zwracał uwagę na dwoistość zadań 
stawianych przed muzeami w zakresie ich znaczenia dla kultury, nauki i wychowania społeczeń-
stwa. Z jednej strony było to gromadzenie, opracowywanie i konserwacja zabytków mające na celu 
umożliwienie prowadzenia prac naukowych, z drugiej charakter propagandowy instytucji polegający 
na takim wyeksponowaniu zbiorów, aby w jak najlepszym sensie mogły służyć „do celów oświatowo 
wychowawczych”36. Podkreślał również konieczność kierunkowego wykształcenia pracowników 
muzeów i zalecał podjęcie w tym kierunku działań jak najszybciej, bo „naukowe przygotowanie 
kierownika muzeum musi bowiem zabrać przynajmniej 6 lat czasu (licząc studia uniwersyteckie  
i praktykę)”. Dla pracowników instytucji o niższej randze zalecał specjalistyczne kursy doszkalające 
i praktykę w instytucjach o uznanej renomie37. Zwracał też nie mniejszą uwagę na potrzebę zatrud-
niania wystraczającej liczby osób w instytucji, gdyż „kierownik posiadający nawet wymagane zalety 
nie może podołać obowiązkom bez personelu pomocniczego do naukowej i fizycznej pracy”38. Był za 
pewną formą centralizacji zarządzania muzeami, „objęcie planem wszystkich bez wyjątku muzeów 
koniecznym jest do wypracowania i przeprowadzenia jednolitego programu” w celu właściwego 
ukierunkowania działań i zapobiegania konfliktom pomiędzy instytucjami czy współzawodnic-
twa. Sugerował jak najściślejszą współpracę „naczelnych sfer naukowych i czynnika państwowego” 
oraz powołanie wspólnej komisji, aby w niej „skupić wszystkie sprawy związane z muzealnictwem  
w Polsce i nadać […] prawo załatwiania ich w najszerszych granicach”39. 

Opracowanie Karola Homolacsa, kustosza krakowskiego Muzeum Przemysłowego, koncentrujące 
się na zagadnieniu klasyfikacji muzeów, odnosi się w pewnym stopniu do tez Kopery w zakresie 
polityki gromadzenia zbiorów. Homolocs, dzieląc instytucje zgodnie z profilem zbiorów na arty-
styczne, przyrodnicze, techniczno-przemysłowe itp., skłaniał się niejako do ograniczania zakresu 
gromadzonych zabytków. Podkreślał jednak, że zaproponowane przez niego podziały nie mogą 
zostać uznane za jednoznaczne przez sam fakt złożoności, różnorodności i wielowymiarowości 
zabytków40.

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wizje muzealnictwa, zarówno Feliksa Kopery, jak i innych 
krakowskich muzealników, miały przede wszystkim wymiar praktyczny – działalność naukowa, 
inwentaryzacja, konserwatorstwo przedkładano nad wymiar teoretyczny.

W przypadku innych instytucji napotkałam duże trudności w związku z próbą przedstawienia sforma-
lizowanej wizji muzeum autorstwa zatrudnionych tam osób. Część z nich, posiadająca wykształcenie 
uniwersyteckie i w uczelni realizująca swoje kariery, muzeum traktowała jako zajęcie uboczne lub 

35  J. Bujańska, Komornicki Stefan Saturnin (1887–1942), „Polski Słownik Biograficzny” 1967–1968, t. 13, 
s. 402–403. Podkreślić należy, że w dużym stopniu właśnie Komornicki, a nie Kallenbach czy Kukiel – dyrektorzy 
Muzeum Książąt Czartoryskich – był organizatorem instytucji. Obydwaj dyrektorzy nie byli teoretykami ani 
praktykami muzealnictwa i zgodnie z preferencjami naukowymi bardziej interesowali się zbiorami bibliotecznymi. 
Kukiel, pochłonięty pracami związanymi z katalogowaniem zbiorów bibliotecznych, w ogóle zdecydował, aby 
kwestie muzealne przejął od niego Komornicki, zob. P. Wierzbicki, Marian Kukiel – dyrektor Muzeum i Biblioteki 
Czartoryskich [w:] Historia – Wojsko – Polityka. Marian Kukiel (1885–1973) i jego dzieło, red. T. Siewierski 
i Z. Zielonka, Warszawa 2019, s. 160.
36  S. Komornicki, Memoriał w sprawie obecnego stanu i przyszłości muzeów w Polsce [w:] Pamiętnik I i II Zjazdu…, 
op. cit., s. 38. 
37  Ibidem, s. 40.
38  Ibidem, s. 39–40.
39  Ibidem, s. 40–42.
40  K. Homolacs, Problem klasyfikacji muzeów [w:] Pamiętnik I i II Zjazdu..., op. cit., s. 13–24.
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dodatkowe, swoje prace poświęcając głównie zagadnieniom związanym z historią sztuki. W innych 
przypadkach pracownicy instytucji, chociaż zainteresowani zagadnieniami muzealniczymi, nie byli 
teoretykami muzealnictwa lub w artykułach nie poruszali tych akurat zagadnień. Niemniej jednak 
z całą pewnością stwierdzić można, że cele określone przez Koperę i zasady, którymi kierował się 
zarządzając MNK, zyskały powszechne uznanie wśród przedstawicieli innych instytucji krakowskich 
tego typu. Część z nich wypowiadała się na zjazdach Związku Muzeów w Polsce41 dyskutując, spie-
rając się lub wysuwając wspólne propozycje rozwiązań nurtujących ich zagadnień. Inni organizowali 
zarządzane lub zatrudniające ich instytucje, dbając o dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowników, 
udostępniając zbiory zwiedzającym, organizując wystawy i publikując do nich katalogi, a kwestie 
inwentaryzacji i konserwacji zabytków znajdowały w tych kręgach należyte zrozumienie. 

* * *

Na zakończenie niniejszych rozważań należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną, bardzo ważną we-
dług mnie kwestię. Koncepcje i wizje nie rozwijają się w próżni. Potrzebna jest do tego stymulacja 
zewnętrzna, możliwość wymiany poglądów, polemiki, spojrzenia z tzw. drugiej strony. Wszystko to 
było udziałem najaktywniejszych krakowskich muzeologów. To oni podróżowali, zwiedzając inne 
ośrodki i ucząc się praktycznej wiedzy od swoich branżowych kolegów. To oni pisali i publikowali 
prace, prezentowali swoje teorie i narażali się na głosy krytyki. Feliks Kopera przez wiele lat stano-
wił awangardę tego ruchu, nie tylko przez wielkość i rangę instytucji, którą zarządzał, ale przede 
wszystkim przez osobiste silne zaangażowanie, niezmordowaną chęć współpracy, a także jasno 
zdefiniowane i konsekwentnie realizowane cele, które stawiał przed MNK.

41  Na temat Związku Muzeów w Polsce zob. A. Więcek, Związek Muzeów w Polsce (W 75 rocznicę powstania. 
1914–1989), „Rocznik Muzealny” 1988, nr 3, s. 3–18; B. Mansfeld, Muzea na drodze do samoorganizacji. 
Związek Muzeów w Polsce 1914–1951, Warszawa 2000 oraz protokoły zjazdów Związku Muzeów w Polsce, 
„Pamiętnik Muzealny” 1932–1938, z. 1–7. 
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Agnieszka Łuczak

Grabież dóbr kultury polskiej i muzealiów 
podczas okupacji hitlerowskiej  
i w okresie instalowania w Polsce  
systemu komunistycznego

Kiedy w 2010 r. w warszawskim centrum edukacji Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek 
Historia” zaprezentowano wystawę „Rzeczypospolita Utracona”, jednym z przyciągających wzrok 
punktów ekspozycji była reprodukcja słynnego obrazu Aleksandra Gierymskiego Żydówka z poma-
rańczami. Koncepcja wystawy polegała na ukazaniu różnorodnych kategorii strat – kulturalnych, 
materialnych i duchowych – aby uświadomić odbiorcy ogrom nieodwracalnych przemian, jakie 
nastąpiły dla Polaków w wyniku II wojny światowej. Obraz Gierymskiego opatrzono komenta-
rzem „Bezpowrotnie utracony”, ponieważ według danych Ministerstwa Kultury i Sztuki zaginął  
w 1944 r. bez śladu, dlatego też figurował w katalogach wojennych utraconego malarstwa polskie-
go. Stosunkowo niedługo po otwarciu wystawy pojawiły się w polskich mediach pierwsze sygnały 

001 _ Kraków, Jadalnia w mieszkaniu psychografologa Rafała Schermanna w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16. Zbiory znajdują-
ce się w tym mieszkaniu zostały zagrabione przez Ludwiga Leista; fot. „Dziennik Polski”, Kraków, Wielopole, do IX 1939 r., AIPN, 
zesp. GKBZHwP, skrzynka nr 4, sygn. IPN GK 196/50. Archiwum Głównej Komisji, Najwyższy Trybunał Narodowy, 50, k. 1 
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mówiące o tym, że Pomarańczarka jednak nie zaginęła, a trop prowadził do niewielkiego domu 
aukcyjnego w okolicach Hamburga. Dzięki podjętym działaniom wielu osób zaangażowanych  
w sprawę, obraz w 2011 r. w świetle błysków fleszy powrócił do Polski. Zdobi obecnie galerię malar-
stwa polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jego losy są spektakularnym przykładem tego, 
jak niewiele wiemy o wojennych losach polskich dóbr kultury, jak płynna jest kategoria zniszczenia, 
straty i grabieży, wreszcie – z jaką ostrożnością należy formułować pojęcie „bezpowrotnie utracony”.

Nie powinno to specjalnie dziwić, wszak w wyniku polityki kulturalnej III Rzeszy Niemieckiej 
prowadzonej na okupowanych ziemiach polskich skala konfiskat, przemieszczeń, rozproszeń, strat, 
zmian właścicieli i miejsc przechowywania oraz zniszczeń wszelkich dóbr kultury i wartościowych 
przedmiotów, wielokrotnie przewyższała straty polskiego dziedzictwa poniesione na skutek poprzed-
nich konfliktów zbrojnych. Ze strony państwa niemieckiego była to zarówno chęć grabieży mienia, jak 
i celowa polityka kulturalna, która nie dawała obywatelom polskim prawa do posiadania i tworzenia 
własnej kultury. Straty dóbr kultury, jakich doznała Polska w latach 1939–1945, były wynikiem 
zarówno działań militarnych – bombardowania kościołów, pałaców, muzeów czy bibliotek – jak 
i grabieży dokonywanych przez oddziały wojskowe, administrację okupanta, zdemoralizowanych 
maruderów ciągnących za armią, a również przez miejscowych rabusiów korzystających z wojennego 
zamętu. Za polskie straty wojenne uznaje się ruchome dobra kultury utracone w wyniku II wojny 
światowej z terenów Polski po 1945 r. pochodzące zarówno ze zbiorów publicznych, prywatnych, 
jak i kościelnych. Szacuje się, że niemieccy okupanci i Armia Czerwona zrabowali bądź zniszczyli 
blisko 600 tys. obiektów naszego narodowego dziedzictwa kulturowego. Po wojnie tylko skromną 
część tych wywiezionych skarbów i pamiątek udało się odzyskać. Sporządzony przez Ministerstwo 
Kultury katalog wszystkich strat wojennych obejmuje 63 tys. pozycji (w tym zespołów obiektów), 
z czego 10% do 20% ma fotografie1. 

Polskie zbiory sztuki miały swoją specyfikę. W wyniku braku państwa polskiego w XIX w. powstały 
dysproporcje między wielkością zbiorów prywatnych, państwowych, samorządowych i kościelnych, 
tworzących wspólne narodowe dziedzictwo. Obrazowo sytuację tę przedstawiały raporty na temat 
stanu polskiej kultury, sporządzane dla rządu RP na uchodźstwie w czasie okupacji niemieckiej 
w latach 1939–1945: „Ze zbiorami państwowymi i samorządowymi rywalizuje większość zbiorów 
magnackich, przeważnie udostępnionych publiczności, a także część kościelnych”2. Raporty te 
zawierały również ocenę rangi tych zbiorów: „Zaznaczyć należy, że do niedawna istniała także 
znaczna przewaga jakościowa, zwłaszcza zasobów muzeów samorządowych, a nawet niektórych 
prywatnych, nad państwowymi, gdyż dwa najbogatsze muzea w Polsce, ogarniające zakresem swego 
działania wszystkie dziedziny narodowej twórczości artystycznej oraz całość dorobku kulturalnego 
światowego, są instytucjami miejskimi (Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Narodowe 
w Warszawie), a dwa – prywatnymi (Muzeum XX. Czartoryskich w Gołuchowie i Krakowie). Nie 
ulega też wątpliwości, że muzea samorządowe i społeczne górują nad państwowymi różnorodnością 
eksponatów, co tłumaczy się w osobliwych warunkach historycznych Polski bardziej powolnym  
i stopniowym powstawaniem zbiorów miejskich oraz społecznych i tworzeniem się w nich natu-
ralnych nawarstwień w postaci wielkich kolekcji rodowych, magnackich, szlachecko-ziemiańskich, 
czy też mieszczańskich”3. Owa specyfika polskich zbiorów z przewagą prywatnych powodowała, 
że kolekcje sztuki i zabytków tworzyły rodzaj „żywych muzeów”, pełniących zupełnie inną funkcję 
niż profesjonalne placówki muzealne. Niestety, zwykle posiadaniu cennych dzieł sztuki, zabytków, 

1  http://www.dzielautracone.gov.pl/ [dostęp: 1.12.2021].
2  Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), MSW, A.9.III.1/50, Raport Straty 
kulturalne, nr 18-a/44, cz. II, Londyn 1944, k. 5.
3  Ibidem, k. 4.
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archiwów i bibliotek nie towarzyszyła potrzeba naukowego i systematycznego ich uporządkowania 
przez właścicieli, podjęcia prac edytorskich najbardziej wartościowych dokumentów i rękopisów czy 
oszacowania ich muzealnego znaczenia. W efekcie jedynym kompendium wiedzy o polskim dzie-
dzictwie narodowym, prezentującym informacje o zbiorach gromadzonych na przestrzeni kolejnych 
stuleci, są Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszło-
ści w ojczyźnie i na obczyźnie autorstwa Edwarda Chwalewika4. Jak się okazało podczas okupacji, 
była to broń obosieczna. Z jednej strony Zbiory polskie dokumentowały stan zachowania polskiego 
dziedzictwa w kraju i za granicą przed 1939 r. Z drugiej strony książka ta była sporym ułatwieniem 
przy grabieży, a każdy profesjonalny rabuś dzieł sztuki miał przy sobie książkę Chwalewika, która 
pozwalała mu odpowiednio ukierunkować swoje „poszukiwania”5. Do kolejnych, choć nielicznych 
przewodników po polskich prywatnych zbiorach sztuki, należał wydany w 1913 r. nakładem Ordyna-
cji Książąt Czartoryskich Przewodnik po muzeum w Gołuchowie autorstwa Nikodema Pajzderskiego, 
którego celem było wprowadzenie zamku położonego niedaleko Pleszewa na turystyczną mapę 
ziem polskich6. W okresie II Rzeczypospolitej Pajzderski m.in. pełnił funkcję dyrektora Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu. Podjął wówczas negocjacje z Czartoryskimi, by sprowadzić w postaci 
depozytu zbiory gołuchowskie do poznańskiego muzeum. W realiach II RP usiłował objąć fachową 
opieką muzealną także bezcenne zbiory znajdujące się w rękach prywatnych. Rozmowy te jednak 
ostatecznie nie zostały doprowadzone do finału. Projekt umowy depozytowej dotyczył części zbio-
rów należących do Ordynacji i wynikało z niego, że Czartoryscy planują przekazać do muzeum  
w nieokreślonym terminie także część zbiorów pozostałą w zamku7. Tylko ten jeden przykład zbiorów 
gołuchowskich pokazuje skalę wyzwań, jakie stały przed polskimi muzealnikami w odrodzonym 
państwie polskim, a nadchodząca II wojna światowa niosła kolejne, jeszcze większe, wymagające nie 
tylko kompetencji, rzutkości, ale również postaw często heroicznych i żołnierskich. 

Po wybuchu II wojny Przewodnik po muzeum w Gołuchowie został przez Niemców wykorzystany do 
przeprowadzania kolejnych rekwizycji w zamku. Jego autor 1 listopada 1939 r. został zatrzymany przez 
gestapo i osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym Fort VII w Poznaniu. Rozstrzelano go tam, 
wraz z grupą polskiej inteligencji, 6 stycznia 1940 r.8 Jak widać program walki III Rzeszy z polską kulturą 
obejmował kolejno postępujące etapy: eksterminację polskiej inteligencji, likwidację wszystkich polskich 
instytucji oświatowych i kulturalnych, uniemożliwienie twórczości i działalności kulturalnej obywatelom 
polskim oraz grabież i niszczenie polskiego dziedzictwa. 

Na okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką ziemiach polskich, ze względu na opisaną wyżej spe-
cyfikę zbiorów, grabież sztuki i dóbr kultury została przeprowadzona przede wszystkim w ramach 
szeroko rozumianej grabieży mienia. Obowiązywała zasada dzielenia zarekwirowanych dóbr kultury 
na trzy kategorie, czyli „wybory” (tzw. Wahl I, II, III). Dzieła sztuki zaliczone do kategorii „Wahl I”  

4  E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości 
w ojczyźnie i na obczyźnie, wyd. I, Warszawa 1916; wyd. II, t. 1–2, Warszawa–Kraków 1926–1927; reprint 
II wyd. w 1991 r.; H. Łaskarzewska, Zbiory polskie Edwarda Chwalewika. Niezbędnik badacza dziedzictwa 
narodowego, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2006, nr 4, s. 15–18.
5  W. Kalicki, M. Kuhnke, Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny, Warszawa 2014, s. 7.
6  N. Pajzderski, Przewodnik po muzeum w Gołuchowie, Poznań 1913; zob. Nikodem Pajzderski. Muzealnik – 
konserwator – historyk sztuki, red. E. Siejkowska-Askutja, Poznań 2014. 
7   Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu (dalej: AMNP), 1276, Depozyt książąt Czartoryskich  
na Gołuchowie 1932–1939. 
8  K. Szczepkowska-Naliwajek, Działalność naukowa, konserwatorska, muzealna i społeczna Nikodema 
Pajzderskiego, Raptularz Poznański 2003, oprac. D. Książkiewicz-Bartkowiak, A. Schneider-Wawrzaszek,  
s. 111, 114, 121, 125; A. Łuczak, Utracone decorum. Grabież dóbr kultury ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce 
w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945, Poznań‒Warszawa 2011, s. 204–205.
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były w pierwszej kolejności przeznaczone do dyspozycji Adolfa Hitlera, do kategorii drugiej – dla 
lokalnego przedstawiciela niemieckiej administracji (np. namiestnika okręgu, guberni, prowincji 
[Arthura Greisera, Alberta Forstera, Hansa Franka]) i podległych mu placówek kulturalnych, na-
tomiast w ramach „Wahl III” wartościowe sprzęty (meble, obrazy, rzemiosło) pozbawione, według 
Niemców, wartości zabytkowej – wykorzystywano do urządzania reprezentacyjnych budynków 
urzędów i mieszkań lub na sprzedaż. Istotą przeprowadzanej grabieży dóbr kultury była przede 
wszystkim chęć przywłaszczenia sobie możliwie jak największej liczby wartościowych obiektów, 
wśród których dzieła sztuki i cenne przedmioty odgrywały ważną rolę, ze względu na dużą wartość 
rynkową. Intratnym i nieodpłatnym źródłem dóbr kultury były siedziby polskiego ziemiaństwa, 
dwory i pałace, zawierające dzieła sztuki, cenne przedmioty oraz skarby narodowego dziedzictwa. 
Spieniężenie tych obiektów oraz praktyczne wykorzystanie było najczęstszym powodem i celem ich 
zawłaszczania. Ten rys grabieży był charakterystyczny szczególnie na tzw. ziemiach wcielonych do 
III Rzeszy (gdzie wysiedlono i wywłaszczono niemal wszystkich polskich ziemian), dlatego prze-
prowadzona grabież dóbr kultury na tych terenach osiągnęła ogromną skalę.

Jedną z nazistowskich instytucji, które odegrały fundamentalną rolę w grabieży dóbr kultury, 
była Wspólnota Naukowo-Badawcza „Dziedzictwo przodków” (Forschungs- und Lehrgemein-
schaft „Das Ahnenerbe”). Powstała w 1935 r. organizacja pozostawała pod bezpośrednim wpływem 
Heinricha Himmlera, a następnie została włączona do jego osobistego sztabu. Mobilizacja licznego 
grona naukowców wokół Reichsführera SS miała na celu opracowanie interdyscyplinarnych dziejów 
„germaństwa”. „Das Ahnenerbe” była wyrazem dążenia SS do stworzenia specjalnej wiedzy, służącej 
najbardziej istotnym i dalekosiężnym celom III Rzeszy. Już 4 września 1939 r. sekretarz generalny 
„Das Ahnenerbe” Wolfram Sievers (1905–1945) skierował do Himmlera pismo, w którym pod pretek-
stem „zabezpieczania dowodów odwiecznej germańskości” polskich ziem proponował rabunek według 
przygotowywanych wykazów. Za konieczne uznał przejęcie kontroli nad „wykopaliskami, warownymi 
zamkami, kościołami, urządzeniami miejskimi, muzeami, zbiorami, galeriami i archiwami, ważnymi 
dokumentami przeciwko teorii Prasłowian i polskiej propagandzie kulturalnej w służbie panslawizmu”. 
Plan ten uzyskał akceptację Himmlera, a funkcjonariusze „Das Ahnenerbe” znaleźli się na kierowni-
czych stanowiskach urzędów zajmujących się konfiskatą mienia i zabytków na ziemiach wcielonych 
do III Rzeszy, między innymi Głównego Urzędu Powierniczego Wschód (Haupttreuhandstelle Ost) 
oraz Urzędu Generalnego Powiernika do spraw Zabezpieczenia Niemieckich Dóbr Kulturalnych na 
Ziemiach Wcielonych (Generaltreuhänder für die Sicherstellung deutsches Kulturgutes in den einge-
gliederten Ostgebieten). Znacznie bardziej skomplikowane okazało się podporządkowanie instytucji 
„Das Ahnenerbe” operacji grabieży na terenie Generalnego Gubernatorstwa9. 

Pierwszym wytrawnym łowcą, wyszukującym zawzięcie co cenniejsze dzieła sztuki, był dr Alfred 
Kraut z Urzędu Generalnego Powiernika w Berlinie i jednocześnie funkcjonariusz „Das Ahnenerbe”. 
Obie instytucje przenikała sieć rozmaitych, zwłaszcza personalnych powiązań, a ponadto siedziba 
Urzędu Generalnego Powiernika mieściła się w gmachu i biurach należących do „Das Ahnenerbe”. 
Prace Generalnego Powiernika przebiegały w kolejnych etapach: inwentaryzacji, konfiskat, groma-
dzenia w składnicach i wreszcie wywozu do Rzeszy. Największy magazyn urządzono w poznańskiej 
katedrze, gdzie trafiły głównie zbiory malarstwa i skarby kultu religijnego, drugi ‒ w Muzeum 
Miejskim w Łodzi, trzeci zaś – w Katowicach. Funkcjonariusze Generalnego Powiernika zaintere-
sowani byli nie tylko zabytkami, ale niemalże wszystkimi przedmiotami posiadającymi jakąkolwiek 
wartość. Ich działalność opierała się w znacznym stopniu na meldunkach lokalnych posterunków 
niemieckiej policji, która przeczesywała teren. Komanda Generalnego Powiernika zajmowały się 

9  Więcej na ten temat zob. A. Łuczak, Polscy ziemianie. Szkice o losach i dziedzictwie, Warszawa 2020, s. 138–141.
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poszukiwaniem zbiorów sztuki w terenie od grudnia 1939 r. do końca 1941 r.10 Funkcjonariusze tego 
urzędu dążyli do wywiezienia w głąb Rzeszy jak największej liczby zagrabionych obiektów. Kłóciło 
się to z polityką namiestnika Kraju Warty Arthura Greisera, według którego skonfiskowane Polakom 
dzieła sztuki po odpowiedniej selekcji miały służyć Niemcom zamieszkującym Kraj Warty. Greiser, 
zamierzając podporządkować sobie proceder grabieży dóbr kultury, wprowadził działania mające 
na celu ograniczenie i ukrócenie procederu wywożenia dzieł sztuki z okręgu11. Ślady tej rywalizacji 
zostały odnotowane w wewnętrznej korespondencji Generalnego Powiernika, w której stwierdzono, 
że od połowy grudnia 1940 r. namiestnik Kraju Warty utrudnia konfiskatę i przeszukiwanie terenu: 
„Ustalono, że namiestnik (Reichstatthalter) w Kraju Warty zmontował swą własną organizację dla 
zabezpieczania i zinwentaryzowania dóbr kultury oraz że urzędy partyjne wypełniają zadania, które 
rozporządzeniem Reichsführera SS zlecone zostały generalnemu powiernikowi. Jak się dowiedziałem, 
[...] w zamku w Pawłowicach, w skarbcu »Ostbank« w Poznaniu, w pewnym banku w Krotoszynie  
i w zamku w Brylewie znajdują się, jak się zdaje, znaczne zapasy przedmiotów z metali szlachetnych, 
których nie można było przejąć, gdyż odmówiono ich wydania”12. 

W Kraju Warty powstało wiele niemieckich instytucji w rozmaity sposób podporządkowanych ad-
ministracji Greisera, z których liczne przeprowadzały grabież dóbr kultury ponadprogramowo, poza 
swoimi zwykłymi obowiązkami. Jako przykład niech posłużą listy niemieckiego urzędu okręgowego 

10  N. Szuman, Grabież dóbr kultury polskiej w ramach działalności generalnego powiernika dla zabezpieczenia 
niemieckich dóbr kultury na wschodnich ziemiach przyłączonych, „Biuletyn GKBZpNP” 1948, nr 4, s. 180. 
11  Ibidem, s. 183.
12  Wyciąg pisma dotyczącego sprawozdania o sytuacji wewnętrznej w Urzędzie Generalnego Powiernika, Berlin–
Dahlem, 8 I 1941 r. [w:] ibidem, s. 215–216.

002 _ Kraków, Gabinet w mieszkaniu psychografologa Rafała Schermanna w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16. Zbiory znajdujące-
się w tym mieszkaniu zostały zagrabione przez Ludwiga Leista; fot. „Dziennik Polski”, Kraków, Wielopole, do IX 1939 r., AIPN, zesp. 
GKBZHwP, skrzynka nr 4, sygn. IPN GK 196/50. Archiwum Głównej Komisji, Najwyższy Trybunał Narodowy, 50, k. 1
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konserwatora zabytków (Gaukonservator), działającego właśnie w ramach administracji namiestni-
ka, według których w czasie okupacji skonfiskowano 304 poważniejsze kolekcje prywatne, liczące 
wiele tysięcy dzieł sztuki13. Greiser ponadto dysponował wyłącznie na własne potrzeby pałacami 
w Lubostroniu (pow. szubiński) i w Czerniejewie (pow. gnieźnieński). Olbrzymie zbiory dzieł sztuki 
i rzemiosła artystycznego z tych pałaców zostały przekazane do niemieckiego muzeum w Poznaniu. 
Ponadto namiestnik Kraju Warty na czas polowań zajmował pałace w Objezierzu (pow. obornicki) 
i w Długiem Starem (pow. leszczyński)14.

Natomiast Generalny Gubernator Hans Frank powołał 16 grudnia 1939 r. Urząd Specjalnego Pełno-
mocnika ds. Rejestracji i Zabezpieczania Dzieł Sztuki oraz Zabytków Kultury, który przeprowadzał 
konfiskaty. Stanowisko specjalnego pełnomocnika zajął dr Kajetan Mühlmann (dawny pełnomocnik 
Herrmanna Göringa). Utworzenie tego urzędu miało ukrócić grabieżczą działalność grup specjalnych, 
wojska i innych instytucji na terenie GG, jednak nie spełniło wszystkich wiązanych z nim nadziei. 
Urząd Specjalnego Pełnomocnika zarekwirował m.in. zbiory Radziwiłłów w Nieborowie i wywiózł je 
w dziewiętnastu skrzyniach. Najcenniejsze obiekty ‒ rzeźby antyczne, obrazy europejskich mistrzów 
i pamiątki historyczne ‒ właściciele zdołali jednak ukryć i uratować przed kradzieżą. W GG wyod-
rębniono spośród przedmiotów zwiezionych do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz Muzeum 
Narodowego w Warszawie najbardziej wartościowe dzieła sztuki i zaliczono je do kategorii „Wybór I”  
(Wahl I). Przeznaczone były dla Adolfa Hitlera lub – w drugiej kolejności – dla Franka. Zostały 
wyszczególnione w luksusowo wydanym katalogu Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement 
(Breslau 1940) i obejmowały 521 pozycji: dzieła malarskie, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego, 
starą broń, monety i medale. Według wstępu do katalogu, reprezentowały one „sztukę niemiecką 
oraz te dzieła, które miały znaczenie dla historii i rozwoju sztuki ogólnoeuropejskiej”.

Jak już wspomniano, Hitler zastrzegł sobie prawo dysponowania dziełami sztuki pochodzącymi  
z plądrowania okupowanych terenów. Klasyfikacją obiektów najwyższej klasy przeznaczonych dla 
niego zajmował się dr Hans Posse, mianowany przez Führera dyrektorem muzeum w Linzu, które 
miało stać się największą taką placówką na świecie. Posse poszukiwał najcenniejszych obiektów do 
kolekcji w Linzu we wszystkich okupowanych krajach Europy: Holandii, Włoszech, Francji. Rozmach 
przedsięwzięcia był ogromny – wyłożono na nie sto milionów marek i zdobyto osiem tys. obrazów. 
Posse niestrudzenie zbierał obiekty dla muzeum w Linzu – to oraz jego sugestie i decyzje dotyczące 
doboru dzieł sztuki przyniosły mu szacunek Hitlera. Po śmierci Possego 7 grudnia 1942 r. jego sta-
nowisko objął Hermann Voss (1884–1969), od 1936 r. dyrektor Krajowego Muzeum w Wiesbaden, 
wcześniej zatrudniony w Kaiser-Friedrich-Museum w Berlinie. 

W pierwszej kolejności dr Hans Posse spenetrował – już w grudniu 1939 r. ‒ zbiory warszawskie. 
Miał prawo pierwszeństwa, co pozwoliło mu wybierać najcenniejsze dzieła do muzeum w Linzu. 
Przy okazji zabiegał o wywiezienie do Drezna ocalałych części urządzeń Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Następnie przejrzał zbiory prywatne, publiczne i kościelne w Krakowie i Warszawie. 

„Potwierdza się, że oprócz znanych nam już w Niemczech dzieł sztuki pierwszej jakości (np. ołtarz 
Wita Stwosza i obrazy na drzewie Hansa Kulmbacha z kościoła Mariackiego w Krakowie, obrazy 
Rafaela, Leonarda da Vinci i Rembrandta ze zbiorów Czartoryskich oraz kilka dzieł z Muzeum 
Narodowego w Warszawie) nie ma tu zbyt wiele, co by wzbogaciło niemieckie zasoby wielkiej sztuki 

13  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Najwyższy Trybunał Narodowy (NTN), Proces Arthura 
Greisera, 20, t. 4, Zestawienie strat województwa poznańskiego poniesionych w dziedzinie opieki nad 
zabytkami w okresie okupacji niemieckiej przez konserwatora województwa poznańskiego, Poznań, 18 VI 
1946 r., k. 4.
14  C. Łuczak, Arthur Greiser. Hitlerowski władca w Wolnym Mieście Gdańsku i w Kraju Warty, Poznań 1997, s. 109, 112. 



  Muzea międzywojnia  _ 141

003 _ Kraków, Gabinet w mieszkaniu psychografologa Rafała Schermanna w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16. Zbiory znajdują-
ce się w tym mieszkaniu zostały zagrabione przez Ludwiga Leista; fot. „Dziennik Polski”, Kraków, Wielopole, do IX 1939 r., AIPN, 
zesp. GKBZHwP, skrzynka nr 4, sygn. IPN GK 196/50. Archiwum Głównej Komisji, Najwyższy Trybunał Narodowy, 50, k. 1

(malarstwo i plastyka) ‒ pisał Posse w sprawozdaniu z przeprowadzonych prac. ‒ Bogatsze i bardziej 
wielostronne są polskie zbiory artystycznego rzemiosła: kute w złocie i srebrze przedmioty (w prze-
ważnej części pochodzenia niemieckiego, głównie z krakowskiego kościoła Mariackiego i katedry 
wawelskiej), gobeliny, broń, porcelana, meble, brązy, monety, drogocenne pergaminowe rękopisy, 
książki itd. Polska działalność kolekcjonerska skupia się bowiem – prócz mało wartościowej sztuki 
narodowej, zwłaszcza wieku XIX – głównie na tych dziedzinach […]”15.

Natomiast gubernator Frank swoją rezydencję w Zamku Królewskim na Wawelu wyposażył w obiekty 
sztuki pochodzące ze znajdującej się tam kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki. 24 lutego 1943 r. 
rozkazał Wilhelmowi Ernstowi Palezieux, rzeczoznawcy gubernatora ds. wyposażenia Zamku Kró-
lewskiego, aby przeznaczył najlepsze dzieła do urządzenia wnętrz służbowych gubernatora na Wawelu 
i prywatnych w Krzeszowicach16. Trudno podać precyzyjną liczbę zagrabionych przez administrację 
Franka dóbr kultury. W przemówieniu wygłoszonym z okazji trzylecia GG 26 października 1942 r. 
oświadczył, że na jego terytorium „zabezpieczono” około 90% dzieł sztuki oraz stwierdził, iż są one 
jego własnością. Przez całą okupację służyły jako wyposażenie wnętrz urzędowych lub prywatnych 
siedzib okupacyjnych dygnitarzy. Skala rekwizycji dzieł sztuki była taka, że Urząd Specjalnego 
Pełnomocnika nie był w stanie zapanować nad skonfiskowanymi przez siebie obiektami. 

15  Sprawozdanie z delegacji służbowej do Krakowa i Warszawy celem dokonania przeglądu rodzaju i zakresu 
skonfiskowanych dzieł, fragmenty [w:] Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945, red. S. Lorentz, Warszawa 
1970, t. 2, s. 412–414.
16  P. Majewski, Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 
1939–1945, Warszawa 2005, s. 202. 
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004 _ Kraków, Gabinet w mieszkaniu psychografologa Rafała Schermanna w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16. Zbiory znajdują-
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005 _  Kraków, Gabinet w mieszkaniu psychografologa Rafała Schermanna w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16. Zbiory znaj-
dujące się w tym mieszkaniu zostały zagrabione przez Ludwiga Leista; fot. „Dziennik Polski”, Kraków, Wielopole, do IX 1939 r., 
AIPN, zesp. GKBZHwP, skrzynka nr 4, sygn. IPN GK 196/50. Archiwum Głównej Komisji, Najwyższy Trybunał Narodowy, 50, k. 1
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W 1942 r. Frank przeprowadził wiele zmian w strukturach urzędów zajmujących się grabieżą dóbr 
kultury, a 27 lipca przekształcił Urząd Specjalnego Pełnomocnika w Urząd Opieki nad Sztuką 
Dawną (Amt für die Pflege alter Kunst), który był podporządkowany decyzjom Franka w znacznie 
większym stopniu niż dotychczasowy urząd Mühlmanna. Spowodowało to, że Mühlmann zgłosił 
rezygnację. Miał wprawdzie przekazać oficjalnie „zabezpieczone” dobra kultury, co jednak ostatecznie 
nie nastąpiło aż do końca wojny. Tuż po wojnie oficer holenderskiego wywiadu Jan Vlug, współ-
pracujący z amerykańską jednostką prowadzącą dochodzenie w sprawie grabieży, napisał odrębny 
raport na temat działalności Dienststelle Mühlmann. Nie mógł się w nim powstrzymać od oceny  
i napisał, że Mühlmann jest „uparty, pozbawiony sumienia, nic go nie obchodzi sztuka, jest kłamcą 
i złym człowiekiem”17.

W końcowym etapie II wojny dygnitarze nazistowscy wysyłali sukcesywnie do Rzeszy meble i cen-
ne przedmioty. W sierpniu 1944 r. do GG codziennie przyjeżdżało pięćdziesiąt pociągów w celu 
przetransportowania zagrabionych obiektów. Od jesieni 1944 r. trwała „ewakuacja” dóbr kultury  
w głąb Niemiec zorganizowana przez władze niemieckie, głównie na teren Dolnego Śląska, Górnego 
Śląska oraz Śląska Opolskiego, Turyngii, Saksonii, austriackiego Tyrolu, Bawarii oraz kopalni soli 
Grassleben. Ukrywano zagrabione obiekty w kopalniach, wojskowych umocnieniach, zamkach, 
klasztorach, kościołach i magazynach. Niemieccy specjaliści od grabieży starali się w ten sposób 
zabezpieczyć swoje losy na wypadek przegranej wojny i zwiększyć swój potencjał negocjacyjny.  
17 stycznia 1945 r. Hans Frank ewakuował się z Krakowa do Neuhaus pod Monachium, gdzie miał 
własną willę. Zabrał Damę z gronostajem namalowaną przez Leonarda da Vinci pochodzącą ze zbio-
rów Czartoryskich. Właśnie ten obraz i osiem innych miał przy sobie w momencie zatrzymania go 
przez Amerykanów. Brakowało natomiast Portretu młodzieńca Rafaela, który stanowi do dziś numer 
jeden na liście polskich obiektów zaginionych podczas wojny. Pomimo poszukiwań tego obrazu przez 
placówki dyplomatyczne i delegatury handlu zagranicznego PRL, które trwały do lat 50. XX w., 
nie udało się natrafić na żaden ślad. Wówczas z braku istotnych dowodów i nowych tropów sprawę 
uznano za niewyjaśnioną i ją zamknięto. 

Aresztowany Kajetan Mühlmann próbował dwukrotnie uciec, początkowo podczas przesłuchania 
odpowiadał z pogardą, jednak w końcu udzielił oficerom amerykańskim całkiem sporo informacji 
o zagrabionych zabytkach – łącznie z kilkoma anegdotami o Adolfie Hitlerze. Natomiast Hermann 
Voss, aresztowany w okolicach Wiesbaden, zaproponował Amerykanom pomoc w odzyskaniu zbio-
rów muzeum w Linzu, znajdujących się w Altaussee, licząc na łagodne traktowanie. Z zaskoczeniem 
przyjął potraktowanie go jak zbrodniarza wojennego, aresztowanie i poddanie przesłuchaniom. 
Podczas podjętych dochodzeń wyłonił się obraz niesłychanego rozmachu całego przedsięwzięcia. 
„Hitlerowska grabież […] różniła się od grabieży którejkolwiek z poprzednich wojen, tym że została 
oficjalnie zaplanowana i sprawnie przeprowadzona […] w celu zwiększenia kulturalnego prestiżu 
Rasy Panów” – napisał Lane Faison, jeden z amerykańskich oficerów śledczych prowadzących po 
wojnie poszukiwania ukrytych przez nazistów dzieł sztuki18.

Straty polskiego dziedzictwa kulturalnego miały związek z procesem wprowadzania nowego po-
rządku przez Niemców na terenach podbitych. Według Adama S. Labudy proces ten polegał na 
wprawieniu w ruch obiektów artystycznych i przemieszczeniu ich zgodnie z rozmaitymi kryteriami, 
podyktowanymi głównie potrzebami politycznymi. Wprowadzanie nowego porządku wiązało się 
z burzeniem porządku dotąd istniejącego. Przede wszystkim lekceważono prawo własności, które 
zostało zakwestionowane przez podbicie terenów polskich w wyniku kampanii wojennej i polityki 

17  L. Nicholas, Grabież Europy, Poznań 2014, s. 541.
18  Ibidem, s. 541.
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okupacyjnej19. W efekcie dalszych działań oddzielano dzieła sztuki od ich kontekstu osobistego, 
rodowego, społecznego i narodowego. Warto zastanowić się nad przyczynami, które spowodowały 
akceptację grabieży przez Niemców i równocześnie sprowokowały aktywne w niej uczestnictwo. 
Niewątpliwie najistotniejszą rolę odegrała ideologia nazistowska, która wprowadziła uzasadnienie 
dla konfiskat własności prywatnej i publicznej polskich dóbr kultury. Jak słusznie zwrócili uwagę 
Tadeusz Zadrożny i Konrad Ajewski, istotne znaczenie mieli w tym procesie teoretycy nazizmu: 

„To bowiem teoretycy i propagatorzy narodowego socjalizmu oraz dygnitarze i legislatorzy III Rze-
szy […] stworzyli od strony ideologicznej i prawnej, warunki sprzyjające niczym nieograniczonemu 
rabunkowi dóbr kultury. Ten proceder, uprawiany w czasach III Rzeszy na skalę masową z urzędu  
i prywatnie, podbudowę znajdował w teorii nazizmu, w jego dwoistym, ideologicznym stosunku do 
dziedzictwa kulturalnego, z jednej strony budzącym zaślepiającą dumę z tradycji Niemiec pojmo-
wanych nader szeroko, w kategoriach Rzeszy, a drugiej znaczonym pogardą wobec dokonań innych 
narodów, zwłaszcza tych uznawanych przez przywódców NSDAP za «niższe rasowo». Z tego nurtu, 
który nadawał tak szczególną rangę kryterium «germańskości», z przyjętej w nim definicji pojęcia 
«niemieckiego dobra kultury», zagarniającej wszystko, co w aspekcie wytwórcy lub wytworu mogło 
mieć związek z terytorium Rzeszy Niemieckiej, wyrosło w świadomości Niemców poczucie misji 
dziejowej «przywrócenia» swemu narodowi, a i sobie samym także »niemieckich« dzieł sztuki i ta-
kich przedmiotów o wartości historycznej, które jakby wbrew woli narodu niemieckiego znalazły się  
w posiadaniu cudzoziemskim”20.

„To, że możemy dzisiaj podziwiać liczne polskie zabytki, w tym Zamek Królewski w Warszawie, jest 
efektem wysiłku całej rzeszy ludzi, wybitnych fachowców, którym przyszło pracować i wykonywać 
swoje obowiązki w ekstremalnych warunkach wojennych. Aby chronić nasze dziedzictwo, podej-
mowali brawurowe akcje na miarę Kmicica lub wymyślali na poczekaniu fortele w stylu Zagłoby. 
Z początkiem września 1939 r. rozpoczęła się dramatyczna ewakuacja ponad 250 zabytkowych 
obiektów ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, w tym 140 XVI-wiecznych flamandzkich 
gobelinów. Droga wiodła na wschód, następnie przez Rumunię, Maltę, Francję, Wielką Brytanię 
do Kanady, gdzie drogocenny ładunek dotarł w lipcu 1940 r. Opiekę nad transportem sprawowali 
Stanisław Świerz-Zalewski, kustosz zbiorów wawelskich, oraz Józef Krzywda-Polkowski, również 
pracownik Wawelu. Władze kanadyjskie zapewniły skarbom bezpieczny i odpowiedni magazyn  
w Ottawie. Do tego transportu dołączono jeszcze kolejne bezcenne polskie zbiory, które  
w lecie 1939 r. zdeponowano w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a wkrótce pocztą 
dyplomatyczną przez Rumunię wysłano do Francji. Gdy III Rzesza zaatakowała Francję, wówczas 
w połowie 1940 r. Karol Estreicher, działając w imieniu Rządu Polskiego na uchodźstwie, prze-
transportował trzy walizy dóbr kultury zdeponowanych w skarbcu Banku Francji. Zawierały one 
21 manuskryptów muzycznych Chopina, 22 supercymelia z warszawskiej Biblioteki Narodowej, 
w tym najstarsze polskie rękopisy oraz Biblię Gutenberga ze zbiorów Diecezji Chełmińskiej. 
«Tak powiększony ładunek 17 czerwca 1940 r. przewieziono do już bombardowanego przez 
Niemców portu w Bordeaux, gdzie został zaokrętowany na polski statek handlowy. Sytuacja była 
na tyle dramatyczna, że Estreicher przywiązał Szczerbiec (miecz koronny królów polskich) do 
deski, mając nadzieję, że w wypadku zatonięcia statku przynajmniej on się uratuje. Po szczęśli-
wym dobiciu statku do Wielkiej Brytanii uratowane skarby zdeponowano w polskiej amba-
sadzie w Londynie. W sierpniu tego roku zdecydowano jednak wysłać je transatlantykiem 

19  A. Labuda, Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu i „budowa narodowego socjalizmu”  
w Kraju Warty w latach 1939–1945, „Artium Quaestiones” 2003, nr 14, s. 274–275.
20  K. Ajewski, T. Zadrożny, Straty muzeów i kolekcji artystycznych Warszawy w latach 1939–1945 [w:] Straty 
Warszawy 1939–1945. Raport, red. W. Fałkowski, Warszawa 2005, s. 566.
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006 _  Walka z polskością i religią, Kalwaria Wejherowska, po 1945 r., Dwie figury Chrystusa, AIPN, zesp. GKBZHwP, skrzynka 
nr 11, sygn. IPN BU 4086/27568

M/s Batory do Kanady” [N. Cieślińska-Lobkowicz, Walka w obronie polskich dóbr kultury 
w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej, „Kronika Zamkowa” 2008, nr 1–2, s. 161]. 

W podobnych akcjach uczestniczyli inni muzealnicy narażając często własne życie. Stanisław 
Lorentz zabezpieczał dzieła sztuki w warszawskim muzeum w czasie walk powstańczych, Jan 
Zachwatowicz wywiózł dwukrotnie w dramatycznych okolicznościach dokumentację umożliwia-
jącą odbudowę zabytkowej Warszawy. Uratował przed zniszczeniem materiały inwentaryzacyjne 
Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej [zob. B. Rymaszewski, Era ochrony 
zabytków Jana Zachwatowicza, „Ochrona Zabytków” 1984, nr 37/2, s. 119]. Wspomniany już 
Karol Estreicher przebywając na uchodźstwie w czasie II wojny od lipca 1942 r. do końca wojny 
w obrębie powołanego wówczas Ministerstwa Prac Kongresowych, przygotowywał polityczny 
grunt pod reparacje, gromadził świadectwa grabieży i zniszczeń, a następnie w 1946 r. przywiózł 
do Polski zagarnięty przez Niemców i ukryty w Norymbergi ołtarz Wita Stwosza z bazyliki 
Mariackiej w Krakowie, jedno z najwybitniejszych dzieł późnogotyckiej sztuki rzeźbiarskiej  
w Europie oraz słynny Portret Damy z łasicą Leonarda da Vinci i inne, liczne polskie dzieła sztuki 
[N. Cieślińska-Lobkowicz, op. cit., s. 171]. 

Dokonania całego pokolenia polskich muzealników trafnie podsumowała Nawojka Cieślińska
-Lobkowicz: «Postawa Lorentza, od 1935 r. dyrektora warszawskiego Muzeum Narodowego, była 
charakterystyczna dla całego kręgu osób zaangażowanych w konspiracyjną walkę o zachowanie 
dziedzictwa kulturalnego Polski. W chwili wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. mieli oni średnio 
po trzydzieści kilka – czterdzieści lat. Byli kierownikami i pracownikami instytucji kulturalnych 
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008 _ Uroczystość powstania Spółdzielni Produkcyjnej w dawnym majątku Rostworowskich w Gębicach, 1951 r.,  
zbiory Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

007 _ Ślub Stanisława i Zofii Rostworowskich w pałacu w Gębicach, 25 września 1918 r., zbiory Muzeum Zamek Górków  
w Szamotułach
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i naukowych młodego państwa polskiego, którego powstanie w 1918 r. po 120 latach nieistnienia zbie-
gło się z wejściem w dorosłość pokolenia Lorentza. Służba niepodległemu państwu, budowanie jego 
nowoczesnych instytucji kultury stały się dla tych młodych inteligentów życiową misją i zawodowym 
wyzwaniem. Charakteryzowały ich propaństwowość, odpowiedzialność za powierzone zbiory i wyso-
ki poziom fachowości. Te cechy przesądziły o ich zachowaniu jako grupy, która z pełną determinacją, 
ale też w miarę możliwości z rozwagą podjęła i prowadziła konspiracyjną walkę w obronie polskich 
dóbr kultury. […] Do wspomnianej grupy obok Stanisława Lorentza należeli m.in. historycy sztuki 
i muzealnicy: Karol Estreicher (1906–1984), Mieczysław Gębarowicz (1893–1984), Jan Morawiński 
(1907–1949), Bohdan Marconi (1894–1975), Stanisława Sawicka (1895–1982), Kazimierz Skórewicz 
(1866–1950), Jerzy Szabłowski (1906–1989), Władysław Tomkiewicz (1899–1982), Michał Walicki 
(1904–1966); historycy i architekci: Wacław Borowy (1890–1950), Stanisław Herbst (1907–1973), 
Adolf Szyszko-Bohusz (1883–1948), Jan Zachwatowicz (1900–1983); bibliotekarze: Józef Grycz 
(1890–1954), Edward Kuntze (1880–1950), Adam Lewak (1891–1963), Stefan Vrtel-Wierczyński 
(1886–1963), Alodia Kawecka-Gryczowa (1903–1990), Marian Łodyński (1884–1972); archiwiści: 
Aleksy Bachulski (1893–1951), Kazimierz Konarski (1886–1972), Antoni Rybarski (1886–1962), 
Józef Stojanowski (1884–1964), Witold Suchodolski (1887–1967)» [N. Cieślińska-Lobkowicz,  
op. cit., s. 159, 172]”21.

Skutki II wojny światowej ukształtowały na niemal pół wieku powojenny układ sił na świecie. 
Po zwycięstwie między dotychczasowymi sojusznikami rosła nieufność i poczucie zagrożenia. 
Szybko dawni sojusznicy zaczęli prowadzić kolejną, wprawdzie nie zbrojną, ale ideologiczną i ge-
opolityczną rywalizację. Wkroczenie w 1944 r. wojsk sowieckich na ziemie polskie i wyzwolenie 
ich spod okupacji III Rzeszy Niemieckiej zdeterminowało losy państwa polskiego i narodu na 
najbliższych 50 lat. Od 1944 r. rozpoczął się proces instalowania, a następnie stopniowego bu-
dowania systemu totalitarnego przez polskich komunistów całkowicie uzależnionych politycznie 
od Związku Sowieckiego. Odbywało się to przy wsparciu Józefa Stalina i było możliwe dzięki 
obecności żołnierzy Armii Czerwonej na ziemiach polskich. Historycy nazywają ten czas okresem 
„podboju państwa” (1944–1947) oraz „podboju społeczeństwa” (1948–1954). Amerykanie i Bry-
tyjczycy nie sprzeciwili się żądaniom terytorialnym Stalina i określeniu strefy wpływów ZSRR. 
Jednocześnie Stalin nie dotrzymał obietnic o zorganizowaniu wolnych wyborów w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej, które znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Stopniowo osią-
gnął swój cel, jakim było ustanowienie satelickich reżimów w tych krajach i przesunięcie granic 
zasięgu Związku Sowieckiego kilkaset kilometrów na zachód. 

6 września 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – utworzona na polecenie Stalina na-
miastka polskiego rządu, stanowiącego polityczną konkurencję wobec legalnych władz polskich na 
uchodźstwie – wprowadził dekret o reformie rolnej. Politycznym celem reformy miało być zniszczenie 
podstaw funkcjonowania warstwy polskich właścicieli ziemskich (ziemiaństwa), gdyż była to grupa 
ludzi niezależna ekonomicznie, ciesząca się autorytetem środowisk lokalnych i popierająca legalny 
rząd polski. Równie istotnym celem dekretu było pozyskanie przychylności chłopów dla nowej 
władzy. Dekret miał zapewnić poparcie ze strony obdarowanych, a także neutralizację niektórych 
grup społecznych nastawionych dotąd negatywnie wobec PKWN. 

Również w obszarach kultury i muzealnictwa komunistyczne władze nakreśliły z rozmachem pro-
pagandową wizję sprawiedliwości społecznej. Kiedy 31 grudnia 1944 r. Bolesław Bierut wygłaszał 
transmitowane przez radio przemówienie z okazji rocznicy powstania Krajowej Rady Narodowej, 
przedstawił nową politykę władz lubelskich: „Zabezpieczymy wiele dóbr kulturalnych – obrazy, 

21  A. Łuczak, By ślad nie pozostał „tylko w Chwalewiku”, „Biuletyn IPN” 2020, nr 10, s. 52–56. 
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rzeźby, biblioteki, które dotychczas były w egoistycznym władaniu dworów obszarników, i udo-
stępnimy je na użytek powszechny, zwłaszcza że publiczne placówki kulturalne zostały przez 
okupanta rozgrabione i wyniszczone”22. 

Zgodnie z dekretem o reformie rolnej planowano przejęcie nie tylko ziemi i inwentarza żywego, 
ale również budynków, inwentarza martwego oraz przedsiębiorstw przemysłu rolnego. Na te-
mat dóbr kultury znajdujących się w majątkach ziemskich wypowiedział się minister rolnictwa 
i  reform rolnych w rozporządzeniu wykonawczym z 1 marca 1945 r. Na podstawie paragrafu 
11 właścicielom ziemskim pozwolono na zabranie tylko tej części majątku osobistego, która nie 
miała wartości naukowej, artystycznej lub muzealnej. Postanowienie to pozbawiło właścicieli 
wielu pamiątek rodzinnych oraz dzieł sztuki, które zgromadzono we dworach i pałacach wraz 
z kolejnymi zamieszkującymi je pokoleniami. Na skutek reformy zbiory zostały wyrwane ze 
swojego naturalnego otoczenia i odarte z historycznego kontekstu. Zabytki, które ocalały bez-
pośrednio po przejęciu majątków, miały zostać przejęte przez muzea na podstawie zarządzenia 
ministra rolnictwa i reform rolnych z 13 marca 1945 r. o zabezpieczeniu przez nie podworskiego 
i opuszczonego mienia kulturalnego23. Pracownicy muzeów podjęli wówczas akcję zwożenia dzieł 
sztuki z siedzib ziemskich. W licznych miejscowościach, szczególnie w województwie wielkopol-
skim, gdzie reforma była wprowadzana pół roku później, działania te inicjowane były niemal 
natychmiast po przejściu frontu. W wielu regionach, jak choćby na Białostocczyźnie, zdarzały się 
przypadki pobić i zabójstw działaczy Polskiej Partii Robotniczej oraz osób wspierających nową 
władzę, co powstrzymywało chłopów przed przyjmowaniem dworskiej ziemi. Równocześnie jed-
nak służba dworska i dawni pracownicy folwarków, korzystając z nieobecności właścicieli i braku 
nadzoru, grabili i dewastowali pozostałe mienie, plądrowali siedziby, nie zważając na zagrożenie 
interwencjami milicji24. Przejęcie przez instytucje kulturalne dzieł sztuki polskiego ziemiaństwa 
było optymalnym rozwiązaniem w tamtych burzliwych czasach. Włączenie tego dziedzictwa do 
zbiorów muzealnych było mniejszym złem, pozwoliło bowiem uratować cenne obiekty i zabytki 
przed rozgrabieniem i zniszczeniem. Poszczególne kolekcje przetrwały do dzisiaj w dobrym stanie 
dzięki fachowej opiece i konserwacji25. 

Po zajęciu stolicy przez Armię Czerwoną 17 stycznia 1945 r. warszawscy muzealnicy wzięli pod opiekę 
pałace w Wilanowie i Natolinie, umieszczając tam wymalowany na desce napis w języku polskim 
i rosyjskim: „Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział w Wilanowie i Natolinie”. Na początku 
lutego w podobny sposób przejęli kontrolę nad pałacem w Nieborowie i założeniem ogrodowym 
Arkadią. Według wspomnień Stanisława Lorentza, odbywało się to w atmosferze negocjacji z so-
wieckimi komendantami wojennymi. Właściciel rezydencji w Nieborowie, Janusz Radziwiłł, był 
wówczas drugi już raz aresztowany przez NKWD i wywieziony z rodziną do Krasnogorska w ZSRR, 
skąd wrócił po śmierci żony Anny w październiku 1947 r. 

22  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Delegatura Rządu RP na Kraj (DRRP), 2002/III/45, DIP, 
Sprawozdania, meldunki, informacje o KRN, PKWN (fragment przemówienia Bolesława Bieruta z 31 XII 
1944 r. z okazji powstania KRN – spisane z transmisji radiowej), k. 15.
23  13 marca 1945 r. minister rolnictwa i reform rolnych wydał zarządzenie w celu zabezpieczenia zabytków 
historycznych, w którym ogłosił przejmowanie ich w czasie przeprowadzania reformy rolnej przy udziale 
przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki [Archiwum Akt Nowych (AAN), Komitet Centralny Polskiej 
Partii Robotniczej (KC PPR), 295/XII–84, Zarządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w celu 
zabezpieczenia zabytków historycznych, s. 58].
24  Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 roku, red. E. Rogalewska i Ł. Lubicz-Łapiński, 
Białystok 2012, s. 39.
25  A. Łuczak, Utracone decorum..., op. cit., Rozdział VI.
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W wojennej zawierusze i powszechnym bezprawiu zabezpieczanie wnętrz pałacowych przed dalszym 
rabunkiem często wymagało pomysłowości, inwencji i sprytu.

 „W Wilanowie i Nieborowie po załatwieniu formalności wzywałem przedstawicieli ludności 
‒ pisał Lorentz we wspomnieniach ‒ zawiadamiałem o utworzeniu oddziałów Muzeum Na-
rodowego w Warszawie i oświadczałem w imieniu rządu, że ponieważ nie jest to już własność 
pańska, lecz całego narodu, każdy, kto cokolwiek stąd zabierze, będzie rozstrzelany na dziedzińcu 
pałacowym. Zachowało nam się wszystko, nawet rzeczy tak użytkowe, jak garnki kuchenne, 
kołdry, poduszki i bielizna pościelowa. Zawdzięczamy to w znacznej mierze wielkiej uczciwości 
miejscowych pracowników, ale może trochę i mym dekretom”26.

Zwożenie do muzeów dzieł sztuki z majątków ziemskich było jednym z pilniejszych zadań Naczel-
nej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków w okresie powojennym. Dzięki uzyskanym tą drogą 
zbiorom podworskim muzea znacznie wzbogaciły swe zasoby, by wspomnieć galerię malarstwa 
obcego Muzeum Narodowego w Warszawie, która przejęła obrazy i zbiory sztuki zdobniczej 
z pałaców Potockich w Krakowie i Krzeszowicach. Doniosłą rolę w zabezpieczeniu podworskich 
księgozbiorów odegrał dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Aleksander Birkenmajer 
i jego bliscy współpracownicy. Według szacunków Birkenmajera zabezpieczenia wymagało pół 
miliona książek poziemiańskich. Muzealnicy prowadzili także akcję odszukiwania ukrytych przez 
Niemców dóbr kultury na Śląsku. Penetracja tamtych terenów była możliwa dzięki decyzjom 

26  S. Lorentz, W muzeum i gdzie indziej [w:] Walka o dobra kultury…, op. cit., s. 106.

009 _ Lewków (dziś: woj. wielkopolskie, pow. ostrowski), salon okrągły, widok przez złoty salon na buduarek pani domu, zbiory 
Agaty Jankowiak
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010 _ Lewków, salon okrągły, widok w kierunku salonu egipskiego i saloniku Kopernika, zbiory Agaty Jankowiak

011 _ Lewków, zniszczone wnętrze salonu okrągłego, stan z 1959 r., zbiory Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział  
w Poznaniu
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konferencji jałtańskiej w sprawach przyszłych nabytków terytorialnych Polski oraz częstej pobłaż-
liwości komendantów wojennych Armii Czerwonej. W czerwcu 1945 r. uratowano zniszczoną 
bibliotekę Radziwiłłów z Nieświeża. Niemcy umieścili ją w pałacyku w miejscowości Chrósty 
koło Koźla (ob. woj. opolskie). Część książek udało się odzyskać, a najcenniejsze przewieziono do 
Biblioteki Jagiellońskiej. Tylko część ziemiańskich dóbr kultury została przejęta przez państwowe 
placówki kulturalne. Chaos działań wojennych, obecność Armii Czerwonej oraz szabrowników 
umożliwiały zawłaszczanie i kradzieże dzieł sztuki z dworów i pałaców. W ten sposób uległa 
rozproszeniu i zniszczeniu znaczna część polskiego dziedzictwa. Podobnie jak w czasie okupacji 
niemieckiej i sowieckiej, niemal wszyscy rywalizowali między sobą w plądrowaniu dworów i pała-
ców, a szczególne prawa do zdobyczy wojennych rościli sobie sowieccy dowódcy. Los dzieł sztuki 
skradzionych z majątków ziemskich podczas przeprowadzania tzw. reformy rolnej jest dzisiaj 
możliwy do ustalenia jedynie w bardzo niewielkim stopniu. Funkcjonariusze lokalnych Urzędów 
Bezpieczeństwa Publicznego przyczynili się ‒ jako szczególnie uprzywilejowani ‒ do grabieży, 
zawzięcie tropiąc cenne kolekcje. Z gorliwości popełniali pomyłki takie, jak znany przypadek ekipy 
UBP z Warszawy, która przypadkiem wykryła transport osób nielegalnie przekraczających granicę 
polsko-czechosłowacką, gdyż intensywnie poszukiwała zbiorów dzieł sztuki Potockich, wywiezionych 
z pałacu w Łańcucie i zdeponowanych w klasztorze na krakowskich Bielanach, a według informa-
tora UB wywożonych za granicę właśnie w tym transporcie27. Stacjonujący w pałacu Mycielskich 
we Wrześni-Opieszynie (ob. woj. wielkopolskie) komendant wojenny płk Nosow uniemożliwiał 
lokalnym władzom (starostwu i burmistrzowi Wrześni) odszukanie pałacowych zbiorów sztuki 
w powiecie wrzesińskim28. Pałac w wielkopolskiej Winnej Górze został splądrowany gruntownie 
kolejno przez wojska sowieckie, szabrowników oraz miejscowych chłopów, którzy powyrywali 
nawet klamki oraz okucia, by oddać je na złom. W poszukiwaniu pałacowych skarbów nie omi-
nięto nawet grobowca rodzinnego. 

Interesujące są także losy dóbr kultury o podworskiej proweniencji, zgromadzone w państwo-
wych placówkach kulturalnych. Polityka centralizacyjna państwa uwidoczniła się również w tej 
dziedzinie. Najcenniejsze obiekty przewożono do Warszawy, pogłębiając rozproszenie ziemiań-
skich kolekcji sztuki, które stanowiły często spójne historycznie i artystycznie struktury. Jednym  
z najbardziej spektakularnych przykładów jest historia kolekcji antycznych waz greckich pocho-
dzących z Gołuchowa, które Rosjanie zwrócili Polsce we wrześniu 1956 r. Przez jedenaście lat 
były przetrzymywane w leningradzkim Ermitażu, dokąd trafiły po przejęciu ich przez kroczącą 
zwycięsko pod koniec II wojny światowej i egzekwującą bezwzględnie swoje „prawo łupu” Armię 
Czerwoną. Po przewiezieniu tych cennych obiektów do Polski okazało się, że starożytne wazy 
powiększą zasoby Muzeum Narodowego w Warszawie. Mimo podjętej przez społeczeństwo 
Wielkopolski trwającej kilka lat prawdziwiej batalii o powrót kolekcji do zamku gołuchowskiego, 
sprawa okazała się beznadziejna29. Warto dodać, że zasadnicza część tej kolekcji nadal znajduje 
się w warszawskim Muzeum Narodowym, stanowiąc najbardziej prestiżową część Galerii Sztuki 
Starożytnej. Zbiory podworskie zgromadzone w państwowych muzeach i bibliotekach uległy 
stopniowemu rozproszeniu w czasach PRL. Wydawałoby się, że po przełomie politycznym 1989 r.  
szanse potomków właścicieli na scalanie podzielonych kolekcji oraz odzyskanie przejętych w wy-
niku komunistycznej reformy rolnej dzieł sztuki znacznie się zwiększą. Jednak muzea i biblioteki 
nie zamierzały umniejszać swoich zbiorów i tworzyć precedensów prawnych. Nie chroni ich to 

27  A. Łuczak, Polscy ziemianie..., op. cit., Rozdział VIII.
28  Relacja Romana Mycielskiego, Pałac we Wrześni, III. Jadalnia, s. 3, mps w zbiorach Krzysztofa Jodłowskiego 
udostępniony autorce.
29  AMNP, 1266, Gołuchów. Pisma wszystkie ws. waz gołuchowskich, 1955–1959.
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jednak przed długotrwałymi procesami sądowymi. Wielu badaczy coraz częściej podejmuje kwe-
stię konieczności badań proweniencyjnych, zwracając uwagę, że obecna sytuacja jest jeszcze jedną 
konsekwencją II wojny światowej i jej politycznych skutków. Temat ten coraz bardziej nabrzmiewa 
i jest podejmowany przez kolejne środowiska, głównie bibliotekarzy, ale też muzealników, m.in. 
skupione wokół czasopisma naukowego „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 
w ramach Seminarium Proweniencyjnej Grupy Roboczej organizowanej przez Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, a także seminarium przygotowanego przez Fundację im. Zofii i Jana Włodków 
w Krakowie. 

Dr Agnieszka Łuczak (1969–2022)

Historyk. W latach 2000–2018 pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu 
Pamięci Narodowej w Poznaniu, od 2009 r. jego naczelnik. Od 2018 r. pracowała w Bibliotece 
Raczyńskich jako pełnomocnik dyrektora ds. zbiorów specjalnych i muzeów oraz działalności  
naukowej i wydawniczej. Zajmowała się m.in. tematyką ziemiaństwa polskiego oraz strat 
dziedzictwa kulturalnego w XX w. Autorka monografii Utracone decorum. Grabież dóbr kultury 
ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945 (Warszawa–
Poznań 2011) oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kurator wystawy 
„Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX w. / Europe in the family. The Polish landed 
gentry in the 20th century / L’Europe en famille. La noblesse terrienne polonaise au XXe 
siecle”. Jej ostatnia publikacja książkowa to Polscy ziemianie. Szkice o ludziach i dziedzictwie 
(Warszawa 2020).
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Andrzej Rottermund

Polskie muzealnictwo w procesie przemian 
1968–1996

Solidne i wiarygodne opisanie ponad ćwierć wieku historii polskiego muzealnictwa byłoby za-
daniem wymagającym wielu lat pracy nie tylko nad obfitymi materiałami archiwalnymi, niezli-
czonymi raportami „o stanie muzealnictwa”, ale polegałoby też na przeanalizowaniu działalności 
przynajmniej kilkuset muzeów polskich, a także na – i to może najważniejsze – wysłuchaniu 
relacji osób zaangażowanych, wielokrotnie silnie wpływających na obraz naszego muzealnictwa. 
Dlatego też proszę o potraktowanie mojej wypowiedzi raczej jako garści refleksji i bardzo osobi-
stego spojrzenia, głównie z perspektywy pracownika Muzeum Narodowego w Warszawie, na to, 
co działo się w tym czasie zarówno w Polsce, jak też za granicą.

Patrząc na proces przemian w muzealnictwie polskim dostrzegam w tym czasie dwa etapy tego 
procesu. Pierwszy to lata 1968–1981, drugi – 1982–1996.

Bez większego trudu rozpoznać można w tych datach cezury o charakterze politycznym, związane 
z wydarzeniami dotyczącymi naszego kraju, ale, co chciałbym mocno podkreślić, pojawiły się  
w tym czasie w światowym muzealnictwie zjawiska, które rzutowały również na naszą muzealną 
rzeczywistość. Data końcowa 1996 to rok symbolicznej emancypacji instytucji muzealnej, w tym 
bowiem roku Sejm III RP uchwalił pierwszą w naszej historii ustawę o muzeach. 

Z instytucją muzealną kojarzono od XVIII w. określone wartości – racjonalizm, egalitaryzm, 
patriotyzm, wiarę w postęp i zdobycze nauki, a w początku wieku XX dodano jeszcze do nich 
postulat włączania działalności muzealnej w procesy przeobrażania świata. Instytucja nasycona 
tak pozytywnie odbieranymi wartościami nadawała się jak mało która do wykorzystania przez 
sterujących kulturą ideologów marksistowskich, by pod jej osłoną formułować tezy dotyczące dzia-
łalności muzealnictwa polskiego. Były to tezy w swojej istocie bardzo odległe, a często sprzeczne  
z przytoczonymi wartościami. 

W rozprawie Kazimierza Malinowskiego, dyrektora ówczesnego Muzeum Wielkopolskiego  
w Poznaniu, a od 1954 r. dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, zatytu-
łowanej Muzealnictwo na etapie walki o socjalistyczną kulturę, już w samym tytule akcentowany 
był rewolucyjny zapał autora do zmagania się z innymi niż socjalistyczna ideologiami. W procesie 
tworzenia ekspozycji w muzeum sztuki przekładać się to miało na znalezienie „odpowiedniego 
kryterium”. Pomóc w tym miało „materialistyczne interpretowanie dziejów i na nim oparta pe-
riodyzacja historyczna […]. Jako kryteria poszukiwawcze mogą tu wchodzić w rachubę: ewolucja 
stosunków społecznych z wykrywaniem poszczególnych faz narastania kapitalizmu i jego odpo-
wiedników w burżuazji polskiej, ewolucja myśli postępowej i wykształcenie się grup ludowych, 
demokratycznych i rewolucyjnych w łonie społeczeństwa polskiego XIX-tego wieku”1. Już więc 
na tym wczesnym „etapie walki” dostrzegamy myśli sprzeczne z wartościami przypisywanymi 
instytucjom muzealnym przez europejskie muzealnictwo, a w ich miejsce, pod osłoną postępowych 

1  K. Malinowski, „Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii, Krytyki Artystycznej oraz 
Metodologii Badań nad Sztuką”, t. 1, zeszyt specjalny w związku z pracami I Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej w sprawie badań nad sztuką, 1950, s. 175.
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haseł, dostrzec można było zachętę do wprowadzania ideologicznego nadzoru i zawężonej inte-
lektualnie interpretacji materiału ekspozycyjnego. W równie przewrotny sposób przedstawiał stan 
i perspektywy muzealnictwa polskiego dziesięć lat później następca Kazimierza Malinowskiego na 
stanowisku dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków (1962–1972), Mieczysław 
Ptaśnik2. W swoich publikacjach poruszał m.in. sprawę centralizacji i decentralizacji sieci polskich 
muzeów okręgowych. Za okres całkowitej centralizacji muzeów w Polsce przyjmuje on lata powojenne 
(1946–1958), a tzw. decentralizacja miała według niego nastąpić po 1958 r., kiedy wprowadzono pewne 
niewielkie zmiany w organizacji systemu sieci muzealnej3. Wtedy to muzeom narodowym i większym 
muzeom w miastach wojewódzkich nadano charakter i formalny tytuł muzeów okręgowych, które 
miały sprawować opiekę (zarówno merytoryczną, jak i administracyjną) nad muzeami regionalnymi 
i lokalnymi, usytuowanymi na ich terenie administracyjnym. System ten nie miał oczywiście nic 
wspólnego z system autonomicznych, samorządowych muzeów, funkcjonujących w świecie zachod-
nim. Małe muzea podporządkowane tym okręgowym próbowały bronić się przed przejęciem nadzoru 
nad nimi, przykładem może być Muzeum Śląskie we Wrocławiu mające status muzeum okręgowego. 
Placówka ta wprowadziła nawet do swej struktury w 1962 r. „Referat muzeów regionalnych”. Muzea 
regionalne „wybiły się na niepodległość” dopiero w roku 1975. Dowodem absurdalnej centralizacji był 
zakaz kupowania przez muzea dzieł polskiej sztuki abstrakcyjnej. Przywilej ten, nawet jeszcze w latach 
1962–1964, miały tylko Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. By uzyskać pozwolenie 
na zakup abstrakcyjnych obrazów dyrektorka Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, Maria Starzewska, 
zwrócić się musiała bezpośrednio do Lucjana Motyki, który jako członek Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przyjął ją w tej sprawie w gmachu Komitetu Centralnego  
w Warszawie. W tym przypadku, szczęśliwie, przyzwolenie na zakup otrzymała4.

Najistotniejszą jednak wadą peerelowskiego muzealnictwa było wąskie i nieadekwatne do przyjętej 
już wtedy przez ICOM definicji muzeum pojmowanie roli i funkcji społecznej instytucji muze-
alnych, ograniczonych zasadniczo do funkcji oświatowych i naukowych oraz uznania muzeum 
wyłącznie jako jeden z elementów w systemie ochrony dziedzictwa. Z braku wiary w odrębność 
metod pracy, funkcji i celów instytucji muzealnej oraz w wyniku niedostatecznej świadomości 
ogromnego społecznego potencjału tej instytucji, rodziły się wtedy pomysły pozornego nobilito-
wania tej instytucji poprzez nadawanie jej uniwersyteckiej („Muzea – uniwersytetami kultury”) 
czy instytutowej („Muzea okręgowe – instytutami wiedzy”) rangi. Były także inne przyczyny 
odwoływania się do tradycyjnych zakładów naukowych. Pamiętać bowiem trzeba, że funkcje 
dyrektorów i kuratorów w najbardziej liczących się muzeach w Polsce pełniły w tym czasie prze-
ważnie te same osoby, które kierowały katedrami uniwersyteckimi lub instytutami badawczymi. 
Z kolei brak akademickich studiów muzealnych powodował, że przychodzący do muzeów wprost 
po studiach młodzi pracownicy naukowi znali tylko jeden model uprawiania nauki – model 
akademicki, nie znając zupełnie specyfiki pracy w instytucjach muzealnych5.

2  M. Ptaśnik, Stan i perspektywy muzealnictwa polskiego, „Muzealnictwo” 1964, t. 12, s. 7–12.
3  M. Ptaśnik, Muzeum okręgowe – instytutem wiedzy o regionie, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1964,  
t. 2, s. 57–68.
4  Za informacje te dziękuję Pani dr Bożenie Steinborn, w tym czasie kustoszce działu malarstwa w Muzeum Śląskim.
5  Oczywiście problem powinności sztuki i artysty, a tym samym i roli oraz obowiązków instytucji muzealnej, 
nie ograniczał się w tym czasie do cytowanych przeze mnie wypowiedzi prof. Kazimierza Malinowskiego 
i Mieczysława Ptaśnika. Pomysły proponowane w tym zakresie przez marksistowskich ideologów były 
pozytywnie odbierane w kręgach lewicowo nastawionych historyków sztuki związanych z muzealnictwem, 
m.in. prof. Juliusza Starzyńskiego, Andrzeja Jakimowicza, Elżbietę Grabską. O sytuacji w środowisku 
literackim zob. m.in. B. Gontarz, Krytyka kultury w PRL-u. Na podstawie „Dziennika” Jana Józefa 
Szczepańskiego [w:] PRL-owskie re-sentymenty, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. Kisielewski, 
Gdańsk 2017, s. 149–157. 
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Był to okres, w którym na muzealnictwo polskie w sposób bardzo silny oddziaływały teoretyczne 
założenia muzeologów NRD-owskich. Świadczy o tym najdobitniej zachowany w Archiwum Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokument z 1970 r. zatytułowany Węzłowe Zadania 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, w którym czytamy m.in. że celem muzeów ma być „rozwijanie zasady 
zawartej w haśle, «muzea – uniwersytetami kultury»”. Z kolei sygnalizowane w tym dokumencie 
„przeprowadzenie, za pośrednictwem wydziałów kultury Wojewódzkich Rad Narodowych i muzeów 
okręgowych, akcji specjalizacji muzeów regionalnych”6 oznaczało, że programy działań związanych 
z tematyką danego muzeum przekazywać mieli muzealnikom urzędnicy organów administracji 
terenowej, podporządkowani władzy centralnej.

W dokumentach tych, podobnie zresztą jak w wielu innych, raz jeszcze znajdujemy potwierdzenie, 
że wszystkie podejmowane przez resort kultury działania miały swoje źródło nie w wymienionych 
przeze mnie na początku artykułu uniwersalnych wartościach, lecz w uchwałach i wnioskach kolej-
nych zjazdów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W praktyce muzealnej doświadczały tego 
m.in. muzea rezydencjonalne, które musiały odcinać się lub przynajmniej przemilczać i zacierać, 
magnacką czy szlachecką przeszłość tych rezydencji. Przybierało to często karykaturalne formy, jak  
w pałacu w Rogalinie, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, gdzie w latach 1949–1952 mieścił 
się Dział Rzemiosła i Dokumentacji Myśli Postępowej, a w odrestaurowanych, XVIII-wiecznych 
wnętrzach urządzono ekspozycję zatytułowaną „Muzeum wieku Oświecenia”. „Ekspozycja w pałacu 
znalazła uznanie przede wszystkim u władz. Krótko po jej stworzeniu spotkała się jednak z krytyką 
zwłaszcza ze strony niektórych pracowników muzealnych” pisał w swym artykule o wnętrzach tego 
pałacu Mateusz Pawlaczyk. Warto jednak podkreślić, że była to krytyka anonimowa w formie listów 
kierowanych na ręce dyrektora muzeum. Jeden z nich zatytułowany Koncept urządzenia pałacu 
rogalińskiego, podpisany Jan Mądry-polak-poszkodzie, przypomina, że program muzealny powinien 
mieć charakter naukowy i poznawczy, a nie propagandowy, realizowany „na życzenie władzy i żeby 
się dyrektor byle czego nie bojał”, czyli żeby prowadził w muzeum pracę zgodną ze statutowymi 
zadaniami muzealnymi, nawet gdyby miało to się odbywać wbrew zaleceniom partyjnym7. W miarę 
jednak zmian politycznych ekspozycja zmieniała swój charakter, kierując się powoli ku aranżacji 
odtwarzającej wnętrza pałacu magnackiego. Taką była „estetyczna” kreacja wnętrz urządzonych 
według pomysłu Zdzisława Kępińskiego (dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu) w latach 
1959–1960. Jednak dopiero atmosfera lat 70., a przede wszystkim dorobek badań nad funkcjami 
i życiem w szlacheckich rezydencjach europejskich, pozwoliły wykonać kolejny, swobodniejszy od 
ideologicznych ograniczeń krok i powiązać pałac z działalnością wieloletnich właścicieli – rodziną 
Raczyńskich. Ale wierna wyglądowi tych wnętrz aranżacja, przyjmująca za punkt odniesienia funk-
cjonowanie pałacu na przełomie XIX i XX w., możliwa była dopiero po 1989 r. Przeprowadzono ją 
w ścisłej współpracy i z udziałem członków rodziny Raczyńskich.

Polityczne i ideologiczne uwarunkowania decydowały też o innych muzeach rezydencjach, jak na 
przykład o zamku w Łańcucie, gdzie dla podkreślenia nierówności społecznych w przedwojennej 
Polsce i dla kontrastu z bogactwem sali na pierwszym piętrze, w jednym z pokojów na wyższej 
kondygnacji urządzono tzw. „kurną chatę”8 (prymitywna chata chłopska, bez komina i z bardzo 
ograniczonymi otworami okiennymi). Pałac w Pszczynie, czy inne muzea w dawnych, poniemieckich 
rezydencjach borykać się musiały nie tylko z arystokratycznym statusem dawnych właścicieli, lecz też 

6  Archiwum Ministerstwa Kultury i Sztuki, Gabinet Ministra, Wydział Prezydialny, sygn. 780/65. Przedruk  
w: Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918–1998, wybór A. Siciński, A.G. Dąbrowski, J. Gmurek, 
Warszawa 1998, s. 290. 
7  M. Pawlaczyk, Wnętrza pałacu w Rogalinie: problemy ekspozycji a znaczenie przekazów historycznych i tradycji, 
„Muzealnictwo” 1983, nr 26–27, s. 58.
8  Informacja uzyskana w 1972 r. od ówczesnego dyrektora muzeum Antoniego Dudy-Dziewierza. 
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z ich narodowościowo obcym pochodzeniem. Z tego powodu w dawnych wnętrzach mieszkalnych 
pałacu w Pszczynie w latach 60. utworzono Muzeum Wnętrz Zabytkowych, w których prezento-
wano chronologicznie wyposażenia polskich wnętrz mieszkalnych od renesansu po wiek XIX, co 
zniekształcało pierwotny, oryginalny wygląd tych pomieszczeń. Dopiero na początku lat 80. XX w.  
rozpoczęły się przygotowania naukowe do zmiany tej anachronicznej koncepcji muzealnej i po-
wrotu do oryginalnego wyglądu pałacowych wnętrz, podkreślając zarazem ich pierwotne funkcje 
i wykorzystując zachowane do dzisiaj oryginalne dzieła sztuki i wyposażenie. Dzięki nawiązaniu 
bliskich kontaktów i wciągnięciu do współpracy potomka dawnych właścicieli Bolka Hochberga 
von Plessa, szóstego księcia von Pless, uzyskano przekazy ikonograficzne pozwalające przywrócić 
nie tylko właściwą kolorystykę i rozwiązania dekoracyjne, ale też właściwie rozmieścić w pałacowej 
przestrzeni zachowane zespoły rzeźb, mebli, tkanin i innych sprzętów. Pałac pszczyński przeszedł 
w ciągu kilkunastu lat znamienną dla czasu przełomu politycznego metamorfozę, przekształcając 
się z zagubionego koncepcyjnie, drugorzędnego muzeum, w instytucję nowej generacji, otwartą na 
szeroką publiczność i opartą na uniwersalnych wartościach współczesnego muzealnictwa9. 

Większość muzeów, szczególnie regionalnych i historycznych, poprzez zatwierdzane przez lokalne 
grona partyjne programy wystawiennicze i edukacyjne, wykorzystywano w celach propagandowych, 
kierując je przede wszystkim do masowo przyprowadzanych do muzeów zorganizowanych grup: 
uczącej się młodzieży, odbywających służbę wojskową młodych mężczyzn czy pracowników z pań-
stwowych zakładów pracy. W większości też przypadków to władze partyjne dobierały i narzucały 
tematy wystaw i programów edukacyjnych, koncentrując się głównie na rocznicach lub wydarzeniach 
związanych z komunistyczną mitologią lub dobranych pod kątem potrzeb ideologicznych wzorców 
osobowych. By się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do sprawozdań i dokumentów nie tylko 
dawnych muzeów regionalnych, ale też muzeów centralnych. Przede wszystkim manipulowano 
pamięcią, ograniczając dostęp do wielu źródeł historycznych, szczególnie dotyczących wieku XX. 

Szczególną deformację misyjnych działań muzeum, dyktowaną względami politycznymi, obserwo-
wać można w programach wystaw muzeów na Ziemiach Zachodnich. Polegała ona początkowo na 
całkowitym – z czasem łagodzonym – zakazie eksponowania zabytków niemieckiej kultury tych 
regionów czy promowaniu muzealiów archeologicznych jako dowodów słowiańszczyzny10. 

Kuratorów muzeów sztuki izolowano z kolei od kontaktów z zagranicznymi instytucjami kultural-
nymi i akademickimi. Oczywiście, po 1952 r., czyli w momencie pojawienia się telewizji publicznej, 
którą uznano za znacznie sprawniejsze i szersze w oddziaływaniu narzędzie propagandy komuni-
stycznej niż muzeum, następowało stopniowe odpolitycznianie działalności muzealnej. Potwierdzają 
to dokumenty w rodzaju przesłanej przez Ministra Kultury i Sztuki Włodzimierza Sokorskiego 
notatki z 9 listopada 1955 r. do Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą, dotyczącej form 
organizacyjnych wymiany kulturalnej z zagranicą. Dowiadujemy się z niej, że godne uwagi otwarcie 
nastąpiło w kontaktach z zachodnioeuropejskimi i amerykańskimi muzeami, przede wszystkim  
w postaci wymiany wystaw, nie tylko sztuki dawnej, ale też i współczesnej11. Szczególnie zauważalne 
jest to w muzeach takich jak na przykład Muzeum Narodowe w Warszawie, gdzie między 1963  
a 1982 r. do kategorii wystaw propagandowych zaliczyć można jedynie wystawę „1000 lat kultury 

9  Pałac pszczyński swój niewątpliwy sukces muzealny zawdzięcza wysokim kompetencjom i innowacyjności 
działań kolejnych dyrektorów muzeum: dra Janusza Ziembińskiego (dyrektora w latach 1978–2000) i Macieja 
Klussa (dyrektora od 2000 do dzisiaj).
10  B. Steinborn, Ponad granicą, „Rocznik Sztuki Śląskiej” 2018, XXVII, s. 9–18.
11  Archiwum Akt Nowych, Akta Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą, list Ministra Kultury i Sztuki 
Włodzimierza Sokorskiego do Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą z dnia 9 XI 1955 r., sygn. 2,  
s. 17–23. Przedruk: Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach…, op. cit., s. 101–105. 
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polskiej na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu, Warmii i Mazurach” w 1966 r. i dziesięć lat póź-
niejszą wystawę „Chrońmy dobra kultury narodowej – pokaz dzieł sztuki odzyskanych dla kultury 
narodowej przez SB MSW”, wiążącą się z głośnym procesem osób oskarżonych o nielegalny wywóz 
dzieł sztuki z kraju.

Powstała jednak spora liczba muzeów o zdecydowanie propagandowym, politycznym charakterze. 
Były to muzea związane z upamiętnianiem ruchów rewolucyjnych i bohaterów tego ruchu, np. muzea 
Lenina. Muzea te zaraz po 1989 r. zlikwidowano. 

Stworzono natomiast po wojnie niezwykle ważny dla naszej XX-wiecznej historii typ muzeum 
upamiętniającego martyrologię II wojny światowej, czyli dawne hitlerowskie obozy koncentracyjne 
m.in. w Oświęcimiu, Majdanku, Sztutowie i Łambinowicach. Stały się one miejscami pamięci  
o II wojnie światowej, pokazując jej najbardziej tragiczny obraz. Z tego powodu wymagały, i wyma-
gają nadal, od kierujących nimi zarówno dużej wiedzy muzealnej, jak i wrażliwości. 

Przeważało jednak manipulowanie historią, a przez to i narodową pamięcią, co najjaskrawiej widać 
na przykładzie dyskusji o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, który był dla społeczeństwa 
symbolem polskiej niepodległej państwowości. Sprawę odbudowy zamku omawiano z architektami 
radzieckimi, a na każdym etapie decyzje o losach przedsięwzięcia podejmowane były w najwyższych 
gremiach partyjnych. Wśród członków kolejnych Biur Politycznych KC PZPR sporo było zagorzałych 
przeciwników odbudowy zamku, jednym z nich był chociażby Wiesław Gomułka. 

Poruszam sprawę odbudowy zamku w kontekście muzealnym dlatego, że istotną kwestią, jeżeli nie 
najistotniejszą, był problem przyszłego użytkowania tego obiektu. Profesorowie Lorentz i Zachwatowicz 
walczyli bowiem nie tylko o odbudowę bryły dawnego zamku, ale przede wszystkim o jego użytkowa-
nie jako instytucji pełniącej funkcje muzealne. Walcząc o odbudowę zamku prof. Lorentz w swoich 
wystąpieniach do władz uznawał przyszłe wykorzystanie przestrzeni zamku jako rzecz niepodlegającą 
dyskusji. Nie wysuwał ich jednak na plan pierwszy, a ukrywał raczej pod koncepcją zamku jako Pomnika 
Kultury Polskiej. Znał bowiem stanowisko prezydenta Bolesława Bieruta, który pozytywnie odnosił się 
do odbudowy zamku, ale ustami dyrektora Kazimierza Mijala wyrażał opinie, że „niech Zamek pozo-
stanie pomnikiem naszej kultury. Zamek ma być siedzibą Prezydenta [...]. Żadne muzeum nie może być 
wprowadzone na Zamek” 12. Programowe założenia muzealne ujawnione mogły zostać bardziej otwarcie, 
chociaż wciąż powściągliwie, dopiero w momencie podjęcia decyzji o odbudowie zamku w styczniu 1971 r.

Zarysowując historię lat powojennych naszego muzealnictwa nie sposób pominąć roli, jaką odegrał 
w tym czasie Międzynarodowy Komitet Muzeów (ICOM). Polska przystąpiła do działającego przy 
UNESCO ICOM już w 1947 r. Celem tej organizacji była współpraca muzeów z całego świata po-
nad podziałami politycznymi, co przejawiać się miało we wspólnym wyznaczaniu nowych trendów 
w myśleniu o dziedzictwie i tworzeniu sieci wzajemnych powiązań. W pierwszym swoim okresie 
Polski Komitet ICOM skupił dwudziestu jeden najwybitniejszych polskich muzealników, gotowych 
do podejmowania wyzwań, jakie przyniosła muzealnictwu powojenna rzeczywistość. Mimo że lata 
stalinowskiego terroru zahamowały kontakty międzynarodowe, to dwuletni – 1947–1949 – okres 
współpracy ze światowymi instytucjami muzealnymi wystarczył, by zdobyty wtedy kapitał wiedzy 
muzealnej pozwolił wprowadzić do polskiego muzealnictwa podstawowe standardy i normy postę-
powania w tej dziedzinie. Po roku 1956 r. nawiązane wcześniej kontakty w ramach ICOM ożyły, 
by w następnych latach 60. i 70. ubiegłego stulecia stać się dla nas ważnym forum uczestnictwa 

12  A. Rottermund, Zamek Królewski w Warszawie – pomnik czy muzeum [w:] Muzeum Etyczne. Księga 
dedykowana profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. D. Folga-Januszewska, Kraków 
2017, s. 229.
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w światowym życiu muzealnym, a tym samym, mimo nieustających ograniczeń politycznych  
i ekonomicznych, podążać za rewolucyjnie zmieniającymi się koncepcjami nowoczesnego muzeum. 

Pierwszy etap przemian w naszym muzealnictwie rozgrywał się pod wpływem wydarzeń marcowych 
z 1968 r. Był to z jednej strony moment szerokiego rozbudzenia politycznej świadomości znacznej 
części naszego społeczeństwa, ale z drugiej strony wydobył na powierzchnię życia publicznego posta-
wy nacjonalistyczne i ksenofobiczne. Uderzyły one z wielką siłą w wyższe uczelnie, nie oszczędziły 
jednak też rodzimego środowiska muzealnego.

Dyrektorem muzeum, na którego służby bezpieczeństwa przeprowadziły skoordynowany i zma-
sowany atak, był wspomniany wyżej niestrudzony orędownik odbudowy Zamku Królewskiego  
w Warszawie, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie prof. Stanisław Lorentz. Profesor Lorentz 
drażnił władzę przede wszystkim silną i niezależną pozycją, którą wypracował sobie odważną i peł-
ną poświecenia postawą w akcjach ratowania i ochrony polskiego dziedzictwa we wrześniu 1939 r.  
oraz w okresie okupacji (m.in. tak zwana akcja pruszkowska), a po wojnie w odbudowie polskiego 
muzealnictwa. Z kolei jako poseł na Sejm IV kadencji, prowadził szeroką akcję na rzecz restytucji 
zamku, czego – jak już wspomniałem – zawziętym przeciwnikiem był Władysław Gomułka. 

Profesor odważnie zareagował na te prześladowania m.in. przyjmując do pracy w muzeum wydalonego 
z uniwersytetu profesora filozofii Stefana Morawskiego oraz działającą wcześniej w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki dyrektorkę Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Wandę Załuską (mimo obo-
wiązującego zakazu zatrudniania w resorcie kultury nałożonego na prof. Lorentza). 

Drażniła też władzę silna pozycja międzynarodowa profesora, szczególnie w dwóch organizacjach 
działających pod auspicjami UNESCO: ICOM i ICOMOS. 

Represją w stosunku do prof. Lorentza było też to, że już w kilka miesięcy po marcu 1968, na 
wniosek dyrektora Ptaśnika, Minister Kultury i Sztuki Lucjan Motyka wystąpił do Najwyższej Izby 
Kontroli o przeprowadzenie kontroli w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zachowana z 13 marca 
1975 r. „notatka służbowa” z rozmowy działającego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych kapitana 
Henryka Przystasia z Ptaśnikiem ujmuje to w ten sposób: „W związku z posiadaniem informacji, 
że w Muzeum Narodowym istnieją kradzieże tuszowane przez LORENTZA oraz nic się nie robi 
w kwestii inwentaryzacji, a ponadto tego rodzaju nieprawidłowości istnieją i w innych muzeach, 
PTAŚNIK zaproponował MOTYCE, aby spowodować kontrolę muzealnictwa w Polsce przez NIK. 
NIK przeprowadził jedynie kontrolę w Muzeum Narodowym w Warszawie”13. 

Mieczysław Ptaśnik wyraźnie powołuje się w tej rozmowie na rozsiewane przez SB informacje  
o kradzieżach w muzeum, które prof. Lorentz miałby tuszować. Prawdopodobnie rozpowszechniano 
doniesienia, które miały uderzyć w profesora – służby bezpieczeństwa nie tylko rozsiewały je jako 
plotki i pomówienia, ale też rozsyłały anonimowe listy, kryjąc się pod postaciami „zirytowanych” 
pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie. Jeden z takich listów zachowałem. Anonimowy 
donosiciel pisze: „Tak więc przedewszystkim nie bada się kradzieży które, od lat tylekrotnie się w mu-
zeum powtarzały. Mianowicie dwuch pupilów i najserdeczniejszych przyjaciół dyrektora L. – kustosz 
B.T. [Benedykt Tyszkiewicz] i konserwator K.K. [Kazimierz Kwiatkowski] przez długi czas okradali 
muzeum. Jeden mianowany głównym inwentaryzatorem i mający dostep do wszelkich magazynów 
wykradał systematycznie cenniejsze zabytki i znosił je za dnia do mieszkania K.K. Znajdującego się 
w suterenach muzeum, skąd znów ten wieczorem wynosił je pod peleryną do B.T.”14. 

13  Instytut Pamięci Narodowej (dalej: IPN), sygn. IPN BU 01255/253/D, mikrofilm: 4037/3, teczka: 
Bednarczyk Weinstein Czesław Bernard Bronisław, s. 2056.
14  List z 30 IX 1969, w posiadaniu autora. Zachowano pisownię oryginału. 
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Elementem kampanii mającej na celu usunięcie prof. Lorentza z funkcji dyrektora był też obszerny 
artykuł w tygodniku „Polityka”, który służyć miał ujawnieniu nieprawidłowości w działaniu przed-
siębiorstwa handlu zagranicznego Desa. W rezultacie stał się atakiem na prof. Lorentza oskarżającym 
go o nieudolne przeprowadzenie negocjacji, których celem miało być zakupienie w USA jednej  
z najbogatszych w tym czasie kolekcji malarstwa polskiego, znanej jako kolekcja Merwina. Jak później 
się okazało, osobą współpracującą przy przygotowaniu tekstu był pracownik Desy, który nie miał 
świadomości, że artykuł ten skierowany był przeciwko profesorowi15. 

Sprawy zaszły jednak na tyle daleko, że był moment, kiedy funkcjonariusze bezpieki chcieli  
prof. Lorentza postawić w szeregu podejrzanych o poważne przestępstwa dewizowe, żądając m.in. 
ujawnienia jego kont w bankach szwajcarskich oraz przesłuchania go w sprawie wywozu z Polski 
dzieł sztuki, a także zakupów dokonywanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie16.

Dopiero dzięki zmianom politycznym, czyli odsunięciu od władzy Gomułki i osłabieniu grupy 
partyjnych funkcjonariuszy skupionych wokół Mieczysława Moczara, nastąpił zdecydowany zwrot 
w sprawie prof. Lorentza17. 

Stracił natomiast stanowisko Mieczysław Ptaśnik, na którego miejsce, jako dyrektor Zarządu  
Muzeów w Ministerstwie Kultury i Sztuki, mianowany został polecony przez prof. Lorentza 
dr Bohdan Rymaszewski. Uczeń wybitnego konserwatora i muzealnika prof. Jerzego Remera, był 
urzędnikiem kompetentnym w sprawach związanych z szeroko pojętym obszarem konserwacji 
zabytków, prawdopodobnie z tego też powodu problemy związane z muzealnictwem postrzegał 
głównie przez pryzmat ochrony zabytków, traktując instytucje muzealne przede wszystkim jako 
instytucje ochrony dziedzictwa kulturalnego. Dawał temu wyraz nie tylko w swoich raportach  
o stanie muzealnictwa18, ale też w wielu rozmowach z prof. Lorentzem i ze mną. Nie dziwiło więc, 
że nie dostrzegał potrzeby tworzenia oddzielnej ustawy o muzeach, nie mówiąc już o potrzebach 
reformy muzealnictwa zgodnej ze światowymi trendami.

W następnej dekadzie, czyli w latach 70., niewiele zmieniło się w krajowym muzealnictwie – na-
dal nie zostały podjęte podstawowe inwestycje muzealne. Przykładem opieszałości i zaniedbań 
inwestycyjnych jest historia gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie. Budowę nowego gmachu 
rozpoczęto w 1934 r., a zakończenie budowy nastąpiło dopiero w nowej Polsce w 1990 r. Nie odbu-
dowano zniszczonego w czasie wojny gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Nie rozbudowano 
Muzeum Narodowego w Warszawie (powstał jedynie tzw. ryzalit, czyli licząca zaledwie kilkaset 
metrów kwadratowych na czterech kondygnacjach przybudówka). Ostatnio, w lutym 2022 r., sprawa 
rozbudowy gmachu Muzeum Narodowego ponownie pojawiła się na stronach warszawskich gazet. 
Z kolei planowana na początku lat 70. XX w. dobudowa do głównego gmachu nowego skrzydła 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, zakończona została dopiero w roku 2001.

15  IPN, sygn. IPN BU 01255/253/D, mikrofilm: 4037/3, Protokół przesłuchania Zdzisława Bieskego przez 
Biuro śledcze MSW, 10 grudnia 1974 r., s. 0689.
16  Ibidem, „Plan działań w stosunku do Cz. Bednarczyka i R. Charpie”, opracowany przez Biuro Śledcze 
MSW w maju 1974 r., akceptowany przez wiceministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bogusława 
Stachurę, s. 1129–1136 oraz ibidem, s. 1917.
17  Ibidem, „Notatka” sporządzona przez dyrektora Biura Śledczego MSW płk. Zygmunta Knyziaka w styczniu 
1975 r., ibidem., s. 1240. Chociaż w latach 80. atakowany był też jako „rzekomy bezwzględny zaborca 
wrocławskich muzeów”, por. B. Steinborn, Między strachem a odpowiedzialnością, „Quart. Kwartalnik 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2020, nr 4 (58), s. 150; L.M. Karecka, Akcja 
rewindykacyjna w latach 1945–1950. Spór o terminologię czy o istotę rzeczy, „Ochrona Zabytków” 2020, nr 3/4, 
s. 404–409.
18  B. Rymaszewski, Raport o stanie muzealnictwa, „Muzealnictwo” 1982, t. 25, s. 7–20. 
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Skalę zawstydzająco wielkich zaniedbań inwestycyjnych w polskim muzealnictwie uświadamiały nam 
w pełni kolejne, światowe realizacje architektoniczne, które w dużym stopniu wpływały na przeobra-
żenia dotychczasowego modelu instytucji muzealnej. Było to Centre Georges Pompidou w Paryżu 
zbudowane w latach 1972–1977 i Wschodni Budynek Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie 
zbudowany w latach 1976–1978. Każdy z nich, poprzez całkowicie inne niż dotychczas traktowanie 
przestrzeni muzealnej, zapowiadał zmianę wizerunku muzeum, co równoznaczne było z podnie-
sieniem rangi instytucji w kulturze światowej. Centre Georges Pompidou, dzieło dwóch wybitnych 
architektów Renzo Piano i Richarda Rogersa, pomyślane było – zarówno pod względem rozwiązań 
przestrzennych, jak i technicznych – jako elastyczny kontener, stwarzający możliwość pomieszczenia 
w nim różnorodnych wystaw i działań muzealnych, co przełamywało odwieczny stereotyp przestrzeni 
muzealnej i budziło tym samym ogromne poruszenie w muzealnych środowiskach, dotyczące nie 
tylko nowatorskich rozwiązań architektonicznych, ale też polityki kulturalnej. Zapoczątkowało 
to miedzy innymi renesans francuskiej rządowej polityki, która stawiała kulturę bardzo wysoko  
w priorytetach, a miejsce szczególne zajmowało wśród nich muzealnictwo. Jeszcze w ostatniej de-
kadzie XX w. przeprowadzono w Paryżu modernizację przestrzenną Luwru, zbudowano muzeum 
nauki i techniki La Villette i zaadaptowano dawny dworzec kolejowy d’Orsay na muzeum sztuki 
przełomu XIX i XX w.

Inny, ale równie nowatorski sposób potraktowania przestrzeni muzealnej zaproponował amerykański 
architekt I.M. Pei w dobudowanym do Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie i połączonym  
z nim podziemnym przejściem Wschodnim Budynku. 

Podsumowujący Rozwój muzealnictwa w okresie czterdziestolecia PRL, a więc obejmujący lata 
1945–1985, artykuł Franciszka Midury nie porusza żadnego istotnego dla muzealnictwa polskiego 
problemu, ograniczając się do przedstawienia tzw. osiągnięć, z których najważniejszym był wzrost 
liczby muzeów w Polsce19. Pominął jednak wszystkie nurtujące środowisko problemy, takie jak 
niskie zarobki, fatalny stan ochrony zbiorów, przestarzałą infrastrukturę oraz fakt, że nie powstał 
w tym czasie w Polsce żaden nowy gmach muzealny. Nie mieściło się to bowiem w żaden sposób  
w kategorii „osiągnięć”. 

Jednak z perspektywy lat za niewątpliwy sukces środowiska muzealnego uznać należy doprowadzenie 
do uchwalenia ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach w 1962 r., która regulowała gospodarkę 
muzealiami i oddawała zasadnicze decyzje ich dotyczące w ręce dyrektorów muzeów. Zapewniała 
z jednej strony opiekę nad kolekcjonerstwem prywatnym, z drugiej – utrwalała scentralizowany 
model organizacyjny muzealnictwa krajowego, a dziedzina muzealnictwa traktowana była nadal 
jako ważne, ale tylko jedno z wielu narzędzi ochrony dziedzictwa. 

Nadszedł jednak czas, kiedy ten „odnoszący sukcesy”, anachroniczny model instytucji, był dla wielu 
polskich muzealników, głównie młodszego pokolenia, nie do zaakceptowania, szczególnie w obliczu 
zmian politycznych, jakie przyniósł koniec roku 1970.

Polska pod rządami Edwarda Gierka stała się krajem o stosunkowo liberalnej polityce kulturalnej, 
o większym niż inne kraje bloku sowieckiego otwarciu na Zachód. W naszej dziedzinie przyczyniał 
się do tego wspominany już wyżej udział polskich muzealników w pracach ICOM, co przekładało 
się nie tylko na dostęp do zachodniej literatury fachowej, ale  także na bezpośredni udział w trwającej 
od początku lat 70. debacie o nowych zadaniach muzealnictwa światowego. Wtedy też zaczyna się 
wyłaniać w światowym muzealnictwie nurt tzw. nowej muzeologii, nastawiony na niedostrzegane 
wcześniej aspekty społeczne i polityczne pracy muzealnej, co zaznaczone już zostało w definicji 

19  F. Midura, Rozwój muzealnictwa okresie czterdziestolecia PRL, „Muzealnictwo” 1986, t. 30, s. 3–8.
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ICOM-u z 1972 r. Nurt ten odegra istotną rolę w kształtowaniu muzealnictwa światowego na 
przełomie XX i XXI w.

Silnie oddziałała także rozprawa Krzysztofa Pomiana Kolekcja: między światem widzialnym a niewidzial-
nym, opublikowana w 1978 r. Stała się ona zasadniczym przełomem w badaniach nad istotą zjawiska 
kolekcjonerstwa, a w rezultacie również muzealnictwa20. Nie mniej ważna, szczególnie w latach tworzenia 
przez nas podstaw dla przemian w polskim muzealnictwie, będzie wydana przez niego w 1987 r. książka, 
w której trafnie przewidział, niewyobrażalny jeszcze w latach 70. XX w., wzrost liczby nowo powstających 
muzeów na świecie i ich roli w kulturowej przestrzeni wielkomiejskiej: „[…] muzea zastępują kościoły 
w roli miejsc, gdzie całe społeczeństwo jednoczy się celebrując ten sam kult. Toteż ich liczba wzrasta  
w XIX i XX wieku, w miarę jak rośnie obojętność ludności, zwłaszcza w miastach, wobec tradycji religii”21. 

Wspomnieć też należy wpływowe na rozwój muzealnictwa w tym czasie publikacje, jak wspomniana 
już wyżej publikacja pod redakcją Petera Vergo The New Museology, wydana w Londynie w 1991 r., 
jak też książki Goodmana22 czy O’Doherty’ego23. 

Z kolei nowatorskie spojrzenia muzeologów i muzealników na instytucję, która stanęła w obliczu 
pytań o dalszą skuteczność jej dotychczasowych metod pracy i słuszności obowiązującego modelu, 
skupionych głównie wokół angielskiego kwartalnika „The International Journal of Museum Ma-
nagement and Curatorship”, starałem się szerzej przedstawić w artykule Problemy muzealnictwa  
w świecie współczesnym24.

Nim jednak do tego doszło, na naszym gruncie ważną rolę odegrało sympozjum naukowe pod 
tytułem „Muzeum w epoce kultury masowej”, zorganizowane w Gołuchowie przez Komitet Nauk 
o Sztuce PAN 28–29 września 1979 r. Ujawniło ono w pełni podstawowe różnice w postrzeganiu 
instytucji muzealnej zarówno między starszą i młodszą generację muzealników, jak i administracją 
państwową. Sympozjum zgromadziło spore grono muzeologów, jak m.in. Zbyněk Z. Stránský, Woj-
ciech Gluziński, Jerzy Świecimski oraz muzealników prezentujących swoje referaty: Jan Białostocki, 
Zdzisław Żygulski, Bożena Steinborn, Andrzej Rottermund, Henryk Kondziela, Teresa Jakimowicz 
i Małgorzata Płomińska25. 

Jan Białostocki w swoim inauguracyjnym wystąpieniu zadał podstawowe, a dotąd niezadawane 
pytania:

„Muzeologowie pojmują swe zadania jako: gromadzenie zbiorów, ich zabezpieczanie, konserwację 
i właściwe przechowywanie, ich naukowe opracowanie, wreszcie ich udostępnianie. Są to sfor-
mułowania o charakterze ramowym, które nie zawierają bardzo istotnych elementów informacji: 
jakie to mianowicie przedmioty muzeum ma zbierać? po co je ma konserwować i opracowywać? 
wreszcie komu, w jaki sposób i w jakim celu ma swe zbiory udostępniać?”26.

20  K. Pomian, Entre l’invisible et le visible: la collection, „Libre” 1978, nr 3, s. 3–53.
21  K. Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise: XVIe–XVIIIe siècle, Paris 1987, s. 63–64.
22  N. Goodman, Art and Ideas. The End of the Museum? [w:] Of Mind and Other Matters, Cambridge 1984.
23  B. O’Doherty, Notes on the Gallery Space, Inside the White Cube: Ideology of the Gallery Space, Santa Monica, 
San Francisco 1986. 
24  A. Rottermund, Problemy muzealnictwa w świecie współczesnym, „Opuscula Musealia” 1991, z. 5, s. 27–38.
25  Referaty wygłoszone na sympozjum opublikowane zostały w: „Rocznik Historii Sztuki” 1984, t. XIV,  
s. 281–374. Referat B. Steinborn, Praca naukowa w muzeach w czasach kultury masowej, „Muzealnictwo” 
1992, t. 34, s. 70–73.
26  J. Białostocki, Galeria arcydzieł czy Dom Kultury, „Rocznik Historii Sztuki” 1984, t. XIV, s. 281.
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Paradoksem jest, że sympozjum poświęcone problemowi zagrożenia wynikającego z nowego zjawiska 
jakim była dla muzeów kultura masowa, a więc zasadniczo mające stać się obroną tradycyjnego mo-
delu muzeum, dzięki kilku referatom podejmującym problem konieczności zmian w muzealnictwie  
i bardzo ożywionej dyskusji, również idącej w tym kierunku, przekształciło się w debatę nad kondycją 
i wyzwaniami stojącymi przed polskimi muzeami.

W pełni znajdzie to wyraz już rok później w trakcie przygotowywania I Niezależnego Kongresu 
Kultury Polskiej. Wtedy bowiem rozpoczęliśmy podstawową debatę nad rolą i kondycją kultury  
w warunkach rozbudowanego systemu represji ograniczających swobodę wypowiedzi i działalności 
instytucji kultury, w tym instytucji muzealnych. W przygotowywaniu Kongresu niemały udział mieli 
muzealnicy, a na czele komitetu organizacyjnego stał wybitny uczony i muzealnik, przywoływany 
wyżej prof. Jan Białostocki. 

Wypowiedź na temat sytuacji w muzealnictwie polskim i o potrzebie gruntownej reformy muzeal-
nictwa przedstawić miał piszący te słowa 13 grudnia 1981 r. Siłą rzeczy do wystąpienia nie doszło. 

Tekst Muzeum jako instytucja był rezultatem nie tylko moich doświadczeń i przemyśleń, ale przede 
wszystkim wynikiem wielomiesięcznych dyskusji, spotkań i konsultacji ze środowiskiem muze-
alnym27. Większość mankamentów i propozycje zmian w polskim muzealnictwie zostały ujęte  
w memoriale społecznym opracowanym w 1980 r. pod auspicjami Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Historyków Sztuki i rozesłanym do polskich muzeów28. Osobami, z którymi opracowywałem 
ostateczną wersję mojego wystąpienia na Kongresie, byli: dr Bożena Steinborn – wówczas wicedy-
rektorka Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Ryszard Stanisławski – dyrektor Muzeum Sztuki  
w Łodzi i dr Mirosław Borusiewicz – wówczas pracownik naukowy Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. Odbyłem też wiele osobistych konsultacji m.in. z drem 
Markiem Rostworowskim i prof. Janem Białostockim.

W wypowiedzi swojej starałem się zarówno określić obszar i formy działania współczesnego dzie-
dzictwa, jak też sformułować projekt zarządzania muzeami i ich finansowania. Zwracałem też uwagę 
na autonomię instytucji muzealnych i na stworzenie możliwości łączenia się muzeów w sieci. Postu-
lowałem powołanie funkcjonującej przy Ministrze Kultury Ogólnopolskiej Rady Muzealnej, która 
określałaby główne kierunki polityki w dziedzinie muzealnictwa, a także zasady podziału środków 
finansowych i materialnych. Zadania administracji państwowej ograniczałyby się do dokonywania 
analiz i przedstawiania wniosków z nich wynikających oraz nadawaniu uchwałom rady odpowied-
niego kształtu formalno-prawnego. Postulowałem też gruntowne zmiany w systemie finansowania 
instytucji muzealnych, polegające m.in. na swobodniejszym dysponowaniu własnymi dochodami 
i uwolnieniu muzeów od nadmiaru biurokracji. Mimo że, patrząc z perspektywy lat, w naszych 
postulatach przebija się bardziej tęsknota za przypisywanymi muzeom podstawowymi wartościami 
(takimi jak wolność wypowiedzi, społeczna solidarność, egalitaryzm, a przede wszystkim wiara  
w wymarzony, idealny, demokratyczny świat) niż założenia do ustawowego aktu regulującego 
muzealne życie, to zdobyte wtedy doświadczenia okażą się bardzo przydatne, gdy staniemy przed 
zadaniem reformy muzealnictwa po roku 1989.

W czasach gierkowskich, mimo wspomnianej przeze mnie większej otwartości w kontaktach zagra-
nicznych, nadal gnębiła nas cenzura. Każda publikacja i każda prezentowana w muzeum wystawa 
musiała uzyskać zgodę Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Mało tego, że cenzurowały nas 

27  A. Rottermund, Muzeum jako instytucje [w:] Muzeum – przestrzeń otwarta? Wystąpienia uczestników szóstego 
sympozjum problemowego Kongresu Kultury Polskiej, 23–25.09.2009, oprac. A. Rottermund, Warszawa 2010, s. 7–10.
28  Memoriał o stanie muzeów w Polsce, Warszawa 1980, mps powielony w posiadaniu autora; por. też: 
M. Krzemińska, Muzeum Sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987, s. 298.
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urzędy – pierwsza cenzura odbywała się już w Ministerstwie Kultury i Sztuki, i to w formie przy-
dzielania nam papieru na druk publikacji muzealnych. By otrzymać przydział, musieliśmy składać 
nasze teksty w Departamencie Muzeów. Tam, zanim podjęto decyzję o przyznaniu papieru, czytano 
nasze teksty i urzędnicy ministerialni „wyłapywali” wszystkie nieprawomyślne sformułowania. 
Przykładem może być katalog wystawy grupy „Die Brücke” urządzanej na przełomie 1978 i 1979 r.  
w Muzeum Narodowym we Wrocławie ze zbiorów Wilhelm-Lehmbruck-Museum w Duisburgu. 
W biogramie Emila Noldego zażądano usunięcia wzmianki o jego krótkim pobycie turystycznym 
na Syberii. Tłumaczono to tym, że na nazwę Syberia jest zapis cenzury, a tłumaczenie, że artystę 
interesował wyłącznie syberyjski pejzaż, nie dawało rezultatu29. 

Przykładem funkcjonowania ingerencji cenzury w stosunku do Muzeum Narodowego w Warszawie 
była organizowana przez dr Agnieszkę Morawińską i piszącego te słowa wystawa „Droga do Niepod-
ległości” z okazji 60. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Kłopoty z tą wystawą 
zaczęły się już na etapie uzyskiwania zgody Ministerstwa Kultury i Sztuki na jej zorganizowanie  
(w PRL-u nie świętowano dnia odzyskania niepodległości i zacierano raczej pamięć o tym wyda-
rzeniu – co było przykładem manipulacji ideologicznej, zwanej polityką historyczną). Zgodę taką 
po dłuższym oczekiwaniu otrzymaliśmy, ale pod warunkiem, że nie będziemy publikowali katalogu 
tej wystawy. Kolejną przeszkodą był Urząd Kontroli, czyli cenzura. Cenzorzy skrupulatnie oglądali 
każdy obiekt proponowany przez nas na wystawę, wyszukując wszystkie wizerunki Józefa Piłsud-
skiego. „Zdjęli” też rysunek zatytułowany Satyra na cenzurę carską, czując zapewne bliskość ideową 
pomiędzy sobą a carską instytucją. Przyznam, że nie bardzo przejęliśmy się wskazówkami cenzury 
i żadnych korekt nie dokonaliśmy. Świadczy to najlepiej o nastrojach i stanie naszych umysłów  
w końcu roku 1978. 

Wystawa ta stała się przedmiotem burzliwej debaty wśród muzealników. Profesor Białostocki pisał: 
„Wystawa «Droga do Niepodległości» urządzona w Muzeum Narodowym w Warszawie w końcu 1978 
roku była wystawą dobrze przygotowaną przez badania, sesje i ekspozycje ostatnich dwudziestu lat. 
Była jednak pierwszą skoncentrowaną wyłącznie na politycznej, choć szeroko rozumianej, wymowie 
sztuki – już sam jej tytuł podkreślał role twórczości artystycznej w ciągu przeszło stu dwudziestu lat, 
jakie dzieliły powstanie kościuszkowskie od listopada 1918 roku. Pokazała ona, że mało jest chyba 
narodowych szkół artystycznych, w których politycznej funkcji sztuki w tak długim okresie równie 
wielkie przypadałoby znaczenie”30. 

Z kolei Marta Krzemińska w swojej książce Muzeum Sztuki w kulturze polskiej tak komentowała 
wystawę: „Poza przesłaniem historyczno-ideologicznym wystawa miała określone znaczenie dla teorii 
i historii sztuki. Oto obok dzieł wybitnych, np. Henryka Rodakowskiego, znalazły się wątłe formalnie 
obrazy Jana Styki; obok utworów powszechnie znanych – mało oglądane ilustracje książkowe, gra-
fiki ulotne, sztandary. Całość złożona z elitarnej i masowej sztuki spojonej tymi samymi intencjami  
i ikonografią, stwarzała przybliżony obraz kultury plastycznej w Polsce XIX i początków XX stulecia”31. 

O tym, jak zmieniało się nasze społeczeństwo, świadczy niebywały sukces dwóch wystaw stworzo-
nych przez Marka Rostworowskiego: „Romantyzm i romantyczność” z 1975 r. i „Polaków portret 
własny” z 1979. Przywracały one symbole naszej przeszłości i weryfikowały świadomość historyczną 
społeczeństwa, przyczyniały się do gruntowania polskiej tożsamości, uwalniały nasze umysły od 
komunistycznego zniewolenia. Wystawę „Polaków portret własny” w ciągu czterech miesięcy (paź-
dziernik 1979 – luty 1980) obejrzało prawie pół miliona osób. W odróżnieniu od wystawy „Droga 

29  B. Steinborn, Zapamiętanie, „Rocznik Sztuki Śląskiej” 2016, XXV, s. 229.
30  J. Białostocki, Sztuka i droga do niepodległości [w:] idem, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982, s. 433.
31  M. Krzemińska, op. cit., s. 313.
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do Niepodległości”, ocenianej w dość wąskim gronie historyków sztuki i muzealników, wystawa 
„Polaków portret własny” wywołała ogromny odzew w mediach i stała się przedmiotem ożywionej 
debaty publicznej. 

Lata stanu wojennego były dla muzeów czasem trudnym. Wstrzymana została współpraca między-
narodowa, a działalność wystawienniczą poważnie ograniczono. Problematyczne stały się kontakty 
z Zachodem. Przykładów w tej sprawie dostarcza dokument opracowany przez Departament Współ-
pracy Kulturalnej z Zagranicą w 1983 r., zatytułowany Zasady i metody przeciwdziałania mecenatowi 
zagranicznemu w stosunku do polskich twórców i artystów32. 

W tej sytuacji swoistego zamrożenia działalności, trwającego nawet po formalnym zniesieniu stanu 
wojennego, nie podejmowano większych inicjatyw w obszarze muzealnym. Wyjątkiem było otwar-
cie Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule w październiku 1984 r., którego wystawę stałą oraz 
aranżację plastyczną wykonało Muzeum Literatury w Warszawie. Później, po odejściu ze stanowiska 
Ministra Kultury i Sztuki Kazimierza Żygulskiego i objęciu resortu przez Aleksandra Krawczuka, 
nastąpiło wyraźne złagodzenie poprzednich restrykcji, co w muzealnictwie sprowadziło się przede 
wszystkim do odmrożenia współpracy między polskimi i zagranicznymi muzeami. Zorganizowa-
no kilka dużych wystaw m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie zorganizowało wystawę „Polen 
im Zeitalter der Jagiellonen 1386–1572” w Austrii w zamku Schallaburg (maj – listopad 1986 r.).  
Z kolei Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło rozmowy dotyczące nawiązania międzynarodowych 
kontaktów kulturalnych m.in. z Grecją33.

Jednym z ostatnich głosów dotyczących stanu muzealnictwa polskiego przed przełomem politycznym 
1989 r. była Ocena stanu muzealnictwa – program działań do 2000 r.34 Wyczuć w niej bez trudu można 
zapowiedź zmian. W porównaniu do podobnych raportów publikowanych w przeszłości, zmieniła 
się przede wszystkim forma – z idealizującej na krytyczną. Autorzy świadomi są poważnego impasu, 
w jakim znalazło się nasze muzealnictwo. We wstępie pobrzmiewają sformułowania zaczerpnięte  
z dyskusji nad problemami współczesnego muzealnictwa odbytych w Gołuchowie w 1979 r. oraz 
z wcześniejszych memoriałów i wystąpień środowisk muzealnych. Autorzy podkreślają niezadowa-
lający stan konserwacji i ochrony muzealnych zbiorów. Zwracają też uwagę na niedofinansowanie 
instytucji muzealnych i na fatalny poziom zarobków ich pracowników. 

Podsumowując ponad dwadzieścia ostatnich lat rządów komunistycznych w Polsce z perspektywy 
muzealnej, należy zadać pytanie, czy mimo silnego obciążenia polityki kulturalnej ideologią mark-
sistowską, mimo zakłamywania historii, zwalczania każdej myśli wykraczającej poza obowiązujące 
partyjne wytyczne, mimo cenzury, a przede wszystkim mimo zbrodniczych praktyk lat stalinowskich, 
powinniśmy całkowicie potępić wszystko, co działo się wtedy w obszarze muzealnictwa? Pamiętać 
należy, że muzea polskie – dzięki muzealnikom takim jak Stanisław Lorentz, Jerzy Szablowski, Zdzi-
sław Kępiński, Aleksander Gieysztor, Jan Białostocki czy Marek Rostworowski – stały się miejscami 
oporu przed sowietyzacją. Większość polskich muzeów, pomimo narzucanych im propagandowych 
zadań, finansowych i politycznych ograniczeń w gromadzeniu zbiorów oraz przestarzałej infrastruk-
tury, starały się spełniać swą oświeceniową misję. 

32  Archiwum MKiS, Departament Sztuki, sygn. 1501/18, przedruk w: Ministerstwo Kultury i Sztuki  
w dokumentach…, op. cit., s. 305–311.
33  Archiwum MKiS, Departament Sztuki, sygn. 1410/25, przedruk w: Ministerstwo Kultury i Sztuki  
w dokumentach…, op. cit., s. 312–313.
34  Ocena stanu muzealnictwa – program działań do 2000 r., „Muzealnictwo” 1989, t. 32, s. 4–11. Materiał 
ten przygotowany został w 1987 r. pod kierunkiem Tadeusza Zielniewicza – Generalnego Konserwatora 
Zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki korzystało w nim m.in. z moich opinii.
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Po 1989 r. przeszliśmy głęboką transformację ustrojową. W kulturze, jak pisał socjolog Andrzej 
Siciński, minister kultury w 1992 r., oznaczało to m.in.:
– zmianę, nieraz wręcz odwrócenie wielu hierarchii wartości; 
– konieczność dostosowania się do nowych reguł ekonomicznych;
– wprowadzenie demokracji – jako jednej z nadrzędnych idei w życiu publicznym, także w kulturze 
(włącznie z MKS);
– zmiany w systemie prawnym związanym ze sferą kultury;
– tworzenie nowych instytucji kulturalnych i analizę celowości dalszego funkcjonowania części 
spośród instytucji istniejących35. 

Z kolei Dorota Folga-Januszewska w obszernej i gruntownej rozprawie Muzea w Polsce 1989–2008 
zauważa, że „polityczny zwrot 1989 i okres połowy lat 90. był dla muzeów w Polsce trudny: 
gruntowna zmiana przepisów prawa gospodarczego i wynikającego stąd sposobu zarządzania, 
reforma administracyjna i przekształcenia organizacyjne zajęły kilka lat. Mniej więcej od ok. 
1995 r. nastąpiła wyraźna zmiana w sposobie funkcjonowania dużych instytucji muzealnych 
– zauważyć można było pierwsze skutki odbudowywania dawnych i budowania nowych relacji 
międzynarodowych”36. 

W Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowano w tych pierwszych latach po roku 1989 kilka 
ważnych wystaw będących wynikiem wcześniejszych bliskich międzynarodowych kontaktów m.in. 
z londyńską Dulwich Picture Gallery (wystawa w Londynie w roku 1992 „Treasure of a Polish King” 
i rewanż w Warszawie w 1993 r. „Kolekcja dla króla. Obrazy dawnych mistrzów ze zbiorów Dul-
wich Picture Gallery w Londynie”), a przede wszystkim z Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
(wystawa w Warszawie w 1997 r. „Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej”  
i w Dreźnie „Unter eine Krone”). Muzeum Narodowe w Warszawie z kolei organizowało wystawy 
sztuki polskiej w monachijskiej Neue Pinakothek i Narodowej Galerii w Berlinie (1992–1993) oraz 
gościło w 1996 r. obraz Caravaggia ze zbiorów Pinakoteki Watykańskiej. 

Jedną z najważniejszych kwestii w procesie rozliczeń z peerelowską przeszłością, a wiążących się  
z muzealnictwem, była kwestia reprywatyzacji. Dotyczyła ona zarówno zbiorów muzealnych, jak  
i nieruchomości należących do muzeów, głównie zespołów pałacowo-parkowych. W Ministerstwie 
Kultury i Sztuki w 1991 r. pod kierunkiem ministra Marka Rostworowskiego przygotowano pro-
pozycję rozwiązania tej kwestii, przede wszystkim w sprawie obiektów, które znalazły się w zbiorach 
muzealnych w wyniku II wojny światowej lub pochodziły z siedzib ziemiaństwa (tzw. mienie podwor-
skie), a przejęte zostały przez władze państwowe po 1945 r.37 Proponowaliśmy (pracowałem wtedy 
w Ministerstwie Kultury i Sztuki w randze podsekretarza stanu i zastępcy ministra) wykupienie 
przez państwo od właścicieli (w rozłożeniu na wieloletnie raty) części mienia, mającego szczególną 
wartość dla kultury polskiej (czyli zniesienie własności za odszkodowaniem), a pozostała część,  
o mniejszej wartości lub mająca charakter pamiątek rodzinnych, miała zostać zwrócona właścicielom. 
Propozycja ta aprobowana była przez polityków postsolidarnościowych, którzy dostrzegali w częścio-
wym zwrocie mienia i rekompensacie finansowej akt sprawiedliwości i zadośćuczynienia za doznane 
przez właścicieli krzywdy. Niestety nasza propozycja natrafiła na silny opór większości dyrektorów 
muzealnych, którzy albo chcieli bardzo poważnie ograniczyć zakres proponowanej ustawy, albo 
nawet odmawiali jakichkolwiek zwrotów. Ostatecznie propozycja ustawy o reprywatyzacji złożona 

35  A. Siciński, Przedmowa [w:] Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach…, op. cit., s. 15.
36  D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989–2008, „Muzealnictwo” 2009, t. 50, s. 18–46.
37  Por. L.M. Karecka, Mienie zwane podworskim w Muzeum Narodowym w Warszawie, „Muzealnictwo” 2012, 
t. 53, s. 44–57.



168 _ I I .  Muzealn ictwo polsk ie  od połowy XX w.  do dz is ia j

przez rząd do Sejmu (druk sejmowy nr 984 z dnia 16 lipca 1991) pominęła reprywatyzację dóbr 
kultury. Jak wiemy zarówno ta, jak i pozostałe propozycje ustaw reprywatyzacyjnych (w sumie 18) 
składane w latach 1989–2015, nie zostały przez Sejm uchwalone38. 

Były jednak też sukcesy. W 1990 r. powołano Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu w celu zarządzania zbiorami rodziny Raczyńskich, a rok później Fundację Książąt 
Czartoryskich w celu sprawowania pieczy nad zbiorami dzieł sztuki i nieruchomościami należącymi 
do rodziny Czartoryskich, po 1945 r. zarządzanymi przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 

W ramach zmian w systemie prawnym w obszarze kultury 26 listopada 1996 r. Sejm uchwalił ustawę 
o muzeach. Powstała ona jako owoc wspólnej pracy muzealników zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Historyków Sztuki39, zespołu pracowników Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz – w fazie końcowej 
– zespołu posłów. Pracami zespołu sejmowego kierowała posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Polskie środowisko muzealne wykonało więc ważne kroki prowadzące do przebudowy tradycyjnego 
modelu instytucji muzealnej.

38  K. Dobrzeniecki, M. Romanowski, Reprywatyzacja. Problemy tworzenia i stosowania prawa, Warszawa 2015; 
Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989, red. G. Czubek i P. Kosiewski, 
Warszawa 2005. 
39  W Stowarzyszeniu Historyków Sztuki już w 1988 r. powołana została Komisja Muzealna, której jednym 
z celów było opracowanie założeń do pierwszej w naszej historii oddzielnej ustawy o muzeach. W skład tej 
komisji wchodzili: Bożena Steinborn – przewodnicząca, Tadeusz Chruścicki, Dorota Folga, Robert Fizek, 
Mariusz Mierzwiński, Romuald Nowak, Joanna Prosnak, Teresa Zauchowa-Szetela, Anna Król, Wiesław 
Banach, Józef Flik, Andrzej Rottermund i Mirosław Borusiewicz. Za informację dotyczącą tej komisji dziękuję 
Pani dr Bożenie Steinborn.

Prof. dr hab. Andrzej Rottermund

Historyk sztuki, muzeolog, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Zamku Królewskiego w War-
szawie w latach 1991–2015. Urodzony w 1941 r. Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Warszawskiego, swą dysertację doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Lorentza 
obronił w roku 1972. Habilitował się w Instytucie Sztuki PAN w 1985 r. Zwieńczeniem jego kariery 
akademickiej było nadanie mu przez Prezydenta RP w roku 1990 stopnia naukowego profesora 
zwyczajnego. Od 2002 r. członek korespondent PAN. W latach 1987–1991 prezes Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, a w latach 1990–1996 przewodniczący Polskiego Komitetu ICOM. Członek 
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Przewodniczący Polskiego Komitetu  
ds. UNESCO w latach 2011–2015. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN.  
Przewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Sztuki w latach 1996–2002. W 1991 r.  
sprawował urząd Wiceministra Kultury i Sztuki w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W latach 
1975–1983 wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Przewodniczący Rad Naukowych, 
Muzealnych i Programowych m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Międzynarodowego  
Centrum Kultury w Krakowie. Autor licznych publikacji naukowych, artykułów, esejów i książek.  
Wielokrotnie odznaczany za swoją działalność na polu muzealnictwa i ochrony dziedzictwa  
kulturowego, zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in.: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski  
i Złotą „Glorią Artis”. Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy. 



_ 169

1.  Za żelazną kurtyną

—

Katarzyna Maniak

Żygulski, Seweryn, Świecimski.  
Wybrane teorie i praktyki eksponowania 
w Krakowie w drugiej połowie XX w.

Wstęp1

Zdzisław Żygulski, Tadeusz Seweryn oraz Jerzy Świecimski zajmują ważne miejsce w historii krakow-
skiego powojennego muzealnictwa. Choć tę przestrzeń zapełnia wiele muzealniczek i muzealników, 
to jednak wskazana trójka badaczy była szczególnie widoczna, m.in. ze względu na publikacje,  
w których prezentowali autorskie koncepcje dotyczące ekspozycji muzealnych czy też działalność 
dydaktyczną. Żygulski przez wiele lat wykładał na Podyplomowym Studium Muzealniczym UJ, 
kształcąc kolejne kadry zasilające instytucje kultury. Opracował również podręcznik Muzea na 
świecie znany wszystkim adept(k)om kierunku. Żygulski oraz Świecimski byli dobrze rozpoznawalni 
w międzynarodowym środowisku muzealników. Z kolei działalność Seweryna jest dzisiaj margina-
lizowana i niedoceniona, mimo że w czasach powojennych stawiana była za wzór. 

Opisując działalność muzealników, skupiam się na praktyce tworzenia wystaw oraz jej poszcze-
gólnych wymiarach. Praktykę kuratorską rozumiem, za Martą Kosińską, jako formę dyspozycji, 
„zespół cech, okazji, konfiguracji, możliwości, przestrzeni działania – pojawiających się w danym 
momencie w rozwoju pola sztuki – wypełnianych możliwymi w danym czasie […] praktykami 
zajmowania miejsca, tworzenia warunków działania, przemieszczania się, zajmowania stanowi-
ska”2. Biorę więc pod uwagę struktury istniejące niezależnie od twórców wystaw, tj. stan wiedzy 
obowiązujący w reprezentowanych przez nich dyscyplinach czy kontekst polityczny, jednak  
w równym stopniu uwzględniam jednostkowe wybory i propozycje wystawiennicze. Wykraczam 
również poza pole sztuki, omawiając działalność kuratorską w innych obszarach, m.in. w ramach 
muzealnictwa etnograficznego. 

Wszyscy trzej bohaterowie artykułu tworzyli wystawy, jednak ich działalność będę analizować  
z perspektywy konkretnych aspektów praktyki kuratorskiej: różnych nastawień wobec przedmiotów 
oraz rozumienia wystawy jako – kolejno – narzędzia edukacji lub źródła przeżycia estetycznego. 

1  Dziękuję za pomoc udzieloną w pracy nad artykułem Prof. Janowi Święchowi, Magdalenie Zych oraz 
Michałowi Dziewulskiemu. 
2  M. Kosińska, Być może nie był kuratorem i nie działał w pojedynkę [w:] Zawód kurator, red. M. Kosińska,  
K. Sikorska, A. Czaban, Poznań 2014, s. 37.
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Zdzisław Żygulski jun., urzeczony przedmiotem 

Zdzisław Żygulski jun. (1921–2015), muzeolog, bronioznawca, badawczo skupiony także na sztuce orien-
talnej i malarstwie nowożytnym, był synem profesora germanistyki Zdzisława seniora i Marii ze Stasz-
kiewiczów. Wychował się we Lwowie. Do Krakowa trafił w 1945 r., m.in. z powodu pojałtańskiej zmiany 
granic. Studiował na Akademii Handlu (studia rozpoczął jeszcze we Lwowie), następnie wybrał kierunki 
anglistykę i historię sztuki. Uczęszczał na wykłady poświęcone różnym dziedzinom, takim jak chociażby 
filozofia, rzemiosło artystyczne, archeologia. Jeszcze przed ukończeniem studiów został zatrudniony w Mu-
zeum Czartoryskich, gdzie z czasem powierzono mu opiekę nad działem militariów. Pozostał związany 
z instytucją przez ponad 60 kolejnych lat. Był również związany z Uniwersytetem Jagiellońskim (w 1987 r.  
uzyskał tytuł profesora) oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie kierował Katedrą Historii 
i Teorii Sztuki (1984–1991). W 1957 r. zaangażował się w powołanie Stowarzyszenia Miłośników Dawnej 
Broni i Barwy w Krakowie, którym kierował w późniejszych latach. W latach 1975–1981 pełnił funkcję 
prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowości. Bibliografia dorobku 
profesora liczy ponad 300 pozycji, w tym ponad 30 książek z obszaru bronioznawstwa3 i muzealnictwa4, 
poświęconych tematyce orientalnej5 oraz sztuce europejskiej (zwłaszcza opracowania dotyczące Damy  
z gronostajem Leonarda da Vinci, obrazów Lisowczyk Rembrandta oraz Bitwa pod Orszą)6.

Teresa Grzybkowska nazywa go „ostatnim romantykiem polskiego muzealnictwa”7, oczarowanym 
postacią Izabeli Czartoryskiej, Świątynią Sybilli i Domem Gotyckim. Historyk sztuki podążał 
ścieżkami założycielki pierwszego polskiego muzeum i stawiał siebie w pozycji jej spadkobiercy8. 
Opiekował się kolekcją i kontynuował czy też rozwijał obszary sygnalizowane w zbiorach puławskich 
(m.in. orientalistykę), jednak już przy użyciu metody „szkiełka i oka”, która pozwalała mu dostrzegać 
zasady panujące w świecie przedmiotów. 

Zdzisław Żygulski deklarował uprawianie interdyscyplinarnego modelu nauki, który łączył z rozle-
głym obszarem zainteresowań. Podtrzymywanie szerokich kontaktów naukowych ułatwiały liczne 
podróże zagraniczne oraz znajomość języków obcych. Tak opisywał swój model pracy: „Wykorzystując 
doświadczenie uniwersyteckiej szkoły anglistycznej, postanowiłem rozwinąć działalność praktyczną 
i teoretyczną w trzech kierunkach: muzeologii, bronioznawstwa i orientalistyki. Nie była to decyzja 
zgodna z duchem epoki faworyzującej jednostronną, ścisłą i głęboką specjalizację. Odpowiadała 
natomiast poczuciu łączności z tradycją dawniejszą, przedwojenną, której humanistyczne i encyklo-
pedyczne nastawienie sprzyjało ogarnianiu różnorodnych dziedzin i zjawisk. Na wszystkich obranych 
polach […] wspólnym odniesieniem była szeroko pojęta historia sztuki […]”9. 

3  Zob. m.in. Z. Żygulski, Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1975; 
idem, Stara broń w polskich zbiorach, Warszawa 1982; idem, Sławne bitwy w sztuce, Warszawa 1996; idem, 
Husaria polska, Warszawa 2000.
4  Zob. m.in. Z. Żygulski, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.
5  Zob. m.in. Z. Żygulski, Sztuka turecka, Warszawa 1988; idem, Światła Stambułu, Warszawa 1999; idem, 
Sztuka perska, Warszawa 2002;  idem, Sztuka mauretańska i jej echa w Polsce, Warszawa 2006.  
6  Zob. T. Grzybkowska, Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu juniorowi in memoriam, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 2017, nr 2, s. 347–348; eadem, Publikacje prof. Zdzisława Żygulskiego juniora po roku 2005, „Biuletyn 
Historii Sztuki” 2017, nr 2, s. 408.
7  T. Grzybkowska, Profesor Zdzisław Żygulski junior w świecie muzeum, „Biuletyn Historii Sztuki” 2017, nr 2, s. 361.
8  Jak wspomina podczas wycieczki w okolicach Warszawy: „do tekturowego pudełeczka schowałem kawałki 
kory jednego z tych drzew, nie wiedząc, że był to gest księżny Izabeli Czartoryskiej, którą później miałem 
wielbić”. Zob. Z. Żygulski jun., Spotkania na ścieżkach nauki (noty autobiograficzne), „Materiały Muzeum 
Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie” 1992, t. 7, s. 16.
9  Z. Żygulski jun., Spotkania na ścieżkach…, op. cit., s. 29.



   Za żelazną kurtyną _ 171

Żygulski opowiadał się za ideą muzeum tradycyjnego10, rozumianego jako przestrzeń o charakterze 
„odświętnym”, odmienną od porządku codzienności, zapewniającą ochronę i przetrwanie kolekcji. 
Wystawę postrzegał jako efekt powiązanych z sobą elementów: przestrzeni ekspozycyjnej, ekspo-
natów (czyli wystawionych obiektów) oraz zwiedzających. Choć pisał, że „cechy tych elementów 
i ich wzajemne relacje powinny być przede wszystkim przedmiotem analiz”11, to jednak najmniej 
miejsca poświęcał ostatniemu z wymienionych elementów triady, czyli odbiorcom. Pisał o potrzebach 
estetycznych wrodzonych człowiekowi oraz że dostęp do ich zaspokojenia, czyli dostęp do sztuki, 
bywał ograniczany w historii do grup uprzywilejowanych12. Charakteryzował również motywacje 
kierujące odbiorców ku muzeum sztuki, wymieniając właśnie chęć doświadczenia piękna, eskapi-
styczną potrzebę oderwania się od codzienności oraz pragnienie wiedzy. „O tych motywach zwykle 
wiedzą urządzający wystawy muzealne i starają się do nich dostosować, wybierając taki lub inny 
modus. Oczywiście, widz idealny, pozostający w harmonii ze sobą i otoczeniem, odpowie na każde 
z tych podejść prawidłowo”13. Choć Żygulski dostrzegał różnice w doświadczaniu wystaw wśród 
odmiennych grup odbiorców14, to jednak projektował istnienie widza idealnego, który odczyta  
i zrozumie treści obecne w obiekcie. 

Kluczowym jednak dla historyka sztuki był sam przedmiot, jak twierdził, to o nim – a nie np.  
o artyście – myślą kolekcjonerzy i osoby zwiedzające muzea15. Obiekt muzealny to przedmiot wyrwany 
ze swojego pierwotnego kontekstu, który jednak – co Żygulski oceniał pozytywnie – otrzymywał 
specjalny status, ponieważ „kolekcja stwarza niebywałą okazję współistnienia przedmiotów, jakie 
w normalnym potoku rzeczywistości nigdy nie mogłyby się spotkać. Daje sposobność do naukowych 
porównań i badań, budzi refleksję nad sensem mechanizmu narodzin i życia przedmiotów, także 
dzieł sztuki, nad ich ewolucją i typologią. Obiekty w przestrzeni muzealnej zyskują nowe znaczenia 
i zawiązują się pomiędzy nimi nowe relacje, pozwalające głębiej wniknąć w ich istotę. Okazuje się, 
że tworzone ręką ludzką przedmioty układają się w szeregi zbliżone do ewoluujących form organicz-
nych, do roślin i zwierząt, z podobnie obowiązującym doskonaleniem się odmian, mutacją, doborem 
naturalnym i obumieraniem gatunków”16.

Żygulskiego interesował świat przedmiotów, który – choć został stworzony przez człowieka – to 
jednak wymyka się jego kontroli. Rzeczy działają, reprodukują się, przekształcają. Refleksję nad 
działalnością Zdzisława Żygulskiego skupię więc na zagadnieniu sprawczości przedmiotów, dodat-
kowo wprowadzając zagadnienie relacji pomiędzy kopią a oryginałem. 

Punktem wyjścia rozważań jest Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule, w którego powstanie 
zaangażowany był Zdzisław Żygulski. Do zorganizowania placówki Żygulski został powołany 

10  Czego wyraz daje m.in. w tekście: Z. Żygulski jun., Przyszłość muzeów: konferencja ICOM w Quebecu, 
„Muzealnictwo” 1993, t. 35, s. 109–112.
11  Z. Żygulski jun., Przestrzeń muzealna [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki Katowice, listopad 1981, Warszawa 1984, s. 251.
12  Z. Żygulski jun., Nurt romantyczny w muzealnictwie polskim [w:] Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej 
połowy wieku XVIII i wieku XIX. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1963, 
Warszawa 1967, s. 43.
13  Z. Żygulski jun., Przestrzeń muzealna, op. cit., s. 252.
14  Pisał na przykład: „inna jest sytuacja wystawiennicza, kiedy grupa młodych Francuzów zwiedza sale 
paryskiego Centre Pompidou, wypełnione okazami nowoczesnej sztuki francuskiej, inne zaś – gdy grupa 
turystów japońskich ogląda komnaty pałacu papieskiego w Awinionie, w których rozwieszono kompozycje 
Picassa”. Zob. Z. Żygulski jun., Założenia teoretyczne wystawiennictwa muzealnego w świetle osiągnięć 
współczesnej nauki, „Muzealnictwo” 1990, t. 33, s. 4.
15  Z. Żygulski jun., Przestrzeń muzealna, op. cit., s. 245.
16  Ibidem, s. 250.
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przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1955 r., w stulecie śmierci Mickiewicza. Na lokalizację 
muzeum wybrano dom, w którym poeta mieszkał w czasie pobytu w Stambule i gdzie zmarł  
26 listopada 1855 r. Tam też przechowywano ciało wieszcza aż do 30 grudnia, kiedy prze-
wieziono je do Paryża. Budynek nie był jednak dokładnie tym domem, w którym przebywał 
artysta. Oryginalny, drewniany, zniszczył pożar w 1870 r., na jego miejscu kilka lat później 
stanęła murowana kamienica. 

Opisujący historię Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule Janusz Odrowąż-Pieniążek przy-
wołuje treść dokumentów, z których wynika, iż kwestie zależności pomiędzy kopią a oryginałem 
zajmowały uwagę osób zainteresowanych miejscem śmierci poety. Tygodnik „Kraj”, wydawany  
w Petersburgu, 19 października 1901 r. publikuje list „Towarzystwa Polskiego Wzajemnej Pomocy 
i Dobroczynności z Konstantynopola, w którym „«pp. prezes i sekretarz Towarzystwa, od 1848 r. 
zamieszkali w Stambule» obstają przy tym, że kamienica stojąca na miejscu spalonego w 1870 r. 
domu drewnianego […] ma nie mniejsze pamiątkowe znaczenie niż dom spalony”17. Budynek odbu-
dowano bowiem zgodnie z planami starego budynku. Z kolei „«Biblioteka Warszawska» w 1884 r.  
cytuje list Marcina (?) Ratyńskiego […] «Jedyną pamiątką po wieszczu naszym […] pozostał tylko 
grunt, na którym umarł i ulica nazwana ulicą Adama»”18. W obu wypowiedziach pojawia się wątek 
pamiątki, która funkcjonuje na zasadzie metonimii. Jej wartość oceniana jest według kryterium 
stopnia zależności i powiązania z oryginałem.

Wspomnianą ekspozycję przygotowało Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie, pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zadaniem Zdzisława Żygulskiego było urządzenie muzeum wspól-
nie z Janem Łepkowskim, synem osoby towarzyszącej Mickiewiczowi w Stambule. Sam historyk 
sztuki podkreślał znaczenie przedsięwzięcia dla dalszej kariery zawodowej, to właśnie po wizycie  
w Stambule zdecydował się rozwijać badania nad sztuką turecką19. 

Wystawa składała się głównie z kopii obrazów, dokumentów i fotografii20. W podziemiach budynku 
(w których w 1855 r. wystawiono ciało Mickiewicza) stworzono kryptę, wmurowano krzyż i płytę 
nagrobną. Kluczową rolę odgrywała tu maska pośmiertna, której wyeksponowanie czy też ustawienie 
na „właściwym miejscu” Żygulski opisał w reportażu dla „Życia Literackiego”: 

„Gdy po dziesięciu dniach muzeum było gotowe, z ostatniej małej skrzyni wyjąłem maskę 
pośmiertną poety, by ją umieścić w miejscu najgodniejszym. Lecz wtedy pan Łepkowski wziął 
ją ode mnie drżącymi rękami. Ująłem go w milczeniu pod ramię i zeszliśmy do marmurowej 
krypty podziemnej, gdzie miejsce trumny poety znaczyła płyta z czarnego kamienia. I złożył 
stary Polak maskę poety nad płytą, jak na ołtarzu, a światło spadło na nią z góry, wygładziło 
umęczone rysy i wydała się piękna. Ze wszystkich świateł Stambułu to światło jaśnieć będzie 
dla mnie najdłużej. Światło, które padło na Jego Twarz”21. 

Finalne zdania reportażu to opis doświadczenia zaniku łańcucha oddzielającego kopię od orygina-
łu. Kopia kopii – a więc odtworzenie maski pośmiertnie zdjętej z twarzy Mickiewicza22 – zlewa się  

17  J. Odrowąż-Pieniążek, Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule, „Muzealnictwo” 1986, t. 30, s. 95–96.
18  Ibidem, s. 96.
19  Z. Żygulski jun., Spotkania na ścieżkach…, op. cit., s. 38.
20  O Muzeum subiektywnie: prof. Zdzisław Żygulski jun. Część IV: Otwarcie Muzeum Adama Mickiewicza 
w Stambule, http://www.mediatekamnk.pl/obiekt.php?id=5567 [dostęp: 20.10.2021].
21  Z. Żygulski jun., Światła Stambułu, „Życie Literackie” 1956, nr 12 (217), s. 2.
22  O losach i reprodukcjach maski pośmiertnej zob. S. Rosiek, Mickiewicz (po śmierci). Studia i szkice 
nekrograficzne, Gdańsk 2013, s. 251–256.
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z twarzą poety. Wrażenie wywołane działaniem przedmiotu wzmacniała w oczach historyka sztuki 
zapewne aura miejsca, o której istnieniu był przekonany23. 

W jednym z tekstów Żygulski zastanawiał się nad wartością symboliczną kopii24, analizując obiekty 
średniowieczne, głównie insygnia władzy, chorągwie, relikwiarze i niektóre rodzaje broni. Nie brał pod 
uwagę rzeźb, przykładów malarstwa czy architektury, choć – jak zaznaczył – istnieją analogie pomiędzy 
wskazanymi obszarami. Interesowała go relacja pomiędzy kopią a oryginałem, która w badanym okresie 
opierała się głównie na sferze ideowej łączącej oba przedmioty. Ich identyczność nie była konieczna, „wy-
starczyło ogólne podobieństwo kształtów i świadomość pokrewieństwa obu przedmiotów”25. Żygulski 
nie problematyzował opisywanych zagadnień, a raczej stworzył typologię relacji, w których dochodzi do 
przeniesienia wartości symbolicznych26, a moc działania kopii jest nie mniejsza niż oryginału. Kluczowe 
są więc dla niego znaczenia i wartości nadawane przedmiotom, ale istotne jest również działanie samej 
materii. Dwa z podanych w tekście przykładów – włócznia św. Maurycego oraz chorągwie z islamu  
– ulegają multiplikacji. Fragmenty oryginalnych przedmiotów zasilają kolejne, powstające na ich bazie 
i mające równie istotne znaczenie. Kopia może przewyższyć swój pierwowzór. Żygulski dostrzegał więc 
sprawczość przedmiotów, pisał: „Jest rzeczą znaną, że każdy wielki zbiór muzealny działa siłą jakby ma-
gnetyczną, przyciągając nowe okazy, legaty, dary i depozyty”27. Jednak ze względu na narzędzia i obszar 
swojej pracy – historię sztuki i środowisko muzealne – operował zawężoną perspektywą. Skupiał się przede 
wszystkim na przedmiotach wyjątkowych i na obiektach wpisujących się w zachodnioeuropejską definicję 
dzieła sztuki (w ten sposób również postrzegał broń28, pomijając w zasadzie inne aspekty funkcjonowania 
tych przedmiotów). To w nich dostrzegał moc oddziaływania. 

W kontekście sprawstwa rzeczy warto przywołać antropologiczną teorię sztuki Alfreda Gella29. Warto 
jednak zaznaczyć, że Gell traktował sztukę jako fenomen społeczny oraz odrzucał zachodnioeuropejskie 
definicje sztuki silnie powiązane z kategoriami estetyki. Dzieła sztuki postrzegał na równi z innymi 
przedmiotami30, za kluczowe uznawał relacje społeczne zawiązywane przez i wokół rzeczy. Szczególną 
rolę w koncepcji Gella zajmuje kategoria sprawstwa rzeczy (ang. agency)31 i wzajemne odziaływanie 
pomiędzy przedmiotem a człowiekiem. Szczególnym rodzajem obopólnych relacji jest sytuacja bycia 
urzeczonym, znajdowania się pod wpływem rzeczy, co egzemplifikuje przez opis sytuacji zauroczenia 
obrazem Koronczarka Johannesa Vermeera. Obraz działa, oczarowuje (ang. enchantment), zniewala 
odbiorcę, stanowi wyzwanie, tajemnicę, wytrąca z utartych schematów myślenia32. Wydaje się, że takie 

23  Z. Żygulski jun., Muzea biograficzne wielkich artystów, „Muzealnictwo” 1989, t. 32, s. 27–32.
24  Z. Żygulski jun., Kilka uwag na temat wartości kopii [w:] Oryginał, replika, kopia. Materiały III Seminarium 
Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Radziejowice 26–27 września 1968, Warszawa 1971,  
s. 128–146.
25  Ibidem, s. 129.
26  Jako przykłady podał włócznię św. Maurycego, chorągwie z islamu, chorągwie krzyżackie, regalia wydobyte 
z grobu Kazimierza Wielkiego. 
27  Z. Żygulski jun., Drwina z rzeczy wielkiej wagi, https://www.dwutygodnik.com/artykul/1357-drwina-z-
rzeczy-wielkiej-wagi.html [dostęp: 10.12.2021].
28  M. Dziewulski, Zdzisław Żygulski junior jako bronioznawca, „Biuletyn Historii Sztuki” 2017, nr 2, 
s. 389–407.
29  A. Gell, Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford 1998.
30  Dlatego Żygulskiemu bliżej do poglądów Howarda Morphy’ego, który krytycznie analizował książkę Gella, 
pozostając przy „zachodniej” definicji dzieła sztuki: Art as a Mode of Action: Some Problems with Gell’s „Art and 
Agency”, „Journal of Material Culture” 2009, nr 1, s. 5–27.
31  Choć sprawstwo rzeczy charakteryzuje jako drugorzędne. 
32  A. Kawalec, Osoba i Nexus. Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki, Lublin 2016, s. 251–253.
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nastawienie wobec przedmiotu – dzieła sztuki – charakteryzowało Zdzisława Żygulskiego. Punktem 
wyjścia jego praktyki był zawsze pojedynczy przedmiot wysokiej klasy, z którym „związywał się” 
na dłuższy czas. Za przykład niech posłuży Tarcza tzw. wróżebna króla Jana III Sobieskiego, poka-
zana przez historyka sztuki na „Jubileuszowej Wystawie Puławskiej” w Świątyni Sybilli w 1959 r.33, 
następnie na wystawie „Amor Polonus, czyli miłość Polaków” kuratorowanej wraz z Teresą Grzyb-
kowską i prezentowanej w Muzeum w Wilanowie w roku 2010. Stała się również przedmiotem prac 
naukowych, m.in. artykułu opublikowanego w „Artibus et Historiae. An Art Anthology” w 2014 r.34

W przeciwieństwie do Zdzisława Żygulskiego, u Tadeusza Seweryna znaczenie pojedynczości 
przedmiotu maleje na rzecz kontekstu, w jakim dana rzecz funkcjonuje. 

Tadeusz Seweryn i dydaktyzm wystawy

Również Tadeusz Seweryn (1894–1975) był kluczową postacią wpływającą na kształt powojennego 
muzealnictwa w Krakowie. Urodził się w 1894 r. w Żabnie (powiat Dąbrowa Tarnowska) w rodzi-
nie nauczyciela, a później kierownika szkoły ludowej. Ukończył szkołę w Jeleśni, do gimnazjum 
uczęszczał w Nowym Sączu i Krakowie. Przed I wojną światową rozpoczął studia na Wydziale 
Filozoficznym i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także edukację na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, gdzie pod kierunkiem J. Pankiewicza, J. Mehoffera, W. Weissa i S. Dębickiego 
studiował m.in. malarstwo i rysunek. Wstąpił do Legionów, zdecydował się na dezercję w okresie 
formowania tzw. Polnische Wehrmacht, został jednak aresztowany przez żandarmerię austriacką  
i skierowany do obozu jenieckiego w Witkowicach. Gdy planowano jego wysyłkę na front włoski, 
uciekł ponownie i pod przybranym nazwiskiem rozpoczął pracę w gimnazjum w Janowie Lubelskim. 
Tam też zajął się współtworzeniem muzeum regionalnego, które zostało otwarte w 1919 r. Rozwijał 
tym samym zainteresowania etnograficzne, które rozbudził w nim szkolny nauczyciel języka pol-
skiego oraz spędzający w Jeleśni wakacje Seweryn Udziela. Do Krakowa trafił ponownie w 1929 r., 
wcześniej mieszkał jeszcze w Tomaszowie Mazowieckim, prowadził działalność badawczą m.in.  
w Opoczyńskim, Łowickim, na Kaszubach, a wyniki prac publikował w licznych artykułach. Od-
był również podróże do Włoch i Paryża, gdzie rozwijał swoje umiejętności artystyczne. W 1930 r. 
objął stanowisko kustosza w Muzeum Etnograficznym w Krakowie prowadzonym przez Udzielę,  
z którym pozostawał w kontakcie od wielu lat. W tym samym roku zdobył tytuł doktora na podstawie 
rozprawy Pokucka majolika ludowa. Prowadził działalność badawczą na wielu polach – interesował 
się przede wszystkim sztuką ludową, łowiectwem, obrzędowością doroczną, a także skupiał na 
działalności popularyzatorskiej. Jego aktywność doprowadziła go na stanowisko dyrektora Mu-
zeum Etnograficznego w Krakowie, funkcję tę zaczął pełnić w 1937 r., zastępując twórcę placówki, 
Seweryna Udzielę. Dwa lata później Tadeusz Seweryn doprowadził do otwarcia filii instytucji, Mu-
zeum Ziemi Krakowskiej, które mieściło się w pałacu Wołodkowiczów, na ul. Lubicz w Krakowie 
i którego zbiory w przeważającej części nie przetrwały wojny. Przed wybuchem działań wojennych 
Seweryn zdążył obronić w Poznaniu habilitację pod kierunkiem prof. Eugeniusza Frankowskiego. 
Okres wojenny spędził angażując się w ruch oporu35, należał do Związku Walki Zbrojnej, był Kie-
rownikiem Walki Cywilnej na Okręg Kraków, przemianowanej w 1943 r. na Kierownictwo Oporu 

33  Z. Żygulski jun., Jubileuszowa Wystawa Puławska 1809–1959. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, Puławy, 
czerwiec – wrzesień, Kraków 1959, s. 9.
34  T. Grzybkowska, Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu…, op. cit., s. 355–356.
35  Zob. W. Grabowski, „Czyn” Tadeusza Seweryna. „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1996, 
t. XIII,  s. 43–49. Życiorys podaję za: A. Jacher-Tyszkowa, Tadeusz Seweryn. Etnograf, muzeolog, artysta, 
„Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1996, t. XIII, s. 9–30.
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Społecznego. Współpracował z Gwardią Ludową, Batalionami Chłopskimi i zgrupowaniem Żelbet. 
Był związany ze Stronnictwem Ludowym, należał do Okręgowego Wydziału Planowania „Rocha” 
(Ruch Oporu Chłopskiego Stronnictwo Ludowego), był również zaangażowany w organizację Rady 
Pomocy Żydom. Pośmiertnie został odznaczony Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 
Po zakończeniu wojny w 1945 r. został aresztowany przez NKWD i zwolniony po kilku miesiącach 
na mocy uzasadnienia o zaprzestaniu działalności podziemnej. 

Koniec wojny oznaczał powrót do pracy nad organizacją muzeum36, która wiązała się z inwentaryzacją 
zbiorów, konserwacją obiektów doświadczonych przez wojenną zawieruchę, a także rozwiązaniem 
trudności lokalowych. W 1947 r. muzeum otrzymało pomieszczenia w zabudowie pokoszarowej na 
ul. Warszawskiej oraz budynki na ul. Karmelickiej, rok później – dzięki decyzji ówczesnego prezydenta 
Krakowa Henryka Dobrowolskiego i jednocześnie krewnego Seweryna – dawny ratusz kazimierski 
na placu Wolnica. Budynek wymagał remontu i adaptacji do wymogów muzealnych, jednak już  
w czerwcu 1951 r. zespołowi kierowanemu przez Seweryna udało się otworzyć na parterze wystawę 
izb wiejskich i warsztatów przemysłu ludowego. Dwa lata później zaprezentowano publiczności 
kolejne części wystawy – na I i II piętrze ekspozycję poświęconą „ludowej kulturze materialnej”37 
zatytułowaną „Jak człowiek zdobywał pożywienie, jak mieszkał i jak się odziewał”. Założenia wystawy 
Seweryn przedstawił w tekście Metody ekspozycji i struktura ideologiczna muzeum etnograficznego38, 
choć trzeba również zaznaczyć, że nie był on jej jedynym autorem. W katalogu wystawy wymienione 
są bowiem jeszcze dwie osoby: Zdzisław Szewczyk, od 1952 r. kierownik Działu Kultury Materialnej 
oraz Maria Woleńska, od 1951 r. kierowniczka Działu Sztuki Ludowej39. 

Wystawa, którą szerzej omówię, wpisywała się w ideologię Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, dla 
której kultura ludowa miała kluczowe znaczenie (i była poddawana instrumentalizacji) oraz w zało-
żenia oficjalnej wówczas doktryny materializmu historycznego. Jak czytamy na stronie internetowej 
MEK, wystawa stała była zbieżna z trendami „potępiania minionego ustroju i ustanawiania wzorca 
kultury narodowej w oparciu o (dość jednowymiarowo rozumianą) kulturę wsi. Jednocześnie eks-
pozycja ta była odpowiedzią na autentyczną społeczną potrzebę zmiany narracji na temat chłopskiej 
kultury i historii, powiedzenia pełnym głosem o upokorzeniach i wyzysku, o piętnie wielowiekowej 
pańszczyzny”40. Trudno więc rozstrzygnąć, czy motywacje stojące za realizacją odgórnego programu 
wynikały jedynie z konieczności jego stosowania (ewentualnie negocjowania zakresu), czy wiązały 
z indywidualnymi sympatiami, zbieżnością określonych postulatów. 

Sam Seweryn znajdował się w klasowej przestrzeni pomiędzy. Jak wspomina jego córka Anna, 
„pochodził z ubogiej rodziny nauczyciela wiejskiego, który potem został kierownikiem szkoły”41. 
Studia na ASP opłacał sam, zarabiając na udzielaniu korepetycji lub – jak pisze Aleksandra Jacher- 
-Tyszkowa – „jako niezamożny student, dla zwolnienia z czesnego, zdawał w każdym semestrze 
egzamin z wybranego kierunku – przeważnie z wynikiem celującym lub bardzo dobrym”42. Córka 

36  W czasie wojny T. Seweryn był również aktywnie zaangażowany w ochronę zbiorów. 
37  Przewodnik: T. Seweryn, Z. Szewczyk, M. Woleńska, Ludowa kultura materialna. Przewodnik po wystawie 
stałej w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Kraków 1954. 
38  T. Seweryn, Metody ekspozycji i struktura ideologiczna muzeum etnograficznego, „Lud” 1959, 44, s. 391–451.
39  Prawniczka, etnografka, kustoszka w Muzeum Etnograficznym, a także Muzeum Narodowym w Krakowie. 
Odpowiadała za następujące części wystawy: „Jak się człowiek odziewał”, „Sztuka w stroju ludowym”, „Sztuka 
ludowa i rzemiosło artystyczne”. 
40  https://etnomuzeum.eu/historia [dostęp: 1.07.2021].
41  A. Sobolewska, Wspominam ojca, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1996, t. XIII, s. 91.
42  A. Jacher-Tyszkowa, op. cit., s. 11.
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opisuje, że podróż do Włoch i Paryża odbył dzięki posagowi żony, rodzina żyła skromnie, w niektó-
rych okresach biednie. Seweryn był związany ze Stronnictwem Ludowym i zaangażowany w ruch 
ludowy, interesował się historią chłopskiego oporu, krytycznie analizował reformy dotyczące kwestii 
„chłopskich”, m.in. reformę rolną43. 

Po wojnie i aresztowaniu przez NKWD Tadeusz Seweryn utracił pozycję na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, „był chory po więzieniu, a do tego przez cały czas nagabywany rewizjami w domu przez 
Urząd Bezpieczeństwa. Od tej pory prawie do końca swojego życia, będzie gnębiony i poniżany przez 
władze partyjne”44. Był również głęboko przekonany o wartości „kultury ludowej” i jej poświęcił swoją 
pracę. Jak kontynuuje córka, „to on uświadomił mi, że dla każdego narodu najważniejsze znaczenie 
ma jego własna kultura ludowa. To są korzenie, prakorzenie każdego człowieka”45. 

We wstępie wspomnianego tekstu Metody ekspozycji i struktura ideologiczna muzeum etnograficz-
nego46, Seweryn przedstawił historię wystawiennictwa, widząc w ekspozycjach odbicie stosunków 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Wyróżnił dwa typy wystaw, wyraźnie się od nich odże-
gnując. Opisał system magazynierski, „skład eksponatów” przypominający sklepową wystawę, „gest 
bogacącego się mieszczaństwa, chcącego patetycznie imponować wszystkim wielością dóbr posia-
danych”47 oraz typ wystawiennictwa, którego charakteryzować ma dekoracyjność, gdy wybierano 
„ze zbiorów muzeum, jak rodzynki z ciasta”, a chłopów „zapraszano na uroczystości narodowe, ale 
tylko do ich dekoracji”48. Sam definiował wystawę jako „takie rozmieszczenie zespołu przedmiotów 
w przestrzeni oraz takie ich ustawienie i oświetlenie, aby ich wartości lub myśl nimi wyrażana mogła 
być apercepowana przez widzów. Innymi słowy czynność wystawiennicza polega na zastosowaniu 
zespołu środków nieodzownych do nadania wybranym przedmiotom funkcji społecznej. […] dobra 
wystawa jest rozwartą księgą zapisaną przedmiotami materialnymi”49. 

Powyższą eksplikację ufundowała praktyka, tworzenie wystaw stałych w muzeum etnograficznym 
ulokowanym w nowym miejscu. 

Na parterze budynku dawnego ratusza zaprezentowano izby ludowe: krakowską, podhalańską  
i dolnośląską, do których wykonania zaangażowano rękodzielników z okolic – cieśli, zdunów, twór-
czynie odpowiedzialne za dekorację. Obok skonstruowano warsztaty przemysłu ludowego: folusz, 
olejarnię, garncarnię. Ekspozycji na piętrze przyświecał cel prezentacji kultury materialnej w trzech 
wymiarach, związanej ze zdobywaniem pożywienia, organizowaniem ubioru i zamieszkiwaniem. 
Otwierały ją cytaty z Engelsa: „Praca jest pierwszym zasadniczym czynnikiem życia ludzkiego”  
i Marksa: „Technologia ujawnia czynny stosunek człowieka do przyrody”. Pierwszy obszar – poży-
wienie – reprezentowały m.in. dawne rośliny jadalne, narzędzia używane do niecenia ognia, wy-
korzystywane podczas polowań, w bartnictwie, rybołówstwie, gospodarce pasterskiej i rolnictwie. 
Przedmiotom pracy towarzyszyły drzeworyty, rysunki i obrazy. Tematyka związana z ubiorem 
obejmowała zagadnienia takie jak obróbka lnu i wełny, technika przędzenia, snucia, tkania, zdobienia  
i farbowania tkanin, a także pranie i maglowanie. Fotografie towarzyszące wybranym przedmiotom 

43  T. Seweryn, Reforma rolna, Dokumentacja Kontekstowa Kultur (Archiwum Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie), Materiały po Tadeuszu Sewerynie, Nr inw. I/2856/MNP. 
44  A. Sobolewska, op. cit., s. 93.
45  Ibidem, s. 92.
46  T. Seweryn, Metody ekspozycji…, op. cit.
47  Ibidem, s. 392.
48  Ibidem, s. 394.
49  Ibidem, s. 391.
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miały służyć ich osadzeniu w rzeczywistości, pokazaniu, jak narzędzia były wytwarzane, obsługiwa-
ne i użytkowane. Ostatni z tematów – przestrzeń mieszkania – został zobrazowany poprzez układ 
sekwencyjny, od groty zamieszkanej przez łowcę paleolitycznego, epokę kamienia młodszego, gród 
biskupiński, chatę opolską z XVII w., chatę zagrodnika z XVI w., chaty reprezentujące polskie 
budownictwo regionalne. Kolejne piętro ratusza zajęły ekspozycje zbudowane wokół marksowskiej 
bazy i nadbudowy, prezentujące „historię wsi” oraz sztukę ludową. 

Zgodnie z obowiązującymi wówczas ramami teoretycznymi – a więc dialektyczną metodą mate-
rializmu historycznego – istotne było ukazanie ciągu technologicznych zmian (od prehistorii aż do 
czasów współczesnych) oraz podkreślenie relacji klasowych, m.in. rozwarstwienia poprzez różnice 
w ubiorze oraz klasowy wyzysk chłopów. Różnice międzyklasowe były podstawowym tematem, 
zabrakło prezentacji mniejszości etnicznych i religijnych. 

Propozycja Seweryna zdecydowanie wyróżniała się na tle dominującej wówczas formuły organizowa-
nia wystaw etnograficznych, opracowanej przez Kazimierza Moszyńskiego50. Zgodnie z wykładnią 
ewolucjonizmu krytycznego, propagował układ ekspozycji uszeregowany od najprostszych do bardziej 
złożonych form kultury, a więc prezentacji kolejno: zbieractwa, łowiectwa, rybołówstwa, hodowli 
zwierząt, pszczelarstwa i bartnictwa, uprawy roślin itd. Ten precyzyjny model stał się podstawą 
konstruowania zbiorów muzealnych na kilka następnych dekad. Seweryn go jednak nie powielił, 
skonstruował za to narrację wokół otwartych pytań.

W tworzeniu ekspozycji istotna dla Seweryna była kategoria „prawdy” wystawienniczej, która obli-
gowała do zachowania realizmu „treści i formy eksponowanych przedmiotów”51. Niedopuszczalna 
była więc oprawa plastyczna przysłaniająca eksponaty, czy też forma prezentacji nieodpowiadająca 
sposobowi przechowywania przedmiotów w ich pierwotnym kontekście52. Dominował układ funk-
cjonalny. Eksponatom towarzyszył materiał ikonograficzny prezentujący sposoby ich użytkowania, 
a także próbki elementarnego zobrazowania tła przyrodniczego, czy też, jak pisał Seweryn, „prawdy 
przyrodniczej”, tj. żwir obok szału górskiego, pień świerkowy z leziwem bartniczym, klatki na ptaki 
wśród gałęzi gruszy polnej. Historyk sztuki i etnograf dostrzegał również znaczenie pozawzrokowego 
doświadczania przestrzeni wystawy, wskazując na zapachy, np. woń mleka wykorzystanego jako 
spoiwo do malowania, żywica świeżego drzewa w izbie krakowskiej czy oleju w olejarni53. 

Prymat treści nad formą prezentacji był kluczowy, wydaje się jednak, że treść i przekaz całej wystawy 
zdecydowanie dominowały nad treścią poszczególnych eksponatów. Wystawa dla Seweryna była 
przede wszystkim przedsięwzięciem dydaktycznym, realizowanym przy użyciu jednoznacznych 
komunikatów. Jak pisał Seweryn: „Muzeum ma zbliżać rzeczy dalekie, a zawiłe wyjaśniać – dlatego 
ekspozycja powinna przemawiać mową prostą, a nie skomplikowaną w formie – wtedy jej treść sta-
nie się więcej komunikatywna, a zasięg jej oddziaływania się rozszerzy”54. Zdecydowany i czytelny 
przekaz wzmacniało projektowanie konkretnych reakcji afektywnych. W początkowym okresie 
funkcjonowania muzeum, gdy wystawa stała obejmowała tylko przestrzenie parteru, wprowadzały 
na nią dwa kontrastujące ze sobą obrazy. Jeden przedstawiał zniszczenia wojny i ruiny, towarzyszył 

50  K. Moszyński, Etnografja w muzeach regionalnych [w:] Muzea regjonalne, ich cele i zadania, Warszawa 1928, 
s. 98–170.
51  T. Seweryn, Metody ekspozycji…, op. cit., s. 448. 
52  Ibidem, s. 443: „W układzie zaś tych statków [garnków – K.M.] na półce nie dobrze jest przestrzegać 
symetrii. Kobieta wiejska nigdy tak nie czyni. Dla garnków chłopskich nadaje się półka z surowego drzewa 
miękkiego, co najwyżej powoskowana”.
53  Ibidem, s. 425.
54  Ibidem, s. 448. 
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mu komentarz „Wojna niesie zagładę kulturze”. Drugi rejestrował wnętrze izby kurpiowskiej, bogato 
udekorowane, wypełnione kolorowymi elementami, podpisane „Sztuka rozkwita w czasie pokoju”55. 
Na ekspozycji poświęconej pożywieniu umieszczono obraz autorstwa samego Seweryna, zatytuło-
wany Stare i nowe, tak opisywany przez twórcę: „Tu jeden traktorzysta zaoruje czterolemieszowym 
pługiem nowoczesnym pole spółdzielni produkcyjnej. Gdzieś dalej ludzie, prowadzący gospodarkę 
indywidualną, posługują się jeszcze staroświeckim pługiem drewnianym. Odchodzą oni w cień wraz 
z towarzyszącą im nędzą i zacofaniem gospodarczym”56. Obraz kontekstualizuje sąsiadujące z nim 
obiekty jako świadectwa życia pełnego trudów i zmagań. Jednocześnie kieruje uwagę odbiorców  
w stronę teraźniejszości i przyszłości, wskazując jedyną możliwą i pożądaną ścieżkę rozwoju. Z kolei 
w części poświęconej ubiorowi znalazła się fotografia sztychu Stefana Della Belli, przedstawiająca 
orszak szlachty uczestniczący w wyprawie króla Władysława IV do Rzymu w 1633 r. Została 
podpisana fragmentem przemówienia wojewody Firleja, wygłoszonego podczas wojny szwedzkiej: 
„Widzisz tych panów kosztownie i wytwornie strojnych, jakby szli na ślubny kobierzec – skąd myślisz 
mają na to środki? Z łez i krwi ubogiego chłopa tak się postroili. Wierzaj mi, że gdyby Anioł Pański 
ścisnął w dłoni te lamparty i sobole, te jedwabie i purpury, krew i łzy pokrzywdzonych strugą by  
z niej płynęły”57.

Wspomniane zestawienia i komentarze miały zdecydowanie antagonizujący charakter. 

Projektowaną emocjonalną reakcją odbiorców było jednocześnie poczucie solidarności z grupą po-
krzywdzonych, afirmacja ich życia i pracy, a także opowiedzenie się przeciwko jasno określonemu 
wrogowi. 

Na marginesie warto podkreślić kontrast pomiędzy dwoma funkcjonujący obok siebie krakowski-
mi instytucjami reprezentowanymi przez Żygulskiego i Seweryna – Muzeum Czartoryskich oraz 
Muzeum Etnograficznym. Obie placówki nie korespondowały ze sobą, odmiennie definiując obszar 
stanowiący podwaliny dziedzictwa narodowego. Jedno skupiało się na kulturze „wysokiej”, drugie 
źródeł kultury polskiej upatrywało w kulturze ludowej58.

Tadeusz Seweryn opowiadał się za muzeum jako „instytucją żywą”, zaangażowaną społecznie i poli-
tycznie. Gdy zrezygnujemy z ideologicznego filtra to dostrzeżemy muzeum skupione szczególnie na 
działalności edukacyjnej. Z praktyki muzealnika wyłania się wystawa rozumiana przede wszystkim 
jako narzędzie edukacji. Jej funkcją społeczną jest budowanie określonych postaw oraz rozniecanie 
zaangażowania w obszarach, które wydają się wymagać procesów naprawczych. 

Z kolei dla ostatniego z bohaterów tekstu, Jerzego Świecimskiego, wystawa stanowiła głównie źródło 
przeżycia estetycznego, które dopiero może prowadzić do poznania naukowego. 

Jerzy Świecimski i estetyzacja wystawy 

Jerzy Świecimski (1927–2012), podobnie jak Tadeusz Seweryn, łączył działalność naukowo-badawczą 
z twórczością artystyczną. Był muzeologiem, malarzem (w 1956 r. ukończył Wydział Grafiki na 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych), filozofem, przyrodnikiem. Studiował zoologię na Wydziale 

55  T. Seweryn, Informacja o MEK, lata 50. XX w. Dokumentacja Kontekstowa Kultur (Archiwum Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie). Materiały po Tadeuszu Sewerynie. Nr inw. I/2797/MNP, s. 2. 
56  T. Seweryn, Z. Szewczyk, M. Woleńska, Ludowa kultura materialna…, op. cit., s. 46.
57  Ibidem, s. 135.
58  W tym kontekście warto poddać analizie relacje pomiędzy placówkami, obejmujące transfery obiektów  
z MNK do MEK. 
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Matematyczno-Przyrodniczym UJ. Był związany z Polską Akademią Nauk, pracował w Muzeum 
Przyrodniczym PAN i od 1962 r. w Pracowni Muzeologicznej przy Instytucie Systematyki i Ewo-
lucji Zwierząt PAN. W 1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie muzealnictwa 
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ na postawie analizy ekspozycji muzealnej jako utworu 
architektoniczno-plastycznego. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Był 
autorem wielu opracowań poświęconych tematyce muzealnej. 

Świecimski stworzył typologię muzeów i wystaw muzealnych, uznając za niewystarczające klasyfika-
cje oparte na sposobie organizacji instytucji oraz przynależności do określonej dziedziny naukowej. 
W zamian proponował skupienie na kryteriach funkcji i struktury wystawy (semantycznej lub 
formalnej), kryterium jej zewnętrznego ukształtowania (które obejmuje rodzaje kompozycji prze-
strzenno-kolorystycznych czy też styl wystawy) oraz kryterium sposobu prezentacji treści wystawy 
lub jej przedmiotu59. Biorąc pod uwagę powyższe wyznaczniki, Świecimski definiował wystawę jako 
„utwór kulturowy o specyficznej funkcji i specyficznej budowie, dany odbiorcy do rozumienia i prze-
życia estetycznego, stojący w służbie nauki, sztuki lub (stosunkowo rzadziej) określonej ideologii”60. 
Kluczowe rolę odgrywały cechy stylowe i elementy formalne, zaś bazowanie na nich umożliwiło 
mu porównania utworów muzealnych (muzeów i wystaw) o różnej tematyce, funkcjonujących  
w odmiennych kontekstach historycznych i geograficznych. Klasyfikacja Świecimskiego obejmowała 
cztery grupy: pierwsza dotyczyła utworów opartych na idei apoteozy (kogoś lub czegoś), charak-
teryzowała ją monumentalność i dekoratywizm; grupa druga mieściła muzea i wystawy skupione 
na wartości naukowej obiektów, przeważały w niej układy szeregowe; w grupie trzeciej dominował 
czynnik dydaktyzmu, z kolei w grupie czwartej – „artystyczność” wystawy, skupienie na emocjach, 
przeżyciach, budowaniu określonego nastroju. 

Świecimski analizował również problematykę eksponatu muzealnego podkreślając, iż jest on okre-
ślany sytuacją wystawienniczą. Nie może istnieć poza nią, ponieważ osiągając status eksponatu, 
zostaje obdarzony odmiennymi cechami (na płaszczyźnie treści, informacji, estetyki). By był w pełni 
zrozumiały, musi być postrzegany zawsze w relacji do swego otoczenia61. Eksponat to więc rzecz 
muzealna zależna, czy też nawet „bezbronna”, wobec sposobu i kontekstu prezentacji. Dlatego też 
eksponowanie obiektu to „akt kreacyjny”: „stwarza bowiem jakiś nowy przedmiot (i konstytuujący 
się na jego podłożu nowy fenomen estetyczny) i nowe, choć z reguły efemeryczne, jakości i sensy”62. 
Stąd też wynika traktowanie ekspozycji muzealnej jako dzieła sztuki63. Badacz uważał, że tworzenie 
wystaw nie powinno ograniczać się jedynie do spełnienia określonych zadań naukowych, dydak-
tycznych czy technicznych, ale również uwzględniać czynnik estetyczny. Estetyzacja wystawy musi 
być zaś zgodna z poziomem jej treści, celem jest osiągnięcie wyważonej proporcji, w której żaden  
z wymienionych elementów nie dominuje nad pozostałymi. 

W koncepcji muzeologa – który był uczniem Romana Ingardena – kluczowe znaczenie miała kate-
goria przeżycia estetycznego. Interesował go proces doświadczania ekspozycji. Wskazywał, że tylko 
jej wybrane fragmenty pozostają „w polu widzenia” odbiorcy, wywołują szczególny stan, intensywne 
przeżycia, obejmujące m.in. skupienie na eksponacie, zaangażowanie emocjonalne i naukowe. 

59  J. Świecimki, Typologia muzeów i wystaw muzealnych – założenia i system, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 1994, nr 63, s. 84.
60  Ibidem. 
61  J. Świecimski, Eksponat muzealny w aspekcie zagadnień ontologicznych, estetycznych i etycznych, „Opuscula 
Musealia” 2004, z. 13, s. 9–21.
62  J. Świecimski, Typologia muzeów…, op. cit., s. 89.
63  J. Świecimski, Ekspozycja muzealna jako dzieło sztuki, „Muzealnictwo” 1992, t. 34, s. 38–51.
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Choć każda wystawa umożliwia poznanie naukowe i przeżycie estetyczne, to jednak to drugie stanowi 
środek do wytworzenia potrzeby zgłębienia przedstawionego tematu64. Świecimskiego interesowało 
więc przede wszystkim zagadnienie estetyzacji wystaw. W ich tworzeniu, a także recenzowaniu, 
zwracał uwagę na kwestie kompozycji, zestawienia brył, płaszczyzn i barw oraz oświetlenie. Pod-
kreślał ich wpływ na percepcję odwiedzających. 

Stosunkowym novum w polskim kontekście było wprowadzenie zagadnienia estetyzacji do muzeal-
nictwa przyrodniczego. Świecimski zajmował się bowiem tworzeniem i modernizacją wystaw w m.in. 
Muzeum Przyrodniczym PAN w Krakowie, Bieszczadzkim Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach 
Górnych, Muzeum Tatrzańskim Parku Narodowego w Zakopanem. Dzisiaj, gdy rola muzeów 
przyrodniczych analizowana jest w kontekście kryzysu klimatycznego, podkreśla się konsekwencje 
twardego podziału na kulturę i naturę, w którym ta druga jest jako zdominowana, kontrolowana  
i eksploatowana. Powszechne sposoby prezentacji w muzeach przyrodniczych, bazujące na uprzed-
miotowieniu świata natury, odgrywają niebagatelną rolę w reprodukowaniu tego dychotomicznego 
podziału65. Inaczej odczytujemy więc analizy wystaw, w których prezentacja szczątków zwierzęcych 
czy też formalne rozwiązania stosowane w rekonstrukcji organizmów zwierzęcych, postrzegane są 
z perspektywy estetyki. Świecimski operował jednak innymi wyobrażeniami, chciał przybliżyć 
odbiorcom bogactwo świata natury, odwołując się do teorii przeżycia estetycznego. 

Muzeolog połączył perspektywę nauk biologicznych z analizą zjawiska kulturowego, jakim jest in-
stytucja muzealna, a także ze sztuką i filozofią. Pisał w nocie biograficznej: „Fascynując się od dawna 
pięknem form świata owadów, obiera jako kierunek studiów zoologię. Już po pierwszych latach tych 
studiów przekonuje się jednak, że nauka o przyrodzie, jako dziedzina poznania, jest bardzo odległa od 
nastawienia estetycznego. Rozczarowany do zoologii jako nauki, nie widząc w niej właściwego swego 
powołania, zaczyna odchodzić od niej w kierunku sztuki i nauk humanistycznych”66. Jak twierdził, 
spojrzenie naukowe, specjalistyczne, nakierowane na przedmiot, charakteryzuje m.in. brak emocji 
i bezosobowość. Te braki może zniwelować spojrzenie czułe, zaangażowane, wyczulenie na wielorakie 
przeżycia, jak chociażby emocjonalne doznania i moralne osądy67. 

W wystawach dostrzegał rozwiązania formalne z porządku sztuk wizualnych, zwracał uwagę na 
używane materiały i sposoby ich komponowania, pisał o kolorystyce pop-art68, o wprowadzeniu 
zasad malarstwa taszystowskiego do wystawy przyrodniczej, o kompozycji geometrycznej („mon-
drianowskiej”) bądź typu „informel”. I sam te rozwiązania wprowadzał. W jego przekonaniu mogły 
one – umiejętnie stosowane – w znaczący sposób wpłynąć na odbiór wystawy.

Świecimski ze względu na swoje artystyczne wykształcenie oraz określone zaplecze filozoficzne 
postrzegał sztukę jako medium ułatwiające przyswajanie wiedzy, sposób jej uatrakcyjnienia i tym 
samym przyciągania odbiorców. 

64  J. Świecimski, Muzeum Historii Naturalnej Senckenberga we Frankfurcie nad Menem i Muzeum 
Paleontologiczne Akademii Nauk ZSRR w Moskwie: próba analizy porównawczej rozwiązań wystawowych, 
„Muzealnictwo” 1990, t. 33, s. 46.
65  Zob. N. Merriman, 30 Years After New Museology. What Has Changed?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Prace Etnograficzne” 2020, t. 48, nr 2, s. 173–187.
66  Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Cim. 11343.
67  Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Cim. 11384, t. 1.
68  J. Świecimski, Muzeum Historii Naturalnej Senckenberga…, op. cit., s. 41. 
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Zakończenie

Trójka przedstawionych teoretyków oraz praktyków muzealnictwa, działających w Krakowie w dru-
giej połowie XX w., proponuje odmienne metody i sposoby myślenia o wystawianiu dziedzictwa 
kulturowego. Każdy z opisywanych muzealników kładł nacisk na inny wymiar złożonej rzeczywi-
stości muzeum i praktyk instytucjonalizacji kultury: na muzeum jako miejsce ochrony niezwykłych 
przedmiotów, instytucję stanowiącą narzędzie edukacji i budowania określnych postaw, czy też 
przestrzeń wywołującą określone przeżycia estetyczne. 

Przedmiot bywał przez nich umieszczany na pierwszym planie jako punkt wyjścia do dalszej re-
fleksji (Żygulski) lub włączany był w ramy szerszych narracji (Seweryn). Pola zainteresowania obu 
wspomnianych badaczy – Seweryna i Żygulskiego – były zbieżne z obszarami przyporządkowanymi 
dyscyplinom, które reprezentowali. Obaj ich raczej nie przekraczali i inaczej definiowali obszar 
stanowiący podwaliny dziedzictwa narodowego. Wydaje się jednak, że muzealnikom udało się 
zniwelować podział, który trafnie opisywała Mieke Bal w klasycznym tekście Dyskurs muzeum69. 
Badaczka opisywała praktyki dyscyplinowania przedmiotów w muzeach wskazując, że dzieła sztuki 
traktowane są jako metafory, odsyłające do uniwersalnych wartości sztuki, natomiast obiekty etniczne 
są pozbawiane walorów estetycznych i sprowadzane do kwestii lokalności. Łagodzenie tych twar-
dych podziałów możemy dostrzec u Żygulskiego uwzględniającego kontekst kulturowy i znaczenia 
przedmiotów oraz u Seweryna, który dostrzegał w badanych artefaktach ich estetyczne jakości,  
a także do egzemplifikacji danego zagadnienia wykorzystywał obiekty sztuki. 

Z kolei w obszarze rozumienia samej wystawy wspólne jest rozpoznanie roli, jaką odgrywa jej forma. 
Dla Świecimskiego odpowiednie ukierunkowanie percepcji widzów, m.in. za pomocą kompozycji, 
użytych barw i oświetlenia, to zadanie kluczowe. Przeżycie estetyczne jest bowiem swoistym narzę-
dziem transferu wiedzy. Seweryn preferował zaś czytelny przekaz i jednoznaczne komunikaty, treść 
zdecydowanie wybijającą się ponad formę wystawy. Zdecydowany, niewzbudzający wątpliwości, 
prosto komunikowany przekaz mógł spełnić podstawowe dla Seweryna zadanie muzeum, jakim 
była dydaktyka oraz budowanie określonych postaw społecznych. 

69  M. Bal, Dyskurs muzeum [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005, s. 345–369.

Dr Katarzyna Maniak
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nach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Jest członkinią grupy Homo[lab]orans 
skupionej na badaniach dziedzictwa pracy. Interesują ją teorie i praktyki eksponowania dzie-
dzictwa kulturowego, społeczne oddziaływanie dziedzictwa oraz aktywizm instytucji kultury.
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Grażyna Hałasa

To, co stałe i to, co zmienne: obraz Muzeum 
Narodowego w Poznaniu z perspektywy  
badań i projektów związanych z kolekcją 

Nazwa Muzeum Narodowe w Poznaniu nadana została poznańskiej instytucji, spadkobierczyni  
i kontynuatorce przedwojennego Muzeum Wielkopolskiego, w 1950 r. Oznacza to, że niniejszy tekst, 
którego celem jest przedstawienie aktywności w obszarze badań nad kolekcją lub nią inspirowanych, 
odnosi się do powojennej historii placówki, natomiast badania dotyczą z jednej strony dostarczania 
rzetelnej wiedzy o gromadzonych obiektach, czyli ich naukowej dokumentacji, z drugiej natomiast 
wszelkich rozpraw i przede wszystkim projektów wystawienniczych. O ile pierwszy obszar jest stałą 
i fundamentalną aktywnością muzeów (wyrażającą się także w tworzeniu katalogów rozumowa-
nych), o tyle drugi – zależny od wielu czynników, takich jak aktualna polityka muzeum, otwarcie 
się na nowe problemy czy też zainteresowania kuratora – można postrzegać jako element zmienny.  
I chociaż obydwa obszary niejednokrotnie współistnieją lub nakładają się na siebie, to ich rozdzielenie 
w tytule tekstu ma zwrócić większą uwagę na procesy stricte dokumentacyjne, stanowiące warunek 

001 _ Muzeum Narodowe w Poznaniu; fot. G. Machowiak, 2021
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tworzenia i nadawania znaczenia kolekcji muzealnej oraz zapewnienia jej właściwej ochrony, z czego 
nie zawsze zdajemy sobie sprawę1.

Zanim przejdziemy do głównego tematu, warto pochylić się nad powojenną historią instytucji. Przy-
pomnijmy więc, że główny gmach Muzeum Narodowego w Poznaniu (il. 1 ), także przedwojennego 
Muzeum Wielkopolskiego, mieści się w budynku dawnego Kaiser-Friedrich-Museum (niemieckiej 
placówki otwartej w stolicy Wielkopolski w 1904 r.), który w czasie II wojny światowej ponownie 
przejęli Niemcy, usuwając polskie kolekcje i polskich muzealników. Szczęśliwie w marcu 1945 r., 
niespełna miesiąc po wyzwoleniu Poznania, część pracowników MW wróciła (Przemysław Michałow-
ski, Romana Szymańska, bibliotekarka Zofia Kutzner, a także Marian Gumowski, dyrektor w latach 
1919–1932). Do nich dołączyli nowi historycy sztuki, przede wszystkim Aniela Sławska, Teresa Rusz-
czyńska, Anna Dobrzycka, Joanna Eckhardt oraz muzykolog kolekcjoner, Zdzisław Szulc2. Ten zespół 
będzie filarem większości znakomitych osiągnięć instytucji w następnych latach, a nawet dekadach3. 
Dzięki wysiłkom załogi i pierwszego dyrektora, Gwidona Chmarzyńskiego, mianowanego na to 
stanowisko w kwietniu 1945 r.4, już 3 czerwca możliwe było oficjalne otwarcie placówki ze stałymi 
ekspozycjami sztuki średniowiecznej i malarstwa obcego, przede wszystkim holenderskiego, hiszpań-
skiego, z Madonną Różańcową adorowaną przez kartuzów Zurbarána, i włoskiego5, a od lipca także 
malarstwa polskiego6. Bardzo wcześnie, bo już w 1946 r. powstała pracownia konserwacji malarstwa7.  
W kwestii kolekcjonerstwa muzeum kontynuowało przedwojenną koncepcję wielotorowego zbierac-
twa, od malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i zbiorów gabinetowych, graficzno-rysunkowych 
i numizmatycznych, po zbiory etnograficzne i wojskowe. Powojennym uzupełnieniem było włączenie 
w swe struktury Muzeum Historii Miasta Poznania8 oraz działu instrumentów muzycznych9, który 
w sposób szczególny do dzisiaj wyróżnia poznańską placówkę. Stopniowo dochodziły również od-
działy-rezydencje w Rogalinie, Gołuchowie i Śmiełowie, a powstała w 1968 r. sekcja plakatu przy 
Gabinecie Rycin, obecnie autonomiczny i aktywny dział, również wyróżniała działalność instytucji 
na tle innych polskich placówek. Mimo poważnych strat, jakich doznał zbiór w czasie wojny, zaraz 

1  CIDOC believes that collections without adequate documentation cannot be considered to be true museum 
collections. This is because: • they cannot be adequately safeguarded and cared for • the museum cannot 
demonstrate legal accountability • their value for research and interpretation is greatly reduced. CIDOC 
Principles of Documentation, ICOM Rio 2013 https://www.bad.pt/eventos/wp-content/uploads/2013/11/1_
ICOM_-Nicholas_Issues-in-museum-documentation-b.pdf [dostęp: 22.01.2022].
2  Warto też wspomnieć o Stanisławie Błaszczyku, historyku sztuki oddanym sprawom kultury ludowej 
Wielkopolski, który pracował w muzeum od połowy roku 1949 jako wolontariusz, a w 1950 etatowo zajął 
się Działem Kultury Ludowej, zob. https://www.nagrodakolberg.pl/laureaci-dr_stanislaw_blaszczyk [dostęp: 
2.02.2022].
3  Marian Gumowski (1881–1974) odszedł do UMK w Toruniu.
4  Gwidon Chmarzyński (1906–1973) skierowany został do Poznania jako pełnomocnik rządu 
ds. muzealnictwa w województwie poznańskim.
5  Kolekcję Atanazego Raczyńskiego władze polskie przejęły 29 kwietnia 1945 r. i przekazały ją do Muzeum 
Wielkopolskiego, zob. M.P. Michałowski i in., Galeria Atanazego Raczyńskiego. Katalog zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, t. 9, Poznań 2005, s. 24–25 i 43. 
6  Galerię malarstwa polskiego zainstalowano po likwidacji wystawy poznańskich plastyków, która trwała  
od 3 czerwca do lipca 1945 r. A. Dobrzycka, K. Malinowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu w latach 
1945–1952, „Studia Muzealne” 1953, 1, s. 240.
7  Kierownikiem pracowni malarstwa był Paweł Pogowski, który w czasie wojny zajmował się kolekcją 
Atanazego Raczyńskiego w posiadłości rodzinnej w Gaju Małym i Obrzycku. M.P. Michałowski i in., Galeria 
Atanazego Raczyńskiego…, op. cit., s. 25; A. Dobrzycka, K. Malinowski, op. cit., s. 240. 
8  Przed wojną było to odrębne muzeum, które znajdowało się przy obecnej ul. Głogowskiej.
9  Oddział powstał z inicjatywy Zdzisława Szulca, którego kolekcja stanowiła rdzeń zbioru. 
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po jej zakończeniu zaczął wzrastać w wyjątkowym tempie. Działo się tak w wyniku „zwózek” 
obiektów ze składnic, kolejnych rewindykacji, zabezpieczania zasobów podworskich, komasacji 
drobnych kolekcji oraz intensywnej akcji zakupów, rozszerzonej o twórczość współczesnych polskich 
artystów. Tak szeroki zakres gromadzenia i tempo nowych wpływów powodowały, że tematem, który 
angażował niemal wszystkich powojennych dyrektorów, była konieczność rozbudowy instytucji. 
Rozpoczęte już w czerwcu 1945 r. zabiegi doprowadziły w 1949 r. do zabezpieczenia terenów na ten 
cel10. Jednak mimo wcześnie podjętych działań, muzeum pozostawało przez wiele dekad „w klesz-
czach” najniższego w Polsce standardu przechowywania i eksponowania zbiorów11, co bardzo kom-
plikowało funkcjonowanie instytucji. Sytuację nieco polepszało pozyskiwanie nowych budynków 
i rezydencji, w czym szczególne zasługi miał dyrektor Kazimierz Malinowski. I tak 24 lipca 1949 r. 
oficjalnie otwarto pałac w Rogalinie, w 1951 r. przejęto (z Ministerstwa Leśnictwa) zdewastowany 
zamek w Gołuchowie12, w następnym roku przeniesiono ekspozycję instrumentów muzycznych 
do własnej siedziby (kamienica Grodzickich przy Starym Rynku 54), a dwa lata później otwarto 
oddział Muzeum Historii Miasta Poznania w odbudowanym ratuszu13. Ówczesny dział Kultury  
i Sztuki Ludowej (obecnie Muzeum Etnograficzne) otrzymał w 1961 r. budynek byłej loży masońskiej, 
jednak jego zły stan powodował, że otwarcie stałej ekspozycji nastąpiło dopiero w 1987 r.14 W roku 
1963 powołano Muzeum Broni15 i udostępniono ekspozycję w Gołuchowie16, a 27 lutego 1965 r.  
otwarto oddział Rzemiosł Artystycznych w zamku Przemysła. Ostatnią pozyskaną rezydencją był 
pałac w Śmiełowie, w którym otwarto (27 lipca 1975 r.) Muzeum Adama Mickiewicza. Zesta-
wienie to pokazuje, jak bardzo w ciągu szesnastu lat Muzeum Narodowe w Poznaniu rozrosło się  
i poszerzyło zakres swej działalności, jakkolwiek ciągle doskwierał brak wyraźnych perspektyw na 
rozbudowę głównego gmachu. W tym kontekście warto uzmysłowić sobie, że pion straży muzealnej 
został powołany dopiero w 1966 r.17 i także to, że przez szereg dekad instytucja miała pod opieką 
liczne muzea regionalne. Pomimo piętrzących się trudności, w pierwszych powojennych dekadach 
poznańskie środowisko było bardzo aktywne na gruncie badawczo-wystawienniczym, pełniąc (obok 
Warszawy) rolę głównego inspiratora wielu poważnych projektów w polskim muzealnictwie18, co 
bez wątpienia przyczyniło się do przyznania instytucji zaszczytnego miana Muzeum Narodowego19.  

10  Chodzi o teren przy Al. Marcinkowskiego 7 i 8 (obecny Nowy Gmach) oraz wzgórze Przemysła. 
Tak naprawdę problemy z brakiem przestrzeni pojawiły się już od 1924 r., po komasacji zbiorów PTPN. 
O planach i rozbudowie: T.I. Grabski, Rozbudowa Muzeum Narodowego w Poznaniu. Cz. I. Historia starań 
i koncepcje rozbudowy, „Studia Muzealne” 1993, 17, s. 110–111.
11  Wniosek o przyznanie dotacji na projekt z 1 marca 1962 (MNPA 144 k.41-43), o tym także ibidem, s. 114.
12  Remont trwał w latach 1958–1962. Niestety w 1972 r. konieczne były ponowne prace, po których oficjalne 
otwarcie nastąpiło 27 kwietnia 1977. Przemówienie Malinowskiego z tej okazji zamieszczono w: „Studia 
Muzealne” 1982, 13, s. 9.
13  Uroczystość przekazania odbudowanego ratusza dla publiczności miała miejsce 22 lipca 1954 r.
14  Muzeum etnograficzne w Poznaniu. Oddział Muzeum Narodowego. Historia, zbiory, działalność,  
red. H. Kondziela, Poznań 1987, s. 6. W latach 1949–1957 stała ekspozycja działu znajdowała się w pałacu  
w Rogalinie. Sytuacja zmieniła się ze względu na tworzoną tam od 1956 r. galerię obrazów. Dział nie zaprzestał 
jednak organizowania wystaw czasowych.
15  Obecna nazwa to Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Oddział otrzymał budynek w 1966 r.
16  15 maja 1966 r. uroczyście otwarto Muzeum Regionalne w Gołuchowie. 
17  Oddział straży przemysłowej, obejmujący 11 strażników, powstał na mocy Zarządzenia Ministra Kultury 
i Sztuki z 6.09.1966 r., zob. L. Talarowska, Muzeum Narodowe w Poznaniu w roku 1966. Sprawozdanie, 
„Studia Muzealne” 1968, 6, s. 195.
18  K. Malinowski, 25 lat muzeów wielkopolskich, „Studia Muzealne” 1970, 8, s. 8–9.
19  Dokładna data przemianowania muzeum to 18 lipca 1950 r.
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W 1972 r. jej działalność została doceniona także przez lokalne władze, które przyznały dyrektorowi 
Malinowskiemu nagrodę za zasługi w dziedzinie upowszechniania kultury, za rozwinięcie szerokiej 
akcji wystawienniczej, reaktywowanie służby oświatowej, powołanie sekcji plakatu i działu inwentarzy 
oraz za wysiłki poczynione w dziele odzyskania dla Wielkopolski słynnych waz gołuchowskich20. 

Były to faktyczne osiągnięcia Muzeum Narodowego w Poznaniu. W odniesieniu do waz chodziło 
o historię związaną z drugą falą rewindykacji (październik 1956 r.), kiedy wróciła z ZSRR znaczna 
część zbiorów Muzeum Wielkopolskiego (obiekty ukryte przez Niemców na Śląsku i na terenach 
wschodnich Niemiec) wraz z wazami wywiezionymi z Gołuchowa pod koniec wojny. Muzeum, 
będące już w posiadaniu zamku gołuchowskiego, miało moralne argumenty za włączeniem cennej 
antycznej kolekcji do swego zbioru. Niestety, stało się to polem ostrej walki między Poznaniem 
a Warszawą, w którą zaangażowani byli nie tylko dyrektorzy muzeów (wówczas ze strony MNP był 
to Zdzisław Kępiński), ale i sfery rządowe oraz sejmowe. Aktywnie uczestniczyło w tych wydarze-
niach także społeczeństwo Poznania, manifestując, składając petycje i walcząc na łamach lokalnej 
prasy. Ostatecznie wazy zdeponowano w Muzeum Narodowym w Warszawie, a Malinowskiemu 
udało się, po powrocie na stanowisko dyrektora MNP, odzyskać pewną ich część21. W 1974 r. 
Prezydia Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej m. Poznania przyznały kolejną 
nagrodę, tym razem załodze muzeum za całokształt prac związanych z opracowaniem zbiorów 
oraz za działalność wystawienniczą i upowszechniającą dobra kultury narodowej. Przywołanie 
tych faktów uzmysławia rolę, jaką na własnym terenie odgrywało wówczas Muzeum Narodowe 
i wysoką ocenę prowadzonych w nim prac nad kolekcją. Zaskoczeniem może być fakt, że do 
1974 r. działało ono na podstawie przedawnionego statutu z 1899 r., czyli z czasów niemieckiego 
Provinzial Museum w Poznaniu. 

Śmierć Kazimierza Malinowskiego w listopadzie 1977 r. i trudne lata 80. spowolniły wiele działań, 
zarówno w sferze ulepszania infrastruktury, jak i w rozwoju badań i projektów wystawienniczych. 
Na szczęście nie zaniechano prac nad żadnym z tych obszarów i odbyło się kilka znakomitych wyda-
rzeń, w tym wystawy sprowadzone z zagranicy22. W następnej dekadzie powołana została Fundacja 
im. Raczyńskich obejmująca majątek i kolekcję Edwarda Aleksandra (1847–1926). Dokonał tego 
dyrektor Konstanty Kalinowski, który doprowadził do sfinalizowania umowy w 1991 r. oraz do 
dołączenia kilka lat później do fundacji kolekcji Atanazego Raczyńskiego23. Był to milowy krok  
w działalności instytucji, który zabezpieczył prawnie znakomitą część zbioru, otwierając jednocze-
śnie nowe perspektywy badań, prac konserwatorskich oraz ambitnych realizacji wystawienniczych 

20  Nagrodę Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego przyznano Malinowskiemu 22 lutego 1972 r. 
21  Wystawę waz gołuchowskich otwarto 4 lutego 1969 r. w sali waz w Muzeum w Gołuchowie. Kronika MNP 
1955–1956, MNPA 2318.
22  Spośród ponad dwudziestu wystaw zagranicznych, goszczonych w MNP, do najważniejszych należały: 
w 1971 r. „Ferdynand Léger 1881–1955” prace z Musée Fernand Léger à Biot, w 1977 r. z norweskich muzeów 
rzeźby Gustava Viegelanda oraz prace Edvarda Muncha, a także „Mihály Munkácsy 1844–1900” z Magayr 
Nemzeti Galeria w Budapeszcie. W 1979 prezentowano „Die Künstlergruppe «Brücke»” z Lehmbruck Museum 
w Duisburgu, a w początkach lat 80. dwukrotnie pokazywano grafiki Picassa: w 1981 z Peter Ludwig Sammlung 
w Akwizgranie i w 1983 ze Sprengel Museum w Hannowerze. To ostatnie prezentowało w MNP także wystawę 
„Wnętrza mieszczańskie w Hannowerze” (1989) oraz dzieła graficzne Maxa Ernsta (1991).
23  W 1991 r. przedłużono umowę depozytową z Józefem Raczyńskim (kolekcja Atanazego), po czym 
19 grudnia 1991 r. Edward Bernard Raczyński podpisał umowę dotyczącą powołania Fundacji 
im. Raczyńskich, obejmującej kolekcję Edwarda Aleksandra i zespół pałacowy w Rogalinie. W 1997 r. decyzją 
spadkobierców Zygmunta Raczyńskiego także kolekcja Atanazego została włączona do fundacji. M. Gołąb, 
A. Ławniczakowa, M.P. Michałowski, Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego. Katalog zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, red. A. Ławniczakowa, t. 5, Poznań 1997, s. VIII; M.P. Michałowski i in. Galeria 
Atanazego Raczyńskiego…, op. cit., s. 43.
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zarówno na gruncie wspomnianych kolekcji, jak i rezydencji rogalińskiej. Znakomicie rozwijała się 
współpraca zagraniczna, która zaowocowała wystawami sprowadzanymi do MNP, a także wysy-
łanymi poza granice kraju24. Kolejny etap, który zaczynał się otwarciem w 2001 r. galerii Nowego 
Gmachu, mimo różnych niedoskonałości budynku, pozwolił wreszcie na zaprezentowanie bogactwa 
kolekcji poznańskiego muzeum, co nade wszystko dotyczyło malarstwa polskiego25. Obecnie i te 
przestrzenie, szczególnie magazynowe, stały się niewystarczające, stawiając przed instytucją kolejne 
zadania dotyczące powiększenia przestrzeni do przechowywania dzieł.

W sferze badań i wystawiennictwa już w pierwszych powojennych latach muzeum wyznaczyło 
sobie wysokie standardy realizowane w wystawach z ambitnymi katalogami, z których wiele miało 
rangę ogólnopolskich wydarzeń i wielu towarzyszyły konferencje26. Naukowy rozwój, w tym prace 
badawcze nad kolekcją, wspomagały znakomite periodyki publikowane w MNP: rocznik „Muzeal-
nictwo” (od 1952 r.) i nade wszystko „Studia Muzealne” (od 1953 r.), w których zamieszczano teksty 
dotyczące przede wszystkim własnej kolekcji. W 1968 r. uzupełniła to seria „Monografie Muzeum 
Narodowego w Poznaniu” z rozprawami podejmującymi tematy dotyczące muzealnictwa. Należy 
podkreślić, że w muzeach u podstaw takich działań stoją prace inwentaryzacyjno-dokumentacyj-
ne, których istota została wyjaśniona w „Studiach Muzealnych” z 1966 r. w następujący sposób: 
„termin «inwentaryzacja» w muzeum oznacza nie tylko wpisy do ksiąg inwentarzowych i oznako-
wanie zabytków, ale przede wszystkim ich opracowanie naukowe w formie kartotek i katalogów”27. 
W powojennym okresie poznańskie muzeum miało z tym poważne problemy z powodu częstych 
peregrynacji działów, zbiorów, a nawet stałych ekspozycji, powodowanych problemami lokalowymi. 
Początkowo galerie stałe i magazyny bywały likwidowane ze względu na konieczność zorganizo-
wania wystawy czasowej. Równocześnie w obszarze inwentaryzacji i dokumentacji doskwierał 
brak dobrze opracowanego systemu prowadzenia, koordynacji oraz nadzoru tych prac i dopiero 
powołany w 1970 r. samodzielny Dział Inwentarzy, Katalogowania i Dokumentacji Naukowej28 
przyspieszył działania. Jednak zaległości były na tyle duże, że podstawowe spisy i organizacja zbiorów 
trwały nawet do początków lat 90. XX w. i do dzisiaj wiele spraw wymaga dalszego porządkowa-
nia. Ważną częścią tego obszaru i w zasadzie jego nadbudową są rozumowane katalogi zbiorów 
(katalogi raisonnée), owe „katalogi, których nam brak” lub „katalogi, które są wydarzeniem”, jak 
pisała Bożena Steinborn29. Takich sensu stricte krytycznych opracowań ujmujących stan aktualnej 
wiedzy, w tym rozpoznanie autorstwa, treści, historii dzieła i innych danych identyfikujących, 
z przedstawieniem każdego obiektu w osobnych tekstach monograficznych, opublikowano w MNP 

24  Do najważniejszych zagranicznych prezentacji w MNP należała wystawa barokowych szkiców olejnych  
z kolekcji Reuschel z Bayerisches Nationalmuseum w Monachium (1996) oraz otwarta w 1998 r. „Ku nowej 
formie: sztuka holenderska 1885–1935 ze zbiorów Drents Museum w Assen”. Wystawy prezentowane za 
granicą wymienione są w tabeli dołączonej do tekstu.
25  Pierwszą wystawą w nowym budynku (bez przygotowanej jeszcze galerii stałej) była „Od Maneta do Gauguina: 
impresjoniści i postimpresjoniści” z Musée d’Orsay w Paryżu, zorganizowana we współpracy z MNW.
26  Oprócz nich w MNP odbywały się również konferencje międzynarodowe: w 1960 r. goszczono taką pod 
patronatem ICOM, w której uczestniczył przewodniczący, prof. Georges Henri Rivière. Piętnaście lat później 
miało miejsce seminarium Międzynarodowego Komitetu ds. Działalności Oświatowej ICOM, poświęcone 
tematowi „Muzyka w muzeum”. Dużo później, bo w 2005 r. IMPACT-KONTAKT. Poznań–Berlin 2005, 
poświęcona artystom i teoretykom zajmującym się grafiką współczesną.
27  L. Talarowska, Muzeum Narodowe w Poznaniu w roku 1966…, op. cit., s. 197.
28  Wcześniej było to Biuro inwentarzy (schemat organizacyjny w: A. Dobrzycka, K. Malinowski, op. cit., 
s. 184), nieco później Inwentarze i magazyny (schemat organizacyjny w: K. Malinowski, Działalność Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, w czasie od 1 lipca 1952 r. do 31 grudnia 1953 r., „Studia Muzealne” 1957, 2, s. 270).
29  B. Steinborn, Katalogi, których nam brak, „Muzealnictwo” 2008, t. 49, s. 389–396; eadem, Katalog, który 
jest wydarzeniem, „Kronika Zamkowa” 2008, 1–2, s. 226–234.
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niezbyt wiele, bo około dwudziestu. Pierwsze cztery, wydane przed dekadą lat 80., były poświę-
cone sztuce nowożytnej: malarstwu holenderskiemu XVII i XVIII w., flamandzkiemu tego czasu, 
pasom jedwabnym i gobelinom. W 1981 r. opublikowany został katalog portretów trumiennych  
(z numerem pierwszym w ramach Galerii Malarstwa i Rzeźby), natomiast kolejne publikowane były 
dopiero od lat 90. i po raz kolejny zaczynały nową numerację. W tej grupie pojawiły się obszerne 
pozycje, badawczo na bardzo wysokim poziomie jak Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego 
z 1997 r., Galeria Atanazego Raczyńskiego z roku 2005 (które towarzyszyły też wystawom) oraz tomy 
dotyczące grafiki dawnej. Pojawił się również katalog malarstwa polskiego z lat 1766–1945, obej-
mujący wszystkie dzieła tego okresu znajdujące się w MNP. Pozostałe tomy objęły inne dziedziny, 
od spraw wojskowości, numizmatów po rzemiosło czy dzieła antyczne30. Do publikacji Muzeum 
Narodowego w Poznaniu o tym charakterze należy jeszcze dodać katalog instrumentów muzycz-
nych z 1949 r.31 oraz katalog malarstwa, rysunku lawowanego i rzeźby w zbiorze TPN32, funkcjo-
nujących poza numeracją. Warto przy tym wspomnieć o dobrej praktyce poznańskiego muzeum 
dotyczącej ujmowania w wielu katalogach wystaw czasowych zestawień, które wykraczają poza 
listę eksponowanych obiektów. Zbiór tego rodzaju publikacji (z czasem zapewne także w formie 
odrębnych projektów w wersji on-line) wraz z podstawową dokumentacją całego zbioru, stanowi 
punkt wyjścia nie tylko dla dalszych badań, ale też dla projektów wystawienniczych, dlatego warto 
poświęcić temu obszarowi więcej uwagi. 

Jeżeli chodzi o wystawy, to w ponad siedmiu dekadach działalności Muzeum Narodowego w Po-
znaniu były ich setki, przy tym wiele z nich to wydarzenia większej rangi, w tym szereg o istotnym 
znaczeniu naukowym33. Projekty będące wynikiem badań nad własną kolekcją lub nią inspirowa-
nych, dotyczyły szeroko rozumianej sztuki polskiej oraz kilku odrębnych problemów, jak portret 
trumienny wraz ze sztuką sarmacką, twórczość Jacka Malczewskiego, Gołuchów czy kolekcje 
Atanazego oraz Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, które nadały muzeum szczególnego prestiżu. 
Pierwszy z tych problemów, odnoszący się do egzotycznego aspektu nowożytnej sztuki polskiej, 
ujawnił się w wystawie „Portret polski XVII i XVIII wieku”, gdzie pokazane zostały także portrety 

30  Wszystkie numerowane katalogi zbiorów to: A. Dobrzycka, Malarstwo holenderskie XVII–XVIII wieku, t. 1, 
Poznań 1958; A. Dobrzycka, Malarstwo flamandzkie XVII–XVIII w., t. 2, Poznań 1967; A. Wasilkowska, 
Pasy jedwabne polskie i wschodnie, t. 3, Poznań 1967; A. Wasilkowska, Muzeum Narodowe w Poznaniu. Gobeliny,  
t. 4, Poznań 1971. Po tym z nową numeracją: J. Dziubkowa, Portrety trumienne, tablice inskrypcyjne i herbowe. 
Katalogi zbiorów – Muzeum Narodowe w Poznaniu. Galeria Malarstwa i Rzeźby 1, Poznań 1981. Najnowsza 
seria, po raz kolejny z nową numeracją: M. Stahr, Plakiety renesansowe. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, t. 1, Poznań 1994; M.T. Michałowska-Barłóg, Miniatury, t. 2, Poznań 1994; M. Warkoczewska, 
Pocztówki z widokami dawnego Poznania (1898–1939), t. 3, Poznań 1995; M. Skubiszewska, Malarstwo włoskie 
do 1600, t. 4, Poznań 1995; M. Gołąb, A. Ławniczakowa, M.P. Michałowski, Galeria rogalińska Edwarda 
Raczyńskiego. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, red. A. Ławniczakowa, t. 5, Poznań 1997; 
J. Łuczak, Chorągwie weteranów Powstania Wielkopolskiego. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
t. 6, Poznań 1999; Z. Dolczewski, Vitrea splendida. Kolekcja szkieł dawnych. Katalog zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, t. 7, Poznań 2002; D. Suchocka, Malarstwo polskie 1766–1945. Katalog zbiorów 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, t. 8, Poznań 2005; M.P. Michałowski i in., Galeria Atanazego Raczyńskiego. 
Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, t. 9, Poznań 2005; H.A. Schlögl, Egipskie figurki grobowe. 
Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, t. 10, Poznań 2006; M. Stahr, Medale polskie i z Polską 
związane od XVI do XVIII wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, t. 11, Poznań 2008; 
D. Rościszewska, Grafika niemiecka XV i XVI wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, t. 12, 
Poznań 2012; Jan Berdyszak. Horyzonty grafiki, t. 13, red. P. Ignaczak, Poznań 2014; D. Rościszewska, Grafika 
włoska XVI wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, t. 14, Poznań 2020. 
31  Katalog Instrumentów Muzycznych. Muzeum Wielkopolskie, oprac. Z. Szulc, Poznań 1949.
32  Katalog dzieł malarstwa, rysunku lawowanego i rzeźby ze zbiorów poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
red. D. Suchocka, Poznań 2009.
33  Te liczby będą znacznie wyższe, jeżeli dodamy do tego wystawy mniejsze i w różnych oddziałach.
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trumienne, zaprezentowane później w autonomicznej wystawie w 1963 r. i uzupełnione (po czterech 
latach) o prezentację pasów kontuszowych34. Tak więc muzeum wprowadziło do badań obszar 
kultury sarmackiej, a wspomniany katalog zbiorów Portret trumienny z 1981 r. dał podbudowę 
dalszej penetracji i nowym projektom wystawienniczym35. Te rozwinęły się w latach 90. XX w. 
w realizacjach „Duma i wolność” (1991), „Vanitas” (1996) i później w wystawie „Szlachetne dzie-
dzictwo czy przeklęty spadek” (2004)36, a uzupełniło je niebywałe przedsięwzięcie „Teatr i mistyka. 
Rzeźba barokowa między Zachodem a Wschodem” z 199337. Wszystkie razem w spektakularny 
sposób pokazały różne oblicza barokowej sztuki regionu, przyznając Muzeum Narodowemu 
w Poznaniu rolę mentora, promotora i znawcy tematyki. Na podobny zaszczyt zapracowała insty-
tucja w odniesieniu do twórczości Jacka Malczewskiego, eksponowanej w 1968 r., największego 
wówczas osiągnięcia ekspozycyjnego i naukowego MNP, poprzedzonego skrupulatnymi poszu-
kiwaniami i zebraniem pełnej dokumentacji naukowej, nadto cieszącego się znakomitą recepcją38. 
W konsekwencji już w 1969 r. muzeum prezentowało wystawę w São Paulo i z podobnie wielkim 
sukcesem w 1980 r. w Niemczech, od Württembergischer Kunstverein w Stuttgarcie, przez Kunst-
halle w Kilonii po Wilhelm Lehmbruck Museum w Duisburgu i w innych ważnych miejscach. 
Poczucie odrębności i wyjątkowości placówki poznańskiej wzmacniały również podejmowane 
od lat 50. badania dotyczące Gołuchowa i kolekcji Atanazego Raczyńskiego. Penetrowany przez 
Teresę Jakimowicz temat Gołuchowa, oparty o liczne kwerendy w kraju i za granicą, zaowocował 
nieocenionymi tekstami źródłowymi rozpracowującymi kwestię rezydencji oraz problem budowa-
nia kolekcji. Drugi obszar był przedmiotem wnikliwych badań Anny Dobrzyckiej, owocujących 
również wieloma ważkimi opracowaniami. W obu przypadkach nastąpiła z czasem materializacja 
w formie wystaw z towarzyszącymi im poważnymi naukowo katalogami. Kolekcja Atanazego  
Raczyńskiego doczekała się tego w 1981 r.39, dając impuls do dalszej penetracji i prezentacji zbioru. 
Gołuchowski zamek wraz z kolekcją czekał na wystawienniczą finalizację o wiele dłużej, ponieważ 
zrealizowano ją dopiero w 2018 r., w projekcie „Życie sztuką”40. Wystawy te niczym klamra spi-
nają cykl ambitnych badawczo projektów poświęconych kolekcjom historycznym, stanowiącym 
genezę i fundament zbioru Muzeum Narodowego w Poznaniu, a pełen obraz cyklu przedstawia 
się następująco: „Galeria Atanazego Raczyńskiego” (1981), „Zbiory Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk” (1982)41, „Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego” (1997) i „Życie sztuką. 
Kolekcja Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej” (2018). Do tego na nieco innych prawach, warto 

34  Portret polski XVII i XVIII wieku, oprac. P. Michałowski [katalog wystawy Muzeum Wielkopolskiego, 
styczeń 1948], Poznań 1948. 
35  J. Dziubkowa, Portrety trumienne…, op. cit.
36  Duma i wolność. Obraz szlachty w dobie kryzysu, red. J. Dziubkowa, Poznań 1991; J. Dziubkowa, Vanitas. 
Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Poznań 1997; Szlachetne dziedzictwo czy przeklęty 
spadek. Tradycje sarmackie w sztuce i kulturze, red. J. Dziubkowa, Poznań 2004. Kuratorem wszystkich trzech 
wystaw była Joanna Dziubkowa.
37  Teatr i mistyka. Rzeźba barokowa pomiędzy Zachodem i Wschodem, red. K. Kalinowski, Poznań 1993. 
38  Jacek Malczewski. Katalog wystawy monograficznej, red. A. Ławniczakowa, Poznań 1968. W salach 
parterowych zgromadzono wówczas ponad 300 dzieł olejnych, gwaszy i szkiców, nadto frekwencja była 
niespotykana – około 40 tys. widzów. L. Talarowska, Muzeum Narodowe w Poznaniu w roku 1968. 
Sprawozdanie, „Studia Muzealne” 1969, 7, s. 134.
39  Galeria Atanazego Raczyńskiego, red. A. Dobrzycka, Poznań 1981.
40  Życie sztuką. Kolekcja Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, red. I. Głuszek, Poznań 2018. Kuratorki wystawy: 
Inga Głuszek, Paulina Vogt-Wawrzyniak.
41  Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznań 1982. 
Komisarz wystawy: Magdalena Warkoczewska.
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dołączyć „Stulecie otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka” z 200442 oraz „Seweryn Mielżyński 
1804–1872” (2018)43. 

Obszarem, który wyróżnia Muzeum Narodowe w Poznaniu jest też konsekwentnie prowadzony 
cykl wystaw monograficznych poświęconych twórczości polskich artystów awangardowych, zaini-
cjowany przez Kazimierza Malinowskiego w 1948 r. „wystawą zbiorową” Jana Cybisa. W ponad 
pięćdziesięciu następnych zaprezentowano twórczość takich artystów, jak Zbigniew Pronaszko, 
Zygmunt Waliszewski, Wacław Taranczewski, Józef Czapski, Tytus Czyżewski, Piotr Potworowski, 
Zygmunt Radnicki, Czesław Rzepiński, Hanna Rudzka-Cybisowa, Eustachy Wasilkowski, Stani-
sław Teisseyre, Artur Nacht-Samborski, Jerzy Nowosielski, Jerzy Bereś, Magdalena Więcek-Wnu-
kowa, Jerzy Tchórzewski, Tadeusz Brzozowski, Jan Berdyszak, Zbigniew Kaja, Teresa Pągowska, 
Stanisław Fijałkowski, Marek Szczęsny, Henryk Musiałowicz, Jerzy Kujawski, Marek Chlanda czy 
Jarosław Kozłowski. Niektórzy z tych twórców, w tym Cybis, Taranczewski, Czapski, Berdyszak, 
Nacht-Samborski i Potworowski, mieli więcej niż jedną prezentację. Wystawa Potworowskiego 
z 1976 r. (poprzednie 1958 i 1962), największa w ramach cyklu, prezentująca blisko 200 obrazów, 
rysunków i projektów scenograficznych44, uświetniała znaczący fakt umieszczenia na fasadzie 
gmachu muzeum ośmiu tablic mozaikowych projektu Zbigniewa Bednarowicza, z nazwiskami 
najważniejszych dla instytucji polskich artystów, mających oddziaływać niczym manifest lub 
jej credo: Piotr Michałowski, Jan Matejko, Aleksander Gierymski, Jacek Malczewski, Stanisław 
Wyspiański, Tytus Czyżewski, Jan Cybis i właśnie Potworowski . Do innych doniosłych wydarzeń 
w tym obszarze należała wystawa i konferencja poświęcona twórczości Andrzeja Wróblewskiego 
(1967), wielka wystawa Wojciecha Weissa (1977), a w ostatnich dekadach „Izabela Gustowska. 
Life is a story” (2007) oraz „Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy strukturami włóknistymi” 
(2021) i wszystkie opatrzone poważnymi katalogami45. W obszarze wystaw monograficznych 
polskich artystów awangardowych nie można zapomnieć o aktywności Galerii Plakatu, która od 
lat 80. promuje najważniejszych polskich twórców plakatów: Franciszka Starowieyskiego (1975), 
Waldemara Świerzego (1986), Jana Młodożeńca (1979), Romana Cieślewicza (1981, 2006) i Jana 
Lenicy (2002). Z kolei Nagroda im. Lenicy pozwoliła działowi i muzeum na zdobywanie dzieł 
wielu znakomitych twórców zagranicznych.

Na koniec przyjrzyjmy się wystawom o charakterze problemowym przygotowywanym przez Mu-
zeum Narodowe w Poznaniu, obszarowi rozległemu, jeżeli ujmiemy pokazy o bardziej kameralnym 
charakterze, konsekwentnie promujące wiedzę dotyczącą historii oraz kultury Poznania i Wiel-
kopolski, sztuki ludowej oraz wielkich wydarzeń historycznych, także z obszaru wojskowości, 
w tym dotyczących powstania wielkopolskiego46. Ponieważ na pełniejsze omówienie tego aspektu 
nie starczy miejsca, konieczne jest skupienie się na kluczowych lub z innych względów ważnych 

42  Stulecie otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu, red. W. Suchocki, T.J. Żuchowski, Poznań 2004.
43  M.P. Michałowski i in., Galeria Atanazego Raczyńskiego…, op. cit.; Zbiory Poznańskiego Towarzystwa…, 
op. cit.; M. Gołąb, A. Ławniczakowa, M.P. Michałowski, op. cit., kurator generalny: Agnieszka 
Ławniczakowa; Stulecie otwarcia Muzeum…, op. cit.; Seweryn Mielżyński 1804–1872, red. T.I. Grabski, 
A. Murawska, E. Siejkowska-Askutja, Poznań 2018. 
44  Piotr Potworowski 1898–1962. Wystawa monograficzna, red. I. Moderska, M. Dąbrowska, Poznań 1976.
45  Andrzej Wróblewski 1927–1957. Wystawa w 10 rocznicę śmierci, red. I. Moderska, Poznań 1967; Wojciech 
Weiss 1875–1950. Wystawa monograficzna, oprac. A. Ławniczakowa, J. Nowakowski, Poznań 1977; Izabela 
Gustowska. Life is a story, oprac. E. Hornowska, Poznań 2007; Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy strukturami 
włóknistymi, red. A. Borowiec, Poznań 2021. 
46  Przykładowo wystawa z obszernym katalogiem Źródła i materiały do dziejów Powstania Wielkopolskiego 
i wojsk wielkopolskich 1918–1919, red. T. Jeziorowski, Poznań 1978.
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przedsięwzięciach. Wśród nich do najwcześniejszych należy „Portret polski XVII i XVIII wieku”, 
zrealizowany za czasów dyrektora Chmarzyńskiego47, a jego następca, Kazimierz Malinowski, nie-
mal z każdego kolejnego czynił wielkie wydarzenie – wystarczy przywołać wystawy „Instrumenty 
muzyczne i pamiątki chopinowskie” (1949), „Sztuka graficzna i jej rola społeczna” (1951), w tym 
samym roku „Malarstwo polskie doby oświecenia” i „Malarstwo polskie realizmu mieszczańskiego 
I. poł. XIX wieku”48. Trzy ostatnie cieszyły się ogromną popularnością, gromadząc odpowiednio: 
ponad 99 tys., 167 tys. i ponad 200 tys. widzów (był to wspomniany czas świętowania awansu 
muzeum na placówkę narodową)49. Do ambitnych projektów dołączyły w 1952 r. kolejne: „Malar-
stwo wielkopolskie 1520–1650” i „Skrzypce w Polsce” (z okazji II Konkursu im. Wieniawskiego)50, 
a w następnym „Dzieje zegara” z 240 obiektami z całej Polski oraz „Porcelana i srebra rosyjskie” 
również z eksponatami z różnych muzeów51. Wspomniany pokaz malarstwa wielkopolskiego fi-
nalizował cykl wystaw retrospektywnych malarstwa polskiego (rozpoczęty wzmiankowaną już 
wystawą „Portret polski XVII i XVIII wieku”) i był to, według Malinowskiego, cykl prekursorski, 
zmierzający do przewartościowania poglądów na historię sztuki polskiej52. Okres ten podsumował 
wyjątkowy projekt w skali kraju, czyli wystawa „Portret holenderski XVII wieku w zbiorach pol-
skich”, która stanowiła pendant warszawskiej „Rembrandt i jego krąg”53, pomagając tym samym 
uświetnić polskie obchody roku rembrandtowskiego. Co ważne, poznańska prezentacja była drugim 
w Polsce pokazem malarstwa obcego w zbiorach rodzimych (pierwszy dotyczył malarstwa włoskiego 
XVII i XVIII w. w Muzeum Narodowym w Warszawie), a we wstępie do katalogu Michał Walic-
ki docenił wysiłki instytucji, pisząc: „Obecna wystawa holenderskiego portretu w sposób bardzo 
piękny pomnaża zasługi Muzeum Narodowego w Poznaniu w zakresie organizowania wystaw 
problemowych”54. Ten obszar mniej interesował Zdzisława Kępińskiego, zarządzającego placówką 
od października 1956 do lutego 1966, skupionego bardziej na prezentacjach poświęconych współ-
czesnym artystom awangardowym55, chociaż bywały też inne, ciekawe propozycje, jak „100-lecie 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” (1957), studyjna w charakterze „Grafika Rembrandta 
i jego uczniów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu” (1960), „Plakieta renesansowa i jej 
związek z grafiką i zastosowanie w rzemiośle artystycznym56” (1962) czy wspomniany już poznański 
portret trumienny (1963). Po powrocie Malinowskiego na stanowisko dyrektora (pełnił przedtem 
zaszczytną funkcję dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków), wrócono do 

47  Portret polski XVII i XVIII wieku…, op. cit. Zob. też: A. Dobrzycka, K. Malinowski, op. cit., s. 227 i s. 232 
(tabela). Wystawie towarzyszył pokaz grafik o tym samym temacie.
48  P. Michałowski, Malarstwo polskie realizmu mieszczańskiego, Poznań 1951; idem, Malarstwo polskie doby 
oświecenia, Poznań 1951.
49  A. Dobrzycka, K. Malinowski, op. cit., s. 238–239 (wykazy w tabelach).
50  Malarstwo Wielkopolskie 1520–1650, oprac. A. Sławska, przedmowa Z. Kępiński, Poznań 1952. Frekwencja 
była również bardzo wysoka, bo aż 170 tys. widzów.
51  J. Eckhardt, Dzieje zegara, Poznań 1953. Dla wystawy przygotowanej przez Janusza Powidzkiego „Porcelana 
i srebra rosyjskie” wydano czterostronicowy informator.
52  Informacja o cyklu, wraz z wymienionymi trzema wystawami w katalogu (ibidem) verso okładki.  
A. Dobrzycka, K. Malinowski, op. cit., s. 227.
53  A. Dobrzycka, Portret holenderski XVII wieku w zbiorach polskich, Poznań 1956. Na wystawie „Rembrandt 
i jego krąg” w MNW zestawiono obiekty z polskich i holenderskich kolekcji (z zagranicy głównie grafiki  
i obrazy mistrzów z kręgu Rembrandta).
54  M. Walicki, Przedmowa, [w:] A. Dobrzycka, Portret holenderski…, op. cit., s. V.
55  Zasłużoną osobą w tym obszarze była Irena Moderska, która pracowała w MNP od 1955 do 1983 r.
56  Plakieta renesansowa i jej związek z grafiką i zastosowanie w rzemiośle artystycznym, oprac. A. Wasilkowska, 
Poznań 1962. Kuratorem wystawy była Joanna Eckhardt.
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wcześniejszych standardów i odtąd wystawy czasowe miały na nowo stać się legitymacją działalności 
naukowej i społecznej muzeum, a nie tylko „faktem posiadania przestrzeni przydatnych do organi-
zowania wystaw”57. Realizacja tej polityki nastąpiła już w 1967 r., kiedy otwarto kilka znaczących 
projektów, obok „Kontuszowych pasów” i „Tendencji ekspresjonistycznych w grafice polskiej”, 
zaprezentowano malarstwo hiszpańskie w zbiorach polskich – kolejne ogólnopolskie wydarzenie, 
któremu towarzyszyła konferencja z udziałem Jana Białostockiego i Marka Rostworowskiego58.  
W tym samym roku miała miejsce także wielka wystawa „Nabytki i dary 1945–1967”, współorga-
nizowana wraz z Muzeami Narodowymi w Warszawie i Krakowie59, bardziej kameralna, ale ważna 
„Herb miasta Poznania”60, a własna wystawa graficzna wyjechała z MNP za granicę61. Dwóm wy-
bitnym monografiom z następnego roku, wspomnianej Jacka Malczewskiego i równie znakomitej, 
poświęconej Marcellemu Baciarellemu, towarzyszyły konferencje naukowe62. Dwa lata później odbyła 
się obszerna prezentacja grafiki japońskiej z profesjonalnie opracowanym katalogiem, pokazującym 
duży postęp w badaniach nad tym cennym zbiorem63. Wydarzeniami w skali ogólnopolskiej były 
wystawy z 1971 r.: „Majolika włoska XV–XVIII wieku w zbiorach polskich” oraz „Gobeliny zachod-
nioeuropejskie XVI–XVIII wieku w zbiorach polskich”64 i późniejszy pokaz arcydzieł francuskich 
w polskich zbiorach (1972), obejmujący ponad 500 obiektów: obrazy, rzeźby, emalie z Limoges, 
miniatury, rękopisy, złotnictwo, ceramika, broń, tkaniny, zegary itp.65 Ciekawe propozycje w tych 
latach udostępniło Muzeum Historii m. Poznania: „Józef Struś z Poznania” (1968), „Prognostyka 
biegów niebieskich” z okazji 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika (1973), prezentująca popu-
larne wierzenia o kosmosie w tamtej epoce czy „Romantycy i pozytywiści. W stulecie śmierci Karola 
Libelta” (1975)66, a w 1976 ponownie, w ramach prezentacji rzemiosła „Dawne fajanse polskie”67. 
W 1978 r., już po śmierci Kazimierza Malinowskiego, otwarto wystawę „Kolor w malarstwie polskim 
19 i 20 wieku”, którą Malinowski współtworzył m.in. z Marią Berdyszakową68. Autorom zależało 
na przewartościowaniu wyuczonego i skodyfikowanego wcześniej sposobu patrzenia na rodzimą 
twórczość. Ta interesująca koncepcja doczekała się także zagranicznych prezentacji. 

57  L. Talarowska, Muzeum Narodowe w Poznaniu w roku 1966…, op. cit., s. 198.
58  A. Dobrzycka, Malarstwo hiszpańskie XIV do XVIII wieku w zbiorach polskich, Poznań 1967.
59  Nabytki i dary 1945–1967 ze zbiorów Muzeów Narodowych, Poznań 1967.
60  J. Olejniczak, Herb miasta Poznania. Publikacja z okazji wystawy zorganizowanej w Starym Ratuszu, Poznań 1967.
61  Była to wystawa „Graveurs Polonais Actuels” na dni kultury w Szwajcarii („Quinzaines culturellesd” 
w miejscowościach Le Locle i La Chaux-de-Fonds), które w 1967 r. poświęcone były Polsce. Wystawa odbyła 
się w Musée des Beaux Arts w Le Locle. Kuratorką była Ewa Kamińska.
62  A. Chyczewska, Marceli Baciarelli. Życie-twórczość-dzieła, przedmowa S. Lorentza [i K. Malinowskiego], 
Poznań 1968–1970, cz. 1, s. 184, cz. 2, s. 236. Kuratorką wystawy była Aniela Sławska. Druga pozycja to 
Jacek Malczewski. Katalog wystawy monograficznej, red. A. Ławniczakowa, Poznań 1968.
63  Grafika japońska w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, oprac. E. Kamińska, Poznań 1970.
64  A. Wasilkowska, Gobeliny zachodnioeuropejskie XVI–XVIII wieku w zbiorach polskich, Poznań 1971. 
Wystawa majoliki nie miała niestety żadnej towarzyszącej jej publikacji. Zachowało się jedynie eleganckie 
zaproszenie informujące, iż była ona organizowana „przy współudziale Muzeów Narodowych w Warszawie, 
Krakowie i we Wrocławiu oraz Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu”.
65  A. Dobrzycka, T. Przypkowski i in., Sztuka francuska w zbiorach polskich 1230–1830, Poznań 1973. 
Kuratorem wystawy był Przemysław Michałowski.
66  B. Bujałowska, Józef Struś z Poznania w 400 rocznicę śmierci lekarza i uczonego epoki Odrodzenia, Poznań 1968; 
E. Chojecka, Prognostyka biegów niebieskich. Popularne wyobrażenia i wierzenia o kosmosie w epoce Kopernika, 
Poznań 1973; M. Warkoczewska, Romantycy i pozytywiści. W stulecie śmierci Karola Libelta, Poznań 1975.
67  G. Wróblewska, Dawne fajanse polskie, Poznań 1976.
68  Kolor w malarstwie polskim 19 i 20 wieku, red. M. Berdyszakowa, Poznań 1978.
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Późniejsze monografie Józefa Chełmońskiego (1987), Witolda Pruszkowskiego (1992), Gustawa 
Gwozdeckiego (2003) czy Jana Spychalskiego (2004), można traktować jako kontynuacje i uzupeł-
nianie problemu. Z kolei powołanie Fundacji im. Raczyńskich w 1991 r. uruchomiło arsenał wystaw 
poświęconych jej kolekcjom. W 1992 r. „Sammlung Graf Raczyński. Malerei der Spätromantik aus 
dem Nationalmuseum Poznań” prezentowano w Neue Pinakothek w Monachium, by w następnym 
roku (w okrojonej formie) pokazać ją w salach MNP69. W roku 1997 uwagę poświęcono galerii 
rogalińskiej Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, a w 2005 kolekcji Atanazego Raczyńskiego, w obu 
przypadkach dostarczając wspomniane już spektakularne katalogi zbiorów. Ten obszar rozwinęła 
i jednocześnie podsumowała międzynarodowa konferencja „Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła 
– Osobowość – Wybór – Epoka”, która miała miejsce w 2008 r.70 Trzeba przy tym podkreślić, że 
lata 90. XX w. były okresem szczególnej aktywności wystawienniczej. Oprócz kolekcji Raczyńskich 
dotyczyły one polskiej sztuki współczesnej, m.in. wystaw „Galeria odNOWA 1964–1969” z 1993 
oraz „Odwilż” z 199671, pokazujących momenty liberalizacji życia artystycznego w powojennych 
czasach, a Muzeum Etnograficzne podejmowało, obok pokazów realizujących misję kultywowania 
kultury wielkopolskiej, także tematy dotyczące ludów Ameryki, Azji i dalekiej Syberii. Wyjątkową 
aktywność podjął też Gabinet Rycin, co obrazuje seria projektów: „Kobieta, Eros, Śmierć. Graficzne 
cykle Maxa Klingera” w 1993 r. (w 1996 r. znakomicie przyjęta w Calcografía Nacional w Madrycie), 
rysunki dawnych mistrzów z własnej kolekcji z 1995 i o rok wcześniejsza wystawa drzeworytu japoń-
skiego „Ukiyo-e. Obraz przepływającego świata”72. Wśród mniejszej liczby wystaw problemowych 
w następnych dekadach z pewnością odnotować należy „Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917–1925”, 
kluczowy projekt dla przywrócenia badaniom grupy i jednocześnie zjawiska awangardowego73, 
„Olędry” w Muzeum Etnograficznym (2006)74, „Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz: Pracow-
nia w Hotelu Europejskim w Warszawie 1873–1883”75 (2010) oraz „Plakat musi śpiewać” (2011)76. 
W 2015 r. zachwycił widzów „Nocny Poznań w blasku neonów”, zatrzymały „Szczeliny wolności” 
(2017), a zastanowiła „Choroba jako źródło sztuki” (2019)77. Absolutnie nowe standardy dla wystaw 
organizowanych w MNP, tym bardziej na bazie zbiorów zagranicznych, wyznaczył „Vilhelm Ham-
mershøi. Światło i cisza”, projekt znakomity merytorycznie, atrakcyjny i o wielkim rozgłosie, zreali-
zowany na przełomie lat 2021 i 2022. Również najnowsza wystawa „Tradycja i nowoczesność. Sztuka 
w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich «Plastyka» 1925–1939”, 

69  Sammlung Graf Raczynski. Spätromantik Malerei aus dem National Museum Posen, herg. K. Kalinowski 
und C. Heilman, München 1992; P. Michałowski, Malarstwo późnego romantyzmu z Galerii Atanazego 
Raczyńskiego, Poznań 1993.
70  Materiały wydane w tomie: Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła – osobowość – wybory – epoka,  
red. A.S. Labuda, M. Mencfel, W. Suchocki, Poznań 2010.
71  Galeria odNOWA, 1964–1969, red. P. Piotrowski, Poznań 1993; Odwilż: sztuka ok. 1956 r., red. P. Piotrowski, 
Poznań 1996.
72  Kobieta, Eros, Śmierć. Graficzne cykle Maxa Klingera, oprac. G. Hałasa, Poznań 1993; Między renesansem 
a klasycyzmem. Rysunki mistrzów europejskich w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, red. T. Żuchowski, 
Poznań 1995; Ukiyo-e. Obraz przepływającego świata. Grafika japońska od XVIII do XX wieku ze zbiorów 
Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu, oprac. W. Rządek, Poznań 1994; Max Klinger. Arte grafico, 
Centro Cultural del Conde Duque, Calcografía Nacional, Madryt 1996.
73  Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917–1925, Poznań 2003 (listopad 2003 – styczeń 2004), kuratorzy: 
Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon-Radecka.
74  W. Przewoźny, Olędry – przestrzenie obok nas, Poznań 2006.
75  M. Gołąb, Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz: Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie 1873–1883, 
Poznań 2010.
76  Z. Szubert, Plakat musi śpiewać, Poznań 2011.
77  Choroba jako źródło sztuki, red. A. Skalska, Poznań 2019.
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Najważniejsze wystawy zagraniczne organizowane przez MNP

Data Miejsce Tytuł

1967 Musée des Beaux Arts w Le Locle 
Szwajcaria

Graveurs Polonais Actuels 

1969 São Paulo, Brazylia Jacek Malczewski: X Bienal de São Paulo 1969: 
seção Polonesa

1975 Museum am Ostwald, Dortmund Polnische Coloristen aus den National Museum 
in Poznan

1978 Muzeul de Artǎ al. R.S. Romȃnia, 
Bukareszt

Expozitja Colorismul Polonez-lucrǎri din Muzeul 
national din Poznan

1978 Magayr Nemzeti Galéria, Budapeszt Jacek Malczewski, 1854–1929: mȕveinek kiállitása 
a Poznani Nemzeti Múzeum, gyȕjteményből

1979 Kunstgalerie, Gera Polnischer Kolorismus. Ausstelung 
des Nationalmuseums Poznan

1979 Szépmȕvészeti Múzeumban
Budapeszt

Lengyel kolorizmus. Hagyomány és jelenkor. 
A poznani Nemezeti Múzeum kiállitása 
a Szépmȕvészeti Múzeumban

1980 Würtembergischer Kunstverein, 
Stuttgart 

Kunsthalle Kiel

Wilhelm Lehmbruck Museum, 
Duisburg

Malczewski: in Zusammenarbeit mit den Muzeum 
Narodowe w Poznaniu

1981 Palazzo Barberini, Rzym Simbolo, espressione, metafora: quattro pittori 
palacchi: Jacek Malczewski, Witold Wojtkiewicz, 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jan Spychalski

1984 Mücsarnok Hösök tere, Budapeszt Lenguyel festészet 1944–1984 [polska sztuka 
współczesna]

1987 Museum Wiesbaden Polnische Malerei 1945–1986

1987 Palazzo Venezia, Rzym Aspetti dell’arte in Polonia dal 1945 al 1986

1987 Polnisches Informations- 
und Kulturzentrum in Berlin

Bekannte Polen in Berlin des 19.und 20. Jahrhunderts. 
Eine Exposition des Nationalmuseum in Poznań

1989 Slovenská Národna Galéria  
Bratysława

Sùcasné polske medaily w zbierok Národného Múzea 
v Poznani

1990 Historisches Museum Hannover Posen – eine elegante Stadt in Polen 

1990 Polish Cultural Institute, Londyn Tadeusz Kantor. Works on paper (1946–1954)
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Data Miejsce Tytuł

1990 Barbican Art Gallery, Londyn Malczewski: A Vision of Poland: an exhibition 
organized by Barbican Art Gallery and the National 
Museum, Poznań

1990–
1991

Kloster Cismar, Schleswig- 
-Holsteinisches Landesmuseum

Rheinisches Landesmuseum Bonn

Stolz und Freiheit. Das Bild des polnischen Adel sim 
Zeitalter des Barock

1991 Polnisches Institut für Kultur und 
Wissenschaftlisch – Technologische 
Information

Tadeusz Kantor. Zeichnungen (1946–1970)

1992 Alte National Galerie Berlin

Neue Pinakothek, Monachium

Kunsthalle zu Kiel

Sammlung Graf Raczyński: Malerei der Spätromantik  
aus dem Nationalmuseum Poznań

1993 North Carolina Museum of Art, 
Raleigh

The naked soul: Polish fin-de-siècle paintings from 
the National Museum, Poznań

1995 Mané-Katz Museum, Haifa Artur Nacht-Samborski 1898–1974

1996 Centro Cultural del Conde Duque
i Calcografia Nacional, Madryt

Max Klinger. Arte grafico

1997 Drents Museum, Assen Fin de siècle in Polen: Poolse schilderkunst, 1890–
1918, uit de collective van het Nationaal Museum 
Poznan

1997 Ostpreussisches Landesmuseum, 
Lüneburg

Postkarten erzälen Geschichte: die Stadt Posen 
1896–1918 

1998 La Escuela de Bellas Artes de San Eloy, 
Salamanca

Pintura Polaca 1880–1918 el Museuo Nacional 
de Poznan 

1999 Finish National Gallery
(Kansallisgalleria), Helsinki

The Chessplayers. Italian paintings from the collection 
of the Muzeum Narodowe in Poznań

1999 Städtische Galerie in der Reithalle 
Padeborn

Jacek Malczewski und seine Zeitgenossen: 
polnische Malerei um 1900 aus der Sammlung des 
Nationalmuseums in Poznań (Muzeum Narodowe 
w Poznaniu)

2000 L’Institut Polonais de Paris Jacek Malczewski. Dessins et esquisses à l’huile

2004–
2005

Musée des Beaux-Arts w Rennes Le symbolisme polonais
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bazująca na wieloletnich, gruntownych kwerendach i badaniach prowadzonych w zbiorach polskich, 
w sposób atrakcyjny zaprezentowała lokalną twórczość okresu międzywojennego. 

Przedstawiony wyżej obraz instytucji, bazujący na możliwie rzetelnie prowadzonych analizach, jest 
oczywiście niepełny i z pewnością ma wiele uchybień. Świadomie też nie ujmuje obszarów, które 
nie mają swych źródeł w badaniach nad kolekcją MNP, w tym wystaw zagranicznych goszczonych 
w MNP, które tylko sporadycznie zostały wymienione. Z kolei wystawy wysyłane za granicę, a więc 
promujące badania i kolekcję Muzeum Narodowego w Poznaniu, ze względu na brak miejsca dla ich 
omówienia, zostały wymienione w tabeli załączonej do tekstu. Autorka żywi nadzieję, że materiał ten, 
nawet w jego ułomnej formie, pozwoli uzmysłowić sobie i docenić niewątpliwe osiągnięcia instytucji 
i lepiej zrozumieć problemy, z jakimi zmagała się w swej powojennej historii. Być może przez to także 
zainspirować do wielu nowych działań. 

Grażyna Hałasa

Kierownik Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu. Autorka tekstów i wystaw 
poświęconych dziełom graficznym i rysunkowym, m.in. Grafiki Rembrandta. Oryginał. Kopia. 
Późne odbitki (2009). Prowadzi badania nad rysunkiem obcym XIX i początków XX w.  
oraz gołuchowską kolekcją rycin. Uczestniczka wielu zagranicznych stypendiów,  
w tym dwumiesięcznego w Drawings and Prints Department w Metropolitan Museum  
w Nowym Jorku w 2006 r.
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Jarosław Suchan

Otwieranie świątyni.  
Muzeum Ryszarda Stanisławskiego1

Umieszczenie przez grupę „a.r.” Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w miejskim Mu-
zeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów, dziś noszącym nazwę Muzeum Sztuki w Łodzi, 
było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego XX-wiecznego muzealnictwa. Było 
też wydarzeniem, które na zawsze odmieniło losy łódzkiej placówki, wymuszając na kolejnych 
jej dyrektorach nie tylko zajęcie stanowiska wobec awangardowej spuścizny, ale także zmierzenie 
się z wyzwaniem, jakie ta stawiała tradycyjnej koncepcji muzeum. Za takim umiejscowieniem 
kolekcji „a.r.” kryła się bowiem określona polityka instytucjonalna, która polegała z jednej strony 
na taktycznym wykorzystaniu muzealnego prestiżu do społecznego legitymizowania awangardy,  
z drugiej – na dążeniu do zmiany muzeum i przekształcenia go w narzędzie „realnej utopii”2. Ryszard 
Stanisławski, czyniąc spuściznę „a.r.” centralnym punktem swojej teoretycznej konstrukcji, wchodził 
w twórczy dialog z ową polityką, nie po to wszakże, by ją rekonstruować, ale po to, by przenieść  
w nową rzeczywistość artystyczną i społeczną stojące za nią pryncypia. W tym celu podjął wysiłek 
jej uzgodnienia z ideami muzeologicznymi swojego czasu, szczególną rolę w tym uzgadnianiu wy-
znaczając formule „muzeum otwartego”. 

Sformułowania „muzeum otwarte” Stanisławski użył po raz pierwszy w 1969 r. w dokumencie 
przedstawiającym konieczność budowy nowej siedziby łódzkiej instytucji. Od razu też zostało ono 
przezeń uwikłane w dialektykę przeciwieństw „muzeum-templum” i „muzeum-forum”. 

„Na muzeum, jako zbiór eksponatów i wyraz myśli ludzkiej – pisał – można spojrzeć z dwóch 
punktów widzenia, można na nie spojrzeć jako na «muzeum-templum» i jako na «muzeum-fo-
rum». Muzeum-świątynia, uroczysty gmach, w którym obowiązuje maksymalna cisza i skupienie, 
do którego człowiek wchodzi wstrzymując oddech i posuwając się naprzód z sali do sali w trady-
cyjnych filcowych pantoflach, oddzielony szybą od eksponatów w gablotach, kontempluje utwory 
uporządkowane w narzuconej arbitralnej hierarchii. Inny świat prezentuje idea muzeum-forum, 
muzeum otwartego, nie mauzoleum, lecz miejsca spotkań z żywą kulturą, bezpośredniego ob-
cowania z różnorodnymi śladami działania artysty, miejsca publicznego, gdzie sztuka znajduje 
się jak gdyby w zasięgu ręki człowieka”3. 

Dokonując owego przeciwstawienia, Stanisławski włączał swój głos w debatę na temat kształtu 
współczesnego muzeum, która szczególnej intensywności nabrała u schyłku lat 60. pod wpływem 
kontrkulturowej rewolty, antyinstytucjonalnych wystąpień artystów i wreszcie zmian zachodzących 

1  Tekst stanowi fragment większej całości poświęconej rekonstrukcji teoretycznych założeń muzealnego 
projektu Ryszarda Stanisławskiego.  
2  Zob. K. Ziębińska-Lewandowska, J. Suchan, À la recherche de l’utopie réelle: Katarzyna Kobro et Władysław 
Strzemiński [w:] Une avant-garde polonaise: Katarzyna Kobro et Władysław Strzemiński, red. K. Ziębińska-
Lewandowska, J. Suchan, Paryż 2018.
3  [R. Stanisławski], Założenia budowy gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi, 1969, mps, s. 7, teczka K.17: 
Memoriał nt. założeń budowy gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi, Dział Dokumentacji Naukowej Muzeum 
Sztuki w Łodzi (dalej: DDNMSL). 
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w samej sztuce4. Dobór sformułowań – anachronizm filcowych pantofli, oddzielenie widza od eks-
ponatów, narzucanie mu arbitralnych hierarchii versus możliwość spotkania, dialog z żywą kulturą, 
bezpośredniość kontaktu ze sztuką – nie pozostawiał wątpliwości, za którym z muzealnych modeli 
dyrektor łódzkiej placówki się opowiadał. Potwierdzał to zresztą, wskazując w swoich wypowiedziach, 
jako ważne dla siebie punkty odniesienia, dokonania tych, którzy z ideą muzeum otwartego byli 
łączeni, przede wszystkim: wieloletniego dyrektora Stedelijk Museum w Amsterdamie, Willema 
Sandberga, którego uważał za inicjatora „przełomu na rzecz otwartych muzeów”5, jego następcy 
Eduarda de Wilde’a6, a także Pierre’a Gaudiberta, twórcę i w latach 1967–1972 kierownika A.R.C., 
eksperymentalnej sekcji Musée d’art moderne de la Ville de Paris7. 

Przy znaczących różnicach dzielących reformatorskie wizje, ideę otwierania muzeum można sprowa-
dzić do kilku postulatów: egalitaryzacji, upodmiotowienia widza, utworzenia przestrzeni przyjaznej 
dla publiczności, desakralizacji, czyli zniesienia oddzielenia muzeum od rzeczywistości życiowej oraz 
kultury wysokiej od kultury popularnej, wielogłosowości, interdyscyplinarności, eksperymentalizmu, 
otwarcia na współczesność i bliskiej współpracy z artystami. Wszystkie te postulaty można odnaleźć 
w programie Stanisławskiego, aczkolwiek nie każdemu z nich nadaje on to samo znaczenie. Idea 
otwartości zostaje bowiem przefiltrowana przez lokalny kontekst, polityczne i społeczne uwarunko-
wania, a także własną historię Muzeum Sztuki. Stanisławski umiejętnie wpisuje w nią odpowiednio 
zreinterpretowane działania swoich poprzedników oraz zobowiązania wynikające z forsowanej przez 
państwo polityki muzealnej.

Dla oddania właściwego kontekstu należy przy tym zauważyć, że wiele z wymienionych postulatów 
pojawia się w muzealnym dyskursie znacznie wcześniej niż sam koncept otwartego muzeum. Historia 
egalitaryzacji, otwarcia się na szeroką publiczność i jej potrzeby, sięga XIX w., a jak twierdzi Tony 
Bennett w The Birth of the Museum. History, theory, politics, wiąże się istotowo z samą ideą muzeum 
jako instytucji publicznej, która powstała, by udostępnić potencjalnie wszystkim to, co wcześniej było 
dostępne oczom wybranych. Bennett dowodzi zarazem, posiłkując się teoretycznym instrumentarium 
Foucaulta i Bourdieu, że muzeum równocześnie zawsze wytwarzało podziały i dystynkcje społeczne, 
faworyzowało jedne grupy, wykluczając i dyskryminując inne – przez co demokratyzowanie musiało 
być procesem ciągle ponawianym8. W Polsce po 1945 r. proces ów nabrał szczególnej dynamiki, 
otwarcie kultury dla mas robotniczych i chłopskich nowa socjalistyczna władza uczyniła bowiem 
swym oficjalnym programem. Zgodnie z nim, muzea miały stać się ogólnodostępnymi instytucjami, 
prowadzącymi rozbudowaną działalność oświatową i upowszechniającą, również poza własnymi sie-
dzibami: w zakładach pracy, domach kultury i świetlicach przyszkolnych. Działalność ta, zwłaszcza 
w początkowym okresie, często charakteryzowała się fasadowością, była podporządkowana celom 
ideologicznym i silnie patronizowała niewykszatłcone masy, niemniej jednak przyczyniła się do 
zwiększenia muzealnej publiczności oraz zmiany jej demograficznego profilu. Edukacja i akcje po-
pularyzatorskie w łódzkim muzeum odbywały się na podobnych zasadach, lecz z czasem, zwłaszcza 

4  Por. W. Ullrich, The Idea of the Open Museum: History and Problems [w:] New Museums. Intentions, 
Expectations, Challenges, red. K. Besiegel, Basel 2017, s. 163–169; M.R. Teixeira, Do ‘museu abierto’ ao ‘museu 
disperso’ desafios ao poder, „Midas” 2016, 6, http://midas.revues.org/1016 [dostęp: 6.08.2021]. 
5  R. Stanisławski, Muzeum jako instrument krytyczny, mps [ok. 1992], cyt. za: Muzeum Sztuki. Monografia. 
Tom I, red. A. Jach, K. Słoboda, J. Sokołowska, M. Ziółkowska, Łódź 2015, s. 483.
6  Radiowy zapis wystąpienia Stanisławskiego podczas konferencji zorganizowanej z okazji 40-lecia powstania 
Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” w Łodzi w dniach 22–23 maja 1971 r. Według 
stenogramu opublikowanego w Muzeum Sztuki. Monografia. Tom I, op. cit., s. 530.
7  R. Stanisławski, Muzeum jako instrument…, op. cit., s. 490. 
8  Por. T. Bennett, The Birth of the Museum. History, theory, politics, Londyn–Nowy Jork 1995.
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od końca lat 50., zaczęły być wzbogacane o bardziej autorskie i silniej uwzględniające potrzeby 
zindywidualizowanego odbiorcy formaty (projekcje kinowe, plebiscyty i konkursy organizowane 
z prasą codzienną, młodzieżowy klub dyskusyjny). Pod kierownictwem Stanisławskiego Muzeum 
Sztuki rozwijało rozbudowany program upowszechniający, a pozyskiwanie szerokiej publiczności 
stanowiło, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, jedno z jego najważniejszych zadań misyjnych: 

„Niegdyś – pisał Stanisławski z początkiem lat 70. – muzea zwracały się do wąskiego grona 
zainteresowanych, które determinowało potrzeby materialne i duchowe całej społeczności. Dziś, 
dzięki postępowi socjalnemu i ekonomicznemu, te same usługi muzeum, wielokrotnie poszerzone, 
stoją do dyspozycji wszystkich obywateli. Aby uniknąć elitarności muzeum, aby przestało ono 
być zamkniętym światem, muszą być podjęte rozwiązania nowatorskie i odważne, niezbędne dla 
spełnienia funkcji zbierania, upowszechniania i inspirowania, którą realizują muzea w ramach 
permanentnej edukacji człowieka”9.

Jak Stanisławski nieustająco podkreślał, w przypadku łódzkiej placówki otwieranie się na nieelitar-
nego odbiorcę wynikało z moralnego długu zaciągniętego u tych, którzy ją współtworzyli. Wybór 
przez grupę „a.r.” na miejsce swojej awangardowej kolekcji muzeum w robotniczej Łodzi nie był 
bowiem, jego zdaniem, przypadkowy. Brał się z przekonania, że kolekcja winna służyć wspieraniu 
duchowego rozwoju wielkoprzemysłowej klasy pracującej10. W maszynopisie z 1979 r., Muzeum dla 
społeczeństwa, swoją misję nazwał „rezonansem zobowiązania, jakie niegdyś podjął Strzemiński”. 
Brzmiałoby ono następująco: 

„przybliżać środowiskom niekorzystającym uprzednio z wartości kulturalnych najciekawsze, 
prospektywne problemy tej sztuki, nie ukrywając spraw trudnych, nie ułatwiając, nie czyniąc 
ze sztuki swego rodzaju rozrywki dla «nieprzygotowanych». Założeniem, które po pierwszych 
opracowaniach teoretycznych Strzemińskiego niejako dziedziczymy – w zmienionych warunkach 
jeszcze bardziej dziś aktualnym – jest adresować pracę muzealną do publiczności możliwie jak 
najliczniejszej, do niej wychodzić. Nie «pouczać», lecz przybliżać istotną problematykę artystyczną 
i za jej pośrednictwem, ogólnokulturalną”11.

Jak z tego wynika, dążenie do uczynienia z muzeum instytucji egalitarnej miało zatem w przypad-
ku Stanisławskiego inne źródła niż reformatorskie idee lat 60., chociaż zostało przezeń umiejętnie 
z nimi powiązane12. Echo koncepcji reformatorów w rodzaju Sandberga, Gaudiberta, a także Pontusa 
Hulténa czy Jeana Leeringa, o których przyjdzie mi jeszcze wspomnieć, pobrzmiewa natomiast 
w pomysłach Stanisławskiego dotyczących metod docierania do szerokiej publiczności, sposobu jej 
traktowania, a także charakteru oferowanych jej doświadczeń. 

W swoich tekstach oraz wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach dyrektor łódzkiego 
muzeum chętnie wspominał o odczytach organizowanych w placówkach oświatowych, fabrykach, 

9  [R. Stanisławski], [Unikalna w Polsce wartość zbiorów] [ok. 1972], mps, nlb. Archiwum Ryszarda 
Stanisławskiego, Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN, Warszawa. 
10  R. Stanisławski, W 40-lecie zbiorów sztuki nowoczesnej w Łodzi [w:] Grupa ‘a r.’. Materiały sesji naukowej  
z okazji 40-lecia powstania w Łodzi Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej, Łódź 1971, s. 8, oraz eadem, 
Muzeum Sztuki w Łodzi – ‘muzeum otwarte’ [1974], mps, przedruk w: Muzeum Sztuki. Monografia. Tom I,  
op. cit., s. 475.
11  R. Stanisławski, Muzeum dla społeczeństwa [1979], mps, cyt. za: Muzeum Sztuki. Monografia. Tom I, op. cit., 
s. 479.
12  Por. wystąpienie Stanisławskiego Le musée d’art moderne et sa fonction d’intermediaire na kolokwium 
Międzynarodowego Komitetu Muzeów i Kolekcji Sztuki Współczesnej CIMAM/ICOM, które odbyło się  
w Krakowie, Warszawie i Łodzi w 1972 r., mps, teczka 12/28: Spuścizna po dyr. Stanisławskim, DDNMSL.
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sanatoriach, a nawet koszarach, i idących w setki wystawach objazdowych, koncertach i spotkaniach 
z artystami. Podkreślał zarazem, że uczestnikami tych wydarzeń są robotnicy, inteligencja techniczna 
oraz młodzież „ucząca się i pracująca”. Te budzące uznanie zachodnich progresywnych muzealników 
działania tak naprawdę jednak mieściły się w normie obowiązującej w Krajach Demokracji Ludowej. 
Istotną wartość dodatkową wniosły dopiero realizowane w latach 70. Niedziele w Muzeum. 

„Celowo od lat – opisywał je Stanisławski – naszym łącznikiem czy wabikiem jest […] autentyczna 
dęta orkiestra robotnicza z wielkich zakładów tekstylnych nieopodal muzeum istniejących: jej 
koncert nie tylko na dziedzińcu muzealnym, ale jej przemarsz ku Muzeum głównymi ulicami 
miasta daje sygnał i przyciąga. Niedziela muzealna wypełniona jest imprezami, wystawami, 
wernisażami (nie snobistycznymi), spotkaniami z artystami, kiermaszami, pokazami mody 
projektowanej przez studentów Wydziału Odzieży z łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuki 
Plastycznych, konkursami dla publiczności, wieloma ciekawostkami, takimi jak np. akcja «Fo-
tografujemy się z dziełami sztuki»”13.

Zamiast dokonującej się w procesie arbitralnego nauczania akulturacji mas do „wielkiej sztuki”, 
Niedziele w Muzeum zaproponowały pomost pozwalający przejść od świata kultury oswojonej do tej 
postrzeganej jako obca – bez różnicowania ich pod względem wartości. Zestawiając dzieła dawnych  
i współczesnych artystów ze zjawiskami i sytuacjami znanymi uczestnikowi z jego własnego otoczenia 
bądź też obecnymi w jego życiu dzięki środkom masowego przekazu, Niedziele miały przekonywać, 
że przepaść dzieląca te światy jest pozorna. Chodziło o to, by oswojony widz „nawiązał dialog”  
i poczuł, że muzeum „jest mu bliskie – zresztą nie muzeum, lecz po prostu sama sztuka i to zarówno 
dawna, jak i ta tzw. drażliwa, pozornie niezrozumiała, najnowsza”14. Edukacyjna misja muzeum 
miała się realizować nie jako proces narzucania widzom gotowych interpretacji i wartościujących 
sądów, ale jako stwarzanie warunków do „odkrywania przez nich samych walorów dzieła sztuki”. 
I jak dopowiada Stanisławski: „Jeżeli ta «edukacja» będzie się odbywać przy okazji uczestnictwa 
w innych imprezach, np. koncercie jazzowym lub udziale w zabawie dyskotekowej, to cel również 
zostanie osiągnięty”15.

Tę potrzebę zniesienia granicy między muzeum a światem doświadczeń współczesnego masowego 
widza głoszono już w latach 40. Muzealni reformatorzy, w rodzaju Lionella Venturiego czy Giu-
lia Carla Argana, w swoich projektach wystawienniczych sięgali do nowoczesnych materiałów  
i industrialnej estetyki w przekonaniu, że dzięki nim współczesny widz – w jego roli obsadzano 
fabrycznego robotnika – łatwiej zidentyfikuje się z prezentowaną mu artystyczną rzeczywistością16. 
Niedziele w Muzeum bliższe były jednak projektom Sandberga, w rodzaju zrealizowanej w Stedelijk 
Museum w 1963 r. słynnej wystawy „Dylaby”, którą tworzył labirynt wielozmysłowych environ-
ments, świadomie nawiązujących do ludycznych form rozrywki: wesołego miasteczka, placu zabaw, 
gabinetu osobliwości17. Łódzki projekt współbrzmiałby również do pewnego stopnia z działaniami, 
za pomocą których muzea starały się odpowiadać na atmosferę kontrkulturowej rewolty końca 

13  R. Stanisławski, Muzeum dla społeczeństwa, op. cit., s. 480–481.
14  Ibidem, s. 481.
15  Rozmowa z Ryszardem Stanisławskim (rozmawiała Teresa Sigalin), „Sztuka” 1978, nr 3(5), s. 40.
16  Por. A. Joachimides, The ‘efficient museum’ in resistance to the ‘dictatorship of the wall’. The discourse of a new 
museum reform in Western Europe after the Second World War, „Kunstgeschichte. Open Peer Reviewed Journal”, 
12 maja 2020, s. 1–24, https://www.kunstgeschichte-ejournal.net/563/2/Joachimides%20-%20The%20
efficient%20Museum_14.07.2020.pdf [dostęp: 31.07.2021]. 
17  Por. J. Schoenberger, Ludic Exhibitions at the Stedelijk Museum: ‘Die Welt als Labyrinth’, ‘Bewogen Beweging’, 
and ‘Dylaby’, „Stedelijk Studies” 2018, nr 7, https://stedelijkstudies.com/journal/ludic-exhibitions-at-the-
stedelijk-museum-die-welt-als-labyrinth-bewogen-beweging-and-dylaby/ [dostęp: 26.01.2022].
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lat 60. „Zastanawialiśmy się – mówił w jednym z wywiadów Hultén, wówczas dyrektor Moderna 
Museet w Sztokholmie – czy dałoby się zachować to, co było najważniejsze w Maju 1968 r., czyli 
to, co działo się «na ulicach», gdzie byli wszyscy: bez podziałów klasowych, bez jakichś specjalnych 
«konwenansów», bez poczucia odrzucenia”18. W modelu, który Hultén na tej podstawie sformuło-
wał, pierwsza dostępna dla publiczności strefa muzeum miała replikować i intensyfikować uliczną 
sytuację, prezentując „uniwersum codziennego życia”, podczas gdy w strefie drugiej, „warsztatowej”, 
odbywałaby się praca nad twórczym przetworzeniem życiowego materiału. Obie były widziane 
jako miejsce społecznych interakcji obejmujących – jak stwierdzał autor – wszystko „co radosne, 
wesołe i nieco szalone”. Dopiero w trzeciej i czwartej strefie publiczność miała zyskiwać możliwość 
obcowania ze skończonymi artystycznymi wytworami19. Stanisławski najprawdopodobniej znał tę 
koncepcję – numer „Opus International”, w którym została przedstawiona, znajduje się w bibliotece 
Muzeum Sztuki – kusząca wydaje się tedy możliwość uznania, że Niedziela w Muzeum stanowiła 
swoisty odpowiednik zewnętrznych stref Hulténowskiego muzeum, tyle że istniejący tymczasowo, 
a ponadto zaadaptowany do kontekstu wyznaczanego przez specyfikę przemysłowej Łodzi – z jej 
własną wersją „kultury ulicy” – oraz, oczywiście, ograniczenia natury politycznej.

Wprowadzenie do muzeum kultury popularnej było nie tylko wyrazem swoistej „polityki uznania” 
zorientowanej na upodmiotowienie nieelitarnego widza, ale także sposobem na pobudzenie jego 
zaangażowania i zachęcenie do aktywności. Jak bowiem zauważał Hultén, muzeum dzisiejsze nie 
może służyć wyłącznie przechowywaniu dzieł, musi stać się miejscem, w którym publiczność wchodzi 
w żywą relację z artystą i sama staje się współtwórcą20. Temu przekonaniu dawał wyraz, organizując 
przedsięwzięcia o programowo partycypacyjnym i interaktywnym charakterze. Na wystawie „Poezja 
musi być tworzona przez wszystkich! Zmieniajcie świat!”, którą zrealizował w Moderna Museet  
w 1969 r., każdy mógł zamieścić na odpowiednio przygotowanej ścianie swój komentarz lub 
manifest, a na wyposażeniu wystawy „Utopiści i wizjonerzy 1871–1981”, zorganizowanej tamże  
w roku 1971, znalazła się prasa drukarska, na której widzowie mogli odbijać własne grafiki i teksty21. 
Moment partycypacyjny był mocno eksponowany również w programach Sandberga, Gaudiberta, 
a także Jeana Leeringa, który na przełomie lat 60. i 70. kierował Van Abbemuseum w Eindhoven, 
przekształcając je w jedną z najbardziej wspólnotowo zorientowanych i społecznie zaangażowanych 
instytucji tamtego czasu22. Leering uważał, że publiczności należy stworzyć przestrzeń do swobodnej 
dyskusji, wymiany opinii, czy wręcz krytykowania tego, co jest jej prezentowane; twierdził również, 
że wytwarzane przez nią oceny i interpretacje winny stawać się uzupełnieniem wystaw bądź katalo-
gów, wpływając na ich ostateczny kształt23. W zbliżonym tonie pisał Stanisławski stwierdzając, że 
muzeum powinno być „miejscem dyskusji publicznej, gdzie ścierałyby się stanowiska wszystkich, 

18  Vers la musée du futur. Entretien avec Pontus Hultén, rozmawiał Y. Pavie, „Opus International” 1971,  
nr 24/25, s. 134. 
19  Vers la musée du futur…, op. cit., s. 134.
20  P. Hultén, Toutes les Muses, broszura opublikowana przez Département des Arts Plastiques de Beaubourg, 
Paryż 1975, cyt. za: H. Lassalle, Beaubourg: The old and the new. National Museum of Modern Art, 1977–1981, 
,,Museum” 1987, no 154 (Vol. XXXIX, no 2), s. 61.
21  H.U. Obrist, Krótka historia kuratorstwa, tł. M. Nowicka, Kraków 2016, s. 47–48.
22  Por. M.A. Leigh, Building the Image of Modern Art: The Rhetoric of Two Museums and the Representation and 
Canonization of Modern Art (1935–1975): The Stedelijk Museum in Amsterdam and the Museum of Modern Art 
in New York, doktorat obroniony na Uniwersytecie w Lejdzie, 2008, zwłaszcza s. 317–318; Pierre Gaudibert = 
A.R.C., rozmawiał Y. Pavie, „Opus International” 1978, nr 28, s. 27–34; J. Leering, Die künftige Funktion der 
Kunst [w:] Das Museum der Zukunft. 43 Beiträge zur Diskussion über die Zukunft des Museums, red. G. Bott, 
Kolonia 1970, s. 157–170.
23  J. Leering, Die künftige Funktion…, op. cit., s. 165.
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reprezentujących poglądy zarówno afirmujące aktualne kierunki sztuki, jak i polemizujące z nimi”24. 
Dyrektor łódzkiego muzeum formułował tę ideę jako postulat i wątpić należy, by udało mu się ją zre-
alizować. Dyskusje prowadzone w ramach spotkań z artystami czy zajęć edukacyjnych miały niewiele 
wspólnego z ostrymi politycznymi sporami towarzyszącymi antysystemowym wystawom Hulténa czy 
też z zaangażowanymi debatami toczonymi na forum A.R.C. w burzliwych miesiącach poprzedzających 
i następujących po paryskim maju. Hultén wspominał po latach, iż spotkanie przygotowane z okazji 
wystawy „Poezja musi być tworzona przez wszystkich” zostało przechwycone przez zwolenników 
terrorystycznej organizacji Czarnych Panter, co doprowadziło do interwencji policji25. Z kolei jedna  
z dyskusji, które Gaudibert zorganizował w A.R.C. w 1969 r., zakończyła się próbą zniszczenia dzieła  
– niektórzy uczestnicy uznali bowiem, że jest to uprawniona forma zabrania głosu na temat prezento-
wanej wówczas ekspozycji26. Tego rodzaju kontestatorskie wystąpienia, mimo że ich najostrzejsze formy 
były niekiedy pacyfikowane przez instytucje, dawały jednak publiczności poczucie sprawczości i – co 
postulował Leering – wpływu na kształt muzealnych programów. W przypadku łódzkiej placówki 
jedynym, jak się wydaje, inkluzywnym przedsięwzięciem pozostawała, przy wszystkich swoich ogra-
niczeniach, Niedziela w Muzeum. Bardziej niż wzmacnianie zdolności do samodzielnego, krytycznego 
osądu i rozwijanie obywatelskich kompetencji, jej celem było jednak oswajanie niewyrobionego widza ze 
sztuką i demonstrowanie, że wizyta w muzeum może stanowić atrakcyjną formę przyjemnego spędzenia 
wolnego czasu. Co, przypomnijmy, również było jedną z form artykulacji idei muzealnej otwartości. 

O to, by muzea sztuki dostarczały nie tylko wiedzę, ale także przyjemność – a raczej, by zdobywa-
nie wiedzy w muzeum łączyło się z przyjemnością – upominano się od końca XIX w., szczególnie 
mocno zaś w latach tuż po II wojnie światowej27. Pojawiła się wówczas krytyka dominującej w za-
chodnim muzealnictwie praktyki organizowania wystawy jako wykładu odwołującego się do pojęć 
i systematyki historii sztuki: zdaniem reformatorów praktyka ta prowadziła do wykluczenia tych, 
którzy nie posiadają odpowiednich kompetencji i wzmacniania tym samym niedemokratycznego 
charakteru instytucji muzeum. Muzealne ekspozycje miały być uwolnione od dydaktycznego 
komentarza, by zgromadzone na nich dzieła mogły oddziaływać bezpośrednio, dostarczając 
widzom estetycznej przyjemności i przyczyniając się do rozwoju ich wrażliwości. Zakładano, że 
w tak zorganizowanej sytuacji odbiorczej wszyscy stają się sobie równi, bez względu na posiadaną 
wiedzę, którą postrzegano jako kapitał powiązany z klasową przynależnością. Przyjemnościowy 
aspekt wizyty w muzeum był również dyskutowany podczas dorocznych konferencji ICOM. Na tej, 
która odbyła się w Paryżu w 1964 r., pojawił się wniosek mówiący, że: „muzea winny być również 
miejscem spędzania czasu wolnego od pracy”, oferującym publiczności „przyjemności estetyczne”, 
pozwalające „uciec od przymusu ciążącego na życiu codziennym”28. Materiały z kolejnych kolo-
kwiów ICOM pokazują przy tym, że o przyjemności związanej z odwiedzinami muzeum chętniej 
i częściej mówili uczestnicy z krajów zachodnich, podczas gdy dla muzealników z krajów obozu 
socjalistycznego większe znaczenie miała muzealna pedagogia29. Również w polskich modelach 

24  R. Stanisławski, W 40-lecie zbiorów…, op. cit., s. 10.
25  H.U. Obrist, Krótka historia…, op. cit., s. 48.
26  Zob. wypowiedź Gaudiberta podczas kolokwium CIMAM/ICOM Le Musée d’art moderne et la société 
contemporaine, Bruksela, 9–12 grudnia 1969, wedle raportu R. Hammmacher Van den Brande, s. 21/22, 
teczka 12/20: Spuścizna po dyr. Stanisławskim, DDNMSL.
27  Por. A. Joachimides, The ‘efficient museum’ in resistance…, op. cit., s. 6–9.
28  Cyt. za: T. Chruścicki, Kolokwium ICOM na temat oświatowej roli muzeów, „Opolski Rocznik Muzealny” 
1966, t. II, s. 443. 
29  Por. wystąpienia zebrane w tomie Udział muzeów w działalności oświatowej i kulturalnej. Materiały 
z kolokwium Międzynarodowej Rady Muzeów w Moskwie i Leningradzie, red. J. Durko, S. Lorentz, 
K. Malinowski, Poznań–Warszawa 1971.
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pracy z muzealnym widzem przyjemność, jak zauważa Marta Krzemińska, autorka pionierskiego 
opracowania Muzeum Sztuki w kulturze polskiej, nie była akcentowana30. Model proponowany 
przez Stanisławskiego na tym tle wyraźnie się wyróżniał, a dowodów na to dostarczają nie tylko 
opisy Niedziel w Muzeum, ale także założenia, na których miała być oparta architektura nowej 
siedziby Muzeum Sztuki. 

W dokumentach przygotowanych w związku z konkursem architektonicznym podkreśla się, że 
muzealna wizyta „musi stanowić dla zwiedzających moment odprężenia, rekreacji, musi być specy-
ficzną atrakcją, musi ułatwić w możliwie maksymalnym stopniu swobodny kontakt zwiedzającego 
ze sztuką”31. W „odseparowanym od otoczenia, od ulicznych hałasów” miejscu, „w otoczeniu zieleni 
i estetycznie skomponowanej przestrzeni” widz winien mieć między innymi możność „odświeże-
nia swoich sił”32. Muzeum ma umożliwiać „aktywne uczestnictwo odbiorcy w «konsumpcji» dóbr 
kultury” i stwarzać warunki do „pożytecznego i zarazem relaksowego spędzenia czasu”. Służyłoby 
temu udostępnianie 

„odpowiednich urządzeń muzealnych: galerii zbiorów wyposażonej w nowoczesne aranżacje 
informacyjne, czytelni, gdzie swobodnie przejrzeć będzie można przygotowane specjalnie wy-
dawnictwa, albumy i czasopisma, otwartych pracowni specjalistycznych, sali przeznaczonej 
dla dzieci, które pozostawić będzie można pod opieką odpowiednio przeszkolonego personelu, 
permanentnie działającej salki kinowej, z możliwością sięgnięcia do najciekawszych filmów  
o sztuce, kawiarni otwartej w lecie również na świeżym powietrzu, urządzeń ekspozycyjnych  
i wypoczynkowych w otaczających muzeum terenach zielonych itp.”33.

W nowej siedzibie, w której, jak pisał Stanisławski, „idea «muzeum otwartego», przyświecająca naszej 
działalności dzisiaj, będzie się mogła w pełni urzeczywistnić”34, już nie tylko zatem niepatronizujący, 
upodmiotawiający i inkluzywny program, ale sama organizacja przestrzeni, architektura i lokalizacja 
miały wpływać na uprzyjemnienie muzealnej wizyty, nadając jej relaksacyjno-rozrywkowy charakter. 
Wzorów dostarczały kolejne modernizacje siedziby Stedelijk Museum przeprowadzane pod kierun-
kiem Sandberga w latach 50., a także znajdujący się wówczas w fazie realizacji, szeroko omawiany 
w międzynarodowej prasie projekt paryskiego Centre Beaubourg (od 1987 r. noszącego nazwę 
Centre Georges Pompidou)35. W obu przypadkach celem było stworzenie zapraszającej, otwartej 
na zewnętrzne otoczenie architektury wzbogaconej o udogodnienia i „atrakcje”, które sprawiają, że 
widz chce spędzać w muzeum długie godziny, czuje się swobodnie i naturalnie, a zwiedzanie staje 
się, jak to określił Hultén, „przygodą”36. Projektowane przez Stanisławskiego muzeum od wspomnia-
nych różniło się jedynie lokalizacją: zakładano, że powstanie na terenach rozległego parku, z dala 
od zgiełku ulicy, podczas gdy i Stedelijk, i Beaubourg ulokowane w centrach miast miały, zgodnie 
z intencjami Sandberga i Hulténa, wchodzić w przestrzenną i ideową relację z metropolitalnym 

30  M. Krzemińska, Muzeum Sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987, s. 216.
31  [R. Stanisławski], Założenia budowy gmachu…, op. cit., s. 8.
32  Ibidem, s. 8–9.
33  Ibidem, s. 10.
34  R. Stanisławski, Muzeum Sztuki w Łodzi – ‘muzeum otwarte’, op. cit., s. 476.
35  Na temat projektu Sandberga zob. M.A. Leigh, Building the Image…, op. cit., s. 46–47; na temat 
pierwotnej koncepcji architektury Beaubourg zob. H. Lassalle, Beaubourg: The old and the new..., op. cit.,  
s. 61–67.
36  Czy będzie się sprzedawać obrazy w Centre Beaubourg? [rozmowa z Pontusem Hulténem], „Kultura” 1975,  
nr 29, s. 8.
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otoczeniem37. Źródłem takiej lokalizacyjnej decyzji była, jak można sądzić, nie tyle chęć oddzie-
lenia muzealnej świątyni od profanum codziennego życia, ile potrzeba wpisania muzealnej oferty 
w porządek rekreacji. W przemysłowej Łodzi, z mocno zanieczyszczonym centrum wypełnionym 
szumem pracujących całą dobę fabryk, podmiejskie parki stanowiły popularne miejsca spędzania 
wolnego czasu, nic dziwnego zatem, że Stanisławski nową siedzibę Muzeum Sztuki zamierzał ulo-
kować w jednym z nich. Miejscowa prasa zamieszczała przyszłościowe plany, na których muzeum 
znajduje się w otoczeniu innych obiektów oferujących pracującym masom rozrywkę i wytchnienie: 
letniej sceny teatralnej, zespołu basenów, zoo, ogrodu botanicznego, ośrodka sportowego i wesołego 
miasteczka38. W lokalizacji ujawniał się zatem egalitarny charakter projektu, którego nie sposób nie 
łączyć z ludycznością takich przedsięwzięć, jak wielokrotnie tu przywoływana Niedziela w Muzeum.

Lektura tekstu przedstawiającego architektoniczne założenia nowego budynku ujawnia inne jeszcze 
analogie projektu Stanisławskiego z ideą otwartego muzeum – zwłaszcza z tak silnie eksponowa-
ną w reformatorskich programach interdyscyplinarnością i otwarciem na eksperyment. Zgodnie  
z tymi założeniami, projekt budynku przewidywał połączenie „sztuki dawnej w jednym miejscu ze 
sztuką współczesną, z odniesieniem plastyki do architektury, muzyki, filmu, fotografii, wzornictwa 
przemysłowego i różnorodnych nowych form działalności twórczej”, co miało „umożliwić szerokiej 
publiczności zrozumienie wszechstronnych procesów powstawania sztuki i [ukazać] głęboki związek 
między aktualną formą i szeroko pojętymi stosunkami społecznymi”39. W budynku, oprócz typowo 
muzealnych przestrzeni, znajdowałyby się w związku z tym sale przeznaczone na widowiska teatralne, 
filmowe i muzyczne, a także „pracownie doświadczalne dla twórczości artystycznej z wyposażeniem 
uwzględniającym zastosowanie nowoczesnych, niedostępnych indywidualnie urządzeń naukowych 
i technicznych”40. 

W porównaniu z koncepcjami Sandberga, Gaudiberta czy Hulténa, projekt ten nie jawił się jako 
wyjątkowo radykalny. Na początku lat 70. sama obecność w muzeum innych form twórczości nie 
budziła większych kontrowersji. W nowojorskim Museum of Modern Art departamenty zajmujące się 
filmem, architekturą, wzornictwem, teatrem i tańcem utworzono jeszcze w okresie międzywojennym. 
W Polsce, w efekcie zainicjowanej w 1961 r. przez centralne władze akcji „Muzea – Uniwersyteta-
mi Kultury”, której celem było zintensyfikowanie i unowocześnienie działań upowszechniających  
i oświatowych, w muzealnych programach zaczęły pojawiać się koncerty, projekcje filmowe, wido-
wiska teatralne czy wieczory poetyckie41. O wielodyscyplinarność upominali się również uczest-
nicy toczonej w 1964 r. na łamach „Współczesności” dyskusji dotyczącej potrzeby utworzenia  
w Polsce muzeum sztuki współczesnej. Biorący w niej udział Jerzy Hryniewiecki pisał, że powinno 
to być miejsce, w którym uwidaczniać się będzie jedność twórczej kultury w całym zróżnicowa-
niu jej przejawów42. Stanisław Grochowiak zaś za jedno z najważniejszych zadań nowej instytucji  

37  Temu służyło przeszklenie elewacji oddanego do użytku w 1954 r. Nowego Skrzydła Stedelijk zainspirowane 
witrynami domów towarowych. Por. S. Collicelli Cagol, Exhibition History and the Institution as a Medium. 
‘De Vitaliteit in de Kunst’ (1959–1960) and ‘Van Natuur tot Kunst’ (1960) at the Stedelijk Museum, Amsterdam, 
„Stedelijk Studies” 2015, nr 2, https://stedelijkstudies.com/journal/exhibition-history-and-the-institution-as-
a-medium/ [dostęp: 10.08.2021].
38  Por. K. Sobierajska, Na Zdrowie – po zdrowie, „Głos Robotniczy”, 28 marca 1972, cyt. za: Muzeum Sztuki. 
Monografia. Tom I, op. cit., s. 576–577.
39  Ogólnopolski jednostopniowy konkurs architektoniczny na rozwiązanie koncepcyjne gmachu Muzeum Sztuki  
w Łodzi i otaczającego terenu, mps, [1972], s. 1–2, teczka nr 5: Konkurs SARP nr 515 na nowy Gmach Muzeum 
Sztuki w Łodzi, DDNMSL.
40  Ogólnopolski jednostopniowy…, op. cit., s. 2.
41  Por. M. Ptaśnik, Muzeum Uniwersytetem Kultury, „Rocznik Muzeum w Toruniu” 1967, t. II, z. 3–4, s. 21–7. 
42  J. Hryniewiecki, Muzeum życia dzisiejszego, „Współczesność” 1964 nr 163, s. 1.
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uznawał wspieranie rozwoju nowych form twórczości poprzez umożliwienie „konfrontacji plastyków 
z pisarzami, plastyków i pisarzy z muzykami, plastyków, pisarzy i muzyków z filmowcami etc.”43. 
Nowatorstwo Sandberga i innych muzealnych reformatorów owego czasu nie wiązało się zatem  
z otwarciem muzeum na teatr, film, taniec czy muzykę; decydowało o nim realizowanie przedsięwzięć 
– i budowanie dla ich realizacji odpowiedniej infrastruktury – które łączyły dyscypliny, zacierały dzie-
lące je granice, rozbijały ich gatunkową jedność, prowadząc do powstawania nowych hybrydalnych 
całości. Za inspirację dla tak pojętej interdyscyplinarności służyły współczesne praktyki artystyczne: 
sytuacjonizm, happening, fluxus, eksperymentalna choreografia czy sztuka nowych mediów. Sta-
nisławski miał ich świadomość, dlatego w opisie koncepcji nowego budynku zaznacza, że powinny 
się w nim znaleźć „sale wielofunkcyjne dla kina, telewizji, teatru i muzyki – dziedzin, których nie 
należy traktować jedynie jako odrębne rodzaje działalności, lecz także jako elementy zespołowych 
widowisk plastycznych [podkreślenie – J.S.]”44. Zarazem jednak w tym samym tekście formułuje 
zastrzeżenie, że ze „środków, których dostarcza fotografia, film, literatura, teatr i muzyka” należy ko-
rzystać w przypadku, „kiedy stanowić by one mogły istotny wkład w pogłębienie akceptacji dzieła”45. 
Znamienne, że podobnie pomocniczą funkcję wyznaczał owym dyscyplinom dokument zbierający 
wnioski i zalecenia wypracowane podczas kolokwium ICOM, które odbyło się w Leningradzie  
i Moskwie w 1968 r. Jak sugeruje podsumowująca obrady Renée Marcousé, był to efekt kompromisu 
zawartego między rzecznikami idei muzeum jako wszechstronnego „ośrodka kultury” a tymi, którzy 
wyrażali lęk o utratę przez tę instytucję tożsamości46. 

Mimo czynionych zastrzeżeń w kwestii interdyscyplinarności, Stanisławski chciał widzieć swoje 
muzeum jako „swego rodzaju pole doświadczalne”, laboratorium służące testowaniu nierozpo-
znanych jeszcze możliwości kreacyjnych47. W nowym budynku przewidywał utworzenie „galerii 
eksperymentalnej”, z myślą o „tych wszystkich, których powołaniem jest współpraca z artystami, jak 
architektów, artystów plastyków, inżynierów, projektantów wzornictwa przemysłowego, krytyków 
sztuki, dziennikarzy, pracowników naukowych, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń zaintere-
sowanych przejawami nowej sztuki”48.

Architektura tej i pozostałych sal miała być maksymalnie elastyczna i wielofunkcyjna, ponieważ 
muzeum jako „żywy organizm” winno zmieniać się wraz ze zmieniającymi się potrzebami ekspery-
mentujących artystów49. W ten sposób Stanisławski wpisywał się swoją wizją w narastającą od lat 
40. krytykę tego, co szwajcarski historyk sztuki Hans Curjel nazwał wówczas „dyktaturą ściany”50. 
Efektem owej krytyki było odrzucenie wzorców dominujących we wcześniejszym wystawiennictwie 
i dążenie do projektowania przestrzeni muzealnych opartych na planie otwartym, pozbawionych 
stałych podziałów i aranżowanych w zależności od potrzeb za pomocą mobilnych ścian i paneli. 
Taką przestrzeń oferowało Nowe Skrzydło Stedelijk Museum zaprojektowane zgodnie z wytycznymi 
Sandberga w 1954 r.; bodaj najbardziej radykalną manifestacją tej tendencji była zaś architektura 
budynku Centre Beaubourg, który – przed modernizacją dokonaną w 1985 r. – miał charakter 
struktury teoretycznie niezdeterminowanej żadną funkcją, dzięki czemu Hultén mógł twierdzić, że 

43  S. Grochowiak, Przez wzgląd na grawitację, „Współczesność” 1964, nr 166, s. 3.
44  Ogólnopolski jednostopniowy…, op. cit., s. 2. 
45  Ibidem, s. 7.
46  R. Marcousé, Wstęp – rola oświaty w muzeum [w:] Udział muzeów…, op. cit., s. 3–6.
47  R. Stanisławski, W 40-lecie kolekcji…, op. cit., s. 10.
48  Ogólnopolski jednostopniowy…, op. cit., s. 22.
49  Ibidem, s. 15.
50  A. Joachimides, The ‘efficient museum’ in resistance…, op. cit., s. 5.
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można w nim „równie dobrze zająć się projektowaniem, ewolucją form przemysłowych, zabawkami, 
literaturą popularną czy żywnością. Wszystkim, co dotyczy dnia dzisiejszego”51.

Uznanie muzeum za „pole doświadczalne” wynikało z założenia, że winna to być instytucja zorien-
towana na przyszłość, wprowadzająca widza w świat najnowszych idei, konfrontująca go z tym, co 
dopiero się rodzi52. Stanisławski, podobnie jak inni wspominani tu muzealni reformatorzy, żywił 
przekonanie, że najlepszymi przewodnikami na tej drodze są artyści, dlatego należy stworzyć jak 
najlepsze warunki dla prowadzonych przez nich poszukiwań53. Ubolewał, że brak odpowiedniego 
budynku uniemożliwia pełną realizację tej idei, niemniej nie rezygnował ze wspierania artystycznego 
eksperymentu w wymiarze, na jaki pozwalały posiadane zasoby (przestrzeń, środki), a także uwa-
runkowania polityczne. Najważniejszym i najbardziej oryginalnym eksperymentem zrealizowanym 
w Muzeum Sztuki pod jego kierownictwem była „Akcja Warsztat”, która miała miejsce między  
31 stycznia a 25 lutego 1973 r. „Był to eksperyment – stwierdzał Stanisławski po latach – wyka-
zujący jak muzeum przemienia się ze świątyni w forum”54. Dziś można jedynie spekulować, czy 
gdyby udało się wznieść nową siedzibę, podobnych wydarzeń byłoby więcej, wiadomo jedynie, że 
ten rodzaj działalności nie znalazł w programie łódzkiej placówki kontynuacji.

Na trwającą blisko miesiąc Akcję składał się w istocie cały szereg działań z udziałem członków nowomedial-
nej grupy Warsztat Formy Filmowej oraz zaproszonych przez nich twórców, którym oddano we władanie 
dwie sale na parterze muzeum. Częścią projektu były między innymi projekcje eksperymentalnych filmów 
grupy, pokazy fotografii, koncerty muzyki improwizowanej, transmisja telewizyjna z jednego z okolicznych 
mieszkań; odsłuch dźwięków zbieranych w czasie rzeczywistym przez mikrofony ulokowane nad jednym 
z łódzkich skrzyżowań, spektakl teatru amatorskiego, performensy z użyciem kamer i obrazu filmowego, 
odczytywanie manifestów etc. Całość miała charakter swoistej instalacji kinetyczno-dźwiękowo-świetlnej 
ożywianej i nieustająco przekształcanej kolejnymi artystycznymi interwencjami oraz działaniami publicz-
ności55. Rola artysty nie sprowadzała się w tym przedsięwzięciu wyłącznie do dostarczenia „dzieła” – stał 
się on na ten krótki czas faktycznym współgospodarzem muzealnej przestrzeni.

Tak wyraźne upodmiotowienie twórców było w muzeum Stanisławskiego czymś incydentalnym, 
mimo iż często podkreślał on ich pierwszorzędne znaczenie, co wynikało przede wszystkim z uznania 
wagi wkładu, jaki grupa „a.r.” wniosła do powstania łódzkiej placówki i nadania jej międzynarodowej 
rangi. Nie przez przypadek kolokwium CIMAM/ICOM, które zapewne z jego inicjatywy odbyło 
się w 1972 r. w Warszawie, Krakowie i właśnie w Łodzi, nosiło tytuł „Muzeum sztuki nowoczesnej 
a artysta”. Z ówczesnych wypowiedzi Stanisławskiego można wnioskować, że w jego interpretacji 
tytułowa relacja miała polegać z jednej strony na promowaniu wybranych twórców, z drugiej – na 
korzystaniu z ich intuicji w rozpoznawaniu tego, co w sztuce istotne. Twórcy nie współdecydowali  
o programie muzeum – a to stanowiło jeden z głównych postulatów antyinstytucjonalnych protestów 
przełomu lat 60. i 70. W centrum uwagi Stanisławskiego pozostawała publiczność; artysta ostatecz-
nie o tyle był ważny, o ile współpraca z nim pozwalała muzeum realizować jego społeczną misję56. 

51  Czy będzie się sprzedawać obrazy…, op. cit., s. 8. 
52  Por. radiowy zapis wystąpienia Stanisławskiego (przyp. 5), op. cit., s. 528.
53  Por. R. Stanisławski, Muzeum jako instrument…, op. cit., s. 485.
54  Rozmowa z Ryszardem Stanisławskim…, op. cit., s. 40.
55  Na temat Akcji Warsztat zob. D. Muzyczuk, Muzeum jako instrument. Miejsce eksperymentów dźwiękowych 
w Muzeum Sztuki w czasie eksplozji praktyk neoawangardowych 1967–1975 [w:] Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Monografia. Tom I, op. cit., s. 642–648. 
56  Por. wypowiedzi Stanisławskiego odnotowane w stenogramie ICOM 1972 Łódź, Warszawa, Kraków. 
Nieopracowane teksty wystąpień, teczka 12/25: Spuścizna po dyr. Stanisławskim, DDNMSL.
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Idea muzeum otwartego narodziła się w krajach demokracji zachodniej i wiązała z narastającym 
poczuciem wyczerpywania się wykształconego w XIX w. modelu nowoczesnego muzeum. Centrum 
tego modelu zajmowało dzieło rozumiane jako urzeczywistnienie sztuki – zautonomizowanej domeny 
posiadającej własną racjonalność, której rozpoznawaniem, a w istocie ustanawianiem, zajmowały 
się estetyka i historia sztuki. Muzealna wystawa stanowiła swego rodzaju mise en scène wytwarzanej 
w ten sposób wiedzy, która manifestowała się widzowi jako zestaw obiektywnych kategoryzacji  
i interpretacji. Misja muzeum sprowadzała się do przekazania owej wiedzy, by widz w nią wyposa-
żony mógł czerpać estetyczną przyjemność z kontaktu z rzeczywistością artystyczną i w ten sposób 
duchowo się doskonalić. Tak pojęta pedagogia miała charakter, jak ujęła to Eilean Hooper-Greenhill, 
„transmisyjny” i opierała się na: „postrzeganiu widzów jako niepełnowartościowych. Jako tych, 
którzy trwają w poszukiwaniu tego, czego nie posiadają, którzy są pozbawieni znajomości rzeczy  
i potrzebują wskazówek; oczekiwano od nich, że będą odbiorcami wiedzy, pustymi naczyniami, które 
mają być napełnione”57. Ta pozornie neutralna sytuacja komunikacyjna w istocie zasadzała się na 
utrwalającym nierówności podziale na tych, którzy dzierżą monopol na produkcję wiedzy oraz tych, 
którym przypada rola jej biernych konsumentów. Podział ów miał charakter społeczny, ponieważ 
inscenizowana w muzeach wiedza dotyczyła kultury warstw wyższych i powiązanej z nią wizji świata; 
jej przekazywanie było zatem formą akulturacji większości do wartość i norm przedstawiających się 
jako uniwersalne, a de facto stanowiących wyraz światopoglądu jednej uprzywilejowanej grupy58.

Taki model muzeum zaczął tracić relewantność wraz z demokratyzacją europejskich społeczeństw, 
emancypacją klas ludowych, rozwojem kultury masowej, problematyzacją paradygmatu pozytywistycz-
nego w humanistyce i wreszcie pojawieniem się praktyk artystycznych rozsadzających dotychczasowe 
granice sztuki. Procesy te w XX w. przebiegały w różnym tempie, w latach 60. nastąpiła jednak ich 
szczególna synchronizacja, która tym wyraziściej ujawniła potrzebę wynalezienia nowej instytucji  
– bardziej egalitarnej, nie patronizującej swojej publiczności, stwarzającej przestrzeń do samodzielnej 
pracy interpretacyjnej, wielogłosowej, otwartej na różne kultury, ujmującej sztukę jako domenę ściśle 
powiązaną z innymi sferami życia społecznego i gotowej zmieniać się wraz z nimi. Odpowiedzią na 
tę potrzebę były propozycje muzealnych reformatorów pokroju Sandberga, Gaudiberta, de Wilde’a, 
Hulténa, Leeringa, a także – Ryszarda Stanisławskiego. Ta ostatnia została przy tym sformułowana  
w warunkach państwa realnego socjalizmu, co w oczywisty sposób musiało wpłynąć na jej odmienność. 

Gdy dla zachodnioeuropejskich reformatorów najbliższą tradycją, która domagała się sproblematyzowania, 
był powojenny „zwrot estetyczny” – akcentujący autoteliczne wartości dzieła i możliwość ich poznania 
w akcie bezpośredniego oglądu59 – polskie muzealnictwo uwalniało się z gorsetu zideologizowanej dy-
daktyki, która proces odbioru sprowadzała do przyjęcia dyskursywnej wiedzy, a dzieło redukowała do 
publicystycznego komentarza bądź, w duchu zwulgaryzowanego marksizmu, do ilustracji stosunków 
społecznych charakteryzujących daną formację historyczną60. Gdy Sandberg, Gaudibert czy Hultén swoją 
interdyscyplinarną praktyką manifestowali swój krytyczny stosunek do dominującej koncepcji muzeum 
jako miejsca, w którym sztuka jest oddzielona od innych form ludzkiej aktywności, rodzimi muzealnicy 
wyrażali obawy, że na skutek narzucanych przez państwo obowiązków muzeum przekształca się w wie-
lozadaniowy ośrodek kultury, co grozi tej instytucji utratą własnej tożsamości61. Gdy w sztuce zachodniej 

57  E. Hooper-Greenhill, Museums and the Interpretation of Visual Culture, Londyn–Nowy Jork 2000, s. 133. 
„Transmisyjny model komunikacji postrzega komunikację jako linearny proces transferu informacji od 
autorytatywnego źródła do nieposiadającego wiedzy odbiorcy”, ibidem, s. 125. 
58  Por. T. Bennett, The Birth of the Museum…, op. cit., s. 163–173.
59  Por. A. Joachimides, The ‘efficient museum’ in resistance…, op. cit., s. 19.
60  Por. M. Krzemińska, Muzeum sztuki…, op. cit., s. 189. 
61  Ibidem, s. 324.
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narastała fala krytyki instytucjonalnej skierowana przeciwko istniejącym muzeom sztuki nowoczesnej,  
w Polsce, pozbawionej choćby jednej instytucji tego rodzaju, i artystów, i muzealników jednoczyła potrzeba 
ich tworzenia. Wreszcie, o czym nie należy zapominać, gdy zachodnie społeczeństwa cieszyły się, mimo 
opresyjności tamtejszych aparatów państwowych, wolnością słowa, w państwie polskim życie społeczne 
było poddane daleko idącej kontroli, obowiązywała cenzura prewencyjna, a publiczne przeciwstawianie 
się oficjalnej ideologii groziło poważnymi konsekwencjami – co w istotny sposób ograniczało możliwość 
nadania procesowi otwierania muzeum prawdziwie emancypacyjnego charakteru.

Tak zarysowane tendencje, nie do końca, jak widać, współbieżne, a w kilku momentach zmierzające 
w przeciwstawnych kierunkach, określały warunki możliwości, w jakich formował się muzealny 
projekt Stanisławskiego, skutkując korektą wyjściowego wzorca. Najistotniejsza z modyfikacji 
łączyła się z niewyartykułowaną, ale faktyczną akceptacją modernistycznego pola sztuki (w sensie, 
jaki nadaje temu pojęciu Bourdieu), które to pole koncepcja otwartego muzeum na różne sposoby 
rozsadzała – kwestionując autonomię praktyki artystycznej i bezinteresowność przeżycia estetycznego, 
znosząc podział między sztuką a działalnością społeczną, demokratyzując proces nadawania dziełu 
znaczeń, a także aktywizując i upodmiotawiając odbiorcę. Projekt Stanisławskiego nie tyle odrzucał 
elementy wzorca, które posiadały ów eksplozywny potencjał, ile modyfikował ich działanie tak, by 
służyły nie rozsadzaniu a uwspółcześnieniu pola. To zaś miało polegać przede wszystkim na jego 
otwarciu na masowego odbiorcę (zneutralizowaniu funkcji sztuki jako reproduktora społecznych 
dystynkcji), dywersyfikacji polegającej na wprowadzeniu doń nowych punktów orientacyjnych  
– marginalizowanych do tej pory twórców i peryferyjnych historyczno-artystycznych narracji  
– i wreszcie na aktualizacji eksperymentalnego etosu awangardy. Stanisławski, nawiązując twórczy 
dialog z ideami, które mogły prowadzić do przekroczenia granic nowoczesnego rozumienia sztuki  
i instytucji muzeum, równocześnie pozostawał wierny Strzemińskiemu, awangardowemu moder-
niście, który przeciwstawiał się „zniesieniu sztuki w praktyce życiowej” i zamiast niszczyć muzea, 
chciał stworzyć własne, wierząc, że społeczna misja tej instytucji jeszcze się nie wyczerpała62.

62  Odwołuję się tu, oczywiście, do kluczowej tezy Petera Bürgera, podług której awangardę, w przeciwieństwie do 
modernizmu, charakteryzowało nie tyle formalne eksperymentatorstwo, ile nade wszystko dążenie do zniesienia 
(w sensie heglowskiego Aufhebung) sztuki w praktyce życiowej, czyli całkowitego przeobrażenia rzeczywistości 
pozaartystycznej według reguł awangardowej utopii, zob. P. Bürger, Theory of the Avant-Garde, tłum. M. Shaw, 
Manchester (UK) – Minneapolis (USA) 1984, s. 47–54. Przykład Strzemińskiego – a można by tu przywołać 
wielu innych przedstawicieli radykalnej sztuki – dowodzi, że relacja między autonomią a heteronomią praktyki 
artystycznej, a co za tym idzie między modernizmem a awangardą, była dużo bardziej złożona.

Jarosław Suchan 

Historyk sztuki, krytyk, kurator. Od 2006 do 2022 dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Twórca 
wielu wystaw prezentowanych w kraju i za granicą, m.in. w Centre Pompidou w Paryżu, 
Museo Reina Sofia w Madrycie, Fundação Serralves w Porto, Gemeentemuseum w Hadze, 
SESC Consolaçao w Sao Paulo, Universalmuseum Joanneum w Grazu, Moderna Museet 
w Malmö, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Autor tekstów poświęconych 
awangardzie, modernizmowi, sztuce współczesnej i muzeologii, redaktor książek na temat 
twórczości Władysława Strzemińskiego, Tadeusza Kantora, polsko-żydowskiej awangardy 
i awangardowego muzealnictwa, współredaktor wydanej ostatnio wespół z Koenig Verlag 
antologii Awangardowe muzeum / The Avantgarde Museum.
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2.  Funkcje  społeczne muzeów

—

Andrzej M. Wyrwa

„Przeszłość przygotowuje przyszłość”  
– od starożytniczych początków  
do nowoczesnego skansenu. Kilka refleksji  
o początkach i rozwoju dzisiejszego  
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Od głębokiej starożytności, kiedy poziom kulturowy pozwalał skorzystać z umiejętności pisania, 
co datujemy obecnie na ok. trzy tysiące lat przed Chrystusem, ludzie wiedzieli, że ich żywot na 
Ziemi jest ograniczony w czasie – przemija i nie wiadomo, co będzie dalej. Życie bowiem, jak głosi 
sentencja na zegarze słonecznym bazyliki Mariackiej w Krakowie, sprowadza się do refleksji: Dies 
nostri quasi umbra super terram et nulla est mora, czyli: „dni nasze [są] jak cień na ziemi i żadnej 

001 _ Ostrów Lednicki „Pomnik Historii” – rekonstrukcja grodu, podgrodzia i architektury rezydencjonalno-sakralnej z drugiej 
połowy X w. wykonana na podstawie badań archeologicznych i specjalistycznych; makietę wyk. J. Borwiński
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nie ma zwłoki”. „Dlatego – jak zapisano w arengach średniowiecznych dokumentów z XIII w.  
– […] nie bez bólu serca pamięć przywodzi nam myśl o naszym losie, zwłaszcza, że życie okazuje się 
[…] być dymem ukazującym się na czas krótki i unoszony[m] znad komina”1, „a […] rzeczy, które 
dzieją się w czasie, zwykły też z czasem ulatywać z pamięci ludzkiej, jeśli nie zostaną potwierdzone 
pisemnym świadectwem”2.

Stąd też od najwcześniejszych czasów starano się upamiętnić ślady pozostawione przez ludzi i ich 
wspólnoty w formie pisanej lub poprzez tworzenie miejsc, w których gromadzono dzieła mówiące 
o czasach, w których powstały. Refleksje takie znajdujemy w różnego typu przekazach pisemnych 
i formach artystycznych, poczynając od starożytnego Egiptu, Persji, państw mezopotamskich, ob-
szarów kultury grecko-rzymskiej, kręgu kultury chrześcijańskiej, Dalekiego Wschodu itd. Wszystko 
to miało silny i bezpośredni związek z pojawieniem się u ludzi abstrakcyjnej świadomości związanej 
z przemijaniem, a tym samym zanikaniem pamięci, co sprowadzało i sprowadza się do dziś do 
potrzeby zapisania wiedzy – pamięci o ludziach, stworzonych przez nich dziełach, dokonanych 
czynach, sławnych wydarzeniach. Wraz z upływem czasu miały mówić o przemijającym świecie,  
a jednocześnie budować tożsamość i dumę z pochodzenia. Sugestywną myśl odnoszącą się do tego 
znajdujemy m.in. u Herodota, który pisząc swe Dzieje, pragnął, aby „ani dzieje ludzkie z biegiem 
czasu nie zatarły się w pamięci, ani wielkie i podziwu godne dzieła […] nie przebrzmiały bez echa”3. 

Wszystko bowiem, jak w XV w. pisał Mikołaj Rej w Wizerunku własnym żywota człowieka poczci-
wego, nie jest stałe:

„»Nic trwałego na świecie« 

Bo wszystko, co widzimy, to w rychle przeminie

Niemasz nic tak trwałego, co z czasem nie zginie. […]

Bo chociej więc nad groby herbów nastawiają,

Teksty kują w kamieniach, proporce wieszają,

Alić po małej chwili obalił się kamień,

Proporzec prochem przypadł, już nie znać nic na nim. […]”4.

Wszystko więc sprowadza się do myśli zawartej w łacińskiej sentencji Scire est reminisci, czyli „wiedzieć 
to pamiętać”. Dlatego też niezależnie od zapisów na kamieniu, pergaminie czy papierze, praktycznie od 
starożytności bardzo wielkie znaczenie zaczęły mieć muzea – mouseion, musaeum – które postrzegano 
wówczas jako miejsca wyjątkowe i uświęcone, natchnione mocą bóstw, odgrywające bardzo ważną rolę 
dla współczesnych, w którym świadomie gromadzono, badano i przechowywano zawartą w wielu dziełach 
„pamięć o przeszłości”, pamięć związaną z historią, tradycją i dziedzictwem kulturowym określonych 
miejsc i przestrzeni5. Rozpoczęta wówczas praktyka rozwijała się z różną dynamiką i przetrwała do dziś. 

Na ziemiach polskich początki upamiętniania pamięci w formie muzealnej rozpoczynają się od tzw. 
gabinetów osobliwości – prywatnych muzeów, których korzenie sięgają końca XVI w. Jednym z nich 

1  Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski [dalej: KDW], Poznań 1877, t. I, nr 126.
2  KDW I, nr 131.
3  Herodot, Dzieje, przeł. i oprac. S. Hammer, Warszawa 2006, s. 19.
4  M. Rej, Wybór pism, oprac. J. Ślaski, Warszawa 1979, s. 79; patrz też: Witruwiusz, O architekturze ksiąg 
dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, wstęp A. Sadurska, Warszawa 1999, s. 165; dalsze rozważania na ten temat 
patrz: A.M. Wyrwa, „Pomniki Historii” – pomne miejsca naszej przeszłości, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik 
Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich” 2014, t. I, red. A.M. Wyrwa, s. 79–105; i inne.
5  A.M. Wyrwa, Museion Poloniae Maioris – introduktio, „Museion Poloniae Maioris…, op. cit., s. 9–13.
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było Musaeum otwarte w 1594 r. przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego w Toruniu. Jednak 
za początek intencjonalnych działań muzealniczych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej należy 
uznać różnorakie starania zbieraczy starożytności z XVIII w., a przede wszystkim wieku XIX, kiedy 
to pojawia się właśnie wzmożona działalność owych starożytników i ich szerokie zainteresowanie 
pamiątkami przeszłości, zbieranymi m.in. dla „udokumentowania chlubnej przeszłości zniewolonego 
narodu polskiego”, który od końca XVIII w. podzielony między zaborców stracił swą państwowość 
i suwerenność polityczną. Nie został jednak pozbawiony tożsamości kulturowej, która pozostała  
w jego sercu i wzmacniała się wraz z czasem. 

Erazm Majewski w 1907 r. w swoich Dziesięciorgu przykazaniach archeologiczno-przedhistorycznych 
apelował m.in., aby zawsze mieć „w czci prochy i zabytki pradziadów w ziemi ojczystej spoczywające”6. 

Podobnie brzmiały głosy prawie wszystkich polskich intelektualistów czasów zaborów, dla których 
Polska, mimo jej politycznego niebytu, głęboko tkwiła w ich sercach. Stąd ich bardzo liczne apele  
i głosy, które miały obudzić uśpionych, aby zachowywali pamięć i tożsamość narodową, pamiętali 
o dokonaniach kulturowych przodków i miejscach, skąd wyrastały ich korzenie.

Pośród wielu głosów wypowiedzianych w tym czasie zacytować warto m.in. słowa Lucjana Sie-
mieńskiego, który w 1858 r. w katalogu  Przegląd wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej 
w Krakowie […], pisał tak: „Dziki barbarzyniec przywiązuje się tylko do teraźniejszości, nie dba  
o przeszłość, nie troszczy się o przyszłość; przeciwnie człowiek cywilizowany chce wiedzieć skąd idzie 
i dokąd dąży; lubi porównywać, aby poznał co sam wart i co warci byli jego ojcowie. Tym sposobem 
z przeszłości przygotowuje przyszłość, i wytykając drogi swoich dzieci, bada te ścieżki jakimi cho-
dzili przodkowie”7. W podobny sposób swe podejście do przeszłości i jej dokumentowania wyraził 
w 1889 r. Józef Chociszewski, pisząc: „Kto ma sposobność poznania historyi polskiej, a zaniedbuje 
tego obowiązku, ten zasłużył na pogardę, a gorzej jeszcze czyni ten, kto się nie stara o to, aby dzieci 
polskie znały historyą swego narodu”8.

Do tych refleksji dodać też należy zdanie Józefa Ignacego Kraszewskiego, który w roku 1888 pisał: 
„Historya staje się z każdym dniem bardziej bezosobową, zajmuje się przeważnie społeczeństwem, 
prawami, instytucjami, rozwojem narodu i idei, badaniem przyczyn, które ów rozwój spowodowały.
Stare posągi, które stały niegdyś w świątyni, jako uosobienia epok i wypadków, walą się, bledną, 
nikną, rozpływają się i z oczu nam schodzą. A przecież były postacie, w których wieki rzeźbiły 
ideały swoje, i jeżeli niczym więcej, powinny być dla nas choćby drogimi pamiątkami przeszłości”9.

Czas, w którym powstały na ziemiach dawnej porozbiorowej Rzeczypospolitej cytowane i inne 
podobne myśli, to okres pracy organicznej. Czas, w którym wzorem innych krajów europejskich, 
rozpoczęło się wzmożone tworzenie muzeów, od samego początku będących ośrodkami szczególnymi. 
W różnej formie starano się ukazać dorobek kulturowy, potęgę myśli i czynów przeszłych pokoleń. 
Na ziemiach rozbiorowej Polski prawie powszechnie zapanowała też wówczas potrzeba szukania 
symboli narodowych, które miały umacniać ducha zniewolonego narodu. 

Intencjonalne nowożytne początki muzealnictwa na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej osadza się 
i wiąże z inicjatywą Izabeli Czartoryskiej, która w 1801 r. stworzyła muzeum – Świątynię Sybilli 

6  E. Majewski, Dziesięcioro przykazań archeologiczno-przedhistorycznych, „Światowid” 1907, 8, s. 105–106.
7  L. Siemieński, Przegląd wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej w Krakowie przez Komisyą delegowaną 
z oddziału archeologii i sztuk pięknych w c. k. Tow. Nauk. Krakowskiem, (Odbite z „Czasu”), Kraków 1858, s. 7.
8  Piast. Kalendarz Polski Ludowy na rok 1889, ułożył Józef Chociszewski, Rok XII, Poznań 1889, s. 82.
9  J.I. Kraszewski, Wizerunki książąt i królów polskich z 39 rycinami Ks. Pillatiego oraz inicjałami 
Cz. Jankowskiego, Warszawa 1888, s. 5.
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002 _ Albin hr. Węsierski herbu Belina, pierwszy opiekun Ostrowa Lednickiego, Berlin, 1875,  
zbiory Stadtmuseum w Berlinie; fot. Stiftung Stadtmuseum Berlin, IV 90/5 21,2
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w Puławach, ze słynnym i wielce wymownym napisem „Przeszłość – Przyszłości”. W 1805 r. swoje 
prywatne zbiory sztuki i starożytności udostępnił społeczeństwu Stanisław Kostka Potocki w pałacu 
w Wilanowie. W roku 1823 we Lwowie założono Muzeum Książąt Lubomirskich. Pośród kolejnych 
inicjatyw ważnym etapem, rozpoczynającym już nowy typ gromadzenia i prezentacji zbiorów, były 
działania Eustachego Tyszkiewicza, który w 1855 r. utworzył Muzeum Starożytności w Wilnie, 
oraz Włodzimierza Dzieduszyckiego, który w latach 1855–1880 utworzył Muzeum Przyrodnicze 
we Lwowie. Szczególną rolę – co nie zawsze jest zauważane w historiografii – według założonych 
działań statutowych miało odegrać powstałe w 1841 r. Towarzystwo Zbieraczów Starożytności 
Krajowych w Szamotułach10, które planowało utworzyć pierwsze publiczne muzeum otwarte dla 
szerokiej publiczności. Restrykcje pruskich zaborców spowodowały jednak, że Towarzystwo rozwią-
zano w 1846 r., a wraz z tym upadła idea muzeum. Oprócz tego w Wielkopolsce 23 września 1857 r. 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie [dalej: TPNP] powołało do życia Muzeum Starożytności 
Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim, zwane również Muzeum Starożytności 
Krajowych, a od 1882 r. – Muzeum im. Mielżyńskich11. 

Na ten czas przypada też kształtowanie idei utworzenia ośrodka muzealnego na Ostrowie Lednickim 
koło Gniezna. W kilku ostatnich latach pisaliśmy na ten temat w różnych opracowaniach12, stąd 
niniejsze rozważania traktujemy jako bardzo syntetyczny głos na ten temat.

Wszystkie początkowe działania związane z koncepcją utworzenia muzeum na Ostrowie Lednic-
kim wiążą się z osobą Albina hr. Węsierskiego (1812–1875), herbu Belina, właściciela pobliskiego 
Zakrzewa, kawalera orderu Virtuti Militari za udział w powstaniu listopadowym (1830–1831), 
człowieka aktywnie uczestniczącego w życiu politycznym tego czasu, czego świadectwem jest 
m.in. reprezentowanie w 1845 r. powiatu gnieźnieńskiego na sejmie prowincjonalnym Wielkie-
go Księstwa Poznańskiego, a także jego dożywotnie członkostwo (od 30 października 1854 r.)  
w górnej Izbie Parlamentu Pruskiego w Berlinie, tj. Izbie Panów. Niezależnie od tych aktyw-
ności hrabia Węsierski miał nieprzeciętne zasługi m.in. dla ochrony dziedzictwa kulturowego  
w Wielkopolsce13. Pośród wielu innych zasług w tym zakresie, do najważniejszych należy zaliczyć 
jego działanie, które w 1856 r. spowodowało wykupienie z rąk pruskich Ostrowa Lednickiego 
z zachowanymi na nim reliktami architektonicznymi, które dzięki jego staraniom od samego 

10  Patrz m.in. W. Górny, Jędrzej Moraczewski w Szamotułach, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy 
Fundacji Muzeów Wielkopolskich” 2015, t. II, red. A.M. Wyrwa, s. 98–102.
11  Szeroko na temat początków muzealnictwa na ziemiach polskich pod zaborami patrz m.in. J. Linetty, Początki 
kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Wielkopolsce, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów 
Wielkopolskich” 2014, op. cit., s. 18–45; J. Linetty, Kształtowanie się podstaw naukowych archeologii w Wielkopolsce 
do 1918 roku, Poznań 2020; syntetycznie też: A.M. Wyrwa, Museion Poloniae Maioris…, op. cit., s. 9–13. 
12  Na temat historii muzeum patrz m.in. Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
XL lat istnienia (1969–2009), red. A.M. Wyrwa, Lednica 2009; A.M. Wyrwa, Muzea w otwartej przestrzeni 
– niewygasłe ślady przyrodniczej i kulturowej przeszłości, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy 
Fundacji Muzeów Wielkopolskich” 2018, t. V, s. 80–104; A.M. Wyrwa, Ad futuram rei memoriam on the 
fiftieth anniversary of the Museum of the First Piasts at Lednica foundation. The Historic Monument of the 
Nation’s Culture, „Studia Lednickie” 2019, t. XVIII, s. 13–78; J. Linetty, A.M. Wyrwa, Muzeum Lednickie 
– od narodzin idei do jej realizacji, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów 
Wielkopolskich” 2021, t. VIII, red. A.M. Wyrwa, J. Maćkowiak (w druku); XXXV lat Wielkopolskiego Parku 
Etnograficznego w Dziekanowicach, red. A. Pelczyk, A.M. Wyrwa, Dziekanowice–Lednica 2010; A.M. 
Wyrwa, Gdecz – Giecz. Scire est reminisci. Krótka historia wydobywania z zapomnienia rezydencji piastowskiej, 
Dziekanowice–Lednica 2014; nawiązując do rozważań przedstawionych w tych opracowaniach, w niniejszym 
artykule prezentujemy opartą na nich zsyntetyzowaną historię muzeum.
13  Szerzej na temat Albina hr. Węsierskiego patrz: J. Linetty, Albin hrabia Węsierski (1812–1875) – 
pierwszy opiekun Ostrowa Lednickiego, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów 
Wielkopolskich” 2021, op. cit., s. 276–316.
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początku „nowego ich upublicznienia” postrzegano jako szczególny symbol tożsamości kulturo-
wej Polaków. Od momentu kiedy stał się on właścicielem tej historycznej wyspy, rozpoczął szeroką 
promocję znajdujących się  tam reliktów architektonicznych, starając się dzięki nim ugruntowywać 
wiedzę na temat początków państwa polskiego na całym terytorium dawnej Rzeczypospolitej oraz 
w całej Europie. Angażował w to najznakomitszych przedstawicieli elity intelektualnej i artystycz-
nej drugiej połowy XIX w. Dzięki temu miejsce to stało się wówczas swoistego rodzaju mekką, do 
którego przybywali wszyscy ci, którzy poszukiwali rzeczywistych korzeni tożsamości kulturowej 
i dawnej potęgi Polaków. O postrzeganiu Ostrowa i jego randze w przestrzeni kulturowej dawnej 
Polski i jego historii w ówczesnym czasie bardzo dobitnie świadczą słowa Karola Libelta skierowane 
do Albina hr. Węsierskiego w liście z 15 października 1871 r., w którym pisał: „Ostrowie na Jeziorze 
Lednica [to] najcenniejszy na całej ziemi polskiej zabytek przeszłości”14. 

Szczególnym wyrazem owych zainteresowań Ostrowem Lednickim – pośród wielu innych, w tym 
prozatorskich i poetyckich – był alegoryczny obraz historyczny Jana Matejki z 1889 r. Zaprowadze-
nie chrześcijaństwa R.P. 965, charakteryzujący się nieprawdopodobnym ładunkiem symbolicznym. 
Matejko przedstawił na nim wydarzenia związane z chrztem Polski, umieszczając je właśnie na 
Ostrowie jeziora Lednica15.

Zabytki pozyskane w czasie różnych „penetracji archeologicznych” prowadzonych przez Albina 
hr. Węsierskiego na Ostrowie Lednickim były przez niego gromadzone w jego pałacu w Zakrze-
wie. Miejsce ich prezentacji w pałacu nazywał on muzeum zakrzewskim. Jak można wnioskować  
z zachowanych dokumentów jednak nie Zakrzewo, ale sam Ostrów Lednicki ze swymi reliktami 
miał być zagospodarowany jako muzeum. O koncepcji z tym związanej w 1858 r. donosił „Posener 
Zeitung”, w którym pisano o planach Węsierskiego w tym zakresie. Muzeum to miało nosić nazwę 
Centralnego Narodowego Muzeum Starożytności Polskich (Nationalcentralmuseum für Polnische 
Alterthümer)16. Informacja w „Posener Zeitung” zbiegła się z powołaniem przy TPNP wspomnia-
nego wyżej Muzeum Starożytności w Poznaniu. Idea muzeum lednickiego w wizji Węsierskiego 
kształtowała się jednak przez dłuższy czas. 

Niezależnie od bliżej nieznanych nam z lat 1858–1874 szczegółowych planów architektonicznych  
i aranżacji przestrzeni w miejscu usytuowania przyszłego muzeum, w obrębie Ostrowa Lednickiego 
były prowadzone liczne analizy archeologiczne, które w znaczący sposób pozwalały poszerzyć wiedzę 
na temat tego miejsca. W tym czasie też przeprowadzono pierwsze interdyscyplinarne badania arche-
ologiczno-architektoniczne zlecone przez TPNP i wykonane w 1874 r. przez Mariana Sokołowskiego 
i Władysława Łuszczkiewicza z Krakowa17. 

14  K. Libelt, List do A. Węsierskiego z dnia 15 października 1871 [w:] K. Libelt, Listy, oprac. Z. Grot, Warszawa 
1978, s. 544–545.
15  B. Ciciora, A.M. Wyrwa, Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki 
„Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965”, Dziekanowice – Lednica 2013.
16  [brak tytułu], Posen 14. Juli., „Posener Zeitung” 1858, nr 162 (14 VII), s. 4; J. Fogel, Pompeja Polska. 
Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku: działalność Albina hr. Węsierskiego i Zbigniewa hr. Węsierskiego-
Kwileckiego, Poznań 1991, s. 33; J. Fogel, Pomnik Joachima Lelewela i Aleksandra Przezdzieckiego na Ostrowie 
Lednickim – nie zrealizowany zamysł Albina Węsierskiego z lat 1869–1875, „Studia Lednickie” 1996, t. IV, 
s. 433–437; J. Linetty, A.M. Wyrwa, Muzeum Lednickie – od narodzin…, op. cit.
17  Patrz: M. Sokołowski, Ruiny na Ostrowie Jeziora Lednicy. Studjum nad budownictwem  
w przedchrześcijańskich i pierwszych chrześcijańskich wiekach w Polsce. Na podstawie badań wspólnie na 
miejscu odbytych z prof. Władysławem Łuszczkiewiczem, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Wydział: Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny” 1876, t. 3, s. 117–277, tab. XII–XIV; oryginalne rysunki 
W. Łuszczkiewicza z tych badań znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
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003 _ Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965, 1889, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, MP 3894 MNW; 
fot. P. Ligier

Nowe odkrycia i pierwsze krytyczne badania naukowe przyczyniały się do coraz wiarygodniejszych 
interpretacji dotyczących czasu budowy i charakteru obiektów architektonicznych znajdujących się 
na wyspie jeziora Lednica. Udokumentowana historycznie ranga tego miejsca powodowała, że 
wielu wybitnych uczonych tego czasu podzielało ideę Albina hr. Węsierskiego o budowie mu-
zeum. Świadczy o tym m.in. głos znakomitego historyka Aleksandra hr. Przezdzieckiego herbu 
Pierzchała (1814–1871), który w 1871 r., krótko przed swą śmiercią, również wyrażał nadzieję, 
że z czasem powstanie tam Muzeum Lednickie, pisząc: „Z wielką radością dowiedziałem się  
o nowych odkryciach na wyspie lednickiej, będzie to coś na kształt Pompeii polskiej. Bardzo cieszę 
się z widzenia tej ciekawej miejscowości, może dadzą się wynaleźć jeszcze jakie sprzęty z których 
utworzy się Muzeum Lednickie. Pospieszam z powinszowaniem dotychczasowego pomyślnego 
wyniku poszukiwań”18. 

Jak widać z dalszych działań hrabiego Węsierskiego, kiełkujące od kilkunastu lat plany two-
rzenia na Ostrowie Lednickim muzeum w znaczący sposób przyspieszyły dopiero po śmierci 
Aleksandra hr. Przezdzieckiego. Węsierski bowiem przystąpił wówczas do opracowywania pla-
nów architektonicznych pomnika upamiętniającego Joachima Lelewela, z którym kilkukrotnie 
korespondował, oraz Aleksandra hr. Przezdzieckiego. Planowano też, że pomnik ten, tzw. Wieża 
Lelewela, będzie upamiętniała również wybitnego antropologa/archeologa z berlińskiego uni-
wersytetu prof. Rudolfa Virchowa, z którym hrabia konsultował zabytki z Ostrowa. Ostatecznie 
jednak postanowił, że wieża ma czcić pamięć jedynie Lelewela i Przezdzieckiego. Na zlecenie 

18  Fragment listu Aleksandra hr. Przezdzieckiego z 27 lipca 1871, Biblioteka Kórnicka [dalej: BK],  
sygn. 12 871, k. 84–85.
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004 _ Plan zagospodarowania Małego Skansenu przygotowany przez Miastoprojekt Poznań,  
zatwierdzony przez Konserwatora Wojewódzkiego w Poznaniu 9 września 1961 r., z Archiwum MPPL
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Węsierskiego wykonano wówczas dwa projekty tego obiektu. Pierwszy powstał prawdopodobnie 
w latach 1872–1875 jako obiekt architektoniczny przedstawiający wieżę na planie kwadratu, 
a drugi, sporządzony przez architekta Ludwika Ballensted, wieżę na planie okręgu. Plan Bal-
lensteda był najprawdopodobniej tym, który został przeznaczony do realizacji. Miało to być 
mauzoleum na szczątki ludzkie znalezione w ruinach, a także wieża z pomieszczeniem miesz-
kalnym i muzealnym, dookoła których miał powstać park. Wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budowę wieży „muzeum” zaplanowano na 27 września 1875 r. Do uroczystości tej jednak 
nie doszło, ponieważ pięć dni wcześniej, tj. 22 września 1875 r., Albin hr. Węsierski zmarł. 
Z powodu śmierci hrabiego budowa nie została zrealizowana, a do planów takich powrócono 
dopiero po 94 latach. 

Zanim normatywnie powołano muzeum lednickie nawiązujące do pierwotnej idei Albina hr. Wę-
sierskiego, które obecnie nosi nazwę Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, przez kilka dziesię-
cioleci dzielących czas od lat 70. XIX do początku drugiej połowy XX w. nie zapomniano o randze 
i znaczeniu tego miejsca dla historii i kultury polskiej. 

W okresie międzywojennym bardzo wielkie zasługi w promocji Ostrowa Lednickiego i jego histo-
rycznego znaczenie miał ks. dr Franciszek Wawrzyniak (1884–1941), teolog i biolog algolog, członek 
Akademii Umiejętności, wielki społecznik „i pełen przykładnego uporu miłośnik regionalizmu 
wielkopolskiego”19. Był on animatorem wielu spotkań i uroczystości na Ostrowie Lednickim, w tym 
również tych o randze państwowej. Oprócz wielu innych zasług, dzięki jego staraniom, wybudowano 
na Ostrowie Lednickim Chatę Piastowską według projektu Stefana Cybichowskiego, która była 
schroniskiem dla turystów i miejscem czasowych prezentacji dziejów Ostrowa. 

Po II wojnie światowej szczególne znaczenie dla zdynamizowania działań nad szerzeniem wiedzy 
o Ostrowie Lednickim miały przygotowania do obchodów Milenium Polski i powołanie Komitetu 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego. Od momentu powołania Komitetu w 1949 r. w jego 
prace włączone były badania nad Ostrowem Lednickim, a jednocześnie zaczęto konstruować plany 
stworzenia w tym miejscu rezerwatu archeologicznego.

Pierwszym istotnym normatywnie dokumentem związanym z planami powołania muzeum skanse-
nu na Ostrowie Lednickim jest Decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie (Wy-
dział Architektury i Budownictwa) z 22 maja 1962 r. „w sprawie szczegółowej lokalizacji inwestycji 
budowlanych i stref ochronnych”, na mocy której ustalano szczegółową lokalizację „obiektów i urzą-
dzeń turystyczno-archeologiczno-muzealnych na Ostrowie Lednickim – należących do wsi Rybitwy 
pow. Gniezno oraz wsi Dziekanowice pow. Gniezno”, wskazując m.in., że „na tereny objęte niniejszą 
decyzją należy opracować szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego […], uzyska[ć] po-
zwolenia na realizację obiektów i urządzeń oraz urządzenia nad brzegiem jeziora w Dziekanowicach 
zieleni”20. Prace te jednak, jak można wywnioskować z zachowanych dokumentów, postępowały nie 
najlepiej, albowiem 26 lutego 1966 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Wy-
dział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, pismem skierowanym do Wydziału Kultury Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu wydało kolejną decyzję o lokalizacji szczegółowej 
„rezerwatu archeologicznego na Ostrowie Lednickim”, która uchylała decyzję z 22 maja 1962 r.21 
Od tego momentu sprawy związane z planowaniem i organizacją przestrzenną przyszłego rezerwatu 

19  E. Pelczyk, Ks. Franciszek Wawrzyniak (1884–1941) – społeczny kustosz Ostrowa Lednickiego, „Museion 
Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich” 2016, t. III, s. 137–153.
20  Archiwum Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [dalej: AMPPL], Decyzja o lokalizacji szczegółowej  
nr 20/62.
21  AMPPL: Decyzja o lokalizacji szczegółowej nr 6/66.
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– muzeum na tzw. dziś Małym Skansenie – zaczęły nabierać pewnego dynamizmu. Przeprowadzono 
liczne prace adaptacyjne, w tym m.in. w latach 1964–1965 na Mały Skansen przeniesiono z Gryżyny 
wiatrak typu koźlak, który według ówczesnych założeń miał stanowić wieżę widokową na wyspę22. 
W 1966 r. postawiono tam zagrodę z Imielna, mającą stanowić m.in. bazę terenową dla badaczy 
Ostrowa Lednickiego, a w latach 1970–1971 przeniesiono też XVIII-wieczny (powstały ok. 1770 r.)  
spichlerz z Majkowa oraz wstępnie adaptowano przestrzeń w wydzielonym na rezerwat obszarze. 
Przygotowano też w podstawowym zakresie przestrzeń Ostrowa Lednickiego do zwiedzania. Plan 
zagospodarowania całej przestrzeni został opracowany już w 1961 r. przez Miastoprojekt z Poznania, 
który był jednak modyfikowany w kolejnych latach.

Po tych działaniach przygotowawczych uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej [dalej: PPRN]  
w Gnieźnie z 19 grudnia 1968 r., od 1 stycznia 1969 r. oficjalnie powołano do życia „Pomnik Histo-
rii Narodu Polskiego – Rezerwat Archeologiczny na Ostrowiu [sic!] Lednickim – gromada Łubowo, 
jako placówkę badawczo-oświatową dla badań nad początkami Państwa Polskiego”23. W uzasadnie-
niu tej decyzji stwierdzono, że „Rezerwat Archeologiczny na Ostrowiu Lednickim jest Pomnikiem 
Historii Narodu Polskiego dla turystów całego kraju i zwiedzających turystów zagranicznych i dla 
przeprowadzenia dalszych badań, co było niemożliwe, kiedy rezerwatem zajmowa[no] się tylko doraź-
nie, jak również nie uregulowane były stosunki prawno-organizacyjne”. Następnie w uchwale PPRN 
w Gnieźnie z 11 grudnia 1969 r., gdzie muzeum nazwane jest „Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego na Lednicy”, PPRN w Gnieźnie „przekazało” muzeum lednickie pod zarząd Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej [dalej: PWRN] w Poznaniu. Według uchwały nowa podległość miała 
obowiązywać od 31 grudnia 1969 r.24 W uzasadnieniu tej decyzji napisano m.in., że „Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego na Lednicy powołane z dniem 1. I. 1969 r. […] Zgodnie z pismem kl. III-
85/23/69 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu […] ma być nadany charakter pla-
cówki autonomicznej, bezpośrednio podporządkowanej i finansowanej przez Wydział Kultury PWRN  
w Poznaniu. Wartości historyczne Lednicy stwarzają konieczność zorganizowania placówki  
o szerokim charakterze oddziaływania i znacznym wyeksponowaniu dziejów kształtowania się państwo-
wości polskiej X i XI w.”25. 

W 1970 r. PWRN w Poznaniu uchwałą z 30 stycznia, nawiązując do decyzji z poprzedniego roku, 
wyraziło zgodę na przejęcie Muzeum Początków Państwa Polskiego na Lednicy przez Wydział 
Kultury PPRN w Poznaniu od Wydziału Oświaty i Kultury PPRN w Gnieźnie. Uchwała weszła 
w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania decyzji od 1 stycznia 1970 r. i stanowiła, że „za-
daniem Muzeum [Początków Państwa Polskiego na Lednicy] jest gromadzenie, przechowywanie, 
konserwowanie, upowszechnianie i udostępnianie dóbr kultury z okresu archeologii wczesnodziejowej 
i początków Państwa Polskiego”.

W 1975 r. w porozumieniu z ministrem kultury i sztuki zarządzeniem wojewody poznańskiego  
z 14 sierpnia, po powstaniu muzeum w Gnieźnie, pierwotną nazwę muzeum lednickiego zmieniono 
na Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i nadano jej nowy statut, stanowiący załącznik do 
tego zarządzenia. Zarządzenie to weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 1975 r.

22  A.M. Wyrwa, Dzieło człowieka pod opieką Boga. Wiatrak z Gryżyny: najstarszy zachowany młyn wietrzny  
w Polsce i jego symboliczne przesłanie. Wprowadzenie do szerszych rozważań, „Studia Lednickie” 2018, t. XVII, 
s. 27–62.
23  Uchwała Nr 213/744/68 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie z 19 grudnia 1968 roku: 
1, paragraf 1, mps w AMPPL.
24  Uchwała nr 27/94/69 z 11 grudnia 1969 PPRN w Gnieźnie, mps w AMPPL.
25  Ibidem.
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005 _ Bożena Ewicz, Ksiądz dziekan  
dr Franciszek Wawrzyniak (1884–1941), 
1991, obraz olejny; zbiory Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy

Mimo bardzo wielu trudności, tak dawniej jak i współcześnie, Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, ze skromnego początkowo ośrodka w krótkim 
czasie rozwinęło się w jedno z największych muzeów typu skansenowskiego – na wolnym powietrzu  
w Polsce. Pierwotnie opiekowało się tylko ruinami na wyspie jeziora Lednica (zwanej „wyspą wład-
ców”, „świętą wyspą”, „chrzcielnicą Polski”), później dołączono do niego całą otulinę akwenu, 
następnie grodzisko z reliktami zabudowy architektonicznej w Gieczu (od 1984 r.) oraz grodzisko 
w Grzybowie koło Wrześni (od 1997 r.), a ostatnio również grodzisko w Radzimiu koło Murowanej 
Gośliny (badania muzeum od 2002 r.; pracownia muzeum od 2006 r.). Muzeum Pierwszych Piastów 
opiekuje się więc, pomijając Poznań i Gniezno, najważniejszymi obiektami dziedzictwa pierwszych 
Piastów – „Koroną Piastowską” na ziemiach polskich. 

W 1994 r. Ostrów Lednicki otrzymał zaszczytny tytuł Pomnika Historii nadany przez Prezydenta RP26.

Niezależnie od zabytkowej skansenowskiej przestrzeni archeologiczno-historycznej, w 1973 r. w mu-
zeum stworzono oddział etnograficzny, który w 1975 r. dał początek oddziałowi muzeum. Obecnie 
oprócz tworzonej tam z oryginalnych i rekonstruowanych obiektów ekspozycji wsi wielkopolskiej 
podlega mu jeszcze kilka pojedynczych przykładów budownictwa ludowego przeniesionych lub 
chronionych in situ, tj. m.in. obiekty w Lednogórze (Moraczewie), Rybitwach i Rogierówku27.

26  „Monitor Polski” 1994; akt nadania – Archiwum MPP na Lednicy, zespół 2, sygn. 1500.
27  O historii Wielkopolskiego Parku Etnograficznego patrz m.in. XXXV lat Wielkopolskiego Parku 
Etnograficznego w Dziekanowicach, op. cit., passim.
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006 _  Uchwała Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie z 19 grudnia 1968 r. (strona 1) powołująca „Pomnik Historii Narodu 
Polskiego – Rezerwat Archeologiczny na Ostrowiu [sic] Lednickim” – Muzeum Początków Państwa Polskiego – Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy; AMPPL
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Od 1969 r. organizatorami muzeum lednickiego byli kolejno: w pierwszych miesiącach od norma-
tywnego powołania muzeum (1968–1970) Powiatowa Rada Narodowa w Gnieźnie, a od początku 
1970 r. Wydział Kultury PWRN w Poznaniu, potem Wojewoda Wielkopolski, a od 1999 r., na 
mocy Ustawy o muzeach i Statutu Muzeum, nowym organizatorem został Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, który jest nim do dziś.

Rozpoczęta w latach 60. wieloaspektowa aranżacja przestrzeni Ostrowa i Małego Skansenu oraz 
Giecza i Grzybowa trwa do dziś. Ze względu na ograniczone środki pełna realizacja zadań z tym 
związanych będzie jednak jeszcze trwała.

Dążąc do dostosowywania Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy do najlepszych i bardzo 
nowoczesnych ośrodków muzealnych w Polsce i Europie, w latach 2007–2013 w ramach pro-
jektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2007–2013) „Rezerwaty 
archeologiczne dotyczące początków państwa polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” 
dokonano pierwszego etapu modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania 
na cele turystyczne i muzealne przestrzeni Ostrowa Lednickiego i rezerwatu w Gieczu oraz wy-
budowano obiekty w Grzybowie.

Obecnie trwają kolejne prace modernizacyjne – etap drugi, związane z wszechstronną moderni-
zacją głównej siedziby Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach nad jeziorem 
Lednica. Prace te realizowane są w ramach programu WRPO 2014+ „Dziedzictwo pierwszych 
Piastów. Rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy”. Ten etap działań modernizacyjnych związany jest z rozbudową, 
przebudową, modernizacją i wyposażeniem zespołu budynków folwarcznych w Dziekanowicach,  
w tym budynku, w którym znajdą się pracownie, magazyny zabytków szczególnej troski, archiwum, 
sala wystawy stałej (archeologicznej) i ekspozycji czasowych oraz aranżacja zagospodarowania 
przyrodniczego terenu wokół nich, tak aby stało się ono, jak mówiono i pisano o przestrzeni 
Ostrowa Lednickiego od okresu przedmuzealnego, „pomnikiem ukazującym początki Państwa  
i Narodu”. Zakończenie zaplanowano na połowę 2022 r. Jednocześnie przygotowywane są założenia 
prac modernizacyjnych trzeciego etapu – w jego ramach mają być wykonane zadania, na które 
w drugim etapie nie starczyło środków. Prace te związane są z przygotowaniem nowoczesnych 
pracowni konserwatorskich, magazynów antropologicznych i archeologicznych dla archeologicz-
nego materiału masowego, zaplecza gospodarczego oraz wieloaspektowego zagospodarowania 
całej otuliny muzeum zielenią. 

Obecnie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest muzeum wielooddziałowym (z Gieczem 
i Grzybowem), należącym do największych muzeów typu skansenowskiego w Polsce. Główna 
jego siedziba znajduje się w Dziekanowicach koło Gniezna, nad brzegiem jeziora Lednica, przy 
Ostrowie Lednickim, gdzie funkcjonuje jego największy skansenowski zespół muzealny. Pod 
względem kulturowym, przez prezentację dziedzictwa zgromadzonego w przestrzeni Ostrowa 
Lednickiego z całą jego piastowską historią i średniowieczną otuliną osadniczą oraz ukazanie 
wsi wielkopolskiej w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, jak w niewielu innych miejscach, 
w naturalnych warunkach przyrodniczych, przedstawia się pełną, wielobarwną historię dziejów 
kulturowych naszego społeczeństwa, z jego wielorakim dorobkiem kultury materialnej i duchowej. 

Tu pełnymi garściami można czerpać obszerną wiedzę o przeszłości i dorobku kulturowym na-
szego społeczeństwa na przestrzeni tysiąca lat i w znakomity sposób budować tożsamość kulturową 
poprzez syntetyczne ukazywanie historycznych korzeni naszego narodu. 

Mając na względzie czas, jaki był związany z tworzeniem podstaw organizacyjnych Muzeum Led-
nickiego/Muzeum Początków Państwa Polskiego/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – od idei 
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007_ Przestrzeń Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy [MPPL] z Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym [WPE] w Dzieka-
nowicach (na pierwszym planie) oraz Ostrowem Lednickim [OL] z wyspą Ledniczką [L] i Ptasią oraz infrastrukturą muzealno- 
-turystyczną na prawym, wschodnim brzegu jeziora Lednica – Małym Skansenem [MS – na drugim planie]; fot. P. Filipiuk

008 _ Gmach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2022, zbiory Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; 
fot. M. Jakubowska
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Albina Węsierskiego do dziś – bez większych zastrzeżeń możemy uznać, że muzeum opiekujące się 
przestrzenią Ostrowa Lednickiego, kontynuujące dzieła swych poprzedników od 166 lat (od 1856 r.), 
należy zaliczyć do najstarszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce.

***

Przedstawione w tych rozważaniach wybrane daty i wydarzenia ukazujące dzieje ośrodka muzealnego 
opartego na historycznym dziedzictwie zachowanym na Ostrowie Lednickim to jedynie przełomowe 
momenty w jego dziejach. I wcześniej, i później odnotować można różnorakie działania, zabiegi  
i starania społeczników, kolejnych dyrektorów i muzealników, którzy z wielkim oddaniem, w trudzie, 
budowali obraz tej wielooddziałowej instytucji, zabiegając o środki finansowe na jej rozwój (których 
nigdy nie otrzymywali w wymaganej wysokości). Wszystko po to, by to szczególne, historyczne 
miejsce nabrało należnych mu ze względu na jego rangę dla historii i kultury polskiej walorów  
i godnie mogło obrazować początki historycznej drogi naszej państwowości i rozwoju tysiącletniej 
kultury. Należy mieć nadzieję, że po wielu trudach obecne działania w znaczącym stopniu pozwolą 
na „ubranie” go w godne szaty należne książęco-królewskiej rezydencji pierwszych Piastów. 

Za trud włożony w budowę tego miejsca przez kilka pokoleń muzealników znamienne słowa po-
dziękowania pracownikom Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy we wpisie do Kroniki Muzeum  
z 6 października 2020 r. przekazał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego pan Jarosław Sellin. 
Dziękując, powiedział: „[…] za prowadzoną z pietyzmem opiekę nad jednym z najważniejszych miejsc 
w Polsce. My – Polacy – «wszyscy stąd». Jako historyk z wykształcenia czuję «ducha tego miejsca». Po lek-
turach Galla Anonima, Długosza, ale też powieści Kraszewskiego («Lubonie»!)28 to miejsce szczególnie 
porusza. Państwo polskie dziękuje muzealnikom z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za ich pracę”.

28  Patrz m.in. wydanie: J.I. Kraszewski, Lubonie, Warszawa 2021.

Prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa

Historyk i archeolog. Pracownik naukowy Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Prowadzi 
wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania archeologiczno-historyczne, architektoniczne, 
przyrodnicze i specjalistyczne z zakresu nauk fizyko-chemicznych nad dziejami wczesnego 
średniowiecza w Polsce, historii monastycyzmu, szczególnie zakonu cystersów, studia  
z zakresu kultury materialnej i architektury wczesnośredniowiecznej Polski i Europy  
oraz historii archeologii, muzeologii i percepcji działalności muzeów we współczesnym 
społeczeństwie. Opublikował ponad 622 prace naukowe, popularnonaukowe i opracowania 
publicystyczne. Został uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego” i innymi. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4370-6877
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Jan Maćkowiak

Muzealnictwo jako kontynuacja misji  
upowszechniania wiedzy i umiejętności 
praktycznych: Muzeum Narodowe Rolnictwa 
w Szreniawie w służbie tradycji  
warszawskiego Muzeum Przemysłu  
i Rolnictwa

W kolejnych okresach historycznych muzea postrzegane były przez współczesnych w sposób odmien-
ny, nadawano im wiele rozmaitych znaczeń, przypisywano „różnorodne pojęcia i wyobrażenia na 
temat zadań, celów i funkcji organizacji zbiorów i treści merytorycznych”1. Nie do uniknięcia okazało 

1  W. Gluziński, U podstaw muzeologii, Warszawa 1980, s. 97; cyt. za: K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń, 
Kraków 2013, s. 58.

001 _ Widok przedwojennego budynku Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Wydawnictwo jubileuszowe Pięćdziesię-
ciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1875–1925, Warszawa 1926, zbory Biblioteka MNRiPR-S, sygn. 2770
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się oddziaływanie otoczenia zewnętrznego, a więc polityczno-prawnego, a także ekonomicznego. 
Muzea musiały zmieniać się wraz z czasami, w których przyszło im działać, i przystosowywać do 
nich sposoby oraz formy aktywności. Odpowiadając na zmieniające się oczekiwania, aktualizowały 
zarówno swoje zbiory, organizację wewnętrzną, jak i założenia programowe. Tak jak w wypadku 
innych muzeów, to potrzeba2 zrodziła powstanie muzeów rolnictwa w Polsce, była ich źródłem  
i podstawą istnienia. Troska o rozwiązywanie aktualnych problemów determinowała zaś sposoby 
realizacji misji muzeów. Powodowała, że instytucje te wychodziły daleko poza powszechnie przyjęte 
funkcje kolekcjonerskie czy konserwatorskie.

W dwa lata po powstania Muzeum w Szreniawie (w 1966) ukazał się artykuł pod znamiennym, 
jak na ówczesne czasy, tytułem Muzeum, które pragnie nawiązać do tradycji swego poprzednika. Mu-
zeum rolnictwa w Szreniawie3. Napisał go pierwszy dyrektor i organizator tej instytucji muzealnej  
– dr Władysław Rogala. Wyjątkowość tego tekstu polegała na deklaracji nawiązania do dorobku  
i tradycji Muzeum Przemysłu i Rolnictwa działającego w okresie zaborów i w latach międzywojen-
nych. Muzeum to, tak jak inne w tym czasie, powstało w wyniku społecznej potrzeby umacniania 
tożsamości narodowej i miało „przyczynić się do rozwoju Królestwa Polskiego pod względem 
gospodarczym i kulturowym oraz […] zajmować się szerzeniem wiedzy praktycznej, szkoleniem 
zawodowym we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza przemysłu i rolnictwa, rzemiosła i oświaty”4. 
W ten sposób praktyczne umiejętności, a więc to, co przydatne i pożyteczne w danym momencie dla 
funkcjonowania muzeum, korzystne i odpowiednie do czasu, w którym działa, stawało się jednym 
z podstawowych celów działania. Zarówno ojcowie założyciele muzeum, jak i ogół społeczeństwa, 
doskonale rozumieli, że przy braku niepodległości, polskiego szkolnictwa zawodowego, polskich 
jednostek naukowych realizacja celów muzealnych, np. gromadzenie zbiorów, stały się swego rodzaju 
„płaszczem ochronnym wobec zaborów”5. „Z trudem osiągane niewielkie dochody zmuszone jest 
Muzeum obracać na cele pilniejsze i przynoszące więcej bezpośredniego pożytku”6.

Na czym zatem polegała wyjątkowość Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, co powoduje, że uważamy je do 
dzisiaj za „niedościgniony wzór” muzealnictwa rolniczego w Polsce? Jakie oczekiwania stawiało społe-
czeństwo polskie tego typu instytucji w minionych czasach, a jaką rolę przypisujemy muzeum dzisiaj?

W artykule zostaną przedstawione podejmowane przez muzeum warszawskie cele i ambitne zadania, 
które spełniało od początku, tj. od roku 1875 do 1951, kiedy to definitywnie zakończyło swoją dzia-
łalność. Na tym tle pokazane zostaną przykłady funkcjonowania Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, 
któremu przyszło istnieć w odmiennych warunkach zarówno politycznych, jak i ekonomicznych. 

2  Znaczenie społecznej potrzeby przy budowaniu instytucji muzealnej – patrz: J. Wrede, Muzeum i wspólnota, 
„Biuletyn Programowy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów” 2014, nr 12, s. 6–8;  
o tożsamości narodowej jako ważnym celu przyświecającym twórcom kolekcji muzealnych pisze K. Barańska, 
Pojęcie misji a nowoczesne zarządzanie muzeum, „Opuscula Musealia” 2004, z. 13, s. 34–37, gdzie także 
autorka zwraca uwagę na inne trwałe cele i zadania towarzyszące twórcom muzeów, np. badania naukowe, 
życie kulturalne, działalność wystawienniczą czy popularyzację wiedzy.
3  W. Rogala, Muzeum, które pragnie nawiązać do tradycji swego poprzednika. Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, 
„Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków” 1966, nr 64, s. 133–139.
4  Ibidem, s. 133; por. także: Dwudziestopięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1875–1900, 
Warszawa 1901, s. 3. Tam też na s. 4 wymienieni zostali założyciele muzeum, którzy przeznaczyli co najmniej 
3 tys. rubli na jego rzecz.
5  J. Maćkowiak, Złożona historia – misja Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego  
w Szreniawie, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 
2009, t. 25, s. 21.
6  Dwudziestopięciolecie Muzeum…, op. cit., s. 16. Autor tej broszury uznał w ten sposób za istotniejszą  
– od np. gromadzenia zbiorów czy organizacji wystaw – aktywność muzeum na innych polach.
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Przybliżone zostanie zarówno to, co nawiązywało do tradycji warszawskiej instytucji, jak i dzia-
łania, których podejmowanie było wskazane ze względu na odmienne warunki funkcjonowania. 
Prześledzenie przeszłości obu instytucji pokazuje wyraźnie, jak otoczenie wpływało na role i za-
dania, jakie podejmowały te placówki. Już na początku naszych rozważań warto pokazać odrębne 
drogi ich finansowania i zdobywania przez nie niezbędnych funduszy. Nadany w 1875 r. Statut7 
uniemożliwiał korzystanie z dotacji państwowych zaborcy, a podstawą finansowania był fundusz 
zakładowy składający się ze środków założycieli, składek członkowskich, darowizn i dochodów 
własnych, a także (po 1945) kredytów na odbudowę obiektów8. Chcąc funkcjonować, muzeum 
musiało zarabiać – czy to pobierając pieniądze za bilety wstępu, czy za wynajem pomieszczeń, udział 
w kursach, badania laboratoryjne, udział w szkoleniach lub pokazach. Dopiero po 1900 r. pojawiły 
się pierwsze dotacje, które w Polsce wyzwolonej nabrały stałego charakteru9. Niemniej trudności 
finansowe towarzyszyły muzeum do końca działalności, tj. do 1951 r., i wpływały na podejmowane 
formy pracy. Aktywność nowej instytucji przejawiała się w jej początkach w tworzeniu materialnych 
podstaw, a zwieńczeniem było zakupienie i adaptacja na cele muzealne budynku przy Krakowskim 
Przedmieściu 6610. W budynku tym w latach następnych znajdowały pomieszczenia różne instytucje, 
stowarzyszenia i wydawnictwa, a nawet sklepy11, a opłaty za ich wynajem uzupełniały tak potrzebne 
środki finansowe muzeum.

Gromadzenie zbiorów „[…] aczkolwiek rozpoczęte zaraz od początków istnienia instytucji stanowiło 
najsłabszą stronę działalności. [...] zbiory muzeum gromadziły się tylko, wyłącznie prawie drogą ofiar, 
na ten cel bowiem żadnych środków specjalnych instytucja nie posiadała”12.

Pomimo pojawiania się różnorodnych trudności, również po powstaniu odrodzonego państwa 
polskiego, następował rozwój kolekcji muzealnych, szczególnie zbiorów związanych z rolnictwem 
i przemysłem, co umożliwiło powstanie odrębnego Muzeum Rolnictwa13. Według Stanisława Le-
śniowskiego „zbiory rolnicze muszą mieć nie tylko charakter naukowy i muzealny, lecz powinny 
odpowiadać potrzebom praktycznego życia. Muszą one służyć do celów dydaktycznych, ekonomicz-
nych, a nawet handlowych”14.

7  W. Rogala, Wieś i rolnictwo w działalności muzealnictwa rolniczego wsi, „Rocznik Muzeum Rolnictwa  
w Szreniawie” 1975, t. 8, s. 22–23; B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa w Warszawie (1875–1939), cz. 1, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie” 
1986, t. 15, s. 194, gdzie też mowa o wcześniejszych inicjatywach założenia warszawskiego muzeum; Ustawa 
Warszawskiego Muzeum Przemysłowego i Rolniczego, Warszawa, 5 czerwca 1875 – załącznik do: W. Rogala, Wieś 
i rolnictwo…, op. cit., s. 107–110.
8  W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 60–61, 69, 71–74; D. Kamiński, Historia miejsca, dzieje posesji przy 
Krakowskim Przedmieściu 66 na przestrzeni wieków, Warszawa 2010, s. 38.
9  D. Kamiński, op. cit., s. 65; B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 1, op. cit., s. 201–204.
10  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 1, op. cit., s. 201–204, gdzie szerzej o bazie muzeum  
w latach następnych. Budynek ten obecnie stanowi siedzibę Instytutu Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa 
oraz Głównej Biblioteki Rolniczej. Przed zakupem (1885 r.) muzeum wynajmowało osiem sal w budynku przy 
placu Krasińskich. Poprzez darowizny i zakupy w dawnych latach baza poszerzyła się m.in. o stację w Świdrze 
czy budynek przy Składowej 3 darowany przez Ludwika Natansona.
11  Wymienia je D. Kamiński, op. cit., s. 48; W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 18.
12  Pięćdziesięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1875–1925, Warszawa 1926, s. 12; szerzej 
o zbiorach wypowiedziała się B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 1, op. cit., s. 207–247.
13  Między innymi w tej sprawie wypowiedział się I Kongres Rolniczy w 1924 r., por. B. Zamelska, Funkcje 
społeczno-pedagogiczne…, cz. 1, op. cit., s. 226; W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 44–45. S. Leśniowski 
(1871–1957) to długoletni dyrektor Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1924–1951).
14  Cyt. za: W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 44.
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Popularyzacji zagadnień techniki i przemysłu miały służyć gromadzone zbiory z tego zakresu, które po 
wzbogaceniu przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (1925) stały się zaczynem odrębnego Muzeum 
Techniki i Przemysłu (1933), podległego w pierwszym okresie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa15.

W 1896 r. przejęte zostały przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa bogate zbiory muzeum etnograficz-
nego. Rozrastały się też zbiory przyrodnicze, gromadzone od samego początku, tj. od 1875 r. aż do 
likwidacji działu. Część z nich została przekazana do Muzeum Rolnictwa z chwilą jego utworzenia 
(1925), a reszta wzmocniła jako depozyt Państwowe Muzeum Zoologiczne oraz przeszła na rzecz 
Instytutu Geologicznego. Także zbiory archeologiczne, które stanowiły od 1896 r. odrębny dział 
wykopalisk, przekazano do nowo utworzonego w 1928 r. Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie16. Wszystko to prowadziło do wykrystalizowania się w Muzeum Przemysłu i Rolnic-
twa trzech głównych kierunków kolekcjonerskich i wystawienniczych: etnograficznego, rolniczego 
i przemysłowego17.

Zbiory, które zdołano zgromadzić w okresie funkcjonowania Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
(1875–1939), nie zawsze stanowiły cel i sedno jego pracy. Nie zawsze też budowa kolekcji stawiana 
była na pierwszym planie. Niemniej należy podkreślić, że twórcy muzeum rozumieli rozbudowę 
zbiorów jako sens i punkt wyjścia do wszelkich podejmowanych działań18.

Szczupłość zbiorów19 i brak własnych lokali do organizacji wystaw oraz ograniczone środki finan-
sowe, a przede wszystkim potrzeba skupienia się na realizacji innych ważnych społecznie celów 
przyjętych przez zarząd muzeum, odsuwały na dalszy plan organizację ekspozycji stałych opartych 
na posiadanych zasobach20. Zapisy pierwszego statutu natomiast ograniczały organizację wystaw 
czasowych tylko do własnych pomieszczeń. Pomimo to „bezwłocznie po zatwierdzeniu ustawy,  
w wynajętym przy placu Krasińskich lokalu umieszczono muzeum, na które złożyło się z górą 2000 
rozmaitych okazów z działów przemysłu i rolnictwa”21. Stanowiło to początek Muzeum Rzemiosła 
i Sztuki Stosowanej.

Działalność wystawiennicza muzeum sprowadzała się do dwóch rodzajów:
– wystaw stałych organizowanych we własnych pomieszczeniach,
– wystaw czasowych we własnych lokalach lub innych instytucjach.

Po wielu latach przygotowań, w 1905 r. udostępniono społeczeństwu stałą wystawę wszystkich 
zbiorów muzeum w 12 salach i na antresoli w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 66.

15  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 1, op. cit., s. 235–240. Tak było z wynajęciem lokali  
w Towarzystwie Popierania Przemysłu Ludowego z przeznaczeniem dla Muzeum Przemysłu i Techniki.
16  Ibidem, s. 214–216; B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
w Warszawie (1875–1939), cz. 2, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie” 1987, t. 16, s. 78.
17  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 1, op. cit., s. 206. W 1935 r. przebudowano część 
gmachu głównego z przeznaczeniem na zbiory rolnicze. Rozrastające się zbiory przemysłu i techniki 
umieszczono w lokalach Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego.
18  O znaczeniu kolekcji w działalności muzeum patrz: K. Barańska, Muzeum w sieci…, op. cit., s. 67–91.
19  Por. przypis 4 i 12; J. Leski, Zbiory Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, Warszawa 1905, s. 1.
20  Dwudziestopięciolecie Muzeum…, op. cit., s. 4, 13–14; Ustawa Warszawskiego Muzeum Przemysłowego 
i Rolniczego…, op. cit., paragraf 20, s. 109. Dopiero zmiana statutu w 1899 r. złagodziła restrykcje przepisu, 
umożliwiając podjęcie szerszej działalności.
21  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 2, op. cit., s. 75–76, 118–119. Muzeum to działało 
do 1936 r. i nigdy go nie reaktywowano. W początkowym okresie muzeum mieściło się w ośmiu salach 
wynajętych od Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (do 1907 r.), a następnie mieściło się w siedzibie przy 
ul. Chmielnej 52.
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Prezentowane na tej wystawie zbiory przyrodnicze to liczne artefakty mineralogiczne, geologiczne  
i botaniczne, których dopełnieniem były bogate zbiory zoologiczne22. Dla rolników istotne znaczenie 
miało ukazanie kolekcji roślin uprawnych oraz zwrócenie uwagi na problematykę ochrony roślin 
poprzez prezentację okazów zniszczonych przez choroby i szkodniki. Przy niskim poziomie wiedzy 
rolniczej miało to ogromne znaczenie edukacyjne.

Rozwój stałych ekspozycji nastąpił dopiero po 1929 r., kiedy to opracowano nowy program dzia-
łalności muzeum oraz przyjęto nowe kierunki gromadzenia zbiorów. Nad częścią etnograficzną od 
1921 r. czuwał prof. Eugeniusz Frankowski, który opracował jej cele i zadania23. Ta bogata w zbiory 
wystawa spłonęła wraz z budynkiem w 1939 r.

W wyniku prac organizacyjnych prowadzonych od 1929 r., w warszawskim muzeum udostępniono 
pierwszą w Polsce ekspozycję zbiorów przemysłowo-technicznych (w 1933). Ze względu na rozwój 
kolekcji, na jej prezentowanie wydzierżawiono pomieszczenia w gmachu Towarzystwa Popierania 
Rzemiosła Krajowego24.

Wspomniana wyżej ekspozycja przyrodnicza, zawierająca istotne elementy związane z rolnictwem, 
zyskała zwolenników dalszego jej rozwoju w kształcie przyjętych po 1924 r. planów powołania Mu-
zeum Rolnictwa. Placówka miała stać się ważnym pośrednikiem w przekazywaniu wiedzy rolnikom, 
a tym samym miała pomagać w przyswajaniu wiedzy fachowej i wykorzystaniu jej w codziennym 
życiu zawodowym. Z założeń programowych25, ze względu na brak pomieszczeń, w 1927 r. zreali-
zowano udostępnienie tylko działów gleboznawstwa, ochrony roślin, ogrodnictwa i pszczelarstwa. 
Rozległy zakres ekspozycji, odpowiedni dobór eksponatów i układ problemowy pokazywały ogólny 
obraz rozwoju polskiego rolnictwa26. Adresat wystawy – środowiska rolnicze – zyskiwał poważny 
oręż w kształtowaniu aktywnych postaw wobec potrzeby upowszechniania wiedzy zawodowej  
i podnoszenia poziomu gospodarowania.

Brak własnej siedziby we wczesnym okresie działalności Muzeum Przemysłu i Rolnictwa nie prze-
szkodził w organizowaniu wystaw czasowych. Przygotowywano ekspozycje przemysłu i rękodzieła,  
w tym prac kobiet. Ogółem w ciągu 25 lat urządzono 23 prezentacje czasowe o różnorodnej tematyce, 

22  Uzyskano lokale po przeniesieniu Sali Rysunków i Stacji Oceny Nasion oraz opuszczeniu pomieszczeń 
mieszkalnych w gmachu głównym. B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 2, op. cit., s. 77–81; 
M. Elas, Muzeum Etnograficzne w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2016, t. 31, s. 177–178. Zbiory geologiczne zostały częściowo 
przekazane na rzecz Instytutu Geologicznego, a zoologiczne w 1937 r. Muzeum Zoologicznemu. B. Zamelska, 
Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 2, op. cit., s. 86.
23  E. Frankowski, Muzeum Etnograficzne [w:] Pięćdziesięciolecie Muzeum…, op. cit., s. 53–58. Warto 
wspomnieć, że prof. E. Frankowski był autorem koncepcji Muzeum Ludu Polskiego w Poznaniu, o czym pisze 
S. Błaszczyk, Muzeum Ludu Polskiego w Poznaniu wg koncepcji Eugeniusza Frankowskiego, „Etnografia Polska” 
1987, t. XXXI, s. 61–75; S. Leśniowski, Streszczenie historii Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, rkps w zbiorach 
Archiwum Państwowego w Warszawie, sygn. 146/9, s. 15–16.
24  Korzystano przy jego organizacji z doświadczeń zagranicznych.
25  Muzeum miało składać się z następujących działów: statystyki i ekonomiki rolniczej, gleboznawstwa, 
produkcji roślinnej, przemysłu rolnego, maszyn rolniczych, ochrony roślin, ogrodnictwa, pszczelnictwa, 
produkcji zwierzęcej, rybactwa i melioracji rolnych, szkolnictwa rolniczego i pomocy szkolnych – i miało 
posiadać własny gmach. O wystawie rolniczej patrz: B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 2,  
op. cit., s. 91–99; W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 45–54.
26  W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 55. W 1939 r. istniały działy gleboznawstwa, produkcji roślinnej, 
ochrony roślin, leśnictwa i łowiectwa, ogrodnictwa i pszczelarstwa, jedwabnictwa, hodowli drobiu i zwierząt 
futerkowych.
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na których zgromadzono 3401 wystawców i przyznano 1824 różnorodne nagrody27. O znaczeniu 
przypisywanym przez współczesnych tej formie działalności instytucji świadczyć może cytat z oko-
licznościowej broszury wydanej z okazji 25-lecia placówki. „Pamiętać bowiem należy, że działalność 
Muzeum ma na celu popieranie pracy ekonomicznej, jej pomaganie społeczeństwa nauką, wzorami, 
rozmaitymi pracowniami i stacjami naukowymi”28.

W okresie międzywojennym zorganizowano znacznie mniej wystaw, ale miały one charakter ogól-
nokrajowy i wiązały się z aktualnymi potrzebami gospodarczymi. Pierwszą z nich była ekspozycja 
„Polski Len”, a jej celem było przekonanie społeczeństwa o wartościach krajowego surowca i potrzebie 
tworzenia trwałych podstaw jego uprawy.

Aktualne cele przyświecały również organizacji wystawy „Nasze lasy”, mającej za zadanie poruszyć 
opinię publiczną w kierunku czujności nad zagrożonymi bogactwami państwa i dać sposobność 
rzeczowej oceny wysiłków i wyników gospodarki leśnej29.

Wszystkie wspomniane wyżej wystawy czasowe w dzisiejszym rozumieniu wykraczały poza funkcje, 
które przypisujemy współczesnej instytucji muzealnej. Przyświecały im jednak cele związane z sytu-
acją społeczną, gospodarczą i polityczną narodu. Czy to w czasie zaborów, czy w Polsce wyzwolonej, 
praca muzeum wynikała z aktualnych potrzeb, a podejmowana tematyka ekspozycji miała wzbogacać 
wiedzę i umiejętności praktyczne zwiedzających, popularyzować rodzimą, polska wytwórczość, 
zwracać uwagę na aktualne problemy wytwórców, w tym np. na pracę zawodową kobiet30, wzmac-
niać tożsamość narodową. Wystawy były środkiem upowszechniania wiedzy rolniczej, sprzyjały 
rozwojowi krajowych gatunków roślin i rodzimego nasiennictwa oraz krzewieniu nowych metod 
hodowli. Miały przygotowywać społeczeństwo w okresie zaborów do samodzielności gospodarczej 
i politycznej po odzyskaniu niepodległości31.

Według Leśniowskiego: „[…] nowoczesne muzeum oprócz działalności typowo wystawienniczej 
powinno popularyzować wiedzę rolniczą przy pomocy odczytów, pokazów filmowych, wystaw 
czasowych i kursów dokształcających”32.

Już w roku 1876 muzeum otworzyło swoją pierwszą pracownię – Pracownię Chemiczną – która pro-
wadziła badania na rzecz rolnictwa i przemysłu bez przerwy do 1939 r.33 Kolejna pracownia naukowa 
to jedna z pierwszych w Europie (1880) Stacja Oceny Nasion, działająca z różnym nasileniem do 

27  Dwudziestopięciolecie Muzeum…, op. cit., s. 15. Szeroko o wystawach czasowych pisze B. Zamelska, Funkcje 
społeczno-pedagogiczne…, cz. 2, op. cit., s. 105–132.
28  Dwudziestopięciolecie Muzeum…, op. cit., s. 27–29.
29  Cyt. za: B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 2, op. cit., s. 122.
30  Wystawy wpisywały się w ruch emancypacji kobiet, walkę o ich równouprawnienie ekonomiczne 
i społeczne. Miały inspirować do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, samokształcenia i podnoszenia wiedzy 
ogólnej kobiet.
31  Działalności wystawienniczej nie udało się wznowić po 1945 r. pomimo podjęcia odbudowy gmachu, 
opracowania statutu i programu działania oraz zapoczątkowania zbierania eksponatów.
32  S. Leśniowski, op. cit., s. 2; W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 45; M. Treter, Muzea współczesne, 
Warszawa 2019, na s. 63 pisze, że ,,racjonalne prowadzenie muzeum nie jest ani przybytkiem nudy i martwoty 
[…] lecz instytucją naukową”. Natomiast K. Barańska w Pojęcie misji…, op. cit., s. 35, pisze o znaczeniu nauki 
w działalności muzeów i podaje literaturę z tym zagadnieniem związaną.
33  Początkowo mieściła się przy ul. Miodowej, a następnie przeniesiono ją na Krakowskie Przedmieście.  
M. Kowalski, Pracownia chemiczna [w:] Pięćdziesięciolecie Muzeum…, op. cit., s. 45–47; B. Zamelska, Funkcje 
społeczno-pedagogiczne Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1875–1939), cz. 3, „Rocznik Muzeum 
Narodowego Rolnictwa w Szreniawie” 1989, t. 17, s. 123–127; D. Kamiński, op. cit., s. 36–37.
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1948 r., kiedy to została upaństwowiona. Jej znaczenie i imponujący dorobek wiązały się z aktualnym 
stanem i potrzebami rolnictwa. Praktyczne cele badań nad nasionami zbóż, aklimatyzacją nowych 
gatunków roślin, chorobami i szkodnikami czy paszami stawiały stację wśród czołowych placówek 
tego typu w Europie34. Usytuowana na tyłach posesji przy Krakowskim Przedmieściu (od 1896), 
dysponowała poletkiem doświadczalnym, które w 1900 r. przeniesiono do Kazimierza nad Wisłą, 
gdzie prowadzono między innymi badania nad aklimatyzacją roślin pastewnych35.

Do czasu uzyskania niepodległości powstały kolejne stacje i pracownie badawcze, były to:

– Pracownia Meteorologiczna (1885);

– Pracownia Geologiczna i Gleboznawcza (1902);

– Stacja Oceny Maszyn (1903);

– Pracownia Antropologiczna (1905);

– Pracownia Przemysłu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej (1913).

Część z nich z chwilą odrodzenia państwowości polskiej została przekazana przez Komitet Muzeum na 
rzecz państwa z całym dorobkiem naukowym i materialnym36. Krótkotrwała, aczkolwiek niezwykle 
nowatorska inicjatywa powołania ośrodka badawczego oceny maszyn rolniczych (1905 – rozwiązanie) 
nie mogła poszczycić się znaczniejszymi osiągnięciami. Podkreślić należy jednak zwrócenie uwagi 
przez inicjatorów placówki na konieczność badania narzędzi rolniczych pod względem ich jakości 
i działania, co kontynuowała katedra mechaniki SGGW w Warszawie37.

Do 1939 r. – z różnymi okresami aktywności wynikającymi z trudności finansowych i zmian or-
ganizacyjnych – dotrwała Pracownia Fizyczna, do której przynależało obserwatorium w Świdrze38. 

Bezpośrednio z potrzebami przemysłu fermentacyjnego i bakteriologii rolnej oraz doszkalania pra-
cowników wiązało się powstanie Instytutu Fermentacyjnego (1910)39.

Wobec zaniedbań w Polsce w zakresie naukowej organizacji pracy Komitet Muzeum zgodził się na 
przyjęcie do siedziby muzeum (1924) nowej placówki zajmującej się tymi zagadnieniami – Instytutu 
Naukowej Organizacji Pracy, który usamodzielnił się już w 1933 r. Sekcja Rolna tego Instytutu 
zgromadziła wielu wybitnych naukowców ekonomii rolnej i praktyków, którzy między innymi 
opracowali wytyczne oraz porady służące produkcji rolnej40.

34  Dwudziestopięciolecie Muzeum…, op. cit., s. 10–13; S. Weigelt, Stacja Oceny Nasion [w:] Pięćdziesięciolecie 
Muzeum…, op. cit., s. 48–59; Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, Warszawa 1929, s. 6; 
D. Kamiński, op. cit., s. 40; B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 3, op. cit., s. 127–133.
35  D. Kamiński, op. cit., s. 39; B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 3, op. cit., s. 129.
36  J. Maćkowiak, A Museum of History, Natural History, Ethnography, or Perhaps of Agricultural Technology – 
Simply: the National Museum of Agriculture and Agricultural-Food Industry, „Muzeologia” 2018, t. 18, s. 164; 
D. Kamiński, op. cit., s. 49; B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 3, op. cit., s. 139–142; 
Pięćdziesięciolecie Muzeum…, op. cit., s. 20.
37  Ibidem, s. 142–143.
38  W 1924 r. przemianowano pracownię na Instytut Fizyki, a obserwatorium uzyskało autonomię dopiero 
w 1937 r. Warto zauważyć, że prace badawcze prowadziła w pracowni Maria Skłodowska-Curie. Próby 
reaktywowania instytutu po 1945 r. nie dały rezultatu. B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 3, 
op. cit., s. 136.
39  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 3, op. cit., s. 143–153.
40  Jedną z przyczyn usamodzielnienia się instytutu były trudności finansowe muzeum, a zapobiec można było 
im poprzez nadanie autonomii jego placówkom. B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 3, op. cit., 
s. 153–157.
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Dwa kolejne instytuty powołane w okresie międzywojennym, organizacyjnie powiązane z mu-
zeum, funkcjonowały jednak jako autonomiczne jednostki. Pierwszym z nich był Instytut Badania 
Stanu Gospodarczego Ziem Wschodnich (1925) – przykład pełnego zaangażowania się instytucji 
w rozwiązywanie aktualnych problemów tych ziem. Drugi, Instytut Wełnoznawczy (1929), został 
powołany jako reakcja na potrzebę rozwinięcia hodowli owiec, której celem miało być zaspokajanie 
potrzeb krajowych i uniezależnienie od zagranicznych producentów. Trudności finansowe muzeum, 
mimo niewątpliwych osiągnięć i prowadzonych szkoleń oraz akcji odczytowych, publikowania 
wyników badań, spowodowały, że działalność pierwszego z nich w 1933 r. zawieszono, a drugi 
włączono w ramy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego41.

Mimo obostrzeń prawnych w początkowym okresie funkcjonowania, celem podstawowym podej-
mowanych działań było dokształcanie zawodowe. Niedostateczny rozwój polskiego szkolnictwa 
zarówno w czasach zaboru rosyjskiego, jak i w okresie międzywojennym czy także w pierwszych 
latach po II wojnie światowej, wymagał podjęcia działań oświatowych. Muzeum w poważny spo-
sób wypełniało lukę w systemie szkolnictwa zawodowego. Były to różnorodne formy dydaktyczne 
uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie rzemiosła, rolnictwa i przemysłu oraz różnorodne 
formy popularyzacji wiedzy, takie jak odczyty, pogadanki radiowe, wydawnictwa i filmy. Nie sposób 
jest w krótkiej formie referatowej przedstawić ich wielość i różnorodność. Odwołam się zatem do 
najistotniejszych przykładów podanych na ten temat w literaturze.

Po pierwszym cyklu szkoleń podjętych już w pierwszych latach istnienia muzeum, zgodnie z obo-
wiązującym statutem, odnotowujemy lekcje rysunków w tzw. salach rysunkowych z wykorzystaniem 

41  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 3, op. cit., s. 158–160.

002 – Instytut Przemysłu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Wydawnictwo 
jubileuszowe Pięćdziesięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1875-1925, Warszawa 1926, zbiory Biblioteka 
MNRiPR-S, sygn. 2770
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zgromadzonych tam zbiorów42. Zgodnie z możliwościami wskazanymi w nowym statucie (1899) po-
wołano Klasy Rzemieślniczo-Przemysłowe, których celem było podniesienie poziomu wykształcenia 
rzemieślników i robotników. Stały się one w Polsce wyzwolonej wzorem dla budowania szkolnictwa 
zawodowego43. Po ich likwidacji w ich miejsce (1923), zgodnie z obowiązującymi przepisami, muzeum 
uruchomiło trzy szkoły dokształcające:

– dla monterów-elektryków44 (1924–1939);
– dla cukrowników (1924–1933);
– szkołę graficzną (1926–1933).

Te dwie ostanie w wyniku ogromnych trudności finansowych, podobnie jak w przypadku wspo-
mnianych wyżej instytutów badawczych, zaprzestały działalności45.

Potrzeba intensyfikacji produkcji przy niskim poziomie wiedzy rolniczej i oczekiwania powiąza-
ne z dążeniem do podniesienia poziomu gospodarowania zainspirowały starania o uruchomie-
nie Kursów Przemysłowo-Rolniczych. Uzyskano zgodę władz zaborczych na ich uruchomienie  
z językiem wykładowym polskim, a w 1915 r. władze niemieckie udzieliły zgody na prowadzenie 
Wyższej Szkoły Rolniczej. O randze tych kursów niech świadczy fakt, że Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego przyjęła program nakreślony na podstawie doświadczeń kursów Wyższej 
Szkoły Rolniczej46. 

W zakresie szkolenia zawodowego prowadzone były kursy cukrownicze oraz gorzelnicze47. Innego 
typu kursy organizowano dla monterów obsługujących młocarnie parowe, mechaników rolniczych 
i kowali wiejskich. Były to kursy wieczorowe (trwające 3 miesiące) oraz stacjonarne, skrócone do 
dwóch tygodni48. Muzeum w okresie międzywojennym było jedyną placówką systematycznie 
kształcącą także meliorantów. Kurs trwał dwa półrocza zimowe i obejmował wykłady w jednym,  
a praktykę w drugim półroczu49. 

Wśród wielu działań wzmacniających wiedzę praktyczną pracowników wyróżniają się Kursy 
Rolnicze im. Stanisława Staszica (1926–1951), które miały charakter korespondencyjny, cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem rolników praktyków i znalazły szerokie poparcie społeczne. 
Program obejmował przedmioty zawodowe, a pionierska metoda nauczania polegała na samo-
dzielnym studiowaniu wysyłanych przez organizatorów wykładów (sześć tygodniowo). O zasięgu 
kursów niech świadczy liczba 31 500 zapisów w ciągu 10 lat (1925–1935), pomimo że były 

42  Por. przypis 23; B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 
(1875–1939), cz. 4, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie” 1992, t. 18, s. 193–196.
43  Ibidem, s. 196–201. Szkoła funkcjonowała od 1906 r. Należy pamiętać, że władze oświatowe z wyjątkiem 
szkolnictwa rolniczego nie opracowały do 1932 r. planu szkolnictwa zawodowego.
44  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 4, op. cit., s. 202–207. Szkoła Monterów-Elektryków 
pod firmą St. Leśniowskiego działała także w czasie II wojny światowej, S. Leśniowski, op. cit., s. 24.
45  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 4, op. cit., s. 207–211.
46  Ibidem, s. 211–224. Autorka podaje, że ogółem wykształcono 1487 osób, wśród których znaleźli się przyszli 
profesorowie wyższych uczelni rolniczych. Majątek tych szkół został łącznie z biblioteką przekazany na rzecz SGGW.
47  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 4, op. cit., s. 147–149.
48  Ibidem, s. 225–228. Kursy prowadzone były przed i po I wojnie światowej.
49  Ibidem, autorka na s. 238 pisze, że po 1945 r. podjęto ich reaktywację jako zlecone kursy dla pomocników 
technicznych. Por. też: H. Ignatowicz, Powojenne losy Muzeum Przemysłu Rolniczego w Warszawie (1945–1951), 
„Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2016, t. 31, s. 154.
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kursami płatnymi50. Wykłady opracowane przez wybitnych przedstawicieli nauk rolniczych 
wydawane przez organizatorów przyczyniały się do rozwoju piśmiennictwa rolniczego51. Kursy 
miały także do dyspozycji czas antenowy w Polskim Radiu, gdzie wygłaszano kilka razy w roku 
pogadanki o tematyce rolniczej52. 

Niezwykle ważną formą upowszechniania wiedzy stosowaną przez muzeum były odczyty i wykłady 
publiczne, które organizowano już w 1876 r. w wynajętych pomieszczeniach, a które kontynuowane 
były przy znacznym zainteresowaniu i udziale słuchaczy. O skali i znaczeniu tej formy działalności 
świadczą liczby. W ciągu trzech lat (1897–1899) wygłoszono 69 odczytów z udziałem 18 prelegentów 
i 28 tys. słuchaczy, co przeciętnie daje 370 osób na jeden wykład. Dla młodzieży rzemieślniczej 
organizowano pogadanki niedzielne z zakresu historii Polski, a dla szkół średnich ogólnokształcących 
np. cykl wykładów (1935) „Polska współczesna”53. 

Niebagatelną rolę odegrało też Muzeum Rzemiosła i Rolnictwa w torowaniu drogi filmowi w procesie 
kształcenia i upowszechniania wiedzy. Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i przy jego wsparciu finan-
sowym została powołana (1927) przy muzeum składnica filmów z zakresu rolnictwa, a jej prowadzeniem 
zajęła się specjalna komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele społecznych organizacji rolniczych. 
Filmy wyprodukowane przez komisję były pierwszymi polskimi filmami rolniczymi. Społeczna po-
trzeba wynikająca z prac komisji i jej doświadczenia przyczyniła się do wyłonienia specjalnej instytucji 
filmowej – Instytutu Filmowego54 z dwiema sekcjami: ogólnoświatową i rolniczą. 

Po II wojnie światowej wysiłki na rzecz reaktywacji muzeum, pomimo jego imponującej dzia-
łalności i zasług, nie powiodły się55. „Tylko te instytucje społeczne są tolerowane i popierane, 
które stworzone zostały przez partię rządzącą i od niej bezpośrednio uzależnione i uznane 
jako masowe miały szansę na funkcjonowanie”56. Postępująca ideologizacja przyczynia się do 
likwidacji tej zasłużonej instytucji. Jak próbuje wyjaśnić Władysław Rogala, „być może dlatego, 
że poza organizacją kursów korespondencyjnych nie dostrzegały [władze muzeum] należycie 
zachodzących przemian rewolucyjnych w rolnictwie polskim”57. Okazało się jednak z upływem 
czasu, że występującą lukę w polskim muzealnictwie rolniczym należy uzupełnić. Nie ustrzeżono 
się od formułowania oczywistych w tym czasie celów ideologicznych, co znalazło swój wyraz 

50  Kursy zostały przejęte od Centralnego Towarzystwo Rolniczego i stanowiły instytucję autonomiczną.
51  W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 60–61, który podaje też kwoty opłat za kurs; B. Zamelska, Funkcje 
społeczno-pedagogiczne…, cz. 4, op. cit., s. 247.
52  Ibidem, na s. 238–248 autorka omawia szerzej kursy i podaje w przypisie 67 artykuły i opracowania 
wyczerpująco opisujące tę działalność muzeum. W 1948 r. kursy zgromadziły 1700 uczestników,  
zob. H. Ignatowicz, Powojenne losy…, op. cit., s. 154. Dyrektor muzeum S. Leśniowski stanął na czele 
Odczytowej Komisji Radiowej, która kierowała akcją odczytową radia (1927–1934). O komisji patrz:  
B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 4, op. cit., s. 255–256.
53  B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 4, op. cit., s. 248–255. Odczyty dotyczyły wielu 
tematów, głównie nauk przyrodniczych, fizyki, chemii, biologii, zoologii, pojawiały się także tematy z geografii 
świata i Polski. Odczyty były jednym ze źródeł dochodów muzeum.
54  Wyłoniony z Komisji Pomocy Naukowych Instytut Filmowy (1928) produkował i rozpowszechniał filmy 
i przeźrocza naukowe i oświatowo-kulturalne, dysponował przeznaczoną do wypożyczania odpowiednią 
aparaturą projekcyjną. Sekcja Rolna Instytutu wykonała parę tysięcy przeźroczy i 37 filmów rolniczych.  
Por. B. Zamelska, Funkcje społeczno-pedagogiczne…, cz. 4, op. cit., s. 257–258.
55  O okresie II wojny światowej i do czasu zakończenia działalności w 1951 r., patrz: S. Leśniowski, op. cit.,  
s. 29–30; H. Ignatowicz, Powojenne losy…, op. cit., s. 158–160; D. Kamiński, op. cit., s. 67.
56  S. Leśniowski, op. cit., s. 29–30.
57  W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 84. Autor tych słów traktował je jako podstawową przyczynę 
likwidacji muzeum.
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w paragrafie 7 Statutu, który wskazywał, aby muzeum swym zainteresowaniem objęło między 
innymi „historię walk społecznych i warunki socjalno-bytowe wsi oraz ruchu związkowego 
pracowników rolnych”58.

Wśród wielu opinii dominował głos przyszłego przewodniczącego Rady Naukowej muzeum  
prof. Witolda Pruskiego59, który przedstawił cele i założenia organizacyjne placówki. Postulatami utwo-
rzenia muzeum rolnictwa zainteresował się też resort rolnictwa. Muzeum zostało powołane w 1964 r., 
 a na jego siedzibę wybrano Szreniawę pod Poznaniem.

Czy nowo powstałe muzeum stanowić miało kontynuację warszawskiej placówki, nawiązywać 
wprost do instytucji aktywnie uczestniczącej w rozwoju międzywojennej Polski? Wspomniany 
wcześniej artykuł Muzeum, które pragnie nawiązać do tradycji swego poprzednika (Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie)60 wyraźnie wskazuje, że dyrekcja muzeum doskonale orientowała się  
w działalności warszawskiej instytucji. Mówią o tym także badania prowadzone przez pracow-
ników nowej placówki nad przeszłością i dorobkiem poprzednika oraz wydane publikacje, które 
pozwalały sięgać do jego doświadczeń i wypracowanych form aktywności61. 

Możemy zatem mówić o kontynuacji i niewątpliwym korzystaniu z myśli czy idei służących budo-
waniu i programowaniu działań muzealnych, a nie o bezpośredniej ciągłości z Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa. Nowo powołana placówka miała obejmować swoim zasięgiem cały kraj, a w 1975 r.  
uzyskała status muzeum narodowego, co stało się w 100-lecie powstania Muzeum Przemysłu  
i Rolnictwa w Warszawie62. Ten przecież nieprzypadkowy termin można uznać za kolejny fakt 
potwierdzający sięganie do dorobku i doświadczeń warszawskiej instytucji. 

Muzeum szreniawskie jest jedynym tej rangi muzeum rolnictwa w Polsce i nielicznym w Europie, 
a jego systematyczny rozwój spowodował, że stało się jednym z największych na naszym kontynen-
cie. Rozszerzenie w 1986 r. zakresu działania o problematykę związaną miedzy innymi z dzieja-
mi przemysłu rolno-spożywczego, wikliniarstwa i chmielarstwa doprowadziło do zmiany statutu  
i zmiany nazwy na Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie63. 

58  Statut Muzeum Rolnictwa w Szreniawie k/Poznania, Warszawa 25 IX 1964, s. 117, § 7 – załącznik do:  
W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit.
59  W. Pruski, Mój wkład w sprawę założenia Muzeum Rolnictwa, Warszawa 1965, Archiwum Zakładowe 
Muzeum Naukowego Rolnictwa w Szreniawie, poz. 45; idem, Cele i zadania Muzeum Narodowego Rolnictwa, 
„Nowe Rolnictwo” 1962, nr 18, s. 38–39; idem, O potrzebie założenia Muzeum Rolnictwa, „Nowe Rolnictwo” 
1960, nr 225, s. 35–36; F. Pawęski, Muzeum Rolnictwa w Polsce, „Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i 
Ochrony Zabytków” 1962, nr 44, s. 101–103.
60  Por. przypis 3.
61  W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 7–84; B. Zamelska w czterech kolejnych tomach „Rocznika 
Muzeum…” (t. 15, 16, 17 i 18) przedstawiła funkcje społeczno-pedagogiczne muzeum warszawskiego  
w latach 1875–1939; H. Ignatowicz, Powojenne losy…, op. cit., s. 149–161; J. Kamprowski, Spuścizna 
Muzeum Przemysłu Rolnictwa w Warszawie w zbiorach MNRiPRS w Szreniawie, Międzynarodowa Sesja 
Naukowa z okazji 130-lecia muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich, Poznań 2005, s. 66–68; 
A. Kosmacz, M. Senger, Ślady Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Bibliotece i Archiwum MNRiPR-S, „Rocznik 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2016, t. 31, s. 173–177. 
Seminaria na temat muzeum warszawskiego odbyły się w 2005 i 2015 r.
62  O początku Muzeum Rolnictwa w Szreniawie szerzej mówi W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit.,  
s. 84–106, gdzie na s. 125–130 znajdziemy też bogatą bibliografię materiałów archiwalnych i publikacji  
o działalności muzeum w latach 1964–1974.
63  B. Zamelska, Historia muzeum – zmiany organizacyjne – baza lokalowa pracowni, „Rocznik Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 1994, t. 20, s. 13; W. Szczepkowski, 
45 lat Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, „Rocznik Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2009, t. 26, s. 49–50.
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Wielkopolskie muzeum poprzez budowę kolejnych pawilonów wystawienniczych i magazynów 
zbiorów oraz pracowni i przejmowanie budynków folwarcznych, a także pałacu dysponuje obecnie 
31 007 m2 powierzchni wystawienniczej (z oddziałami i wystawami plenerowymi). Muzeum posiada 
też magazyny zbiorów o powierzchni 17 670 m2, pola uprawowe (12,6 ha) oraz sad (6000 m2) i dwa 
parki przydworskie64. 

Obok systematycznego rozwoju głównej placówki następowało tworzenie oddziałów terenowych. Są to: 

a) Muzeum Młynarstwa i Urządzeń Wodnych w Jaraczu (1981);

b) Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie (1982);

c) Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu (1985);

d) Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu;

e) Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku (1995)65. 

Od 1964 do 1989 r. muzeum podlegało pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa. Po tym okresie,  
w ramach reformy ustrojowej państwa, instytucja została przekazana Samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego. W wyniku nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej powstała możliwość podpisania w 2005 r. porozumienia pomiędzy ministerstwem 
właściwym dla spraw rolnictwa i lokalnym samorządem o współprowadzeniu naszej instytucji. 
Od tego czasu organizatorem muzeum jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi66. Dzięki temu porozumieniu finansowanie naszego muzeum 
przebiega zupełnie odmiennie niż miało to miejsce w przypadku Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
w Warszawie. Dotacje państwowe stanowiły nikłe uzupełnienie budżetu tej instytucji. Dziś67 
jest odwrotnie – własne dochody możemy uznać jedynie za uzupełnienie kosztów utrzymania, 
pokrywają bowiem jedynie 7–8% wydatków. Główny ciężar utrzymania placówki spoczywa na 
współorganizatorach. 

Już we wstępnych okresach działalności obu muzeów, pomimo odmiennych warunków politycznych 
i ekonomicznych, a także różnych priorytetów działalności, w podobny sposób rozumiano znacze-
nie, jakie ma dla instytucji muzealnej idea gromadzenia zbiorów. Podobnie zwracano się z apelami  
o darowizny i przekazywanie artefaktów, organizowano różnorodne akcje zbiórkowe68. 

Pod koniec 2021 r. kolekcja muzealna liczyła 32 209 jednostek inwentarzowych, z czego blisko 
połowa to dary69. 

64  Na podstawie danych Działu Administracyjnego Muzeum: są to obiekty w większości stanowiące 
własność muzeum, a nieliczne są dzierżawione. Folwark to budynek gorzelni, stodoły i obory przystosowane 
do celów wystawienniczych, magazynowych i hodowlanych, wiaty wystawiennicze i pracownie 
interaktywne.
65  W. Szczepkowski, 45 lat Muzeum…, op. cit., s. 50–51.
66  Umowa została przedłużona w 2021 r. na kolejne lata do 2026 r. i zapewnia współfinansowanie naszego 
muzeum przez współorganizatorów. Na podstawie danych Działu Administracyjnego.
67  O finansowaniu muzeum w Szreniawie patrz: J. Maćkowiak, A Museum of History…, op. cit., s. 166–168.
68  B. Zamelska, Historia muzeum…, op. cit., s. 7. Omówieniu zbiorów muzeum poświęcono cały tom 20 
„Rocznika Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 1994, s. 21–106. Omówienie 
zbiorów znajdziemy również w „Roczniku Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 
2014, t. 30, s. 39–127.
69  „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 1994, t. 20,  
s. 21–107; „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2014,  
t. 30, s. 39–143 i dane liczbowe – ankieta NIMOZ: Statystyka muzeów – zbiory 2017–2020.
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Naturalnym i rzeczywistym łącznikiem obu instytucji jest kolekcja narzędzi rolniczych prof. Stefana 
Biedrzyckiego70, którą przekazał do Szreniawy Instytut Elektryfikacji i Mechanizacji Rolnictwa  
w Warszawie w 1964 r. To zbiór 53 cennych obiektów, pochodzących w większości z XIX w., które 
obok kilkudziesięciu woluminów i wydawnictw jubileuszowych oraz nielicznych archiwaliów za-
chowały się do naszych czasów z pożogi wojennej.

Można powiedzieć, że utworzona wcześniej pracownia ikonograficzna (1966) w pewnym stopniu 
kontynuuje tradycję Warszawskiej Składnicy Filmów71. Co prawda nasze archiwum nie ma na celu 
inicjowania czy produkcji filmów o tematyce rolniczej, niemniej zgromadzone materiały archiwalne, 
głównie o charakterze oświatowym i instruktażowym, są wykorzystywane przy organizacji wielu 
wystaw stałych i czasowych.

Już w 1985 r. wydzielone zostało jako odrębny dział Archiwum Naukowe, w którym zgromadzone 
są pozycje inwentarzowe obejmujące okres od XVI do końca XX w. Archiwum zawiera materiały 
związane z historią wsi i szeroko rozumianego rolnictwa. Najcenniejsza kolekcja to rękopisy z okresu 
od XVI do XIX w. dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem wsi i dóbr szlacheckich, przy-
wilejów połowów na rzece Warcie czy kupna i sprzedaży gruntów rolnych72.

Równolegle do gromadzonych zbiorów rozwijała się biblioteka, która na koniec 2021 r. liczyła 37 530 
woluminów, w tym 24 651 to książki, 7465 czasopism, 5414 broszury73.

Zgromadzone w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie zbiory i ich ekspozycje mają posłużyć nie tylko 
do zrozumienia życia naszych przodków, ale mają także wpływać na kształtowanie przyszłości. 
Opowiadając o sposobach zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb człowieka – pożywienia, 
ubioru, schronienia – „mamy dzisiaj szczególną rolę do spełnienia, pokazując w naszej działalności 
szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe człowieka”74.

Wspomniany wyżej stały rozwój powierzchni wystawienniczej umożliwił organizację tylko w samej 
Szreniawie 32 wystaw stałych75. Są to ekspozycje, które starają się przedstawić przeszłość polskiego 

70  Szerzej o prof. S. Biedrzyckim i jego kolekcji zob. D. Matela, Katalog kolekcji narzędzi Stefana Biedrzyckiego, 
Szreniawa 2020, s. 7–34.
71  A. Floryszczak, Archiwum Ikonograficzne, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- 
-Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 120–127; E. Krzyżaniak-Ryś, Archiwum Ikonograficzne, „Rocznik 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 1994, t. 20, s. 93–97.
72  M. Senger, Archiwum Naukowe, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 117–127; J. Gurgul, Archiwum Naukowe, „Rocznik Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 1994, t. 20, s. 90–91; M. Zaradniak, 
Źródła i materiały do historii wsi i rolnictwa w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, „Rocznik 
Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie” 1984, t. 14, s. 353–360; M. Olejniczak, Źródła i materiały do 
historii robotnika rolnego w zbiorach Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego  
w Szreniawie, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie” 1981, t. 12, s. 285.
73  A. Kosmacz, Biblioteka, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego  
w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 127–143. Sprawozdanie roczne za 2021 r. w Archiwum Zakładowym Muzeum. 
Księgozbiór wzbogacany jest głównie przez zakupy, dary oraz poprzez wymianę z innymi placówkami.
74  K. Barańska, Edukacja w muzeum – czy i czego chcemy uczyć w muzeach rolnictwa. Międzynarodowa 
konferencja naukowa „Misja i kierunki rozwoju muzeów rolnictwa we współczesnym świecie”, Szreniawa 
25–26 IX 2009, s. 107.
75  Dzięki programom Unii Europejskiej w latach 2007–2013 „Odtworzenie XIX-wiecznego układu 
folwarcznego w Muzeum w Szreniawie odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa” m.in. 
zorganizowano ekspozycje stałe prezentujące osiem zagadnień tematycznych, a w latach 2014–2020 poprzez 
projekt „Modernizacja pawilonów wystawienniczych i wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum” 
zmodernizowano 10 wystaw stałych. W roku 1994 muzeum przedstawiało w Szreniawie 17 wystaw tematycznych.
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rolnictwa i jego znaczenie w kształtowaniu kultury oraz wartości naszego narodu. Pokazujemy 
sposoby upraw, rzemiosło wiejskie, rozwój i zmieniające się metody produkcji, techniki i tech-
nologie przetwórstwa rolno-spożywczego, żywe zwierzęta gospodarskie. Zapoznajemy widza 
muzealnego z kulturą społeczną wsi, warunkami życia mieszkańców, w tym ziemiaństwa i innych 
grup społecznych.

Pamiętamy przy tym o towarzyszącej naszej działalności idei „żywego muzeum”. Zwiedzającym 
zależy bowiem na ożywianiu ekspozycji, chcą nie tylko oglądać przedmioty w ich czystej formie, 
lecz także mieć możliwość ich interpretacji76. Szeroka tematyka wystaw stałych zarówno w Szre-
niawie, jak i w oddziałach terenowych, umożliwia prowadzenie bogatej działalności upowszechnie-
niowej opartej na prezentowanych zbiorach i uczeniu umiejętności praktycznych, które okazują się 
być niezbędnymi w codziennym życiu. Począwszy od tkactwa, stolarstwa czy garncarstwa, przez 
uprawę roli, ogrodnictwo i sadownictwo, a skończywszy na kulinariach – wszystko to tradycyjne 
umiejętności związane z prezentacjami na szreniawskich ekspozycjach. Uzupełniają je wystawy 
tematyczne w oddziałach, gdzie pracujący wiatrak, elektrownia wodna, ożywiony ul z pszczołami 
czy poletka wikliny z pokazami ekologicznej drogi i plecionymi produktami codziennego użytku 
wzbudzają zainteresowanie zwiedzających77. To nie tylko zachowanie praktycznych umiejętności, 
ale także wskazywanie na przykład możliwości pozyskiwania energii tradycyjnymi sposobami czy 
prowadzenia ekologicznych metod ochrony przyrody.

W całym okresie swojej działalności Muzeum Narodowe Rolnictwa zorganizowało blisko 700 
wystaw czasowych, w tej liczbie są także te prezentowane (podobnie jak warszawskie) poza główną 
siedzibą oraz ekspozycje objazdowe. 

W pierwszym okresie funkcjonowania nie ustrzeżono się przed wystawami ideologicznymi78, choć 
później sięgano także po tematykę rocznicową i zagadnienia społeczne z zakresu historii wsi i rol-
nictwa79. W ramach współpracy z zagranicznymi muzeami były organizowane pokazy o charakterze 
międzynarodowym80. Niektóre z wystaw nabierały charakteru cyklicznego, jak na przykład „Mniej-
szości narodowe i etniczne wsi polskiej”, która miała za zadanie ukazać bogatą tradycję mniejszości 

76  K. Barańska, Edukacja w muzeum…, op. cit., s. 106; W. Szczepkowski, Interaktywne upowszechnianie 
i poznawanie zbiorów – możliwości i zagrożenia, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2007, t. 24, s. 40–72; W. Szczepkowski, Edukacja na rzecz ochrony 
dziedzictwa narodowego, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie” 2020, t. 35, s. 18; R. Klawe, Interaktywna prezentacja i upowszechnianie zabytków techniki, 
„Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2007, t. 24, 
s. 20–23. Muzeum za tę formę pracy otrzymało szereg nagród i wyróżnień.
77  O wystawach stałych m.in. W. Rogala, Wieś i rolnictwo…, op. cit., s. 94.
78  Przykładowe tematy: 
– osiągnięcia socjalistycznych gospodarstw rolnych w Polsce Ludowej;
– wpływ rewolucyjnych ruchów społecznych na wieś polską w latach 1919–1945;
– przemiany społeczno-socjalne wśród proletariatu wsi – służby folwarcznej – w latach 1919–1968.
Omówienie wystaw czasowych za: B. Samelski, Wystawy czasowe, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa  
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 208–215; W. Szczepkowski, Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – 50 lat w służbie kultury i edukacji, „Rocznik Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2016, t. 31, s. 217–281.
79  Przykładowe wystawy: „Wieś i rolnictwo w okresie Konstytucji 3 Maja”; „Ziemia, oświata, władza.  
Sto lat polskiego ruchu Ludowego”; „Udział chłopów w powstaniach narodowych (w 200-lecie powstania 
kościuszkowskiego)”. 
80  Przykładowe wystawy: „Obrzędowość wielkanocna na Ukrainie”; „Zboże państwu. Rolnictwo i wieś  
w plakacie propagandowym Europy Środkowo-Wschodniej z lat 1950”; „Pług w rolnictwie świata”. 
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narodowych oraz ich obecność w krajobrazie społecznym i kulturowym wsi polskiej dawniej i dziś81. 
Muzeum przygotowywało także wystawy związane z obrzędowością wiejską. Towarzyszyły one, 
podobnie jak te związane z mniejszościami narodowymi, imprezom edukacyjno-rekreacyjnym – 
np. „Wesela wiejskie”82, które gromadziły tysiące uczestników będących świadkami autentycznego 
wesela z udziałem autentycznej pary młodej. 

Tak jak było to w przypadku Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, na przestrzeni 57 lat istnienia Mu-
zeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie nie zawsze organizowano wystawy czasowe związane 
z głównymi obszarami zainteresowań, ale zawsze służyły one edukacji społecznej i popularyzacji 
wiedzy.

Imprezy przeprowadzane w plenerze, występy artystów ludowych, wygospodarowana przestrzeń dla 
autentycznych twórców ludowych przy pracy i rzemieślników wytwarzających wyroby na oczach 
widza, możliwość rozmowy z wytwórcami i zakupienia ich wyrobów – wszystko to ma wysoki walor 
edukacyjny i kształcący praktyczne umiejętności. 

W ciągu roku na terenie muzeum w Szreniawie i w jego oddziałach odbywa się kilkanaście wy-
darzeń tematycznych, w czasie których widzowie zapoznają się np. z mieleniem ziarna na żarnach  
i w stępach, czyszczeniem zboża za pomocą wialni, wyrobem świeczek czy masła i sera, tkaniem 
na krośnie, wyrobem tabaki, a ostatnio także rzemieślniczą produkcją piwa. Wykonanie własnymi 
rękoma naczynia na kole garncarskim, wytworzenie koszyka z wikliny na „święconkę” wielkanoc-
ną, wykonanie świeczek z wosku pszczelego lub upieczenie piernika na Boże Narodzenie, a nawet 
uczestniczenie w wyrobie tradycyjnej wielkopolskiej białej kiełbasy jest niebywałą atrakcją, a jedno-
cześnie ma niezwykłe walory poznawcze. Udział w tego typu wydarzeniu skłania widza muzealnego 
do zapoznania się z ekspozycjami i przyczynia się do poszerzenia wiedzy ogólnej i zainteresowania 
tematyką rolnictwa83. 

Wśród wielu cyklicznych imprez wymienić należy: jarmark wielkanocny i bożonarodzeniowy, 
„Przeszłość-przyszłości – żniwa”, „Jesień w domu i zagrodzie”, „Poznańska pyra”, Festiwal piwa, 
Festyn zielonoświątkowy84, które obok wspomnianych wesel czy imprez poświęconych mniej-
szościom narodowym oraz wydarzeń jednorazowych pokazują ogromny potencjał edukacyjny 
i upowszechnieniowy tego typu wydarzeń. Muzeum, służąc promowaniu wiedzy o polskim 
rolnictwie i jego tradycjach, przyjęło także na siebie ważną rolę propagowania bioróżnorodności 
i jej znaczenia dla współczesnego człowieka85. Zjawisko to dotyczy m.in. ras zachowawczych 
zwierząt – „przybliżając woły do pracy, pokazując konie w zaprzęgu, utrzymując sprawne 
traktory i silniki, stworzyliśmy możliwość odtwarzania w trakcie pokazów historii rozwoju 
siły pociągowej w rolnictwie na przestrzeni dziejów. W ten sposób zwiększyły się nasze moż-
liwości narracyjne i edukacyjne związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, w tym 

81  J. Maćkowiak, Wprowadzenie [w:] Białorusini – historia i kultura, katalog wystawy, Szreniawa 2010, s. 3. 
Wystawy i konferencje oraz imprezy edukacyjno-rekreacyjne dotyczyły Romów, Żydów, Litwinów, Łemków, 
Tatarów, Białorusinów, Ukraińców, Czechów, Niemców, Rosjan i odbywały się corocznie od 2005 do 2014 r.  
J. Maćkowiak, O pracy, weselach i mniejszościach narodowych, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2004, t. 24, s. 209.
82  W latach 2003–2012 zorganizowano wesele lubelskie, szamotulskie, górali gorczańskich, śląskie, kaszubskie, 
krakowskie, łowickie, kurpiowskie, sieradzkie i biskupiańskie.
83  Por. W. Szczepkowski, Muzeum Narodowe…, op. cit., s. 221–223; J. Hanulewicz, Działalność edukacyjna, 
„Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30,  
s. 202–203; W. Szczepkowski, Interaktywne upowszechnianie…, op. cit., s. 53–59.
84  Ibidem.
85  J. Maćkowiak, O pracy, weselach…, op. cit., s. 209.
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niematerialnego (na przykład umiejętności ułożenia woła do pracy, umiejętność ręcznego siewu 
i zbioru zbóż itp.)”86.

Bioróżnorodność to także stare, zapomniane już odmiany drzew owocowych w sadzie, uprawa 
tradycyjnych roślin i warzyw oraz ogródek zielarski. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego 
Funduszu Środowiska zrealizowaliśmy program „Wykorzystanie tradycyjnych metod chowu zwierząt 
gospodarskich i uprawy roślin dla kształtowania świadomości ekologicznej i poszerzenia wiedzy 
przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu”, co umożliwiło znaczne poszerzenie naszej 
oferty edukacyjnej87. Jako gospodarz spotkań, a zarazem członek Stowarzyszenia Użytkowników 
i Przyjaciół Koni Roboczych z siedzibą w muzeum, odgrywamy ważną rolę w upowszechnianiu 
innowacyjnego sprzętu rolniczego napędzanego siłą koni roboczych. W gospodarstwach z uprawą 
ekologiczną – sadowniczej, warzywnej czy leśnej – praca przy użyciu konnych technologii jest wysoce 
uzasadniona właśnie względami ekologicznymi i społecznymi88. 

Dla młodszego pokolenia wizyta w sadzie, ogrodzie zielarskim czy na poletkach demonstracyjnych 
tradycyjnych roślin uprawnych jest jedyną okazją zapoznania się z ich starymi odmianami, a na-
wet ich skosztowania89. Zwierzęta w muzeum, poletka i sad stwarzają możliwość bezpośredniego 
kontaktu z tym żywym dziedzictwem i bogactwem narodowym, świadczącym o naszej kulturze  
i stosunku człowieka do przyrody. Jest „oryginalną formą kulturowego przekazu”90 o tradycyjnym 
gospodarowaniu. Muzeum stało się w ten sposób jednym z nielicznych miejsc, w którym to bogate 
dziedzictwo przekazywane jest następnym pokoleniom, jest również miejscem publicznej debaty91 
wspomagającej zrozumienie, na czym polega ekologiczne rolnictwo i jak powinien wyglądać jego 
postęp. „Opowieść o dawnym rolnictwie i życiu na wsi może stać się opowieścią o ekologicznym  
i zróżnicowanym w stylu życia”92. 

Poznanie przykładu elektrowni wodnej, wiatraka folusza czy fotowoltaiki w naszym oddziale Mu-
zeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego znakomicie wpisuje się w edukację 
społeczną związaną z tą tematyką. Podczas organizowanego Festynu młynarskiego prowadzone są 

86  Ibidem.
87  K. Sawik, Żywe zwierzęta w Muzeum, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 177–178. Zgromadziliśmy 15 gatunków najważniejszych zwierząt 
gospodarskich: bydło rasy polskiej czerwonej i białogrzbietej, konie rasy zimnokrwistej, koniki polskie, owce 
górskie, wielkopolskie, wrzosówka i romanowska, kozy karpackie.
88  W. Wołoszyński, Żywe zwierzęta i uprawy polowe roślin z działalności Muzeum, „Rocznik Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 229–230. W 2008 r. 
odbyła się w muzeum impreza plenerowa „Pańskie oko konia tuczy, silne konie i zaprzęgi” oraz towarzysząca 
jej konferencja naukowa „Koń w nowoczesnym rolnictwie”, mające na celu popularyzację działań na rzecz 
wykorzystania konia roboczego w rolnictwie ekologicznym i czerpania z rodzimej praktyki. M. Wieczorek, 
Impreza plenerowa „Pańskie oko konia tuczy. Silne konie i zaprzęgi”, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2010, t. 27, s. 69–74.
89  D. Matela, Sad starych odmian. Ogródek zielarski. Tradycyjne rośliny uprawne, „Rocznik Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 170–180, gdzie 
wymienione są m.in. zioła i rośliny tradycyjnie uprawiane w muzeum.
90  M. Stańczyk, Hodowla zwierząt gospodarskich ras zachowawczych żywą formą wystawiennictwa muzealnego, 
„Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2007, t. 24, s. 17.
91  W latach 2013 i 2016 odbyły się w Szreniawie konferencje międzynarodowe poświęcone tym 
zagadnieniom. Wydano publikacje – Żywe zwierzęta w działalności Muzeów, Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa, Szreniawa 2013; Chów zwierząt gospodarskich i tradycyjna uprawa roślin użytkowych w edukacji 
muzealnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szreniawa 2016.
92  U. Nowakowska, Rolnictwo – temat wart poznania, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2012, t. 29, s. 50.
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cykliczne (co 2 lata) spotkania miłośników wiatraków i młynów wodnych93. Innym przykładem są 
prowadzone systematycznie od 2003 r. przez Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa „Spotkania 
młodych wikliniarzy” mające charakter ogólnopolski. Celem tych spotkań jest doskonalenie umie-
jętności praktycznych młodych plecionkarzy, motywowanie ich do kontynuowania tego zanikającego 
rzemiosła wiejskiego oraz oczywiście promocja zawodu plecionkarskiego (il. 3).

Inny charakter mają ogólnopolskie plenery wikliniarskie, będące jedynym w swoim rodzaju spotka-
niem polegającym na współpracy artysty projektanta z plecionkarzem wykonawcą. Podczas otwartych 
pokazów wyplatane są zaprojektowane oryginalne obiekty wikliniarskie mogące być inspiracją do 
powstawania nowych form plecionkarskich – także propozycji handlowych. 

W wyniku współpracy muzeum z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Plecionkarzy i Wikliniarzy 
podjęto się organizacji bezprecedensowych wydarzeń pod nazwą Światowy Festiwal Wikliny i Ple-
cionkarstwa odbywających się od 2008 r. (co 2 lata) na terenie oddziału i na obszarach przyległych. 
Kolejne festiwale stały się miejscem spotkań i dyskusji w gronie plantatorów, wytwórców plecionkarzy 
i służyły przybliżeniu nowych technik wyplotu oraz poznawaniu surowca z całego świata. Obok 
wystaw stałych oraz poletek muzealnych z przeszło 70 odmianami wikliny, oddział w Nowym To-
myślu pokazuje możliwości wszechstronnego zastosowania wikliny do celów pozaplecionkarskich 

93  W. Białecki, M. Klepka, Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, „Rocznik 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 287.

003 _ Warsztaty wikliniarstwa w muzeum w Szreniawie, zbiory Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie
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w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz jako alternatywnego źródła energii94. Są to prezentowane 
w plenerze: 

– składowiska odpadów zagospodarowane wikliną; 

– wydmy obsadzone wierzbą jako przykład stabilizacji gruntu;

– efektywne płyty drogowe – maty wykonane z pędów wierzby wykorzystywane w trudnych wa-
runkach terenowych;

– ekrany dźwiękowe i wiatrochłonne utworzone z zaplecionych pędów żywej, rosnącej wikliny.

Są to przykłady bieżących działań muzealnych wskazujących na naszą aktywność w rozwiązywaniu 
problemów ochrony środowiska i służących zachowaniu ginących zawodów.

Tak więc, o ile warszawskie muzeum dosłownie „uczyło zawodu” i pogłębiało umiejętności uczniów 
i słuchaczy, to muzeum w Szreniawie stara się zachować to dziedzictwo, także niematerialne,  
w postaci wiedzy i umiejętności.

Tak jest właśnie z umiejętnością kucia koni w muzealnej kuźni i naprawy wozu w stelmacharni, 
strzyżenia owiec, siania z płachty oraz koszenia sierpem i kosą, młócenia cepami i uruchamiania 
lokomobili czy traktora Lanz Bulldog, robienia koszyka czy zbioru ziemniaków przy pomocy haczki 
(motyki), przystosowania wołu do pracy w kieracie lub orki konnym zaprzęgiem itp. Wszystko to 
formy nabywania przez widza muzealnego wiedzy, także praktycznej (ale przecież nie na zasadzie 
powszechnej przydatności), w celu zachowania jej dla następnych pokoleń. 

Tym celom służą organizowane przez muzeum w Szreniawie i jego oddziały warsztaty tematyczne 
dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży95. W okresach przedświątecznych kilkutygodniowe 
pokazy wielkanocne i bożonarodzeniowe gromadzą tysiące młodych widzów. Uczestnicy nabywają 
w trakcie spotkań umiejętności i wiedzę z zakresu tradycji świątecznych. Specjalne warsztaty od-
bywają się dla rodzin z dziećmi, dla których przygotowany został program „Muzealna przygoda”96. 
Pod kierunkiem pracownika muzeum uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności, takich jak 
na przykład tworzenie wycinanek ludowych czy robienie tzw. pająków. Dużym zainteresowaniem 
naszych gości, zarówno dzieci, jak i dorosłych, cieszą się tematy takie jak: „Kolorowy świat pisa-
nek”, „Przygody garnka – potrawy dworskiej kuchni”, „Od niteczki do haleczki”, „O pracowitych 
pszczołach”, „Rzecz o ziemniaku”, „Piernikowe święto”. 

W końcu września i w początkach października organizujemy warsztaty „Jesień na wsi”97, dające 
okazję do samodzielnej pracy na kilkunastu muzealnych stanowiskach. W trakcie zajęć uczestnicy 
śledzą np. ewolucję metod pozyskiwania, czyszczenia i mielenia ziarna czy posługiwania się różno-
rodnymi urządzeniami i maszynami rolniczymi.

94  A. Chwaliński, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, „Rocznik Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 295–297; są tam podane 
przykłady wystaw towarzyszących festiwalowi, np. „Kosze dawniej i dziś – 100 lat polskiego wzornictwa 
plecionkarskiego”; „Odmiany wikliny oraz innych surowców i materiałów plecionkarskich”. Świadczą one  
o odpowiadaniu oddziału na aktualne potrzeby środowiska plecionkarskiego.
95  Warsztaty odbywają się w siedzibie głównej muzeum oraz w oddziałach w Swarzędzu i Uzarzewie. 
Dla przykładu średnia liczba uczestników pokazów w Szreniawie w latach 2001–2008 wynosiła: pokazy 
wielkanocne – 4066 osób, Jesień na wsi – 1692 osoby, pokazy bożonarodzeniowe – 4780 osób. 
Zob. W. Szczepkowski, 45 lat muzeum…, op. cit., s. 61.
96  M. Pietrzak, Muzealna przygoda. Program edukacyjny dla rodzin z dziećmi, „Rocznik Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2012, t. 29, s. 75–82.
97  W. Szczepkowski, 45 lat Muzeum…, op. cit., s. 61.
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Poznają również tradycyjne sposoby przygotowywania zapasów na zimę (zaprawy, wyciskanie soków, 
suszenie warzyw i owoców, kiszenie kapusty, robienie powideł itp.).

Innym sposobem upowszechniania wiedzy praktycznej i sięgania do dziedzictwa kulinarnego są 
pokazy przyrządzania tradycyjnych potraw wiejskich. Przygotowana w ostatnich latach pracownia 
stała się miejscem spotkań młodzieży w wieku szkolnym i dorosłych, a także często seniorów za-
interesowanych tradycją żywieniową poprzednich pokoleń. W pracowni kulinarnej odbywają się 
warsztaty, konkursy i pokazy, którymi zainteresowane są nie tylko profesjonalne restauracje, np. 
ze Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”, ale także Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
uczniowie średnich i wyższych szkół gastronomicznych98. We wspomnianej pracowni odbywają się 
dla chętnych cotygodniowe „Czwartki z żywnością tradycyjną”, w czasie których uczestnicy zapoznają 
się z zapomnianymi przepisami kulinarnymi i praktycznie uczestniczą w ich realizacji. Inną formą 
aktywności dla rodzin z dziećmi są „Weekendowe spotkania z widzem” – bezpłatny, trwający od 
2011 r. do dzisiaj cykl zajęć przeznaczonych dla indywidualnych odbiorców99.

Teren muzeum stał się miejscem stałych spotkań grup seminaryjnych oraz ośrodkiem ćwiczebnym 
dla studentów różnych kierunków. Odbywają oni tu staże i praktyki, szczególnie dotyczy to Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dawniej Akademii Rolniczej) i jego Wydziału Rolnego, 

98  W 2015 r. muzeum podpisało porozumienie z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii, które 
m.in. umożliwia studentom odbywanie praktyk i uczestniczenie w organizowanych przez muzeum 
przedsięwzięciach.
99  J. Hanulewicz, op. cit., s. 207.

004 – Warsztaty kulinarne „Czwartki z żywnością tradycyjną” w Szreniawie, zbiory Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
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Ogrodnictwa czy Hodowli Zwierząt i Technologii Drewna. Studenci Wydziału Maszyn Roboczych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej uczestniczą w pracach konserwatorskich i naprawczych 
zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych. Natomiast studenci Wydziału Turystyki Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu ankietują naszych zwiedzających, przygotowując w ten sposób 
prace semestralne czy magisterskie100. 

Od 2018 r. prowadzimy pilotażowy program współpracy ze szkołami rolniczymi kilku województw 
w zakresie konserwacji obiektów muzealnych w warsztatach i pracowniach szkolnych. Naszym 
celem jest nie tylko naprawa i konserwacja określonego obiektu dokonana pod ścisłym nadzorem 
i wskazaniami konserwatora, ale także zainteresowanie uczniów szkół rolniczych historią techniki 
rolniczej, w tym zapoznanie z funkcją zabytkowych maszyn i urządzeń służących pracy w polu. 
Przy braku średniego personelu konserwatorskiego ma to głęboki sens praktyczny, a wzrastające 
zainteresowanie zabytkowymi maszynami i urządzeniami rolniczymi wśród młodych gospodarzy 
prowadzi do prawidłowego ich zabezpieczenia w prywatnych rękach101. W tym miejscu warto pod-
kreślić działalność muzeum w Szreniawie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry 
konserwatorskiej zatrudnionej w muzeach poprzez organizowanie od 2004 r. konferencji naukowych 
o charakterze międzynarodowym. Istotnym elementem spotkań jest udostępnienie uczestnikom 
konferencji przestrzeni do wymiany praktycznych doświadczeń oraz prezentacja jej efektów poprzez 
wydawanie kolejnych publikacji pokonferencyjnych102, które również stają się ważnym forum dzielenia 
się myślą muzealniczą i konserwatorską praktyką. 

Najbardziej popularną formą edukacji dzieci i młodzieży były i są obecnie lekcje muzealne, organi-
zowane w Szreniawie i oddziałach w ciągu całego roku, dostępne także w miesiącach wakacyjnych 
(kolonie, półkolonie). Do wyboru mamy obecnie blisko 40 tematów lekcyjnych podzielonych na 
grupy wiekowe, z których większość opiera się na zajęciach praktycznych. Lekcje dotyczą bogatych 
zbiorów muzealnych i mają charakter interaktywny. Najbardziej popularne zajęcia to: „Od ziarenka 
do bochenka”, „Od rośliny do tkaniny”, „Od patyka do koszyka”, „Z wiejskiego stołu masło i ser”,  
„O ziołach i ich mocy”, „Rośliny miododajne”, „Jak nakryć, jak podać i jak się zachować”. Wydawane 
rokrocznie informatory edukacyjne, które rozsyłane są do szkół i placówek oświatowych, pomagają 
w doborze tematyki zajęć103.

Realizacja prac naukowo-badawczych przez Muzeum Rolnictwa w Szreniawie przebiega w zupełnie 
odmiennych warunkach od tych, w których prowadzono te zadania w muzeum warszawskim. Przede 
wszystkim ciężar badań spoczywa obecnie na placówkach uczelnianych i instytutach naukowo-ba-
dawczych, niemniej muzeum już w swoich początkach (od 1966) organizowało wiele ogólnopolskich 
sesji i konferencji naukowych, w tym poświęconych roli i metodom pracy muzealnictwa rolniczego. 
Podobne konferencje dotyczące doskonalenia pracy muzealnej odbywały się wielokrotnie. 

Muzeum bierze aktywny udział w dyskusjach określających współczesne miejsce instytucji muze-
alnych i ich nowoczesne formy pracy. Dla przykładu w 2005 r. została zorganizowana konferencja 

100  W. Szczepkowski, 45 lat Muzeum…, op. cit., s. 62–63; M. Pietrzak, Działalność oświatowa. Sesje, 
konferencje, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie” 1994, t. 20, s. 181. W muzeum 
odbywały się na przykład zajęcia z gleboznawstwa, ogrodnictwa, drobiarstwa, mechanizacji rolnictwa itp.
101  W. Szczepkowski, Edukacja społeczna…, op. cit., s. 24–25. Klub Traktor i Maszyna w Wilkowicach czy 
Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym są tego zainteresowania 
świadectwem.
102 Kolejna, IX już konferencja, odbyła się w 2021 r.; w konferencjach uczestniczy zwykle od 70 do 80 osób.
103  M. Pietrzak, Działalność oświatowa…, op. cit., s. 180; J. Hanulewicz, op. cit., s. 205–206. Podobne oferty 
skierowane tą także do seniorów i osób niepełnosprawnych.
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międzynarodowa „Muzea rolnicze w służbie nauki i kultury”, a w 2009 r. – „Misja i kierunki rozwoju 
muzeów rolniczych we współczesnym świecie”, w czasie których określono obszary zainteresowań 
i metody pracy muzeów rolniczych104. Natomiast w 2011 r. zorganizowano konferencję „Muzea  
w edukacji. Formy współpracy muzeów ze współczesną szkołą”, w czasie której dyskutowano z udzia-
łem wielu praktyków – nauczycieli i naukowców z kilku uczelni wyższych – o możliwościach 
i sposobach kooperacji obu obszarów105. Także do tej grupy działań muzealnych należy włączyć 
konferencje międzynarodowe poświęcone żywym zwierzętom i uprawom polowym. Miały one pio-
nierski charakter i wyposażyły uczestników w wiele praktycznych umiejętności i wiedzę niezbędną 
w prowadzeniu placówek o podobnym profilu106.

Tematyka spotkań naukowych organizowanych przez muzeum jest niezwykle różnorodna – znajdu-
jemy tematy poświęcone zarówno historii wsi i rolnictwa, etnologii, jak i np. pracy organicznej107. 

Plon pracy naukowej, w tym opracowywane katalogi wystaw, kolekcji muzealnych i praktycznych 
rozwiązań metodycznych, znajdziemy w wydawnictwach muzealnych, w tym w dwóch rocznikach. 
Wydawany od 1969 r. periodyk „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie”, a następ-
nie „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” (od 
2006) wyszedł w 36 tomach i zawiera bogactwo artykułów poświęconych wsi i rolnictwu. Autorami 
tekstów są często osoby z zewnątrz, aczkolwiek ostatnio zdarzają się także roczniki wypełnione 
wyłącznie artykułami pracowników naszej instytucji. 

Wydawany od 2017 r. rocznik „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” w swych założeniach stanowić ma 
platformę dyskusji nad współczesnymi przejawami dziedzictwa kulturowego wsi, a także prezento-
wać i dokumentować zachodzące zmiany. Dotychczasowe pięć tomów rocznika to istotny dorobek 
redakcji i autorów w nim publikujących. Do tego typu badań i wydawnictw należą też prace nad 
„Atlasem Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej”, którego wydano już 
dziesięć tomów108. 

Obok dociekań nad dziedzictwem niematerialnym wsi wielkopolskiej109, od 1986 r. realizowany jest 
z różnym nasileniem program badawczy dokumentujący budownictwo folwarczne i przemysłu rolno- 
-spożywczego. Ewidencjonuje on i opisuje pochodzące sprzed 1939 r. zespoły rezydencjalno-folwarczne 

104  Już w 1968 r. zorganizowano I Sympozjum Muzeum Rolnictwa, w którego obradach uczestniczyło 
wielu naukowców. Nie uniknięto jednak w jego przebiegu wątków ideowych postulowanych w pracy 
z widzami. M. Pietrzak, Działalność oświatowa…, op. cit., s. 183; Muzea rolnicze w służbie nauki i kultury. 
Międzynarodowa sesja naukowa z okazji 130-lecia muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich, Szreniawa 
2005; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Misja i kierunki rozwoju muzeów rolnictwa we współczesnym 
świecie”, Szreniawa 2009, s. 184.
105  W. Szczepkowski, Muzeum Narodowe…, op. cit., s. 230.
106  W. Wołoszyński, op. cit., s. 227–230.
107  Dotychczas odbyły się konferencje poświęcone Dezyderemu Chłapowskiemu, Augustowi Cieszkowskiemu, 
Józefowi Wybickiemu oraz Maksymilianowi Jackowskiemu. Konferencje współorganizowały inne podmioty: 
Muzeum w Dobrzycy, Fundacja Kórnicka i Zakłady Kórnickie oraz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego 
PAN w Poznaniu.
108  Metodyka, założenia i cele badawcze zostały opracowane w latach 2012–2014 we współpracy z Instytutem 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakładem 
Geodezji i Kartografii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W. Mielewczyk, Założenia 
i realizacja projektu „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi polskiej”, „Rocznik Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 241–248.
109  Dotychczas wyszły pod red. A. Jełowickiego: Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa 2017; 
Muradyny, siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa 2018; Podkoziołek, bery, cymper – żywa tradycja 
w Wielkopolsce, Szreniawa 2019; Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa 2021. 
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oraz obiekty przemysłu rolno-spożywczego na terenie całego kraju. Zgromadzony materiał stanowi 
bazę wyjściową do serii wydawniczej „Dawne budownictwo folwarczne”110.

Nasza instytucja przywiązuje dużą wagę do współpracy z placówkami naukowymi, a poprzez Mię-
dzynarodową Organizacją Muzeów Rolniczych (AIMA) uczestniczy w organizowanych międzyna-
rodowych kongresach poświęconych wypracowaniu wytycznych i koncepcji nowoczesnych metod 
pracy muzeów rolniczych na świecie. Muzeum w Szreniawie, jako współzałożyciel stowarzyszenia, 
było gospodarzem kongresu, który odbył się w Polsce (Poznań–Szreniawa) w 1998 r.111

***

Prezentacja w skróconej formie działań Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie oraz Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie skłania do przedstawienia 
kilku wniosków ogólnych wynikających z blisko 150 lat doświadczeń w pracy muzealnej obu insty-
tucji. Przede wszystkim jesteśmy przeświadczeni o tym, że to otoczenie społeczne, polityczne oraz 
ekonomiczne miało i ma też obecnie wpływ na formułowanie celów i zadań stawianych sobie przez 
omawiane instytucje – także na ich praktyczną realizację. Założyciele muzeów musieli liczyć się  
z utrudnieniami w działalności, jakie czynił zaborca, a także wynikającymi z nakładanych przez 
państwo ograniczeń ideologicznych. Zmieniające się warunki ekonomiczne modyfikowały możliwości 
i sposoby finansowania, narzucały rozwiązania organizacyjne i funkcjonalne. 

Muzeum warszawskie, utworzone w oparciu o fundusze prywatne, może być wzorem przedsiębiorczo-
ści i umiejętności pozyskiwania środków. Działając w otoczeniu rynkowym, muzeum w Szreniawie 
musi funkcjonować zgodnie z zasadami naukowej organizacji pracy, racjonalności i efektywności 
ekonomicznej. To właśnie nasz poprzednik stworzył podwaliny Instytutu Naukowej Organizacji 
Pracy. Za jego przykładem staramy się nie tylko efektywnie wykorzystywać pozyskane finanse  
i organizować pracę muzeum, ale także „łagodzić koszty” poprzez dochody własne. 

Analizując działalność obydwu muzeów, zauważymy u ich organizatorów i pracowników poczu-
cie pełnienia ważnych zadań służących społeczeństwu i rozwojowi kraju. Stąd przeświadczenie  
o potrzebie kształcenia praktycznych umiejętności i szerzenia wiedzy ogólnej, nawet – jak w wypadku 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa – kosztem tworzenia kolekcji. Był to świadomy wybór wynikający  
z otoczenia politycznego, ale też możliwości i potrzeb podnoszenia kwalifikacji ludności, które były 
niezbędne do osiągnięcia wzrostu gospodarczego kraju. 

Zmieniające się warunki funkcjonowania umożliwiały w końcu rozszerzanie kolekcji. Prezentowane 
zbiory służyły szeroko pojętej działalności oświatowej i edukacyjnej. Stanowiły dla omawianych 
muzeów podstawę ich poczynań i wyznaczały możliwości, sposoby i metody funkcjonowania. 
Istotnym jest, że po wstępnym okresie działania w wypadku muzeum warszawskiego podejmowana 
aktywność edukacyjna nie przesłaniała podstawowych celów, jakimi było gromadzenie zbiorów 
i działalność wystawiennicza. Przez cały okres 147 lat funkcjonowania muzeów rolnictwa, pomimo 
że dzisiaj funkcji edukacyjnej przypisuje się coraz większą rolę, to gromadzone zbiory były i są 
dla obu muzeów wyznacznikiem ich tożsamości, czymś co je wyróżnia i stanowi o ich specyfice. 
Co charakterystyczne, zbiory w obu wypadkach pozyskiwane były i są w dużej mierze poprzez 

110  M. Andrzejewska, Ewidencja i dokumentacja zabytkowego budownictwa folwarcznego, „Rocznik 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2014, t. 30, s. 223–240. 
Udokumentowano dotychczas 33 tys. zespołów i obiektów oraz wydano 10 tomów publikacji obejmujących 
powiaty województwa wielkopolskiego.
111  H. Ignatowicz, 55-lecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolnictwa. Pierwszy Kongres AIMA, 
„Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2020, t. 35, s. 221.
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darowizny, co może świadczyć o rozumieniu przez ofiarodawców ich znaczenia dla zachowania 
dziedzictwa narodowego. 

Prezentacja „w ruchu”, pokaz w praktycznym działaniu maszyn rolniczych czy rzemieślniczych 
narzędzi daje możliwość tworzenia opowieści o życiu i pracy mieszkańców wsi, pozwala zwiedza-
jącym zrozumieć, na czym polega postęp techniczny w rolnictwie i umożliwia poznanie ciężkiej 
pracy rolnika. Zachowanie umiejętności praktycznych (np. orki wołem, pracy przy krośnie, młócki 
cepem, wypieku chleba), szczególnie w przypadku zanikającego rzemiosła, ma nie tylko znaczenie 
edukacyjne. Reakcja Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na aktualne potrzeby gospodarcze wykra-
czała daleko poza funkcje muzealne w dzisiejszym rozumieniu, wzbogacała wiedzę społeczeństwa 
i wpływała na rozwój ekonomiczny kraju. Udział w Targach Poznańskich, w wystawach w czasie 
Kongresu Nauk Rolniczych czy organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa promocji żywności 
są skromnym przykładem wkładu muzeum w Szreniawie w proces aktywizacji produkcji rolnej  
i w propagowanie rozwoju oraz osiągnięć polskiego rolnictwa. 

To zwrócenie się ku przyszłości, troska o wpływ podejmowanych działań na kształtowanie oblicza 
gospodarczego kraju, towarzyszyła i towarzyszy kierownictwom obu muzeów. Pomimo odmiennych 
warunków, w których funkcjonowały, to edukacja społeczna, wiedza ogólna i praktyczna stały się 
ważnymi tematami podejmowanej działalności. Kształcenie oraz dokształcanie zawodowe rzemieśl-
ników i rolników, wynikające z zapotrzebowania społecznego, było prowadzone systematycznie 
niezależnie od sytuacji politycznej. Powołanie licznych szkół zawodowych, szkolenia, z których 
wyłoniły się Kursy korespondencyjne im. Stanisława Staszica, różnorodne odczyty, a nawet wyższe 
kursy rolnicze, podyktowane były potrzebami ówczesnej gospodarki i wypełniały lukę w systemie 
szkolnictwa zawodowego. Podstawowym ich walorem zaś było zwracanie uwagi na praktyczną naukę 
zawodu. Udostępniając gromadzone zbiory, głównie za pośrednictwem wystaw stałych, muzeum 
warszawskie pełniło swoją funkcję edukacyjną i wychowawczą. Prezentacje uświadamiały potrzebę 
zdobywania wiedzy ogólnej, pobudzały zainteresowanie zwiedzających wiedzą i techniką rolniczą, 
nakłaniały do zmian w metodach uprawy roli, hodowli czy przetwórstwa. 

Znając dorobek i doświadczenia w pracy muzealnej poprzednika, organizatorzy szreniawskiego 
muzeum także skupili się na zadaniach, które wynikały z warunków, możliwości i potrzeb ade-
kwatnych do okresów, w których placówka funkcjonuje. Rozwój instytucji, przede wszystkim 
rozbudowa kolekcji, bazy materialnej, wzrastająca liczba wystaw stałych i podejmowanie nowych 
wyzwań edukacyjnych szły w parze ze wzrostem ilościowym kadry muzealnej, jej przygotowa-
niem zawodowym i podejmowanymi przez nią badaniami naukowymi. Własne pole, sad i podjęty 
chów zwierząt gospodarskich, powstawanie tematycznych oddziałów, a przede wszystkim jednak 
przejęcie edukacji rolniczej przez wyspecjalizowane i powołane do tego celu instytucje umożliwiło 
skierowanie uwagi muzeum w Szreniawie na kolekcje, ich opracowanie i udostępnianie. Stała, 
systematyczna rozbudowa zbiorów, także o nowe bloki zagadnień, uwzględniała szeroką tematykę 
rolnictwa i przetwórstwa. Spotykają się w ten sposób w naszym muzeum humanistyka z naukami 
przyrodniczymi i technicznymi. Teoria łączy się z praktyką, także przy organizowaniu ekspozycji, 
które mają na celu ukazanie metod oddziaływania człowieka na przyrodę, co wykorzystane może 
być też przez rolnictwo. Poprzez takie działanie kształtujemy prawidłowy stosunek do przyrody  
i – tak jak nasz poprzednik – uczymy rozumnego korzystania z jej bogactwa. Odnosząc się do dzia-
łalności człowieka, któremu nie powinno być obojętne środowisko przyrodnicze, nasze wystawy 
odgrywają szczególną rolę w obecnym, zagrożonym degradacją świecie i mają ogromne znaczenie 
poznawcze oraz edukacyjne. Szerokie spektrum lekcji muzealnych, prezentacji i pokazów, spotkań 
i zajęć umożliwia przekazywanie uczestnikom nie tylko wiedzy z określonych dziedzin, ale także 
przydatnych w życiu praktycznych umiejętności. To, co robimy, nie ma tak szerokiego charakteru 
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i znaczenia jak działalność naszego poprzednika, jednak obejmuje tysiące dzieci, młodzież, a także 
dorosłych. Zachowaniu tych praktycznych umiejętności służą prowadzone przez muzeum badania 
nad niematerialnym dziedzictwem wsi wielkopolskiej. Zakres prowadzonych analiz nie dorównuje 
badaniom prowadzonym przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, co wynika z innych potrzeb i wa-
runków działania. Muzeum warszawskie było przecież jedynym większym ośrodkiem naukowym na 
terenie Królestwa Polskiego. Dzisiaj główny ciężar pracy naukowej spoczywa na wyższych uczelniach 
i instytutach naukowo-badawczych. Staramy się jednak podtrzymywać tradycję prowadzenia badań 
naukowych w obszarach, w których współczesne placówki nie uczestniczą.

Zauważamy jeszcze jeden istotny aspekt działania obydwu muzeów. To systematyczne zabiegi  
w dziedzinie doskonalenia i weryfikowania metod pracy upowszechnieniowej i eksponowania zbio-
rów, wprowadzania nowoczesnych, odpowiadających czasom form i technik wyrazu. Przeźrocza, 
film, środki masowego przekazu, ruchome modele to środki pracy wprowadzone przez Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa. Troska o rozwój i podnoszenie kwalifikacji kadr konserwatorskich w mu-
zeach poprzez organizowanie konferencji i spotkań konserwatorów, konferencje tematyczne służące 
rozwiązywaniu aktualnych problemów (zwierzęta w muzeum, prezentacja obiektów muzealnych 
w ruchu, niepełnosprawni w muzeach) mogą być przykładem skromnego wkładu muzeum w Szre-
niawie w kształtowanie oblicza polskiego muzealnictwa. 

Podsumowując przeprowadzony opis działalności omawianych muzeów rolniczych w okresie mi-
nionych blisko 150 lat, możemy stwierdzić, że dokonania Muzeum Przemysłu i Rolnictwa są znane 
i wykorzystane w pracy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie. Dorobek i doświadczenia, formy i metody pracy są w twórczy sposób rozwijane. Uwzględniają 
nowe zadania, wynikające z aktualnych potrzeb i możliwości działania, a w szczególności służą 
realizacji społecznych i edukacyjnych zadań muzeum. Kontynuują dorobek poprzednika w sferze 
upowszechniania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Dr Jan Maćkowiak 

Doktor nauk humanistycznych, dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Szreniawie, prezes Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich. Rozwinął 
współpracę muzeum z krajowymi i zagranicznymi placówkami muzealnymi i naukowymi  
w ramach Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, Międzynarodowej Rady Muzeów 
– Polskiego Komitetu Narodowego (ICOM) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów 
Rolniczych (AIMA), których jest członkiem. Wielokrotnie prezentował na forum krajowym  
i międzynarodowym (będąc m.in. członkiem władz AIMA) potrzebę zachowania dziedzictwa 
kulturowego wsi i rolnictwa oraz jego upowszechniania za pomocą atrakcyjnych i nowo-
czesnych form przekazu. Doprowadził do rozwoju MNRiP-S, przeprowadził modernizację 
i rewitalizację obiektów infrastrukturalnych i wystaw muzealnych w siedzibie i oddziałach. 
Inicjator i pomysłodawca nowych atrakcyjnych form pracy w zakresie interaktywnego 
upowszechniania zbiorów techniki rolnej, żywych zwierząt, upraw polowych i konserwacji 
zabytków. Za swoją działalność odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Srebrnym Medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką ,,Zasłużony Działacz 
Kultury”, godnością Lidera Pracy Organicznej i Statuetką Honorowego Hipolita.
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Zbigniew Tucholski 

Współczesne problemy polskiego 
muzealnictwa technicznego 
oraz ochrony i konserwacji dziedzictwa 
techniki1

Wstęp

Wiele polskich muzeów techniki przeżywa obecnie renesans, tworzone są nowe placówki samorzą-
dowe i społeczne. Widoczny jest znaczący wkład organizacji pozarządowych w ochronę dziedzictwa 
technicznego w Polsce. Wartościowe kolekcje prywatne uzyskują również status zbiorów publicznych. 
Nowe wzorce implementowane są do często skostniałych od dziesięcioleci struktur. Istnieją muzea, 
które znajdują się na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, wystawienniczym i konserwator-
skim. Coraz częściej pojawiają się konserwacje i rewitalizacje poszczególnych obiektów prowadzone 
zgodnie ze światowymi standardami. Jednak w dalszym ciągu muzealnictwo techniczne wymaga 
głębokiej metamorfozy. Przedstawiona w niniejszym referacie problematyka koncentruje się na 
krytycznej analizie istniejącego stanu rzeczy i ma na celu rozpoczęcie dyskusji metodologicznej oraz 
upowszechnienie dobrych praktyk. 

Ze względu na specyfikę polskiego muzealnictwa technicznego, w którym kwestie historyczne, 
techniczne i ekspozycyjne łączą się ściśle z konserwatorskimi, autor opisuje zarówno problematykę 
muzealną, jak i konserwatorską, mając na względzie, że w klasycznym muzealnictwie zwykle są one 
rozdzielane i posiadają odrębną metodologię. 

W referacie podjęto również pewne zagadnienia z zakresu ochrony dziedzictwa technicznego, istot-
ne dla wielu kategorii muzealiów. Niezależnie od tego, że kwestie muzealnictwa, konserwatorstwa 
i instytucjonalnej ochrony zabytków normują różne ustawy oraz instytucje (NID i NIMOZ), ze 
względu na specyfikę ochrony dziedzictwa technicznego konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy 
środowiskiem muzealnym, konserwatorskim oraz historykami techniki. W największym stopniu 
wzajemne korelacje między tymi dziedzinami widoczne są w zakresie konserwacji zespołów prze-
mysłowych i wielkogabarytowych zabytków techniki. 

W celu określenia najważniejszych problemów i potrzeb, autor przeprowadził wiele wywiadów  
z pracownikami muzeów technicznych oraz służb konserwatorskich podejmujących działania w za-
kresie ochrony dziedzictwa technicznego. Większość rozmówców, przedstawiając krytyczny punkt 
widzenia, zastrzegła sobie anonimowość.

Historia polskich muzeów technicznych, powstanie kolekcji tych placówek i ich wojenne zniszczenia 
stają się w ostatnich latach coraz częściej przedmiotem badań naukowych. Zbadanie i opracowanie 
monografii Muzeum Przemysłu i Techniki w Warszawie, Muzeum Przemysłowego w Krakowie  

1  Za cenne uwagi dotyczące problematyki ochrony, ekspozycji i konserwacji dziedzictwa technicznego 
dziękuję: Małgorzacie Jaworskiej, Aldonie Tołysz, Marcinowi Zdanowskiemu oraz Mirosławowi 
Zientarzewskiemu.
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i Lwowie, Muzeum Komunikacji w Warszawie, Muzeum Morskiego Stanisława hr. Ledóchowskiego 
w Warszawie, kolekcji uzbrojenia i broni pancernej muzeów wojskowych czy powojennego Muzeum 
Techniki NOT nadal jest istotnym, niepodjętym przez polskich historyków techniki i muzealników 
tematem badawczym. 

Zamiarem autora nie jest jednak przedstawienie historii polskiego muzealnictwa technicznego, lecz 
ukazanie bieżącej problematyki tej odmiennej w wielu aspektach subdziedziny. W celu przedstawienia 
opisanych już wcześniej problemów i mechanizmów związanych z ochroną dziedzictwa technicznego 
autor wykorzystał częściowo ustalenia zawarte w referacie swego autorstwa2. 

Aby zobrazować najistotniejsze problemy, przytoczono reprezentatywne dla nich przykłady. Dla 
takiej konwencji referatu istotne jest skupienie się na zagadnieniach ważnych dla bieżącego funk-
cjonowania poszczególnych placówek. 

Muzea techniczne dokumentują wiele dziedzin techniki (w tym wojskowej), obrazując historię prze-
mysłu, inżynierii, nauki, transportu i komunikacji, budownictwa, żeglugi, górnictwa i energetyki 
oraz elektroniki, a także wielu innych jej obszarów. W muzeach o ogólnym profilu funkcjonują także 
działy nauki, techniki, przemysłu i rzemiosła. 

Zbiory techniczne pod względem formy obejmują przegląd obiektów i ich kolekcji o zróżnicowanych 
rozmiarach i funkcji, od zespołów przemysłowych, wielkogabarytowych eksponatów, przykładowo 
 mostów, konstrukcji stalowych, czołgów, lokomotyw i turbin do zegarków, aż po urządzenia elek-
troniczne czy narzędzia precyzyjne. 

Specyfika i charakter muzealnictwa technicznego oraz jego odrębność względem klasycznych zbiorów 
dzieł sztuki wymaga odmiennej metodologii, metodyki, pragmatyki i polityki w zakresie gromadze-
nia, opracowania, konserwacji, ochrony i udostępniania zbiorów. 

Przez wiele lat polskie muzealnictwo techniczne funkcjonowało niejako na peryferiach klasycznego 
muzealnictwa i konserwacji zbiorów sztuki. Ze względu na specyfikę zbiorów technicznych na jego 
kształt znaczny wpływ miała inżynieria i technologia oraz szeroko rozumiane badania z zakresu 
historii techniki. 

Do szerszej dyskusji metodologicznej i metodycznej w zakresie tej specyficznej dziedziny dochodzimy 
dopiero w ciągu ostatniej dekady. We wcześniejszym okresie nadrzędnym celem było utrzymanie 
poszczególnych jednostek w trudnym okresie PRL-u, a później w zmieniającej się rzeczywistości 
gospodarczej i politycznej. Trudności organizacyjne, finansowe i kadrowe ograniczały wielokierun-
kową działalność naukową, gromadzenie eksponatów oraz rozwój merytoryczny. 

Znaczącym utrudnieniem był również brak większych kontaktów międzynarodowych, a tym 
samym niewielka recepcja światowych prądów muzealnictwa technicznego i ochrony dziedzictwa 
techniki. 

Dziedzina ta w Polsce zasadniczo nie posiada wykształconej metodologii, która formuje się dopiero  
w trakcie jej rozwoju i dyskursu naukowego. Ważną próbą określenia najważniejszych pojęć z zakresu 
ochrony dziedzictwa technicznego (m.in. konserwacji, restauracji, rewitalizacji i interpretacji) jest  
 

2  Z. Tucholski, Pomiędzy konserwacją a eksploatacją. Uwarunkowania konserwatorskie i techniczne odbudowy 
oraz użytkowania zabytków techniki. Początki kształtowania się koncepcji konserwatorskich i muzealnych 
utrzymania zabytków techniki w stanie czynnym [w:] Technika i nauka w muzeum 2. Muzeum. Formy i środki 
prezentacji V, Bydgoszcz 2020, s. 45–71.
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opracowana przez Waldemara Affelta Karta TECHNITAS w sprawie zachowania dziedzictwa techniki 
i miejsc je upamiętniających3. 

W 2017 r. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów opracował i udostępnił on-line  
w ramach swego szkolenia rodzaj kompendium zbiorowego ABC ochrony muzeów techniki. Prekur-
sorskie opracowanie o dużej wartości merytorycznej nie obejmuje niestety wielu zagadnień z zakresu 
muzealnictwa technicznego i jest dość selektywne4. 

W 2019 r. Generalny Konserwator Zabytków przygotował Wytyczne dotyczące działań związanych 
z ochroną zabytków techniki. Jest to pierwsza instrukcja dla pracowników służb konserwatorskich, 
określająca zasady wartościowania i ochrony dziedzictwa technicznego. Dokument ten ma istotny 
wpływ na zmianę jego postrzegania oraz realną ochronę wielu obiektów5. 

Brakowało również krajowego forum wymiany doświadczeń i prezentacji zagadnień z zakresu 
szeroko pojętego muzealnictwa technicznego i konserwacji zabytków techniki. Obecnie rolę taką 
odgrywają konferencje i zjazdy organizowane przez powołane w 2016 r. Forum Dziedzictwa Sztuki 
Inżynieryjnej, przekształcone później w Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej w Bydgoszczy 
oraz Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. 

Część środowiska muzealników z rezerwą odnosiła się do „technokratycznych” zbiorów i muzeów 
gromadzących zardzewiałe maszyny i urządzenia, nie rozumiejąc ich wartości, kontekstu i znaczenia. 
W wielu wypadkach budowano opozycję pomiędzy sacrum – sztuką wysoką – a profanum – często 
bezstylowymi zabytkami techniki i kultury materialnej. Miarą postępującej przemiany w postrze-
ganiu „gorszego” dziedzictwa technicznego jest możliwość wygłoszenia tego referatu. 

„Gorsze” dziedzictwo techniki

W powojennej Polsce oddzielonej żelazną kurtyną od nowoczesnej myśli technicznej następowało 
stopniowe starzenie się wielu gałęzi przemysłu i komunikacji. Doprowadziło to do sytuacji, w której 
utrzymywane były w codziennej pracy liczne zespoły przemysłowe, linie technologiczne, urządzenia 
produkcyjne, a także środki komunikacji pochodzące z przełomu wieków XIX i XX. 

Już w latach 60. i 70. XX w. przybywali do Polski zagraniczni historycy techniki i miłośnicy zabyt-
ków kolejnictwa, dokumentujący parowozy i historyczny tabor kolejowy, często z przełomu XIX  
i XX w., nadal znajdujący się w planowej eksploatacji. Określali oni Polskę mianem kraju, w którym 
czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat wcześniej względem rozwiniętych państw zachodniej Europy6. 

Zapóźnienie techniczne polskiego przemysłu i komunikacji paradoksalnie dawało u progu transfor-
macji wyjątkową szansę zachowania unikatowego zasobu zabytków techniki do celów muzealnych  
i pokazowych. Praktyka lat 90. XX w. i początków wieku XXI wykazała jednak, iż w wielu wypad-
kach zaprzepaszczono możliwość zachowania ginącego historycznego dziedzictwa technicznego,  
a także wykorzystania go w nowej funkcji atrakcji w turystyce industrialnej i komunikacyjnej. 

3  W. Affelt, Karta TECHNITAS w sprawie zachowania dziedzictwa techniki i miejsc je upamiętniających, Toruń 
2014, s. 53. 
4  NIMOZ, ABC ochrony muzeów techniki, Warszawa 2017, s. 85, https://nimoz.pl/files/publications/26/
ABC_muzea_techniki.pdf [dostęp: 10.02.2022].
5  Z. Tucholski,  Pomiędzy konserwacją a eksploatacją…, op. cit., s. 52. 
6  D. Joanes, Kraj w którym czas się zatrzymał, „Stalowe Szlaki” 2019, nr 3, s. 54–64.
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Transformacja w Polsce po 1989 r. przyniosła przyspieszoną deindustrializację kraju. W latach 90. 
XX w. oraz w pierwszej dekadzie XXI w. likwidowane były funkcjonujące dotychczas ośrodki prze-
mysłu, wyposażone w przestarzałe z punktu widzenia gospodarki współczesnej struktury techniczne. 
Podobny los spotkał górnictwo, systemy komunikacyjne, historyczny tabor kolejowy, zabytki techniki 
militarnej, a także jednostki pływające i infrastrukturę żeglugi morskiej oraz śródlądowej. W tym 
czasie doszło do wielkich i nieodwracalnych strat w zasobach unikatowych zabytków techniki7.

Głównymi przyczynami tych strat były niedoinwestowanie muzeów technicznych, brak powierzchni 
ekspozycyjnych i możliwości transportu oraz konserwacji obiektów, a w wielu wypadkach także 
rażąca niekompetencja i krótkowzroczność muzealników. Inną istotną przyczyną zaniechania był 
brak muzeów oraz skansenów technicznych gromadzących różne kategorie dziedzictwa technicznego. 

Przykładem takich nieodwracalnych, niepowetowanych strat mogą być Zakłady Przerobu Złomu 
w Zębcu i Chruścinie Nyskiej, gdzie jeszcze na przełomie lat 80. i 90. XX w. znajdowała się duża 
liczba porzuconych od lat 70. XX w. zabytkowych parowozów. Wykorzystując te zasoby można 
było zbudować unikatową przekrojową kolekcję (liczącą kilkadziesiąt lokomotyw), reprezentatywną 
dla różnych okresów historii kolejnictwa na ziemiach polskich. W tym czasie nie zadbano jednak  
o zachowanie tych obiektów, które bardzo szybko zostały zezłomowane. 

Zniszczeniu uległy również cenne zespoły archiwalnej dokumentacji technicznej, co uniemożliwia 
zbadanie historii nie tylko poszczególnych zakładów, ale także całych obszarów polskiej techniki  
i gałęzi przemysłu8. W wielu wypadkach są to straty nieodwracalne. W trakcie deindustrializacji 
Polski nie przeprowadzono również niestety dokumentacji wielu historycznych zespołów przemy-
słowych i komunikacyjnych oraz zabytków techniki i komunikacji. 

Dziedzictwo techniczne przez dziesięciolecia nie było w pełni doceniane przez pracowników służb 
konserwatorskich i muzealników. Brak polityki muzealnej i konserwatorskiej w zakresie jego ochro-
ny prowadził i nadal jest przyczyną zaniechania ochrony i de facto niszczenia wielu obiektów oraz 
zespołów o znacznych wartościach zabytkowych. 

Podobnie muzealnicy w wielu wypadkach nie włączali do kolekcji cennych zabytków techniki  
i kultury materialnej, określając je mianem bezstylowych i nie przystających do zbiorów sztuki. War-
tościowanie obiektów na podstawie ich formy artystycznej wynikało w dużej mierze ze stosowania 
wyłącznie metodologii i typologii z zakresu historii sztuki. 

W niektórych wypadkach pomijano w ten sposób ważny kontekst obiektów o istotnym dla historii 
Polski znaczeniu. W jednym z muzeów określono mianem bezstylowych i nie włączono do kolekcji 
muzealnej kluczy do soboru św. Aleksandra Newskiego na placu Saskim w Warszawie. Obiekty te 
zostały przejęte przez inną placówkę i zapewne staną się ważnym eksponatem głównej ekspozycji. 

W ciągu ostatniej dekady nastąpił co prawda zauważalny wzrost świadomości znaczenia i wartości 
zabytków techniki, kultury materialnej, rzemiosła oraz architektury przemysłowej, jednak w wielu 
wypadkach są one nadal traktowane jako dziedzictwo drugiej kategorii. 

Pewne znaczenie dla tych tendencji ma również stosunkowo krótka cezura czasowa od wycofania  
z normalnej eksploatacji historycznych urządzeń i technologii, które określane są nadal mianem prze-
starzałych, zacofanych i energochłonnych. 

7  Z. Tucholski, Pomiędzy konserwacją a eksploatacją…, op. cit., s. 50–51.
8  Z. Tucholski, Problematyka ochrony archiwaliów technicznych, „Archeion” 2013, nr 114, s. 61–77. 
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W zakresie ochrony dziedzictwa technicznego, zabytków techniki i architektury przemysłowej nadal 
widoczny jest brak zrozumienia nie tylko dla jego istoty, ale także potrzeby. Niezależnie od rosnącej 
świadomości i pozytywnych zmian w tym zakresie, wśród muzealników, pracowników służb konser-
watorskich, konserwatorów i archeologów, nadal dość częste są przypadki nieprzywiązywania wagi 
do wartości i ochrony obiektów technicznych. Nawet w stosunku do wpisanych do rejestru zabytków 
techniki istnieje większe przyzwolenie na ich przekształcenie i/lub stylizację niż w stosunku do zabyt-
ków sztuki, rzemiosła ludowego czy architektury9. W przypadku ochrony dziedzictwa technicznego 
w wielu wypadkach widoczny jest brak wsparcia ze strony administracji rządowej i samorządowej. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy nie są jedynie czynniki finansowe, ale przede wszystkim brak 
zrozumienia dla wartości dziedzictwa technicznego. W dużej mierze wynika on z uwarunkowań 
historycznych i kulturowych. W państwach europejskich, które swój XIX-wieczny rozwój gospodar-
czy oparły na uprzemysłowieniu i rozwoju technologicznym, istnieje znacznie większa świadomość 
wartości zabytków techniki i przywiązanie do kultury materialnej. 

W Polsce, na skutek ciągłych zmagań o niepodległość, kultywowano etos walki zbrojnej. Literatura, 
poezja i sztuka tworzona była w dużej mierze w celu zachowania pamięci oraz tożsamości narodowej. 
Stosunkowo niewielki oddźwięk społeczny znajdowały XIX-wieczne pozytywistyczne postulaty, ograni-
czając się do Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz lokalnych ośrodków przemysłowych i gospodarczych. 

Etos szlachecki, który stał się fundamentem dla formowania polskiej inteligencji powodował, że 
ówczesne elity odrzucały konieczność rozwoju przemysłu i kształcenia technicznego. Paradoksalnie 
to właśnie rosyjskie represje i konfiskaty po powstaniach styczniowym i listopadowym sprawiły, 
iż pozbawiona ziemi szlachta poszukiwała nowych profesji technicznych na emigracji na zachodzie 
Europy i w głębi Rosji. Dopełnieniem tych tendencji był agrarny charakter ziem polskich pod za-
borami oraz ich celowa izolacja od nowoczesnych, głównie wojskowych technologii. 

Obecnie na niezrozumienie wartości dziedzictwa technicznego i brak skutecznej jego ochrony wpływ 
ma wiele czynników. Niski stopień politechnizacji społeczeństwa, a także forma kształcenia history-
ków sztuki, muzealników, archeologów i konserwatorów, stają się przyczyną braku poszanowania dla 
kultury materialnej. Konserwatorzy i muzealnicy posiadają zwykle klasyczne wykształcenie z zakresu 
historii sztuki lub archeologii. W programach tych studiów próżno szukać wykładów związanych 
z historią i ochroną dziedzictwa technicznego. Podobnie dla większości archeologów archeologia 
współczesności, archeologia przemysłowa czy archeologia pól bitewnych stanowi dziedzinę bardzo 
odległą od odebranego wykształcenia i zainteresowań naukowych. 

W wielu placówkach muzealnych widoczny jest brak znajomości tematu i szerszych inwentaryza-
cji zasobów poszczególnych kategorii zabytków. Nie jest również prowadzona szersza współpraca 
merytoryczna z historykami techniki w zakresie opracowania i pozyskania eksponatów. Istotną 
przeszkodą utrudniającą budowę spójnej narracji jest utożsamianie muzealnictwa technicznego 
jedynie z rozrywką i jej infantylizacja, co prowadzi do obniżenia wartości naukowych i poznawczych. 

Wieloletni regres państwowego muzealnictwa technicznego spowodował, że ciężar zachowania  
i ochrony zabytków techniki z zakresu przemysłu, rzemiosła, motoryzacji, komunikacji czy tech-
niki wojskowej, w znacznym stopniu przesunął się na muzea samorządowe, organizacje społeczne  
i prywatnych kolekcjonerów. 

Narodowe Muzeum Techniki, przekształcone po wielu latach starań i zabiegów z Muzeum Techniki 
Naczelnej Organizacji Technicznej, znajduje się w początkowej fazie organizacji. Jeśli spełnione 

9  Z. Tucholski, Pomiędzy konserwacją a eksploatacją…, op. cit., s. 60.
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zostaną obietnice polityków i nie zabraknie środków w budżecie, istnieje szansa na budowę nowo-
czesnej siedziby na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. 

W trudnej sytuacji znajduje się dawne Muzeum Kolejnictwa Ministerstwa Komunikacji, przejęte 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zmarginalizowane i przekształcone w instytucję 
kultury o nazwie Stacja Muzeum. Od wielu lat boryka się z problemami lokalizacyjnymi, co unie-
możliwia zgromadzenie eksponatów znajdujących się na terenie całego kraju i dalszy rozwój kolekcji 
zabytkowego taboru. 

Ze względu na słabość publicznego muzealnictwa technicznego w latach 90. i początkach XX w.,  
w nowych realiach politycznych i gospodarczych powstało wiele muzeów, skansenów, kolekcji samo-
rządowych oraz społecznych – przemysłowych, wojskowych, fortyfikacyjnych, komunikacyjnych, 
kolejowych i motoryzacyjnych. 

Przykładowo zabytkowy tabor kolejowy gromadzony jest głównie w społecznych muzeach i skanse-
nach – zabytkowej parowozowni Skierniewice Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, parowo-
zowni Jarocin Towarzystwa Kolei Wielkopolskich oraz kolekcji taboru Stowarzyszenia Miłośników 
Kolei we Wrocławiu. 

Polskie uczelnie nie prowadzą kształcenia historyków techniki i muzealników, specjalizujących się 
w zakresie dziedzictwa technicznego. Kształcenie historyków techniki i muzealników w dziedzinie 
ochrony dziedzictwa technicznego realizowane jest na poziomie własnego rozwoju zawodowego  
i naukowego, często także późniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej. Zwykle konieczna jest 
wieloletnia praca samokształceniowa w tym zakresie, a także szeroka ogólna wiedza historyczna, 
techniczna i technologiczna. 

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dr inż. Waldemar Affelt prowadził w latach 
2004–2017 wykłady z zakresu dziedzictwa techniki Był także promotorem magisterskich prac 
dyplomowych z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa technicznych dóbr kultury. Niestety, 
ta istotna działalność dydaktyczna nie znalazła kontynuacji. 

W większości polskich muzeów technicznych (oprócz niewielu najlepszych placówek) poziom pra-
cowników merytorycznych jest niewystarczający, skutkuje to licznymi błędami w zakresie przygo-
towania wystaw, a także nieprawidłowościami w wartościowaniu pozyskiwanych eksponatów i ich 
opracowaniu. W porównaniu do wielu zagranicznych muzeów o często ponad stuletnich tradycjach, 
których pracownicy znajdują się na wysokim poziomie merytorycznym, kadry polskiego muzeal-
nictwa technicznego pozostają raczej daleko w tyle. 

Istotną przeszkodą utrudniającą opracowanie podstaw metodologicznych i merytorycznych dla mu-
zealnictwa technicznego jest również nieliczne środowisko historyków techniki, a także brak szerszej 
współpracy z muzealnikami. Wiele dziedzin techniki i przemysłu na ziemiach polskich stanowi 
nadal terra incognita i oczekuje wciąż na swych badaczy. Deficyt badań szczegółowych uniemożliwia 
ponadto opracowanie syntetycznej historii polskiej techniki. Paradoksalnie ze względu na stopień 
zniszczenia archiwaliów i powszechną tajność dokumentacji odnosi się to szczególnie do historii 
techniki w okresie PRL. Przedstawione uwarunkowania przekładają się na trudności w rzetelnym 
i reprezentatywnym przygotowaniu wystaw, w opisie i wartościowaniu eksponatów, a także wiernej 
dla danego okresu konserwacji poszczególnych obiektów i kolekcji. 

Z tych samych względów w służbach konserwatorskich jest bardzo niewielu pracowników specja-
lizujących się w ochronie dziedzictwa technicznego, co niestety przekłada się na stan jego ochrony 
w kraju. 
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Zabytkowe zespoły przemysłowe

Konserwacja i restauracja zabytkowych zespołów przemysłowych jest najbardziej kosztowną dziedziną 
ochrony dziedzictwa technicznego. Ze względu na brak środków na ich konserwację, rewitalizację 
i utrzymanie cenne zespoły o bardzo dużej wartości zabytkowej i historycznej popadają w ruinę, są 
niszczone i przekształcane. 

Warto w tym miejscu przywołać przykład zespołów przemysłowych Staropolskiego Okręgu Prze-
mysłowego. Inwentaryzacja i ochrona tych obiektów zapoczątkowana była jeszcze w okresie mię-
dzywojennym staraniem doc. dra inż. Mieczysława Radwana. W 1934 r. pudlingarnia i walcownia  
w Sielpi objęta została ochroną konserwatorską jako pierwszy w Polsce zabytkowy zespół przemysłowy 
i stała się oddziałem warszawskiego Muzeum Przemysłu i Techniki. 

W okresie powojennym Muzeum Techniki NOT w Warszawie objęło ochroną jako oddziały pu-
dlingarnię i walcownię w Sielpi, hutę w Chlewiskach oraz zabytkowe kuźnie wodne w Oliwie i Starej 
Kuźnicy. W pierwszej dekadzie XXI w. problemy z finansowaniem Muzeum Techniki i Przemysłu 
podległego Naczelnej Organizacji Technicznej sprawiły, iż zakłady w Sielpi oraz obie kuźnie wodne 
przekazano samorządom oraz miastu Gdańsk. 

Unikatowy w skali krajowej i europejskiej zakład w Sielpi stopniowo popada w ruinę, bowiem koszty jego 
zabezpieczenia i konserwacji wielokrotnie przekraczają budżet gminy. Kuźnia wodna w Starej Kuźnicy, 
konstrukcji drewnianej, o bardzo dużej wartości zabytkowej i historycznej, pozbawiona konserwacji 
i opieki (ze względu na nieuregulowaną sytuację własnościową) niszczeje w równie szybkim tempie. 

Konieczne jest systemowe podejście do ochrony zabytkowych zespołów przemysłowych i faktyczna 
ochrona najcenniejszych w skali kraju kompleksów tego typu. Niezbędne jest również wypracowa-
nie metodologii dokumentacji, inwentaryzacji oraz konserwacji i częściowej adaptacji do nowych 
funkcji zespołów tego typu.

Z adaptacją do nowych funkcji muzealnych, ekspozycyjnych, kulturalnych i komercyjnych wiąże 
się niezwykle istotne zagadnienie przeprowadzenia jej z poszanowaniem dla historycznej substancji. 
Zachowanie kontekstu historycznego i kulturowego, oryginalnych struktur przemysłowych wraz  
z najcenniejszą częścią wyposażenia technicznego oraz ich adaptacja do nowej funkcji, jest trudnym 
przedsięwzięciem dla konserwatorów, architektów, inżynierów budowlanych i projektantów wnętrz. 

Ze względu na zmianę funkcji, w większości wypadków widoczna jest tendencja uwolnienia jak 
największej powierzchni kosztem zabytkowej substancji. Nie tylko na skutek złej woli i dążenia 
do efektywności finansowej, ale także w wyniku braku wiedzy w zakresie metodologii ochrony 
dziedzictwa technicznego, reprezentowanego przez konserwatorów, architektów i projektantów, 
dochodzi w wielu wypadkach do zniszczenia oryginalnego wyposażenia oraz zatarcia istniejącego 
kontekstu historycznego i kulturowego, a także często utraty pierwotnego układu technologicznego 
i komunikacyjnego wartościowych obiektów. 

Problemem systemowym związanym z rewitalizacją historycznych zespołów przemysłowych jest 
brak rozpoznania i analizy zabytkowego wyposażenia i układu technologicznego, w celu zachowania 
najcenniejszych jego elementów. 

Wartościowanie takie powinni przeprowadzać historycy techniki we współpracy ze służbami kon-
serwatorskimi. Wybór wyposażenia technicznego w celu jego zachowania, zwykle przeprowadzany 
jest przez samych inwestorów albo architektów. Najważniejszymi kryteriami są kwestie ekonomiczne 
wykorzystania jak największych powierzchni, brak kolizji z wprowadzanymi funkcjami oraz dążenie 
do efektownej formy poszczególnych obiektów. 
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W trakcie samych „rewitalizacji” często całkowicie dowolnie zmieniana jest pierwotna lokalizacja 
poszczególnych maszyn i urządzeń, co powoduje zatarcie czytelnego układu technologicznego.  
W ten sposób następuje nieodwracalne przekształcenie historycznych obiektów, jakże często zdo-
minowanych przez funkcję komercyjną. 

Innym problemem natury konserwatorskiej związanym z rewitalizacją zabytkowych zespołów prze-
mysłowych jest czyszczenie powierzchni historycznych struktur – murów budynków, konstrukcji 
stalowych, maszyn i urządzeń oraz poddawanie tych obiektów estetyzacji (często przez wprowadzanie 
efektownych błyszczących materiałów np. z polerowanego mosiądzu). Po zakończeniu takiej kon-
serwacji zespoły te i poszczególne obiekty zostają odarte z wieloletniej patyny oraz śladów zużycia 
eksploatacyjnego. Tylko najlepsze realizacje cechuje zachowanie tych często kilkudziesięcioletnich 
śladów użytkowania, które tworzą niepowtarzalny charakter danego zabytku.

Przedstawione praktyki pokazują, że w większości wypadków mówić można raczej o aranżacjach 
nowej przestrzeni z wykorzystaniem starych struktur niż o rewitalizacji dziedzictwa zespołów 
przemysłowych. Konieczne jest opracowanie przez zespół specjalistów ogólnych zasad rewitalizacji 
zespołów przemysłowych i szkolenia w tym zakresie pracowników służb konserwatorskich, muze-
alników, architektów i projektantów. 

Przykładem takiej nieprawidłowej muzealnej rewitalizacji, była adaptacja Elektrowni Tramwajowej 
na Muzeum Powstania Warszawskiego. Cenny budynek zrealizowany w latach 1905–1908 w rosyj-
skim stylu architektury przemysłowej początku XX w., od strony ul. Grzybowskiej i Przyokopowej 
zrewitalizowano z zachowaniem historycznej formy i struktury. Natomiast od strony ul. Towarowej 
utrzymano i odtworzono tynkowanie elewacji na kolor szary, zamiast odsłonięcia oraz konserwacji 
pierwotnej czerwonej cegły wraz z detalem. W ten sposób wartościowy historyczny obiekt prze-
mysłowy, wraz z dobudową nowoczesnej wieży, otrzymał od reprezentacyjnej strony współczesną 
postmodernistyczną formę. Należy równocześnie zaznaczyć, że adaptację obiektu przeprowadzono 
z zachowaniem części oryginalnego oraz wtórnego wyposażenia, które włączono w strukturę nowej 
ekspozycji mimo brak związku z jej tematyką. 

Przykładem złych praktyk w tym zakresie jest również los zespołu zabytkowych obiektów Stoczni 
Gdańskiej wraz z historycznym wyposażeniem i parkiem maszynowym. Najpierw całkowicie wy-
burzono zabytkowe obiekty, a później zbudowano Europejskie Centrum Solidarności. Przekreślono  
w ten sposób możliwość adaptacji historycznych budynków dla celów muzealnych. Pomimo znaczenia 
historycznego i symbolicznego Stoczni Gdańskiej, nie pojawiła się niestety refleksja konserwatorska 
i muzeologiczna. 

Innym przykładem tych tendencji jest adaptacja na obiekt handlowy i gastronomiczny zabytkowych 
budynków Elektrowni „Powiśle” w Warszawie. W ramach tzw. rewitalizacji obiektu zezłomowano 
znaczną część historycznego wyposażenia i zniszczono jego czytelny układ technologiczny. Zacho-
wane nieliczne przypadkowe maszyny i urządzenia nie zostały włączone do nowej funkcji i narracji 
miejsca, lecz stały się wyrwanymi z historycznego kontekstu elementami paraindustrialnej dekoracji. 
Przykładowo elementy sterownicze i urządzenia kontrolno-pomiarowe zostały odarte ze swego histo-
rycznego kontekstu i pierwotnej lokalizacji, stając się jedynie modnymi ozdobnikami stołu barmana. 

Innym przykładem destrukcyjnej „rewitalizacji” dziedzictwa technicznego jest zabytkowy zespół 
dawnych zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner w Warszawie o bardzo dużej wartości zabytko-
wej. Za zgodą Stołecznego Konserwatora Zabytków wprowadzono przytłaczającą zabudowę w formie 
nowoczesnych, wielopiętrowych budynków, które zostały nadbudowane na specjalnych konstruk-
cjach nad znaczną częścią hal i budynków najcenniejszego warszawskiego zespołu przemysłowego. 
W wyniku nadbudowy i rewitalizacji zespołu Norblina przestała istnieć duża część oryginalnej 
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substancji, utracono i przekształcono również znaczną część układu technologicznego oraz zatarto 
niepowtarzalny klimat tego miejsca. Wszelkie prace dewelopera związane z konserwacją maszyn  
i urządzeń zakładów Norblina stanowią wymuszony trybut za cenę dużych zysków uzyskanych  
w wyniku nadbudowy i w zasadzie całkowitego przekształcenia cennego zespołu przemysłowego 
w atrakcyjnej części Warszawy. Znamienne jest, że konserwator zabytków wydający tragiczną w skut-
kach decyzję, w wyniku której doszło do zniszczenia i nieodwracalnego przekształcenia cennego 
zabytkowego zespołu Norblina, nie poniósł za nią żadnej odpowiedzialności.

Rażącym przykładem zniszczenia objętego ochroną konserwatorską zespołu przemysłowego są dawne 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Poznań” w Poznaniu. Wartościowy zespół historycznych 
warsztatów kolejowych z przełomu XIX i XX w. został zakupiony przez osobę prywatną, która od 
początku zamierzała zniszczyć go w celu uzyskania dużych terenów o ogromnej wartości w centrum 
Poznania. Obiekt celowo pozbawiony skutecznej ochrony niszczał w ciągu dziesięciu lat, gdy po-
szczególne obiekty były z rozmysłem rozkradane i podpalane. Zamierzony plan został zrealizowany 
i znaczna część zabytkowej architektury i infrastruktury ZNTK „Poznań” przestała istnieć. 

Polityka gromadzenie zbiorów, stan rozpoznania zasobu i dokumentacja zabytków techniki 

Istotnym problemem polityki gromadzenia zbiorów oraz kształtowania kolekcji muzealnych w wielu 
polskich muzeach technicznych jest ich przypadkowość oraz brak reprezentatywności dla danej 
kategorii zabytków techniki. Przeszkodą w budowaniu stałych i czasowych ekspozycji muzealnych 
nawet największych placówek są braki reprezentatywnych eksponatów. Bardzo często gromadzenie 
poszczególnych kategorii muzealiów odbywało się i nadal odbywa w sposób chaotyczny, na zasadzie 
doraźnej ochrony zagrożonych obiektów. Brakuje również rozpoznania poszczególnych kategorii 
zabytków, co w naturalny sposób przełożyłoby się na odwzorowanie w kolekcjach ich reprezenta-
tywności i ukazanie historycznego rozwoju techniki i przemysłu. 

Widoczny jest brak projektów badawczych, których celem jest inwentaryzacja poszczególnych 
kategorii zabytków techniki. W zasadzie chyba jedynym jest projekt badawczy NCN, przyznany 
w ramach „OPUS13”, którego kierownikiem jest dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN, czyli „Narodowy 
inwentarz historycznych przyrządów naukowych”, realizowany w latach 2018–2023. 

Należy równocześnie podkreślić, iż powstają hobbystyczne strony internetowe stanowiące profesjo-
nalne inwentaryzacje pewnych kategorii zabytków na wysokim poziomie merytorycznym – Wciąż 
pod parą. Parowozy w Polsce10, zawierająca ewidencję i szczegółowe dane wszystkich zachowanych 
w Polsce parowozów oraz Dampfmaszyny, rejestrująca wszystkie zachowane w kraju maszyny pa-
rowe: lokomobile, traktory parowe, pługi parowe oraz tłokowe maszyny stacjonarne11. Pasjonaci 
historycznej techniki prowadzą w ten niejako amatorski sposób badania, które nie są podejmowane 
przez historyków techniki i pracowników merytorycznych muzeów technicznych. 

W polskim muzealnictwie technicznym brakuje zorganizowanej polityki gromadzenia i rozwoju 
kolekcji. Dominującą rolę podczas pozyskiwania muzealiów przejęły podmioty zewnętrzne, które 
oferują w formie darowizny lub do zakupu swoje obiekty. Powodem tego stanu rzeczy jest deficyt 
wiedzy o własnych zbiorach i ich brakach. Dlatego tak ważne staje się opracowanie długofalowego 
programu rozwoju kolekcji przez każdą z instytucji muzealnych, z uwzględnieniem jej specyfiki  
i planowanego rozwoju kolekcji.

10  Wciąż pod parą. Parowozy w Polsce, http://www.polskieparowozy.pl [dostęp: 11.02.2022].
11  Dampfmaszyny, http://dampfmaszyny.parowozy.net/lokomobile-przewozne/ [dostęp: 11.02.2022]. 
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Niewielki stopień rozpoznania zasobu zespołów przemysłowych i komunikacyjnych oraz zabytków 
techniki skutkuje niskim poziomem ich ochrony oraz pozyskiwania do zbiorów muzealnych. Ist-
nieje wiele kategorii zabytków, które nie zostały w żaden sposób rozpoznane i skatalogowane, więc 
pomimo niezaprzeczalnych wartości nie są reprezentowane w zbiorach muzealnych. 

W zupełnie innej sytuacji jest muzealnictwo techniczne rozwiniętych państw zachodniej Europy, 
gdzie długie tradycje tych placówek przekładają się na gromadzenie reprezentatywnych systematycz-
nych kolekcji danej kategorii obiektów, wytwórni albo ich zespołów. Kolejne generacje wycofywa-
nych z eksploatacji maszyn, urządzeń i środków transportu w naturalny sposób zostają zachowane 
w zbiorach muzealnych.

Niezwykle trudne jest również gromadzenie wielkogabarytowych urządzeń energetycznych – ko-
tłów, turbin i generatorów, które obecnie wycofywane są masowo z eksploatacji podczas moderni-
zacji polskiej energetyki. Najlepszą przestrzenią do ekspozycji takich urządzeń byłyby historyczne 
budynki wraz z wyposażeniem i zachowanym układem technologicznym. Koniczność demontażu, 
transportu, konserwacji i ponownego montażu ważących nawet kilkaset ton obiektów przekreśla 
jednak w praktyce możliwość ich zachowania w muzealnych zbiorach. 

Istotną przeszkodą w gromadzeniu największych wielkogabarytowych eksponatów są trudności  
z ich pozyskaniem, transportem, konserwacją i ekspozycją. Szczególnie trudną kategorią obiektów 
są zabytki techniki morskiej, ze względu na bardzo duże koszty utrzymania i konserwacji oraz trud-
ności ekspozycyjne. Praktycznie niemożliwe jest gromadzenie kolekcji wycofywanych z eksploatacji 
dużych statków pełnomorskich. 

Zasadniczym problemem większości muzeów technicznych oraz placówek posiadających działy 
techniczne lub przemysłowe, jest niewłaściwy opis oraz datowanie poszczególnych zabytków. Do-
tyczy to zarówno obiektów opracowanych we wcześniejszym okresie, jak i współcześnie. Wynika to 
z niewielkiej liczby specjalistów w zakresie historii techniki oraz ochrony dziedzictwa technicznego, 
a także braku kształcenia w tym zakresie. Brak rozpoznania historii i określenia stanu zachowania 
oraz wartości poszczególnych obiektów przekłada się na niewłaściwie opracowane programy prac 
konserwatorskich, a w efekcie złej konserwacji nawet na utratę oryginalnej substancji i wartości 
zabytkowych. 

Na skutek zniszczenia i rozproszenia archiwaliów dotyczących przemysłu, komunikacji i rozwoju 
myśli technicznej na ziemiach polskich, istnieją trudności w zakresie prowadzenia badań naukowych, 
technicznych i konserwatorskich zabytków techniki. Powoduje to trudności związane z ustaleniem 
ich proweniencji, datowaniem i wartościowaniem. 

Autor sformułował tezę, iż wobec stopnia zniszczenia historycznej dokumentacji obrazującej rozwój 
techniki na ziemiach polskich, w wielu wypadkach artefakty techniczne posiadają znaczenie źródła 
historycznego. Opis poszczególnych obiektów możliwy jest wówczas jedynie w wyniku samej ich 
analizy, a także zastosowania metody per analogiam12. Analiza konstrukcji i formy poszczególnych 
obiektów pozwala na ich datowanie i uzyskanie wielu informacji technologicznych oraz historycznych. 

Brak rozpoznania proweniencji oraz funkcji poszczególnych obiektów o niezaprzeczalnej wartości 
historycznej i zabytkowej w wielu wypadkach stał się przyczyną niewłączenia ich do kolekcji mu-
zealnej. Zwykle prowadzi to do ich złomowania, przykładem tego może być zabytkowy saperski 
ponton mostowy z okresu I wojny światowej, wydobyty podczas oczyszczania warszawskiego odcinka 
Wisły. Obiekt został niewłaściwie zidentyfikowany jako refuler, z tego względu nie objęło go ochroną 

12  Z. Tucholski, Pomiędzy konserwacją a eksploatacją…, op. cit., s. 65–66. 
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Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Po złomowaniu obiektu okazało się, że był on niezwykle 
cenny – identyczne pontony wykorzystano podczas I wojny światowej w konstrukcji polowego pły-
wającego mostu w Modlinie. W przypadku obiektów o nieustalonej funkcji, ale niezaprzeczalnych 
wartościach zabytkowych, konieczne jest ich zachowanie do czasu identyfikacji. 

Podstawą do gromadzenia reprezentatywnych kolekcji polskich muzeów technicznych jest przeprowa-
dzenie rozpoznania i inwentaryzacja zespołów przemysłowych oraz poszczególnych kategorii zabyt-
ków techniki. Ma to istotne znaczenie w kontekście późniejszej likwidacji poszczególnych zakładów, 
a także wycofywania z eksploatacji przestarzałych środków produkcji i transportu. Wcześniejsza 
rejestracja poszczególnych obiektów pozwoli na planowe, a nie ratunkowe pozyskanie obiektów  
i zapewnienie im odpowiedniej konserwacji oraz ekspozycji. 

Należy podkreślić, że już w latach 30. XX w. pracownicy Muzeum Przemysłu i Techniki prowadzili 
rozpoznanie oraz rejestrację najcenniejszych, najstarszych maszyn i urządzeń, znajdujących się jeszcze 
w eksploatacji, w celu ich późniejszego pozyskania oraz włączenia do kolekcji. 

Ekspozycja zabytków techniki 

Znaczącym problemem polskiego muzealnictwa technicznego jest brak dużych przestrzeni do 
ekspozycji wielkogabarytowych obiektów. Większość polskich muzeów technicznych posiada eks-
pozycje plenerowe. Unikatowe eksponaty narażone są na działanie czynników atmosferycznych,  
w wyniku kilkudziesięcioletniego ich oddziaływania powodowane są zniszczenia oryginalnej sub-
stancji. Szczególnie wrażliwe na destrukcyjne oddziaływanie tych czynników są wykonane ze stopów 
lekkich konstrukcje lotnicze. W znacznym stopniu zwiększa to koszty konserwacji, bowiem nawet 
najlepsze powłoki ochronne wykonane systemami farb przemysłowych ulegają zniszczeniu po kilku 
latach. Występująca w konstrukcjach lotniczych korozja międzykrystaliczna niszczy bezpowrotnie 
strukturę elementów statków powietrznych, a zmienne warunki atmosferyczne tylko przyspieszają 
ten proces. 

W muzealnictwie technicznym rozwiniętych krajów Europy normą jest ekspozycja wielkogaba-
rytowych zabytków – lokomotyw, czołgów czy samolotów – w zamkniętych ogrzewanych halach  
o ustalonej temperaturze i wilgotności.

W polskim muzealnictwie brakuje systemowego podejścia do ochrony kolekcji wielkogabarytowych 
zabytków techniki – przykładowo w projekcie nowoczesnego kompleksu Muzeum Wojska Polskiego 
na Cytadeli Warszawskiej zabrakło obszernej hali przeznaczonej do ekspozycji kolekcji sprzętu pan-
cernego, artylerii i lotnictwa, a także pracowni konserwacji wielkogabarytowych zabytków techniki 
wojskowej. W pierwotnych założeniach kompleks MWP na terenie Cytadeli Warszawskiej zawierał 
dwie hale na sprzęt ciężki oraz pracownie konserwatorską dla tego typu obiektów.

Większość starych muzeów technicznych ma znaczące problemy z sukcesywnym wyczerpaniem 
powierzchni ekspozycyjnych oraz magazynowych, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość 
pozyskania i prezentacji szczególnie wielkogabarytowych eksponatów. Brak zachowania dodatkowej 
powierzchni uniemożliwia praktycznie ich dalszy rozwój oraz budowę nowych ekspozycji. 

W przypadku ekspozycji muzeów technicznych widoczne są również charakterystyczne tendencje 
związane z ich budową i aranżacją, tożsame z ogólnym stanem współczesnego polskiego muzeal-
nictwa. 

Paradoksalnie dzięki wieloletniemu zacofaniu technologicznemu polskiego muzealnictwa przetrwa-
ło wiele wartościowych aranżacji ekspozycyjnych z lat 50.–70. XX w. Konieczność terminowego 
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wykorzystania przyznanych środków stała się w ostatniej dekadzie impulsem do ich szybkiego 
unowocześnienia. 

Wprowadzenie multimediów oraz zastosowanie interaktywnych technologii informatycznych  
i audiowizualnych jest naturalną konsekwencją zmieniającej się rzeczywistości oraz recepcji nowych 
pokoleń zwiedzających. W wielu wypadkach dochodzi jednak do sytuacji, gdy nowoczesne środki 
techniczne dominują nad oryginalną substancją, która jest najistotniejszą wartością każdego mu-
zeum. Multimedia oddziałują ponadto zbyt ekspansywnie na zwiedzającego, zakłócając jego kontakt 
z eksponatami. Wydaje się, że nowe technologie powinny prowadzić zwiedzającego po ekspozycji, 
wzmacniając równocześnie oddziaływanie obiektów.

Identyczne tendencje widoczne są w niektórych współczesnych aranżacjach ekspozycji muzealnych. 
Projektanci tworzyli niegdyś oprawę ekspozycji stosując formę, typografię i kolorystykę w sposób 
stonowany, aby skupić uwagę zwiedzających na eksponatach. Współcześnie widoczne jest zazna-
czenie własnej ekspresji projektantów ekspozycji, która za pomocą intensywnych środków wyrazu 
dominuje nad historyczną substancją. Aranżacje stają się autorskimi projektami konkursowymi 
marginalizującymi cel, dla którego powstały. 

W ostatnich latach otwarcie szerokiego rynku budowy muzeów doprowadziło do zmonopolizowania wy-
konania ekspozycji muzealnych przez wyspecjalizowane firmy. W większości korzystają one z identycz-
nych technologii i sztampowych produktów oraz zbliżonych wzorników liternictwa, grafiki, kolorystyki 
i przeważnie modernistycznej stylistyki. Poszczególne ekspozycje muzealne pod względem wzornictwa 
praktycznie niczym się nie różnią, są banalne, dostosowane jedynie do różnego charakteru, kategorii 
i wielkości eksponatów. W ten sposób w wielu wypadkach następuje komercjalizacja przestrzeni muze-
alnych. Jest ona pogłębiana przez obowiązujące przepisy i normatywy związane z zabezpieczeniem eks-
ponatów i ochroną przeciwpożarową, dostępnością dla inwalidów, oświetleniem, sposobami montażu,  
a także niepalnością i klasami odporności gablot. Zróżnicowanie projektów uniemożliwiają również 
warunki przetargów na wykonanie ekspozycji, a także polityczne uwarunkowania i niefachowy 
skład sądów konkursowych.

Historyczne ekspozycje muzealne, pod względem ówczesnych stylów i metod aranżacji, wzornictwa 
i liternictwa oraz materiałów, z czasem stają się wartością samoistną. W wielu wypadkach wykony-
wali je nie tylko wybitni projektanci w zakresie wzornictwa i grafiki użytkowej, ale także uznani 
artyści plastycy i rzemieślnicy. 

Na skutek dążenia do unowocześnienia ekspozycji i szybkiego wydatkowania przyznanych środ-
ków, przekształcane są lub wręcz niszczone ekspozycje autorstwa wybitnych polskich projektantów 
w zakresie wzornictwa i artystów plastyków lat 50.–70. XX w. W ostatniej dekadzie zdarzały się 
również wypadki, gdy niszczono podczas modernizacji elementy wystroju ekspozycji z XIX w. oraz 
z okresu II RP, które cudem przetrwały wojnę i okupację. 

Ekspozycje te po wielu latach trwania, gdy wpisały się w przestrzeń oraz kontekst kulturowy, posiadają 
istotną wartość dla ciągłości i zbiorowej pamięci danego miejsca. Obowiązkiem muzealników jest 
zachowanie i włączenie części tych aranżacji oraz wystroju ekspozycji głównych w nową strukturę 
wizualną. Umożliwi to zachowanie części dziedzictwa muzealnego dla przyszłych pokoleń. Wymo-
giem minimalnym powinno być zachowanie elementów demontowanych eskpozycji w magazynach 
muzealnych. 



   Funkcje  społeczne muzeów _ 261

Konserwacja zabytków techniki 

W zakresie konserwacji zabytków techniki i dziedzictwa technicznego brak jest w kraju specjalistów po-
siadających formalne wykształcenie konserwatorskie. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest pomijanie 
w programie studiów konserwatorskich i zabytkoznawstwa w Polsce wykładów z zakresu tej tematyki 
(lub posiadają one ujęcie encyklopedyczne). Niezależnie od podstaw teoretycznych, zyskanie umiejętności  
w tej dziedzinie poprzedzone jest długotrwałą pracą przy konserwacji poszczególnych obiektów. 

Prawdopodobnie pierwszą polską publikacją z zakresu metodyki konserwacji dziedzictwa technicz-
nego była praca Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Resentation and conservation13.

Pierwszą międzynarodową próbą kodyfikacji najważniejszych założeń konserwacji do stanu czynnego 
zabytków techniki kolejowej jest tzw. karta ryska (Riga Charter), opracowana i przyjęta na konferencji 
w Rydze w 2006 r. przez Fedec Rail – europejską federację kolei muzealnych i turystycznych14. Uwzględ-
nia ona wartości niematerialne związane z utrzymaniem czynnych zabytków techniki kolejowej oraz ich 
szeroki kontekst historyczny, kulturowy i społeczny. Karta ryska zawiera 12 rekomendacji, obejmujących 
między innymi następujące zagadnienia: analizę historii danego obiektu w toku przygotowań do jego 
konserwacji, zastosowanie w procesie konserwacji dawnych technologii, minimalizację i całkowitą 
odwracalność wprowadzonych współczesnych zmian konstrukcyjnych oraz zastosowanych nowych 
materiałów, wykorzystanie w procesie konserwacji oryginalnej dokumentacji, uwzględnienie historycz-
nych nawarstwień technicznych danego obiektu, odróżnienie i oznakowanie współczesnych urządzeń 
np. bezpieczeństwa, z równoczesnym włączeniem ich w historyczną substancję zabytku, zachowanie 
zdemontowanych oryginalnych części, obowiązkową dokumentację wszystkich etapów konserwacji  
i odbudowy zabytku, zachowanie dokumentacji konserwatorskiej w całym okresie eksploatacji danego 
zabytku techniki. Rekomendacje karty posiadają duży stopień ogólności, ich wartością jest zrównanie 
dziedzictwa technicznego z klasycznymi zabytkami architektury i sztuki w zakresie konserwacji15.

Wśród publikacji z zakresu konserwacji niewiele jest prac podejmujących problematykę konserwacji 
zabytków techniki, szczególnie zaś konserwacji do stanu czynnego16. 

13  Resentation and conservation, „Transport Museums Yearbook of the International Association of Transport 
Museums” 1980, nr 7. Za informacje o tym nieznanym powszechnie wydawnictwie opublikowanym przed 
stanem wojennym w Polsce dziękuję koledze Robertowi Koli. 
14  https://www.fedecrail.org/en/index_en.html [dostęp: 8.02.2022]. 
15  Z. Tucholski, Pomiędzy konserwacją a eksploatacją…, op. cit., s. 52.
16  Problematykę konserwacji i odbudowy do stanu czynnego poszczególnych kategorii zabytków techniki 
podejmują w ograniczonym zakresie specjalistyczne czasopisma o charakterze hobbystyczno-kolekcjonerskim. 
Dużą wartość w tej materii posiadają szczegółowe opisy poszczególnych realizacji. Problematyki konserwacji 
dziedzictwa technicznego dotyczy również artykuł Roberta Koli, Architektura przemysłowa i dziedzictwo 
techniki [w:] Zabytek zadbany. Co to znaczy?, red. I. Liżewska, Warszawa 2015, s. 196–208. Zagadnienia własności 
historycznych stopów żelaza, stosowanych w konstrukcji większości zabytków techniki, omawia praca Kazimierza 
Czaplińskiego, Dawne wyroby ze stopów żelaza, Wrocław 2009, s. 100. Problematykę konserwacji zabytkowego 
taboru kolejowego podejmuje praca Zbigniewa Tucholskiego, Uwarunkowania konserwatorskie i techniczne 
odbudowy zabytkowego taboru kolejowego, „Analecta” 2018, nr 1, s. 265–287. Tematykę konserwacji zabytków 
kolejnictwa, głównie w celu statycznej ekspozycji, porusza artykuł Michała Jerczyńskiego, Gromadzenie, konserwacja  
i ekspozycja historycznego taboru i urządzeń kolejowych – porównanie dotychczasowych doświadczeń krajowych  
[w:] Technika i nauka w muzeum, Bydgoszcz 2014, s. 167–181. Problematykę konserwacji zabytków lotniczych 
– referat Agnieszki J. Cieślikowej, Oryginały, repliki, rekonstrukcje, destrukty. Historyczne samoloty w przestrzeni 
wystawienniczej [w:] Technika i nauka w muzeum 2. Muzeum. Formy i środki prezentacji V, Bydgoszcz 2020,  
s. 73–85. Specyfikę konserwacji ciężkiego sprzętu wojskowego – artykuł Mirosława Zientarzewskiego, Rewitalizacja 
pojazdów pancernych w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej – Oddziale Muzeum Wojska Polskiego i wpływ 
eksploatacji oraz przechowywania na stan zbiorów [w:] Technika i nauka w muzeum 2…, op. cit. s. 91–100. 
Zagadnienia konserwacji i utrzymania zabytkowych kotłów parowych podejmuje referat Zbigniewa Tucholskiego 
Uwarunkowania techniczne i konserwatorskie odbudowy oraz utrzymania czynnych zabytkowych przewoźnych kotłów 
parowych [w:] Zachowanie i konserwacja zbiorów muzealnych, Poznań–Szreniawa 2021, s. 303–319.
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Niestety dotychczas nie wykształciła się w Polsce szkoła konserwacji zabytków techniki. Konserwa-
cja wielkogabarytowych obiektów – środków komunikacji, maszyn, pojazdów wojskowych, taboru 
kolejowego, konstrukcji oraz urządzeń – stanowi domenę praktyków, entuzjastów i prywatnych 
kolekcjonerów. Mimo to w przypadku najlepszych krajowych realizacji widoczne jest wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, skaningu17 laserowego, badań materiałowych i fizykochemicznych oraz 
inżynierii odwrotnej. 

Niezależnie od wysokiego poziomu historycznego i konserwatorskiego wielu realizacji, rodzi to 
jednak pewne niebezpieczeństwo wynikające ze zbyt emocjonalnego stosunku do poszczególnych 
obiektów. Zdarza się, że entuzjaści poszczególnych kategorii zabytków techniki i kolekcjonerzy od-
chodzą od wierności historycznej, skłaniając się ku własnej kreacji zabytku bądź odległej od wzoru 
historycznego stylizacji. 

W przypadku wielu hobbystycznych konserwacji zabytków widoczny jest brak prawidłowej doku-
mentacji, a także zastosowania nowoczesnych technologii do ich inwentaryzacji i badań. Z kolei 
konserwatorzy o niskim poziomie etyki zawodowej zlecają często wykonanie specjalistycznych badań 
np. kolorystycznych obiektów powtarzalnych z okresu powojennego jedynie w celu powiększenia 
kosztów ponoszonych przez zlecającego. 

Konserwacja wielkogabarytowych obiektów, a także utrzymanie zabytków techniki w eksploatacji, są 
nowymi zagadnieniami. Metodologia, podobnie jak pragmatyka tych dziedzin, w Polsce kształtuje się 
dopiero w trakcie poszczególnych realizacji. Są to nowe dziedziny konserwacji w stadium początkowego 
rozwoju na terenie Polski, chociaż intensywnie rozwijające się od lat w krajach zachodniej Europy18.

Istotnym problemem konserwatorskim jest kwestia utrzymania obiektów historycznego dziedzictwa 
technicznego w bieżącej eksploatacji lub pracy pokazowej. Jest to specjalistyczna dziedzina z pograni-
cza konserwacji, historii techniki, inżynierii, technologii i materiałoznawstwa, daleko wykraczająca 
poza zagadnienia z zakresu konserwacji metalu oraz drewna.

Konserwatorzy, którzy nie posiadają wiedzy z zakresu historii techniki i przygotowania z dziedziny spe-
cyfiki konserwacji dziedzictwa technicznego (szczególnie do stanu czynnego), w wyniku swych działań 
podejmują niewłaściwe decyzje, co prowadzi do przekształcenia, a nawet zniszczenia oryginalnej substancji. 

Obecnie obowiązujące niefortunne i nieprecyzyjne zapisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami19, umożliwiają pracę przy rejestrowych zabytkach techniki także konserwatorom, którzy 
ukończyli studia w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki mimo braku stosownej wiedzy hi-
storycznej i znajomości specyfiki konserwacji dziedzictwa technicznego. W ten sposób konserwacją 
zabytkowej lokomotywy może zajmować się konserwator posiadający specjalizację z konserwacji 
malarstwa albo kamienia. W przypadku osób nierzetelnych, które podejmują się prowadzenia prac 
przy zabytkach techniki nie posiadając odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie, dochodzi 
w wielu wypadkach nawet do nieodwracalnego zniszczenia zabytkowej substancji20. 

17  Por. Z. Nowosielski, R. Krajewski, P. Szponder, Zastosowanie inżynierii odwrotnej do opracowania 
dokumentacji cyfrowej części pojazdów zabytkowych; II Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój 
Konstrukcji Pojazdów – 9.10.2009 r., http://www.br-tzip.pl/pl/dorobek/65-publikacje-referaty/541-zeszyty-
naukowe-instytutu-pojazdow.html [dostęp: 8.02.2022].
18  Zagadnienie ochrony konserwatorskiej dużych konstrukcji mostowych przedstawiono w artykule: R. Kola,  
Wpisywać – nie wpisywać? Wokół problematyki wpisywania do rejestru zabytków dużych dzieł inżynierskich  
– na przykładzie mostu kolejowego w Toruniu, „Kurier Konserwatorski” 2009, nr 5, s. 21–26.
19  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 37a.
20  Z. Tucholski, Pomiędzy konserwacją a eksploatacją…, op. cit., s. 59–60.
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Ważną kwestią dla muzeów technicznych jest brak pracowni przystosowanych do konserwacji 
wielkogabarytowych eksponatów, szczególnie z wykorzystaniem starych technologii i nowoczesnych 
technik badawczych. Należy podkreślić, że zarówno w przypadku konserwacji dużych obiektów, 
jak i przywracania eksponatów do stanu czynnego oraz ich bieżącego utrzymania, konieczne jest 
specjalistyczne instrumentarium i wykwalifikowana kadra. 

W polskim muzealnictwie technicznym zdarzają się przykłady iście barbarzyńskiego stosunku do 
cennych zabytków, co jest skutkiem braku wiedzy w zakresie konserwacji. Oryginalną nitowaną 
konstrukcję kadłuba unikatowego kutra patrolowego ORP „Batory” z 1932 r. przecięto na dwie 
części, w celu ułatwienia transportu z terenu Portu Wojennego na Helu do Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Z identycznych względów planowano pocięcie duraluminiowej konstrukcji 
cennego samolotu sprowadzanego z zagranicy do jednego z krajowych muzeów.

Podsumowanie 

Niezwykle istotne jest rozpoczęcie szerszej dyskusji naukowej w celu opracowania podstaw metodolo-
gicznych muzealnictwa technicznego oraz konserwacji i ochrony dziedzictwa technicznego. Postulat 
ten jest szczególnie ważny ze względu na odmienność metodologiczną tych dziedzin, szczególnie 
w zakresie konserwacji wielkogabarytowych zabytków techniki. Odrębnym, ale równie poważnym 
zagadnieniem są podstawy metodologiczne i praktyczne konserwacji oraz odbudowy zabytków 
techniki do stanu czynnego, a także ich bieżącego utrzymania. 

Zasadnicze znaczenie ma rozpoczęcie kształcenia stacjonarnego i podyplomowego z tych specjalizacji 
na studiach zabytkoznawczych, muzealnych i konserwatorskich. Należy również rozważyć urucho-
mienie studiów podyplomowych w tym zakresie, w celu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. 

Polscy muzealnicy, konserwatorzy, archeolodzy i pracownicy służb konserwatorskich powinni na-
wiązać szerszą współpracę międzynarodową w zakresie wymiany doświadczeń. Duże znaczenie dla 
szkolenia personelu mogą mieć specjalistyczne praktyki w muzeach zagranicznych. 

Inną potrzebą chwili jest także opracowanie przez zespół specjalistów podręczników akademickich 
z zakresu ochronny dziedzictwa technicznego, muzealnictwa oraz konserwacji zabytków techniki. 
Oprócz znaczenia dydaktycznego publikacje takie powinny również stanowić kompendium pod-
stawowej wiedzy fachowej dla muzealników, pracowników służb konserwatorskich, konserwatorów 
zabytków techniki, archeologów, architektów i projektantów. Podręcznik z dziedziny konserwacji 
zabytków techniki musiałby zawierać syntetyczne ujęcie tej problematyki, bowiem znaczne zróż-
nicowanie wielu kategorii obiektów związane jest z odmiennymi metodami konserwacji i różnym 
instrumentarium. 

Niezwykle istotne jest również rozpoczęcie szkoleń z zakresu ochrony dziedzictwa technicznego dla 
pracowników służb konserwatorskich, muzealników, archeologów, architektów, funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, Policji oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej. Niewątpliwie przełoży 
się to na większą skuteczność ochrony dziedzictwa technicznego oraz wzrost świadomości jego wartości. 

Na rozwój polskiego muzealnictwa technicznego i podniesienie jego poziomu merytorycznego 
mogłoby mieć wpływ również opracowanie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów strategii muzealnictwa technicznego. Konieczna jest zmiana obowiązującego art. 37a Ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. w zakresie uprawnień konserwatorów 
zabytków, w celu uniemożliwienia pracy przy rejestrowych zabytkach techniki przez konserwatorów 
o odległych specjalizacjach. 
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Ekspozycja i aranżacja układów technologicznych i poszczególnych zabytków podczas adaptacji 
zespołów przemysłowych do nowych funkcji powinna również stać się tematem szkoleń dla archi-
tektów i urbanistów. Wskazane byłoby, by wykłady z tego zakresu także znalazły się w programie 
studiów z zakresu ochrony dziedzictwa technicznego. 

Istnieje również potrzeba rozpoczęcia publikacji naukowego periodyku dotyczącego historii tech-
niki, konserwacji i muzealnictwa, który niewątpliwie przyczyniłby się do rozwoju naukowego tych 
dziedzin w Polsce oraz formowania ich podstaw metodologicznych. 

W celu rozwoju muzealnictwa technicznego konieczne jest rozpoznanie i dokumentacja zasobu 
zachowanego dziedzictwa technicznego na terenie Polski i jego rejestracja. Badania takie powinny 
obejmować poszczególne zespoły oraz kategorie zabytków, np. historyczne obrabiarki, maszyny  
i urządzenia różnych gałęzi przemysłu i komunikacji. Inwentaryzacje powinny być prowadzone  
w ścisłej współpracy ze służbami konserwatorskimi. Badaniami takimi powinno się również objąć 
polskie dziedzictwo techniczne na dawnych Kresach II RP.

Prof. dr hab. Zbigniew Tucholski

Profesor PAN, historyk techniki i komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnictwa, specjalizujący się w problematyce 
ochrony dziedzictwa technicznego i architektury przemysłowej, konserwacji i odbudowy zabytków techniki oraz muzealnictwie 
technicznym. Pracownik Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. 
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3.  Dziś  i  jutro muzeów

—

Paulina Florjanowicz  |  Marcin Komosa

Tożsamość wspólnoty. W stronę obchodów 
tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego

Jednym z elementów kształtujących politykę pamięci danego państwa są uroczyste obchody i celebra-
cje kluczowych rocznic historycznych. W przeciwieństwie do corocznego cyklu świąt państwowych 
o zwykle ustabilizowanych ceremoniach, okrągłe rocznice stają się okazją dla działań ponadstan-
dardowych, przyczyniając się do budowania „wspólnoty wyobrażonej”1, która poprzez świętowanie 
o charakterze ogólnonarodowym staje się – w pewien sposób – namacalna. 

W historii Polski po II wojnie światowej można wskazać właściwie dwie rocznice, wokół których 
zostały zorganizowane szeroko zaplanowane obchody – tysięczna rocznica chrztu Polski oraz setna 
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W obu wypadkach obchody miały charakter 
wieloletni.

Obchody rocznicy chrztu Polski przybrały specyficzny charakter. Pierwszym impulsem do podjęcia 
działań był program naukowy, który o kilka lat wyprzedzał oficjalne działania władz i partii. „Po-
stulat podjęcia badań związanych z polskim millenium” pojawił się w środowisku archeologów już 
w 1946 r. z inicjatywy poznańskiego archeologa, Witolda Hensla2.

Pomysł podchwycił jednak Stanisław Lorentz, który przekuł go w inicjatywę naukową o silnym 
zabarwieniu propaństwowym i propagandowym. W 1947 r. w Gnieźnie odbył się zjazd zorgani-
zowany przez Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków, na którym podkreślono potrzebę 
badań nad początkami państwa polskiego w związku ze zbliżającą się rocznicą. Obchody stały się 
z jednej strony okazją do szerokich badań, z drugiej – zbudowały wizję przeszłości Polski, która do 
dziś obecna jest w świadomości społecznej3.

Także obchody milenium chrztu Polski, które trwały w latach 1956–1966, zbudowane były wokół 
szerokiej narracji historycznej. Ich inauguracja 26 sierpnia 1956 r. przywoływała 300. rocznicę 
ślubów jasnogórskich Jana Kazimierza i odbywała się w momencie, w którym władze komunistycz-
ne wciąż więziły prymasa Polski. Odnowienie ślubów jasnogórskich, do którego wówczas doszło, 
wyznaczało w pewien sposób kościelną wizję myślenia o wspólnocie. Jak wskazuje Damien Thirlet: 
„W jasnogórskim modelu żadna z ról społecznych nie wynikała z perspektywy jednostki. Śluby były 
adresowane do członków społeczeństwa, których istnienie wynikało z wypełniania określonych zadań 

1  B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 
1997.
2  M. Młynarska-Kaletynowa, Założenia i pytania badawcze programu badań milenijnych, „Przegląd 
Archeologiczny” 2017, vol. 65, s. 7–8.
3  Zespół badawczy pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK, Narodowy Program 
Obchodów 1000-lecia Koronacji Bolesława Chrobrego – Chrobry 2025, ppt, listopad 2021.
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w stosunku do innych”4. Kulminacją obchodów były centralne uroczystości 3 maja 1966 r., na które 
władze PRL nie pozwoliły przybyć papieżowi Pawłowi VI.

Tymczasem władze PRL zorganizowały w latach 1960–1966 obchody tysiąclecia państwa polskiego, 
próbując konkurować z kościelnymi uroczystościami milenium chrztu Polski. Zarówno obchody 
kościelne, jak i państwowe zostały zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. 

Zarys programowy tych drugich został przedstawiony w uchwale Sejmu PRL z 25 lutego 1958 r., 
która stanowiła: „Obchody Tysiąclecia winny pomnożyć siły naszego narodu dla budowy socjalizmu 
i umacniania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, winny wzmóc znaczenie i podnieść rolę Polski jako 
rzecznika pokojowych dążeń wspólnych wszystkim narodom, […] zaświadczą o naszym miejscu  
i roli w Europie […] staną się podniosłą manifestacją wspólnoty całego polskiego społeczeństwa”5.  
W obręb obchodów włączono – w inauguracyjnym roku 1960 – 550. rocznicę bitwy pod Grunwal-
dem, a kulminacją świętowania stała się uroczysta defilada 22 lipca 1966 r. Nie da się nie wskazać, 
że jednym z motywów stojących za wieloletnim świętowaniem była chęć umocnienia wizji polskości 
Ziem Odzyskanych i potwierdzenia granicy na Odrze i Nysie. Ważne znaczenia dla budowy wspólnoty 
miała onomastyka związana z obchodami: w wielu miejscowościach ku czci „tysiąclecia” nazywano 
ulice czy obszary zielone. Towarzyszący obchodom ogólnopolski program budowy szkół pozostawił 
w krajobrazie tzw. tysiąclatki.

W 2016 r. odbyły się obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, skromne i zorganizowane ad hoc, ponieważ 
w poprzedzających je latach kwestie polityki pamięci zostały przez polskie władze zupełnie zarzucone. 

Uchwała Sejmu z 22 grudnia 2015 r. wskazywała, że jubileusz miał stać się „drogą pojednania i od-
budowy wspólnoty w oparciu o ponadtysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego Narodu”6. Z kolei 
senatorowie zachęcali w uchwale do „powrotu do źródeł naszej cywilizacji”7. Niestety obchody ogra-
niczyły się właściwie do uroczystości kościelnych oraz kościelno-państwowych. Projekty kulturalne 
mogły uzyskać dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Chrzest 966”. 
Były to jednak działania doraźne i jako takie nie mogły być obliczone na uzyskanie długofalowego 
efektu oddziaływania społecznego.

W latach 2017–2022 zaplanowano pięcioletnie obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
obejmujące swym zakresem także powstanie wielkopolskie, wojnę polsko-bolszewicką, powstania ślą-
skie oraz powrót części Górnego Śląska do Macierzy. Był to pierwszy po 1989 r. program tak szerokich 
obchodów rocznicowych. Zostały one ujęte w formę programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa”, 
koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego8.

Przed twórcami programu stanęło kilka istotnych wyzwań dotyczących zarówno wizji rocznicy, jak  
i sposobów świętowania.

4  D. Thirlet, Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum socjalizmu (1950–1956), Warszawa 2002, 
s. 273.
5  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie obchodów Tysiąclecia 
Państwa Polskiego, M.P. z 1958 r. nr 16, poz. 98 [dostęp: 20.04.2022].
6  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 
Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, M.P. z 2016, poz. 10.
7  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. Annus Domini MMXVI Rokiem 
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, M.P. z 2016, poz. 105.
8  Uchwała nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017–2021; https://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/
programy-wieloletnie/program-wieloletni-niepodlegla-na-lata-2017-2021.php [dostęp 20.04.2022].
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Po pierwsze, dość naturalnym punktem odniesienia okazały się obchody z lat 60. XX w. Stąd – jak 
się wydaje – w zbieranych na samym początku prac nad programem propozycjach projektów od osób 
indywidualnych i instytucji można było znaleźć pomysł defilady rekonstruktorów w strojach histo-
rycznych czy budowy obiektów użyteczności publicznej z okazji stulecia (szkół bądź szpitali).

Po drugie, program zaproponował pewne historyczne uproszczenie wskazując, że „ponad podziałami 
sto lat temu Niepodległa połączyła podzielony zaborczymi granicami Naród”, a także podkreślając 
„wspólny wysiłek” wszystkich bez względu na różnice poglądów. Idealistyczna wizja II Rzeczypospolitej, 
a zwłaszcza zacieranie w niej konfliktów pomiędzy głównymi protagonistami ówczesnych wydarzeń, 
zaprezentowana w programie, spotkała się z krytyką w literaturze9. Należy zwrócić jednak uwagę, że 
przeszłość w programie stanowiła kontekst dla programowanego działania w teraźniejszości. Miała za 
zadanie udowadniać, że „wspólnota jest polifoniczna i to stanowi o jej pięknie”.

Po trzecie – trudności nastręczała główna data obchodów, 11 listopada, kojarzona głównie z oficjalnymi 
uroczystościami, a także budząca duże emocje związane z dotychczasowymi sposobami świętowania10. 
„Rebranding” Narodowego Święta Niepodległości stał się jedną z myśli przewodnich w planowaniu 
obchodów.

Dodatkową trudność stanowiła sama nazwa obchodów. W przeciwieństwie do np. Finlandii czy Łotwy, 
obchodzących swoje stulecie w latach 2017–2018, Polska nie uzyskiwała, ale odzyskiwała niepodległość. 
Wyzwaniem stało się odpowiednie komunikowanie obchodów tak, aby nie pomijać 1050 lat historii.

Pomocą w sprostaniu wyzwaniom stały się przeprowadzone w 2016 r. badania TNS Polska na zlecenie 
Narodowego Centrum Kultury, które objęły zarówno zagadnienia związane z wiedzą historyczną  
o wydarzeniach sprzed 100 lat, jak i z realizowanymi oraz preferowanymi sposobami świętowania 
jubileuszu. W trakcie badań dokonano sprawdzenia trzech zaproponowanych przez twórców programu 
wartości: wolności, solidarności oraz poszanowania godności i praw człowieka, które – szczególnie silnie 
dwie pierwsze – rzeczywiście okazały się powszechnie uznawane za kluczowe dla polskiej tożsamości.

Za cel główny programu przyjęto „wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków”. Jego 
założeniem stał się jak największy udział społeczeństwa we wspólnym świętowaniu, również poprzez 
realizację wysokiej jakości projektów kulturalnych. 

Spośród nich – jak okazało się w trakcie realizacji programu – największym powodzeniem cieszyły się 
projekty muzealne11. Osiągnięcie przez największe polskie muzea zaangażowane w program w trakcie 
długiego weekendu 10–12 listopada 2018 r. rekordowej frekwencji 130 tys. osób (ogółem) stało się 
jasnym sygnałem, że muzeum może być miejscem celebrowania wspólnoty i może odegrać istotną rolę 
w „rebrandingu” nie tylko Narodowego Święta Niepodległości, ale i postrzegania historii jako takiej.

Perfekcyjnie przygotowane wystawy w ramach programu „Niepodległa” miały swój wspólny mia-
nownik, czyli odwoływanie się do elementów naszego dziedzictwa, które łączą nas jako wspólnotę, 
stanowią fundament naszej tożsamości. Dotyczy to między innymi takich projektów wystawienniczych 
jak „Wyspiański” i „#dziedzictwo” Muzeum Narodowego w Krakowie, „Znaki wolności. O trwaniu 
polskiej tożsamości narodowej” Zamku Królewskiego w Warszawie, czy „Polska. Siła obrazu” Muzeum 
Narodowego w Warszawie.

9  M. Napiórkowski, Turbopatriotyzm, Wołowiec 2019.
10  Raport z badania zrealizowanego na potrzeby Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa ’18”. TNS 
Polska oraz Narodowe Centrum Kultury, mps, Warszawa, sierpień 2016.
11  P. Florjanowicz, M. Komosa, Społeczna misja muzeów w projektach Programu Wieloletniego „Niepodległa”, 
„Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich” 2021, t. VIII, s. 210–230.
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Niemniej projekty realizowane w ramach obchodów pozostawiły pewien niedosyt. Wynikał on 
przede wszystkim z tego, że jedynie punktowo odwoływano się do historii Polski przedrozbiorowej, 
przez pięć lat skupiając się na roku 1918 i kolejnych. Tymczasem już diagnoza programu z 2016 r., 
przedstawiając badania porównawcze z latami 80. XX w. pokazywała, że wiedza o historii przedroz-
biorowej systematycznie zanika. Być może jest to również wpływ zanikającej pamięci o obchodach 
milenium/tysiąclecia.

Okazją do powrotu – w sposób nowoczesny i przemyślany – do historii Polski średniowiecznej, jagiel-
lońskiej czy Rzeczpospolitej Obojga Narodów mogą stać się obchody tysiąclecia koronacji Bolesława 
Chrobrego. Szczególną rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu jubileuszu mogą i powinny odegrać 
muzea12.

Warto zatem przyjrzeć się, jak muzea przygotowane są do obchodów tej i innych ważnych rocznic 
nadchodzących w najbliższych latach, takich jak 450. rocznica uchwalenia Konfederacji Warszawskiej 
czy 500-lecie hołdu pruskiego. Muzea są bowiem naturalnie predestynowane do podjęcia tego zadania, 
nie tylko ze względu na ich założenia statutowe czy zgromadzone zbiory, ale również dzięki silnej sieci 
współpracy międzymuzealnej, długotrwałych efektów prowadzonej działalności, czy wreszcie dużego 
zaufania publicznego, jakim placówki te są obdarzane przez odbiorców.

Mimo wysokiego poziomu zainteresowania historią w Polsce, rozproszenie działań z obszaru edukacji 
historycznej uniemożliwia ocenę ich jakości. Dostępność Internetu i nieweryfikowalnych źródeł pro-
wadzić może na manowce: przykładem jest tu rozwijająca się literatura dotycząca tzw. Wielkiej Lechii, 
będąca niczym innym jak falsyfikowaniem przeszłości13. Tworzenie paranaukowych teorii, które mogą 
służyć wzbudzaniu megalomanii czy ksenofobii, stanowi poważne zagrożenie dla wiedzy historycznej. 
Przeciwdziałanie tego typu fałszywej wizji historii ma szczególne znaczenie w dobie toczącej się wojny 
informacyjnej. Wyzwaniem jest też wciąż niedostateczna korelacja między systemem edukacji formalnej 
(szkolnej) i nieformalnej, do której zalicza się działalność muzeów. 

Istnieje znacząca różnica w systemie podmiotowego wsparcia muzeów państwowych i samorządowych, 
na niekorzyść tych ostatnich. W efekcie nie ma możliwości pełnego wykorzystania potencjału wszyst-
kich muzeów. Nakłada się na to też ciągle pokutujący negatywny stereotyp muzeum wśród części 
społeczeństwa. W zdecydowanej większości wypadków jest on niesprawiedliwy.

Warto też podkreślić, że tylko niewielka liczba inicjatyw z zakresu działalności muzealnej, czy szerzej – 
edukacji historycznej – dotyczy okresu Polski przedrozbiorowej. Obecnie żadne duże muzeum w Polsce 
nie ma stałej ekspozycji dotyczącej I Rzeczpospolitej. Pewne wyobrażenie o niej daje wstępna część 
wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ale prezentowany jest tam tylko, skądinąd 
bardzo ważny, element naszych dziejów związany z dialogiem polsko-żydowskim. Lukę tę wypełni 
oczywiście ekspozycja przygotowywana przez Muzeum Historii Polski oraz powstające w Lublinie 
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, ale bezwzględnie potrzeba więcej inicjatyw 
odnoszących się do tych czasów. W efekcie bowiem wiedza polskiego społeczeństwa na temat źródeł 
własnej tożsamości jest na bardzo niskim poziomie, a wynikające z badań zainteresowanie historią ma 
charakter wyłącznie deklaratywny. 

W debacie publicznej chętnie wykorzystuje się mechanizm fałszywej alternatywy pomiędzy tożsamością 
polską a europejską, podczas gdy w istocie pierwsza jest częścią tej drugiej. Nie da się przeciwdziałać 

12  W ramach przygotowań do obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego badacze z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika przeprowadzili szerokie badania dotyczące postrzegania Polski piastowskiej i samego 
Bolesława Chrobrego. 
13  A. Wójcik, Fantazmat Wielkiej Lechii. Jak pseudonauka zawładnęła umysłami Polaków, Grójec 2019.
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tego typu zjawiskom bez choćby pobieżnej wiedzy o przeszłości Polski, także tej sięgającej czasów 
budowy państwowości. 

Niezbędne jest dzisiaj budowanie tożsamości na wielu wzajemnie uzupełniających się poziomach: 
lokalnym, narodowym i europejskim. Oferta programowa z zakresu edukacji historycznej musi pozo-
stawać na wysokim poziomie merytorycznym, a jednocześnie musi być powszechnie dostępna. Stale 
rozwijana sieć muzeów ma potencjał dla realizowania takich zadań.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło prace nad nowym programem związanym  
z obchodami tysiąclecia koronacji pierwszego króla polski, adresowanym przede wszystkim do muze-
ów, którego roboczym celem będzie wzmocnienie zainteresowania historią Polski przedrozbiorowej. 

W pracach tych, poza autorami niniejszego tekstu, biorą udział dyrektorzy najważniejszych placówek 
muzealnych w Polsce, stojących na straży dziedzictwa naszej tożsamości: prof. Andrzej M. Wyrwa, dy-
rektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego 
na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki, prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego 
w Warszawie – Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor 
Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Pragniemy 
wyrazić nasze uznanie i podziękowanie za ich zaangażowanie i chęć podzielenia się doświadczeniami.

Paulina Florjanowicz

Archeolog, ekspert w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym. Od 2016 r. dyrektor 
Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, odpowiedzialna za nadzór nad muzeami, 
politykę pamięci i ochronę miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych. 
Współautor i główny koordynator Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Od dwudziestu lat 
związana zarówno z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja im. Stefana Batorego), 
jak i instytucjami publicznymi sektora kultury (m.in. Narodowe Centrum Kultury, Narodo-
wy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa – dyrektor 
w latach 2011–2013). Członek licznych krajowych i europejskich paneli eksperckich 
(m.in. członek i przewodnicząca /2012/ Grupy refleksyjnej „UE i dziedzictwo kulturowe”, 
koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, ekspert Europejskiej Rady Archeolo-
gicznej /EAC/, członek jury Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2019–2021, aktualnie 
członek zespołu ekspertów Europejskiego Znaku Dziedzictwa, członek Międzynarodowego 
Komitetu ICOM ds. Bezpieczeństwa Muzeów /ICMS/). Ewaluator w licznych programach UE 
z zakresu edukacji i kultury, wykładowca akademicki w obszarze zarządzania dziedzictwem 
i muzeologii, ekspert w zakresie polityki kulturalnej, muzealnictwa, polityki pamięci, zwal-
czania przestępczości przeciw zabytkom oraz społeczno-ekonomicznego oddziaływania 
dziedzictwa kulturowego.

Dr Marcin Komosa

Antropolog kultury, specjalista stosunków międzynarodowych. Badacz zajmujący się 
sprawiedliwością okresu transformacji, polityką pamięci oraz kwestiami etnicznymi. Autor 
monografii Sprawa Pinocheta, Warszawa 2005 oraz Komisja Prawdy. Mechanizm odpowie-
dzialności za naruszenia praw człowieka , Warszawa 2013. O roli muzeów w kształtowaniu 
tożsamości pisał, omawiając Muzeum w Tervuren Tervuren, czyli belgijskie lustro, „Studia  
Litteraria-Historica” 2015. Urzędnik służby cywilnej. Od 2016 r. Naczelnik Wydziału 
ds. Polityki Pamięci w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Współautor Pro-
gramu Wieloletniego „Niepodległa”. Od 2016 członek grupy refleksyjnej „UE i dziedzictwo 
kulturowe”.
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Anna Ziębińska-Witek

Polskie muzea historyczne w XX i XXI w.  
– modele reprezentacji

Podział muzeów na określone typy jest kwestią umowną, a wyodrębnienie wśród nich muzeów 
historycznych jest szczególnie trudne, gdyż właściwie wszystkie instytucje muzealne odnoszą się 
do przeszłości i prezentują jakiś jej fragment. Edward Alexander w klasycznej pozycji Museum 
in Motion zdefiniował muzea historyczne bardzo szeroko jako instytucje, które kolekcjonują  
i przechowują obiekty z przeszłości oraz używają ich do zademonstrowania historycznej per-
spektywy oraz ducha minionych czasów1.

W piśmiennictwie polskim ten typ muzeów pojawił się w pierwszej połowie XX w. w pracach 
Mieczysława Tretera, który zakładał, że muzea historyczne poświęcone sztuce i kulturze mają 
nauczać „historycznego sposobu patrzenia na fakty i zjawiska wieków minionych i doby współ-
czesnej” i podtrzymywać „cenną ciągłość kulturalnego rozwoju poprzez stałe nawiązanie do 
przeszłości”2. Według Tretera muzea uwiarygodniają wartość organizacji państwowej i legity-
mizują prawo narodu do niezawisłego bytu, są instrumentem promocji polskiej niepodległości, 
stanowiąc jednocześnie godną „[…] reprezentację całego narodu, tradycji i kultury polskiej, 
zwłaszcza przed obcymi. Idzie o to, abyśmy na podstawie świetnych nieraz zabytków minionej 
przeszłości […] mogli zaświadczyć przed Europą całą, że nie jesteśmy parweniuszem […]”3. 
Misja kulturotwórcza muzeów była wówczas powiązana z państwotwórczą i jednoczącą. 

W latach 40. i 50. XX w. na gruncie polskiej muzeologii nie wypracowano konkretnej definicji 
muzeum historycznego, ale nazwę powszechnie stosowano, a do placówek tej kategorii zaliczano 
wiele typów instytucji. W 1962 r. w Łańcucie odbyło się sympozjum muzeologiczne, podczas 
którego archeolog Zdzisław Rajewski apelował o ustalenie typologii muzeów. Zaproponował 
podział na muzea przyrodnicze, humanistyczne i techniczne. Humanistyczne podzielił na 
historyczne i artystyczne, przy czym historyczne miały gromadzić dokumenty i prezentować 
„pradzieje i dzieje za pomocą form jedno i wielopłaszczyznowych, zabytkowych i innych”4.

W latach 70. i 80. XX w. funkcjonowały nazwy administracyjne (muzea narodowe, centralne, 
regionalne), wśród których wyróżniano muzea specjalizacyjne, takie jak archeologiczne czy 
historyczne. W 1973 r. w Oświęcimiu na konferencji muzeologicznej Janusz Durko za muzeum 
historyczne uznał „[…] instytucję, która gromadzi, przechowuje, opracowuje i upowszechnia 

1  E.P. Alexander, Museum in Motion. An Introduction of the History and Functions of Museums, Nashville 1979, s. 79.
2  M. Treter, Organizacja zbiorów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, „Wiadomości Archeologiczne” 1922, 
t. VII, s. 9, cyt. za: D. Kielak, O kulturotwórczej roli muzeum w projekcie Mieczysława Tretera, „IDEA. Studia 
nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych” 2018, XXX/1, s. 167, Idea_30_1_2018_D_Kielak_O_
kulturotworczej_roli_muzeum_w_projekcie_Mieczyslawa_Tretera.pdf [dostęp: 10.09.2021].
3  M. Treter, Organizacja zbiorów…, s. 6, cyt. za ibidem, s 164–165.
4  Z. Rajewski, O wystawach historycznych [w:] Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, red. K. Malinowski, 
t. 6: Sympozjum Muzeologiczne w Łańcucie, Warszawa 1963, s. 23, cyt. za: M. Kalisz-Zielińska, Edukacja  
i popularyzacja wiedzy o przeszłości w wielkopolskich muzeach historycznych w latach 1945-1989 (rozprawa doktorska), 
s. 26, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/25126/1/Marta%20Kalisz-Zieli%C5%84ska%20
-%20Edukacja%20i%20popularyzacja%20wiedzy%20o%20przesz%C5%82o%C5%9Bci%20w%20
wielkopolskich%20muzeach%20historycznych%20w%20latach%201945.pdf [dostęp: 10.09.2021].
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zbiory historyczne. Muzeum historyczne obejmuje zasięgiem zainteresowań problematykę dziejów 
społeczeństwa. Zadaniem pracowników naukowych w muzeum historycznym jest ustalanie tych 
faktów w oparciu o materiał źródłowy, wiązanie tych faktów i przedstawianie w ekspozycji muze-
alnej w określonym obrazie procesu dziejowego w tym sensie, aby ukazane zostały prawidłowości 
rozwoju społeczeństw”5. Wyraźnie przypisał więc instytucji funkcję reprezentowania i badania 
przeszłości. W latach 80. XX w. kolejną definicję zaproponował Zdzisław Żygulski, traktując 
muzea historyczne jako odmianę muzeów sztuki, gdyż „zawsze niemal posiłkują się obiektami 
sztuki jako ilustracją historii”6. Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma typami instytucji 
polega, według Żygulskiego, na odmienności celów i metod. „Zadaniem muzeum historycznego 
jest przedstawienie – w obranym zakresie – przeszłości historycznej za pomocą zabytków rzeczo-
wych i innych dokumentów”7. Wśród muzeów historycznych Żygulski wymienia muzea miejskie, 
wojskowe, poświęcone wybranym okresom lub wydarzeniom, martyrologiczne, biograficzne,  
a także poświęcone różnym zjawiskom kulturowym jak film, fotografia, sport itp. 

Od lat 90. XX w. sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała w związku z muzealnym boomem 
i pojawieniem się wielu instytucji, których specyfika zbiorów pozwala zakwalifikować je do wielu 
różnych kategorii. Muzea historyczne nadal są trudne do jednoznacznego zdefiniowania, gdyż 
w praktyce wszystkie nowo powstające instytucje wiążą się z przeszłą aktywnością człowieka. 
Odpowiadają jednak na różne zapotrzebowania społeczne i w zależności od wielu czynników 
wypracowują odmienne strategie wystawiennicze. Można się zatem zastanowić nad specyfiką 
ekspozycji historycznych i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się od innych wystaw.

Najbardziej ogólna definicja została stworzona przez Stephena Greenblatta, który w swoim 
klasycznym tekście Resonance and Wonder wyróżnił tylko dwa modele ekspozycji, biorąc za 
podstawę reakcje jakie wywołują. Chodzi tu o rezonans/oddźwięk (resonance) w pierwszym 
przypadku i zdumienie/zdziwienie (wonder) w drugim. Przez rezonans badacz rozumie taką moc 
wystawianego obiektu, która pozwala na wywołanie u publiczności wielu złożonych i dynamicz-
nych reakcji umożliwiających jej zajęcie własnego stanowiska. Obiekt powodujący zdumienie 
jest z kolei w stanie zaskoczyć widza swoją wyjątkowością oraz przykuć jego uwagę8. W tym 
przypadku wystawy historyczne należą do pierwszego typu, co znaczy, że skłaniają nie tyle do 
kontemplacji wyizolowanych obiektów, co do zadawania pytań i analizy nieoczywistych relacji, 
przykładowo: jak to się stało, że obiekt został wystawiony, jak był w przeszłości używany, jakie 
kulturowe i materialne warunki umożliwiły jego produkcję, jakie były uczucia tych, którzy go 
posiadali, troszczyli się o niego lub go kolekcjonowali9. 

Bardziej szczegółową koncepcję proponuje Susan Pearce. Badaczka wyróżnia cztery zasadnicze 
sposoby traktowania obiektów w muzeach i na tej podstawie wyodrębnia ekspozycje histo-
ryczne. W pierwszym modelu obiekty występują jako relikty. Relikt jest słowem powszechnie 
używanym na opisanie kolekcjonowanego materiału pochodzącego z przeszłości, oznacza „coś, 
co pozostało”. Są to zatem pozostałości przeszłej aktywności człowieka. Relikty (np. królew-
skie klejnoty) są pamiątkami dla całej wspólnoty – nie tylko indywidualnego życia, lecz życia 

5  S. Orysiak, Muzealnictwo historyczne i historii techniki w Polsce Ludowej w latach 1945–1970, „Biblioteka 
Muzealnictwa i Ochrony Zabytków” 1977, t. 48, s. 13, cyt. za: M. Kalisz-Zielińska, op. cit., s. 27.
6  Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982, s. 98.
7  Ibidem, s. 98.
8  S. Greenblatt, Resonance and Wonder [w:] Exhibiting Cultures, The Poetics and Politics of Museum Display,  
red. I. Karp and S.D. Lavine, Washington and London 1991, s. 42.
9  Ibidem, s. 45.
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całej społeczności. W tym typie wystaw akcentowana jest trwałość, romantyczna jedność (ca-
łość) i symbolika. Niewątpliwa historyczność takich obiektów przesuwa się w stronę mitologii  
i pozostaje zawieszona w czasie.

Model drugi prezentuje sztukę i skarby – ekspozycje tego typu mają coś wspólnego z mitologią 
reliktów, ale składają się najczęściej z obrazów, rysunków i rzeźb, za fundament mają więc 
estetykę. Tradycyjnie wystawiane są jako nieprzystępne i doskonałe, dalekie od codziennego 
życia widzów, stanowią ikony życia duchowego. Odwiedzający wkracza w sferę sacrum, a jego 
głównym zadaniem jest podziwianie i kontemplacja dzieł.

Trzeci model ekspozycji przedstawia przeszłość jako ilustrowaną narrację. Opowieść rozwija 
się poprzez obiekty, podpisy pod nimi, grafiki, ilustracje i oryginalne zdjęcia, które są upo-
rządkowane zgodnie z istniejącą akademicką narracją. Występujące w tym typie ekspozycji 
rekonstrukcje (dioramy, modele) oraz mniejsze obiekty (np. zastawa stołowa) mają dodać nieco 
„akcji” wystawie, ilustrować opowieść lub też służyć za rodzaj jej uautentycznienia.

Czwarty i ostatni wyodrębniony przez Pearce model przedstawia przeszłość zrekonstruowaną;  
w tym przypadku mamy do czynienia z intencją od-tworzenia przeszłości w ramach ograniczo-
nej przestrzeni. Takie muzea, zarówno w budynkach, jak i na wolnym powietrzu, zawdzięczają 
wiele skandynawskiemu ruchowi ludowemu, czyli skansenom, i dzielą z nimi pewne trudności. 
Pearce zakłada, że panuje tam nieunikniona atmosfera sztuczności. Układ graficzny jest zapla-
nowany i dużo bardziej „typowy” niż realne życie. Ekspozycja jest zarazem za bardzo i za mało 
uporządkowana, widoczne są współczesne aranżacje. Obiekty pochodzące z różnych miejsc  
i czasów, nie mające ze sobą integralnego związku poza nieokreślonym bliżej pochodzeniem  
z jakiegoś okresu i regionu, są zgromadzone blisko siebie10. 

Zgodnie z powyższą kategoryzacją ekspozycje historyczne to dwa ostatnie rodzaje wystaw. 
Klasyczny podział Pearce zachowuje wciąż aktualność, jednak wymaga pewnych uzupełnień. 
Przede wszystkim należy pamiętać, że ekspozycje rzadko występują w formach „czystych”. 
Przykładowo, „relikwie”, „skarby” i elementy „rekonstrukcji” często znajdują swe miejsce  
w narracyjnych wystawach historycznych. Klasyfikacja Pearce tworzy zatem Weberowskie „typy 
idealne”, które – jakkolwiek nadają się do interpretacji wystaw – w praktyce rzadko przybie-
rają dokładnie taki kształt. Założenie, że z konkretnymi typami wystaw wiążą się określone 
cele (Pearce pisze, że widz powinien w relikty wierzyć, uczyć się od narracji, sztukę i skarby 
podziwiać, a rekonstrukcje rozumieć) również brzmi nieco idealistycznie. Tych „zadań” nie da 
się od siebie oddzielić, pełne i bogate doświadczenie muzealne powinno być celem wszystkich 
form ekspozycji. Ostatnia, ale nie najmniej ważna kwestia związana jest z pojawieniem się  
w muzealnictwie całkowicie nowego typu wystaw, przybierających formę spektakli. 

Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmuję jednak powyższą kategoryzację jako punkt wyjścia 
i wyodrębniam wśród muzeów historycznych domy historyczne, tradycyjne muzea obiektowe 
(eksponatowe) oraz muzea multimedialne (narracyjne, fabularne)11. Te trzy modelowe typy in-
stytucji charakteryzują się odmiennymi modelami reprezentacji przeszłości, czego kluczowym 
elementem jest stosunek do obiektów. 

10  S. Pearce, Museums, Objects and Collections…, op. cit., s. 197–208. 
11  Odrębną kategorią muzeów historycznych są muzea na wolnym powietrzu (skanseny) oraz muzea-miejsca 
pamięci powstałe na terenach byłych obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, jednak ze względu na 
bardzo wyraźną specyfikę pomijam je w niniejszym tekście.
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1. Domy historyczne 

Domy historyczne są zlokalizowane w autentycznych budynkach (zwykle zabytkowych)  
z zachowanym wystrojem architektonicznym i wyposażeniem wnętrz, niekiedy także z ogro-
dowo-parkowym otoczeniem. Polskie muzea tego typu, co podkreśla Paweł Jaskanis, na skutek 
wydarzeń historycznych cechuje różny stopień autentyzmu12. Oprócz rezydencji królewskich oraz 
kompleksów pałacowych arystokratów do tej grupy zaliczają się również muzea biograficzne, 
głównie artystów i pisarzy z XIX i początku XX w.13 William Anderson i Shirley Paine Low 
zaproponowali podział domów historycznych na miejsca dokumentujące (documentary sites), 
miejsca reprezentujące (representative sites) i miejsca estetyczne (esthetic sites). Miejsca dokumen-
tujące koncentrują się na danej posiadłości, życiu jednego człowieka lub rodziny, ewentualnie 
istotnym wydarzeniu historycznym. Miejsca reprezentujące przedstawiają dany okres lub styl 
życia bardziej niż indywidualną biografię. Miejsca estetyczne skupione są na historii sztuki14.

W Polsce domy historyczne zwykle łączą te trzy funkcje. Przykładem, a jednocześnie jednym  
z najbardziej znanych i spektakularnych domów historycznych, jest zamek w Łańcucie zbudowany 
w połowie XVI w. przez ród Pileckich, a następnie rozbudowywany przez kolejnych właścicieli: 
Stadnickich i Lubomirskich. Rezydencję przekształcono w muzeum w 1945 r. W obiekcie zacho-
wała się największa w Polsce liczba wnętrz historycznych z różnych epok, przetrwało bogactwo 
zbiorów, a także założenia parkowo-pałacowe, budynki mieszkalne, służebno-gospodarcze oraz 
powozownia z kolekcją pojazdów konnych15.

Muzeum Zamek w Łańcucie jako miejsce dokumentujące reprezentuje współczesne sobie ar-
chitektoniczne i dekoracyjne style oraz koncentruje się na autentycznych obiektach używanych 
lub znajdujących się w rezydencji w przeszłości. Narracja przewodników zawiera jednak wiele 
szczegółów dotyczących życia wyższych warstw społecznych w XVIII w., niektórych aspektów 
społecznych, kulturowych i (w najmniejszym stopniu) ekonomicznych przeszłej rzeczywisto-
ści, co spełnia warunki miejsca reprezentacyjnego. Dodatkowo ekspozycja zamku w Łańcucie 
koncentruje się wyraźnie na sztuce dekoracyjnej, realizuje więc funkcje miejsca estetycznego. 
W wielu przypadkach w muzeach-rezydencjach kolekcja prezentowana jest głównie jako sztuka 
dekoracyjna, niekiedy nawet z lekceważeniem artefaktów użytkowych, które przecież były rów-
nie ważne dla funkcjonowania domu. W tym modelu reprezentacji przeszłości podstawowym 
nośnikiem informacji jest autentyczny obiekt w oryginalnym w miarę możliwości otoczeniu 
(krajobrazie kulturowym), czyli domu, budynku gospodarczego, ogrodu itp. Wiele istotnych 
cech krajobrazu wskazuje na określone upodobania właściciela. Często wygląd miejsca został 
poddany korektom z jego/jej inicjatywy, przykładowo to, w jakim stylu urządzony był ogród 
(angielski czy francuski) wskazuje na określone wartości wyznawane przez mieszkańców16. 
Narracja przewodnika służy wzmocnieniu autentycznego kontekstu.

W przypadku muzeów biograficznych obiekty pełnią zwykle funkcje pamiątek po znanej osobie, 
jednak tu również liczy się głównie ich autentyczność. Sama postać, z którą owe obiekty były 
związane jest zwykle wystarczająca, by otoczyć eksponowane przedmioty pewną aurą, pomimo 

12  P. Jaskanis, Muzea i historia. Muzea rezydencjonalne, historyczne i archeologiczne [w:] Muzea polskie,  
red. D. Folga-Januszewska, Olszanica 2021, s. 97.
13  Ibidem, s. 100.
14  W. Anderson and S.P. Low, The Interpretation of Historic Sites, Nashville 1985, s. 12–19.
15  Zob. https://www.zamek-lancut.pl/pl/Historia [dostęp: 28.08.2021].
16  C. Howett, Grounds for Interpretation: The Landscape Context of Historic House Museums [w:] Interpreting 
Historic House Museums, red. J. Foy Donnelly, Walnut Creek CA 2002, s. 112–113.
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że z reguły nie wyróżniają się niczym szczególnym (chyba że są szczególnie rzadkie lub stare). 
Pozostają częścią przeszłych wydarzeń oraz życia konkretnej osoby i posiadają trwałość wynika-
jącą ze swojej materialności, trwałość, którą przenoszą z przeszłości w teraźniejszość. Pamiątki 
mówią o wydarzeniach niedających się odtworzyć, ale dających się opowiedzieć – służą więc 
podniesieniu autentyczności narracji o życiu jednostki. W sensie filozoficznym są na wiele spo-
sobów romantyczne. Pogląd romantyczny zakłada, że wszystko i wszyscy mają swoje miejsce 
w prawdziwej organicznej całości obejmującej ludzkie relacje i tradycyjną kontynuację przeszłość 
– teraźniejszość. Życie ludzkie nie jest „pęknięte”, powikłane i niestałe, ale wręcz przeciwnie – 
ciągłe i pełne znaczenia. Pamiątki stają się ważną próbą nadania sensu osobistej historii życia17. 

W muzeach biograficznych uwaga kuratorów i publiczności przesunięta jest z obiektów na ludzi, 
co sprawia, że stosowany jest typ reprezentacji zwany „momentem w czasie” (moment-in-time 
installation), który pozwala zaakcentować osoby i ich domową aktywność. Chodzi tu o stwo-
rzenie swoistej teatralnej inscenizacji (sceny) i takie ułożenie artefaktów, które sugeruje, że ktoś 
dosłownie przed chwilą przerwał swoją pracę i wyszedł z pomieszczenia. Odwiedzający wkracza 
w przestrzeń ekspozycji jakby w sam środek trwającej czynności. Podobny „obrazek z życia” 
przekazuje informacje o postaciach, relacjach miedzy nimi i ich codziennej pracy. Obiekty to 
zwykle kombinacja artefaktów i reprodukcji, przy czym nie ma pod nimi podpisów czy tabliczek, 
gdyż te podkreślałyby sztuczność sceny. Tego typu reprezentacja pomaga widzom w imersji, 
jest realistyczna, bogata w szczegóły. Niektórzy odwiedzający spędzają czas analizując właśnie 
te detale (np. czytając reprodukcję gazety z lat 30. XX w.)18.

Przykładem muzeum biograficznego jest najstarsze muzeum literackie na ziemi lubelskiej, 
Muzeum Stefana Żeromskiego, otwarte w Nałęczowie 17 czerwca 1928 r. staraniem żony pisa-
rza, Oktawii z Radziwiłłowiczów Żeromskiej. Muzeum mieści się w dawnej pracowni pisarza, 
zbudowanej za powieść Popioły w 1905 r. Na stronie muzeum czytamy, że „autorem projektu 
Chaty jest Jan Koszczyc-Witkiewicz, realizator wielu innych projektów na terenie Nałęczowa, 
m.in. Ochronki ufundowanej przez pisarza dla nałęczowskich dzieci w 1907 r. Chata repre-
zentuje styl zakopiański, zbudowana jest z bali kładzionych na zrąb, kryta gontem, wewnątrz 
jednoizbowa. Powstawały w niej rozdziały Dziejów grzechu, Duma o hetmanie, Słowo o bandosie, 
była miejscem spotkań działaczy skupionych wokół Żeromskiego w Towarzystwie Oświatowym 
«Światło» w latach 1906–1908”19. Fundamentem ekspozycji jest zachowane oryginalne wyposa-
żenie pracowni pisarza – meble, pamiątki osobiste, fotografie rodzinne, obrazy i rysunki znanych 
mistrzów, a także samego Stefana Żeromskiego i jego żony. Nieopodal, w ogrodzie, znajduje 
się Mauzoleum Adama Żeromskiego, zbudowane wg projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza,  
w którym spoczywa zmarły syn pisarza20.

2. Tradycyjne muzea obiektowe

Tradycyjne (obiektowe, eksponatowe) muzeum historyczne można nazwać modernistycznym, 
gdyż zostało zbudowane na fundamencie oświeceniowej wiary w poznawalność świata i możli-
wość jego odzwierciedlenia na ekspozycji. Podobne placówki swój rozkwit przeżywały w wieku 

17  Ibidem, s. 140–141. 
18  N.E. Villa Bryk, „I Wish You Could Take a Peek at Us at Present Moment”: Infusing the Historic House with 
Characters and Activity [w:] Interpreting Historic…, op. cit., s. 144–147.
19  https://naleczow.pl/item/muzeum-stefana-zeromskiego/ [dostęp: 28.08.2021].
20  Ibidem.
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XIX i na początku XX. Długotrwałe procesy historyczne o skomplikowanej genezie, przebiegu  
i konsekwencjach są w tym wypadku przekładane na formę ekspozycji łączącej w swej struktu-
rze elementy architektury, plastyki i języka21. Historyczna narracja konstruowana jest zwykle  
w oparciu o materialne obiekty, a głównym zadaniem muzeum jest tworzenie i rozpowszech-
nianie autorytatywnej wiedzy ściśle związanej z dyscypliną naukową (w tym wypadku historią). 
Muzeum takie działa właściwie jak uniwersalne archiwum, w zamierzeniu encyklopedyczne, 
dążące do ideału, jakim jest kompletna kolekcja reprezentująca określony problem lub proces 
historyczny. 

Obiekty są postrzegane jako źródła wiedzy, a poprzez ich właściwe ustawienie można od-
słonić podstawowe struktury procesów historycznych. Artefakty muzealne zdają się wręcz 
mówić za siebie, gdyż uznaje się, że zawierają abstrakcyjne wartości moralne oraz wyrażają 
ducha ludzi, którzy je stworzyli i ich używali. Głównym założeniem kuratorskim jest teza, że 
obiekty ułożone w poprawny sposób odzwierciedlą zarówno swoje indywidualne znaczenie, 
jak i cały zbiór informacji o poszczególnej dyscyplinie (spacer przez galerie muzealne oznacza 
spacer przez strukturę danej dyscypliny). Analiza, porównanie, wyliczanie i klasyfikacja są 
tutaj kluczowymi strategiami poznania. Podstawą konstruowania wystaw muzealnych jest 
dyskurs obiektywności, a fundamentalną zasadą układu graficznego – klarowność i precyzja 
w ekspozycji danego zagadnienia. 

Idealne spojrzenie odbiorcy powinno być tożsame ze spojrzeniem kuratora – twórcy wystawy  
– i tak neutralne, jak to tylko możliwe. Odwiedzający zachowują odpowiedni dystans do 
ekspozycji, muzealne sale są dokładnie zaaranżowane – każda z odpowiednią grupą obiektów 
umieszczonych we właściwych miejscach, co ma umożliwiać absorpcję jak największej ilości ma-
teriału. Idealna przestrzeń eksponatowego muzeum jest zatem obiektywna, racjonalna, możliwa 
do oceny, zdystansowana i oddzielona od realnego świata. Odwiedzający ma status neutralnego 
obserwatora, spacerującego w zaplanowany sposób przez uporządkowane galerie i przyswajającego 
wiedzę wynikającą z właściwie zaaranżowanych w neutralnej przestrzeni obiektów. 

Pedagogika w muzeach modernistycznych jest kontrolowana i uporządkowana na kilku pozio-
mach: po pierwsze na poziomie wykładanego przedmiotu, który jest ograniczony do faktów  
i informacji pojmowanych przez percepcję. Poziom drugi to sposób przyswajania owych infor-
macji. Kontrolowane ciało przemierza przestrzeń i jest tylko wsparciem dla percepcji, wehikułem 
przenoszącym wrażenia do umysłu. Poziom trzeci to wykorzystanie informacji. Epistemologiczne 
wiadomości mają być użyteczne dla samoedukacji, poprawiać zachowanie, kreować modelowych 
obywateli, umożliwić samodoskonalenie, podnosić samoocenę22.

Tradycyjne muzea historyczne wciąż dobrze funkcjonują, powstają również nowe placówki 
eksponatowe, a sprzyja im wyraźnie zaznaczający się od początku XXI w. w antropologii  
i naukach pokrewnych tzw. zwrot materialny23, który koncentruje się na materialnych obiek-
tach i ich znaczeniu w życiu społecznym człowieka. Nowoczesne ekspozycje obiektowe celowo 
unikają nowych technologii i multimedialnych rozwiązań, skupiając się na realnym obiekcie  
i jego namacalnym kształcie.

21  J. Świecimski, Wystawy muzealne. Tom I: Studium z estetyki wystaw, Kraków 1992, s. 55. 
22  E. Hooper-Greenhill, Museums and the Interpretation of Visual Culture, London and New York 2000,  
s. 126–131.
23  S.H. Dudley, Museum Materialities. Object, Sense and Feeling [w:] Museum Materialities. Object, 
Engagements, Interpretations, ed. S.H. Dudley, London and New York, 2010, s. 1–2.
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Przykładem podobnej, świetnie zaaranżowanej instytucji jest Muzeum Miasta Warszawy, które 
przeszło kompleksową transformację (od 2012 r.) w ramach projektu „Muzeum OdNowa”. 
W dwudziestu jeden salach-gabinetach rozmieszczone są obiekty, którym nadano znaczenie 
świadków i uczestników historii miasta. Ekspozycja zatytułowana „Rzeczy warszawskie” nie jest 
spójną opowieścią o Warszawie. Na wystawie brakuje popularnych interaktywnych ekranów,  
a nawet depozytów z innych muzeów lub kopii. Nie ma również ustalonego odgórnie kierunku 
zwiedzania. Jak piszą Joanna Wawrzyniak i Łukasz Bukowiecki: „Zamiast typowej dla muzeum 
miejskiego, ułożonej chronologicznie narracji o mieście i jego dziejach, warszawska placówka 
oferuje złożoną z mikroopowieści, pełną nieciągłości, wielopoziomową, «wielowątkową biografię 
Warszawy», dla której fundamentem są «upodmiotowione rzeczy» ze zbiorów traktowanych 
jako «wspólny skarb warszawiaków» i «centrum życia muzeum»”24. Założeniem twórców jest 
umożliwienie zwiedzającym wykreowania własnej narracji dzięki swobodnemu przemieszczaniu 
się po muzealnych przestrzeniach i kontaktu z ułożonymi tematycznie obiektami. Kluczowy 
jest rodzaj relacji łączących określone rzeczy z Warszawą. 

Dwie kwestie w przypadku tej ekspozycji są kluczowe: po pierwsze, ontologiczny punkt widze-
nia, zakładający, że dzięki naszemu zmysłowemu doświadczeniu obiekty mają znaczenie bez 
względu na to, czy jesteśmy wtajemniczeni w ich historię, czy nie, a druga, bardziej praktyczna 
– że namacalność obiektów oraz emocjonalne relacje z nimi są silną alternatywą dla teksto-
wych lub multimedialnych interpretacji i umożliwiają odwiedzającym zrozumienie opowieści 
prezentowanych przez obiekty. Obiekty są w tym kontekście postrzegane w obrębie interakcji 
obiekt – podmiot (czyli człowiek/odwiedzający). Ta interakcja odbywa się pomiędzy nieożywio-
ną, fizyczną rzeczą oraz świadomą osobą i tworzy się w momencie, kiedy materialna rzecz jest 
percypowana i zmysłowo doświadczana przez człowieka25. Podobnie ukształtowane ekspozycje 
są dość trudne w odbiorze, gdyż wymagają od publiczności znajomości kontekstu i znaczenia 
kulturowego obiektów, w zamian za to oferują możliwość fizycznej i emocjonalnej relacji  
z namacalnym przedmiotem, co dla wielu osób jest głównym i najważniejszym doświadczeniem, 
którego oczekują, odwiedzając muzeum.

3. Muzea narracyjne

Pierwsze oznaki zmiany w tradycyjnym, eksponatowym wystawiennictwie pojawiły się w Pol-
sce wraz z koncepcją „nowej muzeologii”, znanej na zachodzie od lat 80. XX w. Klasyczne 
teksty Petera Vergo, Mieke Bal czy Carol Duncan (z komentarzami) zostały przetłumaczone 
i wprowadzone do powszechnego obiegu w roku 200526. Manifest nowego paradygmatu gło-
sił, że muzeologia musi poszerzać swe tradycyjne role i wychodzić poza zadania identyfikacji, 
konserwacji i edukacji. Zachowywanie materialnych pozostałości po przeszłych cywilizacjach 
oraz ochrona ich osiągnięć stały się zadaniami nowoczesnych technologii, „nowa muzeologia” 
zaś powinna koncentrować się przede wszystkim na rozwijaniu zainteresowań publiczności oraz 
tworzeniu planów na przyszłość, biorąc pod uwagę siły napędzające rozwój społeczeństw27. 
Zgodnie z tym modelem muzeom wyznaczono nowe zadania związane z inicjowaniem zmian 

24  J. Wawrzyniak, Ł. Bukowiecki, Rzeczy i opowieści. Muzeum Warszawy wobec modelu muzeum narracyjnego, 
„Teksty Drugie” 2020, nr 4, s. 241.
25  S.H. Dudley, op. cit., s. 4–5.
26  Wcześniej znane były w wąskim kręgu muzealnych teoretyków, zob. Muzeum sztuki. Antologia, 
red. M. Popczyk, Kraków 2005.
27  P. Mayrand, The new museology proclaimed, „Museum” 1985, no 148, s. 201.
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społecznych poprzez wzrost świadomości i zaangażowania odbiorców. Niezwykle istotna w kon-
tekście popularyzacji „nowej muzeologii” w Polsce okazała się praca Piotra Piotrowskiego 
(2011)28, który na bazie nowych teorii stworzył koncepcję muzeum krytycznego jako trzeciego 
(obok muzeum-świątyni i muzeum-forum29) typu placówki muzealnej. Miało być ono otwarte 
na kontekst polityczno-społeczny, jawnie angażować się w problemy współczesnej rzeczywistości 
oraz uwzględniać na ekspozycjach kwestie kontrowersyjne i problemy grup wykluczonych. Te po-
stulaty udało się zrealizować w bardzo niewielkim zakresie.

Bazując na fundamencie „nowej muzeologii”, w polskich nowych muzeach historycznych upo-
wszechnił się model wystawiennictwa, który określono jako narracyjny lub interpretacyjny, co 
oznaczało odejście od centralnej pozycji eksponatów w kierunku budowania spójnych opowieści 
o przeszłości. Uwolniło to kuratorów od ograniczeń wywołanych brakiem obiektów oraz dało 
im do rąk potężne narzędzie kształtowania świadomości historycznej. Sam termin „interpreta-
cyjny” jest jednak mylący. Podobne wystawy nie podejmują badawczej aktywności związanej  
z interpretacją przeszłości, one po prostu określoną interpretację prezentują. Określam je mianem 
„fabularnych”, gdyż w istocie ich konstrukcja opiera się na kreacji interesującej fabuły na bazie 
wybranych faktów historycznych. Emocjonalna siła takiej narracji jest porównywalna do tej 
wywoływanej przez powieść lub film, pobudzającej proces projekcji-identyfikacji30. 

Jednocześnie nastąpiła zmiana w podejściu do aspektów poznawczych wystaw. Proces poznaw-
czy w muzeach tradycyjnych był zdystansowany, bezosobowy i wyłącznie racjonalny. Zgodnie  
z tą koncepcją zrozumienie zjawiska historycznego wymagało badania z wyłączeniem (w miarę 
możliwości) prywatnych interesów czy uczuć, które zakłócały czy pomniejszały ważność osądu. 
Muzea narracyjne waloryzują znaczenie emotywne nad poznawczym. Doświadczenie oparte na 
empatii daje priorytet wywoływaniu emocji nad racjonalnym rozumowaniem czy krytyczną 
analizą. Ta ostatnia jest zresztą pod wpływem silnych emocji wręcz niemożliwa do osiągnięcia. 
Wpływ doświadczeń na wywoływanie emocji i zaangażowanie w ekspozycję jest niewątpliwie 
prawdziwy, ale same doświadczenia są wytworem sztucznym. Pewne rodzaje bodźców są bardziej 
efektywne niż inne w wywoływaniu doświadczeń i tradycyjnie „prawdziwe rzeczy” niekoniecznie 
odnoszą tu sukces. Bardzo dobrze za to działają symulacje, kopie i rekonstrukcje31. 

W przypadku ekspozycji narracyjnych pierwszorzędne znaczenie ma zatem nie obiekt, ale 
scenografia, której zadaniem jest wywołanie doświadczenia bycia w historii i łączenie w spójną 
całość pozostałych elementów wystawy. Scenografia kształtuje przestrzeń muzeum, składają się 
na nią różnorodne rekwizyty, w tym namacalne obiekty lub kopie. Zjawisko psychologicznej 
imersji, czyli koncentracji widzów na reprezentacji i oderwanie od rzeczywistości, maksymalne 
skrócenie dystansu pomiędzy wyobrażeniową pozycją widza a czasem i przestrzenią reprezen-
towanych wydarzeń jest właśnie zasługą scenografii jako pewnej całości, a nie samych obrazów 
czy nowoczesnych technologii. 

Architektura w przypadku nowych muzeów stanowi często rodzaj spektaklu czy widowiska 
stanowiącego obramowanie dla spektakularnego doświadczenia muzealnego. Teatralność bu-
dynków muzealnych, ich symbolika, wieloskładnikowość i otwartość na różnorodne odczytania 

28  P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Poznań 2011.
29  D.F. Cameron, The Museum, a Temple or the Forum, „Curator: The Museum Journal” 1971, vol. 14, s. 11–24. 
30  A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011.
31  H.S. Hein, The Museum in Transition. A Philosophical Perspective, Washington D.C. 2000, s. 66. 
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łączą się tutaj z przeżyciami natury estetycznej oraz emocjami publiczności32. Warto również 
zauważyć, że muzealne gmachy nie tylko wspierają narracyjne ekspozycje i/lub są dla nich 
instrumentami, ale są również samodzielnie istniejącymi znakami lub symbolami kreującym 
swoje własne znaczenia. Doskonałym przykładem jest Muzeum Żydowskie projektu Daniela 
Liebeskinda w Berlinie33.

Zmiana strategii wystawienniczych ewoluujących w stronę teatralności, performatywności  
i interaktywności, osiąganych dzięki zastosowaniu technologii multimedialnych i symulacji, 
nie oznacza prekursorskiego charakteru treści nowo powstających instytucji muzealnych. 
Technologicznie zaawansowane rozwiązania nie są gwarantem nowoczesności całej ekspozycji, 
mogą równie dobrze umacniać znane i zakorzenione w tradycji wizje przeszłości, ukrywać 
zaangażowanie ideologiczne, czy wykorzystywać stare metafory. 

Przykładem tego, w jaki sposób nowoczesna forma promuje archaiczne treści, jest pierwsza  
i najbardziej znana polska realizacja paradygmatu narracyjnego, czyli Muzeum Powstania 
Warszawskiego (dalej: MPW) otwarte 31 lipca 2004 r. Ekspozycja w całości poświęcona jest 
wystąpieniu zbrojnemu zorganizowanemu przez Armię Krajową przeciwko okupującym Warsza-
wę Niemcom oraz (politycznie) przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Trwający od 1 sierpnia do  
3 października 1944 r. zryw zakończył się spektakularną klęska i zniszczeniem Warszawy. MPW 
umieszczone w zrewitalizowanym budynku warszawskiej elektrowni jako jedno z pierwszych 
w Polsce odeszło od tradycyjnie pojmowanego artefaktu w stronę parateatralnych form, kopii, 
scenografii i wreszcie multimedialnych, zaawansowanych technologicznie instalacji. Cicha  
i spokojna jeszcze nie tak dawno przestrzeń muzealna została wypełniona dźwiękami, moni-
torami, rekwizytami, głosami świadków oraz eksperymentalnymi instalacjami, co w efekcie 
dało wrażenie spektakularnej feerii bardzo odległej od dominujących w niedalekiej przeszłości 
gablot wypełnionych oryginalnymi eksponatami. 

Teatralizacja przestrzeni ekspozycyjnej pozwoliła na zupełnie inny kontakt z przeszłością niż 
czytanie zobiektywizowanej narracji historycznej lub oglądanie (równie zobiektywizowanej) 
tradycyjnej ekspozycji muzealnej, czyli obiektów wraz z podpisami i dokumentami w szklanych 
gablotach. Powstało teatralne przedstawienie o wydarzeniach historycznych, swoista estetyczna 
adaptacja, w której publiczność pojawia się w scenograficznej przestrzeni i, jak w dramie, wchodzi 
w rolę (w tym przypadku aktorów-świadków wydarzenia), niezwykle angażującą emocjonal-
nie. Ta atrakcyjna forma przesłania jednak niedostatki ekspozycji. Wystawa w MPW wyraża 
archaiczne wartości mesjanistyczne, waloryzuje pozytywnie wojnę i cierpienie, pomniejszając 
lub wręcz ukrywając koszty działań zbrojnych. Publiczności umyka odmienna perspektywa 
powstania jako jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski, które zakończyło się 
klęską i pochłonęło tysiące ofiar cywilnych.

Niezwykle atrakcyjne środki przekazu sprawiają jednak wrażenie nowoczesności całej wy-
stawy, w praktyce jak najdalszej od tych postulatów „nowej muzeologii”, które koncentrują 
się na konfrontowaniu widzów z trudnymi momentami narodowych dziejów i kształtowaniu 
w nich umiejętności krytycznego osądu. Zamiast tego MPW staje się wyrazicielem polskiej 
polityki pamięci, którą należy za Lechem Nijakowkim postrzegać jako element procesów 
nacjonalistycznych. Badacz pisze: „Polityka pamięci ma wzmacniać własną tożsamość przez 
przypominanie chlubnych wydarzeń, ukrywanie zbrodni z przeszłości, wynajdywanie tradycji 
od podstaw, demonizowanie w historii roli obcych i wrogów, ale i kreowanie «odwiecznych» 

32  D. Ghirardo, Architektura po modernizmie, Toruń 1999, s. 72–92.
33  Jüdisches Museum Berlin.
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wrogów. Specyfika polityki pamięci zależy od kręgu kulturowego, cywilizacyjnego i samego 
państwa. Polska polityka pamięci z jednej strony ma cechy uniwersalne, z drugiej bardzo par-
tykularne, związane z historią narodu znajdującego się 123 lata pod zaborami”34. Ekspozycja 
w MPW jest realizacją romantycznej idei narodowej walki o niepodległość kosztem najwyższych 
ofiar i w tym postrzega wyjątkowość polskiego społeczeństwa na tle europejskim i światowym. 
Bez względu na ten dyskusyjny przekaz MPW odniosło niezwykły finansowy i frekwencyjny 
sukces, ucieleśniając upragnioną wizerunkową metamorfozę instytucji muzealnych. W ślad za 
nim poszły kolejne instytucje.

Wśród wielu muzeów historycznych powstałych w Polsce po transformacji są jednak i takie, 
które prezentują bardziej nowatorski model reprezentacji historii. W tym przypadku za atrak-
cyjnością formy podąża niekonwencjonalna treść. Przykładem podobnej instytucji jest otwarte 
w 2017 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (dalej: MIIWŚ)35. Spektakularny budynek 
wraz z dużą (5 tys. m2) podziemną przestrzenią wystawienniczą oraz sama tematyka czynią 
z placówki jedno z najważniejszych polskich muzeów historycznych. Budowla ta jest celowo 
niejednoznaczna. Ambiwalencja miała być siłą obiektu, otwierać go na rozmaite interpretacje. 
Forma nawiązuje do tonącego okrętu, walącego się budynku, zapory, przepaści lub rakiety wbi-
tej w ziemię. Budynek jest niepokojący, sprawia wrażenie niestabilnego, nie pozwala na proste  
i optymistyczne odczytania.

Wystawa główna znajduje się w całości pod ziemią, co pozwala podkreślić niepokojącą atmosferę 
i zaakcentować ciekawe rozwiązania scenograficzne. Ten typ ekspozycji określam jako hybrydo-
wy, gdyż obok rekonstrukcji i aranżacji twórcy zadbali o to, by na wystawie znalazło się wiele 
autentycznych obiektów. MIIWŚ obejmuje swoją narracją długi okres w dziejach (1933–1989)  
i odnosi się nie tylko do różnych czasów, ale i kultur (np. totalitaryzm japoński), co niewątpliwie 
utrudniało zbudowanie jednej, spójnej linii narracyjnej. Opowieść ma układ chronologiczny, 
ale niektóre elementy przeszłej rzeczywistości pokazane są w sposób pogłębiony, problemowy.

Podmiot narracji w MIIWŚ jest zbiorowy, nie są to jednak walczący bohaterowie, ale cywilne, 
często zapomniane lub marginalizowane ofiary. Od lat 80. XX w. w muzealnictwie wojennym 
widać wyraźną zmianę w stosunku do ekspozycji wcześniejszych, celebrujących chlubne na-
rodowe zwycięstwa. MIIWŚ w Gdańsku jest wyrazicielem tych nowych trendów światowych. 
Upominając się o cywilne ofiary wojen pokazuje śmierć, którą trudno wartościować pozytyw-
nie i która nie podlega łatwej heroizacji. W innych polskich muzeach związanych tematycznie  
z II wojną światową (obok MPW są to Muzeum Armii Krajowej w Krakowie [2000], Muzeum 
Katyńskie w Warszawie [1993] czy Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie [1965]), dominuje 
tematyka heroiczna, a bohaterowie giną w imię tak uniwersalnych wartości jak honor i wolność. 
Są dla wspólnoty powodem do dumy. Pokonanych bohaterów czci się i stawia za wzór do naśla-
dowania, a ich historia często staje się fragmentem szerszej opowieści, stanowiącej mit fundacyjny 
niepodległej, odrodzonej wspólnoty (jak w przypadku żołnierzy Armii Krajowej w MPW). 

W MIIWŚ głównym, siejącym grozę i śmierć przeciwnikiem jest sama wojna jako zjawisko 
historyczne, a nie konkretne państwa lub narody (Niemcy czy Związek Radziecki). Niezwykle 

34  L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci, Warszawa 2008, s. 19.
35  W przypadku Muzeum II Wojny Światowej analizuję wystawę w jej pierwotnym założeniu i wykonaniu, 
przed zmianami wprowadzonymi przez nową dyrekcję. Liczy się dla mnie koncepcyjny zamysł twórców 
wystawy, a nie jej obecny kształt, będący wynikiem przekształceń związanych z określoną polityką historyczną. 
O „korektach” ekspozycji zob. E. Flieger, Nowa dyrekcja w akcji. Tak zmieniali wymowę gdańskiego Muzeum  
II Wojny Światowej, „Gazeta Wyborcza” 24.07.2019, https://wyborcza.pl/7,75398,25025155,nowa-dyrekcja-
w-akcji-tak-zmieniali-wymowe-gdanskiego-muzeum.html [dostęp: 12.01.2020].
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przy tym istotne dla narracji jest pokazanie splotu okoliczności, które mogą doprowadzić do 
szeroko zakrojonych konfliktów. Czynniki te są ważniejsze od postaci tyranów czy dyktatorów, 
którym narracja nie przypisuje ich tradycyjnej demonicznej roli. Wrogami są również zjawiska 
zwykle towarzyszące wojnie: głód, korupcja, kolaboracja itd. Nie pominięto też długofalowych 
następstw wojny, czyli przesiedleń, wypędzeń, zniszczeń, nierozliczenia zbrodniarzy wojennych 
oraz trwającego przez dekady podziału świata.

Wystawa krytyczna (MIIWŚ) wychodzi od innych pytań niż afirmatywna (MPW). Dotyczą one 
nie tylko wydarzeń, które należy przedstawić, i jak to zrobić, by wiedza wydawała się obiektywna 
i naukowo uprawomocniona, ale również tego, kto jest „właścicielem” przeszłości, kogo dana 
narracja obejmie, kogo wykluczy, czyje wspomnienia uprzywilejuje, a czyje pominie. Ważny jest 
również namysł nad sposobem połączenia indywidualnych pamięci z ogólną narracją historyczną. 

Na pytanie, czy muzeum jest miejscem dla ambitnej, trudnej w odbiorze reprezentacji przeszło-
ści, należy w kontekście „nowej muzeologii” odpowiedzieć twierdząco. Wprowadzenie tematów 
trudnych na ekspozycję sprawia, że przesuwają się one ze strefy prywatnej do publicznej oraz 
prowokują do dyskusji, która w ostateczności wpływa na wrażliwość i świadomość społeczną. 
Tutaj niezbędna jest transparentność kuratorskich decyzji oraz wyjaśnienie publiczności, przed 
jakim wyborem stanęli twórcy oraz dlaczego zdecydowali się na ten, a nie inny zestaw tematów. 
W wielu przypadkach dzięki muzeum możliwa jest zmiana w postrzeganiu tematów kontro-
wersyjnych na akceptowalną wizję przeszłości.

Podsumowanie

W XXI w. dawna granica między rozumem a uczuciami została zatarta. Nie ma już ostrego 
podziału na to, co się wie i na to, co się czuje, co więcej – często to, czego nie można ogarnąć 
empatycznie, uznaje się za niemożliwe do zrozumienia poznawczo. Doświadczenie jest traktowa-
ne jako coś z natury emocjonalnego. Bezosobowość, która wcześniej definiowała obiektywność 
i gwarantowała wartość poznawczą wystaw, teraz stała się niepożądana. Teatralność podnosi 
emocjonalną wartość opowieści, design i sztuka spektaklu rywalizują z logiką i źródłami, pro-
dukcja intensywnych doświadczeń staje się środkiem do kreowania publicznej rzeczywistości, 
która uchodzi za wiedzę36. 

W przypadku ekspozycji historycznych, w sposób wyraźny coraz mniej chodzi o edukację,  
a bardziej o przekonanie widzów do konkretnej wizji historii, „uwiedzenie” ich zręcznie skon-
struowaną narracją i dodatkowymi efektami wizualnymi oraz dźwiękowymi. Dodanie do 
doświadczeń poznawczych elementów zmysłowych i afektywnych kształtuje sposób odbioru 
całej ekspozycji, ma także wpływ na powstawanie i podtrzymywanie wspomnień. Ekspozycje 
historyczne są dodatkowo podatne na zagrożenia związane z instrumentalizacją przeszłości  
i jej doraźnym wykorzystaniem jako narzędzia kreowania polityki historycznej. Nie bez powodu 
większość nowych placówek muzealnych powstających w Polsce po 2004 r., kiedy członkostwo 
w Unii Europejskiej pozwoliło pozyskiwać nowe fundusze, to muzea historyczne. Niezwykła 
finansowa, frekwencyjna i wizerunkowa metamorfoza instytucji muzealnych została szybko 
zauważona przez decydentów i coraz częściej jest wykorzystywana w celach innych niż po-
znawcze, estetyczne lub edukacyjne. Niejednokrotnie wystawy muzealne stają się wyrazicielami 
określonych ideologii. Nie jest to jednak wyłącznie polska specyfika. Muzea w całym zachodnim 
świecie są głęboko zainteresowane władzą nadawania znaczeń oraz reprezentowania i kreowania 

36  H.S. Hein, op. cit., s. 79–80.
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oficjalnych wersji przeszłości, które stają się ogólnie przyjętymi, wręcz „zdroworozsądkowymi”, 
poglądami37. Pomimo wyrażanych werbalnie postulatów, muzea nie tylko nie chcą dzielić się 
autorytetem z publicznością, ale – wręcz przeciwnie – dążą do zachowania nad nią kontroli. 
Kontrola w kontekście muzealnym oznacza reprezentowanie społeczeństwa i jego najwyższych 
wartości, jak również władzę definiowania pozycji jednostki w ramach tego społeczeństwa38. 
Muzea historyczne nigdy nie były instytucjami neutralnymi, jednak zawsze podstawową ich 
misją była edukacja, warto zatem rozważyć ograniczenie komercyjno-rozrywkowych celów 
wystaw w imię zachowania społecznego autorytetu instytucji.

37  E. Hooper-Greenhill, op. cit., s. 19.
38  C. Duncan, Civilising Rituals, London 1995, s. 8.

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek

Historyk metodolog, zajmuje się muzeologią, teoretycznymi problemami wiedzy o prze-
szłości oraz problematyką reprezentacji historii w werbalnych i wizualnych dyskursach 
kultury współczesnej. Autorka wielu publikacji, w tym trzech monografii: Holocaust. Problemy 
przedstawiania (2005), Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu (2011) i Muzealizacja 
komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (2018) oraz przekładu studium Berela 
Langa Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea (2006). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej 
(United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC) oraz Fundacji Fulbrighta 
(Princeton University).
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Katarzyna Zielonka-Kołtońska 

Muzea wobec pandemii 

Trwająca od dwóch lat pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2, wywarła znaczący wpływ na 
życie w sferze gospodarczej i społecznej. Od połowy marca 2020 r., w związku z podjęciem działań 
mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, wprowadzono szereg obostrzeń, 
w tym zdecydowano o czasowym zamknięciu instytucji kultury. Wprowadzane restrykcje ograni-
czające możliwość działania muzeów w wymiarze stacjonarnym w kolejnych miesiącach były raz 
łagodzone, raz wzmacniane. Instytucje – mierząc się z nową sytuacją – nie tylko zmuszone zostały do 
zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania, lecz także stanęły przed koniecznością szybkiego 
reagowania na zmieniającą się sytuację. 

Pierwsze analizy wpływu ogólnoświatowego kryzysu na sytuację muzeów pojawiały się w połowie 
roku 2020. Raporty opublikowane przez NEMO (Network of European Museum Organisations)1, 
Międzynarodową Radę Muzeów (International Council of Museums, ICOM)2 oraz UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)3 początkowo skupiały się na 
diagnozie wpływu pandemii na bieżące funkcjonowanie instytucji, a wraz z upływem czasu wska-
zywały na możliwe długofalowe skutki.

Pierwsze weryfikacje kondycji polskich muzeów w czasie pandemii były realizowane pod koniec 2020 r.  
Forum Edukatorów Muzealnych przy udziale Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów (NIMOZ) przeprowadziło badanie, którego celem było zdiagnozowanie obranych przez 
muzea strategii docierania do widzów w kontekście prowadzonej działalności edukacyjnej4. Muzea 
były również objęte realizowaną przez Centrum Cyfrowe analizą, która skupiała się na weryfikacji 
działalności prowadzonej za pośrednictwem Internetu oraz realizacji pracy w formie zdalnej przez 
instytucje kultury5.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pojawiały się także artykuły, które przede wszystkim odnosiły 
się do aktywności muzeów w sieci oraz aspektów finansowo-organizacyjnych. Kwestie funkcjono-
wania muzeów w realiach pandemii były tematem przewodnim zeszłorocznego numeru czasopisma 

1  Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe. Final Report, https://www.ne-mo.
org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2020.pdf [dostęp: 
24.02.2022]; Follow-up survey on the impact of the COVID-19 pandemic on museums in Europe, Final 
Report, https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_
FollowUpReport_11.1.2021.pdf [dostęp: 24.02.2022].
2  Museums, museum professionals and COVID-19, https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/
Report-Museums-and-COVID-19.pdf [dostęp: 24.02.2022]; Museums, museum professionals and COVID-19: 
follow-up survey, https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/11/FINAL-EN_Follow-up-survey.pdf 
[dostęp: 24.02.2022]; Museums, museum professionals and Covid-19: the third ICOM report is online, https://
icom.museum/wp-content/uploads/2021/07/Museums-and-Covid-19_third-ICOM-report.pdf, [dostęp: 
24.02.2022].
3  UNESCO, Museums around the world in the face of COVID-19, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000373530 [dostęp: 24.02.2022].
4  Raport z badania. Instytucje kultury w okresie Covid-19. Muzealne strategie docierania do widzów, https://
nimoz.pl/files/articles/252/Raport_z_badania_Insytucje_kultury_w_okresie_covid.pdf [dostęp: 24.02.2022].
5  Badanie realizowane w ramach projektu Transformator. Jak przenieść kulturę do sieci? Kultura w pandemii. 
Doświadczenie polskich instytucji kultury, https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2021/04/
Raport_Kultura_w_pandemii.pdf [dostęp: 24.02.2022].
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„Muzealnictwo”6, a w szerszym kontekście zagadnienie to było ujęte w ramach „Rocznika Kultury 
Polskiej” z roku 2020 wydanego przez Narodowe Centrum Kultury7.

Mając na uwadze, że przytoczone opracowania skupiały się jedynie na wybranych aspektach od-
działywania epidemii na polskie środowisko muzealne oraz fakt, iż corocznie gromadzone dane 
statystyczne8 w niewystarczający sposób obrazują zmiany, jakie nastąpiły na skutek wystąpienia 
sytuacji kryzysowej, w trzecim kwartale 2021 r. NIMOZ przeprowadził szczegółową ankietę w tym 
zakresie. Celem badania była weryfikacja krótkookresowych skutków, z którymi mierzyły się muzea 
w pierwszym roku trwania epidemii, a także zdiagnozowanie zmian, które w dłuższej perspektywie 
będą utrzymywane lub wdrażane w instytucjach9. 

W badaniu wzięły udział 174 muzea10, co stanowi niecałe 20% wszystkich muzeów w Polsce, acz-
kolwiek należy mieć na uwadze, że dominowały instytucje państwowe i samorządowe reprezentujące 
40% ogółu11. Ankietowane muzea stanowią zróżnicowaną grupę pod kątem organizacyjno-finan-
sowym. Instytucje bezoddziałowe reprezentują 70% grupy, zaś 30% to podmioty wielooddziałowe. 
Rozmieszczenie geograficzne podmiotów jest reprezentatywne i procentowo odpowiada lokalizacji 
muzeów w poszczególnych regionach. Najwięcej ankietowanych instytucji ma siedzibę w wojewódz-
twie mazowieckim (16%), dolnośląskim (10%) oraz wielkopolskim i śląskim (9%).

W niniejszym artykule zostaną porównane wybrane dane z badania przeprowadzonego przez NIMOZ  
w odniesieniu do wniosków sformułowanych w raporcie ICOM podsumowującym stan wpływu pandemii 
na środowisko muzealne na całym świecie12. Opracowanie Międzynarodowej Rady Muzeów jest istotne 
z uwagi na fakt, iż oparte zostało na realizacji trzech ankiet diagnozujących sposób funkcjonowania in-
stytucji w różnych okresach trwania pandemii COVID-19. Kolejno – w czasie zamknięcia instytucji dla 
zwiedzających, ponownego otwarcia muzeów z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz po półtora roku od 
rozpoczęcia się kryzysu, w momencie, gdy większość instytucji przystosowała się do zaistniałej sytuacji.

Sytuacja muzeów i organizacja pracy 

Badania ICOM wskazują, że w początkowym okresie rozwijania się pandemii 95% muzeów było 
zamkniętych dla zwiedzających, jednakże kolejne ankiety obrazowały bardzo zróżnicowane dane 
w odniesieniu do poszczególnych kontynentów. Wynika to z faktu, iż ograniczanie funkcjonowania 
instytucji jest ściśle powiązane z ogólną sytuacją pandemiczną w danym regionie świata. Ponowne 

6  „Muzealnictwo” 2021, t. 62, https://muzealnictworocznik.com/resources/html/articlesList?issueId=13664 
[dostęp: 24.02.2022].
7  „Rocznik Kultury Polskiej” 2020, https://sklep.nck.pl/pl/p/Rocznik-Kultury-Polskiej-2020-do-pobrania-
PDF-/917 [dostęp: 24.02.2022].
8  Badania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny – K-02 oraz ankiety realizowane przez NIMOZ  
w ramach projektu Statystyka muzeów. 
9  Publikacja raportu podsumowującego badania przeprowadzonego przez NIMOZ planowana jest pod koniec 2022 r.
10  Do muzeów zaliczane są wyłącznie jednostki, które działają w oparciu o uzgodniony z ministrem właściwym 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego statut bądź regulamin, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 
21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.). Do wykazu muzeów wpisano 956 
instytucji (stan na 6.12.2021).
11  Spośród ankietowanych 133 muzea są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, 19 przez 
ministerstwa, 5 instytucji prowadzonych jest przez fundacje, 5 przez stowarzyszenia, 4 przez osoby fizyczne, 
4 przez samorządowe lub państwowe instytucje kultury, 1 przez jednostki kościelne lub wyznaniowe, 1 przez 
inne publiczne osoby prawne, 1 przez uczelnie publiczne, 1 przez podmioty gospodarcze.
12  Museums, museum professionals and Covid-19: the third…, op. cit.
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otwieranie muzeów wymagało zapewnienia bezpieczeństwa dla zwiedzających i personelu. Muzea 
wdrażały wymogi sanitarne w oparciu o regulacje obowiązujące w danym kraju. Większość instytucji 
zapewniała odkażanie dłoni, regularne odkażanie pomieszczeń, regulacje w zakresie liczby i ruchu 
zwiedzających, a jedynie połowa zdecydowała się na wprowadzenie pomiarów temperatury osób 
wchodzących do budynków. Ograniczanie stacjonarnej działalności instytucji wpływało znacząco 
na sposób wykonywania pracy przez personel muzeum. W pierwszym okresie pandemii prawie 84% 
pracowników zmuszonych było do pracy zdalnej, a kolejne miesiące zmniejszyły tę wartość do 55%. 

Muzea w Polsce mierzyły się z analogiczną sytuacją i podlegały tym samym zasadom. Dotychczas 
działalność instytucji była trzykrotnie ograniczana w czasie kolejnych fal pandemii, tj. w okresie 
13.03.2020–3.05.2020, 7.11.2020–31.01.2021 oraz 20.03.2021–5.06.2021. Analiza danych dotyczących 
liczby pracowników zakażonych i objętych kwarantanną w grupie muzeów podległych i współprowa-
dzonych przez MKiDN13 wskazuje na ścisłą korelację tych wartości z sytuacją epidemiczną w kraju  
i powiązaną z nią koniecznością wprowadzania ograniczeń w zakresie działalności instytucji (il. 1).

W instytucjach biorących udział w badaniu realizowanym przez NIMOZ w roku 2020 średnio 17% 
(n=149) pracowników przebywało na kwarantannie bądź w izolacji, a 5% (n=148) kadry korzystało 
z tzw. covidowych zasiłków opiekuńczych (il. 2).

W niespełna wszystkich muzeach 74% (n=134) pracowników realizowała częściowo pracę w formule 
zdalnej. Dominował system pracy hybrydowej, w trybie zmianowym, dyżurowym lub dobierany 
indywidualnie w zależności od potrzeb instytucji. Rozwiązanie takie zastosowano w 85% (n=134) 
ankietowanych podmiotów. Tylko 5% (n=134) pracowników badanej grupy wykonywała pracę 
jedynie w systemie zdalnym, a taką formę zdecydowało się wdrożyć 36% (n=134) muzeów. 

Duży odsetek pracowników wykonujących pracę hybrydowo lub zdalnie nie koreluje z danymi dotyczą-
cymi przygotowania instytucji do realizacji zadań w takiej formule. Jedynie 16% (n=165) ankietowanych 
korzystało z elektronicznego systemu obiegu dokumentów w czasie pandemii, a ponad połowa muzeów 
(n=164) nie ma możliwości zdalnego łączenia się z wewnętrznymi systemami. Dostęp do informacji na 
temat posiadanych zbiorów był możliwy jedynie w przypadku 44% (n=163) instytucji. Niemniej muzea 
dostrzegają potrzebę wdrażania narzędzi umożliwiających realizację zadań poza siedzibą. W czasie trwania 

13  Analiza opracowana na podstawie dziennych raportów informujących o wpływie pandemii na jednostki 
podległe i nadzorowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Dane za okres od 9.03.2020 
do 24.08.2021.

001 _ Pracownicy zakażeni i objęci kwarantanną w odniesieniu do terminów ograniczania działalności muzeów; opracowane 
na podstawie danych gromadzonych przez MKiDN
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pandemii 16% (n=163) ankietowanych udostępniło pracownikom zewnętrzny dostęp do systemów, w tym 
programów do ewidencji i zarządzania zbiorami. Co dziesiąta instytucja (n=165) próbowała bezskutecznie 
wdrożyć elektroniczny system obiegu dokumentów, a 20% (n=160) muzeów wskazuje, że brak stosowania 
takich rozwiązań wynika z ograniczeń finansowych i/lub technicznych (il. 3).

Aż 63% (n=96) badanych instytucji deklaruje, że zebrane w czasie pandemii COVID-19 
doświadczenia wpłyną na organizację pracy muzeum w ciągu najbliższych dwóch lat, z czego 11% 
(n=96) dostrzega konieczność wdrożenia elektronicznych narzędzi wspomagających komunikację, 
a 8% (n=96) zamierza wykorzystywać częściowo zdalne formy pracy.

002 _ Pracownicy przebywający na kwarantannie/w izolacji; opracowane na podstawie danych z badania dotyczącego  
skutków pandemii COVID-19 w muzeach (NIMOZ), n=149

003 _ Narzędzia wspierające pracę zdalną; opracowane na podstawie danych z badania dotyczącego skutków pandemii 
COVID-19 w muzeach (NIMOZ)

 
 

 

 

 

  

18%

23%

27%

26%

6%

0% 1–10% 11–20% 21–40% powyżej 40%

 
 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

łączenie się z wewnętrznymi systemami

system elektronicznego obiegu dokumentów
(n=165)

(n=163)

(n=164)

system ewidencji/zarządzania zbiorami

Nie Tak przed epidemią Tak w trakcie trwania epidemii



   Dziś  i  jutro  muzeów _ 287

Wpływ pandemii na kondycję ekonomiczną muzeów

Dotychczas opublikowane raporty z niepokojem odnotowują, że kryzys wywołany przez pandemię 
doprowadził do utraty dochodów muzeów na świecie, co bezpośrednio spowodowane jest znacznym 
spadkiem liczby odwiedzających. W ostatnim badaniu realizowanym przez ICOM 97% instytucji 
odnotowało niższą frekwencję, z czego 70% zgłosiło stratę publiczności na poziomie większym niż 
50%. Jednocześnie ponad 80% ankietowanych wskazało na obniżenie przychodów, z czego 44% 
na poziomie co najmniej połowy rocznych wartości. W takiej sytuacji 2/3 respondentów skorzystało  
z różnych form wsparcia finansowego łagodzących skutki pandemii, oferowanych przez władze lokal-
ne i krajowe. Ponad 40% instytucji zdecydowało się na możliwość korzystania z nowych sposobów 
generowania przychodów, zwłaszcza powiązanych z prowadzeniem działalności za pośrednictwem 
sieci. Autorzy badania zwracają jednakże uwagę, że małe muzea mają więcej trudności w pozyski-
waniu dodatkowych źródeł finansowych. Z takich rozwiązań w mniejszym zakresie korzystają także 
instytucje, których budżet opiera się na dotacjach publicznych. 

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych wskazują, że w roku 2020 odsetek osób korzystających z oferty polskich muzeów spadł 
o prawie 60% względem poprzedniego okresu sprawozdawczego (odnotowano 16,6 mln zwiedza-
jących, o 23,6 mln mniej w porównaniu z 2019 r.)14. Badanie realizowane przez NIMOZ wykazuje 
analogiczną sytuację. Frekwencja spadła o 60% (n=114), a 75% instytucji (n=114) odnotowało utratę 
więcej niż połowy dotychczasowej publiczności. Niewątpliwie wywarło to negatywny wpływ na 
sytuację finansową instytucji (il. 4).

Wyniki realizowanej przez NIMOZ ankiety badającej skutki pandemii wskazują, że 63% (n=136) 
muzeów nie osiągnęło planowanego poziomu przychodów budżetu, niemniej stosunkowo duży od-
setek instytucji utrzymał zakładany plan (10%) lub go zwiększył (27% [il. 5]). Należy mieć jednakże 
na uwadze, że w przypadku 53% (n=138) instytucji dotacja od organizatora nie zmniejszyła się,  

14  Główny Urząd Statystyczny, Kultura w 2020 r., Warszawa–Kraków 2021, s. 89.

004 _ Zmniejszenie frekwencji w muzeach; opracowane na podstawie danych z badania dotyczącego skutków pandemii 
COVID-19 w muzeach (NIMOZ), n=114
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a 35% (n=138) muzeów mogło liczyć nawet na zwiększenie dofinansowania. Średnie obniżenie 
poziomu dotacji pozostałych instytucji wyniosło 13% (n=138). Muzea dużo gorzej poradziły sobie 
z generowaniem przychodów własnych. Zakładanego poziomu nie uzyskało ¾ (n=137) instytucji, 
a 33% (n=137) muzeów odnotowało spadek poniżej 50%. 

Ze środków publicznych z funduszu na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 skorzystało 
36% (n=152) instytucji, a pomoc od organizatora uzyskało 29% (n=164) muzeów, niemniej jednak 48% 
(n=167) ankietowanych nie skorzystało z żadnego wsparcia finansowego. Jedynie niecałe 5% (n=165) 
ankietowanych zdecydowało się na poszukiwanie nowych źródeł finasowania działalności. Środki te 
były pozyskiwane w związku z prowadzeniem odpłatnej działalności w sieci oraz – w mniejszym zakresie 
– z ubieganiem się o zewnętrzne granty. Muzea, które uzyskiwały w ten sposób dodatkowe przychody, 
to instytucje duże lub średnie oraz doświadczone w prowadzeniu projektów z zewnętrznych źródeł. 

Aktywność muzeów w sieci

Analizujący wpływ pandemii na sektor muzealny dostrzegają również pozytywny wymiar jej oddzia-
ływania. Nastąpił wyraźny wzrost znaczenia cyfrowej oferty w działalności instytucji i powiązana 
z tym zwiększona aktywność muzeów w sieci. Kolejne badania prowadzone w ramach prac ICOM 
wskazują, że od początku trwania pandemii widoczny jest stały przyrost działań wykorzystujących 
kanały komunikacji cyfrowej. Aktywność w sieci dotyczy: prowadzenia mediów społecznościowych 
i rozsyłania newsletterów, udostępniania zbiorów i wystaw wirtualnych, prowadzenia zajęć edukacyj-
nych, tworzenia wydarzeń on-line oraz prowadzenia podcastów. Prawie wszystkie instytucje biorące 
udział w międzynarodowym badaniu korzystają z mediów społecznościowych, w tym ponad 40% 
zwiększyła aktywność na tym polu. Duży odsetek instytucji – 65% – udostępnia kolekcje on-line. 
Największe zmiany odnotowano w zakresie organizacji wydarzeń – 26% instytucji na skutek pande-
mii zaczęła korzystać z takich rozwiązań, przyrost widoczny jest także w zakresie realizacji działań 
edukacyjnych (20%) i udostępniania wirtualnych wystaw (17%). 

Duże zaangażowanie w działalność prowadzoną w sieci potwierdzają również dane dotyczące per-
sonelu. Ponad 80% ankietowanych instytucji posiada zespół zajmujący się w całości lub w części 

005 _ Procentowy udział dotacji organizatora względem przychodów własnych; opracowane na podstawie danych z badania 
dotyczącego skutków pandemii COVID-19 w muzeach (NIMOZ), n=136
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obsługą muzealnej aktywności on-line. Wzrost zaangażowania instytucji w tym obszarze uwidacz-
nia się również na poziomie finansowym. Na opracowanie i udostepnienie cyfrowej oferty aż 29% 
instytucji przeznaczyło powyżej 6% swojego budżetu, a w przypadku 1/5 muzeów koszty kształtują 
się na poziomie 1–5%.

W ramach realizowanego badania muzeów na świecie porównano poziom aktywności podmiotów 
w zakresie udostępniania cyfrowej oferty w odniesieniu do skali jednostki i struktur budżetu. Małe 
muzea w mniejszym zakresie działają w sieci, co nie jest zaskakujące, mając na względzie fakt, że 
częściej borykają się z brakami kadrowymi i ograniczeniami finansowymi. Drugi czynnik istotny 
dla omawianego obszaru, na który analizujący zwracają uwagę, to poziom wypracowywanych przy-
chodów własnych. Instytucje, które większość swojego budżetu opierają na dotacjach publicznych, 
wykazują mniejsze zaangażowanie we wdrażaniu nowych rozwiązań cyfrowych. Im większy poziom 
przychodów własnych, tym większa reaktywność muzeum w obszarze działalności on-line.

Polskie muzea w okresie pandemii, analogicznie do międzynarodowych tendencji, chętnie 
komunikują się za pośrednictwem mediów społecznościowych (96%, n=160) z czego wszystkie 
sięgają po profile Facebooka. Dużą popularnością cieszy się także YouTube (73%, n=160) oraz 
Instagram (59%, n=160), w mniejszym stopniu instytucje korzystają z Twittera (18% n=160). 
Większość instytucji w wyniku pandemii nie wdrożyła nowych form komunikacji z publiczno-
ścią, niemniej dużo aktywniej wykorzystała dotychczasowe media, publikując znacznie więcej 
materiałów (il. 6).

Instytucje wykazywały mniejszą aktywność w zakresie oferowania usług za pośrednictwem witryn 
internetowych niż w przypadku mediów społecznościowych. Na podobnym poziomie, względem 
badania ICOM, kształtowało się wykorzystywanie narzędzi cyfrowych przy prowadzeniu lekcji  
i warsztatów edukacyjnych on-line (53%, n=165) oraz prezentacji wystaw wirtualnych (48%, n=165). 
Rodzime instytucje w dużo mniejszym zakresie sięgały po pozostałe formy uczestnictwa w sieci. 

006 _ Media społecznościowe wykorzystywane przez muzea w 2020 r.; opracowane na podstawie danych z badania doty-
czącego skutków pandemii COVID-19 w muzeach (NIMOZ), n=160
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Duża różnica występuje w zakresie udostępniania zbiorów on-line (19%, n=165), wykorzystywania 
newsletterów (27%, n=165), a także tworzenia podcastów (19%, n=165). Wymienione działania 
w większości przypadków muzea zaczęły realizować w odpowiedzi na wprowadzone ograniczenia 
dotyczące oferty stacjonarnej (il. 7).

Muzea rozpoczęły również mierzenie frekwencji odbiorców oferty cyfrowej. Choć na pytanie 
„czy muzeum mierzyło frekwencję swojej działalności on-line” twierdząco odpowiedziało 75% 
(n=163) instytucji, to jedynie 50% (n=163) z nich potrafiło wskazać dane dotyczące liczby odbior-
ców działań edukacyjnych, popularyzatorskich i naukowych, a 40% (n=163) w zakresie działań 
wystawienniczych. 

Część instytucji zamierza kontynuować rozpoczęte w czasie pandemii działania realizowane  
w sieci lub dopiero rozpocząć wykorzystywanie nowych form komunikacji z odbiorcą. Koniecz-
ność rozwijania oferty edukacyjnej dostrzega 60% muzeów (n=161), a prawie połowa planuje 
zwiększenie liczby wystaw wirtualnych (46%, n=161) oraz organizację wirtualnych wydarzeń 
popularyzatorskich i naukowych (47%, n=161). W dużo mniejszym zakresie muzea planują 
działania zmierzające do udostępnienia zbiorów on-line. Taką deklarację złożyło jedynie 22% 
(n=148) badanych instytucji.

Sytuacja pracowników muzeów i współpracujących ekspertów

W badaniu realizowanym przez ICOM odnotowano, że w kolejnych miesiącach wzrastał odsetek 
instytucji zwalniających pracowników. W okresie od lutego do października 2020 r. 10% muzeów 
zmniejszyło liczebność kadry, z czego 16% respondentów podała, że zatrudnienie straciła co naj-
mniej ¼ zespołu, a w przypadku 10% muzeów zjawisko to dotknęło połowy pracowników. Nieko-
rzystnie kształtowała się sytuacja pracowników samozatrudnionych oraz zewnętrznych ekspertów 

007 _ Usługi oferowane za pośrednictwem witryn internetowych w 2020 r.; opracowane na podstawie danych z badania 
dotyczącego skutków pandemii COVID-19 w muzeach (NIMOZ), n=165
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współpracujących z muzeami. Współpracę z muzeum w wyniku pandemii zakończyło 15% ankieto-
wanych, niemniej wartość ta spadła w stosunku do pierwszego badania o 5 punktów procentowych. 
Badania wskazują, że w dalszej perspektywie czasowej realna staje się możliwość odejścia z rynku 
części niezależnych ekspertów. W tym kontekście niepokoi fakt, że 33% współpracujących zasta-
nawia się nad zmianą branży.

Zwolnienia pracowników nie ominęły także polskich muzeów. Na zredukowanie zatrudnienia 
wskutek pandemii i/lub niekontynuowanie współpracy z częścią kadry zatrudnionej na umowach 
cywilnoprawnych wskazało 14% (n=168) instytucji.

Zwolnienia wśród pracowników etatowych w odniesieniu do badania ICOM objęły większą grupę 
instytucji, jednakże dotknęły średnio jedynie 0,5% (n=164) personelu. W badanej grupie różnica 
powyżej 6% w stanie zatrudnienia między latami 2019 a 2020 dotyczyła 21% (n=164) muzeów, 
przy czym żadna z instytucji nie zredukowała zespołu o więcej niż 1/5. Średnie wartości ubytku 
kadry równoważone były przez fakt, że aż 28% (n=164) muzeów zdecydowało się na zwiększenie 
zatrudnienia w czasie pandemii.

Zwolnienia dotknęły przede wszystkim zewnętrznych współpracowników. W tej grupie średnio 
zatrudnienie straciło 20% (n=164), a 90% zwolnionych pracowało na rzecz podmiotów, które przed 
pandemią zatrudniały na umowy cywilnoprawne powyżej 10% osób w stosunku do całości zespołu. 
Dodatkowo muzea, które zwolniły 10 lub więcej osób, odnotowały spadek planowanego przychodu 
równy bądź większy połowie (il. 8).

Wśród badanych instytucji na pytanie, czy po doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19 
muzeum wprowadziło/zamierza wprowadzić zmiany kadrowe w kolejnych latach, twierdząco odpo-
wiedziało zaledwie 10% (n=153), przy czym w większości przypadków (8%, n=153) reorganizacja 
ma wiązać się z potrzebą zatrudnienia osób z odpowiednimi kompetencjami. 

008 _ Procentowy udział pracowników w latach 2019–2020; opracowane na podstawie danych z badania dotyczącego  
skutków pandemii COVID-19 w muzeach (NIMOZ), n=164
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Wnioski

Wnioski podsumowujące przeprowadzone przez ICOM badania wskazują, że kryzys odcisnął 
piętno niemal na wszystkich aspektach działalności instytucji, jednakże szczególną uwagę zwra-
ca się na kwestie rozwoju w obszarze usług cyfrowych. Podkreśla się również negatywne skutki 
w obszarze działalności finansowej wynikłe ze spadku przychodów instytucji i powiązaną z tą 
sytuacją koniecznością redukcji liczebności kadry. Większość muzeów na świecie przystosowała się 
do nowej sytuacji. Jednak dalsze funkcjonowanie i rozwój środowiska wymaga zarówno wsparcia 
finansowego, jak i pomocy w pozyskiwaniu nowych kompetencji. 

W raporcie podsumowującym badania zwrócono także uwagę, że zdiagnozowane zmiany 
w przypadku wielu instytucji zachodziły już przed pandemią. Kryzys z jednej strony przy-
spieszył proces transformacji cyfrowej, a z drugiej uwypuklił istniejące problemy związane 
z  ekonomiczną trwałością funkcjonowania instytucji. Muzea, które swoje budżety opierają 
na publicznym wsparciu, są bardziej odporne na czynniki zewnętrzne niż instytucje, których 
przychód uzależniony jest od dochodów własnych. Przy tym w mniejszym zakresie potrafią 
one zdobywać nowe źródła finansowania. Dane zebrane w ankiecie realizowanej przez Instytut 
potwierdzają tę tezę. 

Polskie muzea, choć znacząco zwiększyły zakres oferowanych usług on-line i aktywnie komu-
nikowały się z odbiorcami za pośrednictwem Internetu, to w niektórych obszarach (takich jak 
internetowe katalogi zbiorów) nie osiągały aktywności na poziomie wskazywanej w raportach 
sytuacji muzealnictwa światowego. Badanie zrealizowane przez NIMOZ dodatkowo pokazało, 
że instytucje mają również duże trudności z wdrażaniem narzędzi wspomagających zdalną 
pracę (jak chociażby elektroniczny obieg dokumentów). Odpowiedzi ankietowanych w zakre-
sie źródeł problemów tej sytuacji najczęściej wskazywały na kwestie finansowe i techniczne. 
Pomimo że problemy cyfryzacji sektora muzealnego dostrzegamy już od wielu lat, nadal nie 
doczekaliśmy się centralnych rozwiązań wpierających instytucje w tej transformacji. Ogło-
szony w pierwszym roku pandemii program dotacyjny „Kultura w sieci” wspierający realizację 
projektów upowszechniających dorobek kultury, który spotkał się z zainteresowaniem na nie-
spotykaną dotychczas skalę, nie został powtórzony15. Badanie NEMO obrazuje jednakże, że 
nie tylko brak środków finansowych stanowi przeszkodę w rozwoju usług on-line. W ocenie 
muzeów biorących udział w międzynarodowej ankiecie priorytetem jest pomoc w zakresie 
tworzenia cyfrowych strategii (40%), a w dalszej kolejności infrastruktura (23,2%) i szkole-
nie personelu (18,7%)16. W raporcie NEMO podkreśla się również, że transformacja cyfrowa 
powinna obejmować sformułowanie jasnych, jednolitych standardów liczenia frekwencji  
i weryfikacji oddziaływania usług cyfrowych17. 

Pandemia unaoczniła, jak duży potencjał dla instytucji kultury stanowią usługi on-line,  
a także jakie wymagania i trudności wiążą się z wdrażaniem tych rozwiązań. W raportach 
międzynarodowych podkreśla się, że muzea (zwłaszcza średnie i małe) same nie poradzą sobie 
z tym wyzwaniem i potrzebują centralnego wsparcia. Z powyższych względów konieczne 

15  „Kultura w sieci” był to program interwencyjny realizowany w 2020 r. przez Narodowe Centrum Kultury 
ze środków MKiDN, jako element tarczy antykryzysowej w kulturze. Celem projektu było wsparcie instytucji 
kultury w zakresie realizacji działalności statutowej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zwiększenie 
obecności kultury w życiu społecznym w czasie pandemii. Zob. Kultura w sieci. WYNIKI NABORU!, https://
www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/kultura-w-sieci-
wyniki-naboru- [dostęp: 24.02.2022].
16  Follow-up survey on the impact of the COVID-19 pandemic on museums in Europe, Final…, op. cit., s. 17.
17  Ibidem.
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jest wdrożenie nie tylko długofalowego programu dotującego muzea, ale także rozwiązań 
zmieniających i podnoszących kompetencje cyfrowe pracowników instytucji, które obejmą 
również opracowanie wytycznych i katalogów dobrych praktyk.

Odnosząc się do światowych tendencji w zakresie sytuacji ekonomicznej muzeów należy 
stwierdzić, że polskie podmioty znalazły się w lepszej kondycji finansowej pomimo utraty 
analogicznego odsetka zwiedzających. Prawie 40% muzeów nie odnotowało uszczuplenia 
budżetu – głównie dzięki wsparciu ze strony organizatorów oraz niskiemu urynkowieniu 
działalności tych instytucji. W tej grupie średni stosunek dochodów własnych do całości 
budżetu wynosił 11%, a w przypadku 90% podmiotów nie przekroczył 25%. Muzea, których 
frekwencja w roku 2019 przekraczała 100 tys., a co za tym idzie, odnotowywały wysokie 
wpływy ze sprzedaży biletów, w roku pandemii nie uzyskały planowanego poziomu budżetu, 
chyba że otrzymały dodatkowe wsparcie. Instytucje te średnio utraciły 19% pracowników 
zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. 

Należy również podkreślić, że 95% organizatorów instytucji, które miały dodatni bilans nie 
zmniejszyło, a wręcz w większości przypadków zwiększyło wysokość dotacji podmiotowej. 
Największe wsparcie ze strony jednostki nadzorującej otrzymały muzea prowadzone lub 
współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (80%), w przypadku 
muzeów samorządowych zwiększeniem lub utrzymaniem dotacji na planowanym poziomie 
wykazała się połowa urzędów. Największe problemy dotyczyły przede wszystkim podmiotów, 
które w dużym zakresie urynkowiły swoją działalność w czasach przed pandemią i w sytuacji 
kryzysowej nie otrzymały odpowiedniego wsparcia od organizatora.

Powyższe dane potwierdzają postulaty podnoszone od dłuższego czasu przez środowisko 
muzealne, że to na organizatorze muzeum powinna spoczywać odpowiedzialność w zakresie 
utrzymania stabilności finansowej instytucji, a aktywne działania muzeów w zakresie po-
zyskiwania dodatkowych źródeł nie powinny zwalniać z tej odpowiedzialności. Jednostka 
zakładająca muzeum winna zapewnić podstawowe środki na bieżące utrzymanie instytucji 
i  realizację najważniejszych działań statutowych oraz stymulować podmiot do aktywnego 
poszukiwania innych zróżnicowanych źródeł finasowania. Wyzwaniem w tym kontekście staje 
się definiowanie zasad, na jakich powinny być przyznawane dotacje, jak nakreślać rzeczywiste 
potrzeby instytucji oraz weryfikować ich efektywność. Określenie jasnych systemów finaso-
wania i rozliczania instytucji będzie w najbliższym czasie jednym z zadań dla organizatorów. 
Wsparciem dla tych działań może stać się projekt „Muzeometr” realizowany w kooperacji 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, w ramach którego 
ma zostać opracowany algorytm do zobiektywizowanego naliczania dotacji dla muzeów oraz 
innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci18.

Problemy, które uwypukliła pandemia, powinny skłonić nas również do szerszej dyskusji nad 
rolą i celem funkcjonowania muzeów, a przede wszystkim do postawienia pytania, czy uryn-
kowienie instytucji nie stanowi zagrożenia dla nich samych. W ocenie autorki artykułu należy 
jak najszybciej odejść od realizowanych od kilkunastu lat strategii skupiających aktywność 
instytucji jedynie na podnoszeniu wskaźników frekwencji, na rzecz realizacji długofalowych 
polityk zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach statutowej działalności muzeów. 

18  „Muzeometr” to projekt, którego celem jest opracowanie zintegrowanego systemu parametryzacji i oceny 
efektywności muzeów oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci, https://www.
nimoz.pl/dzialalnosc/projekty/muzeometr [dostęp: 24.02.2022].
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Cztery filary funkcjonowania muzeów – gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udo-
stępnianie kolekcji – winny być równie priorytetowe dla każdej instytucji. Dywersyfikacja 
działań może zapobiegać lub zmniejszać skutki kryzysowych sytuacji. 

Konieczność przeprowadzenia ewaluacji i wprowadzenia nowych strategii dobrze oddają 
słowa prof. Piotra Majewskiego: „Zarazem jednak udostępnianie nie jest wyłączną racją bytu 
muzeów, jest niczym fragment góry lodowej, widoczny sponad poziomu morza. Wyzwaniem 
na czasy post-pandemiczne nie jest więc sekundowanie destrukcji mijającego świata, lecz 
wykorzystanie globalnego stress-testu do poszukiwania nowej (starej) równowagi między 
funkcjami muzeum, opisywanych słowami templum i forum”19.

19  P. Majewski, Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem,  
https://statystykamuzeow.pl/posty/muzea_wobec_pandemii_refleksje_o_zarzadzaniu_kultura_p_majewski 
[dostęp: 24.02.2022].

Katarzyna Zielonka-Kołtońska

Historyk sztuki, zastępca dyrektora w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony  
Zbiorów, odpowiada za obszary dotyczące statystyki i parametryzacji muzeów, dokumen-
tacji i digitalizacji zbiorów oraz programów wsparcia finansowego. Wcześniej była związana 
zawodowo z Muzeum Narodowym w Gdańsku, w latach 2008–2012 pełniła funkcję 
głównego inwentaryzatora zbiorów.  Specjalizuje się w tematyce zarządzania kolekcjami 
muzealnymi, a zwłaszcza wykorzystywania nowych technologii w tej dziedzinie. Aktualnie 
uczestniczy w pracach projektu „Muzeometr”, którego celem jest opracowanie zintegrowa-
nego systemu parametryzacji i oceny efektywności muzeów oraz innych instytucji kultury 
działających w obszarze polityki pamięci.
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Marianna Otmianowska  |  Rafał Wiśniewski

Cyfryzacja zachwytu – sprzymierzeńcy 
i wrogowie

Ale przecież to nie tylko Picasso, Braque i wszyscy ówcześni kubiści

wymagają „czytania” swych obrazów. 

Tak dzieje się zawsze1. 

Rozpoczynając esej od słów Hansa-Georga Gadamera pochodzących z jego refleksji ujętych w pracy 
Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto zwracamy uwagę na wyzwania współczesnego 
muzealnictwa w kontekście wirtualnej relacji między dziełem, instytucją i publicznością. Lapidarne 
zdanie podkreślające imperatyw zdobywania i dysponowania kompetencjami odczytywania obrazów 
staje się punktem wyjścia do próby analizy wielowymiarowego zagadnienia, jakim jest obecność 
muzeów, ich zbiorów, a także muzealników i zwiedzających w cyberprzestrzeni. Należy postawić 
pytanie analityczne: czy Gadamerowskie „zawsze” odnosimy także do świata wirtualnego. Świat 
wirtualny – dla muzealników, których rytm i sens pracy wyznacza realny obiekt – musi stawać się 
integralnym obszarem badań i funkcjonowania. Nie sposób traktować zagadnienia dostępności 
zbiorów muzealnych i związanych z tym szeregu pytań bez podkreślenia kontekstu czasowego  
i organizacyjnego zagadnienia. Okres przygotowań i realizacji konferencji „Muzeum XXI wieku.  
W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu” przypadał na czas pandemii wirusa COVID-19, 
której konsekwencje zauważalne są we wszelkich aspektach życia, a więc również w obszarze 

1  H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993, s. 36.

001 _ Mapa myśli stworzona podczas debaty on-line Museum Learning, Education and Lockdown. Potential for change?,  
rys. GoTek Rysuje
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muzeów i ich audytoriów. O ile tytułowy wątek pojawiał się w badaniach i literaturze przedmiotu 
jeszcze przed pandemią2, to dopiero obecna sytuacja epidemiologiczna i związane z nią zmiany stały 
się katalizatorem oryginalnych rozwiązań3. Warto również wspomnieć o toczącej się w ostatnim 
czasie w międzynarodowym środowisku muzealników dyskusji dotyczącej aktualizacji definicji 
muzeum4, u której podstaw między innymi znajdują się problemy informatyzacji muzeów i ich 
relacji z odbiorcą oraz społecznej odpowiedzialności. Rozmowy te rozpoczęły się przed pandemią, 
ale nader trudno twierdzić, że aktualna ewolucja nie zmienia postrzegania środowiska wobec wy-
zwań demokratyzacji, inkluzywności, dostępności, zaangażowania czy edukacji5. Uwzględniając 
powyższe uwagi, należy postrzegać wyzwanie cyfryzacji w muzeach jako „logiczny zbiór rozmyty”, 
bez klarownych dystynkcji.

W pierwszej części przybliżamy spostrzeżenia H.G. Gadamera wobec doświadczania sztuki i muze-
alnych zbiorów, aby w dalszej zadać pytania o ich rezonowanie w przypadku wirtualizacji ekspozycji 
i zwiedzania połączonego z wymiarem edukacyjnym oraz komunikacyjnym. W ramach rozważań 
ukazane zostaną także wyniki dostępnych badań uwzględniających zmiany zachodzące w muze-
alnictwie w wyniku cyfryzacji. Następnie na podstawie przykładów z Polski i zagranicy zostanie 
naszkicowany zbiór refleksji przybliżających perspektywy korzyści i barier, w celu identyfikacji 
dalszych potrzeb, badań i koncepcji. 

Koncepcja „zachwytu” w muzeum

Muzeum jako „laboratorium zachwytu” przywołuje w swoim eseju Miejsce na zachwyt w dobie pande-
mii. Muzeum pilnie potrzebne Marta Rakoczy6, która prowadzi naukową refleksję będącą wynikiem 
sięgania do dorobku o tradycjach antropologicznych i kulturoznawczych. Balansując między okresem 
przed pandemią a obecną pandemiczną rzeczywistością, podkreśla znaczenie nowej humanistyki  
w postaci reaktualizacji rzeczy z ich materialnością i zmysłowością, w kontekście muzealnej działal-
ności edukacyjnej definiowanej jako aktywność, dla której rzeczy są „[…] pretekstem lub kontekstem: 
sednem bowiem współczesnego muzeum powinien być człowiek zapraszany do świata sztuki, a nie 
dzieło”7.

2  Ł. Gaweł, Bez kompasu i bez mapy: o zarządzaniu digitalizacją zbiorów muzealnych w Polsce, 
„Muzealnictwo” 2012, t. 53, s. 120–123; D. Folga-Januszewska, Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 
2015; J. Górka, Projekty z obszaru digitalizacji i nowych technologii, „Muzealnictwo” 2017, t. 58,  
s. 263–267; J.C. Schellenbacher, Museums, activism and social media (or, how Twitter challenges and 
changes museum practice) [w:] Museum activism, red. R.R. Janes, R. Sandell, London, New York 2019,  
s. 380–387; R. Golat, Aspekty informacyjno-informatyczne działalności muzeów, „Muzealnictwo” 2020, 
t. 61, s. 21–26.
3  A. Bąk, R. Wiśniewski, Przyjdź widzu, przyjdź… Wstępne uwagi na temat publiczności muzealnej w czasie 
pandemii COVID-19, „Muzealnictwo” 2021, t. 62, s. 246–253; P. Górajec, M. Pasternak-Zabielska,  
(R)ewolucja edukacji muzealnej w czasie pandemii COVID-19, „Muzealnictwo” 2021, t. 62, s. 267–272.
4  J. Wasilewska, Spór o nową definicję muzeum na konferencji generalnej ICOM w Kioto, „Zbiór Wiadomości 
do Antropologii Muzealnej” 2019, 6, s. 175–180.
5  Należy podkreślić znaczenie referatów i dyskusji prowadzonych w ramach serii trzech konferencji 
zatytułowanych „Museums & Social Responsibility” współorganizowanych przez NEMO (The Network 
of European Museum Organisations). Konferencje w trybie on-line dotyczyły kolejno: „Museums 
and Social Responsibility-Values revisited” (wrzesień 2020), „Museums and Social Responsibility-
Participation, Networking and Partnerships” (marzec 2021) oraz „Museums and Social Responsibility-
Waht’s next?” (wrzesień 2021). 
6  M. Rakoczy, Miejsce na zachwyt w dobie pandemii? Muzeum pilnie potrzebne, https://www.lazienki-
krolewskie.pl/pl/edukacja/baza-wiedzy/miejsce-na-zachwyt-w-dobie-pandemii [dostęp: 20.10.2021].
7  Ibidem.
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Badaczka nie proponuje gotowych odpowiedzi, nie stawia też finalnej diagnozy. Celem eseju jest 
próba zwrócenia uwagi na ważność doświadczeń komunikacyjnych i edukacyjnych muzeów w per-
spektywie ich wkładu w interdyscyplinarny i ponadzawodowy dyskurs dotyczący relacji między 
edukacją, dydaktyką, radością, zachwytem oraz emocjami. Wskazać należy, że wspomniany esej 
był podsumowaniem konferencji zorganizowanej przez Muzeum Łazienki Królewskie „Labora-
torium zachwytów”, która odbyła się jesienią 2020 r., już w okresie pandemii, ale planowana była 
pół roku wcześniej, a więc w czasie nieuwzględniającym reżimu sanitarnego. Również w 2020 r. 
ukazała się publikacja wydana przez Muzeum Łazienki Królewskie Muzeum zachwytów autor-
stwa Anny Zajdy8, stanowiąca malarski przewodnik po Łazienkach Królewskich, który ukazuje 
nie tylko obiekty i zbiory, ale również zabytkowe ogrody, życie codzienne w muzeum, a wreszcie 
profesje muzealnych pracowników i charakter ich pracy. Kategoria „zachwytu” jako synonimiczne 
określenie wrażenia euforii, entuzjazmu, uniesienia, podziwu czy uznania zaczęła więc pojawiać 
się w dialektyce praktyków i badaczy o wiele wcześniej, lecz czas pandemii wymusił spojrzenie 
na nią z innej perspektywy. 

Podążając, za rozważaniami Marty Rakoczy, która analizą kategorii „zachwytu” w muzeum pragnie 
przywołać intymny kontakt z artefaktem rozumiany jako doświadczenie święta w nawiązaniu do 
hermeneutyki H.G. Gadamera, wskażmy konkluzje. Według Gadamera dzieło sztuki należy sylabi-
zować, czyli poznawać je etapami, analogicznie do dziecka składającego sylaby i uczącego się czytać. 
Należy przekonać się, że najpierw trzeba nauczyć się każde dzieło sylabizować, a potem czytać, dopiero 
wtedy zaczyna ono mówić9. By je rozumieć, aby próbować odnosić je do rzeczywistości, aby je lubić 
lub nie, podziwiać lub wręcz przeciwnie, trzeba najpierw je odczytać, a jeszcze wcześniej ułożyć 
sylabami, składającymi się w całość. Dzieło, uważa Gadamer, stanowiąc wyzwanie dla ludzkiego 
zrozumienia, staje się doświadczaniem jego sensu i znaczenia. „W rezultacie efekty doświadczenia 
dzieła sztuki mogą zostać wintegrowane w całość ludzkiego samorozumienia”10. 

Muzealny obiekt, niezależnie od czasu powstania, przez swoją treść, kontekst i historię może stać 
się składową biografii każdej osoby, która na różne sposoby je czyta, ogląda, próbuje zrozumieć, 
a także subiektywnie podziwia. Gadamer dostrzega w relacji z dziełem swoistą grę, której reguły 
wyznacza ono samo, a żadna gra nigdy nie będzie taka sama i żadna też gra dla odbiorcy się nie 
skończy11. Każda tego typu gra stanowiąca bliską relację między artefaktem a zwiedzającym jest 
indywidualna i niepowtarzalna. Tworzyć może także trwałą relację, mimo opuszczenia murów 
muzeum, „[…] gra sprawia, że odbiorca dzieła sztuki nie znajduje się wobec niego w pozycji 
podmiotu doświadczającego niejako z zewnątrz piękno dzieła, ale przeobraża się w uczestnika 
jego przedstawienia doświadczającego – jako gracz – organiczną z nim jedność”12. Paweł Dybel 
podkreślił, że Gadamer odnosił się do gry głównie w kontekście literatury, ale rozszerzył je także 
o doświadczenia estetyczne w kontakcie z innymi kreacjami artystów i dziełami plastycznymi. 
Zwiedzający muzeum staje się zatem odbiorcą treści dzieła nie tylko poprzez kontakt rozumiany 
jako oglądanie, słuchanie, a nawet dotykanie, ale przez interakcję wytworzoną za pomocą gry, 
której reguły określa sam artefakt. Pozostaje jeszcze trzecia bardzo ważna kwestia, jaką jest do-
świadczanie dzieł sztuki jako świętowania. Gadamer zwracał uwagę na konieczność przebywania  
w otoczeniu dzieł sztuki w sposób rzeczywisty. Upatrywał w tym rodzaju doświadczania 

8  A. Zajda, Muzeum zachwytów. Malarski przewodnik po Łazienkach Królewskich, Warszawa 2020.
9  H.G. Gadamer, Aktualność piękna…, op. cit., s. 64–65.
10  P. Dybel, Gadamera myśl o sztuce, Gdańsk 2014, s. 11.
11  H.G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 134.
12  P. Dybel, op. cit., s. 39.



298 _ I I .  Muzealn ictwo polsk ie  od połowy XX w.  do dz is ia j

świętowania. Przechodząc od recepcji sztuki antyku, przez sztukę chrześcijańską i ich faktyczne 
ukazywanie sacrum wskazywał, że sztukę każdego czasu należy chcieć i umieć czytać. Ten czas 
przeznaczony na jej próbę sylabizowania i odczytania nazywał właśnie świętowaniem13. „W doświad-
czeniu sztuki chodzi o to, że dzięki dziełu uczymy się pewnego specyficznego sposobu przebywania”14. 
Takie przebywanie, trwanie połączone z próbami czytania obiektów, mogące stwarzać wrażenie 
zachwytu, wywołujące emocje, staje się więc doświadczeniem porównywalnym z poczuciem święta 
i z aktem świętowania. Jak podkreśla jednak autorka, każdy rodzaj święta – świeckiego, państwowego 
czy religijnego – może zaistnieć jedynie w kontekście wspólnotowym i ma ono charakter społeczny. 
Doświadczanie sztuki i artefaktów w poczuciu swoistego świętowania może zachodzić więc jedynie 
we wspólnocie społecznej i kulturowej15. 

Konkludując, należy zatem dokonać próby swoistej transpozycji gadamerowskiego doświadczenia 
sztuki jako świętowania w przestrzeń nie tylko muzealną, lecz przede wszystkim w obszar cyfrowej 
wersji komunikacji muzealnej. Dokonuje się ona poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytania – jak 
w świecie zdigitalizowanych obiektów stwarzać warunki do sylabizowania i czytania artefaktów, czy 
gra kreowana przez nie jest możliwa, a wreszcie czy nadal można prowadzić rozważania o doświad-
czaniu sztuki i muzeum jako o święcie i akcie świętowania. 

Wektory cyfrowej komunikacji w muzeach

Nowe media, wraz z rozwojem technologicznym, stały się częścią naszej rzeczywistości, w tym także mu-
zealnej. Nie jest zatem celem niniejszej refleksji chronologizacja i wartościowanie progresu informatyzacji 
zbiorów i funkcjonowania muzeów. Ważne jest jednak wskazanie obszarów cyfrowej egzystencji muzeów 
i kanałów ich komunikacji. Będą to zatem zbiory w postaci zdigitalizowanej, dostępne na często specjalnie 
w tym celu projektowanych i programowanych platformach. Przykładem mogą być zarówno kolekcje 
jednych z największych muzeów świata, np. Luwru16, The Met – The Metropolitan Museum of Art17 czy 
The British Museum18, jak i polskich muzeów, realizowane często w ramach konkursów grantowych, 
na przykład Muzeum Narodowego w Warszawie19, Muzeum Narodowego w Krakowie20 czy Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu21. Wymienione egzemplifikacje nie stanowią jedynie katalogu zbiorów  
w postaci samych zdjęć i podstawowych opisów, ale są także propozycją do przeglądania, pogłębiania 
wiedzy, odkrywania detali, wczytywania się w możliwe interpretacje, zgłębiania dodatkowej literatury. 
Zauważamy zwrot od formy cyfrowego repozytorium w stronę cyfrowego muzeum z konkretnymi kon-
sekwencjami, przede wszystkim rozbudowaną ofertą edukacyjną. Edukacja muzealna w formie cyfrowej 
w ramach wirtualnych muzeów może zakładać zarówno wdrożone wcześniej rozwiązania dostępne bez 
ograniczeń czasowych takiej jak artykuły i noty w formie popularno-naukowej, możliwości tworzenia 
własnych katalogów zależnych od gustów i preferencji internauty, kalendaria życia i twórczości, zwiedzanie 

13  P. Dybel, Sztuka jako święto w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera (Uwagi na marginesie „Aktualności 
piękna”), „Teksty Drugie” 2013, 4, s. 287–298.
14  H.G. Gadamer, Aktualność piękna…, op. cit., s. 61.
15  M. Rakoczy, op. cit.
16  https://www.louvre.fr/en/online-tours [dostęp: 20.10.2021].
17  https://www.metmuseum.org/art/art-at-home [dostęp: 20.10.2021].
18  https://www.britishmuseum.org/collection [dostęp: 20.10.2021].
19  https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/strona-glowna [dostęp: 20.10.2021].
20  https://zbiory.mnk.pl/pl/strona-glowna [dostęp: 20.10.2021].
21  https://mnwr.pl/oddzialy/muzeum-narodowe/kolekcja-cyfrowa/ [dostęp: 20.10.2021].
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w postaci filmów, materiały dla nauczycieli, jak i dodatkowe niezależne przeglądarki dla dzieci. Przykła-
dem może być dydaktyczna strona Luwru – Louvre kids oferująca gry, animacje, opowieści, wirtualne 
spacery czy komiksy22. 

Nader często na stronach internetowych muzeów dostępne są filmy z kuratorskimi oprowadzaniami 
po wystawach, także archiwalnych. Warto wyróżnić podobne inicjatywy w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, realizowane od 2013 r., a następnie uzupełnione także o wersję angielską oraz 
tłumaczenie w polskim języku migowym. Dostępne są także nagrania archiwalnych wykładów 
oferowanych przez muzea, również związanych z zakończonymi już wystawami czasowymi. Do-
dajmy do tego jeszcze powiązanie z muzeami kanałów YouTube, które są bazami filmów, spotów, 
animacji, paneli dyskusyjnych czy wykładów.

Inna formą komunikacji z publicznością są media społecznościowe, wśród których wymienić 
należy Facebook, Instagram, rzadziej Twitter i TikTok. Analizując dostępne profile dostrzegamy, 
że poza stroną internetową stanowią one najważniejszy sposób dotarcia zarówno do dotychczaso-
wych zwiedzających, jak i potencjalnych zainteresowanych. Kanały mediów społecznościowych, 
zależnie od ich specyfiki, nie są jedynie formą informacji na temat godzin otwarcia czy cen biletów, 
ale mogą stanowić platformę realnego dialogu muzeum z odbiorcą. Jest to przestrzeń interakcji 
wokół zdjęć i opisów obiektów, planowanych ekspozycji czy oferty edukacyjnej23. Ilość osób 
obserwujących profil facebookowy Muzeum Łazienki Królewskie to ponad 100 tys., Muzeum 
Powstania Warszawskiego – ponad 332 tys., Rijks Museum – ponad 479 tys., a The National 
Gallery – ponad 1 mln24. 

Komunikację można jednak rozpatrywać w dwóch planach – wewnętrznym i zewnętrznym.  
W kontekście dostępności cyfrowej zbiorów zazwyczaj rozważany jest ten drugi wymiar. Nie moż-
na jednak zapominać, że bez precyzyjnych, bezpiecznych, sprawnie działających i odpowiednio 
zaprojektowanych baz danych uwzględniających zarówno opisy, zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, 
dane inwentarzowe, jak i dodatkowe materiały dostępne zależnie od odpowiednich kompetencji, 
nie ma możliwości eksternalizacji dialogu. Powyższa obserwacja nabiera tym większego znaczenia, 
im bardziej dostępne wirtualnie planuje być muzeum. Wymaga to bowiem od zarządzających 
planowania nie tylko odpowiednich nakładów finansowych związanych z infrastrukturą, aktuali-
zacją i bezpieczeństwem oraz obsługą, ale także zatrudniania osób merytorycznie przygotowanych  
w tym kierunku. 

Większość powyższych działań realizowana była już przed czasem pandemii. Dopiero jednak  
w jej wyniku, w momencie zetknięcia się instytucji z sytuacją kryzysową, wiele muzeów podjęło 
wyzwanie uruchomienia i rozbudowania nowej cyfrowej formy relacji ze zwiedzającym. Z pro-
wadzonych z muzealnikami rozmów i obserwacji uczestniczącej wynika, że internetowa forma 
wykładów czy debat uwzględniająca transmisję w realnym czasie zaczęła być praktykowana 
dopiero od wiosny 2020 r. Do prowadzenia lekcji muzealnych w wersji on-line także zmusiły 
warunki pandemii i konieczność zamknięcia instytucji bądź liczebnego ograniczenia liczby 
zwiedzających. O ile muzeom przede wszystkim powinno zależeć na bezpośredniej interakcji  
z publicznością, to nie brakowało sytuacji, kiedy było to niemożliwe ze względów finansowych, 
zdrowotnych czy lokalizacyjnych. Liczne muzea również w wyniku pandemii zaczęły regularnie 
i aktywnie moderować oraz redagować kanały społecznościowe. Pojawiły się propozycje takie 
jak krótkie formy nagrań przybliżające charakter pracy muzealników, często niewidoczny dla 

22  https://louvrekids.louvre.fr/ [dostęp: 20.10.2021]. 
23  Zob. A.P. Cohen, Symbolic construction of community, London, New York 1985. 
24  Dane liczbowe z 20.10.2021.



300 _ I I .  Muzealn ictwo polsk ie  od połowy XX w.  do dz is ia j

publiczności, ciekawe informacje o zbiorach, także tych znajdujących się w magazynach, moż-
liwości odkrycia niedostępnych dla zwiedzających miejsc, kalendaria życia i twórczości, relacje 
muzealnych działań i ich oferty. 

Zagadnieniem podstawowym jest kwestia diagnozy potrzeb, w wyniku której realizowane są 
wymienione aktywności. Dobrą praktyką jest, gdy muzealne działy odpowiedzialne za komu-
nikację potrafią we współpracy z pozostałymi pracownikami, głównie obszarów edukacji oraz 
kuratorami zbiorów, prowadzić przemyślaną narrację i oferować dialog z odbiorcami wynikający 
z rozpoznania ich potrzeb. Najtrudniejsze okresy pandemii przypadające na czas, kiedy muzea 
musiały być zamknięte dla zwiedzających, mogły stać się szansą do zauważania, że muzeom 
bez zwiedzających trudno jest pełnić swoją ustawową i społeczną funkcję25. Przez długie tygo-
dnie jedyną formą utrzymania relacji stała się komunikacja cyfrowa. Wiele placówek, zarówno 
w Polsce, jak i na świecie, starało się ją uruchomić, często bez wcześniejszego przygotowania 
i niezbędnego doświadczenia. 

Korzyści i bariery komunikacji cyfrowej w jednostkach muzealnych

Dynamika rozwoju pandemii i wynikających z tego decyzji organizacyjnych na szczeblu rzą-
dowym zmuszała muzea do ograniczania lub zamykania swoich przestrzeni dla zwiedzających 
bez przygotowania do alternatywnej formy funkcjonowania. Konwersja wystaw i wydarzeń 
z rzeczywistych do wersji cyfrowej dokonywana była także w szybkim tempie, by wyjść naprze-
ciw potrzebom zwiedzających26. Niepewność czasu trwania takiego stanu i próba znalezienia 
potwierdzenia dla realizowanych pomysłów stały się katalizatorem diagnozy potrzeb. 

W dniach 23.04–4.05.2020 Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie przeprowadził 
badanie typu CAWI Zmiany – dlaczego nie? Muzeum Narodowe w Krakowie po pandemii, doty-
czące opinii publicznej na temat wpływu epidemii na społeczność zwiedzających27. Wyniki i re-
komendacje dostępne w Internecie mogły posłużyć także pozostałym placówkom muzealnym do 
przygotowania instytucji dla zwiedzających po ponownym otwarciu muzeów, ale dotyczyły także 
potrzeb i możliwości edukacyjnych związanych z formą kontaktu on-line z publicznością. W dru-
gim roku pandemii ukazał się także raport z badań prowadzonych nie tylko w muzeach, ale także 
w innych instytucjach kultury, poruszający szeroki kontekst przygotowania jednostek, warunków 
pracy, metod nawiązywania i tworzenia relacji z odbiorcami28. Magdalena Pasternak-Zabielska 

25  „Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie 
i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym 
i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie 
podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej 
i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 
r. o muzeach: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000720/O/D20180720.pdf. 
[dostęp: 22.01.2020], podkreślenia M.O., R.W.
26  Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na program, który powstał z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego  
Kultura w sieci, z budżetem 80 mln, realizowany przez MKiDN i NCK. Więcej o samym programie: https://
www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/zwiekszony-
budzet-programu [dostęp: 31.12.2021].
27  F. Skowron, Zmiany – dlaczego nie? Muzeum Narodowe w Krakowie po pandemii, raport z badań, 
https://media.mnk.pl/images/upload/aktualnosci/2020/Ankieta/MNK%20po%20pandemii%20-%20
pe%C5%82ny%20raport.pdf [dostęp: 10.05.2021].
28  Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury. Raport badawczy, red. N. Cetera, A. Janus, 
https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2021/04/Raport_Kultura_w_pandemii.pdf  
[dostęp: 10.05.2021].
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w 2021 r. opublikowała wyniki badań dotyczących muzealnych strategii docierania do widzów. 
Badanie przeprowadzono wraz z NIMOZ i Forum Edukacji Muzealnej w kilkudziesięciu polskich 
muzeach29. W ramach programu grantowego „Społeczna odpowiedzialność publicznych instytucji 
kultury – przykład muzealnictwa”30 zrealizowano międzynarodowe i ogólnopolskie debaty on-line 
poruszające problemy muzeów i ich relacji z publicznością. Warto w tym miejscu podkreślić szczegól-
nie debatę międzynarodową „Museum Learning, Education and Lockdown. Potential for change?” 
(il. 1), moderowaną przez Katarzynę Jagodzińską (UJ, Muzeum Zabawek Kraków), w której udział 
wzięli Claire Benjamin (National Museums Liverpool, Deputy Director, Education and Visitors), 
Professor Dr Bruno Brulon Soares (Federal University of the State of Rio de Janeiro <UNIRIO>, 
Brasil; President of the International Committee for Museology of ICOM <ICOFOM>), Professor 
Dr Nikola Krstović (University of Belgrade, Serbia, President of ICOM Serbia), Jamie Keil (Santa 
Cruz Museum of Art & History, Santa Cruz, USA, Learning & Engagement Manager) oraz Lucia 
Gregorová Stach (Slovak National Gallery, Bratislava, Slovakia, Chief curator of Modern and 
Contemporary Arts).

Warto także wspomnieć o trzech raportach na podstawie badań ICOM dotyczących funk-
cjonowania muzeów i muzealników na całym świecie w okresie pandemii (ICOM 1 report 
COVID-19 202031; ICOM 2 report COVID-19 202032; ICOM 3 report COVID-19 202133). 
Pierwszy raport z maja 2020 r. ukazywał trudną sytuację zamkniętych instytucji oraz wyzwania 
związane z utrzymaniem etatów bądź czasowych umów. Drugi raport opracowany na podsta-
wie badań z  jesieni 2020 r., po częściowym otwarciu muzeów na świecie, zwracał uwagę na 
wykorzystywanie możliwości działań, komunikacji i edukacji wirtualnej. Trzeci raport stanowi 
próbę przedstawienia wpływu pandemii na działalność muzeów, poszukiwania czynników 
umożliwiających pokonanie kryzysu przez aktywność cyfrową. W badaniu wzięło udział około 
840 respondentów – z Europy (51%), Ameryki Łacińskiej (13,9%), Azji (11,6%), Stanów Zjed-
noczonych (8,3%), Afryki (8,3%), regionu Pacyfiku (4,3%), Bliskiego Wschodu (2,6%). Próba 
badanych muzeów była zróżnicowana pod względem liczby zatrudnionych pracowników – od 
niewielkich muzeów, zatrudniających do 5 osób (20% badanych), do muzeów zatrudniających 
ponad 100 pracowników (blisko 25%). 

Jaki obraz sytuacji muzeów wyłania się w wyniku analizy wspomnianych badań i raportów? 
Według raportu ICOM 3 report COVID-19 2021 ponad 80% badanych instytucji zatrudnia 
osoby zajmujące się jedynie lub częściowo obsługą działalności on-line muzeum. Do głów-
nych obszarów tych działań należą: aktywność w mediach społecznościowych (ponad 95% 
badanych), prowadzenie i wysyłka newsletterów (ponad 66%), udostępnianie kolekcji on-line 
(65%), organizacja wydarzeń on-line (prawie 64%) oraz udostępnianie wystaw on-line (54%). 

29  M. Pasternak-Zabielska, Raport z badania Instytucje kultury w okresie COVID-19 Muzealne strategie 
docierania do widzów, https://nimoz.pl/files/articles/252/Raport_z_badania_Insytucje_kultury_w_okresie_
covid.pdf [dostęp: 10.05.2021].
30  Program grantowy koordynowany przez dr Izabelę Bukalską, prowadzony przez Katedrę Socjologii Kultury na 
Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW w latach 2020–2021 w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność 
nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
31  ICOM 1 report COVID-19 2020, Museums, museum professionals and COVID-19, https://icom.museum/
wp-content/uploads/2020/05/Report-Museums-and-COVID-19.pdf [dostęp: 20.10.2021].
32  ICOM 2 report COVID-19 2020, Museums, museum professionals and COVID-19: follow-up survey,  
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/11/FINAL-EN_Follow-up-survey.pdf [dostęp: 20.10.2021].
33  ICOM 3 report COVID-19 2021, Museums, museum proffesionals and COVID-19: third survey, https://icom.
museum/wp-content/uploads/2021/07/Museums-and-Covid-19_third-ICOM-report.pdf [dostęp: 20.10.2021].
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Prawie ½ badanych muzeów realizowała zajęcia edukacyjne on-line, a ponad 30% udostępniała 
podcasty. W konsekwencji ograniczeń i restrykcji sanitarnych w ponad 80% muzeów opracowano 
lub tworzono nowe strategie działań on-line, a podobna ilość instytucji planowała zwiększyć 
swoją ofertę w Internecie. Około 40% badanych muzeów w wyniku obniżenia dotychczasowych 
dochodów postanowiła poszukać nowych metod zdobywania funduszy. Najczęstszą okazał się 
rozwój sprzedaży on-line (14%), a także wprowadzanie i sprzedaż nowych produktów z marką 
muzeum oraz odpłatne programy edukacyjne. Z analizy porównawczej wszystkich trzech ra-
portów ICOM wynika, że zdecydowana większość badanych muzeów rozwija i aktywnie działa 
w Internecie, zwłaszcza przez transmisję wydarzeń oraz media społecznościowe. W wyniku 
doświadczeń lockdownu planują długofalowo zwiększyć ofertę on-line (50,7%), wdrożyć szko-
lenia i podnieść poziom kompetencji z tym związanych (44,2%). Muzea znalazły rozwiązania 
dla funkcjonowania w nowej rzeczywistości (od 53,4% do 69,2% wzrósł odsetek pracowników 
on-line), mają świadomość, że niezbędne jest i będzie zdobywanie nowych umiejętności i kom-
petencji, ale obawiają się o ponowne zaangażowanie publiczności w formule tradycyjnej (spadek 
z 58,6% do 50,3%). Pozytywną informacją powinno być także znaczące obniżenie niepokoju 
przed możliwością ponownego otwarcia muzeów (z 58,6% do 21,4%). Niepokój ten wiązał 
się z kwestiami organizacyjnymi związanymi z ograniczeniem liczebności czy koniecznością 
wzmożonej troski o zasady bezpieczeństwa.

Badanie realizowane w Muzeum Narodowym w Krakowie na przełomie kwietnia i maja 2020 r.34 
udowodniły, jak ważne jest komunikowanie przez muzeum troski o higienę i bezpieczeństwo 
zwiedzających oraz pracowników. Doceniając rozwój działalności muzeum w sieci, respondenci 
zadeklarowali chęć powrotu do rzeczywistego zwiedzania i bezpośredniego udziału w ofercie 
edukacyjnej. Jak zauważył autor badania: „działalność Muzeum w sieci nie zastąpi ankietowa-
nym bezpośrednich wizyt w Muzeum”, ponieważ „wśród ankietowanych znalazła się duża grupa 
oddanej publiczności, która wyczekuje ponownej możliwości odwiedzin Muzeum”35. 

Wiele istotnych informacji zawiera raport Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytu-
cji kultury, traktujący problem szerzej niż tylko w instytucjach muzealnych36. Zdecydowana 
większość badanych instytucji (76%) zadeklarowała, że uruchomiła w okresie pandemii nowe 
formy działań w sieci. Jeden z respondentów zauważył, że „z instytucji o widowni związanej 
w 70% z jednym miastem przekształciliśmy się w instytucję o zasięgu krajowym, a także udo-
stępniającą projekty międzynarodowe naszej widowni. To jest super. Mogliśmy także dzięki 
tłumaczeniom wydarzeń na PJM oraz audiodeskrypcji i transkrypcji włączyć widzki i widzów 
z niepełnosprawnościami w nasze działania. Rozwinęła się też współpraca ze środowiskami 
polonijnymi”37.

W wywiadzie podkreślono, że jednym z największych zagrożeń działań on-line jest brak bez-
pośredniego kontaktu z odbiorcami, a grupą, która w ten sposób najbardziej ucierpiała, są 
seniorzy. Postulowano koncepcję rozwiązań hybrydowych, czyli wydarzeń odbywających się  
w muzeum z publicznością i jednocześnie z transmisją ich do sieci. Badanie wykazało, że zinten-
syfikowana została działalność w mediach społecznościowych, a statystyki odwiedzin potrafiły 
wzrosnąć o ponad 100%. Autorki raportu zauważyły jednak, że ta tendencja powinna mieć 
kontynuację zarówno w próbach właściwej identyfikacji grup docelowych, jak i sprofilowania 

34  F. Skowron, Zmiany – dlaczego nie?… op. cit.
35  Ibidem, s. 4.
36  Kultura w pandemii…, op. cit.
37  Ibidem, s. 52.
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strategii komunikacji danego muzeum, szczególnie po to, aby nowa internetowa publiczność 
nadal pozostawała w relacji z instytucją. „Mamy problem z tym, że nie mamy przebadanej 
publiczności, a tak naprawdę nie znamy swoich odbiorców”38.

Respondenci podkreślali także konieczność szkoleń i podniesienia kompetencji pracowników 
wywodzących się nie tylko z działów IT czy informatycznych. Konieczne jest zbadanie kanałów 
komunikacyjnych, wdrożenie odpowiednich badań analitycznych i umiejętności ich interpretacji 
oraz zapewnienie wysokiej klasy sprzętu. „Ważne jest to, aby podejść z empatią, trzeba zadbać 
o osoby, które mają niższe kompetencje. Taka uważność i przeszkolenie wszystkich, zadbanie 
o to, aby na pewno opanowali narzędzie, gwarantuje to, że potem wszystko sprawnie będzie 
się odbywać on-line. Jeśli chodzi o dział edukacji to pojawiła się praca chałupnicza, kręcenie 
filmików, montowanie ich w jakimś edytorze, to było czasochłonne, nie dostałyśmy żadnego 
wsparcia od informatyków”39.

Intrygującą refleksją było zwrócenie uwagi na możliwości budowania i utrzymywania relacji między 
instytucjami celem wymiany doświadczeń, potrzeb i spostrzeżeń. Pracownicy działów edukacji 
mówili podczas badań o interesującej okazji do poznania polskich i zagranicznych praktyk, a także 
szukania inspiracji. „Obserwowaliśmy działania Museo Reina Sofia i MACBA w Hiszpanii oraz 
Salt w Istambule, a także Rijsk Museum i The British Museum zainspirowały nas do przygotowania 
krótkich materiałów wideo o wybranych pracach z naszej wystawy”40.

Jako najważniejsze kierunki dalszych działań wskazano: rozwijanie kompetencji, redefinicja 
roli działów IT w zespołach całego muzeum, wspieranie wiedzy między instytucjami, rozwój 
myślenia i zarządzania strategicznego, kontynuację badań potrzeb publiczności realnej i cyfro-
wej. Diagnozy perspektywy działów edukacji i edukatorów w okresie pandemii COVID-19 na 
przełomie listopada i grudnia 2020 r. w polskich muzeach podjęła się, wraz z Forum Edukatorów 
Muzealnych, przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Magda-
lena Pasternak-Zabielska41. Z raportu wynika, że ponad 90% ankietowanych muzeów oczekuje 
opracowania i wdrożenia planu pomocy oraz że muzea odnotowały spadek liczby zwiedzających 
o 44% w stosunku do poprzedniego roku. Według co drugiego badanego (45,8%) muzeum 
zapewniło dalsze zatrudnienie, stwarzając warunki do prowadzenia zajęć edukacyjnych on-line 
lub przesuwając pracowników do pracy w innych obszarach. Prawie 75% badanych muzeów 
nie było przygotowanych do pracy w okresie pandemii, jednak 40% muzeów realizuje edukacje 
on-line w czasie rzeczywistym i czterokrotnie wzrosła liczba muzeów proponujących tego typu 
zajęcia. Najchętniej wykorzystywanym kanałem komunikacji badanych muzeów jest strona 
internetowa (18,75%) i YouTube (18,75%), na drugim miejscu plasuje się Facebook (16,67%), 
dalej Instagram (15,63%). TikTok wykorzystywany jest zaledwie przez 1% badanych muzeów 
w Polsce. 

Przebieg międzynarodowej debaty „Museum Learning, Education and Lockdown. Potential 
for change?”42 i poruszane podczas niej zagadnienia oddaje załączona mapa szkicowana na bie-
żąco podczas wydarzenia (zob. il. 1). Warto jednak dodać, że paneliści, doceniając możliwości 
oferty jaką buduje komunikacja cyfrowa, podkreślali tęsknotę za zwiedzającymi. Szczególne 

38  Ibidem, s. 38.
39  Ibidem, s. 45.
40  Ibidem, s. 47.
41  M. Pasternak-Zabielska, op. cit.
42  Zob. przypis 30.
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trudności w realizacji działalności on-line dostrzegali w przypadku warsztatów rodzinnych  
i zajęć z dziećmi, które już ze względu na naukę w wersji zdalnej powinny ograniczyć czas 
kontaktu z mediami cyfrowymi. 

„Nie chciałabym utrzymywać zbyt długo wirtualnych programów edukacyjnych dla rodzin. Nie 
mogę się doczekać osobistych spotkań z rodzinami w muzeum [Jamie Keil, Santa Cruz Museum 
of Art & History]”43.

Badani zauważyli, że przed 2019 r. wiele mówiło się o digitalizacji muzealnictwa, ale pandemia 
stała się testem dla potrzeb i oczekiwań, a jedną z kluczowych kwestii nie powinna być kwestia 
technologiczna, a wyzwania edukacyjne. Podniesiona została sprawa powrotu do misji muzeum 
z perspektywy doświadczeń pandemii.

„Zdecydowanie myślę, że te zmiany zostaną z nami, ale także my rozumiemy, że musimy wrócić do 
samej misji muzeum, która również tym razem pokazuje nam, że musimy dojść do korzeni, musimy 
być radykalni z uwzględnieniem tych różnych narzędzi, które mamy teraz [Lucia Gregorová Stach 
(Slovak National Gallery)]”44.

Dyskutowano o możliwościach planowania niewielkich wystaw, o konieczności przenoszenia akcen-
tu od wyróżniania pojedynczych osób, najczęściej kuratorów ekspozycji, w stronę  demokratyzacji 
zarówno publiczności, jak i pracowników. Wiąże się to z możliwościami pracy projektowej angażu-
jącej większe grupy o charakterze interdyscyplinarnym. Analizowano kwestię wzmacniania relacji 
muzeów ze społeczeństwem także w wersji komunikacji on-line, co w praktyce powinno oznaczać 
budowanie relacji z nowymi grupami odbiorców oraz pojedynczymi użytkownikami.

„Jedną z rzeczy, które, jak sądzę, prawdopodobnie wydarzy się, kiedy przez to przejdziemy, jest to, 
że ludzie zdadzą sobie sprawę, jak bardzo obecne oblicze muzeum jest ważne, jakie ma znaczenie dla 
instytucji, ale także dla samych zwiedzających. Bo zwiedzanie muzeum przez Internet to zdecydowa-
nie nie to samo [Bruno Brulon Soares (Federal University of the State of Rio de Janeiro <UNIRIO>, 
Brasil; President of the International Committee for Museology of ICOM <ICOFOM>)]”45.

Przegląd wyników badań z pewnością nie jest wyczerpujący, ale może stanowić próbę zarysowania 
mapy i wektorów do dalszych badań czy prac strategicznych. Zbiór zagadnień tworzy sieć wielu 
wyzwań związanych zarówno z komunikacja wewnętrzną, jak i zewnętrzną, odnoszącymi się do 
zarządzania krótko- i długoterminowego muzeami, doboru kompetencji w zespole, kształtowania 
wizji instytucji opartej na komunikacji i dialogu z publicznością, kształtowania oferty edukacyjnej, 
projektowania cyfrowych repozytoriów i organizacji pracy związanej z systemami informatycznymi. 
Punktem wyjścia jest jednak zawsze muzeum wymagające wrażliwości i refleksji. Muzeum, które 
przechowuje i zabezpiecza twórczość człowieka i dobra kultury, a jednocześnie jest przestrzenią 
relacji i dialogu dla dobra dziedzictwa i jego odbiorców. 

Czy możliwa jest cyfryzacja „zachwytu”?

Owo pytanie nasuwa się muzealnikom coraz częściej po półtorarocznym okresie trwania pandemii 
COVID-19. Zasadne wydaje się stawianie także innych pytań o społeczną funkcję i rolę muzeów, 
kształt eskpozycji i plany wystawiennicze, wyobrażenie na temat potrzeb zwiedzających, a także 

43  Cytat pochodzi z badania fokusowego, poddanego późniejszej transkrypcji do celów badawczych.
44  Ibidem. 
45  Ibidem. 
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potrzeb muzealników, które konstytuują się wraz ze zmianami w praktyce codzienności indywi-
dualnej i instytucjonalnej. Warto przypomnieć rozważania Doroty Folgi-Januszewskiej zawarte 
w rozdziale Materialne – niematerialne? Wirtualne – zmysłowe? Pasywne – aktywne?46 rozpoczynające 
się od definicji dwóch głównych wizji muzeum: instytucji zamkniętej, poświęconej kontemplacji  
i pogłębianiu specjalistycznej wiedzy oraz drugiej – stanowiącej miejsce spotkań, edukacji i rozrywki 
o znaczeniu społecznym. W perspektywie doświadczeń pandemii słowa wieńczące ten rozdział zyskują 
zupełnie nowe znaczenie: „Wydaje się zatem, że obowiązkiem współczesnego muzeum staje się bycie 
odmiennym, największą atrakcją – nietypowość, a w programie kolekcji – racjonalna odrębność. 
Muzea, czerpiąc ze swojej przeszłości dwa przeciwstawne doświadczenia – wyjątkowość skarbców  
i cele edukacyjne – mają być wyspami zróżnicowanych doznań, a przy tym źródłem bardzo konkret-
nych, neuronalnych reakcji. Niepowtarzalnych i niepodlegających ujednoliceniu, także w zakresie 
edukacji i polityki społecznej”47.

„Zróżnicowane doznania” i „neuronalne reakcje” w perspektywie działalności muzeów przez 
wiele tygodni jedynie w formie cyfrowej, a przez wiele miesięcy w formule hybrydowej, prze-
stały być postulatem i propozycją dla poszukujących nowej formuły w XXI w. muzeów, a stały 
się koniecznością. Z jednej strony okazały się być jedyną możliwością podtrzymywania relacji 
ze zwiedzającymi, z drugiej – stanowiły odpowiedź na potrzeby poszukującego internetowego 
zajęcia społeczeństwa zamkniętego w domach. Jeszcze z innej perspektywy patrząc na wyzwania 
„zróżnicowanych doznań” i „neuronalnych reakcji”, wpłynęły one na charakter i styl pracy samych 
muzealników, którzy nagle stanęli przed zupełnie nowym zadaniem. 

Gdzie i jak zatem w cyfrowej przestrzeni stwarzać możliwość doznania zachwytu, przeżycia 
emocji i uczucia świętowania? Czy przypominane wyżej propozycje H.G. Gadamera, by w mu-
zeum najpierw sylabizować, następnie czytać, by wchodzić z artefaktem w niekończącą się grę 
prowadzącą do szczególnego stanu odczuwania święta, zasadnie opisują formułę muzealnictwa 
on-line? Marta Rakoczy, konkludując rozważania na temat miejsca na kategorię „zachwytu”  
w dobie pandemii, postuluje: „Kłopot z edukacją muzealną, także zdalną, nie zasadza się jednak 
tylko i wyłącznie na nowych mediach. Nowe media, jak każde media, działają w określony sposób 
dzięki całej sieci różnorodnych, pozamedialnych praktyk i wyobrażeń społecznych. Oznacza to, 
że żeby je zrozumieć i refleksyjnie ich używać, trzeba zrozumieć ich kontekstowość: to kim są 
osoby, które się nimi posługują; jakie mają cele, oczekiwania, potrzeby, doświadczenia; co robią 
wówczas, kiedy się nimi posługują i kiedy się nimi nie posługują i dlaczego tak a nie inaczej, 
jeśli w ogóle, dzielą swoje życie na bycie on-line i off-line. Jedno jest zatem pewne. Odpowiedź na 
pytanie o funkcje nowych mediów dziś wymaga kompleksowych badań na temat tego, co robią 
z nimi różni ludzie, w różnych sytuacjach i dlaczego, a także na temat tego, dlaczego w niektórych 
sytuacjach nie chcą ich używać”48. 

Jest to istotne spostrzeżenie – co warte podkreślenia – badacza i praktyka, a jednak osoby, która nie 
pracuje w muzeach, lecz aktywnie je odwiedza. To perspektywa, którą warto przyjąć, przystępując do 
dalszych analiz wokół współczesnych wymagań i wyzwań przy tworzeniu strategii uwzgledniającej 
interakcje, komunikację i rozwój zarówno wewnątrz muzeów, jak i wobec publiczności. 

46  D. Folga-Januszewska, Muzeum: fenomeny…, op. cit., s. 51–59.
47  Ibidem, s. 59.
48  M. Rakoczy, op. cit.
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Marianna Otmianowska

Muzealniczka, historyczka sztuki, menedżerka, edukatorka, moderatorka design thinking, wy-
kładowczyni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytecie 
Warszawskim. Marszand w galeriach i domu aukcyjnym (2007–2012), kierownik Działu Edukacji 
Muzeum Narodowego w Warszawie (2013–2016), dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego 
(2016–2018), od września 2018 Zastępczyni Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie. Autorka 
licznych artykułów, wystąpień i warsztatów. Pomysłodawczyni wielu projektów, w tym party-
cypacyjnych, zaangażowana także w projekty naukowo-badawcze. Aktualnie członkini zespołu 
badawczego w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność publicznych instytucji kultury – 
przykład muzealnictwa”. Współpracowała w gronie zespołów oceniających wnioski z dziedziny 
edukacji oraz digitalizacji w ramach programów MKiDN. Należy do Rady Programowo-Naukowej 
Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, a także ICOM Polska.

Dr hab. Rafał Wiśniewski

Socjolog i menedżer, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, wykładowca, profesor Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Były wiceprzewodniczący Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego. Organizator i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE. Członek Rady CBOS, Rady Naukowej Biblioteki 
Narodowej, Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Lublinie, Komitetu 
Polityki Naukowej przy ministrze edukacji i nauki. Prowadzi badania i jest autorem publikacji 
dotyczących socjologii kultury oraz komunikacji międzykulturowej.

Zakończenie

Z przytoczonych raportów badawczych, z obserwacji uczestniczącej i wywiadów z muzealnika-
mi i zwiedzającymi, wirtualnymi i rzeczywistymi, wyłania się klarowny obraz relacji muzeum 
i publiczności w dobie pandemii. Aktualna sytuacja pandemiczna i rozwój technologiczny 
uniemożliwiają dokonanie jednoznacznego podziału między zwolennikami i przeciwnikami 
cyfryzacji, między tytułowymi sprzymierzeńcami i wrogami. Wiele z podjętych ostatnio no-
wych działań z czasem stanie się codzienną praktyką. Z pewnością także wiele z nich, jeśli 
tylko to będzie możliwe, zostanie zredukowanych. Można jedynie stwierdzić, że obecne zmiany 
determinuje jednak konieczność refleksji wokół potrzeb oraz możliwości muzeów i muzealni-
ków, a także postaw poszczególnych grup odbiorców, z uwzględnieniem zarówno bezpieczeń-
stwa i wyjątkowego charakteru zbiorów, jak i doświadczenia święta oraz kategorii „zachwytu”  
w krótkiej i długoterminowej perspektywie. 
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Tomasz Kaczmarek  |  Marcin Poprawski

Funkcje muzeum w XXI w.  
Globalne trendy i lokalne implikacje

Wprowadzenie

W raporcie Cultural Heritage Counts for Europe (Dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla Europy)  
z 2015 r. podkreślono potrzebę przyjęcia zintegrowanego podejścia opartego na holistycznym wpły-
wie dziedzictwa na różne sfery życia – społeczeństwo, kulturę, środowisko przyrodnicze i gospodarkę.  
W ostatnich dekadach także wizerunek muzeum jako instytucji skupionej na gromadzeniu i kon-
serwacji zbiorów jest zastępowany przez obraz instytucji, która stymuluje rozwój kultury i nauki, 
łączy ze sobą edukację i sposób spędzania wolnego czasu, prowadzi działalność badawczą i jest 
przy tym dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwem, które adaptuje nowe technologie i modele 
zarządzania. Te strategiczne obszary stanowią o sukcesie muzeum, mierzonym nie tylko liczbą 
odwiedzających czy zasięgiem oddziaływania, ale przede wszystkim rozumianym także jako umie-
jętność wkomponowania się i zaangażowania w rozwój lokalny – współtworząc nowe pola wartości 
ekonomicznej i społecznej gmin, miast i regionów. Rola muzeów zmieniła się bowiem w stosunku 
do ich tradycyjnej funkcji polegającej na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu cennych 
zbiorów i artefaktów historycznych. Muzea odgrywają obecnie integralną rolę w kształtowaniu 
i rozwijaniu tożsamości oraz zbliżaniu różnych grup społeczności, są katalizatorem regeneracji po-
przez tworzenie nowych miejsc i przestrzeni obywatelskich oraz źródłem rozwijania umiejętności 
i zaufania członków tych społeczności.

W artykule wpisującym się w główne motto poznańskiej konferencji „Muzeum XXI wieku”, przedsta-
wione zostały ewolucja i współczesne funkcje muzeów oraz formy ich adaptacji do trendów globalnych 
i zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych i technologicznych. Przedstawiono 
również perspektywy biznesową (konkurencyjność) i społeczną. Artykuł stanowi próbę kompleksowego 
spojrzenia na rozwój funkcji współczesnego (wielofunkcyjnego) muzeum. Zaprezentowane zostały 
przykłady dobrych praktyk muzeów – ze świata i Polski – jako instytucji kreatywnych i zintegrowanych 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Na koniec opracowania sformułowano wyzwania stojące przed 
muzeami w trzeciej dekadzie XXI w., związane z repozycją funkcji współczesnych i przyszłych muzeów, 
w tym ich znaczenia dla rozwoju, integracji i tożsamości lokalnych społeczności.

Głównymi źródłami wiedzy w niniejszej pracy są raporty i artykuły naukowe na temat historii  
i współczesnego stanu muzealnictwa, a także badania własne autorów związane z sektorem kultury, 
globalizacją i procesami rozwoju regionalnego oraz lokalnego.

Ewolucja i współczesne funkcje muzeów

Muzea, tak jak inne instytucje kultury, przechodzą ewolucję w zakresie pełnionych funkcji. Współ-
czesne muzea mają charakter wielofunkcyjny, a tradycyjna ich działalność z biegiem lat uzupełnia-
na jest o kolejne, początkowo uważane za addytywne, elementy. Z czasem ta aktywność stała się 
podstawową, a więc taką, która wyznacza istotę muzeów, ich misję i współczesny odbiór społeczny. 

Przez dziesięciolecia realizowane były różne funkcje muzeów (il. 1). Od czasów antycznych do dziś 
podstawowa ich funkcja ma charakter kolekcjonerski, ochronny i dotyczy nabywania oraz zbierania 
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okazów muzealnych, ich porządkowania i systematyzowania. Zadaniem muzeum jest w pierwszym 
rzędzie nabywanie nowych przedmiotów i dodawanie ich do swojej kolekcji. Każdemu pozyskiwa-
nemu obiektowi przypisuje się źródło, sposób pozyskania i inne dostępne informacje wprowadzane 
do rejestru ewidencji. Podstawowym celem muzeów było więc – i jest również dziś – zachowanie 
i konserwacja obiektów, mające na celu przedłużenie ich żywotności. W ten sposób realizuje się 
także funkcję estetyczną, czyli tworzenie możliwości obcowania z dziełem sztuki jako wartością 
poznawczą, kształtowanie wrażliwości na znaczenie kultury. 

Wraz z profesjonalizacją kadr muzeów oraz wzrostem zainteresowania nauki ich zbiorami, pojawia 
się na horyzoncie funkcja badawcza, naukowa, czyli prowadzenie badań nad artefaktami, wydobycie 
jak największej ilości wiedzy z okazów i ich związków z wydarzeniami historycznymi. Funkcja edu-
kacyjna i wychowawcza muzeum pojawia się, co prawda, dopiero wraz z upowszechnieniem systemu 
edukacji, ale pierwsze zainteresowanie muzeami wykazywały już uniwersytety, korzystając z ich 
kolekcji i wprowadzając do sal muzealnych zajęcia z określonych przedmiotów. Według słów Jamesa 
Smithsona, założyciela i fundatora Smithsonian Institution, muzea to przede wszystkim „magazyny 
wiedzy”, stąd jego intencją było założyć instytucję, by powiększać i rozpowszechniać wiedzę. Dla 
przykładu muzea historii naturalnej pod koniec XIX w. były podstawą do naukowego podejścia 
odnośnie klasyfikacji i interpretacji świata przyrody. Ich celem było zebranie możliwie najszerszej 
gamy przykładów do badań dla każdej niemal dziedziny wiedzy przyrodniczej i antropologicznej. 
Wraz z rozwojem amerykańskich uczelni w XX w., opracowały one własne zbiory historii natural-
nej do użytku swoich studentów. Badania naukowe na uniwersytetach przesuwały się w kierunku 

001 _ Ewolucja funkcji muzeum na przestrzeni wieków. Opracowano na podstawie: I. Pop, A. Borza, Factors Influencing Museum 
Sustainability and Indicators for Museum Sustainability Measurement, Sustainability 8(2):101. Doi: 10.3390/su8010101
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002 a, b _ W Metropolitan Museum of Art na blisko 200 tys. m2 znajduje się ponad 2 mln dzieł sztuki. Popularnie nazywane 
The MET, zostało wpisane na prestiżową listę amerykańskich świadectw historycznych (National Historic Landmark) oraz 
narodowego rejestru historycznych miejsc (National Register of Historic Places). Muzealne produkty – wydawnictwa, plakaty, 
gadżety oferowane są na stoiskach The Metropolitan Museum of Art Store (na zdjęciu); fot. T. Kaczmarek
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badań biologicznych na poziomie komórkowym, a nowatorskie badania przeniosły się z muzeów do 
laboratoriów uniwersyteckich. Chociaż wiele dużych muzeów, takich jak Smithsonian Institution, 
nadal promuje się jako ośrodki badawcze, badania nie są już głównym celem większości instytucji 
tego typu. Podczas gdy trwa debata na temat celów interpretacji kolekcji muzealnej, istnieje konse-
kwentna misja ochrony i zachowania artefaktów kulturowych dla przyszłych pokoleń. Dużo uwagi, 
wiedzy i wydatków inwestuje się w konserwację, aby opóźnić rozkład starzejących się dokumentów, 
obiektów, dzieł sztuki i budynków. 

Jednym z ważnych celów muzeum stała się promocja swoich zbiorów. Wiele instytucji wydaje 
czasopisma naukowe, serie artykułów, książki i albumy oraz udostępnia materiały audio i video, 
aby upowszechnić nie tylko wiedzę o zbiorach, ale także wyniki badań nad nimi. Wspomniany już 
rozwój technologii i cyfryzacja muzeów niewątpliwie przyspieszyły ten proces.

W drugiej połowie XX w. muzea zaczęły być postrzegane rynkowo, nie tylko z perspektywy podaży, 
ale również popytu na ich usługi. Odwiedzanie muzeum – czy to metropolitalnej galerii sztuki, czy 
lokalnego muzeum historycznego – stało się częścią kultury masowej, elementem zarówno intelektu-
alnej, jak i rozrywkowej przygody. Kultura popularna, przemysł i masowy ruch turystyczny uczyniły  
z muzeów miejsca i sposoby na spędzanie wolnego czasu. Funkcja estetyczna muzeum, czyli tworzenie 
możliwości obcowania z dziełem sztuki jako wartością poznawczą i estetyczną, kształtowanie wraż-
liwości na piękno kultury, stało się z wartości elitarnej wartością egalitarną i popularną. Wszystkie 
muzea wystawiają przedmioty ważne dla kultury. Jak pisze historyk Steven Conn: „Jakże inspirujące 
i ciekawe jest widzieć samą rzecz na własne oczy i w miejscu publicznym, w otoczeniu innych ludzi 
mających jakąś wersję tego samego doświadczenia”1.

Celem współczesnych, czy też już ponowoczesnych muzeów, stało się nie tylko gromadzenie, prze-
chowywanie, interpretowanie i eksponowanie obiektów o znaczeniu artystycznym, kulturalnym lub 
naukowym dla badań i edukacji społeczeństwa, ale także działania na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i jego integracji wokół ważnych problemów globalnych, regionalnych i lokalnych. 
Rosnąca w ostatnich dekadach popularność muzeów stała się dla muzealników okazją do eduko-
wania społeczeństwa na temat nie tylko misji i zbiorów muzeum, ale także informowania o waż-
nych sprawach takich jak nowocześnie pojmowany patriotyzm, wolność słowa, prawa człowieka, 
tolerancja, równouprawnienie, demokracja, ekologia itp. Muzea nabrały nowego znaczenia jako 
instytucje życia kulturalnego i społecznego, szczególnie w środowisku lokalnym, stając się ważnym 
inicjatorem, animatorem i kreatorem życia społeczno-gospodarczego. W efekcie, tak jak wspomniano 
na wstępie, współczesnym muzeom przypisuje się wiele funkcji, daleko wykraczających poza ich 
tradycyjne rozumienie w epoce tworzenia pierwszych placówek kolekcjonerskich. Schematycznie 
funkcje współczesnego muzeum pokazano na il. 3.

Muzea, niezależnie od wielkości, z kolekcjami od dzieł sztuki po prezentacje współczesnych 
zjawisk społecznych, starają się wpływać na codzienne życie, często we współpracy z grupami 
społecznymi, organizacjami charytatywnymi i innymi instytucjami trzeciego sektora, zajmujący-
mi się zdrowiem, edukacją czy pomocą społeczną. Stowarzyszenie Muzeów w Wielkiej Brytanii 
(Museums Assotiation) prowadzi kampanię na rzecz rozwijania przez muzea swojej roli jako 
organizacji społecznie ukierunkowanych, promując współpracę ze społecznościami lokalnymi  
i ich pozytywny wpływ na lokalne środowisko zamieszkania. Poprzez kampanie „Muzea zmie-
niają życie” starają się wpływać na kondycję społeczną, poprawiać samopoczucie, pomagać 
czuć się dumnymi z tego, skąd mieszkańcy pochodzą, inspirując ich i stawiając im wyzwania 
w sytuacji, gdy społeczeństwo boryka się z takimi problemami, jak ubóstwo, nierówność, 

1  S. Conn, Museums and American Intellectual Life, 1876–1926, Chicago 1998, s. 262.
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nietolerancja i dyskryminacja. W dokumencie programowym stowarzyszenia „Museums Change 
Lives” z 2017 r. napisano: 

„Muzea mogą zwiększyć szanse życiowe, przełamując bariery dostępu i integracji, poprzez ak-
tywny udział społeczeństwa, angażowanie się w różne akcje oraz dzielenie się nie tylko zbiorami 
i wiedzą o nich, ale także ważnymi dla współczesności kwestiami. Ten rodzaj funkcji pomaga 
muzeom być bardziej zrównoważonym, a korzyści publiczne, jakie generuje, podkreślają zna-
czenie dalszych inwestycji publicznych w tę dziedzinę kultury. Niezależnie od tego, czy chodzi 
o Dementia Cafe w Muzeum Barnsley, czy o pracę z uchodźcami i osobami ubiegającymi się  
o azyl w Cardiff Story, muzea w Wielkiej Brytanii przynoszą pozytywne i trwałe zmiany”2.

Jak wypowiada się Maggie Appleton, prezes Museums Assotiation: „Więcej muzeów, małych 
i dużych, z różnymi odbiorcami i różnymi zarządami, wykorzystuje swoje wspaniałe kolekcje  
i kreatywność do budowania praktyki zaangażowanej społecznie. Takie zaangażowanie jest potrzebne 
teraz bardziej niż kiedykolwiek”3. 

2  https://www.museumsassociation.org/campaigns/museums-change-lives/ [dostęp: 28.04.2022].
3  https://www.museumsassociation.org/campaigns/museums-change-lives/the-impact-of-museums/ [dostęp: 
28.04.2022].

003 _ Cztery filary zrównoważonego funkcjonowania muzeów. Opracowano na podstawie: T. Stylianou-Lambert, N. Boukas, 
M. Christodoulou-Yerali, Museums and cultural sustainability: Stakeholders, forces, and cultural policies. Int. J. Cult. Policy 2014, 20, 
s. 566–587 oraz I. Pop, A. Borza, Factors Influencing Museum Sustainability and Indicators for Museum Sustainability Measure-
ment, Sustainability 8(2):101. Doi: 10.3390/su8010101
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Współczesne funkcje muzeum wpisują się zatem w ogólną rolę instytucji publicznych w kształtowa-
niu zjawisk społecznych. W przypadku muzeów biorą one pod uwagę nie tylko czynnik ludzki, lecz 
jako „aktorów” w procesie konstrukcji współczesnego świata wykorzystują także rzeczy, przedmioty 
materialne, różne elementy materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego4.

Funkcja integracyjna muzeów w środowisku lokalnym i regionalnym

By lepiej zrozumieć zakres możliwego oddziaływania muzeów na społeczności lokalne i regionalne, 
autorzy tekstu wybrali kilka przykładów muzeów, służących integracji środowisk lokalnych i miesz-
kańców regionu, które stanowią jednocześnie lokalne implikacje omówionych wcześniej ogólnych 
trendów, dotyczących poszerzania palety funkcji muzeów. 

Trapholt Museum for Moderne Kunst w duńskim Kolding jest przykładem muzeum sztuki, które 
nie jest zlokalizowane w środowisku wielkomiejskim, nie jest częścią tygla „klasy kreatywnej”5, nie 
jest to również miejsce przeznaczone przede wszystkim dla turystów – nie ma z góry określonej pu-
bliczności. Jego priorytetem jest szeroko pojęta partycypacja skierowana do mieszkańców regionu, ale 
jednocześnie bycie przestrzenią ekspozycji sztuki, w której publiczność nie musi się angażować, jeśli nie 
chce. To połączenie jest postrzegane jako cecha charakterystyczna marki muzeum i jego wizerunku 
w Danii. Jego siłą jest również klarowna misja i konsekwencja w działaniu oraz etyczny i kuratorski 
autorytet liderki – Karen Grøn. Muzeum stworzyło swoją optykę bycia instytucją ukierunkowaną 
na publiczność „definiowaną od podstaw”, w oparciu o badania i nowy typ segmentacji publiczno-
ści. Uczyniono to z pomocą metod ilościowych (ankiety) oraz jakościowych (rejestracja wywiadów 
filmowych z przedstawicielami publiczności). W wynikach tego studium uwagę przykuwa fakt, że 
połowa odwiedzających była skupiona na obiektach w muzeum, a druga połowa ceniła muzeum przede 
wszystkim jako przestrzeń społeczną. Pierwsza grupa była zadowolona, że może dotknąć obiektów 
i zwiedzać aktywnie, a druga chciała nie tylko widzieć obiekty, ale również cieszyć się jakością prze-
strzeni, która była dla nich scenografią do wzmacniania relacji społecznych. W efekcie tego rozpoznania 
potrzeb i potencjałów osób obecnych w muzeum wskazano cztery typy publiczności. Jednym z nich 
był ten ukierunkowany na funkcje socjalizacji, na pobyt w atrakcyjnym miejscu z innymi ludźmi, 
inspirujący się jakością wizualną miejsca, kontaktem z kolorami i kształtami, na spędzanie czasu  
z innymi osobami w kawiarni muzealnej, stylistycznie spójnej z kolekcją, profilem i architekturą in-
stytucji, oraz – w dalszej kolejności – kontaktem z pracami konkretnych artystów. Aspekt społeczny 
jest istotny dla tak ukierunkowanej instytucji. W tym modelu muzeum nie jest ani ekspercką, elitarną 
„wieżą z kości słoniowej”, ani neoliberalną organizacją zogniskowaną na przychody, ruch turystyczny 
czy roczną liczbę odwiedzin. Muzeum z jednej strony chce być miejscem atrakcyjnym wizualnie 
i artystyczne, z drugiej – chce skłaniać publiczność do zadawania pytań z obszaru życia społecznego, 
wyzwań z zakresu etyki, odpowiedzialności za wspólnotę ludzi. Muzeum zdecydowało się zastąpić 
słowo „zwiedzający” pojęciem „obywatela”, co działa zarówno w obszarze muzeum, jak też wokół 
niego. A muzeum bierze udział w jego kształtowaniu. Trapholt nie jest jednak muzeum, które – jak 
kilka innych instytucji w Danii – całkowicie zrezygnowały z wystaw i pracują tylko z udziałem pu-
bliczności. Liderzy tego muzeum mają świadomość, że nie każdy odwiedzający dobrze odnajduje się 
w sytuacji konieczności zaangażowania, bycia podmiotem współtwórczości, zostawianiem swojego 
kreatywnego śladu w instytucji sztuki. Trapholt przyjmuje fakt, że jego klientami są również osoby, 
które po prostu potrzebują: „odreagować, umieścić wiedzę w perspektywie oraz doświadczyć piękna”6. 

4  Zob. J. Kruk, Muzeum jako miejsce uczenia się i doświadczenia. Z inspiracji strukturalnych w dydaktyce 
Kazimierza Sośnickiego, „Przegląd Pedagogiczny” 2018, nr 2/21, s. 64–79.
5  K. Grøn, A. Aspergen, Muzeum jako atrakcja i dobro publiczne, „Connecting Audiences Polska” 2021, 3, s. 55–67. 
6  Ibidem, s. 60.
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004 a, b _ Trapholt Museum  for Moderne Kunst, Kolding (muzeum sztuki w południowej Danii), przykłady wystaw: „Bezgra-
niczne żądło” (artysta: Iben Høj) oraz „Close to Trees” (artystka: Tina Ratzer); © fot. K. Stjernegaard, Trapholt, Trapholt Museum 
for Moderne Kunst
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Muzeum i przyroda to dwa ocalałe typy przestrzeni, gdzie według wizji Trapholt można zregenerować 
siły, doświadczać, chłonąć i myśleć bez bycia celem komercyjnym. 

Muzeum w Kolding szczególne miejsce poświęca rzemiosłu partycypacyjnemu, w którym punktem 
wyjścia jest wejście z publicznością w relację na polu czegoś, w czym ludzie są naprawdę dobrzy – ro-
dzaju pracy z igłą lub rzemiosłem bliskim Duńczykom. Praca ta realizowana jest wspólnie z artystą, 
w oparciu o aktualny temat. Przy czym ta koncepcja działania w muzeum opiera się na założeniu, że 
wkład uczestników i ich indywidualne działania są niezbędne dla jego realizacji. Jednym z przykładów 
tematyki, która była niezwykle społecznie istotna dla uczestników był temat definiowania granic. 
Iben Høj poprosiła obywateli przybyłych do przestrzeni muzeum o wyhaftowanie z pomocą artystki, 
projektantki tkanin, tego, jak widzą swoje osobiste granice lub bariery, by odpowiedzieć na pytanie, 
jakie i czym one są dla danej osoby. Artystka zdefiniowała pewne materiały i kolory, a potem ludzie 
mogli już tylko z nimi pracować. Muzeum poprzez działanie artystki zebrało wiele indywidualnych 
przykładów, ale również łączyło je w większą strukturę, zintegrowany obiekt artystyczny. 

Zaproszeni przez muzeum artysta i uczestnik są od siebie wzajemnie zależni w zakresie, z jednej 
strony zapewnienia jakości procesów twórczych, a z drugiej – różnorodności ekspresji i doświadczeń 
estetycznych, uwikłanych w twórczość wymiarów społecznych, narracji, zainteresowań, krytycznych 
spostrzeżeń. Przykładem może być stworzony w czasie pandemii projekt „Among the Trees7”, który 
zachęcał osoby z publiczności muzeum Trapholt do przyniesienia liścia z drzewa, które ma dla nich 
szczególne znaczenie, które „noszą w sobie, które oznacza w ich życiu coś szczególnego”8. Projekt 
wzmacnia tym pomysłem świadomość przede wszystkim emocjonalnego związku człowieka z naturą. 
Z udziałem 740 osób, z dostarczonych przez nich symbolicznie istotnych liści, stworzono ogromny 
sztuczny las. Takie działania niekoniecznie przekładają się na większą ilość zwiedzających, ale zacieśniają 
więzi międzyludzkie, wzmacniają lokalny potencjał społeczny, gotowość ludzi do współpracy, empatii, 
pomocy. Muzeum nie jest elitarnym klubem dla zamożnych, lecz miejscem ciągłej społecznej zmiany. 

Inną instytucją muzealną o podobnym społecznym nastawieniu, ukierunkowaną na wzmacnianie 
relacji lokalnych, jest Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Tu również za partycypacyjną, empa-
tyczną misją stoi przede wszystkim lider instytucji, realizujący autorską, ale konsensualną wizję 
współprowadzenia instytucji z udziałem społeczności lokalnej: zarówno tej bliższej w krakowskiej 
dzielnicy Kazimierz, jak i dalszej, mieszkańców społeczności lokalnych miejscowości na terenie 
Małopolski9. Charakterystyką działania tej instytucji jest szczególne skupienie realnej możliwości 
poznania „wyjściowego horyzontu” swojej publiczności, sposobów budowy komunikacji z odbiorcą 
oferty muzeum, proponowanych technik zaangażowania osoby pojawiającej się w instytucji. Istotą 
muzeum jest kwestia dziedzictwa kulturowego, ale w tej koncepcji zaangażowania społecznego ważna 
jest funkcja dziedzictwa we współczesnym świecie. 

Sednem pracy muzeum nie jest obiekt muzealny, lecz jego znaczenie, jego relacja z osobą, a także 
jego rola w relacji między różnymi osobami. Punktem odniesienia jest nie tyle samo dziedzictwo, lecz 
bardziej funkcja dziedziczenia, czyli „dialog, refleksja, asymilacja dziedzictwa, która wpisywałaby je 
we współczesne życie jako część niezbywalna, odniesienie, wartość”10. Muzeum bierze czynny udział 
w tym procesie. Zdaniem współautora takiej koncepcji muzeum podstawowym wyzwaniem jest: 

7  https://trapholt.dk/en/among-the-trees/
8  K. Grøn, A. Aspergen, op. cit., s. 64.
9  A. Bartosz, Bezinteresowność, współodkrywanie, dziedzictwo. W stronę tożsamości dialogicznej [w:] Dziedzictwo: 
wyobraźnia, zmysły, narzędzia, red. M. Poprawski, M. Moszyński, Poznań 2021, s. 115–126.
10 Ibidem, s. 118.



   Dziś  i  jutro  muzeów _ 315

„ukazywanie dziedzictwa jako świadectw życia ludzi oraz przekonywanie, iż siła tychże świadectw 
ujawnia się szczególnie wtedy, kiedy nawiążemy osobistą relację z ludźmi, z życiem których te 
świadectwa się wiążą. Muzeum jest nie tyle strażnikiem dóbr dziedzictwa, co uczestnikiem 
procesów cywilizacyjnych, w których kształtuje się współczesna tożsamość”11. 

Przykładem działania muzeum w tym kierunku była wystawa „Przejścia i powroty”, która konfrontowała 
wspomnienia 43 uczestników warsztatów organizowanych z publicznością ze zbiorami stuletniej kolekcji 
muzeum. Kuratorzy wystawy tworzyli sytuację otwartą, dzielili się po części swoimi narzędziami, takimi 
jak karty inwentarzowe do obiektów, ale przede wszystkim dzielili się pytaniami o sprawczość tych 
rzeczy w życiu konkretnych ludzi. Taka praca z publicznością w środowisku lokalnym daje możliwość 
znaczącej intensyfikacji oddziaływania, ale wymaga dodania do już szerokiego spektrum kompetencji 
potrzebnych w muzeum związanych przede wszystkim z ochroną zbiorów, ich opisem, przekazem 
wizualnym, nowych kompetencji związanych z umiejętnościami prowadzenia dialogu, pozwalającymi 
nawiązać rozmowę i współpracę z publicznością, zarówno w siedzibie muzeum, jak i poza nią. Tworze-
nie warunków dla rozwoju zespołu osób posiadających tak szerokie kompetencje, jest w opinii lidera 
wspomnianej krakowskiej instytucji zasadniczym zadaniem współczesnego muzeum, również „obszar 
oddziaływania muzeów, obejmujący dziś zarówno ich siedziby, jak i przestrzeń publiczną rodzi nową 
wyobraźnię co do powinności oraz form angażowania się muzeum”12. 

Instytucją muzealną o niezwykle jasnej wizji bycia miejscem kultywującym współistnienie do-
świadczeń estetycznych związanych ze sztuką, kolekcją muzeum, a także tych dotyczących zmiany 
społecznej o wymiarze lokalnym jest The Bronx Museum of the Arts prowadzone przez Klaudio 
Rodrigueza. Jest to jedyne muzeum sztuki współczesnej na nowojorskim Bronksie i jedna z niewielu 
instytucji kultury w Nowym Jorku oferujących publiczności darmowy wstęp. Misja i wszystkie 

11  Ibidem, s. 119.
12  Ibidem, s. 123.

005 a, b _ Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Wystawa „Przejścia i powroty”, plac przed muzeum; 
fot. Muzeum Etnograficzne w Krakowie
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007 _ The Bronx Museum of the Arts – widok instytucji z zewnątrz, w tym elementy „Project for Empty Space”;  
©fot. N. McGrath, B. Guzzo, The Bronx Museum of the Arts

006 _ The Bronx Museum of the Arts; ©fot. N. McGrath, B. Guzzo, The Bronx Museum of the Arts
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aktywności instytucji działającej od 1971 r., stanowiły przede wszystkim odpowiedź na realne po-
trzeby edukacyjne i kulturalne mieszkańców dzielnicy13. Muzeum realizowało od tego czasu działania 
na rzecz mieszkańców okolicy, stało się również pionierskim miejscem profesjonalnego, lokalnego 
kształcenia i rozwoju dla ponad 2000 zawodowych artystów. Niektóre z efektów tej lokalnej pracy 
mają globalny zasięg, trafiają np. na Biennale w Wenecji. Znaczącym celem muzeum jest odpo-
wiednie rozpoznanie, z udziałem wspólnoty mieszkańców, najważniejszych wartości oraz zagrożeń, 
istotnych dla danej społeczności, w której instytucja się zakorzenia. Każda placówka muzealna ma 
do rozpoznania swój własny kontekst i zasób problemów zajmujących uwagę lokalnej społeczności.  
W wypadku tej instytucji, usytuowanej w jednym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie i ekono-
micznie miejsc na świecie, tymi celami było zwalczanie rasizmu oraz działania na rzecz sprawiedliwo-
ści społecznej. Konsekwencją takiej analizy społecznej jest odpowiedni program i adekwatna strategia 
zapewniania dostępu do oferty muzeum, np. darmowy wstęp. W wypadku The Bronx Museum of 
the Arts znacząca jest również struktura instytucji – w muzeum zatrudniona jest m.in. osoba na 
stanowisku kuratora ds. sprawiedliwości społecznej (Social Justice Curator). Istotnym priorytetem 
działania takiej instytucji jest to, by muzeum nie tworzyło sytuacji, w których osoba odwiedzająca 
odnosi wrażenia, że z niezależnych od niej względów nie jest w nim mile widziana. 

To muzeum sztuki ewidentnie pełni funkcję centrum spotkań społeczności, to nie tylko miejsce dla 
sztuki, ale równocześnie, w ścisłym z nią związku, miejsce edukacji, debaty, społecznego oddziaływania. 
Istotne z punktu widzenia liderów muzeum jest jednak to, by ten dialog z publicznością i jej angażowa-
nie były powiązane z wystawami i działalnością artystów. Pytanie, które zadają sobie pracownicy tego 
muzeum, brzmi: w jaki sposób możemy jako instytucja wykorzystywać sztukę do tworzenia różnych 
narracji i docierania z nimi do niejednorodnych społeczności? Jak wykorzystać sukces artystyczny na rzecz 
budowania więzi z szerokim gronem potencjalnej publiczności? Jak wyjść z ofertą muzeum poza ścisły 
krąg historyków sztuki i środowisk artystów profesjonalnie związanych z instytucją? Zdaniem lidera tej 
instytucji w budowaniu relacji społecznych sztuka jest najważniejsza, bo to ona stymuluje konwersację. 
Jednym z ciekawych przykładów pracy instytucji w tym zakresie jest strategiczne partnerstwo muzeum ze 
szkołą publiczną z najbliższego otoczenia, w której działania dotyczą całych klas w ramach „programów 
rezydenckich”: „Nasz edukator działa wewnątrz tej placówki. Najpierw wprowadza uczniów w świat kul-
tury muzealnej. Rozmawiają o procesie tworzenia dzieł i wystawach. W ramach tego procesu uczniowie 
spędzają dwa pełne dni w muzeum”14. Inne działanie to CASA – Cultural After School Adventure, stały 
program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 5 klasy szkoły podstawowej. Tego typu muzeum poprzez 
swoją wielofunkcyjną działalność i reputację miejsca kojarzonego przez mieszkańców jako niezbędnego 
dla podtrzymywania lokalnych relacji społecznych, odegrało znaczącą rolę w trakcie pandemii, jako jedno 
z miejsc „odmrażanych” przez władze Nowego Jorku w pierwszej kolejności. Dla muzeum w Bronksie 
istotna jest wiarygodność społeczna w innym jeszcze wymiarze, którym jest budowanie zaufania i relacji 
w społeczności danego miejsca począwszy od wnętrza organizacji, jej kultury organizacyjnej, wzajemnej 
relacji między pracownikami. Dlatego tak zasadnicze dla instytucji muzealnej z Nowego Jorku jest 
„upodmiotowienie zatrudnianych osób, docenienie ich różnorodności, dbanie o ich równouprawnienie 
oraz stworzenie zdrowej atmosfery pracy”15. To daje gwarancję realnej wewnętrznej współpracy zespołu 
na rzecz instytucji i jej pracy z lokalnymi wspólnotami. 

Polską instytucją muzealną wprowadzającą nowe standardy pracy z otoczeniem społecznym  
i partnerstwami lokalnymi było Muzeum Śląskie w Katowicach za czasów dyrekcji Alicji Knast. 
Jedną z możliwości pogłębienia wiedzy o społecznym oddziaływaniu tego muzeum było studium 

13  K. Rodriguez, P. Firych, Nowojorska misja specjalna, „Connecting Audiences Polska” 2021, 2, s. 8–20. 
14  Ibidem, s. 16.
15  Ibidem, s. 13.



318 _ I I .  Muzealn ictwo polsk ie  od połowy XX w.  do dz is ia j

przypadku zrealizowane przez centrum badawcze Regionalne Obserwatorium Kultury UAM oraz 
Związek Miast Polskich w latach 2017–2019 w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego 
„Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce”16. Flagowa 
placówka muzealna z Górnego Śląska znalazła się wśród ośmiu analizowanych instytucji kultury. 
W projekcie tym wiele miejsca poświęcono badaniu percepcji pracowników nowych miejsc kultury 
i ich odpowiedzi na pytanie o postrzeganie lokalnego ekosystemu kultury jako konkurencyjnego 
albo kooperatywnego. Widzimy tu, jak postrzegane jest nastawienie na współpracę albo na współ-
zawodnictwo w obrębie jednego miejskiego ekosystemu jako obszaru działania starych i nowych 
instytucji. W trzech z badanych miejsc dominuje ocena otoczenia zewnętrznego jako przede 
wszystkim konkurencyjnego – inni współmieszkańcy lokalnego ekosystemu kulturalnego nie są 
postrzegani jako specjalnie nastawieni na włączanie nowego podmiotu do współpracy, przychylni 
jego rozwojowi czy w szczególny sposób ułatwiający działania nowego organizmu. Muzeum Śląskie 
było wśród badanych instytucji jedyną, w której pracownicy wskazali, że w ich ocenie działają 
w ekosystemie, który jest nastawiony bardzo przychylnie i ukierunkowany jest na współpracę. 
Takie nastawienie jest niezwykle ważne, szczególnie gdy muzea zajmują i kształtują miejsca, które 
stanowią dla osób zamieszkujących dany teren znaczące punkty odniesienia na mentalnej mapie 
ich wspólnoty lokalnej. Nową siedzibę katowickiego muzeum ulokowano na terenie zamkniętej 
kopalni, miejsca symbolicznego dla mieszkańców regionu i miasta, a zwłaszcza sąsiadującego 
z tym obszarem górniczego osiedla Bogucice. Powstanie muzeum dało kopalni nowe życie, miej-
sce kojarzone z ciężką pracę mieszkańców stało się przestrzenią sztuki, pamięci, tożsamości oraz 
rekreacji. Respondenci zwracali również uwagę na to, że dzięki tej inwestycji nie została zerwana 
komunikacja pomiędzy centrum miasta a dzielnicą, która wcześniej było oddzielona od śródmieścia 

16  M. Poprawski, Nowe siedziby instytucji kultury w Polsce – perspektywa lokalnych ekosystemów kultury, 
„Zarządzanie w Kulturze” 2021, t. 22, nr 3, s. 323–341.

008 _ Muzeum Śląskie w Katowicach; fot. M. Poprawski
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009 _ Muzeum Śląskie w Katowicach; fot. M. Poprawski

zamkniętym terenem przemysłowym. Zdaniem przedstawicieli samorządu decyzja ta spowodo-
wała, że wartość tych gruntów wzrosła w wielu wymiarach. Najbliższym kulturalnym kontekstem 
instytucjonalnym Muzeum Śląskiego w Katowicach są obiekty w jego sąsiedztwie – ulokowane  
w tej samej nowej przestrzeni miasta nazywanej „Strefą Kultury” – Narodowa Orkiestra Symfo-
niczna Polskiego Radia (wspierana z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz pieniędzy Miasta Katowice), Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”, Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe. Koncepcja powstania tego obszaru w mieście w sposób spójny zawarta została 
w kandydaturze Katowic do Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Należała do najwyżej ocenionych 
zarówno przez ekspertów, jak i opinię publiczną. Wizja ta jest również powiązana z restytuowaną 
przez miasto dawną wizją Katowic – Miasta Ogrodów. Dzięki tym pomysłom oraz pracy innych 
instytucji kulturalnych w Katowicach, miasto uzyskało nobilitujący tytuł miasta kreatywnego 
UNESCO w dziedzinie muzyki i znacząco wzmocniło lokalne środowiska twórców kultury. 

Kompleks budynków nowego Muzeum Śląskiego daje ewidentnie przykład pracy architektonicznej 
artystów zainteresowanych jakością przestrzeni publicznej. W wynikach badań dominowały odpo-
wiedzi bardzo pozytywne dotyczące estetycznie zaawansowanej, otwartej formuły siedziby muzeum. 
Dyrekcja instytucji z determinacją zaangażowała się w działania na rzecz estetycznej jakość przestrzeni 
publicznej. Nie ulegała prośbom i sugestiom umieszczania reklam, banerów, balonów reklamowych. 
By pogłębić tę kwestię, muzeum organizowało – także z myślą o osobach decydujących o przestrzeni 
miasta, urzędnikach, liderach instytucji publicznych – debaty o architekturze i jakości tej współdzie-
lonej przestrzeni, poruszono temat reklam, a także przyszłego przeznaczenia sąsiednich działek. Cała 
Strefa kultury jest postrzegana przez mieszkańców jako jedna z wysp w obszarze centrum o bardzo 
wysokiej jakości przestrzeni miejskiej, atrakcyjnej dla poczucia jakości przebywania w mieście. Przy 
powstawaniu nowego obiektu czerpano doświadczenia z innych tego typu realizacji – chociażby  
z niemieckiego zagłębia Ruhry, regionu partnerskiego Śląska. Decydenci z Katowic z zazdrością przy-
glądali się kopalni Zollverein w Essen, ale mieli też świadomość niedających się porównać możliwości 
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budżetowych i potrzeb społecznych. W badaniach zwracano uwagę na największy plus katowickiej 
lokalizacji, jakim jest odzyskanie martwej kopalnianej i pokopalnianej przestrzeni dla miasta, która tak 
naprawdę nie istniała dla mieszkańców, a nawet wręcz wydzielała Bogucice z organizmu miejskiego. 
Teraz miejsce to stało się atrakcyjnym wizualnie szlakiem spacerowym. Interesującym przykładem 
tego, jak miejsce muzeum „odkleiło” się od kopalni, która dla mieszkańców, zwłaszcza młodych, była 
niebytem i chaszczami, jest odpowiedź na pytanie do publiczności, której 40% pamięta, co było na 
tym obszarze przed muzeum, ale co ciekawe, aż 60% nie jest stanie sobie przypomnieć. 

Muzeum Śląskie w realizowanych niedługo po jego otwarciu badaniach w 2017 r., było strategicznie 
nastawione i przygotowywane na budowanie kapitału społecznego, co można uznać za fakt nie-
zwykły – ponieważ mówimy o instytucji, która startowała jako muzeum sztuki, galeria malarstwa. 
Jeszcze przed realizacją inwestycji dokonywano symbolicznych aktów w zakresie budowania relacji 
z mieszkańcami terenu wokół byłej kopalni oraz korzystania z lokalnych zasobów talentów, kapitału 
społecznego mieszkańców i profesjonalnych twórców. Po zbudowaniu nowej siedziby działania te 
nabrały prędkości i stały się motywem przewodnim instytucji. Zakorzenienie nowo ulokowanego 
obiektu kulturalnego w przestrzeni społecznej, wśród najbliższych sąsiadów, najskuteczniej odbywa 
się drogą działań artystycznych, kreatywnych. Przestrzeń artystyczna intensyfikuje relacje muzeum 
– mieszkańcy w sposób bardzo dynamiczny. W ramach aktywności muzeum realizowanych było 
kilka projektów społecznych, wśród nich autorstwa Rafała Urbackiego, który w muzeum zrealizował 
m.in. film Kształt rzeczy. O węglu i porcelanie, o roli kobiet w kopalni węgla kamiennego w Katowi-
cach. Jak mówili świadkowie tych działań, „artysta przekonał te Panie, żeby inaczej myślały o sobie 
i opowiadały o sobie – to było jak gorączka”17. Druga inicjatywa dotyczyła orkiestr kopalnianych 
– zrealizowano przedstawienie w formie krytycznego musicalu, z udziałem muzyków, zespołu go-
spel; tematem były również odczucia obecności muzeum w tym miejscu. Prawdopodobnie nie ma 
lepszego sposobu opowiedzenia o tej relacji, która jest „relacją pełną strachu, protestu i nadziei”18 dla 
osób wychowanych w cieniu, pod skrzydłami kopalni. Co ciekawe, dyrektorka muzeum wyciągała 
wnioski z błędów popełnionych w pierwszych miesiącach budowania tych wcześniej nieznanych 
w muzeum relacji: 

„na pierwszych działaniach w ramach tzw. «szychty kreatywnej» zapraszaliśmy okolicznych 
mieszkańców do nas, do korporacyjnego wnętrza, a powinniśmy iść do nich, ja to zrozumiałam 
za późno. Uczymy się na tych błędach […]. Ta formuła, w której wyglądało na to, że oni do nas 
przychodzą, bo my coś im materialnego, finansowego damy, jak instytucja pomocowa, się szybko 
wyczerpała i skończyła rozczarowaniem. Myśmy się do tego źle zabrali i postanowiliśmy, że OK, 
stało się, a teraz to wszystko przemyślimy i zaczniemy od początku”19. 

W ramach badań jakościowych zrekonstruowano działania nowego muzeum względem społeczności 
lokalnej i szerzej lokalnego ekosystemu, instytucjonalnych sąsiadów i lokalnych partnerów. W zakresie 
budowania zaufania muzeum przyjęło strategię, którą można zawrzeć w pięciopunktowej rezolucji20:

1. Transparentność: proces zmian, reorganizacji materialnej tkanki muzeum musi być przejrzy-
sty dla społeczności, ludzie muszą znać cel, etapy, co, kiedy i dlaczego. Mieszkańcy nie mogą 
dowiadywać się o zamierzeniach muzeum jako ostatni.

17  M. Poprawski i in., Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce, Związek 
Miast Polskim, ROK UAM, Poznań 2017, s. 84. 
18  Ibidem. 
19  Ibidem. 
20  Ibidem, s. 84–85.
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2. Realizacja potrzeb, a nie oczekiwań: jeżeli coś robimy, to nie możemy realizować oczekiwań, 
ale potrzeby, nie poddajemy się temu, co by ludzie chcieli żebyśmy robili, tylko patrzymy na 
potrzeby i realizujemy działanie w szerszej perspektywie.

3. Współprojektowanie: na ile to możliwe, gdzie i jak to tylko możliwe, staramy się włączać ludzi 
do współuczestnictwa, ko-projektowania na maksymalnie partnerskich zasadach.

4. Etyka, a nie prawo. Interesuje nas wytyczanie dobrych standardów, a nie zaledwie ase-
kuracyjne podążanie za przepisami; jako muzeum działamy nie tylko zgodnie z prawem, 
ale również zgodnie z etyką i staramy się dzielić tymi standardami z innymi instytucjami 
w regionie.

5. Proporcje – być uczulonym na przeskalowanie. Chodzi o to, by robić coś, co da się radę 
utrzymać, nie przeskalować, trzeba myśleć o tym, co pozostanie, jak to zachować i rozwijać; 
unikamy pustostanów i pustosłowia. 

W badaniu fokusowym zgodnie twierdzono, że muzeum bardzo mądrze wpisało się w dzielnicę  
i zbudowało bardzo życzliwe oraz głębokie relacje z mieszkańcami okolic. Z przekazów osób zaanga-
żowanych w pracę z mieszkańcami wynika, że społeczność lokalna cieszy się z tego, że ta przestrzeń 
została w jakiś sposób zrewitalizowana, że można się tym pochwalić, wymagało to jednak wykonanej 
przez muzeum i zaproszonych przez nie animatorów, artystów pracy. Zespół muzeum cały czas dążył 
do kontaktu z mieszkańcami, przy dbałości o bardzo dobry poziom merytoryczny działań. Jednym 
z bardziej niezwykłych zobowiązań podjętych przez muzeum było prowadzenie zajęć edukacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wiele działań muzeum opartych zostało na budowaniu 
bazy wolontariuszy, w trakcie badania było to stałe grono ok. 30 osób zaangażowanych w działania 
edukacyjne, w tym działanie poza siedzibą instytucji. 

Muzeum Śląskie przyjęło metodę wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców społeczności lokal-
nej, a jednocześnie starało się wyciągnąć z tego wnioski, ze świadomością, że relacja instytucji 
i mieszkańców okolicznych terenów nie jest jednoznaczna i ukierunkowana. Muzeum podjęło 
się koordynacji aktywności skierowanych do okolicznych mieszkańców, byłych pracowników ko-
palni, których zaangażowano w ramach wolontariatu np. w oprowadzanie, działania edukacyjne 
dla dzieci. Elementem takich aktywności był również muzealny projekt „Szychta kreatywna”, 
ukierunkowany na tematykę rewitalizacji Bogucic, przemian, które zachodzą w najbliższym 
sąsiedztwie muzeum: to były warsztaty, spotkania, możliwość przekazania własnych sugestii 
zmian w najbliższym otoczeniu, podzielenia się swoim doświadczeniem, również szansa na kon-
takt z fachowcami – możliwość dokształcenia w wielu dziedzinach bliskich życiu mieszkańców 
Katowic. Te rozwiązania można potraktować jako wzorcowe dla budowania relacji muzeum 
sztuki z publicznością w postindustrialnej dzielnicy miasta. Przy czym jest sprawą oczywistą, że 
angażowanie mieszkańców sąsiedztwa przez muzeum jest z gruntu trudne, obcowanie ze sztuką 
nie jest dla wielu osób z tego obszaru codziennością; to, co jest trochę łatwiejsze, to stworzenie 
przez muzeum wysokiej jakości przestrzeni do przebywania, przekonanie mieszkańców, by 
potraktowali obszar muzeum jako swoje miejsce. 

Muzea – wyzwania i kierunki rozwoju

Muzea, uważane prze lata za dość eklektyczne instytucje kultury sprowadzane do funkcji ochro-
ny dziedzictwa kulturowego, wykazują duże zdolności ewolucji w kierunku wielofunkcyjnych 
placówek, adaptujących się zarówno do trendów globalnych, jak i uwarunkowań regionalnych 
i lokalnych.
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011 _ Coraz więcej muzeów reaguje na trwający kryzys klimatyczny poprzez wdrażanie zrównoważonych praktyk muzeal-
nych. California Academy of Sciences w San Francisco wykorzystuje zielone nasadzenia na dachu, aby zmniejszyć wymagania 
energetyczne budynku. Posiada też wiele opcji oszczędzania energii i wody. To prawdopodobnie najbardziej ekologiczny 
budynek muzeum na świecie; fot. T. Kaczmarek

010 _ California Academy of Sciences w San Francisco; fot. T. Kaczmarek
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Jednym z kluczowych trendów cywilizacyjnych na przełomie XX i XXI w. stał się rozwój tech-
nologii informacyjnych i komunikacyjnych, przyspieszający procesy gromadzenia i wykorzysty-
wania informacji na potrzeby rozwoju społecznego, gospodarczego i ekologicznego. Aspektowi 
technologicznemu towarzyszy rozwój społeczeństwa informacyjnego. Nowe technologie znalazły 
zastosowanie także w wykorzystywaniu czasu wolnego, w tym korzystania z wydarzeń i dóbr 
kultury, chociażby muzeów. Technologie te mają ogromny potencjał w zakresie promocji muzeów 
na całym świecie, ale stanowią również potencjalne bariery dla osób i instytucji, które nie mają 
do nich dostępu ani wiedzy i umiejętności, aby skutecznie z nich korzystać. Nadzwyczajne zjawi-
ska, takie jak chociażby pandemia, przyspieszyły proces informatyzacji muzeów. Paradoksalnie 
wywołany pandemią okresowy kryzys muzealnictwa może przyczynić się do przeformułowania 
jego misji (np. świadczeń na rzecz środowiska lokalnego) i generalnie zwiększenia dostępności 
oraz poprawy jakości funkcjonowania muzeów w przyszłości, ze zdecydowanie większym niż dotąd 
wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Pandemia COVID-19 wywołała ogólną debatę na temat sensu prezentacji sztuki w sieci. Choć sam 
temat nie był nowy, to wcześniej pojawiał się incydentalnie. Przeważająca większość osób profe-
sjonalnie zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych podchodziła do niego sceptycznie, 
głównie z uwagi na przekonanie, że wirtualna rzeczywistość nie oferuje takiej rozpiętości wrażeń 
sensualnych, jak bezpośredni kontakt np. ze sztuką. Internet częściej był więc traktowany jako 
wygodne repozytorium wystaw wcześniej zrealizowanych, w którym otrzymywały one niejako 
drugie życie niż miejsce ich rzeczywistej premiery. Wybuch epidemii zmienił jednak uwarun-
kowania życia artystycznego także i na tym polu. Doskonale oddaje to wypowiedź chińskiego 
artysty Pete’a Jiadong Qianga, którego wystawa była jedną z pierwszych odbywających się on-line 

012 a i b _ Wojny, konflikty, terroryzm to największe zagrożenia dla ludzkości i jej dziedzictwa kulturowego. Muzeum Egipskie 
w Kairze po wydarzeniach arabskiej wiosny w 2011 r. (a). Podczas antyrządowych protestów i zamieszek zniszczone zostały 
fragmenty muzeum, a złodzieje kilkakrotnie włamali się do niego, niszcząc i rabując starożytne artefakty. Po tych wydarze-
niach muzeum było nieustannie strzeżone przez oddział wojskowy (b); fot. T. Kaczmarek
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014 _ Wystawa zdjęć poświęcona przemocy wobec kobiet w Museum of Modern Art w Nowym Jorku; fot. T. Kaczmarek

013 _ Pokazywanie okrucieństwa totalitarnych systemów, upominanie się o prawa człowieka, to wciąż podstawowe zadania in-
stytucji kultury. Na zdjęciu: inscenizacja „Ostatnia Wieczerza” Andrieja Filippova w Centrum Pompidou w Paryżu; fot. T. Kaczmarek



   Dziś  i  jutro  muzeów _ 325

w Chinach: „Wystawy internetowe będą miały swoje miejsce w przyszłości, a epidemia przyspie-
szyła jedynie ten proces. Wolałbym nie stawiać zresztą bardzo sztywnej granicy pomiędzy tym co 
on-line i off-line, tym co wirtualne i tym co fizyczne, zwłaszcza w przypadku tak nowoczesnego 
muzeum jak X-Museum w Pekinie”21. Jak zauważa Mateusz Bieczyński, jego deklaracja, choć 
utrzymana w tonie propagandowym, stała się symptomatyczna dla rzeczywistości pandemicznej 
w instytucjach kultury22.

Drugim ważnym trendem światowym jest zrównoważony rozwój, w którym kluczowe zna-
czenie ma troska o środowisko i przeciwdziałanie niekorzystnym jego zmianom23. Reagując 
na wyżej wymieniony trend powstała koncepcja „zielonego muzeum”, realizująca się nie tylko 
w jego treściach, ale i formie oraz funkcjach i działaniach programowych. Dyskusje w muzeach 
na temat zrównoważenia środowiskowego rozpoczęły się już w latach 90. XX w., ale dopiero 
nagłośnienie kwestii kryzysu klimatycznego uczyniło z tej koncepcji ważny kierunek także 
w muzealnictwie. „Zielone muzea” wykorzystują swoje kolekcje do tworzenia wystaw, wydarzeń, 
zajęć i innych programów, aby edukować społeczeństwo na temat środowiska przyrodnicze-
go. Za treścią idzie też forma. „Zielone muzea” mieszczą się w budynkach o zrównoważonej 
architekturze i technologii, prezentują swoje własne zrównoważone praktyki i zielony design. 
W ten sposób placówki muzealne przedstawiają odwiedzającym model zachowań i starają się 
pomóc ludziom stać się bardziej świadomymi ograniczeń ich świata i tego, jak ich działania 
wpływają na środowisko zamieszkania, co może mieć pozytywny wpływ, np. na zachowanie 
lokalnej bioróżnorodności. Celem tego typu działań jest stworzenie pozytywnych zmian poprzez 
zachęcanie ludzi do dokonywania zrównoważonych wyborów w ich codziennym życiu. Muzea 
coraz bardziej wykorzystują swoją pozycję instytucji skupionych na społeczności, aby tworzyć 
i promować kulturę zrównoważonego rozwoju, kulturę, która obejmuje wartości, praktyki, prze-
konania i aspiracje społeczeństwa. Zrównoważony rozwój wymaga bowiem od ludzi adaptacji 
na poziomie kulturowym, zmiany ich przekonań i zachowań, do czego mogą przyczyniać się 
również muzea jako placówki chroniące i tworzące kulturę. W rezultacie obecnie uważa się, że 
muzea odgrywają ważną rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości24. Zmiany te można 
osiągnąć poprzez wystawy, edukację, a także aktywne zaangażowanie w debaty na temat zmian 
klimatycznych i innych zagrożeń środowiskowych. „Zielone muzea” już dziś cieszą się dużym 
zainteresowaniem środowisk akademickich i środków masowego przekazu. Należy sądzić, że 
skupienie się na zrównoważonym rozwoju jest sposobem na to, by muzea miały jeszcze większe 
znaczenie w XXI w. 

Do współczesnych wyzwań muzeów należą także, akcentowane przez różne środowiska po-
lityczne i  społeczne, kwestie sprawiedliwej dystrybucji i dostępu do dóbr kultury. Zwraca 
się uwagę na fakt, że wiele współczesnych muzeów, głównie w krajach wysoko rozwiniętych, 
zawiera zbiory pochodzące z ery kolonializmu i wojen, czasów grabieży i nielegalnego handlu 
dziełami sztuki. Na początku XXI w. powstał rosnący globalny ruch na rzecz dekolonizacji 
muzeów. Przykładem jest raport z 2018 r. na temat restytucji afrykańskiego dziedzictwa kul-
turowego oraz roszczeń krajów afrykańskich o odzyskanie artefaktów nielegalnie zabranych 

21  A. Armstrong, Museums, Curators, and Artists Find Innovative Solutions for Showing Art in a Pandemic, 
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial--museums-curators-artists-find-innovative-solutions-showing-art-
pandemic [dostęp: 28.04.2022].
22  M. Bieczyński, Szok kulturowy – działalność muzeów w czasie pandemii, „Muzealnictwo” 2021, t. 62, s. 23–29.
23  Zob. I. Pop, A. Borza, Factors Influencing Museum Sustainability and Indicators for Museum Sustainability 
Measurement, 2019 Sustainability 8(2):101. Doi: 10.3390/su8010101.
24  Ibidem.
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016 _ Wystawa czasowa „Polska. Siła obrazu” wiosną 2021 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Kolekcja tematyczna 
opowiadająca o roli malarstwa w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków, o zadaniach artysty w XIX stuleciu, a także 
o znaczeniu ciągłości historycznej dla formowania się zbiorowej pamięci; fot. T. Kaczmarek

015 _ Muzeum Narodowe w Poznaniu; fot. T. Kaczmarek
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z ich otoczenia kulturowego25. Zwolennicy tego ruchu argumentują, że „współczesne muzea  
są zbiorami rzeczy” i nie reprezentują kompletnych historii; zamiast tego pokazują stronnicze 
narracje oparte na ideologiach, w których pewne historie są celowo lekceważone. Wyzwaniem dla 
wielu muzeów na całym świecie jest więc weryfikacja treści przekazywanych przy okazji prezentacji 
zbiorów i przedstawiania ich z prawidłowo określonego punktu widzenia, czy to historycznego, 
czy kulturowego.

W artykule wiele uwagi poświecono społecznym aspektom działalności muzeów, w tym ich roli 
integracyjnej w środowisku lokalnym. Z tej perspektywy, lokalnej i społecznej, należy mieć na 
uwadze trzy następujące wyzwania:

1. Umiejętne balansowanie na krawędzi elitarności i egalitarności. Należy mądrze wykorzystać 
elitarność, jaką rodzi często ekskluzywna, architektonicznie spektakularna przestrzeń nowych 
obiektów muzealnych. Elitarność ta może być zarówno jej szansą, jak i zagrożeniem. Z pew-
nością sprzyja namnażaniu partnerów biznesowych i organizowaniu w budynku prestiżowych 
spotkań również o charakterze komercyjnym i reprezentacyjnym. Elitarność ta nie może jednak 
odstraszać mieszkańców lokalnych środowisk. Ma ich dowartościowywać, podnosić, a nie powo-
dować lęk przed niedopasowaniem lub nieumiejętnością bycia w takiej przestrzeni. To wymaga 
oswajania, zachęcania, nie stwarzania barier. Kierownictwo muzeum wykorzystuje przestrzeń 
nowych obiektów dla celów innych niż stricte merytoryczne, stara się organizować różnego 
typu wydarzenia i wykorzystać istniejącą tam infrastrukturę oraz komfortowe warunki w nich 
panujące. Te zrozumiałe i oczywiste działania powinny mieć jednak swoje granice. Nadmierne 
„wykorzystywanie” miejsca dla celów wydarzeń niemuzealnych z jednej strony jest uciążliwe 
dla pracowników, którzy nie mogą skoncentrować się na statutowych, misyjnych zadaniach 
instytucji, z drugiej – może komunikować elitarność miejsca i tym samym ukazywać to miejsce 
jako wyłączone z dostępu dla każdego członka społeczności lokalnej. 

2. Tworzenie warunków dla otwarcia na wiele dziedzin kultury w jednej instytucji muzealnej. 
Dobrym kierunkiem rozwoju wydaje się być otwieranie się instytucji muzealnych na multi-  
i interdyscyplinarność. Wiele muzeów wykracza swoją działalnością dalece poza przypisaną im 
dyscyplinę, sztukę współczesną, historię sztuki, historię. Muzea pełnią coraz częściej o wiele 
więcej funkcji, stając się swego rodzaju otwartymi centrami kultury. Należy przy tym pamiętać 
o możliwych zagrożeniach. Brak opracowania jednej, stałej oferty, np. wystawienniczej opartej 
na kolekcji, która byłaby trwale identyfikowana z instytucją, sprzyjać będzie pogłębieniu niedo-
statecznego rozpoznawania profilu instytucji przez otoczenie społeczne.

3. Wyjście muzeum w najbliższe sąsiedztwo (w tym wspomniane już przestrzenie komercyjne 
i quasi-publiczne). Muzea nie powinny zamykać się w swojej bryle architektonicznej, powinny 
rozwijać się w okolicach swojej lokalizacji, docierając do otoczenia społecznego, tworząc w nim 
kręgi uczestników świadomych misji i celów instytucji. Należałoby nakierować uwagę na takie 
projektowanie działań, które pozwoliłoby przyciągać jak największą liczbę okolicznych miesz-
kańców poprzez zachęcanie ich do wejścia i korzystania z infrastruktury muzealnej. Pozwoli to 
na wzmocnienie marki muzeum jako identyfikowanej także z konkretnym miejscem, a nie tylko 
z określonym typem działań.

Na koniec ostatnia, być może najważniejsza i najbardziej aktualna refleksja. Muzea, zarówno te 
duże, jak i małe, nie tylko te będące miejscami pamięci historycznej, mają do spełnienia także 

25  F. Sarr, B. Savoy, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique 
relationnelle (The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics), Paris 2018,  
http://restitutionreport2018.com [dostęp: 20.02.2022].
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misję prezentacji podstawowych wartości i praw człowieka. Jest ona szczególnie ważna w kontekście 
pojawiających się zagrożeń, realnych konfliktów i wojen, o jakże destruktywnym oddziaływaniu 
również na dziedzictwo kulturowe. Wojna w Ukrainie, agresja ze strony Federacji Rosyjskiej po raz 
kolejny i jakże dobitnie uzmysłowiła, że misja ta przez placówki kultury powinna być ze wszech 
miar kontynuowana i rozwijana.

Z okazji jubileuszu 100-lecia I Zjazdu Muzeów Polskich w Poznaniu, wszystkim muzeom w Polsce, 
dużym i małym, autorzy składają życzenia odwagi bycia wyrazistym w przekazywaniu wartości, 
mówienia o rzeczach ważnych, tak w wymiarze globalnym, jak i lokalnym, innowacyjności i bycia 
liderem zmian w kulturalnym ekosystemie, bycia wiarygodnym i otwartym na kwestie istotne dla 
społeczności lokalnej i oczywiście życzenia kolejnych jubileuszy w jak najlepszej kondycji materialnej. 
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Robert Kotowski

Muzeoterapia jako nowa misja muzeum

Według wciąż obowiązującej, a przyjętej w 2007 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM) 
definicji, „muzeum jest stałą, niedochodową instytucją działającą na rzecz społeczeństwa i jego roz-
woju, dostępną publicznie. Muzeum nabywa, konserwuje, prowadzi badania, informuje i wystawia 
materialne i niematerialne dziedzictwo ludzkości i środowiska w celu edukacji, nauki i przyjemno-
ści”1. Jest to definicja, która od wielu lat ewoluowała i nadal jest przedmiotem dyskusji środowiska 
muzeologicznego, świadomego potrzeby jej zmiany. W tym kształcie nie oddaje ona współczesnej 
roli i funkcji muzeów2, które w XXI w. stale rozszerzają spektrum swojego odziaływania. Obok 
podstawowych i niezmiennych funkcji gromadzenia, ochrony i eksponowania zbiorów, wpływają 
na jakość życia poprzez zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu – duchowych, estetycznych, rekreacyj-
nych, kulturalnych i edukacyjnych. Wypełniają różnorodne funkcje społeczne, odgrywają znaczącą 
rolę w budowaniu więzi międzyludzkich. Przyczyniają się do zdobywania nowych umiejętności  
i doświadczeń, zwiększenia pewności siebie i poczucia własnej wartości, zmiany postaw, rozwijania 
kreatywności, świadomości kulturowej, komunikacji i pamięci, co potwierdza, obok wielu innych 
spełnianych przez muzea funkcji, ich znaczenie terapeutyczne. Badania na temat wpływu muzeów 
na społeczeństwo dowiodły istnienia wielu obszarów oddziaływania m.in. na rozwój osobisty, wy-
obraźnię, kreatywność, jak również zdrowie i dobre samopoczucie. W związku z tym najważniejszym 
wyzwaniem, przed jakimi stanęły współczesne instytucje muzealne, stał się zwrot w kierunku pu-
bliczności. Okazało się, że jest to jedyna droga rozwoju tych instytucji i ich przyszłość3. Priorytetem 
stała się więc budowa więzi z ludźmi, liczenie się z ich doświadczeniem i nastawienie na wypełnianie 
różnorodnych funkcji społecznych, w tym kształtowanie dynamicznej i podlegającej nieustannemu 
rozwojowi w interakcji z ludźmi i otoczeniem osobowości odbiorców. Muzea wpływają także na toż-
samość – zarówno tę indywidualną, jak i zbiorową. Jest ona konstruowana w dialogu z przeszłością, 
przez co możliwe staje się modyfikowanie i kształtowanie tradycji, które dokonuje się podmiotowo 
i oddziałuje na zbiorowość przez wypracowanie wspólnych znaczeń4. Zwraca na to uwagę Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett, opisując przykład nowozelandzkiego muzeum Te Papa, które „przyjmuje, 
że zwiedzający przychodzą do niego po to, by odnaleźć samych siebie. Wynika z tego, że muzeum 
odgrywa ważną rolę w umacnianiu ich kulturowych tożsamości. Te Papa zakłada, że aby wystawy 
spełniały swoje funkcje, zwiedzający musi identyfikować się z tym, co jest pokazywane – odczuwać 
związek i osobiste zaangażowanie. Wystawy oparte na narracji, ikonicznych artefaktach, zaanga-
żowaniu emocjonalnym i elementach ważnych dla ludzi na płaszczyźnie osobistej dobrze się nadają 
do zadawania pytań o tożsamość jednostkową i zbiorową”5. 

1  D. Folga Januszewska, Dzieje pojęcia muzeum i problemy współczesne – wprowadzenie do dyskusji nad nową 
definicją muzeum ICOM, „Muzealnictwo” 2020, t. 61, s. 28.
2  Więcej na ten temat: ibidem, s. 31.
3  E. Hooper-Greenhill, Studying Visitors [w:] A Companion to Museum Studies, red. S. MacDonald, Malden 
2006, s. 362‒376.
4  E. Nieroba, A. Czerny, M. Szczepański, Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe jako 
dyskursywny obszar rzeczywistości społecznej [w:] Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu 
interdyscyplinarnym, red. E. Nieroba, A. Czerny, M. Szczepański, Opole 2009, s. 9.
5  B. Kirshenblatt-Gimblett, Muzeum jako katalizator [w:] Laboratorium muzeum. Tożsamość, red. A. Banaś, 
W. Chodacz, A. Janus, przeł. D. Żukowski, Warszawa 2018, s. 52.
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Wszystkie te spostrzeżenia związane z funkcjami społecznymi muzeów posłużyły do stworzenia nowego 
pojęcia dotyczącego ich oddziaływania, jakim jest muzeoterapia. To stosunkowo nowy termin określający 
współczesną rolę muzeów i ich oddziaływanie terapeutyczne na odbiorców, zmagających się z dolegliwościa-
mi cywilizacyjnymi, przy wykorzystaniu przestrzeni, zbiorów, narracji muzealnych oraz wielu doświadczeń 
psychologów, pedagogów i lekarzy. Definicja tego pojęcia pojawi się w Słowniku Muzeologii wydawanym 
w dwóch wersjach językowych przez Routledge (wersja angielska) i Armanda Colina (wersja francuska), 
którego publikacja zaplanowana jest na Zgromadzenie Ogólne ICOM w Pradze (wrzesień 2022). Nie jest 
to jednak odkrycie współczesne, a bardziej powrót do przeszłości i początków funkcjonowania muzeów, 
kiedy tego typu instytucje, zanim jeszcze stały się tożsame ze zbiorami, były miejscami przemiany, w któ-
rych następowała duchowa i twórcza transformacja. Pojęcie muzeum pochodzi od antycznego musejonu, 
miejsca kultu muz – dziewięciu mitycznych opiekunek sztuk i nauk (Erato – poezji miłosnej, Euterpe 
– poezji lirycznej, Kaliope – poezji epicznej, Klio – historii, Melpomene – tragedii, Polihymnia – poezji 
chóralnej, Talia – komedii, Terpsychore – tańca, Urania – astronomii z geometrią). Była to instytucja 
poświęcona literaturze, historii, muzyce, matematyce, astronomii i medycynie6. Nazwy musejon używano 
w odniesieniu do festiwali poezji i muzyki odbywających się w przestrzeni natury, ośrodków kultu, badań 
przyrodniczych, dyskusji czy edukacji. Nadawano ją także budynkom przeznaczonym do uprawiania 
sztuki i nauki, a także pewnym formom tekstu, literackim zbiorom opowiadań i zapisów7. 

Sztuka w kulturze starożytnej była często wykorzystywana w różnorodnych terapiach. Przykłady 
odnajdujemy m.in. w mitologii greckiej. Jednym z nich jest mit o Orfeuszu z Tracji, synu Apollina  
z przydomkiem soter (uzdrowiciel) i muzy Kaliope, patronki poezji epickiej. Dało to początek muzyko-  
i poezjoterapii. Doceniano zbawienny wpływ na zdrowie literatury, nazywając biblioteki lecznicami 
dusz, czego potwierdzeniem jest umieszczony w XII w. p.n.e. nad wejściem do biblioteki w świątyni 
grobowej faraona Ramzesa II w egipskich Tebach napis psyches iatreion, czyli leczenie duszy. Z powodze-
niem możemy uznać to za początki biblioterapii8. Także sztuki teatralne były elementem terapii i miały 
wydatny udział w procesie leczenia chorych. Teatry przylegały lub znajdowały się wewnątrz większości 
starożytnych sanktuariów Asklepiosa, stanowiących kompleksowe ośrodki opieki zdrowotnej, jak np. 
w Epidauros, Koryncie, Atenach czy Pergamonie. Chorzy powracali do zdrowia w czystym otoczeniu 
natury, a jednocześnie przebywali w przestrzeni niemalże miejskiej9. Znajdowało się tu wszystko, co 
starożytni łączyli z koncepcją zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego: teatr, stadion, palestra, 
łaźnie i wiele innych budynków pomocniczych. Była to swego rodzaju odgrodzona od świata zewnętrz-
nego miniatura miasta10. Tu, pod wpływem natury i kultury, następowała przemiana i uzdrowienie.

Tradycja traktowania muzeów jako przestrzeni terapeutycznej w starożytności ma swoje korzenie 
także w misteriach eleuzyjskich, podczas których aktywność uczestników polegała na wspólnym 
i indywidualnym tańcu, graniu, recytowaniu jakichś ról, śpiewaniu pieśni. Pod ich wpływem 
następowała przemiana wewnętrzna11. Dziś w muzeach ludzie nadal mogą doświadczać zmiany, 
są wspólnotą – dzięki takim miejscom możliwe są interakcje społeczne między grupami ludzi12.  

6  Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982, s. 12.
7  M. Kobielska, Jakie współczesne muzeum historyczne. Zeszyt debat historycznych, Sulejówek 2021, s. 3. 
8  J. Waniek, Museum as a Therapeutic Space [w:] Museotherapy. How Does it Work?, red. R. Kotowski,  
B. Zybert, Kielce 2020, s. 34.
9  M. Przybytek, Sanktuarium Asklepiosa w Epidauros, „Collectanea Philologica” 2011, 14, s. 115–116.
10  Ibidem, s. 105.
11  K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988, s. 108.
12  T.K. Simpson, The Museum as Grove of the Muses, „The Journal of Museum Education” 2000, vol. 25, nr 1/2, s. 29, 
www.jstor.org/stable/40479178 [dostęp: 9.10.2020]. 
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Tę rolę muzeów potwierdzają wyniki prowadzonych już od wielu lat badań, a także praktyk realizo-
wanych w różnych miejscach na świecie, m.in. w Kanadzie, USA, Australii, Wielkiej Brytanii, jak 
również w Polsce. Wskazują one, że praktykowanie terapii w muzeach może wpływać na poprawę 
samopoczucia uczestników, wspomaganie procesu powrotu do zdrowia i szeroko rozumianej po-
prawy jakości życia. W procesie tym kluczowe znaczenie ma sztuka, która jest niezwykle przydatna 
w terapii ze względu na uzdrawiającą właściwość procesu twórczego i bardzo pozytywny wpływ na 
mózg. „Zakres ludzkich doświadczeń można poszerzyć poprzez proces tworzenia, ponieważ sztuka 
może tworzyć ekwiwalenty samego doświadczenia”13 ‒ pisała Elinor Ulman, założycielka i redak-
torka „The Bulletin of Art Therapy” (obecnie „The American Journal of Art Therapy”), pierwszego 
forum poświęconego wyłącznie temu tematowi. Twierdziła, że sztuka jest królestwem, w którym 
można wybrać, zróżnicować lub powtórzyć doświadczenie jednostki. W tysiącach aktów twórczych 
konflikty mogą być ponownie doświadczane, rozwiązywane i integrowane. Artyści od zawsze starali 
się załagodzić „wieczny konflikt” między instynktownymi popędami jednostki a wymaganiami 
społeczeństwa14. Twórczość artystyczna może zmniejszyć stres, poprawić zdrowie, zapewnić korzy-
ści fizyczne i psychiczne, a nawet przyczynić się do wydłużenia życia. Sztuka nie tylko zapewnia 
dostęp do komunikacji, rozwiązywania problemów i wyobraźni, ale także ogranicza świadomość  
i nieświadomość, dlatego ma wyjątkową wartość w leczeniu problemów zdrowia psychicznego.  
Terapia muzealna odwołuje się do szeroko rozumianej arteterapii, ale to, co odróżnia te dwa zjawiska, 
to wykorzystanie muzealiów. Według Lois H. Silverman, amerykańskiej muzealniczki i edukatorki 
muzealnej, opierającej swoje spostrzeżenia na opiniach wielu badaczy, obiekty muzealne, przed-
mioty, naturalne lub stworzone przez człowieka, odnoszące się do historii świata i ludzi prowokują, 
ucieleśniają ludzkie cele i doświadczenia, zachęcają odbiorców do działania w sposób, który może 
dać im to, czego pragną. Obiekty muzealne wywołują emocje, opinie, refleksje, wspomnienia15. 
Są fizycznymi przejawami sił twórczych tkwiących w ludziach i jako celowe oraz przemyślane auto-
nomiczne produkty, niosą ze sobą potężną energię, mogącą zdecydowanie wpłynąć na psychikę16. 
Funkcjonują jako symbole tożsamości, przypomnienie przeżywanego doświadczenia i jako symbole 
natury, społeczeństwa. Wpływa to na przemianę i rozwój człowieka, jego relacje w społeczeństwie, 
rozwój kapitału społecznego17. Dodatkowo każdy gość przybywa do muzeum ze swoimi doświad-
czeniami, które przekładają się na indywidualną interpretację eksponatów i narracji18. Pozwala to 
na lepsze zrozumienie swojego życia, a co za tym idzie, może prowadzić do lepszego samopoczucia. 
Według Silverman terapia z użyciem obiektów stanowi swoiste laboratorium dla zrozumienia związ-
ku pomiędzy rzeczami a ludźmi. Terapia taka, jak zauważa Kinga Gajda, pozwala na eksplorację 
najpierw obiektu, a potem muzealnego przesłania i odniesienie go do własnego doświadczenia,  
a następnie interpretacji wartości propagowanych przez muzeum. Daje to możliwość spojrzenia  
z różnych perspektyw na chorobę, stratę, żałobę, pomaga w odzyskaniu poczucia godności, szacunku 
i sensu pozytywnego definiowania swojej tożsamości19.

13  E. Ulman, Art Therapy: Problems of Definition, „American Journal of Art Therapy” 2001, vol. 40, s. 19 
(tłum. R. Kotowski).
14  Ibidem.
15  L.H. Silverman, The Social Work of Museums, Oxon‒New York 2010, s. 16.
16  A. Salom, The Therapeutic Potentials of a Museum Visit, „International Journal of Transpersonal Studies” 
2008, nr 27(1), s. 101, http://dx.doi.org/10.24972/ijts.2008.27.1.98 [dostęp: 9.10.2020].
17  L.H. Silverman, The Social Work…, op. cit., s. 16.
18  L.H. Silverman, Visitor meaning-making in museums for a new age, „Curator. The Museum Journal” 1995, 
nr 38 (3), s. 161.
19  K.A. Gajda, Edukacyjna rola muzeum, Kraków 2019, s. 264.
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Muzea wykraczają poza tradycyjną rolę naukową czy rekreacyjną na rzecz ról społecznych m.in.  
w obszarze poprawy zdrowia, co potwierdzają wyniki prowadzonych już od kilku lat badań. Według 
nich, muzeoterapia jest skutecznie i coraz częściej wykorzystywana do wspomagania leczenia wielu 
schorzeń zarówno o podłożu psychicznym, jak i somatycznym. W 2011 r. opublikowano raport  
z badania przeprowadzonego przez Psychosocial Research Unit na University of Central Lancashire 
dotyczącego projektu „Who Cares? Museums, Health and Well-being” realizowanego w sześciu 
muzeach i mającego na celu wskazanie, jak działalność tych instytucji może wpływać na zdrowie 
i dobre samopoczucie. Uczestniczące muzea były częścią „A Study of the Renaissance North West 
Programme”, finansowanego przez Radę Muzeów, Bibliotek i Archiwów. Raport ten ujawnił ogromny 
potencjał, jaki drzemie w zbiorach muzealnych, które można udostępniać osobom w niekorzystnej 
sytuacji w taki sposób, by skutecznie poprawić ich samopoczucie. W badaniu przyjęto ramy psycho-
społeczne, których celem jest zrozumienie znaczenia zaangażowania w działalność muzealną w wielu 
wymiarach: indywidualnych odpowiedzi, relacji międzyludzkich, kontekstach instytucjonalnych  
i społecznych. Skupiono się na znaczeniu i wykorzystaniu obiektów oraz dzieł sztuki przez jednostki, 
a także relacjach pomiędzy odbiorcami a muzealnikami, z uwzględnieniem ich wykorzystania dla 
integracji kulturowej. Jak czytamy w raporcie, dzieje się tak nie tylko dlatego, że uczestnicy mają nowe 
doświadczenia i możliwości interakcji społecznej, ale również z powodu interakcji z muzeum. Obiekty 
muzealne w sprzyjających warunkach dają ludziom możliwość znalezienia nowych form kulturowych 
pozwalających wyrazić swoje emocje i doświadczenia. Projekt ten pokazał, jaki wkład mogą wnieść 
muzea dla poprawy samopoczucia, nawiązując do charakteru swoich zbiorów i ich symbolicznego 
znaczenia kulturowego oraz jakie znaczenie symboliczne oraz osobiste mają dla jednostek kolekcje20. 
Muzea mogą stanowić także miejsce medytacji i kontemplacji w swych granicach architektonicznych, 
różnorodności i specyfice odróżniającej je od świata poza nim. Proponują swym gościom zmianę w za-
chowaniu, poznaniu i przeżywaniu emocji, znacząco wpływając na ich samopoczucie. Są bezpieczną 
przestrzenią zarówno dla gromadzonych w nich obiektów, jak również dla odwiedzających je osób. 
Wszystko to sprawia, że mogą skutecznie oddziaływać na swych odbiorców w sposób terapeutyczny21. 

American Alliance of Museums (AAM) do długiej listy funkcji muzeów dodało nową, związaną  
z opieka zdrowotną. W raporcie opartym na programie Muzea na telefon: jak muzea traktują zdrowie, 
realizowanym w 2013 r. wskazano dziesięć aspektów opieki zdrowotnej, w których muzea wnoszą 
znaczący wkład. Na liście znalazły się: choroba Alzheimera, autyzm, zapobieganie chorobom, umie-
jętności zdrowotne, pomoc w szpitalu, szkolenie medyczne, zdrowie psychiczne, zdrowie wojska 
i weteranów, odżywianie i dobre samopoczucie, zaburzenia widzenia. Ówczesny dyrektor AAM 
Ford Bell zauważył: „Przez zbyt długi czas muzea postrzegane były jako udogodnienia, a nie jako 
podstawowe kotwice społeczności”22. W raporcie podkreślono, że muzea stanowią miejsca interakcji, 
uczenia się i komunikacji, i są szczególnie dobrze przystosowane do świadczenia usług i informacji 
dotyczących zdrowia23. Na różnorodne grupy borykające się z problemami zdrowotnymi, których 
terapię można prowadzić w muzeach, zwróciła uwagę Elisabeth Ioannides z Narodowego Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Atenach. Wśród nich wskazała m.in. na osoby cierpiące z powodu chorób 
psychicznych lub zmagające się z trudnościami w realizacji kariery zawodowej, osoby pracujące  

20  L. Froggett, A. Ferrier, S. Hacking, Who Cares? Museums, Health and Well-being, March 2011, https://
www.researchgate.net/publication/264541260_Who_Cares_Museums_Health_and_Well-being [dostęp: 
9.05.2020].
21  A. Salom, op. cit., s. 98–103.
22  Museums On Call: How Museums Are Addressing Health Issues, https://www.aam-us.org/wp-content/
uploads/2018/01/museums-on-call.pdf [dostęp: 2.10.2020]; G. Barton, Museotherapy, September 2020, 
https://dvdl.co/museotherapy/ [dostęp: 2.10.2020].
23  Ibidem.
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w stresującym środowisku, osoby z wadami wzroku, osoby po traumatycznych przeżyciach, żołnierzy, 
uchodźców, ofiary molestowania, osoby chore na raka, AIDS, przeżywające żałobę, odczuwające 
lęki społeczne, cierpiące na zaburzenia ze spektrum autyzmu, chorobę Alzheimera, uzależnienia24.

Kolejne lata przyniosły szereg projektów i badań, których wyniki potwierdzają znaczenie działalności 
muzealnej w kształtowaniu dobrego samopoczucia i korzystnego wpływu na poprawę stanu zdrowia. 
W 2015 r. w Wielkiej Brytanii powstał National Alliance for Museums, Health and Wellbeing. 
Celem tego związku jest koordynacja informacji o muzeach i zdrowiu, a także doradztwo oraz 
wsparcie dla podmiotów działających w tym obszarze. W ramach swej działalności opracował kilka 
raportów dotyczących rozwoju działalności muzeów w kontekście zdrowia i dobrego samopoczucia. 
Oparte one zostały na kompleksowym przeglądzie literatury i ankiecie internetowej, obejmujacej 
603 projekty z 261 muzeów. Wykazano, że muzea mają do odegrania znaczącą rolę w promowaniu 
zdrowia i dobrego samopoczucia25. Dyrektor muzeów wschodniej Anglii John Orna-Ornstein z Arts 
Council England stwierdził, że „z tego raportu jasno wynika, że sektor muzeów wnosi ogromny wkład  
w poprawę życia ludzi oraz poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. To ekscytująca nowa era dla 
sektora, który jest liderem w pokazaniu, w jaki sposób kultura może aktywnie przyczyniać się do 
zapobiegania chorobom, jakości życia, zdrowego starzenia się i rozkwitu człowieka”26.

W listopadzie 2019 r. także Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym pod-
sumowano ogólnodostępne dowody potwierdzające znaczącą rolę sztuki w poprawie zdrowia  
i dobrostanu, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Regionu WHO. Wyniki ponad  
3 tys. badań wskazały na ważną rolę sztuki w zapobieganiu pogorszania stanu zdrowia, promocji 
zdrowego trybu życia oraz zarządzaniu i leczeniu chorób. W raporcie podkreślono, że ten korzystny 
wpływ sztuki może być dodatkowo wzmocniony poprzez uznanie i działanie w oparciu o rosnącą 
bazę dowodów, promowanie zaangażowania artystycznego na poziomie indywidualnym, lokalnym 
i krajowym oraz wspieranie współpracy międzysektorowej. W raporcie przedstawiono wyniki wielu 
badań wykorzystujących różne metodologie. Potwierdziły one, że sztuka może potencjalnie wpływać 
zarówno na psychikę, jak i na zdrowie fizyczne. Wykazano, że sztuka może wpływać na społeczne 
uwarunkowania zdrowia, wspomagać rozwój dzieci, zachęcać do zachowań prozdrowotnych, zapo-
biegać chorobom, wspomagać opiekę. Może także pomóc osobom cierpiącym na choroby psychiczne, 
wspomagać opiekę nad osobami z ostrymi stanami chorobowymi, uczestniczyć we wspieraniu osób  
z zaburzeniami neurologicznymi, wspierać opiekę osób starszych. W raporcie przedstawiono dowody 
na potencjalną wartość sztuki w promowaniu dobrego stanu zdrowia, łagodzeniu lub zapobieganiu 
szeregowi schorzeń psychicznych i fizycznych, a także leczeniu ostrych i przewlekłych schorzeń 
pojawiających się w ciągu całego życia27.

W 2019 r. również brytyjscy badacze przedstawili raport na temat swoich czternastoletnich obserwacji 
tysięcy ludzi w wieku powyżej 50 lat. Odkryli, że ci, którzy chodzili do muzeum przynajmniej raz 
lub dwa razy w roku, byli o 14% mniej narażeni na śmierć niż ci, którzy tego nie robili. Badania 
opublikowane w „The British Medical Journal” potwierdziły, że szanse na dłuższe życie rosły, 

24  E. Ioannides, Museums as Therapeutic Environments and the Contribution of Art Therapy, „Museum 
International” 2017, t. 68, nr 271–272, s. 101.
25  https://museumsandwellbeingalliance.wordpress.com/ [dostęp: 22.10.2021].
26  K. Lackoi, M. Patsou and H.J. Chatterjee et al, Museums for Health and Wellbeing. A Preliminary Report, 
National Alliance for Museums, Health and Wellbeing, 2016, https://museumsandwellbeingalliance.
wordpress.com [dostęp: 20.10.2021] (tłum. R. Kotowski).
27  D. Fancourt, S. Finn, Health Evidence Network Synthesis Report 67. What is the evidence on the role of the arts 
in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen 2019, s. 52‒53, 9789289054553-eng.pdf 
(who.int) [dostęp: 20.04.2020].
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im częściej ludzie obcowali ze sztuką. Według nich, wśród osób chodzących do muzeum lub teatru 
przynajmniej raz na kilka miesięcy, ryzyko zgonu w tym okresie zmniejsza się o 31%. Sugeruje to, że 
zaangażowanie w sztukę buduje kapitał społeczny, który może pomóc w pomyślnym starzeniu się. 
Ponadto wskazano, że zaangażowanie artystyczne pomaga poczuć cel w życiu, reguluje emocje, a tym 
samym poprawia radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami, ze stresem, a także buduje kreatywność, 
co poprawia zdolność ludzi do pozytywnej adaptacji do zmieniających się okoliczności życiowych28.

Potrzeba wykorzystania potencjału i możliwości oddziaływania muzeów na zdrowie znalazły także 
odzwierciedlenie w przewodniku dla samorządów, społeczności i muzeów lokalnych opracowanym 
wspólnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodową 
Radę Muzeów (ICOM). Znalazły się w nim m.in. zalecenia, by zapewnić muzeom zasoby oraz zachę-
cać je do regularnego przyciągania odbiorców z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób 
z niepełnosprawnościami, osób starszych, żyjących w ubóstwie, uchodźców. Autorzy opracowania 
rekomendują samorządom zachęcanie muzeów do nawiązywania dialogu z lokalną opieką zdrowotną 
i społeczną oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tym obszarem działalności. Poza 
tym zaleca się tworzenie funduszy z przeznaczeniem na programy badawcze, wystawy upowszech-
niające wiedzę o kwestiach zdrowotnych i środowiskowych. Istotne jest również wspieranie działań 
kulturalnych, wystaw, muzealnych zajęć edukacyjnych, warsztatów w zakładach opieki zdrowotnej, 
więzieniach lub instytucjach pomocy społecznej29.

Wskazywane dowody znajdują także potwierdzenie w obserwacjach wielu praktyków, muzealników 
terapeutów, edukatorów i autorów publikacji poświęconych funkcjom nowoczesnych muzeów. 
Muzeoterapia wykorzystuje warsztaty artystyczne odbywające się na ekspozycji, może to być rów-
nież wystawa przygotowana specjalnie dla potrzeb procesu terapii, a wybór muzealiów może być 
traktowany jako wypowiedź skierowana do społeczeństwa. Uczestnicy terapii wyrażają w ten sposób 
siebie, tworząc jednocześnie swego rodzaju manifest, na co zwraca uwagę Kinga Gajda, gdy opisuje 
terapeutyczny wymiar muzealnej edukacji30. Warsztaty muzealne mogą zakończyć się pokazem 
efektów pracy uczestników, co ma z kolei oddziaływanie performatywne dla odbiorców. Niezwykle 
ważnym elementem w muzeoterapii jest samo wyjście do muzeum i uczestnictwo w życiu kultural-
nym, stanowiące swoisty bodziec kulturowy, bowiem obcowanie ze sztuką uruchamia kreatywne 
zachowania oraz pozytywne nastawienie do otoczenia i ludzi. Pozwala spojrzeć na życie z  innej 
perspektywy, jako bardziej znaczące i urozmaicone, przywracając mu sens, co ma z pewnością duże 
znaczenie w leczeniu zaburzeń nastroju. Wynika to z naturalnej potrzeby odpoczynku i chęci, by 
czas wolny był wartościowy i nadawał życiu sens. Udział w kulturze to istotny wkład w jakość egzy-
stencji, który powinien stać się integralną częścią polityki zdrowia publicznego. Muzea są miejscem, 
do którego można wyjść z bliskimi, gdzie zachodzą interakcje społeczne i komunikacja. Wszystko to 
przyczynia się do poprawy samopoczucia, wpływa na pobudzanie korzystnych zmian psychologicz-
nych, wspierania edukacji prozdrowotnej, wzmacniania środowisk i instytucji opieki zdrowotnej31. 

Elisabeth Ioannides zwróciła uwagę, że samopoczucie poprawia się wtedy, gdy ludzie zwiedza-
ją muzea i galerie oraz biorą udział w wydarzeniach kulturalnych w towarzystwie innych osób. 

28  D. Fancourt, The art of life and death: 14 year follow-up analyses of associations between arts engagement 
and mortality in the English Longitudinal Study of Ageing, „BMJ” 2019, https://doi.org/10.1136/bmj.l6377 
[dostęp: 20.04.2020].
29  Culture and Local Development: Maximising the Impact – A Guide for Local Governments, Communities and 
Museums, s. 61, https://icom.museum/wp-content/uploads/2019/08/ICOM-OECD-GUIDE_EN_FINAL.pdf 
[dostęp: 9.10.2020].
30  K.A. Gajda, Edukacyjna rola…, op. cit., s. 254.
31  L.H. Silverman, The Social Work…, op. cit., s. 18.
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Zachęca to z pewnością do włączania wszystkich grup społecznych w odwiedzanie przestrzeni 
wystawienniczej i zapewnienie wielowymiarowych doświadczeń oraz wspierającego środowiska, 
niezależnie od pochodzenia każdej osoby32. Muzea mogą ułatwiać nawiązywanie kontaktów spo-
łecznych i integrację. W czasach, gdy izolacja społeczna rośnie, zwłaszcza w naszych głównych 
miastach, muzea zostały ponownie pomyślane jako ośrodki, które pozwalają jednostkom, rodzinom 
i społecznościom gromadzić się i rozwijać lub wzmacniać więzi społeczne oparte na spotkaniach 
związanych ze sztuką. W ramach komunikacji, jaką umożliwiają muzea, ludzie stają się bardziej 
otwarci społecznie, a przestrzeń muzealna staje się strefą zaangażowanego dialogu, co może mieć 
wymiar terapeutyczny. Powstają relacje społeczne, a odbiorcy nadają przedmiotom znaczenie. Niesie 
to ze sobą dobroczynne konsekwencje. Jak zauważa Silverman, ludzie mogą zaspokajać podstawowe 
potrzeby: poczucia własnej wartości i samorealizacji, zmiany, zdobywania wiedzy, umiejętności, 
budowania wartości i zachowań, budowania oraz wzmacniania więzi i relacji, w tym kapitału spo-
łecznego. Ponadto pomagają rozwiązywać problemy społeczne, promować sprawiedliwość i równość. 
Przynoszą korzyści indywidualnym osobom, grupom i całemu społeczeństwu. W efekcie, poprzez 
komunikację muzealną, ludzie tworzą i zmieniają kluczowe elementy kultury, które kształtują 
jakość i doświadczenie życia społecznego33. 

Analizując oddziaływanie muzeum na zdrowie odwiedzających je osób, należy spojrzeć na stale 
rosnącą listę projektów, wystaw i instytucji, które uwzględniają ten aspekt w swojej działalności. 
Są one dostosowane do określonych odbiorców oraz celów terapii bądź jej wspomagania i wyraźnie 
wskazują, jak tego typu podejście pozytywnie wpływa na uczestników. Potwierdzeniem tego jest m.in. 
działalność Musée des Beaux-Arts w Montrealu, które dzięki współpracy z Médecins francophones 
du Canada (Związkiem Lekarzy Francuskojęzycznych w Kanadzie) udostępnia swoje ekspozycje do 
celów terapeutycznych. Potencjalne korzyści medyczne wynikające z obcowania z dziełami sztuki 
nie są nowe, ale pomysł, że lekarze mogliby przepisać wizytę w muzeum sztuki, opracowała Nathalie 
Bondil, dyrektor generalna i główna kuratorka muzeum. Po raz pierwszy w historii sztuka i kultura 
mają pomóc wrócić pacjentom do zdrowia. „Jestem przekonany, że sztuka wywiera biochemiczny 
wpływ na nasze zdrowie emocjonalne i fizyczne”34 ‒ uważa doktor Daniel Grant. Lekarze w ra-
mach terapii mogą kierować swoich pacjentów do muzeum, co może uczynić ich szczęśliwszymi 
i zdrowszymi. Pomysłodawcy mają nadzieję, że idea rozprzestrzeni się w całej Kanadzie, a potem na 
całym świecie. Jak twierdzi dyrektor muzeum „doświadczenia kulturalne wpłyną pozytywnie na 
zdrowie i dobrobyt tak samo jak uprawianie sportów. Sceptycy zrobią dobrze, jeśli sobie przypomną, 
że niecałe sto lat temu wierzono, że sport szkodzi ciału i zagraża kobiecej płodności. Tak samo jak 
lekarze zalecają swoim podopiecznym ćwiczenia fizyczne, teraz będą przepisywać wizytę w montre-
alskim Muzeum Sztuk Pięknych”35. Stephen Legarii, terapeuta sztuki w tym muzeum, korzystając 
z jej właściwości leczy lęk i depresję, traumę, zaburzenia odżywiania, jak również współpracuje  
z osobami z autyzmem i pacjentami chorymi na raka. „Samo oglądanie sztuki w muzeum przynosi 
prawdziwe korzyści zdrowotne” ‒ twierdzi doktor Hélène Boyer, szefowa grupy medycyny rodzinnej 
w CLSC St-Louis-du-Parc w Montrealu i wiceprezes Médecins francophones du Canada. Oceniła, 
że „osoby cierpiące, pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi, wysokim cholesterolem lub dusznością, 
lub ci, którzy po prostu odczuwają tak duży stres związany z usłyszeniem diagnozy, że nie mogą 

32  E. Ioannides, Museums as Therapeutic…, op. cit., s. 102.
33  L.H. Silverman, The Social Work…, op. cit., s. 21.
34  D. Grant, Can Going to a Museum Help Your Heart Condition? In a New Trial, Doctors Are Prescribing 
Art, https://observer.com/2018/11/doctors-prescribe-art-montreal-heart-condition-asthma-cancer/ [dostęp: 
20.04.2020] (tłum. R. Kotowski).
35  Ibidem.
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zastosować się do zaleceń lekarza, wszyscy mogą skorzystać na wizycie w muzeum sztuki”36. Ponadto 
przyznała, że kontakt ze sztuką pomaga zmniejszyć ból lub duszność, spowolnić tętno i poprawić 
mobilność. Jedną z szeroko zidentyfikowanych reakcji można prześledzić w poziomie kortyzolu  
i serotoniny. Wytwarzana w przewodzie pokarmowym serotonina reguluje nastrój, sen i zachowa-
nia społeczne, a wydzielany z nadnerczy kortyzol pomaga regulować ciśnienie krwi, łagodzić stany 
zapalne i dodaje energii37. 

Także Museum of Modern Art w Nowym Jorku stworzyło darmowy program, który ma służyć 
osobom cierpiącym na demencję i chorobę Alzheimera poprzez kierowane dyskusje na temat dzieł 
sztuki z kolekcji muzeum i praktyczne projekty artystyczne. Badanie tego programu na Uniwersy-
tecie Nowojorskim potwierdziło znaczące korzyści zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów38. 

Oglądanie i omawianie dzieł sztuki stwarza uczestnikom okazję do nawiązania więzi z doświadcze-
niem artysty. Muzeum umożliwia spojrzenie na życie w szerszym kontekście i staje się miejscem, 
gdzie można wyzwolić się od różnorodnych problemów i odnaleźć inspirację. Opowiadanie historii 
na podstawie obiektów muzealnych pozwala nie tylko na zrozumienie sztuki czy łączenie z nią 
życia, ale także na rozwiązywanie indywidualnych trudności. Funkcję terapeutyczną pełni także 
interaktywne zwiedzanie. Wykorzystywane w tym procesie eksponaty stymulują działania, procesy 
myślowe i pobudzają kreatywność, co ma służyć wspomaganiu rozwoju zwiedzających. Możliwe 
jest wtedy emocjonalne zaangażowanie się, odblokowanie emocji i otwarcie na nowe spojrzenie – na 
siebie i otoczenie. Potwierdza to m.in. Philippa Winn, edukatorka programu terapeutycznego Arts 
for Health opartego na zbiorach National Gallery of Australia, skierowanego do ludzi cierpiących na 
choroby przewlekłe. Program podnosi świadomość relacji pomiędzy stylem życia a zdrowiem oraz 
pomaga doceniać swoje mocne strony poprzez twórczą ekspresję i uczenie się39.

Innym równie ciekawym i ważnym przykładem muzeoterapii są działania w Eskenazi Museum of 
Art na Uniwersytecie Indiany. Przeprowadzono tam pilotażowy program terapeutyczny dla dzieci, 
które ucierpiały w wyniku różnorodnych zaniedbań, przemocy lub innych traumatycznych prze-
żyć. Liderka programu i terapeutka Lauren King stwierdziła: „Z mojego doświadczenia wynika, że 
sztuka była naprawdę dobrym sposobem na wyrażanie siebie przez dzieci w sposób, w jaki być może 
nie byłyby w stanie wyrazić słowami”40. W jej ocenie nie jest to tradycyjnie rozumiana arteterapia, 
ale muzeoterapia, bowiem, wykorzystując tradycyjną twórczą terapię sztuką, jednocześnie pokazy-
wane są dziecięce przestrzenie muzealne. Tworzenie sztuki może pomóc ludziom wyrazić emocje, 
a oglądanie dzieł w muzeum może przypominać ludziom o osobistych doświadczeniach. Dyrektor 
Eskenazi Museum of Art, David Brenneman, oceniając program wyraził nadzieję, że pozwoli on 
uczestnikom poczuć się komfortowo i podjąć leczenie. Stwierdził: „Nie jesteśmy szpitalami, nie 
udajemy, że jesteśmy szpitalami. Ale jesteśmy miejscami bezpiecznymi”41. 

Kolejnym krajem korzystającym z prozdrowotnego potencjału muzeów jest Wielka Brytania. 
Działa tam British Association of Art Therapists‘ Museums And Galleries Specialist Interest 

36  Ibidem.
37  Ibidem. 
38  Ibidem. 
39  P. Winn, The National Gallery of Australia, Art. Therapy and Health Country Communities, 6th National 
Rural Health Conference, Canberra, Australian Capital Territory, 4–7 March 2001, https://www.ruralhealth.
org.au/papers/6_G_6_2.pdf [dostęp: 9.05.2020]. 
40  E. Hine, Eskenazi initiative provides art therapy for children, https://www.idsnews.com/article/2018/11/
eskenazi-museum-initiative-provides-art-therapy-for-children [dostęp: 20.04.2020] (tłum. R. Kotowski).
41  Ibidem.
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Group ATMAG (Brytyjskie Stowarzyszenie Terapeutów Muzeów i Galerii), które zrzesza osoby 
zainteresowane wykorzystywaniem emocjonalnego potencjału kolekcji muzeów w celach tera-
peutycznych. Według nich muzea to miejsca, w których przedmioty i artefakty są prezentowane  
i konserwowane dla ogółu społeczeństwa. Są bogatym zasobem artyzmu, opowieści i kreatywności, 
oferują inspirację i możliwości wykraczające poza uznanie sztuki. Na tej podstawie terapeuci tworzą 
projekty i programy, z którymi chcą dotrzeć do osób potrzebujących takiego wsparcia42.

Pierwszym w Polsce muzeum, które zajęło się przybliżeniem tej problematyki, jest Muzeum Narodowe 
w Kielcach, organizujące od 2018 r. cykliczne konferencje naukowe, których celem jest dzielenie się 
różnorodnymi spostrzeżeniami, obserwacjami i wnioskami badawczymi dotyczącymi zagadnień 
muzeoterapii. Wiele miejsca poświęca się zmianom w funkcjonowaniu instytucji dziedzictwa kul-
turowego, które – wykorzystując emocjonalny potencjał kolekcji – uzupełniają rolę sztuki w celach 
terapeutycznych, aby wpływać na zmiany i wzrost, zaspokajając dzięki temu potrzeby środowiska 
w celu budowania kapitału społecznego i integracji społecznej. Poruszano również temat medytacji 
jako praktyki, która pozwala zintegrować się z życiem codziennym, dla której muzeum jest miejscem 
idealnym. Zastanawiano się także nad celem tego typu terapii, wskazując na diagnozowanie potrzeb 
poznawczo-rozwojowych, emocjonalnych i manualnych, badanie wzrostu zdolności emocjonal-
no-społecznych i percepcyjno-poznawczych, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, 
frustracji i agresji oraz rozwój zdolności twórczych. Doświadczenia konferencyjne pozwoliły na 
podjęcie pierwszych prób praktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze muzeoterapii. Swego 
rodzaju wstępem do niej jest projekt Emocjonalne obrazy. Emocje na obrazach Jacka Malczewskiego 
– są to zajęcia, podczas których uczestnicy uczą się rozróżniać i definiować emocje konieczne do 
przekazywania informacji o tym, jak odbieramy świat i w jaki sposób budujemy szeroko rozumiane 
relacje. Brak umiejętności dzielenia się emocjami, rozpoznawania ich u siebie i innych (np. u osób 
najbliższych) wpływa w znaczącym stopniu na nasze stosunki z otoczeniem. Podobnie zaprzeczanie 
emocjom czy tłumienie reakcji na nie stają się przyczyną nieadekwatnych zachowań. I właśnie te 
względy stały się inspiracją do realizacji tego typu zajęć. Są one bardzo ciekawym przykładem dzia-
łalności terapeutycznej muzeum i wykorzystania zbiorów do pracy z emocjami. Ich istotą jest chęć 
pokazania, w jaki sposób muzealia i ich narracyjność wpływają na naszą percepcję i uwalniają nasze 
emocje. Próba ich zdefiniowania, nazwanie i doświadczenie w przestrzeni muzeum, staje się pewnego 
rodzaju podróżą terapeutyczną w głąb własnych potrzeb i zrozumienia siebie dzięki narzędziom, 
jakimi są obiekty muzealne, artefakty, pamiątki historyczne czy dzieła sztuki. Ciekawość uczest-
ników i utożsamianie się z postaciami na obrazach budowały swoistą relację widz ‒ obraz, dzięki 
której zmieniał się sposób patrzenia. Dzieło stawało się czymś więcej niż tylko strukturą malarską, 
zaczynało być nośnikiem emocji. Ciekawym spostrzeżeniem jest również widoczna zachodząca pod-
czas trwania zajęć zmiana w uczestnikach. Próbowali oni zrozumieć własne odczucia i opowiedzieć  
o nich lub, jak w przypadku najmłodszych, narysować wydarzenie odpowiadające danej emocji, 
co jest potwierdzeniem interakcji i oddziaływania obiektów muzealnych na widzów. Inną propo-
zycją są zajęcia Uważność, prowadzone według strategii 5‒4‒3‒2‒1, tak aby każdy uczestnik mógł 
skoncentrować się na świadomym odczuwaniu swoich zmysłów. Równocześnie przestrzeń muzeum 
została zaadaptowana (zwłaszcza na spotkaniach indywidualnych) jako miejsce, w którym można 
skupić się na sobie, swoich wewnętrznych przeżyciach, odczuciach czy problemach. Wybierane przez 
uczestnika dzieło sztuki pokazywało jego preferencje formalne, indywidualizm, a czasem stawało 
się również pretekstem do rozmowy o sztuce lub odwoływało się do zapomnianych przeżyć, które 
tłumaczyły wybór danego obrazu. W toku zajęć przywoływanie konkretnych miejsc lub członków 
rodziny pokazywało, jak siatka skojarzeniowa zostaje coraz bardziej rozbudowana, a wnioski stają się 
kompilacją przeżyć uczestnika. Czasem jednak okazywało się, że potrzeba akceptacji i potwierdzenia 

42  Art Therapy in Museums and Galleries, http://www.atmag.org/?page_id=41 [dostęp: 9.05.2020]. 
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„zasadności” swojego wyboru jest zbyt silna, aby od razu przystąpić do ćwiczenia. Dorośli często 
wycofywali się z własnych opinii czy wyborów, pojawiały się poczucie winy i wątpliwości: czy 
dobrze wywiązali się z zadania, czy to była dobra odpowiedź, chyba nie powinnam tak czuć, tak 
nie powinnam myśleć. Dopiero kiedy otrzymywali potwierdzenie, że ich wybory są słuszne, ponie-
waż mają do nich prawo, sytuacja zmieniała się i można było kontynuować ćwiczenie. Czasem jednak 
blokada emocjonalna była zbyt silna i uczestnik wybierał inny niż pierwotnie obraz. Ta forma pracy  
z widzem pokazała, że odbiorcy potrzebują akceptacji swoich wyborów, dającej poczucie bezpieczeństwa. 
Prowadzenie warsztatów z uważności w muzeum pokazało także uczestnikom przestrzeń muzealną  
z innej strony (zdejmowanie butów podczas ćwiczenia oddechu, swobodna postawa, zrelaksowanie), 
często nieznanej i mniej formalnej. 

Uzupełnieniem obserwacji z realizowanych zajęć są także przeprowadzone ankiety, których celem było 
sprawdzenie, jakie obrazy najczęściej wybierają uczestnicy i dlaczego, a także czy potrafią nazywać emocje. 
Młodzież trafnie grupowała ich nazwy opisujące różną intensywność stanów emocjonalnych. Najlepsze 
rezultaty uzyskały w grupie: wstręt, wściekłość, groza – kolejno 81%, 85%, 86%. Wynik ten pokazuje 
najważniejsze ewolucyjnie emocje, które są potrzebne do przetrwania. Najmniej osób trafnie przyporząd-
kowało zadumę do kategorii cierpienie ‒ 49%, najczęściej myląc ją z lękiem. Najczęściej wybieranym 
obrazem był Wieczorna tęsknota. Paryż Gustawa Gwozdeckiego, Piorun Włodzimierza Kuglera oraz 
Ojciec i córka w syberyjskiej kopalni Artura Grottgera. Obrazy te, tak różne od siebie, pokazały zupełnie 
niekompatybilne wybory uczestników ankiety. Z jednej strony „strach przed nieznanym” i „piękno 
świateł nocą” na obrazie Gwozdeckiego, z drugiej „baśniowość”, „ciekawość”, „odkrywanie tajemnic”, 
„coś mistycznego, dającego adrenalinę” oraz „ smutek i rozpacz” u Grottgera.

Muzeum Narodowe w Kielcach nie jest jedyną instytucją w Polsce, która aktywnie angażuje się  
w muzeoterapię, wykorzystując swój potencjał miejsca sprzyjającego włączeniu społecznemu, dostępnego 
i inspirującego, a także bogatego w źródła spotkań z obiektami i różnymi środowiskami Wciąż poja-
wiają się coraz liczniejsze inicjatywy prowadzenia tego typu działalności. Analizując oferty edukacyjne 
poszczególnych muzeów można znaleźć przykłady podobnych projektów, które wpisują się w obszar 
muzeoterapii. Podejmowane działania przynoszą efekty; coraz częściej pojawiają się dowody na war-
tość psychoterapeutyczną muzeów. Wyniki badań sugerują, że otoczenie muzeum pomaga odbiorcom 
w refleksji nad uczuciami i doświadczeniami, ułatwia interakcję między członkami grupy, zachęca 
do niezależności, wspiera motywację i kreatywność oraz pomaga czuć się docenionymi. Stanowi to  
z pewnością zachętę dla psychoterapeutów sztuki, by rozważyć wykorzystanie terapeutycznych korzyści 
tak bogatego zasobu kulturowego, jakim są muzea, dla których funkcja terapeutyczna może stać się nową 
misją nawiązującą do starożytnej idei musejonu.
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Dorota Folga-Januszewska 

Jak zmienia się muzeum? 

Historia muzeów na terenach historycznych ziem polskich oddaje większość zjawisk, które kształtowały 
niezwykłe zjawisko dokumentowania cywilizacji, uporządkowanej kolekcjami. Zrozumienie wyjątko-
wości i niezwykłości instytucji, jaką jest „muzeum”, warunkuje refleksję nad własną tożsamością, bez 
względu na to, czy interesować nas będzie historia ludzkości, natura czy dzieje wyobraźni, dzięki której 
istnieją wszelkie sztuki, literatura, muzyka. Muzea przenoszą z przeszłości do przyszłości wszystko, co 
jest w polu naszych zainteresowań, co zresztą znakomicie oddaje pojęcie głównej roli muzeów – opieki 
nad dziedzictwem, zapewnienia trwania różnych koncepcji, zjawisk, zdarzeń, wyobrażeń. 

Stawiając pytanie „jak zmienia się muzeum”1, w istocie pytamy o to, jak zmieniła się rzeczywistość. 
I to właśnie wąskie przejście z czasu przeszłego do teraźniejszego, często wręcz niezauważalne, jest 
i miejscem, i zagadnieniem, któremu poświęcone jest każde muzeum. Inaczej ujmując: muzeum to 
forma łączenia teraźniejszości z przeszłością, tak konstruowana, aby można było zatrzymać, a nawet 
zawrócić czas, jednocześnie nie zmieniając jego biegu. Niemożliwe? Możliwe i właśnie oddające 
istotę rzeczywistości, którą już od ponad stu lat opisują prawa fizyki – teoria kwantowa i falowa2. 
Spójrzmy zatem przez chwilę na muzeum jako obiekt teorii i doświadczeń, pamiętając zarazem, że 
sformułowane teorie nierzadko mają wpływ na to, co widzimy w doświadczeniu.

Muzeum i wyobrażenia o rzeczywistości

Jeśli przyjmiemy, że muzeum zmienia się tak, jak wyobrażenia o rzeczywistości, dostrzeżemy wtedy 
specyficzne i absolutnie wyjątkowe cechy muzeum jako formy bytu materialnego, który ma sens 
tylko wtedy, gdy towarzyszą mu wartości niematerialne, które choć są zmienne, służą rozumieniu roli 
materialności doświadczanych form i zjawisk. Obserwując ewolucję muzeum dokumentowaną przez 
ponad 2500 lat (od czasów, gdy muzeum było wzgórzem, miejscem obserwacji, potem miejscem 
kultu, w końcu częścią instytucji edukacyjnych, ale też biblioteką, księgą, encyklopedią – po prostu 
zbiorem tekstów i obrazów, a z czasem także przedmiotów wytwarzanych przez człowieka i śladów 
natury tej bliskiej – ziemskiej i tej dalszej – kosmicznej, aż stało się formą instytucjonalną, pojęciem 
konceptualnym, bazą danych, repozytorium cyfrowym, obszarem terapii i mediacji, a przede wszyst-
kim od samego swego początku do dzisiaj, ważną formą niekonwencjonalnej edukacji3), dojdziemy 

1  Zagadnienie zmian w muzeach jest coraz częściej komentowanym zagadnieniem, por. Museums and the 
Challenge of Change: Old Institutions in a New World, red. G. Black, Routledge 2021; tam przy poszczególnych 
artykułach wcześniejsza literatura przedmiotu. 
2  W książce Kwantowa rzeczywistość Jim Baggott, powołując się na Krytykę czystego rozumu Immanuela Kanta, pisze: 
„To, że nie możemy dostrzec rzeczywistości takiej, jaka jest naprawdę, nie oznacza, że przestała istnieć”. Ta ciekawa 
konstatacja uświadamia, że pojęcie „rzeczywistości”, podobnie jak pojęcie „muzeum” nabrało w XVIII w. innego 
znaczenia i ten proces zmian wpłynął na wiele zjawisk w wymiarze społecznym i kulturowym. Łączność między 
fizyką, metafizyką (czyli tym, co jest „po fizyce”), etyką, estetyką i psychologią prowadziła do podobnych dylematów 
jak dwoistość – kwantowa i falowa – zjawisk, które nas otaczają. Dostrzeżenie tej dwoistości i uświadomienie 
sobie jednoczesności odmiennych procesów może być z sukcesem przeniesione do świata kultury, w tym do teorii 
organizacji muzeów. Por. J. Baggott, Quantum Reality: The Quest for the Real Meaning of Quantum Mechanics 
– a Game of Theories, Oxford 2020, wyd. w jęz. polskim: J. Baggott, Kwantowa rzeczywistość. W poszukiwaniu 
prawdziwego znaczenia mechaniki kwantowej, tłum. U. i M. Seweryńscy, Warszawa 2021, s. 55.
3  Pisałam o tym w: D. Folga-Januszewska, Dzieje pojęcia muzeum i problemy współczesne – wprowadzenie do dyskusji 
nad nową definicją muzeum ICOM, „Muzealnictwo” 2020, t. 61, s. 39–57.
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do wniosku zaproponowanego na samym początku. Muzeum zmienia się tak, jak wymaga tego – nie 
zawsze uświadomiona – potrzeba zapisu wyobrażeń o rzeczywistości. Tym samym muzeum nie 
tylko dokumentuje, ale samo jest dokumentem czasu, o ile potrafimy tę rejestrację odczytać. 

Pojęcie „muzeum” należy do grupy najstarszych słów, powszechnie używanych od ok. VI w. 
przed Chr. w kulturze greckiej i łacińskiej. Obecnie słowo „muzeum” funkcjonuje w blisko 3000 
z 6500 języków używanych na świecie na początku XXI w.4 Jest więc uprawniona próba opisu 
zmian znaczenia tego pojęcia w bardzo szerokim ujęciu, w różnych kontekstach kulturowych  
i w odniesieniu do różnych okresów historycznych. Jeszcze stosunkowo niedawno, opisując 
dzieje muzeum, autorzy sugerowali, że XVIII w. w Europie był czasem narodzin tej instytucji. 
Już jednak w latach 90. XX w. pogłębione studia nad historią zmiany rozumienia pojęcia „mu-
zeum” przyniosły rejestr źródeł wskazujących, jak niezwykle głęboko pojęcie to ugruntowane 
jest w kulturze wywodzącej się z tradycji greckiej i rzymskiej, jak dokonywał się jego rozwój 
w ciągu kolejnych piętnastu stuleci oraz jak skutecznie właśnie w wieku XVIII i XIX pojęcie 
„muzeum” powędrowało dalej w świat w wyniku kolonizacji, wypraw, ale też odzyskiwania 
i opisywania tożsamości kulturowej różnych grup narodowościowych, społecznych i badań 
etnologicznych i antropologicznych5. Ciekawe jest również to, jak szybko i skutecznie zostało 
zaakceptowane i jest rozwijane w różnych kulturach oraz jaki ma realny wpływ na atrakcyjność 
kulturową określonych miejsc i obszarów6. 

Przypomnienie semantycznego kontekstu pojęcia „muzeum” jest niezbędne, aby zrozumieć współ-
cześnie proces zmian i próbować wyobrazić sobie jego kulturowe konsekwencje. 

W największym skrócie możemy dzisiaj powiedzieć, że „muzeum” to słowo, które określa zarazem 
miejsce, proces, pojęcie literackie, organizację, instytucję i zasób (zbiór) świadomie wybrany z ob-
szarów dziedzictwa materialnego i niematerialnego, który staje się „dobrem wspólnym” w wyniku 
udostępnienia świadomie gromadzonej wiedzy, obiektów i emocji.

Muzeum mediator: edukacja emocji, emocje edukacji

W procesie opisu muzeum trzeba zwrócić szczególną uwagę na emocje. Stąd teza, że najistotniejsza 
zmiana, jaka dokonuje się na naszych oczach, dotyczy właśnie zrozumienia, że muzeum jest obsza-
rem emocji sterowanych i uporządkowanych według pewnego klucza i że sposób wyzwalania tych 

4  System tłumaczeń Itself tools umożliwia obecnie tłumaczenia on-line przy użyciu sztucznej inteligencji ze 
104 języków. Na końcu artykułu znajduje się aneks zawierający tłumaczenie słowa „muzeum”, warto zwrócić 
uwagę na ciekawą trwałość rdzenia tego słowa na przestrzeni ponad 2000 lat i jego występowanie w większości 
języków. 
5  Bogata literatura nt. źródeł pojęcia i historii muzeum znajduje się m.in. w: Słownik encyklopedyczny 
muzeologii, red. A. Desvaillèes, F. Mairesse, red. nauk. wyd. polskiego D. Folga-Januszewska,  
tłum. K. Bartkiewicz, t. 22, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2020, 
s. 821–876.
6  W 1975 r. ukazała się książka K. Hudson, A Social History of Museums. What the Visitors Thought, 
London 1975. Hudson antycypował wiele zjawisk, które nieco później sprowokowały „Nową Muzeologię” 
i zapowiadały zmiany w muzeach, którym poświęcony jest niniejszy artykuł. Trzeba było jednak kolejnej 
dekady, aby zrozumieć takie sformułowania autora jak to, że wejście do muzeum jest jednym z „praw 
człowieka”, a samo muzeum „rozjemcą” w konfliktach (rozdział: Entry as a right, s. 48–72).
Nowa Muzeologia (termin spopularyzowany przez książkę: The New Museology, ed. P. Vergo, London 1989), 
z czasem oznaczać zaczęła międzynarodowy ruch na rzecz zmian zarówno w nauce o muzeach, jak i samym 
muzealnictwie, wspierany przez ICOM: Mouvement international pour une nouvelle Muséologie – ICOM – 
ICOM [dostęp: 12.10.2021].
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emocji ma rzeczywisty wpływ na dobrostan7 pojedynczych osób i różnych społeczności na całym 
świecie oraz na sposób porozumienia, komunikacji między nimi8. W tym sensie muzeum współ-
czesne jest mediatorem odpowiedzialnym za formę i treść przekazu kulturowego, który kształtuje 
relacje społeczne. 

Powyższe sformułowanie nie bierze się z teorii, lecz z obserwacji prowadzonych obecnie w dużym 
natężeniu. Obserwacje te obejmują reakcje ludzi, często całych środowisk lub regionów, wynikające 
ze zmian społecznych i politycznych powodowanych przez zmiany klimatyczne w ujęciu globalnym. 
Nie istnieje już świat, który znaliśmy z poprzednich dekad, świat państw ograniczonych granicami, 
zamkniętych w swoich językach i tradycjach. Nawet jeśli takie sztuczne ograniczenia narzucone przez 
nierozumiejących świata polityków są czasowo egzekwowane, rozpadają się po pewnym czasie pod 
naporem naturalnych modyfikacji naszych genów, otoczenia, migracji kultur, zmian cywilizacyjnych 
i wymiany informacji. 

W tym właśnie świecie nieustannej dynamicznej zmiany muzeum zyskuje nową rolę – staje się 
ze względu na właściwą sobie akumulację śladów pamięci dowodem na to, że kolekcjonowanie 
obiektów9 materialnych i niematerialnych jest jednym z najważniejszych procesów zachowania 
ciągłości, czyli podstawą rozumienia kształtujących nas procesów. Nie istnieje jednak kolekcjono-
wanie nieemocjonalne, byłoby to po prostu fizjologicznie niemożliwe. Tak jak w procesie edukacji 
muszą być aktywowane właściwe grupy neuronów i synaps, aby przez ich połączenie pojawił się 
zapis pamięci, podobnie w skali większej muszą być dokonywane wybory, podejmowane decyzje, 
aktywowane środki, aby całość tego procesu zamieniła się we wspomniane miejsce, obszar, proces, 
organizację zwaną muzeum. 

Z tego wynika ważny czynnik współczesnej nam zmiany „muzeum” – jest nim świadomie projek-
towany łańcuch emocji, na który składają się pytania, kryzysy wiedzy i odkrycia rozwiązań.

W kontekście społecznym muzeum musi więc być dzisiaj centrum edukacji o zmianie, realizowanej 
na bazie przeszłości jako punktu „odejścia”. I to jest właściwie najważniejsza dzisiaj, moim zdaniem, 
cecha współczesnego muzeum: uświadomienie nieodwracalności zmiany na podstawie zacho-
wanych i uporządkowanych metodycznie, badawczo i ekspozycyjnie dowodów z przeszłości. 
I nie ma tu znaczenia, czy będzie to muzeum regionu, przyrody, techniki, bajek czy muzeum kaźni 
i męczeństwa. Znaczenie ma metoda i sposób udostępnienia spełniające kryteria etyki wiedzy i per-
cepcyjnej dostępności10. Co ciekawe, w tej wielkiej rodzinie muzeów specyficzną rolą pełnią muzea 
sztuki współczesnej, instytucje, w których nierzadko pokazywane są dzieła i działania artystyczne 
wyprzedzające swój czas, a przez to prowokujące i dające do myślenia. 

7  Pojęcia dobrostanu nie należy tu rozumieć jako synonim szczęścia, zabawy czy satysfakcji, lecz raczej jako 
kategorię psychiczną powiązaną z obszarem społeczno-ekonomicznym, odnoszoną do pojedynczych ludzi i ich 
doznań w wyniku przebywania w muzeum. Do tego zakresu należy zarówno poruszanie i wyjaśnianie tematów 
trudnych (muzea prezentujące i interpretujące trudną historię), organizowanie przestrzeni sprzyjającej refleksji 
w muzeum, jak i organizacja działań zwanych muzeoterapią. Por. także: A. Mirski, Dobrostan jako kategoria 
społeczna i ekonomiczna, „Państwo i Społeczeństwo” 2009, IX, nr 2, s. 169–189. O roli muzeoterapii patrz 
przypis 11. 
8  Por. D. Keltner, K. Oatley, J.M. Jenkins, Understanding emotions, Hoboken 1993; wznowienia: 2003, 2008, 
2011, 2019. Ukazało się nowe wydanie polskie: D. Keltner, K. Oatley, J.M. Jenkins, Zrozumieć emocje,  
red. K. Imbir, tłum. M. Guzowska, Warszawa 2021. Publikacja zawiera bogate materiały ukazujące ogrom 
badań nad zagadnieniem wpływu emocji na odbiór i pamięć zjawisk, por. w polskiej edycji zestawienie 
bibliografii, s. 463–572. 
9  W rozumieniu obiektów zainteresowania.
10  O neuromuzeologii dalej w niniejszym eseju, s. 348.
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Muzeoterapia

Presja zmian oraz jednoczesne uświadomienie wyjątkowości kontekstu muzeum jako obszaru, w którym 
obowiązują inne prawa i zasady działania niż te obecne „na zewnątrz”, skłoniły wielu badaczy i muze-
alników, aby w muzeum praktykować działania terapeutyczne, nazwane muzeoterapią. Muzeoterapia 
definiowana jest jako „zespół działań o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym wykorzystujących 
zbiory, narracje, przestrzenie i miejsca, którymi dysponują muzea. Osoby prowadzące muzeoterapię 
korzystają z doświadczeń psychologów, medyków, pedagogów, a także doświadczeń neuromuzeologii. 
Celem muzeoterapii jest wskazanie, w jaki sposób muzea mogą uczestniczyć w poprawie dobrostanu, 
zdrowia i stabilizacji emocjonalnej, w tym poszukiwaniu tożsamości poprzez kontakt z kulturą, sztuką 
i otaczającą człowieka naturą”11. Z punktu widzenia długiej historii muzeów – nie jest to zjawisko 
bezprecedensowe. Wystarczy sięgnąć do starożytnej greckiej tradycji muzejów jako festiwali poezji  
i muzyki, czy wręcz ich misteryjnej roli, aby zdać sobie sprawę, że potrzeba oczyszczenia, uspokojenia, 
skupienia (zwanego dzisiaj uważnością) była naturalną potrzebą człowieka myślącego i czującego. 

W tej tradycji napotkamy zresztą jeszcze inny zapomniany źródłosłów muzeum – imię Muzajosa, 
zwanego też Muzeus(z)em. W niewielkim scenicznym poemacie Eurypidesa Rhesus (450 r. przed 
Chr.) w kontekście wielkich misteriów pojawia się imię Muzeusa (Muzajosa, Μουσαῖος) – „święto-
bliwego i najmądrzejszego wśród mężczyzn” – poety, muzyka, filozofa, męża wielkiej wiedzy, udu-
chowionego i uzdolnionego. Siedemdziesiąt lat później (380 r. przed Chr.) Platon w Ion napisze, że 
Orfeusz i Muzeusz, a przede wszystkim Homer, byli źródłem inspiracji poetów, a ich utwory studnią 
poezji12. W późniejszej literaturze pojawią się jeszcze trzy postaci Muzajosów. Wszystkie związane  
z poezją, religią, oczyszczeniem, powiedzielibyśmy dzisiaj – terapią sprzyjającą uwolnieniu wyobraźni. 

Powrót do tej tradycji jest także symptomem zmiany we współczesnym muzeum, a w misję muzeów 
w różnych częściach świata13 wpisane zostaje wspomaganie dobrostanu14. 

Muzeum Narodowe w Kielcach wdrożyło cykl działań15, które łączą specjalistów różnych obszarów 
muzeologii, medycyny, psychologii i nauk o kulturze, aby przywrócić tę praktykę, a kolejne trzy 
zorganizowane tam konferencje znakomicie pokazują, jaki kierunek przybiera współczesne wyko-
rzystanie muzeum do „uzdrowienia” relacji osobistych i społecznych. 

Warto zwrócić uwagę na ten psychiczny aspekt praktyk muzealnych, ponieważ po części prowadzi do na-
stępnej fazy – zmiany muzeów powiązanej z wyhamowaniem „rozwoju” na rzecz przywrócenia „równowagi”.

11  Taki zapis definicji (autorzy hasła: D. Folga-Januszewska i R. Kotowski) znajdzie się w przygotowywanym 
nowym słowników terminów muzeologicznych (ukaże się jęz. angielskim i francuskim w wydawnictwie 
Routledge w 2022 r.) pod red. F. Mairesse’a. Na temat muzeoterapii por. Museotherapy. How Does it Work? 
Museum as a Place of Therapy, ed. R. Kotowski, E.B. Zybert, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2022–
2023 [w przygotowaniu].
12  „A poeta znowu także jeden na drugim wisi i boga z niego w siebie bierze, jedni z Orfeusza, drudzy 
z Muzajosa”, cyt. za: Platon, Hippiasz Mniejszy. Hippiasz Większy. Ion, przekład, wstęp, objaśnienia, ilustracje  
W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 165. 
13  Działania na rzecz muzeoterapii zostały wdrożone m.in. w Montreal Museum of Fine Arts w Kanadzie: Art 
therapy and health | Montreal Museum of Fine Arts, http://mbam.qc.ca [dostęp: 11.01.2022], zainicjowano tę 
działalność warsztatami arteterapii. 
14  Learn how to activate the well-being, Network of European Museum Organisations, https://www.ne-mo.
org/news/article/nemo/learn-how-to-activate-the-well-being-potential-of-your-museum-in-the-next-nemo-
international-trainin.html [dostęp: 11.01.2022].
15  W Muzeum Narodowym w Kielcach odbyły się trzy konferencje: Ogólnopolska konferencja naukowa 
„Muzeoterapia”, 11–13.04.2018; „Muzeoterapia, jak to działa?”, 26.11.2019 oraz III Ogólnopolska 
konferencja „Muzeoterapia” 18–19.10.2021, http://mnki.pl [dostęp: 11.01.2022]. Po drugiej konferencji 
ukazała się książka Museotherapy. How Does it Work?, op. cit.
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Muzeum i zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój muzeum

Realizując swoją misję, muzeum musi dzisiaj działać w systemie zaleceń „zrównoważonego rozwo-
ju”. Pojęcie to ma podobny ciężar gatunkowy jak trwająca przez wieki dyskusja między platońską  
a arystotelejską interpretacją świata. Dlatego charakter dysputy jest bardzo ogólny, ale dotyczy kon-
kretnych zadań i ściśle określonego w danym momencie i miejscu sposobu ich realizacji. W obszarze 
muzealnym można przyjąć, że synonimem „zrównoważonego rozwoju” jest fraza „Już więcej nie 
szkodzić” i uznać ją za metaforę misji muzeów.

Nie jest łatwo określić i ocenić, w jaki sposób i w jakim porządku następstw współczesne muzeum 
powinno ten zrównoważony rozwój realizować. Kiedy bardziej wnikliwie przyjrzymy się działaniu 
każdego muzeum może się okazać, że w samej definicji współczesnego muzeum ten zrównoważony 
rozwój jest zawarty. W swojej codziennej praktyce to właśnie muzea najwcześniej zaczęły wdrażać te 
zasady. Przypomnieć warto koncepcję konserwacji prewencyjnej (zapobiegawczej), której realizację 
w Polsce zawdzięczamy w dużej mierze prof. Andrzejowi Tomaszewskiemu i proponowanym przez 
niego metodom zapobiegania degradacji środowiska16. Pojęcie prewencji w miejsce pojęcia rozwoju 
zdaje się być także istotą dokonującej się obecnie zmiany. 

Doświadczenia muzealników i kolekcje muzeów są cennym źródłem wiedzy o tym, czego nie należy 
robić. Muzea pozwalają „zobaczyć” i „poczuć” – co stało się w przeszłości, co i dlaczego zniknęło,  
a co się pojawiło. Taka wizualna i sensoryczna prezentacja in situ, odpowiednio objaśniona, opisana, 
opowiedziana, nienachalna, nieobowiązkowa, niewykonywana pod presją obowiązku szkolnego 
zostaje na dłużej w pamięci niż sformalizowana, kilkudziesięciominutowa lekcja w szkole. 

W tym sensie każde współczesne muzeum powinno być muzeum zrównoważonego rozwoju, 
miejscem refleksji nad różnymi drogami rozwoju cywilizacji, ale zarazem miejscem wyboru 
i dokumentowania współczesności. Kolekcje muzealne są bowiem właściwie jedynym na Ziemi 
depozytem wartości docenionych, opisanych i wyjętych z pierwotnych kontekstów. 

Problemem jest oczywiście to, że pojęcie „zrównoważony rozwój” ma podobny charakter jak pojęcie 
„sztuka” – każdy wie i wyczuwa, o czym mówimy, lecz kiedy próbujemy pojęcia te zdefiniować, tracą 
konkretny sens i rozróżnialne granice. Pozostają pięknym i optymistycznym hasłem funkcjonują-
cym w sferze emocji, ale też polityki. Pisał już o tym dylemacie Michael R. Redclift kilkanaście lat 
temu17, nazywając „rozwój zrównoważony – oksymoronem czasu dorastania”18 i zwracając uwagę 
na wymiar etyczny, prawny i filozoficzny tego pojęcia. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło  
i po Konferencji Generalnej ICOM w Kioto w 2019 r.19 zrównoważony rozwój stał się także klu-
czowym zaleceniem w środowisku muzeów jako instytucji publicznych, edukacyjnych, pełniących 
funkcje mediacyjne i ochronne. Zresztą Redclift niejako przewidział to, pisząc w podsumowaniu 

16  Poświęcona temu zagadnieniu jest m.in. publikacja: Konserwacja zapobiegawcza środowiska, t. 1,  
red. Z. Kobyliński, J. Wysocki, seria: „Archaeologica Hereditas”, Warszawa 2012. Wstęp do publikacji 
poświęcony jest koncepcjom prof. Andrzeja Tomaszewskiego. W tomie tym pisałam o zagadnieniach dzisiaj 
odnoszonych do muzeów: D. Folga-Januszewska, Zapobiegawcza konserwacja czasu, czyli o muzeach  
[w:] Konserwacja zapobiegawcza…, op. cit., s. 51–56. W 2014 i 2015 r. ukazały się t. 2 i t. 3 poświęcone 
krajobrazowi kulturowemu i ochronie dziedzictwa niematerialnego. 
17  M.R. Redclift, Rozwój zrównoważony (1987–2005) – oksymoron czasu dorastania / Sustainable Development 
(1987–2005) – an Oxymoron Comes of Age, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 
2009, vol. 4, nr 1,  s. 33–50. 
18  Tłumaczenie na j. polski jego tekstu w: ibidem, s. 1.
19  Przebieg sesji poświęconej tematowi zrównoważonego rozwoju dostępny on-line: Plenary Session: Curating 
Sustainable Futures Through Museums, https://www.youtube.com/watch?v=De09l9Gp3vI [dostęp: 16.10.2016].
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swych krytycznych rozważań, że „potrzebujemy zbadania sposobu, w jaki nowe znaczenia wpływają 
na konstrukcje kulturowe, które wiążemy ze środowiskiem”20. 

Muzeum rozszerzone, odpowiedzialność muzeów za otoczenie

Te badane sposoby stały się w ciągu ostatniej dekady XXI w. przedmiotem wielu refleksji i ich analiza 
doprowadziła do ciekawych konkluzji. Dotyczą one ważnej zmiany charakteru pracy współczesnego 
muzeum. Można powiedzieć, że jest to przywrócenie najstarszej funkcji greckiego muzejonu jako 
wzgórza, z którego rozciąga się widok na otoczenie. 

Punktem wyjścia była odpowiedź na pytanie, jaki wpływ mają muzea na środowisko/otoczenie 
bardzo szeroko rozumiane jako społeczne, kulturowe i naturalne? Jaki wpływ mają muzea na 
sposób rozumienia świata i na codzienne zachowania ludzi? Inaczej mówiąc – na czym polega 
odpowiedzialność muzeów za krajobraz, aby wykorzystać sformułowanie tytułu Rezolucji ICOM 
z Mediolanu uchwalonej w 2016 r.21 Jedna z pierwszych odpowiedzi była zaskakująca chyba nawet 
dla samych muzealników. Okazało się, że wpływ ten można i trzeba oceniać nie tylko w kategoriach 
nauk o kulturze, lecz także z punktu widzenia ekonomii. Badania prowadziły do konkluzji, że 
najszybciej i najbardziej obiektywnie wpływ muzeów na otoczenie można „policzyć” jako stymu-
lację rozwoju gospodarczego poprzez ochronę dziedzictwa i dynamizację działań lokalnych w tym 
zakresie, a co więcej, ocenić je jako realny dochód dla regionu. To było zaskoczenie, badania więc 
powtórzono, realizując w dziewięciu krajach projekt we współpracy OECD i ICOM, wspierany 
przez miejscowe władze zarówno samorządowe, jak i państwowe22. Rezultatem projektu była 
publikacja tzw. przewodników dla samorządowców, organizatorów muzeów i dla tych, którzy 
w muzeach pracują. 

20  Ibidem, s. 49.
21  Por. The Responsibility of Museums Towards Landscape, Rezolucja nr 1, The 31st General Assembly 
of ICOM, 9.07.2016 oraz kolejna: Shenzhen Declaration on Museums and Collections – UNESCO 
High Level Forum on Museums, 10–12 November 2016 (Presentation on Shenzhen Declaration on 
Museums and Collections, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/01_
ADGpresentation.pdf [dostęp: 16.10.2021]); oba akty omawiane, cytowane i komentowane w: Extended 
Museum in Its Milieu, red. D. Folga-Januszewska, t. 18, seria „Muzeologia”, Kraków 2018, s. 9–18. 
Por. także: A. Garlandini, ICOM Milan 2016, The New Responsibilities of Museums towards Landscape, 
https://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/02/ICOMItalia.MuseumInternational.Articolo.
AlbertoGarlandini.pdf [dostęp: 16.10.2021].
22  Projekt rozpoczął się w ramach „20th International Scientific Conference on Economic and Social Development 
w Pradze w 2017 r. Powstał tam pomysł zbadania wpływu muzeów i kultury jako działań stymulujących procesy 
gospodarcze, przebiegający w kilku etapach, zrealizowany także w Polsce. Jego kontynuacją było stworzenie przez 
OECD oraz ICOM wspólnego projektu pod nazwą Culture and Local Development. Maximising the Impact. 
Guide for Local Goverments, Communitioes and Museums, w trakcie którego w dziewięciu krajach, w tym  
w Polsce, przeanalizowano relacje muzeów z ich organizatorami, władzami samorządowymi wszystkich szczebli, 
lokalnymi społecznościami, wpływ tych muzeów na rozwój gospodarczy otoczenia i ruch turystyczny, kształtowanie 
modelu edukacji i kontakt z ośrodkami edukacyjnymi wszystkich poziomów w danym regionie. Ze strony polskiej 
projekt dofinansowany był przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynowało go Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, a badania prowadzone były przez zespół pod kierunkiem Moniki Murzyn-Kupisz 
(Uniwersytet Jagielloński). W skład zespołu wchodzili: Jarosław Działek (Uniwersytet Jagielloński), Katarzyna 
Gorczyca (Uniwersytet Jagielloński) i Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Pierwsze rezultaty 
badań zreferowane zostały na konferencji OECD i ICOM w Wenecji w grudniu 2018 r. oraz w kwietniu 2019 r.  
w Wilanowie. We wrześniu 2019 r. wraz z Joaną Sousa Monteiro zreferowałyśmy wstępne rezultaty projektu. 
Jednym z nich była publikacja przewodnika dla muzeów i samorządów, wydanego w dziewięciu językach, np. 
w japońskim. Polska publikacja ukazała się jako: Kultura w rozwoju lokalnym. Jak muzea zmieniają nasze otoczenie, 
red. merytoryczna D. Folga-Januszewska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, OECD, ICOM, Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2021.
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Wpływ muzeum na rozwój gospodarczy otoczenia 

Tego typu podejście do roli muzeum w otoczeniu, już wcześniej dostrzegane przez przemysł turystycz-
ny, stało się niewątpliwym czynnikiem zmieniającym tryb działania tych instytucji. Do wcześniej 
często opisywanej relacji muzeum – zwiedzający, dodano trzecią komponentę: beneficjentów istnienia 
muzeum, niebędących jednak jego publicznością. Obecność muzeum w określonym otoczeniu – 
mieście, miejscowości, rezerwacie przyrody – staje się czynnikiem stymulującym z jednej strony 
działalność gospodarczą (gastronomia, hotelarstwo, transport, wydawnictwa, pamiątki, a nawet 
centra handlowe), ale z drugiej strony – aktywującym edukację, badania, rozwój terenowy i archi-
tektoniczny bliskiego otoczenia i regionu, dbałość o wygląd przestrzeni, która to muzeum otacza. 
Partnerami w tym procesie są nie tylko muzealnicy i organizatorzy muzeów, ale przede wszystkim 
sąsiedzi, czyli miejscowa społeczność, władze samorządowe różnego szczebla, grupy wyznaniowe, 
stowarzyszenia, fundacje, szkoły i lokalne ośrodki edukacyjne, a w końcu osoby prywatne, które 
widząc taką postawę muzeum, przyjmują rolę mecenasów, sponsorów, a czasem po prostu wolonta-
riuszy wspierających działania muzeum. 

Muzeum partycypacyjne

I kiedy proces ten staje się naturalnym działaniem otaczającym instytucję kultury, pojawia się 
kolejny ważny element działania muzeów – model partycypacyjny23 jako warunek muzeum 
świadomego. Znakomicie przedstawia to zagadnienie książka podsumowująca współpracę mu-
zealników z miejscową społecznością w trakcie tworzenia programu i budowy Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku. Na stronie tytułowej znajduje się następujący zapis: „Dziękujemy 
sąsiadom Muzeum za wspólne działania, których efektem jest nasza publikacja”24, zaś we 
wprowadzeniu Janusza Byszewskiego i Beaty Nessel-Łukasik czytamy opis założeń i realizacji 
programu, którego istotą było tworzenie „wspólnoty” sztuki, muzeum i życia codziennego 
jako „kreacji zbiorowej”25. Wielość metod i sposobów zatrzymania uwagi, wyzwolenia emocji, 
przekształcenia tych emocji w konkretne działania, zilustrowana została opisem warsztatów 
i spotkań realizowanych w i wokół muzeum. 

Zagadnienie partycypacji w ustalaniu modelu funkcjonowania muzeum było od wielu lat 
przedmiotem badań i dyskusji26, można nawet zaryzykować twierdzenie, że zjawisko to bez swej 
nazwy było obecne od kiedy istnieją kolekcje i muzea upubliczniane w różny sposób. Z całą 
pewnością nastąpiła jednak zmiana ilościowa i jakościowa po wejściu w życie rozważań tzw. 
Nowej Muzeologii. Społeczny wymiar muzeum, który od początku XXI w. bywa określany jako 
demokratyzacja instytucji, w wielu krajach i miejscach, jak w przywoływanej książce estońskich 
badaczek27, polegał na stworzeniu konkretnych metod współpracy z publicznością, wcześniej 
niebywającą w muzeum. Publicznością, którą trzeba było zachęcić do przekroczenia progu in-
stytucji, ale też do przekroczenia wielu wewnętrznych progów związanych ze statusem osoby, 
edukacją, wychowaniem, odmiennością kultury. Ułatwieniem stała się w pierwszej dekadzie  

23  Opisany wzorcowo w publikacji: Muzeum relacyjne przed progiem/za progiem, red. J. Byszewski, B. Nessel- 
-Łukasik, Sulejówek 2020. 
24  Ibidem.
25  Ibidem, s. 18–20. 
26  Democratising the Museum: Reflections on Participatory Technologies, ed. P. Runnel, P. Pruulmann-Vengerfeldt, 
Frankfurt am Main 2014.
27  Ibidem.
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XXI w. coraz szerzej promowana cyfrowa oferta muzeów, zwłaszcza ta, w której uczestnicy 
otrzymali miejsce do wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami (często krytycznymi)28. 

W końcu drugiej dekady XXI w. wymiar partycypacyjny stał się jednym ze wskaźników kwalifiku-
jących aktywność muzeum i wpływających na ocenę jego działalności oraz na decyzję o przyznaniu 
dotacji pochodzących z pieniędzy publicznych29.

Cyfrowy feedback

Niewątpliwie model partycypacyjny jako forma wprowadzenia muzeów w życie codzienne otocze-
nia mógł się kształtować dzięki dynamicznie rozwijającej się i zmieniającej komunikacji cyfrowej. 
Informatyzacja życia codziennego i digitalizacja zasobów muzeów, kanały społecznościowe i wiele 
innych podobszarów Internetu w płynnym, niemal niezauważalnym procesie zapisu i doku-
mentacji zdarzeń, tworzą rozległą platformę „stałego kontaktu”. Feedback publiczności stał się 
normą. Reakcje na działalność muzeum, niegdyś notowane tylko wyjątkowo (np. księgi wpisów 
z okazji wystaw), dzisiaj są alternatywnym kanałem informacji o działalności muzeum, a opinie 
i zainteresowanie kształtowane są w podobnych proporcjach przez profesjonalne media co przez 
portale społecznościowe. 

Realizowana przez dwie dekady cyfryzacja zasobów muzeów pozwoliła na rzeczywiste stworzenie „do-
meny publicznej”30 – dzielenie się obrazami, zapisami dźwięku, tekstami w stopniu nigdy wcześniej nie 
notowanym w XX w. A co ciekawe i ważne – zjawisko to nie zmniejszyło, lecz zwiększyło realną, fizyczną 
frekwencję w muzeach. Zaś wymiar niedosytu tą fizyczną obecnością w muzeach i galeriach uświadomiła 
pandemia COVID-1931. 

Gdy muzea w sytuacji zagrożenia zaczęły „przełączać się” na cyfrowe relacje z publicznością, okazało 
się z kolei, że czas najwyższy zmienić metody pracy on-line i zaproponować nowe formy kontaktu. 
Pojawiły się modyfikowane przez odbiorcę multimedia, flash-moby w wersji on-line, skutkują-
ce dyskusjami na forach publicznych i prywatnych. Dzisiaj trudno już sobie wyobrazić powrót 
do metod sprzed pandemii. Zagrożenie stało się źródłem pomysłów na inne działania muzeów,  
w tym na zindywidualizowaną formę edukacji, muzeoterapię, konsultacje kulturowe – traktowane 
jako przygotowanie do powrotu i odnowy form życia społecznego po pandemii. Ukazały się też 
pierwsze podsumowania tych zmian, raporty przekształceń, jak np. museum innovation barometer 
opublikowany w 2021 r.32 Raport wiedeńskiej inicjatywy Museum Booster wzbudził bardzo żywą 

28  Por. m.in. R. Coghlan, ‘My voice counts because I’m handsome’. Democratising the museum: the power 
of museum participation, „International Journal of Museum Studies” 2018, vol. 24, no 7, s. 795–809.
29  J. Seale, H.G. Carrizosa, J. Rix, K. Sheehy, S. Hayhoe, A participatory approach to the evaluation 
of participatory museum research projects, „International Journal of Research & Method in Education” 2021, 
vol. 44, nr 1, s. 20–40. 
30  Literatura na temat działalności, metod i form muzeów cyfrowych jest olbrzymia. Istnieją też zestawienia 
pomagające dotrzeć do muzeów cyfrowych, jak np. Virtual Library museums pages publikowane na stronach 
Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Library_museums_pages [dostęp: 11.01.2022]. 
31  Powstała osobna platforma pozwalająca lokować muzea cyfrowe w czasie pandemii COVID-19: Museums 
in time of COVID-19, https://digitalmuseums.at/ [dostęp: 11.01.2022], uaktualniana w czasie rzeczywistym, 
prowadzona przez Zentrum fur Informationsmodellierung / Austrian Centre for Digital Humanities 
na Uniwersytecie Karl-Franzensa w Grazu.
32  Museum innovation barometer 2021, red. O. Tykhonova, S. Widmann, Museum Booster 2021: https://
museumbooster.com/wp-content/uploads/2021/08/Museum-Innovation-Barometer-2021.pdf [dostęp: 
11.01.2022]. 



   Dziś  i  jutro  muzeów _ 347

reakcję i wiele komentarzy33, wskazując przede wszystkim na ponad 70-procentowy wzrost zaintere-
sowania muzeami w formie wirtualnej. Próbą podsumowania jest także Raport przygotowany przez 
ICOM34 i już w trzeciej edycji wydany jesienią 2021, który pozwala zorientować jaki rodzaj zmian 
nastąpił, ale także jak te zmiany kształtowały się w czasie 18 miesięcy pandemii. 

Wzmożone sieciowe kontakty między muzeami w tym okresie prowadziły do pogłębienia wzajem-
nych kontaktów, wymiany informacji, a wręcz odkrywania podobnych kłopotów i mechanizmów 
na całym świecie. Skutkiem tego procesu było wprowadzenie w życie zjawiska, które wcześniej 
traktowano bardziej jako metaforę i społeczne hasło – czyli „muzeum łączy”. Wcześniej pojęcie to 
odnoszono raczej do międzykulturowości i mediacji, w ciągu roku okazało się jednak codzienną 
praktyką. 

Muzeum łączy – inclusive museum

Idea inclusive museum – muzeum łączącego – rozwijana przez ostatnią dekadę zwłaszcza w tych 
rejonach świata, które był podzielone lub w przeszłości poddane kolonizacji – okazuje się kluczową 
„metodą” organizacji muzeum35. Doświadczenia w różny sposób zbierane przez lata, obejmujące spo-
soby zarządzania muzeum, formy wystawiennicze, programy edukacyjne, modele architektoniczne, 
projektowanie i edycję rezultatów badań prowadzonych w muzeach, składają się na obecnie ważną 
funkcję muzeum – mediatora. Instytucję/miejsce/forum refleksji nad zmianami36. Refleksji, która 
ma łączyć i prowadzić ku przyjemności postrzegania, a nie ku frustracji. Z dzisiejszej perspektywy 
z relacji nauczycieli można sądzić, że ta łącząco-terapeutyczna rola muzeum będzie wkrótce jedną 
z najważniejszych ról społecznych, do których odgrywania niestety rzadko przygotowane są szkoły 
(wszystkich poziomów). 

Dawna funkcja kolekcjonowania, czyli wyboru wynikającego z wiedzy i praktyki, tworzenia nowych 
całości (kolekcji sztuki, naturaliów, instrumentarium nauki i techniki), to, co między XVI a XX w. 
było uważane za istotę muzeum – dzisiaj staje się potrzebą społeczną, ale dotyczy nie tyle groma-
dzenia przedmiotów, co łączenia tych obiektów z emocjami, które odzwierciedlają predyspozycje, 
zainteresowania, motywują, ujawniają, fascynują. Muzeum jest obszarem, który uświadamia emocje 
i przekształca je w relacje społeczne, badawcze, artystyczne. 

W tym procesie emocjonalnej edukacji o przeszłości, stosowanej do tworzenia planów na przyszłość, 
muzeum ma też za zadanie uświadamiać rolę twórcy we wszystkich zakresach ludzkiej działalności. 
Nie jest przypadkiem, że często muzea kojarzą się w pierwszej chwili właśnie z gromadzeniem dzieł 

33  How Museums Innovated Over The Past Year (And How They Will Keep Innovating), September 10, 2021, 
https://jingculturecommerce.com/museum-booster-museum-innovation-barometer-2021-takeaways/  
[dostęp: 11.01.2022].
34  Museums, museum professionals and COVID-19: third survey, https://icom.museum/wp-content/
uploads/2021/07/Museums-and-Covid-19_third-ICOM-report.pdf [dostęp: 11.01.2022].
35  Od 2008 r. ukazuje się półrocznik „The International Journal of the Inclusive Museum”, wydawany 
w Australii (Journal | The Inclusive Museum Research Network, https://onmuseums.com/journal [dostęp: 
11.01.2022]). Od tego czasu pojęcie zostało przyjęte w terminologii muzeologicznej, a publikowane  
i dostępne on-line artykuły były często kojarzone z wielkim ruchem dekolonizacyjnym. Inicjator pisma – 
Amareswar Galla, wybitny muzeolog teoretyk i muzealnik praktyk, obecnie redaktor naczelny  
– konsekwentnie dąży do pokazania, w jaki sposób muzeum, prowadząc mediację, może zmieniać otoczenie 
i budować wspólne wartości kulturowe tam, gdzie kolonizacyjna przeszłość stała się obecnie problemem 
społecznym. 
36  Szersze spojrzenie na zjawisko w: The Inclusive Museum Leader, red. C. Catlin-Legutko, C. Taylor, American 
Alliance of Museums, 2021. 
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artystów. Dzisiaj dzięki neuroestetyce dobrze wiemy, że niekonwencjonalność artystów prowadziła 
w dziejach do znajdowania nowych, ciekawych, a z czasem powszechnie przyjmowanych roz-
wiązań. Tym samym muzea stawały się miejscami gromadzenia i dokumentowania tych „wy-
nalazków”, które – pochodząc z wyobraźni – przeistaczały się w pragmatyczne rozwiązania37. 
Eksperyment artysty jako twórcy projektu, ale też dzieła pokazywanego w muzeum, nierzadko 
szokujący w chwili powstania, z czasem stawał się powszechnie akceptowanym rozwiązaniem 
właśnie dlatego, że niósł taki rodzaj oddziaływania na naszą emocjonalność, które pozostawia 
trwały ślad w pamięci.

Neuromuzeologia

Wspomniane doświadczenia prowadzą także do wynikającego z neuroestetyki, ale też z reflek-
sji nad muzeoterapią podejścia do sposobu pracy i metod działania w samym muzeum jako 
miejscu – czy to fizycznym, materialnym, czy to wirtualnym – prezentującym wersje zapisane  
w technikach cyfrowych. W obu wypadkach rozumienie procesu percepcji i kontekstu kultury, 
a więc zarówno fizjologicznych, jak i intelektualnych czynników budujących aktywność muze-
alną powinno wpływać na formę wszelkiego przekazu muzeum. Założeniem neuromuzeologii 
jest m.in. to, że bez wiedzy o naszym systemie postrzegania nie będziemy – jako muzealnicy 
– potrafili stworzyć prezentacji (wystaw obiektowych czy cyfrowych, publikacji, multimediów, 
programów informacyjnych), które przekażą wiedzę, emocje i refleksje właściwe dla muzeum 
jako miejsca edukacji38. 

W słownikowej definicji neuromuzeologia określana jest jako „dziedzina muzeologii powiązana 
z badaniami nad neuropercepcją, wskazująca związek między organizacją i funkcjami mózgu 
człowieka (od dziecka po osoby dojrzałe oraz osoby z różnymi dysfunkcjami) a sposobami orga-
nizacji i funkcjonowania muzeum rozumianego zarówno jako przestrzeń wiedzy i zapisów pa-
mięci (analogia do pandechion, tezaurus), jak i miejsce edukacji, mediacji i życia społecznego. […]  
W ujęciu neuromuzeologii muzeum od początku XXI w. rozumiane jest jako nowa rzeczywistość 
(świat idei i obiektów), w której zgromadzone są semiofiory (w rozumieniu teorii Krzysztofa 
Pomiana) wpływające na wyobrażenie sobie przez zwiedzających zagadnień (od sztuki i historii 
po technikę, nauki i fantastykę), którym dane muzeum jest poświęcone. Badania w obszarze 
neuromuzeologii służą rozumieniu związku między formą i przekazem projektów realizowanych 
w muzeach, a ich wielozmysłową percepcją i kształtowanym przez nią odbiorem emocjonalnym. 
Jednym z głównych założeń neuromuzealnictwa i neuromuzeologii jest zwrócenie uwagi na relację 
między kontekstem kulturowym, w którym istnieje muzeum, a fizjologią i psychologią percepcji 
zwiedzających, zarówno tych, którzy są «sąsiadami» muzeum, jak i tymi, którzy przybywają  
z daleka w nurcie coraz silniej rozwijanej turystyki kulturowej”39.

37  Piszę o tym m.in. w: Muzeologia neuronalna. Inne spojrzenie na muzeum XXI wieku [w:] Muzeum XXI wieku. 
Teoria i praxis. Materiały z sesji naukowej organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego  
i Polski Komitet Narodowy ICOM, Gniezno 25–27 listopada 2009, Gniezno 2010, s. 29–35; oraz D. Folga- 
Januszewska, Might the Museology be a part of Neurosciences?, „Museologica Brunensia” 2016, vol. 5, no 1,  
s. 5–14. Tam dalsza literatura przedmiotu.
38  D. Folga-Januszewska, A Museum Triangle: Ethics, standards of care and the pleasure of perception [in:] 
Museums, Ethics and Cultural Heritage, ed. by B.L. Murphy, London–New York: Routledge 2016, p. 162–72. 
Termin neuromuzeologia zastosował też John Onians, nadając taki tytuł napisanemu przez siebie rozdziałowi 
w książce: Museum Critique to the Critical Museum, ed. K. Murawska-Muthesius, P. Piotrowski, Routledge 
2015, p. 229–244. 
39  W redagowanym obecnie nowym słowniku muzeologii pod red. F. Mairesse’a, pisząc hasło poświęcone 
neuromuzeologii [jako autor hasła] definiuję neuromuzeologię następująco: „The branch of museology
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Ten rodzaj obserwacji skupiający uwagę na emocjach doznawanych w muzeach prowadzi do pewnej 
istotnej zmiany w programach współcześnie tworzonych instytucji. 

Muzeum zmiany – zmiany w muzeum

Proces ten współcześnie ma jeszcze jeden wymiar i, co ciekawe, łączy kilka aspektów przemian do-
świadczanych obecnie w muzeach. Na co dzień towarzyszy nam świadomość zmian klimatu, a co 
za tym idzie – naturalnego otoczenia. Zmiany otoczenia zmieniają także nas. Wiedza na ten temat 
jest już na tyle ugruntowana, że kiedy w 2017 r. podsumowano kilkuletni projekt (zainicjowany 
w 2013 r. w Nowym Jorku), wydając książkę pt. Curating the Future: Museums, Communities and 
Climate Change40, powstała wizja, czy może raczej pytanie – kiedy przyjdzie taki moment, że praw-
dziwy, naturalny, gęsty las zobaczyć będziemy mogli tylko w muzeum41.

Być może ten moment już przyszedł i gdyby nie koncepcja ochrony dziedzictwa budowana od 
przełomu XIX i XX w. (zwłaszcza w tzw. Szkole Wiedeńskiej Aloisa Riegla i następnie dzięki jego 
uczniom42), dzięki której zaczęto profesjonalnie dokumentować stan zabytków – trudno byłoby 
dzisiaj znaleźć notację zmian i zagrożeń powstałych w XX w., będących punktem wyjścia do oceny 
zagrożeń nam współczesnych. Porównania tych procesów budzą zresztą dzisiaj wiele emocji i skła-
niają do inwentaryzacji zagrożeń43.

Tu przypomnienie: nowa rola muzeów polega m.in. na tym, że jako instytucje pamięci mają za zadanie 
zapisywać proces zmian zachodzących coraz szybciej i coraz rzadziej dokumentowanych analogowo. 
Mamy więc kolejny przykład zagrożenia, o którym warto mówić – zagrożone są nie tylko przedmioty 
i zagadnienia, którym poświęcone są muzea, ale także sama dokumentacja przez nie wytworzona, 
dotycząca zarówno historii, jak i interpretacji (wizualnej, dźwiękowej, multimedialnej, tekstowej) 
zbiorów. Stąd rodzi się obawa o trwałość tej dokumentacji i jej rozumienie przez kolejne pokolenia. 
Kryzysy semantyczne i dysonanse poznawcze zdarzały się w dziejach ludzkości wielokrotnie i pro-
wadziły na ogół do przesileń politycznych czy religijnych, do utraty wartości, znaczeń, do zmian 

related to research into neuroperception, revealing the relationship of the organisation and functions 
of the human brain with the methods of organisation and functioning of a museum. From the perspective 
of neuromuseology, since the early 21st century, a museum has been understood as a new reality (the world 
of ideas and objects) in which semiophores (K. Pomian’s theory) are collected, influencing the visitors’ 
perception. Research in the field of neuromuseology helps understand the relationship between the form and 
message of projects carried out in museums and their multi-sensory perception and the emotional reception 
it creates”, odwołując się do rozwijanej przez ostatnie trzy dekady neuroestetyki, w tym do doświadczeń i pism 
publikowanych przez: V.S. Ramachandran, The Tell-Tale Brain. A Neuroscientist’s Quest for What Makes us 
Human, New York–London 2011 oraz S. Zeki, Splendors and Miseries of the Brain. Love, Creativity, and the 
Quest for Human Happiness, Wiley–Blackwell 2008.
40  Curating the Future: Museums, Communities and Climat Change, ed. J. Newell, L. Robin, K. Wehmer, 
London–New York 2017, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=jTMlDwAAQBAJ&oi=
fnd&pg=PP1&dq=museums+and+climate+change&ots=9qNWm4hH39&sig=KcTgXeWP2O-
mL4fHWJrGN6w5X94&redir_esc=y#v=onepage&q=museums%20and%20climate%20change&f=false 
[dostęp: 11.01.2022].
41  L. Robin, D. Avango, L. Keogh, N. Möllers, H. Trischler, Displaying the Anthropocene in and beyond 
museums [w:] ibidem.
42  Z dzisiejszej perspektywy ujmuje to: A. Harrer, The Legacy of Alois Riegl: Material Authenticity of the 
Monument in the Digital Age, „Built Heritage” 2017, 1, s. 29–40. W polskim przekładzie teksty Riegla  
i Dehio’a: Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, red. J. Krawczyk, przeł. R. Kasperowicz, Warszawa 2006.
43  Por m.in. listę tworzoną przez UNESCO: Dziedzictwo zagrożone, https://www.unesco.pl/kultura/
dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/dziedzictwo-zagrozone/ [dostęp: 11.01.2022]; World Heritage 
in danger, https://whc.unesco.org/en/158/ [dostęp: 11.01.2022].
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ustrojowych. Zadaniem muzeum jest spowolnienie tego procesu implozji znaczeń, zapewnienie 
dłuższego trwania znaków, słów, pojęć, symboli oraz dbałość o wpływ na interpretację przekazu, 
który z czasem okazuje się niejednoznaczny. Także w samej interpretacji tkwi problem, jej tworzenie 
powinno być oparte na wnikliwych badaniach, powtarzanych co pokolenie, aby język przekazu był 
zrozumiały. Innymi słowy – każda informacja przekazywana przez pracowników muzeum powinna 
być głęboko zanurzona we współczesnym i znanym środowisku zdarzeń. Interpretacja nie może być 
historycznie abstrahowana, lecz powinna być dopasowana do aktualnej sytuacji, miejsca, kontekstu 
politycznego, społecznego. Muzeum zawsze funkcjonuje w określonym kontekście i co ważne, może 
też ten kontekst kształtować. 

W tym sensie dbałość o interpretację przeciwdziała zagrożeniom płynącym z emocjonalnych, poglą-
dowych, religijnych i kulturowych reakcji na prezentowane treści i pozwala unikać agresji kierowanej 
przeciw dziedzictwu przeszłości44, a spowodowanej niezrozumieniem lub błędną interpretacją daw-
nych tradycji. Dlaczego mówimy o tym zjawisku w kontekście zmian w muzeach? Przede wszystkim 
dlatego, żeby na koniec przypomnieć o wpływie wszelkich przemian, w tym zmian klimatu na to, 
co nazywamy dorobkiem kultury. Zmiany te, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości (np.  
w okresie wczesnego średniowiecza), powodują gwałtowne migracje ludności, nierzadko dokonujące 
się w sytuacji zagrożenia życia. Reakcje wrogości, nieracjonalne, powodowane strachem, są wówczas 
częste, ale też łatwiej usprawiedliwiane. 

W takich sytuacjach szczególnie cierpią instytucje kultury, muzea, obszary dziedzictwa kultury 
i natury. Oczywiście zmiany klimatyczne to nie tylko nagłe klęski żywiołowe. Muzea, tak jak 
wszystkie inne „miejsca” podlegają presji obiektywnych (fizycznych, mierzalnych) czynników de-
gradacji (temperatura, promieniowanie UV, powodzie, skażenie chemiczne i pyłowe powietrza, 
zmiana biomu i istniejącej w nim mikroflory), ale właśnie presja emocjonalnych interpretacji jest 
szczególnie niebezpieczna. 

Podsumowanie

Nietrudno zauważyć, że muzea podlegają obecnie wielu zmianom, niekiedy są nawet w awangardzie 
przemian regionalnych i społecznych. Refleksja im poświęcona pozwoli być może przygotować się 
lepiej do procesów, w których będziemy, chcąc nie chcąc, z pewnością uczestniczyli. 

W krótkim opisie widoku, jaki rozpościera się ze wzgórza zwanego muzeum, widzimy różne wy-
obrażenia rzeczywistości, wymagające interpretacji i właściwego języka porozumienia. To sprawia, 
że muzea stają się mediatorami. Ich działalność to w pewnym zakresie kształtowanie naszych 
emocji. Jednym ze sposobów tego kształtowania jest muzeoterapia. Prowadzi ona, obok innych 
muzealnych metod działania, do zrównoważonego rozwoju. Nie tylko w muzeum, ale także samego 
muzeum. Osiągnięcie tego stanu może mieć bardzo ważny wpływ na otoczenie – od dobrostanu 

44  Problem ten jest dzisiaj szczególnie częsty w rejonach południowej i zachodniej Azji, gdzie na tradycje 
minionych wyznań i kultur (np. buddyzmu) nakłada się islam. Muzealnicy odpowiedzialni za zbiory muzeów na 
przykład w Pakistanie, Afganistanie czy Iranie stoją przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem ochrony dziedzictwa 
przed potępieniem współczesnych reakcjonistów (np. talibów). Przykład zniszczenia np. posągów Buddy  
w Bamiyan w Afganistanie, czy ataki nacjonalistów hindu na buddyjskie świątynie w Indiach wnikliwie opisuje 
James C. Scott w zbiorze esejów: Against the Grain: Notes on Identity, Intolerance and History, Yale University Press 
2018. Podobnie rozważane są dzisiaj działania czasów kolonialnych, gdy zniszczeniu lub zmianie uległo wiele 
miejscowych kultur i tradycji począwszy od obu Ameryk, Afrykę po Azję, Australię czy Oceanię. Por. materiały 
sympozjum: 44th symposium organised by ICOFOM under the general theme, publikacja: The Decolonisation 
of Museology:Museums, Mixing, and Myths of Origin, red. Y. Bergeron, M. Rivet, Montréal, Québec,  
and Gatineau-Ottawa (Canada), 15–18 March 2021; ICOM ICOFOM, Paris 2021.
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zwiedzających poczynając, aż po oddziaływanie stymulujące rozwój gospodarczy (mierzony obiek-
tywnymi wskaźnikami). Procesy te wzmacnia praktyczne, funkcjonalne włączenie otoczenia w życie 
i pracę muzeum. Wówczas pojawia się partycypacja. Muzeum partycypacyjne jest silne – zarówno 
w kontaktach bezpośrednich, jak i „na odległość”. Cyfrowy feedback może być podobnie wspierający, 
jak fizyczna obecność wolontariuszy. Muzeum odsłania swoją istotę on-line, ale zarazem „pobiera” 
energię z otoczenia. Stopniowo staje się muzeum łączącym (inkluzywnym) i jeśli do tego zastosuje 
osiągnięcia współczesnych neuronauk, jeśli wykorzysta techniki neuromuzeologii – zmiany, które 
w nim zachodzą będą rozwojem prawdziwie zrównoważonym. 

Afrikaans: museum
Albanian: muze
Amharic: ሙዝየም
Arabic: 
Armenian: թանգարան
Azerbaijani: muzey
Basque: Museoa
Belarusian: музей
Bengali: যাদুঘর
Bosnian: muzej
Bulgarian: музей
Catalan: museu
Cebuano: museyo
Chinese (Simplified): 博物馆

Chinese (Traditional): 博物館

Corsican: museu
Croatian: muzej
Czech: muzeum
Danish: museum
Dutch: museum
Esperanto: muzeo
Estonian: muuseum
Finnish: museo
French: musée
Frisian: museum
Galician: museo
Georgian: მუზეუმი
German: Museum
Greek: μουσείο
Gujarati: 
Haitian Creole: mize
Hausa: gidan kayan gargajiya
Hawaiian: hale hōʻikeʻike
Hebrew: ֹ
Hindi: 
Hmong: tsev khaws puav pheej
Hungarian: múzeum
Icelandic: safn
Igbo: ihe ngosi nka
Igbo: ihe ngosi nka
Indonesian: museum

Irish: músaem
Italian: Museo
Japanese: 美術館

Javanese: museum
Kannada: 
Kazakh: мұражай
Khmer: 
Korean: 
Kurdish: mûze
Kyrgyz: музей
Lao: ຫໍພິພິທະພັນ
Latin: Musaeum
Latvian: muzejs
Lithuanian: muziejus
Luxembourgish: Musée
Macedonian: музеј
Malagasy: Museum
Malay: muzium
Malayalam: 
Maltese: mużew
Maori: whare taonga
Marathi: 
Mongolian: музей
Myanmar (Burmese): 
Nepali: 
Norwegian: museum
Nyanja (Chichewa): nyumba yosungiramo zinthu zakale
Pashto: 
Persian: 
Polish: muzeum
Portuguese (Portugal, Brazil): museu
Punjabi: ਅਜਾਇਬ ਘਰ
Romanian: muzeu
Russian: музей
Samoan: falemataaga
Scots Gaelic: taigh-tasgaidh
Serbian: музеј
Sesotho: musiamo
Shona: miziyamu
Sindhi: 
Sinhala (Sinhalese): 

Aneks – słowo „muzeum” w 104 językach:
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Slovak: múzeum
Slovenian: muzej
Somali: matxafka
Spanish: museo
Sundanese: musium
Swahili: makumbusho
Swedish: museum
Tagalog (Filipino): museyo
Tajik: музей
Tamil: 
Telugu: మ 
Thai: พิพิธภัณฑ์

Turkish: müze
Ukrainian: музей
Urdu: 
Uzbek: muzey
Vietnamese: viện bảo tàng
Welsh: amgueddfa
Xhosa: imyuziyam
Yiddish: 
Yoruba: musiọmu
Zulu: imnyuziyamu
English: museum

Dr hab. Dorota Folga-Januszewska

Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dr hab. 
nauk o sztuce. Kierownik Zakładu Teorii Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
wicedyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. W latach 2008–2014 autorka programu 
studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
(Kierownik Katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii). W latach 1979–2008 pracowała w Muzeum 
Narodowym w Warszawie (od asystenta do dyrektora). Prezydent ICOM-Polska (2002–2008 
i 2012–2018), prezydent MOCO ICOM (2014–2016), członek SAREC ICOM, w 2016 r. prezydent 
Komitetu ds. Rezolucji ICOM, członek AICA. Ekspert Rady Europy ds. muzeów, ekspert UNESCO 
High Level Forum on Museums oraz ekspert w programach MNiSW, członek interdyscyplinarne-
go Zespołu NPRH, członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN, członek wielu rad naukowych i mu-
zealnych. W latach 1980–2010 związana z wieloma instytucjami, w tym m.in. Centro di Studi 
Andrea Palladio w Vicenzy, Institut für die Wissenschaften vom Menschen i Kunsthistorisches 
Museum w Wiedniu, Musee Picasso w Paryżu, Indira Gandhi National Center For Arts w New 
Delhi w Indiach, Klee Stiftung i Kunstmuseum w Bern w Szwajcari. Autorka ponad 300 publikacji 
z zakresu muzeologii, teorii i sztuki XVII–XX w. Kuratorka 64 wystaw realizowanych w Polsce, 
Niemczech, Austrii, USA, Irlandii, Francji, Japonii i Rosji. 
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Rada Naukowa Konferencji:  
dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ, Instytut Kultury, Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie; dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ, dyrektor Zamku 
Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki w Krakowie; 
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego 
w Warszawie – Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej; 
Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dr hab. Dorota Folga- 
-Januszewska, prof. ASP, z-ca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III 
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prof. UJ, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie; dr Maria Gołąb, 
z-ca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Poznaniu; 
Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; 
dr hab. Bartosz Korzeniewski, prof. UAM, Zakład Antropologii Kulturowej, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Piotr Majewski, 
prof. UKSW, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów w Warszawie; dr Renata Pater, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie; dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK, 
Zakład Muzealnictwa, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; 
Jarosław Suchan, Prezydium ICOM Polska; prof. dr hab. Andrzej Szczerski, 
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Dokumentacja fotograficzna: Sonia Bober, Jadwiga Subczyńska
Obsługa VIP: Anna Borowiec, Katarzyna Drozdowska-Sawińska, Wojciech 
Jenerałek, Arkadiusz Krawczyk, Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Emilian 
Prałat, Katarzyna Trawińska
Prowadzenie obrad konferencyjnych: Michał Błaszczyński
Realizacja filmu 100 × Muzeum na 100-lecie I Zjazdu Muzeologów: Bartosz 
Ratajczyk
Wizualizacja pokazu fotograficznego 165 lat Muzeum: Raman Tratsiuk
Projekt graficzny logo, banerów, plakatu, folderu, przewodnika: Mirosław 
Adamczyk
Redakcja, przygotowanie do druku materiałów konferencyjnych: zespół 
pod kierownictwem Urszuli Namioty – Anna Cieślik, Magdalena 
Knapowska, Lucyna Majchrzak, Julia Musiał, Tomasz Niziołek 
Opracowanie i przygotowanie „Expressu Konferencyjnego” – zespół pod 
kierownictwem Urszuli Namioty – Anna Cieślik, Magdalena Knapowska, 
Lucyna Majchrzak, Julia Musiał, Tomasz Niziołek oraz gościnnie Zuzanna 
Sokołowska, Kinga Sibilska, Katarzyna Trawińska 
Dział Zamówień Publicznych: zespół pod kierownictwem Agnieszki Kurkiewicz 
– Bartłomiej Sobkiewicz

Dział Prawny: Beata Kosicka, Zbigniew Kaczmarek 
Dział Głównego Energetyka: zespół pod kierownictwem Floriana Siwińskiego
Dział Handlowy: zespół pod kierownictwem Moniki Klimaszewskiej – Alicja 
Jerzak, Łukasz Radziszewski
Administracja: zespół pod kierownictwem Wojciecha Synaka – Sylwia 
Mrozek, Lucyna Sztulpa oraz Klaudia Bartoszak, Danuta Bilitz, Hanna 
Genow, Katarzyna Inda, Ewa Jagodzińska, Lidia Janowska, Wioleta Jarosz, 
Barbara Jopek, Danuta Kaczmarek, Ewa Kałużna, Małgorzata Karpińska, 
Marek Konieczny, Ewa Lipert, Martyna Marszałek, Alicja Mikołajczyk, 
Beata Niewczyk, Sylwia Nowicka, Dorota Piechowiak, Halina Porbes, 
Marek Przydanek, Elżbieta Rospenda, Lidia Sowada, Karina Sternicka, 
Anna Stęczniewska, Zofia Szot, Jacek Turowski, Miłosz Wiśniewski, Izabela 
Wojciechowska, Krystyna Wójcik
Dział Głównego Księgowego: zespół pod kierownictwem Agnieszki 
Orchowskiej – Anna Kraszewska, Jakub Nowak, Aneta Węckowska, Renata 
Włodarczyk, Anna Wodzińska
Straż Muzealna: zespół pod kierownictwem Wojciecha Smokowskiego
Rejestracja, transmisja i postprodukcja: Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe 
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