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100 lat temu

Dr Maria Gołąb odczytuje skrót referatu prof. Andrzeja Rottermunda W dyskusji po pierwszej sesji zabrał głos m.in. dr Jan Maćkowiak

Wystąpienie przewodniczącego ICOM Polska dr. Piotra Rypsona

Z „Pamiętnika I i II Zjazdu Dele-
gatów Związku Polskich Muze-
ów Historyczno - Artystycznych 
w Poznaniu w r. 1921 i w Kra-
kowie w r. 1922”.

Niedokształcony urzędnik mu-
zealny może być szkodnikiem 
instytucji. Wiadomo że dyletanci, 
którzy ufają w swą wiedzę i po-
stępują bezwzględnie, wyrządzili 
wielkie szkody zabytkom. Zabytki 

muzealne wymagają indywidualne-
go a nie szablonowego traktowa-
nia, wymagają inteligencji i wiedzy 
wielostronnej.

Prof. Dr. FELIKS KOPERA, Dyrektor 
Muzeum Narodowego w Krakowie
ORGANIZACJA KURSÓW  
MUZEALNYCH 
(fragment referatu)

• • • 

Materjału do rozbudowania muze-
ów, już częściowo nagromadzone-
go w ubikacjach zupełnie nieod-
powiednich, mamy poddostatkiem, 
nie mówiąc o tem, że kościoły na-

sze na strychach, w rupieciarniach, 
zawierają wciąż jeszcze poważną 
liczbę przedmiotów porozrzuca-
nych po kątach, niejednokrotnie 
znacznej wartości artystycznej.

Dr. NIKODEM PAJZDERSKI, Konser-
wator Województwa Poznańskiego, 
kustosz Muzeum XX. Czartoryskich 
w Gołuchowie
OPIEKA NAD ZABYTKAMI SZTUKI 
I KULTURY W POLSCE
(fragment referatu)

• • • 

„Naprzód dobrobyt ekonomicz-
ny, wytężona produkcja rolna 

i fabryczna, naprzód poprawa 
polskiej waluty i uporządkowanie 
finansów, a potem... sztuka”. Taką 
oto najczęściej słyszy się odpo-
wiedź z ust posłów sejmowych, 
przedstawicieli rządu i różnych, 
zaciekle zresztą rozpolitykowa-
nych społeczników. Czyż napraw-
dę jesteśmy narodem tak bardzo 
pod względem kulturalnym zanie-
dbanym, że niemasz u nas miejsca 
na sztukę, gdyż uważamy ją za 
luksus, kosztowny a zbyteczny?

Dr. MIECZYSŁAW TRETER
MUZEA POLSKIE WOBEC SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ
(fragment referatu)

Czwartek rozpoczął się wystąpie-
niem pozasesyjnym – przemawiał 
stojący na czele polskiego oddziału 
Międzynarodowej Rady Muzeów 
ICOM dr Piotr Rypson. 

Zbliżająca się 26. generalna kon-
ferencja ICOM miała skupiać uwa-
gę na trzech kwestiach: zrówno-
ważonym rozwoju, innowacyjności 
w ułatwianiu dostępu i cyfryzacji 
oraz na budowaniu wspólnoty po-
przez edukację, aby współtworzyć 
dobrze poinformowane i zaangażo-
wane społeczeństwo obywatelskie. 
Jednak w zmieniających się dyna-
micznie okolicznościach właśnie 
podkreślanie roli muzeów w bu-
dowaniu społeczeństwa obywatel-
skiego staje się według organiza-
torów konferencji ICOM wątkiem 
głównym. W tekście programowym 
zadeklarowano, że wobec demo-
kratycznych batalii prowadzonych 
na całym świecie w imię praw 
człowieka muzea powinny zająć 
aktywne stanowisko, ponieważ 
„podtrzymywanie wiary, że sektor 
kultury może pozostać neutralny 
wobec wykluczania i dyskryminacji 
zagrozi istocie istnienia muzeów”.

Mówiąc o słabościach muzealnic-
twa, dr Rypson skupił się na przed-
stawieniu projektu badawczego 
The Museum Watch Governance 
Management Project. Wyniki ana-
lizy modeli sprawowania zarządu 
nad muzeami w Europie środkowej, 
wschodniej i południowo-wschod-
niej pokazują rosnącą tendencję do 
wpływania przez rządy na narracje 
muzealne, podważania standardów 
profesjonalizmu przy zmianach 
dyrektorów placówek i do ograni-
czania ich autonomii. Praktyki te 
prowadzą do zmniejszania aktyw-
ności dyrekcji muzeów i kuratorów 
w debacie publicznej. 

Wystąpienie dr. Rypsona, wpro-
wadzające do poznańskiej konfe-
rencji kontekst międzynarodowy, 
ale i polityczny, zostało przyjęte 

Zgodnie z planem drugi dzień konferencji poświęcony był okresowi pomiędzy II wojną światową 
a współczesnością. 
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nadzwyczaj gorąco i nawiązywano 
do niego jeszcze podczas dyskusji.

Wstępem do dzisiejszych sesji 
był referat nadesłany przez prof. 
Andrzeja Rottermunda. Autor wska-
zał na rolę ICOM, do którego Polska 
przystąpiła w 1947 r. – wystarczyły 
dwa lata współpracy ze światowy-
mi instytucjami (przerwanej przez 
stalinowski terror), by wprowadzić 
do polskiego muzealnictwa podsta-
wowe standardy i normy. Przedsta-
wił w muzealnictwie polskim dwa 
etapy przemian – pierwszy to lata 
1968–1981 (pod wpływem wyda-
rzeń marcowych 1968 r., następnie 
liberalizacji polityki kulturalnej pod 
rządami Edwarda Gierka), drugi 
to lata 1982–1996, kiedy to podjęto 
debatę nad rolą i kondycją kultury 
w warunkach rozbudowanego 
systemu represji ograniczających 
swobodę wypowiedzi i działalności 
instytucji kultury, w tym instytucji 
muzealnych. Podkreślił, że w latach 
po 1989 r. przeszliśmy głęboką 
transformację ustrojową, a w „kultu-
rze oznaczało to poważną zmianę, 
nieraz wręcz odwrócenie wielu 
hierarchii wartości”.

Tymczasem  
nasi 
poprzednicy...
...w ciągu trzech dni zjazdu od-
byli cztery posiedzenia, podczas 
których przyjęli 16 uchwał. Jed-
na z nich dotyczyła utworzenia 
Związku Polskich Muzeów Hi-
storyczno-Artystycznych i przy-
jęcia jego statutu. W roku 1921 
wysokość wpisowego ustalono 
na 10 000 marek polskich, co 
równało się mniej więcej ówcze-
snej cenie 70 kg cebuli lub 20 kg 
masła.
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À propos dzisiejszych referatów...

Prof. dr hab. Andrzej  
Rottermund 

Grażyna Hałasa
 

Jarosław Suchan Prof. dr hab. Andrzej M. 
Wyrwa
 

Dr Jan Maćkowiak

Paulina Florjanowicz
 

Prof. dr hab. Tomasz  
Kaczmarek 

Dr Marcin Komosa

Dr Marcin Poprawski

Dr hab. Anna Ziębińska-
-Witek, prof. UMCS
 

Prof. dr hab. Robert  
Kotowski 

Katarzyna Zielonka- 
-Kołtońska

Dr hab. Dorota Folga- 
-Januszewska, prof. ASP

Dr hab. Rafał Wiśniewski, 
prof. UKSW

Tomasz Łęcki

Marianna Otmianowska

Dr Maria Gołąb

Diana Helena Błońska 

Wieczór 
otwarcia
Długi dzień intensywnej pracy inte-
lektualnej – dwanaście wystąpień, 
trzy dyskusje! – zakończył się miłą 
chwilą relaksu podczas uroczy-
stego koncertu, z którym wystąpił 
utytułowany kwartet smyczkowy 
Meccore String Quartet. Zapro-
ponowany przez zespół program 
złożony z utworów Haydna, Beetho-
vena i Wieniawskiego z pewnością 
zostałby również doceniony w roku 
1921. Atrakcją wieczoru było wyko-
nanie przez Meccore trzeciej części 
Kwartetu smyczkowego a-moll 
op. 32 Józefa Wieniawskiego.  
Wojciech Koprowski zagrał na histo-
rycznych skrzypcach Ch.F. Ganda 
(ojca) z 1846 r., które otrzymał Hen-
ryk Wieniawski jako nagrodę dla 
najlepszego skrzypka kończącego 
naukę w Paryskim Konserwatorium. 
Później, po prezentacji filmu 100 × 
Muzeum na 100-lecie I Zjazdu Mu-
zeologów, przyszedł czas na strawę 
bardziej cielesną. Bankiet odbył się 
w tzw. patio, czyli rozległym łączni-
ku pomiędzy starym a nowym bu-
dynkiem MNP – ze względu na to 
położenie miejscu wręcz idealnym 
do snucia rocznicowych refleksji. 
Impreza była jednak oczywiście 
przede wszystkim wydarzeniem 
towarzyskim i na wskroś współcze-
snym, dla wielu pierwszą popande-
miczną okazją do spotkania twarzą 
w twarz z dawno niewidzianymi 
koleżankami i kolegami po muze-
alnym fachu. Rozmowom nie było 
końca. Wieczór udał się doskonale!

A poza 
planem,  
czyli 
w kulisach...
...zainteresowaniem uczestników 
konferencji cieszył sią pokaz 165 lat 
Muzeum. Na 50 fotografiach w wiel-
kim skrócie zaprezentowano histo-
rię muzeum od 1857 r. do naszych 
czasów – wydarzenia związane 
z powstawaniem i rozwojem po-
znańskich instytucji muzealnych: 
Muzeum Starożytności Polskich 
i Słowiańskich w Wielkim Księstwie 
Poznańskim, Muzeum im. Mielżyń-
skich, Provinzial-Museum, Kaiser-
-Friedrich-Museum, Muzeum Wiel-
kopolskiego i wreszcie Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. 

Rejestracja obrad Catering

„Mała czarna” przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad, 2 czerwca 2022 r.

W przerwie między sesjami – wywiad Pawła Osesa z Jarosławem Suchanem

Fotoreportaż

Skrzypce Ch.F. Ganda (ojca), Paryż, 1846, 
zbiory MNP
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Wieczorny koncert kwartetu smyczkowego Meccore String Quartet, 1 czerwca 2022 r.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystym bankietem
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