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Słowo od Redakcji

Szanowni Państwo, 

rok 2016 był dla Wrocławia szczególny, w tym bowiem roku miasto nosiło 
zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Myśleniu o Europie i o refleksji, jakiej 
ona potrzebuje dziś, w jakże burzliwym czasie, poświęcona została Konferencja, 
która odbywała się przy okazji XCII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego. Jeden z paneli w czasie konferencji dotyczył spraw 
muzealnych i odbył się pod zaproponowanym przez zarząd Sekcji Muzeologicznej 
tytułem Europejskość w muzeum. Muzeum w Europejskości. W obecnym numerze 
„Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej” przedstawiamy Państwu gros 
z przedstawionych wystąpień. Poruszaliśmy we Wrocławiu jakże ważne tematy 
dotyczące dziedzictwa europejskiego – tego zachowywanego i prezentowanego na 
wystawach muzealnych, ale także i tego, które pozostaje ukryte głęboko w maga-
zynach albo wręcz nie zostało zachowane. Problemy związane z pojęciem „trud-
nego dziedzictwa” (zaproponowanym przez Sharon Macdonald) zdominowały 
dyskusję w czasie panelu, obecne są również w publikowanych w tym numerze 
wystąpieniach. Europa współczesna to nie tylko podział na regiony etnograficzne 
czy etniczne, ale także przenikająca przez tradycyjne wartości i treści kulturowe 
coraz bardziej znacząca obecność wielokulturowości i swoistego konglomeratu 
artefaktów oraz sensów je tworzących. Muzea etnograficzne są powołane do obra-
zowania inności i sposoby, w jakie podejmują to wyzwanie, również stanowi istot-
ny wyznacznik do dyskusji o tym, jakiego muzealnictwa etnograficznego potrze-
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buje współcześnie kontynent, który wszak stanowi kolebkę muzealnictwa. Być może 
odpowiedzi powinniśmy poszukać na antypodach i raz jeszcze, jak w zwierciadle, 
przejrzeć się w kulturach odmiennych, by uświadomić sobie, jacy w gruncie rzeczy 
jesteśmy, co stanowi o naszej tożsamości i jakich błędów powinniśmy unikać, by 
ustrzec się posądzenia o europocentryczność. A może właśnie powinniśmy pozostać 
europocentryczni i jak najdłużej strzec wartości, które kształtowały naszą kulturę 
przez stulecia? Te i wiele innych pytań może być prowokowane przez wystąpienia 
zaprezentowane w ramach niniejszego numeru. Zachęcamy do ich stawiania i do 
dzielenia się nimi na naszych łamach.

Europejskie muzealnictwo etnograficzne coraz bardziej porusza się po pogra-
niczach, które do tej pory nie były powszechnie prezentowane, szczególnie w muze-
ach publicznych. O takich historiach opowiada, recenzowana przez Janusza Barań-
skiego, książka Angeli Jannelli Wilde Museen. Prywatne, amatorskie kolekcjonerstwo 
zostało również przedstawione w tekstach Pauliny Maślonej i Małgorzaty Roeske. 
To, co stanowiło istotę i było impulsem do powstawania muzeów, ludzka skłonność 
do zbierania i porządkowania rozmaitych artefaktów, staje się ponownie istotnym 
wyznacznikiem czasów. Inne jednakże są już pola zainteresowań zbieraczy i inne 
obszary, w których poszukują przedmiotów do swoich kolekcji. To oczywiście od-
zwierciedla wartości, które są istotne dla nas dzisiaj, a ich muzealna interpretacja 
pozwala nam zrozumieć nas samych. Strychy i piwnice od dawna zresztą były istot-
nymi obszarami, w których etnografowie muzealni poszukiwali obiektów do uzupeł-
niania kolekcji, od niedawna zaś nasze zainteresowania coraz częściej kierują się 
w kierunku dokumentowania masowej kultury popularnej.

Z kolei rozmowa dotycząca nowopowstałego Stowarzyszenia Muzeów Sztu-
ki Inżynieryjnej zwraca uwagę na problematykę, która w muzealnictwie etnogra-
ficznym zdaje się nie być zupełnie nowa, ale która obecnie staje się przedmiotem 
coraz szerszej dyskusji. Etnografowie od dawna interesowali się myślą technicz-
ną i tzw. przemysłem ludowym. Tego typu obiekty można odnaleźć zarówno 
w muzeach wielodziałowych czy etnograficznych, jak i w muzeach na wolnym 
powietrzu. Otwarcie się muzealników niebędących etnografami na myśl tech-
niczną i konieczność ochrony dziedzictwa poprzemysłowego można również 
rozpatrywać jako signum tempori i dowód na to, że Europa coraz bardziej wykra-
cza poza utarte szlaki i coraz bardziej wędruje po pograniczach problemowych. 
Dylematy dotyczące konieczności lub braku owej konieczności wyznaczania gra-
nic dyscyplin naukowych oraz poruszania się w przestrzeniach interdyscyplinar-
nych dotyczą wszak antropologii uprawianej nie tylko w muzeach. Stąd tekst 
Barbary Major, który dotyka owych zagadnień w odniesieniu do jak najbardziej 
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„muzealnego” obszaru, czyli wystawiennictwa i sposobu pracy nad wystawą. Sama 
zresztą dionizyjskość, o której pisze Autorka, że „oznacza transgresyjność i prze-
rwanie granic”, jest jednym z rdzennych, europejskich sposobów podejmowania 
wyzwań, które niesie rzeczywistość. Teksty pomieszczone w niniejszym tomie 
w najbardziej ogólnym planie opowiadają więc o tym, że europejskie „granice” 
są przekraczane i łamane, ale pozostają granicami, a antropologowie zaangażo-
wani w muzealny dyskurs są aktywnymi uczestnikami tego, co bieżące.

Dowody na to można znaleźć także i w tym numerze w ostatnim dziale na-
szego pisma, to znaczy w rosnącej stale rubryce „Recenzje”. Cieszymy się bardzo, 
że nadsyłacie Państwo do nas swoje opinie o wystawach i książkach dotyczących 
muzeów. Redakcja ZWAM jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do publikowa-
nia na łamach naszego pisma.

Katarzyna Barańska
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Małgorzata Roeske
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Domowe repozytoria.  
Strychy jako prywatne muzea pamięci

Poszukiwanie paraleli pomiędzy przestrzenią, znaczeniem i funkcją domu 
oraz muzeum jest stosunkowo niedawno podjętym tropem badawczym 
[Barańska 2010; Barański 2010; Hecht 2001]. Kierunek ten wydaje się po-

kłosiem szerszego nurtu myślowego1, który postrzega materialną codzienność 
otaczającą człowieka jako rzeczywistość nasyconą znaczeniami i jednocześnie 
sensotwórczą, a wypełniające ją obiekty, będące elementem systemu kulturowego, 
jako zdolne do komunikowania wartości oraz symboli. Szereg związków istnieją-
cych pomiędzy domem i muzeum [Barańska 2010] zdaje się wystarczającym uza-
sadnieniem celowości analizowania relacji między tymi miejscami. Wystarczy 
wskazać choćby zależności historyczne – pierwsze muzea wszak powstały dzięki 
prywatnym kolekcjom domowym. Również współcześnie spotykamy się z forma-
mi placówek muzealnych będących kontaminacją domu i muzeum – mam tu na 
myśli muzea biograficzne, czyli zachowane wraz ze wszystkimi elementami wy-
posażenia miejsca zamieszkania znanych osobistości. Rozważając analogie między 
domem i muzeum, szczególną uwagę chciałabym poświęcić jednakże nie tyle spo-
sobowi wykorzystania przestrzeni, ile najważniejszemu bodaj elementowi muzeum, 
jakim jest obiekt2. Zarówno bowiem w przypadku eksponatów muzealnych, jak 

 1 Przykładowo: Hoskins [1990], Gosden i Marshall [1999], Miller [2001], Barański [2007], Dant 
[2007], Krajewski [2012].
 2 Jako że zasadniczym przedmiotem niniejszych rozważań nie są semantyczne ani filozoficzne 
rozróżnienia pojęciowe, a także ze względów stylistycznych, na potrzeby niniejszego tekstu synoni-
micznie traktować będę takie terminy jak „przedmiot”, „rzecz”, czy też „artefakt” [por. Barański 2007: 
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i rzeczy przechowywanych w domach (przechowywanych – należy tu podkreślić 
– niekoniecznie ze względu na ich praktyczne zastosowanie), spotykamy się z przed-
miotami, których jedną z zasadniczych funkcji jest rola materialnych nośników pa-
mięci o ludziach i wydarzeniach. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, dom może być 
postrzegany jako rodzaj prywatnego muzeum pamięci [Hecht 2001: 123, 141; Barań-
ski 2010: 86], repozytorium rozumianego jako miejsce przechowywania przedmiotów 
dla nas najcenniejszych, bowiem odsyłających nas do wspomnień o przeszłości na-
szej i bliskich nam osób, a tym samym konstytuujących nasze poczucie zakorzenie-
nia i stanowiących o tym, kim jesteśmy. Taką też perspektywę chciałabym zapro-
ponować, podejmując refleksję nad znaczeniem domowych kolekcji.

W niniejszym tekście pragnę skoncentrować się na konkretnej przestrzeni 
w obrębie domu, jaką jest strych. Pozwólmy sobie na krótką charakterystykę tego 
obszaru. Zlokalizowany na najwyższej kondygnacji domu strych jest przestrzenią, 
do której dociera stosunkowo niewiele odgłosów z domu czy też z ulicy. Jako 
niemieszkalna część domu stanowi również miejsce odwiedzane znacznie rzadziej. 
Dwa powyższe aspekty: cisza oraz marginalna, czyli ograniczająca się głównie 
do przechowywania rzeczy funkcja strychu, konstytuują jego specyfikę jako te-
rytorium odizolowanego od reszty domu. Strych dzięki temu definiowany jest 
jako przestrzeń refleksyjna, pretendowana do wszelkiej aktywności intelektual-
nej3, właściwe miejsce, aby „poczytać sobie albo spotkanie zrobić, pogadać o jakichś 
dziwnych rzeczach albo pomedytować” [mężczyzna 25 l., IEiAK UJ 13937]4. Poziom 
mieszkalny jest terenem życia codziennego, wykonywania prozaicznych czyn-
ności takich jak spanie, jedzenie, sprzątanie. Do niedawna jeszcze strych pełnił 
pewną rolę gospodarczą, będąc wykorzystywany jako suszarnia bielizny, obecnie 
ta praktyka jest już w zaniku; sporadycznie jeszcze na wsiach składowane jest na 
strychach siano. We współczesnym, zwłaszcza miejskim, budownictwie miesz-
kaniowym, strych najczęściej nie służy już żadnym biologicznym aktywnościom, 
może zatem stanowić alternatywę dla działalności duchowej. Obszar ten koja-
rzony jest niekiedy wprost ze sferą sacrum:

21]. Podobne podejście zresztą, w zakresie stosowania tych pojęć, prezentuje szerokie grono badaczy 
zajmujących się problematyką materialności [por. Barański 2007; Krajewski 2012; Domańska 2008; 
Gosden i Marshall 1999; Hoskins 1990 i in.] Określenie „obiekt” natomiast stosować będę w odniesie-
niu do przedmiotów muzealnych. Z analogicznych przyczyn, świadoma istniejących w literaturze 
przedmiotu rozróżnień, wymiennie używać będę pojęcia: „przestrzeń”, „miejsce” i „obszar”.
 3 Szerzej o intelektualnej roli strychu piszę w innym miejscu [Roeske 2016].
 4 Wszystkie cytaty są fragmentami przeprowadzonych przeze mnie wywiadów. Podane sygna-
tury stanowią numery inwentarzowe, pod którymi transkrypcje zostały skatalogowane w Archi-
wum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Domowe repozytoria. Strychy jako prywatne muzea pamięci 13

Strych jest w takim podniosłym nastroju, a na dole jest takie, mó-
wię, profanum, kuchnia gdzie się gotuje, gdzie się je… jakiś pokój, 
gdzie się śpi i łazienka… A na strychu… jesteś odcięta od takich 
spraw codziennych […] [kobieta 25 l., IEiAK UJ 13945].

Według fenomenologa Stefana Symotiuka tym, co definiuje istotę strychu, 
a także piwnicy, jest tajemnica [1997: 63]. Tajemnicę tę filozof pojmuje na sposób 
podobny do Rudolfa Otto – jako doświadczenie kontaktu z tym, co „niejawne, nie-
pojęte, niezrozumiałe, niecodzienne, nieznane, nie określając bliżej, jakie to jest” 
[Otto 1999: 18]. Zgromadzony przeze mnie materiał empiryczny w znacznym stop-
niu potwierdza te fenomenologiczne ustalenia. Strych jest miejscem „magicznym”, 
którego zarówno przestrzenne oraz zmysłowe jakości, jak i charakter przechowy-
wanych przedmiotów, budzą ciekawość, fascynację, chęć odkrywania. Uczucia te 
jednakże nie wydają się być pozbawione pewnej dozy lęku przed nieznanym. Do-
świadczenie przestrzeni strychu w pewnym zakresie zbliża nas zatem do Ottow-
skiego modelu misterium tremendum et fascinans.

Wyjaśnienia wymaga w tym miejscu kwestia, dlaczego akurat strychy uważam 
za miejsca warte szczególnego namysłu w kontekście rozważań nad relacją dom-
muzeum. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest niewątpliwie funk-
cja strychu – nie jest to przestrzeń mieszkalna, odgrywa ona przede wszystkim 
rolę przechowalni5. Strych jest przeznaczony „dla rzeczy, jakby był dół [poziom 
mieszkalny – przyp. M.R.] przeznaczony dla ludzi” [kobieta, 32 l., IEiAK UJ 13938]. 
Sposób wykorzystania tej przestrzeni zbliża się zatem do funkcji, jaką pełni mu-
zeum – miejsca niemieszkalnego, chroniącego cenne obiekty6. Drugą sprawą jest 
funkcja samych przedmiotów. Wiele spośród strychowych rzeczy, podobnie jak 
to ma miejsce w przypadku obiektów muzealnych, wyłączonych jest z codzien-
nego użytkowania, a więc pozbawione są one wcześniejszego praktycznego za-
stosowania. Wobec takiego stanu rzeczy warto zastanowić się nad motywami 
dalszego ich przechowywania. Jaką rolę odgrywają one w naszym życiu, jakimi 
nowymi znaczeniami są obdarzane?

 5 Zbliżoną rolę spełniają rzecz jasna także innego rodzaju magazyny, jak np. komórki, pawla-
cze czy piwnice. Na szczególną uwagę zasługują te ostatnie. Choć piwnica częściej pełni bardziej 
utylitarne funkcje, służąc przechowywaniu żywności i przedmiotów związanych z pracami gospo-
darczymi, podczas gdy strych przeważnie odgrywa rolę składowiska rzeczy kumulujących wspo-
mnienia o przeszłości naszej i bliskich nam osób, w sytuacji braku strychu, na co wskazują prze-
prowadzone przeze mnie badania, przejmuje ona niejako funkcję przechowalni rzeczy będących 
nośnikami pamięci. W niniejszym tekście jednak, z uwagi na znacznie szerszą skalę zjawiska 
w odniesieniu do strychu, zdecydowałam się skupić na tym właśnie obszarze.
 6 Należy oczywiście podkreślić, że relacji pomiędzy zbiorami obiektów muzealnych i przed-
miotów przechowywanych na strychach nie można utożsamiać w sposób bezpośredni – ten dosyć 
złożony problem postaram się rozwinąć w dalszej części tekstu.
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Celem niniejszego artykułu jest zatem próba określenia relacji istniejących 
pomiędzy materią i przestrzenią muzeum oraz strychu, wskazania motywów skła-
niających nas do gromadzenia niepotrzebnych z pozoru przedmiotów i mechanizmów 
związanych z tym zjawiskiem, a także rozważenia, w jakim stopniu i na jakich płasz-
czyznach refleksja nad znaczeniem domowych przechowalni może być istotna 
z punktu widzenia muzealnika. Tekst ten oparty jest na etnograficznych badaniach 
jakościowych nad kulturową rolą strychu i piwnicy, przeprowadzonych przeze mnie 
w Krakowie, w latach 2014–2016. Badania te miały charakter pogłębionych wywia-
dów o średnim stopniu ustrukturyzowania, z elementami wywiadu narracyjnego. 
Jako że zasadniczym moim dążeniem była próba rekonstrukcji obrazu strychu i piw-
nicy utrwalonego w wyobrażeniach i wspomnieniach respondentów, a nie analiza 
porównawcza tychże wyobrażeń pod kątem czynników geograficznych czy też go-
spodarczych, podstawowym kryterium, jakie przyjęłam w doborze informatorów, 
była konieczność posiadania przez nich doświadczenia związanego z przestrzenią 
strychu oraz (lub) piwnicy na jakimś etapie ich biografii. Objęta badaniem grupa, 
z wyjątkiem kilku respondentek, reprezentuje młode pokolenie – są to osoby miesz-
czące się w przedziale wiekowym 21–35 lat. Dominują studenci bądź osoby posia-
dające wyższe, najczęściej humanistyczne wykształcenie. Rozmówcy prezentują 
również zbliżony status ekonomiczny, zaliczając się w większości do klasy średniej. 
Pochodzą oni z różnych stron Polski, zarówno ze wsi, z mniejszych miejscowości, 
jak i z dużych miast. Przywoływane przez respondentów opowieści zwykle koncen-
trowały się wokół strychów i piwnic mieszczących się w ich rodzinnych domach, 
stąd też zróżnicowanie materiału obejmuje zarówno kwestie geograficzne, jak i ar-
chitektoniczne – strychy, o których mowa w niniejszym artykule, mieszczą bądź 
mieściły się w domach jednorodzinnych, kamienicach oraz w blokach.

Muzeum a domowe przechowalnie – analogie i różnice

Dwa podstawowe elementy, które na najbardziej zasadniczym poziomie tworzą 
muzeum, to obiekt – czyli szeroko rozumiany przedmiot – oraz przestrzeń. Obiek-
ty tworzą kolekcję. Przestrzeń zaś jest niezbędna, choćby z tej prostej przyczyny, 
że każde ciało fizyczne posiada jakąś lokalizację; gdzieś się znajduje [por. Buczyń-
ska-Garewicz 2006: 22]. W przypadku muzeum przestrzeń posiada dodatkowe zna-
czenie, gdyż jest koniecznym warunkiem zaistnienia ekspozycji i w znacznym 
stopniu określa jej odbiór. Dwa powyższe elementy – przedmiot i przestrzeń – oka-
zują się również kluczowe dla zrozumienia kulturowej roli strychu. Zanim więc 
przejdziemy do rozważań nad specyfiką, statusem i funkcją rzeczy gromadzonych 
na strychu, proponuję pokrótce prześledzić relacje oraz potencjalne podobieństwa 
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i różnice, jakie zachodzą pomiędzy przestrzenią muzealną a wspomnianym obsza-
rem domu oraz między obiektami muzealnymi a strychowymi przedmiotami.

Jeżeli rozpatrujemy przestrzeń strychu oraz muzeum w perspektywie kom-
paratywnej, na początek warto podkreślić dwie, dosyć istotne, różnice. Po pierw-
sze, strychy w kontekście gromadzonych rzeczy pozbawione są komponentu 
w zasadniczy sposób decydującego o naszej percepcji wystawy muzealnej, jakim 
jest ekspozycja. Jeżeli więc w przypadku przedmiotów przechowywanych w ob-
rębie mieszkania można jeszcze mówić o pewnej formie ekspozycji [Barańska 
2010: 214], to strych raczej nie jest miejscem powszechnie udostępnianym pu-
blicznie. Dbałość o jego estetyczny wymiar jest w konsekwencji zredukowana do 
minimum i ograniczona do kwestii pragmatycznych – organizacja w tej przestrze-
ni konieczna jest o tyle, o ile w razie potrzeby zapewnia możliwość odnalezienia 
stosownych przedmiotów i chroni przed ewentualnymi zagrożeniami.

Drugą dyskusyjną kwestią jest rozpatrywanie zbioru przechowywanych na 
strychach przedmiotów w kategoriach kolekcji, tym bardziej rozumianej w taki spo-
sób, w jaki przyjęte jest to w teorii muzealnictwa. Rzeczy te bowiem, nawet jeśli nie 
stanowią bezładnego chaosu rupieci, rzadko kiedy wykraczają poza mniej lub bardziej 
uporządkowany zbiór przypadkowych przedmiotów, nie zbliżając się nawet do po-
ziomu metodycznego usystematyzowania kolekcji muzealnej. Rzecz jasna pamię-
tajmy, że to właśnie domowe kolekcje zapoczątkowały ideę oraz instytucję muzeum. 
Pytanie, czy w kontekście przedmiotów gromadzonych na strychu możemy mówić 
o jakiejkolwiek formie kolekcji, jest interesujące i złożone – powrócę do tych roz-
ważań w dalszej części tekstu.

Przyjrzyjmy się teraz potencjalnym punktom stycznym istniejącym między 
muzeum a przestrzenią strychu, rozumianą jako magazyn rzeczy. Jak zauważa 
Zdzisław Żygulski, istotą „działania muzealnego” jest wyłączenie przedmiotu 
z obiegu codziennego, z jego naturalnego środowiska i odebranie mu pierwotnej 
funkcji, a następnie przeniesienie do sfery muzealnej (bądź otoczenie tą sferą, jak 
to ma miejsce w przypadku obiektów in situ) [1982: 130, por. Pomian 2012: 79, 
Barańska 2013: 59-60]. Ten mechanizm przekształcania znaczenia, ta swoista 
„dialektyka wykorzenienia i zadomowienia” [Popczyk 2008: 135–136], jest jedną 
z zasadniczych zbieżności, jakie warto wskazać, rozważając specyfikę rzeczy obec-
nych w muzeach oraz przechowywanych na strychach. Pierwszym etapem zmia-
ny znaczenia takiego przedmiotu jest wykluczenie go z naszej najbliższej prze-
strzeni życiowej, a więc pozbawienie go tym samym roli, jaką pełnił wcześniej. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wyniesiona na strych rzecz zostaje wyłączo-
na nie tylko z użytkowania, ale niejako także z porządku temporalnego – rzadko 
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potrafimy choć w przybliżeniu określić zamierzone ramy czasowe takiego „zesła-
nia”. Jedną z funkcji jaką pełnią domowe przechowalnie jest bowiem zaspokojenie 
naszej potrzeby posiadania miejsca, w którym możemy umieścić rzeczy, nie za-
stanawiając się nad ich dalszym losem, chwilowo zrzekając się odpowiedzialności 
za nie. Rzeczy te, zahibernowane, trwają w zawieszeniu nierzadko przez długie 
lata, nieraz przez całe pokolenia. Warto jednak podkreślić, że strych, w odróżnie-
niu od muzeum, nie stanowi docelowego miejsca dla przedmiotu; finalnego, w za-
łożeniu, celu jego wędrówki. Przechowywanie rzeczy na strychu ma charakter 
raczej tymczasowy; jest on swego rodzaju miejscem tranzytowym, w którym przed-
miot podlega procesowi rewaloryzacji znaczeń7. Jeżeli więc muzeum miałoby być 
„cmentarzyskiem sztuki” [Barańska 2010: 214], do strychu można raczej zastoso-
wać, skądinąd in vivo zaczerpniętą z wypowiedzi rozmówców, metaforę „czyśćca” 
[mężczyzna 35 l., IEiAK UJ 13943; kobieta 25 l., IEiAK UJ 13945]8. Możemy wyróż-
nić trzy podstawowe warianty owego procesu transformacji znaczenia, jaki doko-
nuje się w marginalnej9 przestrzeni strychu:

Przedmioty codziennego użytku, związane z doświadczeniem biograficz-1. 
nym właściciela, zostają z czasem obdarzone pewną nadwyżką znaczenia. 
Utożsamiają one bliskie osoby, przeszłe wydarzenia, generują nostalgicz-
ne wspomnienia wiążące się z okresem dzieciństwa.
Odwrotny do powyższego proces ma miejsce w przypadku przedmiotów 2. 
już nasyconych ładunkiem emocjonalnym. Rzeczy te są przechowywane 
do momentu, gdy nastąpi redukcja bądź neutralizacja symbolicznego 
znaczenia, jakie miały dla nas wcześniej – dopiero gdy przejdą tę fazę, 
możliwa jest ich likwidacja. Proces dewaluacji dotyczy również kwestii 

 7 Mechanizm ten może być związany z niejasnym statusem rzeczy, które wędrują na strychy – 
stanowią one bowiem ogniwo pośrednie pomiędzy odpadem, a obiektem potencjalnie jeszcze uży-
tecznym. Są zatem nacechowane pewnym piętnem transgresji. Stosowne wydaje się tutaj przywo-
łanie teorii Williama A. Cohena, który proponuje rozróżnienie na odpady „zanieczyszczające” 
i „przetwarzalne” [Cohen 2005: 10; za: Chromik-Krzykawska 2007: 37]. Te ostatnie, aby mogły zo-
stać ponownie wykorzystane, muszą przejść proces transformacji, która pozbawi je właściwości 
transgresyjnych. Owa faza rewaloryzacji znaczeń odbywa się właśnie w przestrzeniach marginal-
nych, takich jak strychy. Do podobnych wniosków dochodzi Michael Thompson, autor pracy Rub-
bish Theory: The Creation and Destruction of Value, w której prezentuje swoją teorię rewaluacji od-
padów. Zdaniem tego autora, przedmioty nieustannie wędrują ze sfery użyteczności do śmieci, 
gdzie znajdują się w stanie zawieszenia, czekając na ponowny akces do sfery użyteczności [Thomp-
son 1979: 25-26; za Chromik-Krzykawska 2007: 37].
 8 Metafora ta była używana także w odniesieniu do piwnicy.
 9 Jak słusznie zauważa Susan Strasser, „marginalne kategorie są przechowywane w marginal-
nych przestrzeniach” [1999: 6; za: Chromik-Krzykawska 2007: 37]. Przez „marginalne przestrze-
nie” rozumiem te obszary, które nie są użytkowane na co dzień w takim stopniu, w jakim użytko-
wany jest poziom mieszkalny.
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praktycznych, np. stopniowego niszczenia lub wyparcia przedmiotu przez 
nowocześniejszy egzemplarz.
Czas sprawia, że rzeczy nabierają wartości poprzez spatynowanie3. 10. Na-
stępnie ponownie trafiają do obiegu kulturowego, wpisując się w popular-
ną obecnie stylistykę retro bądź vintage11. Tym samym pozbawienie przed-
miotu jego pierwotnej funkcji ma, inaczej niż w przypadku większości 
muzealiów [Żygulski 1982: 130–131], charakter odwracalny.

Oczywistą różnicą jest również fakt, że w odniesieniu do obiektów muzealnych 
owa redefinicja znaczeń odbywa się w sposób zinstytucjonalizowany, zaplanowa-
ny i metodyczny, z wskazaniem jasno określonego celu, w jakim zabezpiecza się 
i udostępnia dany obiekt. Taka świadomość rzadko przyświeca osobom, które po-
dejmują mniej lub bardziej spontaniczną decyzję o wyniesieniu przedmiotu na 
strych. Najczęściej wskazywanym powodem pozbywania się rzeczy z mieszkania 
jest chęć zapanowania nad nieporządkiem oraz odzyskania przestrzeni zajmowa-
nej przez pozornie zbędne przedmioty, jednakże motywy, jakie skłaniają nas do 
podjęcia decyzji o dalszym przechowywaniu konkretnych artefaktów zamiast ich 
wyrzuceniu, są często niejasne i nie do końca uświadamiane.

Skupmy się przez chwilę na porównaniu percepcji przestrzeni muzealnej i stry-
chowej. Maria Popczyk, analizując problematykę estetycznego wymiaru ekspozycji 
muzeów sztuki, przytacza refleksje badaczy opisujących obcowanie z przestrzenią 
muzeum w kategoriach doświadczenia sakralnego [2008: 140–141]. Przywoływany 
jest tutaj model muzeum-świątyni sztuki [zob. też Barańska 2013: 59], miejsca 
nasyconego aurą tajemnicy, rozumianego jako rzeczywistość fascynująca. Kluczo-
wą rolę pełnią tu niewątpliwie estetyczne doznania płynące z kontaktu z samym 
dziełem sztuki, niemniej podkreślany jest również aspekt wyłączenia obszaru mu-
zeum ze sfery codzienności. Szczególna atmosfera muzeum stwarza wrażenie wkra-
czania do innej rzeczywistości [Barańska 2010: 219]. Zdaniem Ernsta Gombricha 
natomiast muzeum stanowi oazę trwałości w świecie ciągłych zmian, umożliwiając 
życie kontemplatywne [Popczyk 2008: 141]. W tym przypadku także istotnym ele-
mentem sprzyjającym refleksji i skupieniu się na przeżyciu wewnętrznym jest izo-
lacja muzealnej przestrzeni od bodźców zewnętrznych [tamże: 142]. Opisywane 

 10 Odwołuję się tutaj do koncepcji Granta McCrackena, który opisuje praktykę budowania wyż-
szej pozycji społecznej, a także niejako tworzenia wtórnej genealogii, poprzez otaczanie się zabyt-
kowymi, posiadającymi historię przedmiotami [McCracken 1990; por. Barański 2007: 279–281].
 11 Marek Krajewski zjawisko to określa mianem kultury repetycji, która – jak zauważa Robert 
Kulmiński – „zmienia poczucie czasu – przeszłość staje się teraźniejszością, ponieważ nieustan-
nie możemy wykorzystywać jej materialny dorobek, a produkty powstałe kilkadziesiąt lat temu 
nie trafiają już do muzeum, tylko otrzymują nowe życie, stają się ponownie przedmiotem kon-
sumpcji i pożądania klientów” [Kulmiński 2010: 356].
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przez badaczy asocjacje i przekonania dotyczące przestrzennej percepcji muzeum, 
w znacznym stopniu korespondują ze społecznym sposobem postrzegania strychów, 
zaprezentowanym we wstępie. Mam tu na myśli przede wszystkim refleksyjny wy-
miar strychu będący częściowo konsekwencją jego izolacji przestrzennej, a także 
podkreślany przez rozmówców niecodzienny charakter tego miejsca, określanego 
jako „magiczne” i „tajemnicze”.

Strychowe kolekcje i ich bohaterowie

Gromadzenia przedmiotów na strychach nie sposób rozpatrywać w oderwaniu 
od szerszego zjawiska, jakim są domowe kolekcje. W tym miejscu warto powrócić 
do wcześniej postawionego pytania, na ile zasadnym jest owe, przypadkowe czę-
sto zbiory rzeczy, określać mianem kolekcji. Jak już ustaliliśmy, błędem byłoby 
w tym przypadku rozumieć ten termin w kategoriach właściwych dla muzealnic-
twa. Nie są to bowiem kolekcje prowadzone w sposób intencjonalny, zaplanowa-
ny i systematyczny12. Susan M. Pearce wskazuje na trzy modele kolekcjonowania: 
1) zbieranie pamiątek związanych z jednostkami i osobami – rzeczy te nadają 
sens osobistym historiom; 2) gromadzenie „fetyszów” – dużej liczby przedmiotów 
tego samego rodzaju, bez konkretnej przyczyny; 3) świadome budowanie kolek-
cji w sposób selektywny i systematyczny [Pearce 1991: 139 i n.; za: Barańska 2013: 
69–70]. Uzyskany przeze mnie materiał etnograficzny wskazuje, iż na potrzeby 
niniejszego tekstu należałoby przyjąć optykę właściwą dla modelu 1, czyli roz-
patrywać strychowe zbiory w kategoriach prywatnych kolekcji domowych, rozu-
mianych nie jako zespół rozmaitych egzemplarzy tej samej kategorii (np. kolek-
cja filatelistyczna, numizmatyczna czy dzieł sztuki), ale zbiór przypadkowych 
pozornie rzeczy, gromadzonych także ze względu na ich wartość ekonomiczno-
estetyczną, lecz przede wszystkim sentymentalną. 

Przeanalizujmy zatem jakiego typu przedmioty trafiają na nasze strychy. 
Jeżeli chcielibyśmy pokusić się o próbę znalezienia dla nich jakiegoś wspólnego 
mianownika, najczęściej wskazywanym przez respondentów motywem przecho-
wywania rzeczy byłaby ich potencjalna użyteczność. Potencjalna i w znacznym 
stopniu dyskusyjna, albowiem nie są to przedmioty użytkowane na co dzień, 
nierzadko są one podniszczone, albo zwyczajnie niepasujące do naszego obec-
nego stylu życia. Do przechowalni tych odsyłana jest rzecz, która „może się kie-
dyś jeszcze przyda, ale właściwie to nie wiadomo” [mężczyzna 29 l., IEiAK UJ 

 12 Wykluczam tu oczywiście sytuacje, w których strych rzeczywiście służy jako magazyn dla 
kolekcjonera – celem jest próba określenia statusu zbiorów prowadzonych w sposób nieusystema-
tyzowany.
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13949]. Inną eksplikowaną przyczyną skłaniającą do zachowywania przedmiotów 
są wspomniane już względy sentymentalne – strych to „taki magazyn jakichś 
takich rzeczy, które niepotrzebne są, ale gdzieś tam przechowują wspomnienia” 
[kobieta 32 l., IEiAK UJ 13938]. 

Na podstawie analizowanego materiału warto wyodrębnić cztery podstawo-
we kategorie rzeczy przechowywanych na strychach. Z każdą z tych kategorii wią-
że się specyficzny rodzaj stosunku emocjonalnego wobec przedmiotu. Pierwszą 
z nich stanowią rzeczy sezonowe: ubrania, sprzęt sportowy, przedmioty związane 
z dorocznymi obrzędami, jak na przykład sztuczna choinka czy dekoracje świą-
teczne. Ta grupa przedmiotów budzi w respondentach uczucia najczęściej pozy-
tywne, skojarzenia z przyjemnymi wydarzeniami, jak święta Bożego Narodzenia 
czy letnie wakacje. Rzeczy te nie są jednakże źródłem nostalgii – znajdują się one 
w ciągłym obiegu, cyklicznie i w miarę regularnie przywracane są do codziennego 
użytku, tak więc nie pozostają w zapomnieniu wystarczająco długo, by ponowny 
kontakt z nimi wzbudzał w ich właścicielach większy sentyment. 

Do kolejnej kategorii zaliczają się przedmioty, które należały do respondentów 
w okresie ich dzieciństwa lub wczesnej młodości. Są to najczęściej zabawki, zeszyty 
i inne przybory szkolne, podręczniki, pamiętniki, płyty i kasety audio, niekiedy ubra-
nia czy sprzęt sportowy. W odróżnieniu od rzeczy sezonowych opowieści o tych 
przedmiotach nasycone są dużą dozą nostalgii. Rzeczy te pełnią również istotną rolę 
w konstruowaniu tożsamości jednostkowej – do tej kwestii jeszcze powrócę.

Magazynujemy ponadto przedmioty zachowane bądź oddziedziczone po 
przodkach. Tutaj mamy do czynienia z dużą różnorodnością – mogą to być ubra-
nia, meble, elementy wyposażenia domu, przedmioty osobistego użytku oraz 
inne, trudne do jednoznacznego zaklasyfikowania, artefakty. Te przedmioty rów-
nież mają niebagatelne znaczenie dla podtrzymywania pamięci o przeszłości: 
budują poczucie ciągłości i zakorzenienia genealogicznego – także i to zagadnie-
nie zostanie rozwinięte później.

Ostatnią wreszcie kategorię prezentują rzeczy uznawane za takie, których „nie 
wyrzuca się”. Do klasy tej można zaliczyć przede wszystkim książki oraz przedmio-
ty związane z kultem religijnym – obrazy, figurki i inne dewocjonalia. Przyczyny 
zachowywania tych rzeczy są przez rozmówców trudne do zwerbalizowania. 

Gdyby podjąć próbę zdefiniowania statusu magazynowanych na strychu 
przedmiotów w bardziej ogólnej perspektywie, łatwo ulec pokusie odwołania się 
do kategorii pamiątek. Tutaj jednak pojawia się problem – określenie to jest na 
tyle subiektywne i nieprecyzyjne, iż niemożliwym jest jednoznaczne przyporząd-
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kowanie przechowywanych przedmiotów do tej klasy. Niektóre stwierdzenia re-
spondentów wskazują wprost, że rzeczy te pamiątkami nie są:

Tam są po prostu takie rzeczy, które…nie spełniają jakichś takich wa-
runków do tego, żeby zostać pamiątkami, tak jak zabawki na przy-
kład [mężczyzna 29 l., IEiAK UJ 13949].

Być może problemem jest właśnie miejsce, w jakim one się znajdują – w popu-
larnym przekonaniu pamiątki to są raczej rzeczy, które trzymamy w przestrzeni 
mieszkalnej: na półce, w szufladzie; w zależności od ich charakteru i naszego wobec 
nich stosunku odpowiednio wyeksponowane bądź schowane, zawsze jednak posia-
dając łatwiejszy do nich dostęp, niż ma to miejsce w przypadku strychu. 

Pewne światło na problem mogą rzucić wypowiedzi sugerujące, że przed-
mioty, których przeznaczeniem jest trafić na strych, spełniają wyłącznie rolę 
nośników pamięci, jako że pozbawione są pozostałych walorów, np. estetycznych. 
Warto w tym miejscu przywołać słowa Stefana Symotiuka utrzymującego, że strych 
jest „budynkowym mózgiem z jedną funkcją: pamięci” [1997: 63]:

[A te rzeczy, które na strychu są, określiłbyś pamiątkami?] To pewnie 
tak, na przykład moje zeszyty, których się nie wyrzuca, te ze szkoły, to 
są pamiątki jakieś. Ale to słowo dla mnie jakoś ma, to słowo ma dziw-
ny oddźwięk, ale może. No bo jak patrzę na sens tego słowa, no to je-
żeli coś przypomina przeszłość, no to jest pamiątka, jak byk. Zabawki, 
którymi się ktoś bawił, czy zeszyty, to są pamiątki, no tak. A te [przed-
mioty przechowywane w mieszkaniu] chyba nie, te chyba są, bo, 
o właśnie, nie trzymam ich po to, żeby pamiętać coś specjalnie, żeby 
coś sobie przypominać, więc jeśli coś ma tylko tą wartość dla mnie, to 
może lądować na strychu. Jeżeli coś jest jeszcze ładne, to mogę to 
mieć wkoło. Koło siebie [mężczyzna 25 l., IEiAK UJ 13937]. 

Taka perspektywa zbliża przechowywane przedmioty do kategorii Pomia-
nowskich semioforów, czyli rzeczy, których wartość nie odnosi się do względów 
użytecznych, ale do nadwyżki znaczenia, jaką zostają one obdarzone [Pomian 
2001: 44 i n.].

Przedmiot, pamięć i tożsamość

Jak zauważa Marek Krajewski, jedną z reguł organizujących nasze relacje z przed-
miotami jest zasada określana przez niego mianem prymatu genealogii [2012: 60]. 
Tym, co stanowi o wartości przedmiotu jest jego pochodzenie: przekształca ono 
rzeczy w „media łączące nas z przeszłością, wartościami, społecznymi statusami 
i wizerunkami referowanymi przez genealogię przedmiotu”. Reguła ta wydaje się 
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sprawdzać w odniesieniu do rzeczy przechowywanych na strychach – o ich war-
tości decydują w większej mierze względy sentymentalne niż użytkowe. Artefakty 
te są nośnikami znaczeń niejako na trzech poziomach: pamięci zbiorowej, gene-
alogii oraz tożsamości jednostkowej13. Rzeczy takie, ściśle powiązane z biografią 
właściciela i obdarzone jego indywidualnymi cechami Janet Hoskins, za Violette 
Morin [1969], określa mianem przedmiotów biograficznych (biographical objects) 
[Hoskins 1990]. Rzeczy mają zdolność kumulowania opowieści [Gosden, Marshall 
1999: 170; por. Hecht 2001: 137, 139]. Często spotykane na strychach, czy też w piw-
nicach – do których akurat odnosi się poniższy cytat – przedmioty takie jak stare 
sprzęty, ubrania, czasopisma, niejako transportują w przeszłość, są niczym „do-
tknięcie historii”. Pozwalają odczuć klimat i atmosferę dawnych czasów, dopełnia-
ją zasłyszane opowieści, ucieleśniają to, co minione:

Nie wiem, czy bezpośrednio związane z tymi opowieściami, ale two-
rzące raczej jakąś taką aurę i klimat, że babcia mówiła, albo gdzieś 
tam się słyszało, o, to było w sześćdziesiątym którymś, i tak dalej, no 
to ja wiedziałem, że tam są rzeczy z sześćdziesiątych lat i mogłem 
sobie jakby dopowiedzieć, wyobrazić, jak to wyglądało w tamtych 
czasach, czy coś takiego. Dlatego mnie te przedmioty też fascyno-
wały właśnie [mężczyzna 35 l., IEiAK UJ 13943]. 

Artefakty te są nie tylko reprezentantami przeszłych wydarzeń i niegdysiejsze-
go stylu życia, ale także, a może przede wszystkim, rzecznikami rodzinnych opowie-
ści [por. Barańska 2010: 214]. Są to zarówno przedmioty oddziedziczone po przodkach, 
jak i rzeczy używane przez respondentów w dzieciństwie. Powtarzane uzasadnienie 
przechowywania rzeczy w celu zachowania ich dla następnych pokoleń, w rzeczywi-
stości wydaje się rodzajem wtórnej racjonalizacji. Te rzeczy-świadkowie rodzinnej 
historii stanowią ogniwo pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością; zda-
ją się niezbędne w budowaniu ciągłości genealogicznej, poczucia zakorzenienia ro-
dowego oraz przynależności do mikro-wspólnoty, jaką jest rodzina. 

Interesującym w tym kontekście zjawiskiem jest powtarzające się w kilku przy-
padkach poczucie większej odpowiedzialności wobec przedmiotów oddziedziczonych 
po przodkach lub sprezentowanych przez bliskich, niż tych nabytych przez samych 
respondentów. Niewątpliwie relacja człowieka z przedmiotem biograficznym może 
być substytutem relacji z osobą, do której ten przedmiot należał [por. Barański 2007: 
125–126; Hoskins 1990: 78]; rzeczy bywają „inkarnacją stosunków z bliskimi” [Ba-

 13 Kategorie te stanowią pewien model i są wyabstrahowane na potrzeby analizy – niezaprze-
czalnie w rzeczywistości społecznej płynnie się one przeplatają i stanowią system wzajemnie od-
działujących na siebie elementów.
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rański 2007: 62; 2010: 86]. Podarowane przez drogie nam osoby przedmioty prze-
chowujemy, gdyż „wcielają coś z donatora” [Barański 2010: 86]. Paradoksalnie jednak, 
np. w przypadku rzeczy otrzymanych w spadku, bywa, iż większą wartość przedsta-
wiają przedmioty należące do zmarłych krewnych, z którymi badani nie mieli bliż-
szego kontaktu. Możliwe, że mamy tutaj do czynienia z mechanizmem podobnym 
do opisywanego przez Pierre’a Norę, mianowicie z tworzeniem swoistych miejsc pa-
mięci (lieux de memoire) [2001]14. Analogicznie jak w przypadku prezentowanej przez 
autora makroskali, gdzie w sytuacji utraty przez daną społeczność naturalnej więzi 
z przeszłością uwydatnia się potrzeba upamiętniania historii poprzez tworzenie jej 
kulturowych reprezentacji, tak i w mikroskali wspólnoty rodzinnej, wobec braku po-
czucia zakorzenienia genealogicznego, zbudowanego na doświadczeniu realnego 
obcowania z przodkami i na wspomnieniach o nich, ów „obowiązek pamięci”, o któ-
rym pisze Nora, jest projektowany na przedmioty biograficzne.

Z podobnym mechanizmem zetknęła się antropolożka Anat Hecht, prowadząc 
badania nad pamięcią i narracją o przeszłości, w odniesieniu do przedmiotów zgro-
madzonych w przestrzeni domowej. Hecht prezentuje studium przypadku [2001], 
którego bohaterka, blisko siedemdziesięcioletnia Brytyjka o imieniu Nan, opowiada 
historię swojego życia. Wkrótce po wybuchu II wojny światowej ośmioletnia wówczas 
Nan straciła matkę i została pozbawiona kontaktu z zaciągniętym do armii ojcem. 
Wskutek tych wydarzeń, dziewczynka wraz z młodszym bratem znalazła się w sie-
rocińcu, gdzie spędziła resztę swego dzieciństwa. Traumatyczne doświadczenia 
„wykorzenionego” – jak pisze badaczka – dzieciństwa, sprawiły, że kobieta została 
owładnięta ideą ocalania i niejako dokumentowania pozostałości utraconego świa-
ta. Temu służyć miały przedmioty zgromadzone w jej domu – fotografie, pamiątki, 
książki. „Straciłam wszystko w bardzo młodym wieku – mówi Nan – straciłam ro-
dzinę, jeśli chodzi o rodziców. Straciłam dom, dzieciństwo, mój cały świat. Więc 
uczepiłam się, dosłownie uczepiłam tego, co zostało. Może dlatego mam te wszyst-
kie rzeczy…” [Hecht 2001: 138]. Owo muzeum pamięci, jak to określa Hecht, stano-
wi namacalne, materialne świadectwo nieuchwytnych wspomnień; reprezentacje 
świata, który bezpowrotnie zaginął, pomagając tym samym odbudować częściowo 
wykorzenioną tożsamość bohaterki. W takim też sensie kolekcja może być sposobem 
na poradzenie sobie z żałobą [Hecht 2001: 137–138]. 

Analogiczną do poprzednio opisanej funkcję spełniają przechowywane na stry-
chach przedmioty użytkowane przez respondentów w dzieciństwie, takie jak stare 

 14 O przechowywanych w domach, także na strychach, rzeczach, rozumianych jako miejsca pa-
mięci oraz ich potencjale do „przywoływania” dzieciństwa pisze też Ewa Niżyńska, w swojej pracy 
poświęconej badaniom nad pamięcią zbiorową mieszkańców Borysławia na Ukrainie pt. Rzeczy no-
stalgiczne. O powrotach do krainy dzieciństwa [2015].
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zabawki, podręczniki czy przybory szkolne. Zabezpieczanie oraz cykliczny kontakt 
z tymi rzeczami wydają się zaspokajać potrzebę uprawomocnienia teraźniejszości 
oraz przyszłości poprzez przeszłość, zachowania poczucia ciągłości i więzi z dawnym 
ja. „Otoczeni przez nasze rzeczy – pisze Grant McCracken – jesteśmy zakorzenieni 
w naszej przeszłości; są one tego wizualnym dowodem” [1988: 124; za: Barański 
2010: 86]. Przedmioty zahibernowane w strychowej przestrzeni zaświadczają o tym, 
jak było kiedyś; legitymizując nasze istnienie tu i teraz, stają się tym samym współ-
twórcami naszej tożsamości [por. Domańska 2008: 14]. Jednocześnie przechowalnie 
te, podobnie jak to ma miejsce w przypadku kolekcji domowych [Barańska 2010: 
214], stanowią przestrzeń autokreacji i autoprezentacji – magazynowane przedmio-
ty świadczą nie tylko o tym, kim byłem w przeszłości, ale także o tym, kim jestem 
dzisiaj. Dlatego też nie każdemu należy te miejsca udostępniać:

Ale raczej to są takie przestrzenie, gdzie obcych bym nie wpuszcza-
ła. [Dlaczego?] […] Bo oni nie mają nic wspólnego z moim światem. 
Jak ktoś jest obcy, nie wie kim jestem, a to jest jednak taka prze-
strzeń bardziej prywatna, jest też sentymentalna […] [kobieta 27 l., 
IEiAK UJ 13947].

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt domowych kolekcji, mianowicie 
odpowiedź na naszą potrzebę kontroli nad przedmiotami [por. Hecht 2001: 137]. 
Potrzeba ta jest zaspokajana dwutorowo. Z jednej strony jest to kontrola nad dal-
szym losem rzeczy, których obecnie nie chcemy mieć w naszym najbliższym oto-
czeniu, ale jednocześnie w każdej chwili możemy podjąć decyzję o ich przywróce-
niu do użytkowania. Z drugiej zaś strony, do domowych przechowalni nierzadko 
trafiają rzeczy, których z różnych przyczyn nie chcielibyśmy udostępniać innym, 
a które wyrzucone na śmietnik mogłyby wpaść w niepowołane ręce:

Ale też wyrzucić, żeby to gdzieś tam, wiesz…pocztówka od ukocha-
nej jak miałem szesnaście lat, gdzieś tam fruwała po trawniku czy-
imś tam, bo wiatr rozwiewa ze śmietnika, albo coś. Nie chciałbym 
[mężczyzna 35 l., IEiAK UJ 13943]. 

Przechowywanie tych przedmiotów w stosunkowo niedostępnych i rzadko 
uczęszczanych przestrzeniach stanowi zatem pewną alternatywę wobec całkowite-
go ich zniszczenia, na przykład poprzez spalenie. Tak więc strych, także i pod tym 
względem, wydaje się spełniać podobną funkcję do muzeum, będącym wszak jednym 
z miejsc, „gdzie deponuje się najcenniejsze pamiątki, te, które lepiej by zginęły, 
niżby miały zostać użyte dla niewłaściwych celów” [Barańska 2010: 215].
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Strychowe muzea pamięci

Domowe kolekcje stanowią – jak słusznie zauważa Hecht – „materialny testament 
tego, kim jesteśmy”, przekształcając tym samym dom w „prywatny kosmos prze-
chowujący wspomnienia minionych czasów, a także nasze nadzieje na to, co do-
piero ma nadejść […] kształtując i odzwierciedlając nasze poczucie tożsamości” 
[2001: 123]. W tym miejscu jednak warto powrócić do postawionego na wstępie 
pytania, czy rzeczywiście, a jeśli tak, to dlaczego, w kontekście rozważań nad 
owymi prywatnymi muzeami pamięci, przestrzeń wyłączona z codziennego użyt-
kowania, jaką jest strych, warta jest naszej szczególnej uwagi. Kluczową, jak się 
wydaje, kwestią jest tutaj wspomniany już fakt względnej izolacji tego miejsca 
oraz przypisania mu funkcji domowego magazynu. Konsekwencje tego stanu rze-
czy są przynajmniej dwojakie. Po pierwsze, strych jest miejscem zdecydowanie 
rzadziej uczęszczanym niż przestrzeń mieszkalna, zatem rzeczy, które są tam 
umieszczone, ze sporym prawdopodobieństwem zostaną na dłuższy czas zapo-
mniane. W rezultacie takich praktyk na strychach najdłużej zamieszkiwanych 
domów dochodzi do kumulacji artefaktów należących do kolejnych pokoleń miesz-
kańców, tworząc tym samym domowe repozytoria pamięci o ludziach i wydarzeniach, 
często wykraczające poza historie zapisane we wspomnieniach aktualnych miesz-
kańców. Druga kwestia dotyczy statusu samych przedmiotów. Jak już wspomniałam, 
na strychu przechowywane są artefakty trudne do jednoznacznego zaklasyfikowa-
nia. Nie do końca są to pamiątki, bo te – jak już ustaliliśmy – zwykle przechowu-
jemy w przestrzeni najbliższej, z drugiej strony nie są to też rzeczy, które pragnie-
my wyrzucić. Gromadzone przedmioty to jednocześnie gromadzone wspomnienia, 
choć nieraz niewygodne i wyparte. Bywa, że są to rzeczy po bliskich zmarłych 
osobach; artefakty, których nie potrafimy wyrzucić, a których obecność zbyt bole-
śnie przypomina nam o ich utracie. Strych w tym kontekście jawi się jako przestrzeń 
nawiązująca do podświadomości, a nawet nieświadomości.

Jeżeli jedną w zasadniczych funkcji kolekcjonerstwa jest ocalanie obiektów 
przed zniszczeniem i zapomnieniem [por. Hecht 2001: 136], a muzealnika po-
strzegać można jako „ratownika” przedmiotów [Barańska 2015: 123], pod tym 
względem również warto zauważyć analogię między działalnością muzealniczą, 
a domowymi kolekcjami. Rodzinny strych okazuje się przestrzenią chroniącą owe 
osobiste, intymne wręcz przedmioty; przestrzenią, w której mogą one bezpiecz-
nie spoczywać do momentu, gdy zostaną przeniesione do przyszłego domu re-
spondentów, by zaświadczać o historii ich życia:
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Zawsze jest na to miejsce, może leżeć nawet piętnaście lat […] I wie-
działam, że jak jest na strychu, to tam może leżeć, aż będę miała 
czas, żeby po to wrócić kiedyś, nie boję się o to, bo to tam będzie […] 
Takie poczucie, że jestem w domu, z powrotem i to wszystko jest 
w takiej poczekalni [kobieta 25 l., IEiAK UJ 13945].

Należy jednak pamiętać, że ocalanie rzeczy to w istocie także ocalanie pa-
mięci o ludziach i wydarzeniach. „Jedyną rzeczą, jaką kolekcjonuję, są wspomnie-
nia” – mówi bohaterka studium Hecht [2001: 139]. Przechowywane na strychach 
przedmioty to swoiste wehikuły czasu odsyłają odbiorcę do poprzednich epok, 
poprzez fizyczny kontakt z artefaktem w namacalny niemal sposób pozwalają do-
świadczyć przeszłości. Są niemymi (?) świadkami historii zarówno indywidualnej, 
rodzinnej, lokalnej, jak i tej wielkiej. W każdym z tych trzech przypadków mamy 
do czynienia z mniej lub bardziej uświadamianą wiarą w metonimiczną, konta-
gialną moc rzeczy. Noszące ślady użytkowania obiekty pełnią rolę indeksów od-
syłających nas do osób i zdarzeń z przeszłości [por. Barański 2007: 126]. Kontakt 
z przedmiotem biograficznym stanowi substytut kontaktu z poprzednią epoką, 
zmarłymi bliskimi i przodkami, wreszcie z dzieckiem, którym sami niegdyś byliśmy. 
Przedmiot uobecnia to, co minione i niedostępne. Dzięki swojej materialnej formie 
wywołuje „wrażenia zmysłowe” stając się „sugestywnym pomostem między pod-
miotem a przedmiotem, między teraźniejszością a przeszłością” [Assmann 2013: 
254–255]. Strych wraz ze zgromadzonymi tam artefaktami jest rezerwuarem pa-
mięci, swoistą księgą życia, w której zapisane są historie o wymiarze narodowym, 
lokalnym, rodzinnym i jednostkowym. Na wszystkich tych poziomach konstytuuje 
on poczucie tożsamości i zakorzenienia.

Strych – depozytorium dla muzeum?

Jak starałam się wykazać w niniejszym tekście, relacje pomiędzy fenomenami kul-
turowymi, jakimi jest kolekcjonowanie przedmiotów w przestrzeniach domowych 
oraz muzealnych, są złożone i niejednoznaczne. Istnieje jednak szereg analogii, 
które dowodzą, że próba podjęcia takiej charakterystyki porównawczej wydaje się 
uprawniona. Nadrzędnym argumentem jest niewątpliwie zbieżna funkcja społecz-
na, jaką potencjalnie mogą pełnić obydwa rozpatrywane zjawiska. Zasadniczą rolę 
zarówno w przypadku muzeum, jak i domowego repozytorium, odgrywa przedmiot, 
który traci swoje pierwotne, użyteczne zastosowanie, stając się semioforem [Pomian 
2001: 44 i n., Barańska 2013: 108]. Jako że pamięć zbiorowa ma kluczowe znaczenie 
dla procesu kreowania tożsamości grupowej [Robotycki 1996: 27; za: Barańska 
2011: 14], repozytoria materialnych nośników tej pamięci, takie jak archiwa czy 
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muzea, z definicji mają stanowić miejsca, w których człowiek „buduje indywidual-
ną i kulturową tożsamość” [Popczyk 2008: 25; za: Barańska 2011: 16; por. Saryusz-
Wolska 2006: 215; za: Barańska 2011: 17]. Jednakże, jak pokazują współczesne 
badania [Barańska 2013: 104], obecnie muzeum niekoniecznie stanowi przestrzeń 
wspomagającą identyfikację społeczną i posiadającą potencjał konsolidujący wspól-
notę. Dlaczego tak się dzieje? Katarzyna Barańska sugeruje, iż przyczyna może leżeć 
w sposobie zarządzania muzeum, czyli w nadmiernej koncentracji muzealnych wy-
staw na „wielkiej” historii, przy jednoczesnym pomijaniu codzienności i historii 
zwykłych ludzi [2013: 106], historii nazywanej przez Ewę Domańską „niekonwen-
cjonalną” [2006: 60; za: Barańska 2013: 106]. Nietrudno zrozumieć, dlaczego te 
znalezione na strychu porysowane zeszyty, miś z oderwanym uchem czy stara ma-
szyna do szycia po babci budzą w nas znacznie więcej emocji, niż dzieła sztuki 
z okresu antyku – właśnie te bowiem przedmioty są nośnikami naszej indywidual-
nej pamięci. Być może warto więc spojrzeć na domowe przechowalnie jako na po-
tencjalne depozytoria eksponatów muzealnych. Tak zresztą uczyniło już przykła-
dowo Muzeum Warmii i Mazur15 oraz Muzeum Miasta Zgierza16, tworząc wystawy 
odzwierciedlające lokalne dziedzictwo kulturowe na podstawie podarowanych przez 
mieszkańców przedmiotów, wcześniej przechowywanych na strychach czy w domo-
wych szufladach. Może właśnie dzięki takim obiektom, przywołującym bliższe nam, 
indywidualne i sensualne wręcz doznania, wizyta w muzeum miałaby szansę stać 
się tym, czym w założeniu powinna być – praktyką wpływająca na integrację i iden-
tyfikację społeczną [Popczyk 2008: 143] w podobnym stopniu, w jakim w odniesie-
niu do nieco węższego, tj. lokalnego, rodzinnego oraz indywidualnego zasięgu, 
dokonuje się tego w kontakcie z materią domowych repozytoriów pamięci.
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Home Repositories. Attics as Private Museums of Memory

The aim of the paper, based on ethnographic fieldwork, is to analyze the relation between 
matter and space of museums and home repositories, namely attics. The author discusses 
the phenomenon of storage of things that are seemingly useless, and considers the areas in 
which the concept of home repositories may be relevant to a museologist. The main point 
where some convergence can be found between these seemingly different spaces is the 
function of storing things. These objects carry memory about the past, constitute sense 
of identity and belonging in a national, local, genealogical and individual dimension.
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Dionizos w galerii sztuki.  
uwagi o wystawie problemowej

Jedną z form działalności galerii sztuki współczesnej jest opracowanie kon-
cepcji scenariusza i prezentacja tak zwanych wystaw problemowych. Cóż to 
takiego jest wystawa problemowa i co, by powtórzyć za Katarzyną Barańską, 

taka wystawa czyni? [Barańska 2004: 283]. Gdy poddamy refleksji sam termin 
– wystawa problemowa – odsłania się splot trudności nasuwających szereg py-
tań związanych z konstruowaniem tego rodzaju ekspozycji. Sytuacja staje się 
jeszcze bardziej kłopotliwa, gdy wystawę przygotowuje antropolog kulturowy 
w galerii sztuki. Mamy wtedy bowiem do czynienia z konfiguracją wielu czynni-
ków, a mianowicie: problemem – czyli pytaniami zadanymi z perspektywy an-
tropologii, dziełami sztuki współczesnej i innymi obiektami wystawowymi. Ko-
nieczne jest rozważenie wyszczególnionych tu elementów, aby przedstawić 
i uzasadnić pewną praktykę wystawienniczą.

Jak rozumiem perspektywę antropologiczną  
i czym w jej świetle jest dzieło sztuki?

Perspektywa antropologiczna – ujmując rzecz bardzo ogólnie – oznacza dla mnie 
rozumienie kultury jako sposobu życia człowieka. Na sposoby życia składają się 
rozmaite praktyki, co – według Cliforda Geertza – oznacza „konstruowanie, poj-
mowanie i użytkowanie form symbolicznych” [Geertz 2005: 113]; są one zawsze 
zdarzeniami o charakterze społecznym. Z takiego punktu widzenia dzieło sztuki 
jest pewną praktyką kulturową, sztuka zaś jest pojmowana w kategoriach syste-
mu kulturowego, gdyż działania artystyczne usytuowane są w złożonym kultu-
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rowym kontekście. Teoretyczne ramy sięgają więc do koncepcji traktujących 
dzieło sztuki jako manifestację praktyk kulturowych. Konstrukcje wykreowane 
i prezentowane poprzez te praktyki mogą być praktykami samymi w sobie, dzia-
łaniami performatywnymi lub mogą być trwałym wytworem takim jak: obraz, 
rzeźba, estetycznie ukształtowane ciało czy przestrzeń. Podążając za rozważania-
mi Johna Deweya, to podejście koncentruje się raczej na dynamicznym doświad-
czeniu estetycznym, dzięki któremu powstają wytwory materialne i są w określo-
ny sposób postrzegane, a nie jedynie na utrwalonym przedmiocie materialnym 
[Dewey 1975]. Gary B. Palmer i William R. Jankowiak, badacze dążący do syntezy 
antropologii performance i antropologii doświadczenia, twierdzą, iż ludzie pro-
jektują obrazy (imagines) siebie i świata przez przedstawienia indywidualne lub 
kolektywne. Konstrukcje stworzone i prezentowane przez przedstawienie mogą 
być same przedstawieniem, jak na przykład teatr i muzyka, lub mogą być utrwa-
lonymi dziełami, jak malarstwo czy rzeźba. Kiedy obserwujemy przedstawienia, 
doświadczamy ich jako formy symboliczne. Przedstawienia są splotem złożonych 
sieci wzajemnych relacji i doświadczania, wszystkie przekazywane przez obra-
zowanie [Palmer, Jankowiak 1996: 238]. 

Takie potraktowanie dzieła sztuki pozwala na ujęcie go jako formy życia, 
wiążąc je jednocześnie ze sposobami doświadczania i poznawania świata, w któ-
rym powstaje; jest ono rozumiane jako ekspresja pewnego sposobu życia. 

Cenne dla mojej praktyki wystawienniczej są również rozważania Tima In-
golda, rozszerzające jeszcze granice rozumienia praktyk artystycznych i ich wy-
tworów. Brytyjski antropolog zadaje mianowicie pytanie: „Czy dzieła sztuki nie 
mogą być uważane za formę antropologii, pomimo tego, że są ‘napisane’ w spo-
sób niewerbalny?” [Ingold 2013: 8]. Ingold stwierdza, iż podstawowym paradyg-
matem antropologii powinna być praca wewnątrz eksplorowanego świata, ale 
praca ta nie powinna polegać na zbieraniu danych, które następnie podlegają 
konceptualizacji, winna natomiast opierać się przede wszystkim na czynnym 
uczestniczeniu w wydarzeniach i byciu z ludźmi, których chce się zrozumieć. An-
tropolog dowodzi, że w przeciwieństwie do teoretyków, którzy aplikują gotowe 
formy do materialnego świata, droga artysty czy rzemieślnika jest inna: „pozwa-
la na wzrastanie wiedzy z tygla praktycznego i uważnego zaangażowania w ota-
czający nas świat istot i rzeczy” [Ingold 2013:7]. Według Ingolda właściwie prze-
prowadzone badanie antropologiczne i kreacja artystyczna podzielają dążenie 
do poznania poprzez wzbudzenie zmysłów, pozwalają na wzrastanie wiedzy z we-
wnątrz świata. Z takiej perspektywy badacz zadaje pytanie: „Jeśli istnieją podo-
bieństwa pomiędzy sposobami studiowania świata przez artystów i antropologów, 
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to dlaczego nie możemy uważać dzieła sztuki za rezultat czegoś podobnego do 
studiów antropologicznych, zamiast traktować je jako obiekt takich studiów?” 
[Ingold 2013: 8]. 

Oczywiście, należy sobie zdawać sprawę z różnic wynikających z odmiennych 
ram heurystycznych stanowiących podstawę refleksji nad dziełem sztuki w przypad-
ku rozważań na przykład Geerza i Ingloda. Dla pierwszego z badaczy jest ono wy-
tworem, swojego rodzaju świadectwem znaczeń, jakie ludzie przydają swoim do-
świadczeniom, drugi zaś badacz podkreśla wagę samego procesu twórczego, jego 
bezpośredni związek z życiem, wagę samego kreatywnego procesu i swojego rodza-
ju zmysłową świadomość twórcy. Tym, co niewątpliwie łączy obu antropologów, jest 
namysł nad związkiem dzieła sztuki ze światem życia w którym ono powstaje.

Potraktowanie dzieł jako swoistych „traktatów” antropologicznych otwiera 
nowe możliwości dla kuratora wystaw tematycznych. Dzieła nie są w takim uję-
ciu wystawionymi obiektami, ale swego rodzaju podmiotami; każde z nich od-
słania horyzonty, w których ukazuje się jakaś prawda związana z zadanym pro-
blemem. Nie stanowią one zamkniętych całości, lecz są zdarzeniem i kreują 
zdarzenie. Zdarzenie rozumiem w tym miejscu w sensie wyłożonym przez Mar-
tina Heidegger, a mianowicie: „Dzieło jest każdorazowo otwarciem się pewnego 
świata czy też otwarciem się na nowo świata jako takiego, zarysowaniem nowe-
go zestawu, nowej konfiguracji relacji” [Załuski 2011:194]. Obrazy – w szerokim 
sensie – potraktowane są zatem jako podmioty, posiadające zdolność działania 
i wywoływania określonych efektów, nie re-prezentują, ale prezentują i prowadzą 
w kierunku ukazywanej przez siebie jakiejś prawdy na podjęty temat. Aby przy-
bliżyć specyfikę tego obrazowego działania odwołam się do rozważań Georgesa 
Didi-Hubermana nad sensem pojęcia „wirtualny”. Otóż: „Zdarzenie nazywane 
słowem virtus – twierdzi Didi-Huberman – które pozostaje w mocy, które jest 
mocą, nigdy nie wyznacza wzrokowi celu, nie definiuje jedynego sensu lektury. 
Ale to nie znaczy, że jest pozbawione sensu. Wręcz przeciwnie – ze swej nega-
tywności czyni rozprzestrzeniającą się w wielu kierunkach siłę i umożliwia nie 
tylko jedno czy dwa znaczenia, ale całe konstelacje sensu, przypominające sieci” 
[Didi-Huberman 2011:18]. Owe konstelacje sensu dzieł eksponowanych na wy-
stawie zachodzą na siebie nawzajem, zawiązują nowe relacje, odbywa się to w try-
bie dialogicznym. Wszystkie prezentowane prace prowadzą dialog ze sobą wza-
jemnie i włączają w te „rozmowę” oglądającego. Dialog jest rozumiany przeze 
mnie w sposób zaproponowany przez Hansa-Georga Gadamera: „W trakcie wszyst-
kich zabiegów o prawdę – twierdzi Gadamer – spostrzegamy ze zdumieniem, że 
nie możemy powiedzieć prawdy, nie zwracając się do kogoś i nie odpowiadając 
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komuś, a przeto bez wspólnoty uzyskanego porozumienia” [Gadamer 2000: 5]. 
Układanie wystawy tematycznej nie powinno więc polegać na dążeniu do ściśle 
zdefiniowanej odpowiedzi na zadany temat, winno być natomiast stworzeniem 
miejsca dla dialogu, a właściwie polilogu, dzięki któremu konstelacje sensów 
mogą się zazębiać, dopowiadać, wskazywać na swoją różnorodność, odsłaniając 
tym samym horyzonty ujawniania się wiedzy o doświadczeniach, które powoła-
ły dzieła do życia i o świecie, w którym powstały.

Tego rodzaju praktyce kuratora powinno jednak towarzyszyć zrozumienie, 
że jego rola, sposób działania wynika z pewnej konstrukcji poznawczej związanej 
z określoną tradycją europejską pojmowania dzieła sztuki. Nie może więc ta in-
terpretacja rościć pretensji do uniwersalizmu, natomiast jest uprawniona w świe-
cie, w którym powstają dzieła sztuki europejskiej, bowiem to w tym kontekście 
kulturowym dzieją się praktyki estetyczne, w tej pamięci kulturowej jest zako-
rzeniona aktywność kuratora.

Zwyczajową praktyką w galeriach sztuki jest podejmowanie tematów z za-
kresu historii sztuki czy krytyki artystycznej. Dąży się do prezentacji rozwiązań 
formalnych, poszukuje się pod tym względem związków pomiędzy twórcami, 
prezentuje nowatorski język artystyczny. Ambicją jest odkrywanie najnowszych 
tendencji w sztuce i podążanie za nimi. Działania tego rodzaju odbywają się 
wewnątrz pewnego świata sztuki. Wśród tych działań występują również takie, 
które kwestionują galerię czy muzeum jako miejsce odpowiednie do pokazywania 
działań artystycznych, jako zbyt ograniczające, nie pozwalające zaprezentować 
procesualnego charakteru sztuki. Jest to szeroki zakres problemów, dla mnie w tym 
miejscu istotne jest jednak przede wszystkim wyodrębnienie specyfiki pytań sta-
wianych z perspektywy antropologii. Dla antropologa nie jest bowiem najważ-
niejsze pytanie ogólne o to, jak znaczy dzieło sztuki czy też pytanie o znaczenia 
czysto formalne. Bardziej istotnym zagadnieniem jest sposób, w jaki „posługują 
się” obrazami członkowie określonej społeczności czy grupy, w jaki sposób na-
dają im „mocy” znaczących symboli. O takim właśnie posługiwaniu się symbo-
lami przez człowieka napisał kiedyś Clifford Geertz: 

W trakcie swojego życia posługuje się nimi, bądź też niektórymi 
z nich, czasem celowo i ostrożnie, najczęściej spontanicznie i z wielką 
łatwością, zawsze jednak mając przed oczyma ten sam cel: nadanie 
przeżywanym przez siebie wydarzeniom określonej konstrukcji, 
umiejscowienie się w ciągłym biegu doświadczanych rzeczy [Geertz 
2005: 64].
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Wystawa Dionizos – współczesna odsłona mitu

Kuratorzy1 wystawy tematycznej zobowiązani są do wyjaśnienia powodów pod-
jęcia problemu. W przypadku tej wystawy zobowiązani byli do odpowiedzi przy-
najmniej na dwa pytania: dlaczego Dionizos? Co ma się na myśli mówiąc o współ-
czesnej odsłonie mitu? W komentarzu do wystawy zamieszczonym w folderze i na 
stronie internetowej Galerii zdecydowanie podkreśliłam, iż wskazanie na Dioni-
zosa nie oznacza, że zaprezentowana przez nas wystawa jest formą kultu Dioni-
zosa czy też pokazaniem takich form, lecz nie jest to również wyłącznie figura 
retoryczna. Nie była to także ekspozycja historyczna: nie prezentowaliśmy zabyt-
ków klasycznej Grecji, miejsca rozkwitu kultu tego boga, nie mieliśmy też ambicji 
przedstawienia starożytnego mitu. Byłoby to zresztą przedsięwzięcie niezmiernie 
trudne. „Nikomu dotąd – twierdzi Krzysztof Bielawski – a śmiałków nie brakowa-
ło, ani Walterowi Otto, ani Karlowi Kérenyiemu, ani Richardowi Seafordowi, by 
wymienić najważniejszych – nie udało się choćby wyczerpująco skatalogować, 
uporządkować tego nieokiełznanego żywiołu” [Bielawski 2011: 31]. 

Wymienieni badacze, a i liczni inni, jak również artyści, dostarczyli różno-
rodnych interpretacji żywiołu dionizyjskiego wzbogacając i rozszerzając hory-
zonty dionizyjskości. W ogólnej, kulturowo-teoretycznej perspektywie, od czasów 
Narodzin tragedii Fridricha Nietzsche’go, to Dionizos jest personifikacją ekstazy 
rozumianej jako eksces życia. Dionizyjskość uosabia stany transgresyjne, prze-
rwanie granic, zatratę „ja” i zanurzenie się całkowicie w obrazie, muzyce, zda-
rzeniu czy rytuale, oznacza partycypację, zanik dystansu.

Karl Kerényi wskazał, iż antyczna Grecja ujmowała życie w dwóch aspektach: 
jako bios i źoe. Bios to życie konkretne pomiędzy początkiem i końcem, posiada-
jące określoną formę, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Natomiast źoe rzą-
dzi się nieskończonym rytmem zanikań i powrotów, jest swoistym tańcem życia 
i śmierci, ekscesem życia. „Źoe – stwierdził badacz – nie dopuszcza doświadcze-
nia własnego unicestwienia, doznaje się jej jako nie mającej kresu, jako życia 
nieskończonego. W tym punkcie źoe różni się od wszelkich innych doświadczeń 
zachodzących w bios, życiu skończonym” [Kerényi 2008: 18]. W wykładni Kerény-

 1 Obok autorki tekstu kuratorami wystawy są: Joanna Matyja i prof. Jacek Waltoś. Ekspozycja po-
kazywana była w częstochowskiej Galerii w okresie 3 maja – 13 lipca 2014. Następne odsłony wystawy: 
Galeria Powiatu Bodeńskiego w Meerburgu 28.04.07–25.06.2017 oraz ponownie Miejska Galeria Sztu-
ki w Częstochowie 14.07–28.08.2017. Pokaz w 2017 roku nie jest ponowną prezentacją identycznej 
wystawy. Zmodyfikowaliśmy scenariusz dokonując ponownego wyboru dzieł artystów polskich oraz 
włączając dzieła artystów niemieckich. W tych pracach uczestniczyła również Heike Frommem, kura-
tor i kierownik Galerii Bodeńskiej. Zmieniliśmy także drugi człon tytułu wystawy na Dionizos – ślad 
mitu. Drugi tytuł wydał nam się bardziej odpowiedni, lepiej oddający intencje kuratorów.
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i’ego Dionizos, jego kult i rytuały z nim związane były ucieleśnieniem źoe, ta-
jemnicy nieskończonego życia. 

Dionizyjskość rozumianą jako ucieleśnienie źoe można również odnieść do 
kategorii liminalności Victora Turnera. Liminalność oznacza jest umieszczeniem 
w miejscu, które nie jest miejscem i w czasie, który nie jest czasem, co odczuwane 
jest jako wieczne teraz, chwila w czasie i poza czasem [Turner 2005: 201]. Systemy 
symboliczne określające sferę „pomiędzy”, wyłączoną z określonych struktur spo-
łecznych, są – zdaniem tego badacza – przede wszystkim rozkładaniem kultury 
i ponownym organizowaniem, ale w sposób, który tworzy wzorce czasami bardzo 
osobliwe: „To kultura fabrykuje strukturalne rozróżnienia i również kultura usu-
wa te rozróżnienia, ale czyniąc to, kultura jest zmuszona do użycia języka natury, 
do zastąpienia swoich fikcji fikcjami naturalnymi – nawet jeżeli cała realność tych 
faktów istnieje tylko w ramach tworzonych przez pojęcia kultury” – zauważa Tur-
ner [2005: 213]. Dionizyjskość/liminalność oznacza więc zniwelowanie katego-
rialnych rozróżnień, takich jak np.: życie/śmierć, natura/kultura, człowiek/zwierzę, 
zanik zwyczajowych ról i wejście w sferę nad-zwyczajności. Owa strefa łączy się 
ze stanem ekstatycznym, ekstaza rozumiana jest tutaj w sposób najczęściej przyj-
mowany, a mianowicie w znaczeniu greckiego ekstasis – bycia na zewnątrz siebie, 
odmiennego stanu świadomości. Figura boga Dionizosa była więc dla kuratorów 
wystawy ucieleśnieniem pewnego stanu mentalnego i jego efektów. 

W tekście wprowadzającym do wystawy napisałam: „Dionizyjskość jako kon-
figuracja doświadczenia transgresyjnego posługuje się językiem, który ma ten-
dencję do łączenia opozycji lub też używa metafor związanych z niezwykłymi 
doznaniami cielesnymi. Wskazuje na wyjątkowe ekstatyczne przeżycie nad-zwy-
czajne, pod wpływem którego człowiek ulega metamorfozie. Kuratorzy wystawy 
skupili się na poszukiwaniu współczesnych egzemplifikacji tego zjawiska – w sztu-
ce jak i wytworach kultury popularnej”. W tej kwestii niezmiernie przydatne oka-
zało się pojęcie formuły patosu (pathos formel) Aby Warburga, jest to mianowicie 
funkcjonująca w pamięci kulturowej forma ikonograficzna, której źródłem jest 
proces mimetyczny naśladujący pewne jakości chaotycznych mocy. Według War-
burga, rozpoznanie mimetyczne znajdywało swój wyraz w ekspresji cielesnej 
utrwalanej następnie w reprezentacjach wizualnych. Formuła patosu jest repre-
zentacją intensywnego ruchu, natomiast „reprezentacja intensywnego ruchu 
stanowi – według Warburga – prymitywny impuls, gdzie malarz (i widz) są em-
patycznie wciągani w przedstawiane wydarzenie” [Rampley 2000: 46]. 
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Dlaczego Dionizos? – by powtórzyć pytanie zadane przez Richarda Seaforda. 
Otóż dlatego, że:

Dionizos zawsze posiadał – odpowiada badacz – siłę do przekracza-
nia przepaści pomiędzy trzema sferami świata – naturą, ludzkością 
i boskością. Ludzkość wyłania się z natury i aspiruje do boskości. 
Dionizos, przez przekroczenie tych fundamentalnych podziałów, 
może przekształcać tożsamość każdego człowieka w zwierzę lub 
boga. (…) Oczywiście istnieją olbrzymie różnice pomiędzy antycz-
nym i współczesnym Dionizosem. Dla starożytnych Greków Dioni-
zos był bogiem, w naszym świecie, przede wszystkim od Narodzin 
tragedii Fridricha Nietzsche’go, jest raczej symbolem pewnego sta-
nu mentalnego – lub nazwą dla efektów tego stanu. Dionizos stał 
się dionizyjskością [Seaford 2006: 5–6]. 

Problem dionizyjskości jest tematem bardzo złożonym, zatem na potrzeby wysta-
wy, dla nadania jej struktury, wybraliśmy kilka wątków stanowiących różne aspek-
ty jednego zjawiska. Wątki te nosiły następujące tytuły: Praktyki magiczne, inicjacje 
i ezoteryzm; Gest zakładania maski, tatuaże. Metamorfozy; Stan ekstatyczny, trans-
gresje, przekraczanie granic; Dotknięcie otchłani; Erotyka, zwierzoczłowiek, natura, 
witalizm; Orgiastyczność, erotyzm; Ikonografia histerii kobiecej (pierwowzór – Mena-
da); Rytm, taniec, communitas. 

Kuratorzy uznali za zasadne włączenie do wystawy zjawisk z kultury popu-
larnej – w tym przypadku posłużyliśmy się fotografiami. Egzemplifikacją doświad-
czenia dionizyjskiego w kulturze popularnej stały się dla nas przede wszystkim 
zjawiska związane z muzyką heavy metalową – przewijają się one nieustannie 
w narracji wystawy. Wybraliśmy ten fenomen, ponieważ muzyka metalowa kreu-
je pewien świat estetyczny, a „metalowość” jest zdecydowanie konfiguracją do-
świadczenia transgresyjnego. Określają to w dużej mierze asocjacje mimetyczne 
upodabniające metal do muzyki apokaliptycznej, muzyki demonicznej czy też 
pierwotności natury i to zarówno na poziomie przekładalności muzyki na inne 
systemy (werbalne, obrazowe), jak i na poziomie kształtu, który ona przyjmuje. 
Język opisujący działanie muzyki, doświadczenia z nią związane, nosi znamiona 
języka ze sfery sacrum, ma tendencję do łączenia opozycji lub też używa metafor 
związanych z niezwykłymi doznaniami cielesnymi. Wskazuje to na wyjątkowe 
ekstatyczne przeżycie nad-zwyczajne. Często z kształtu muzyki wywodzi się dzia-
łanie, co świadczy o jej mistycznym traktowaniu, przekonaniu, że ucieleśnia ona 
określone znaczenia, jednocześnie je „ożywiając”. W wykreowanym przez muzy-
kę metalową „świecie życia” możemy wskazywać na te wszystkie aspekty dioni-
zyjskości, które posłużyły do wyodrębnienia wątków wystawy. Oczywiście w ka-
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tegorie dionizyjskości wpisuje się wiele innych zjawisk w kulturze popularnej, 
ale wystawa ma określoną „pojemność” fizyczną, i konieczne było posłużenie się 
trudną sztuką wyboru. 

Każdy wątek-aspekt dionizyjskości prezentowany w ramach wystawy zbu-
dowany został nie tylko z obrazów, tym bowiem towarzyszyły wybrane teksty 
różnego rodzaju: naukowe interpretacje, fragmenty poezji, również fragmenty 
wypowiedzi słuchaczy muzyki metalowej. Swoistą identyfikacją wizualną wysta-
wy stał się motyw bluszczu – wykorzystaliśmy w tym celu fotografię Ewy Kądzie-
lawy-Major (fot. 1a), a skłoniła nas do podjęcia takiej decyzji następująca reflek-
sja Karla Kerényi’ego: 

Osobliwe jest to, co dzieje się z bluszczem: jego wegetacja wskazuje 
dwoistość, którą bodaj wolno kojarzyć z dwoistą naturą Dionizosa. 
Otóż najpierw wypuszcza on tzw. pędy cieniste, czyli czepliwe wąsy 
opatrzone dobrze znanymi, płatkowanymi liśćmi. Dopiero później 
pojawiają się wyrastające prosto pędy świetliste, których liście mają 
kształt zupełnie inny (…). Rozpościera on śmiało ponad leśnym 
gruntem swe ząbkowane listki lub wspina się po pniach drzew, jak 

Fot. 1. Mirosław Sikorski, Ryton, 2000/2002, tempera, olej na płótnie,  
140x170, fot. M. Sikorski, z archiwum artysty.
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gdyby pragnąc – na podobieństwo menad – pozdrowić i obtańczyć 
boga. Porównywano go z wężem, upatrując we właściwej im obu 
chłodnej naturze powód ich przynależności do Dionizosa. I rzeczy-
wiście jego pełzanie po ziemi bądź spiralne pięcie się po drzewach 
może nasuwać na myśl węże, jakie rozpasane towarzyszki Dionizosa 
wplatają sobie we włosy lub trzymają w dłoniach. Wzrastanie blusz-
czu ma aspekty prawdziwie uspakajające i niosące pociechę. Przeja-
wia się w nich pewne szczególne oblicze życia – najbardziej wyzute 
z ciepła, nieomal niesamowite, jak w przypadku wężów. Taka wła-
śnie – zredukowana do samej siebie, a jednak nadal i ustawicznie się 
mnożąca – jest zoe [Kerényi 2008: 70-71].

Praktyki magiczne, inicjacje i ezoteryzm

W tej części, w pewien sposób wprowadzającej 
do całej wystawy, umieściliśmy, między innymi, 
obraz Mirosława Sikorskiego należący do cyklu 
Ryton (fot.1). Dzieło artysty ukazuje rytony, czy-
li wywodzące się z antycznej Grecji naczynia 
w kształcie głowy zwierzęcej służące do picia wina. 
Naszym zamiarem było zasygnalizowanie jako-
ściowej zmiany sytuacji, a mianowicie wyjścia 
z codzienności w sferę liminalną, nad-zwyczajną. 
Owo przekształcenie może odbyć się w formie 
przyjmującej postać rytualną, którego niezbywal-
ną częścią są przedmioty. To one posiadają spraw-
czą moc i wprowadzają w inną rzeczywistość. 

Gest zakładania maski, tatuaże. Metamorfozy

Autorom scenariusza zależało w tym miejscu na pokazaniu gestu sprawczego, prze-
kształcającego, jakim niewątpliwie jest nałożenie maski. Według jednej z koncep-
cji maski, autorstwa amerykańskiego badacza rytuału Ronalda Grimesa, zakładanie 
maski jest symbolicznym działaniem przekształcającym ciało, kulturowym kon-
struowaniem drugiej twarzy [Grimes 1982: 82]. Pewną odmianą maski jest również 
makijaż sceniczny, a jej szczególną formę stanowi tatuaż. Tatuaż to swoista sygna-
tura wskazująca na określone powiązania, to znamię niemalże fizyczne; człowiek 
umieszczając go na ciele, ulega metamorfozie. Egzemplifikacjami tego aspektu 
dionizyjskości były dla nas między innymi dzieła Mirosława Sikorskiego Tatuaż, 
skrzydło, płomień, Kiejstuta Bereźnickiego z cyklu Karnawał w czerni oraz fotografie 

Fot. 1a. Ewa Kądzielawa-Major, Bluszcz, 
2013, fotografia, z archiwum autorki.



40 Barbara Major

Elżbiety Siwik przedstawiające muzyka 
metalowego w charakterystycznym ma-
kijażu scenicznym, tak zwanym corpse 
paint (fot. 2).

Stan ekstatyczny, transgresje,  
przekraczanie granic

Mircea Eliade wśród zjawisk wiążących 
się z Dionizosem wymienia: upojenie, 
erotyzm, powszechną płodność, ale tak-
że wiarę w czasowe powroty zmarłych 
lub doświadczenie szaleństwa – manii. 
„Jego sposób życia – stwierdza badacz 
– wyraża paradoksalny związek życia 
i śmierci. Dlatego Dionizos stanowi typ 
boskości krańcowo różny od bogów 
olimpijskich. Czy był przez to bardziej 
niż inni bogowie bliższy ludzkim isto-
tom? W każdym razie można było się 
do niego zbliżyć, a nawet wcielić. Eks-
tatyczna mania świadczyła zaś o tym, 
że możliwe jest przekroczenie kondycji ludzkiej” [Eliade 1988: 259]. Ekstaza to od-
mienny stanu świadomości, co oczywiście łączy się z odbiegającym od codzienności 
nad-zwyczajnym doświadczeniem. Określenie ekstatyczność, oprócz podstawowe-
go znaczenia „wyjścia z siebie” i „wyjścia z codzienności”, zawiera także podkreśle-
nie ekscesu życia, który wiąże się na przykład z przeżyciem na scenach metalowych. 
Oddaje to również etymologia słowa ekstasis, w której przedrostek ek- oznacza „poza”, 
natomiast główna część słowotwórcza stasis – „statykę”, „stałość” czy wręcz „zastój”. 
W tej części egzemplifikacją dionizyjskości były dla nas między innymi dzieła Grze-
gorza Bednarskiego z cyklu Z postacią ekstatyczną. Artysta zobrazował istotny mo-
ment stanu ekstatycznego, mianowicie rozpad jaźni w formie odkształcenia, roz-
padu, rozczłonkowania ciała (fot. 3). 

Dotknięcie otchłani

Ten watek wystawy ściśle łączy się z poprzednim, a mianowicie z ekstazą. Tutaj 
kuratorom zależało na uwypukleniu aspektu otchłani, śmierci i chaosu, swoistego 
balansowania pomiędzy stanem rozkładu i kreacją, czyli swoistego tańca życia ze 

Fot. 2. Elżbieta Siwik, z cyklu Ekstaza, 2010,  
fotografia, 100x70, z archiwum artystki.
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śmiercią. W tym miejscu ważne były dla nas następujące konstatacje Kerényi’ego: 

Pewnego dnia stało się tak, że obrano kierunek – i to z pewnością 
nie świadomie, lecz na skutek nieświadomego procesu, którego wy-
razem były mit i rytuał – na czystą dialektykę ‘życia ze śmierci’ oraz 
‘śmierci z życia’, w naprzemiennym, nieskończonym cyklu kryją-
cym w sobie niezniszczalność życia; albo raczej ta niezniszczalność 
kryła w sobie nieskończoność powtórzeń [Kerényi 2008: 172].

Odpowiednie obrazowo wydały nam się tutaj dwa dzieła: Dół Tadeusza Brzozow-
skiego oraz Huśtawka Eugeniusza Muchy (fot. 4, 4a). Postaci wyrażające dyna-
miczny ruch ucieleśniają formułę patosu, rozumianą w sensie wyłożonym przez 
Aby Warburga, jako prezentację pewnych jakości chaotycznej mocy. 

W tej części wystawy ważny był dla nas również ten aspekt Dionizosa-dioni-
zyjskości, który wiąże się z dążeniem człowieka do boskości, można go określić 
jako siłę twórczą, kreacyjną. Kuratorzy starali się mianowicie pokazać akt twórczy 
jako zdarzenie pełne napięcia. Owo poruszenie wynika ze swoistego dotknięcia 
przez twórcę otchłani (zanurzenia się w bezforemności, chaosie), które umożliwia 
kształtowanie formy, wyzwala swojego rodzaju działanie demiurga. Egzemplifi-

Fot. 3. Grzegorz Bednarski, z cyklu Z postacią ekstatyczną, 1986/1987, pastel, 46,5x65, fot. M. Sikorski,  
z archiwum Roberta Wolaka.
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kacją tego doświadczenia były dla 
nas obrazy Jacka Sempolińskiego 
z cyklu Czaszka (fot. 5). 

Na osobną uwagę zasługują 
umieszczone na wystawie dzieła 
Jacka Waltosia z cyklu Empedokles 
u krateru Etny. Obrazy z tej serii 
oddają napięcie tragicznego węzła 
– czarna otchłań krateru jest zara-
zem kresem i obietnicą nieskończo-
nych możliwości, zaś u jego krawę-
dzi kształtują się formy w dążeniu 
do określoności i oddzielenia, któ-
re znamionuje ciągłe uczucie braku 
i samotności (fot. 6).

Erotyka, zwierzoczłowiek; Natura, 
witalizm; Orgiastyczność, erotyzm

W tej części wystawy naszym zamiarem było uwypuklenie aspektu dionizyjsko-
ści związanego z przekroczeniem granicy między człowieczeństwem a naturą, 
będącego jednocześnie swoistym rozkładem kultury, sferą liminalną – „pomiędzy”. 
Liminalność tworzy formy nie-normalne, łączy opozycje, przekracza porządku-
jące kategorie. Ten rozkład kultury jest siłą witalną, wspomnianym już ekscesem 
życia – źoe. Do zaprezentowania owych zjawisk odpowiednie wydały nam się te 
sposoby obrazowania, które uwypuklają łączenie opozycji w postaci zwierzęco-
ludzkich kształtów. Odnaleźliśmy je, między innymi, w dziełach Jana Lebensteina, 
Adama Hoffmana i Jacka Waltosia (fot. 7,8,9). Niewątpliwie egzemplifikacją swo-
istego połączenia kategorii i tym samym wykreowania nowej jakości – natury-
kultury, są dzieła Natalii Bażowskiej (fot. 10).

Rytm, taniec

Na osobną uwagę zasługuje motyw tańca. Grimes uważa taniec za jedną z form 
maski, tego jej aspektu, który określa jako ucieleśnienie. Gest zakładania maski 
w tym przypadku jest nieświadomy, ona sama jednoczy w sobie spontaniczność, 
uwzorowanie i rytualność. Gest nakładania jest ekspresją cielesną. Badacz uważa, 
że wbrew powszechnemu przekonaniu taniec nie jest wyrazem uczuć osobistych, 
ale jest abstrakcją uczuć wyobrażonych. Mamy tutaj przy tym dwie formy iluzji, 

Fot. 4. Tadeusz Brzozowski, Dół, 1955, olej na płótnie, 
75x63, fotografia z wystawy w 2014, archiwum MGS.
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Fot. 4a. Eugeniusz Mucha, Huśtawka, 1977, olej 
na płótnie, 200x125. Fragmenty wystawy Dioni-
zos – współczesna odsłona mitu, Częstochowa 
2014, fot. B. Szyc i Z.A. Kamieński, z archiwum 
Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Fot. 5. Jacek Sempoliński, Czaszka/Der Ferne/Zza grobu, 
1992-2002, pastel, olej na płótnie, 100x81, fot. Ś. Lenar-
towicz, z archiwum Jacka Sempolińskiego.

Fot. 6. Jacek Waltoś, Empedokles u krateru Etny VII (w dwie strony), 2009-2010,  
akryl na płótnie, 70x100, fot. M. Sikorski, z archiwum artysty.
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Fot. 7. Jan Lebenstein, W poczekalni u senatora, 1993, olej na płótnie, 135x97, z archiwum Muzeum Literatury 
w Warszawie.

Fot. 8. Adam Hoffmann, Uskrzydlona, 1974, rysunek, 43x61, z archiwum Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go Collegium Maius.
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Fot. 9. Jacek Waltoś, Centaur VIII, 1998-2003, akryl, olej na płótnie, z archiwum artysty.

Fot. 10. Natalia Bażowska, Samica, 2013, akryl na płótnie, 100x170, z archiwum artystki.
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Fot. 11. Fragmenty wystawy Dionizos – współczesna odsłona mitu, Częstochowa 2014,  Z.A. Kamieński,  
z archiwum Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Na pierwszym planie widoczne są rysunki Adama  
Hoffmanna, na drugim planie dwa dzieła Marii Jaremy: Rytm II i Penetracje oraz fragment fotografii 11a.

Fot. 11a. Elżbieta Siwik, z cyklu Ekstaza, 2010, fotografia, 100x70, z archiwum artystki.
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wyobrażeń związanych z tańcem: pierwsza wiąże się z działaniem posiadającym 
kształt siły, która objawia się jako transcendentna (związana z doświadczeniem 
religijnym lub na przykład w tańcu artystycznym jako konstrukcja działającej siły), 
druga jest formą iluzji, która wydaje się bezkształtna, maska natomiast jawi się 
jako stylizowane wyrazy twarzy czy gesty o cechach spontaniczności. Tańczenie 
jest dynamiczną formą maskowania – zakładania maski [Grimes 1982: 83]. Taniec 
dionizyjski to przede wszystkim utrwalone w pamięci kulturowej szaleństwo ogar-
niętych manią Bachantek. Keréneyi stwierdza, iż we współczesnych wizerunkach 
Dionizosa dominuje eksplozywność: „Jest to niewątpliwie zasługa Nietzsche’go, 
dająca o sobie znać nie tylko u Otta, lecz również u ‘trzeźwiejszych’ badaczy, któ-
rzy jądro religii dionizyjskiej upatrywali (…) w orgiastyczności kobiecej, dla której 
ukuto nowy termin ‘monadyzm’” – pisze badacz [Keréneyi 2008: 123]. Swego ro-
dzaju taniec Bachantek przedstawiliśmy, między innymi, poprzez serię rysunków 
Adama Hoffmanna; sięgnęliśmy również po obraz Jacka Waltosia Śmierć Orfeusza. 
Egzemplifikacją tańca jako działania kreującego i wprowadzającego w inną rze-
czywistość były dla nas także fotografie koncertowe (muzyka metalowa) Elżbiety 
Siwik oraz Gusła Słowian Zofii Stryjeńskiej (fot. 11). 

Communitas

Wystawę wieńczyła wielkoformatowa fotografia koncertu metalowego, autorstwa 
Elżbiety Siwik – była ona sygnałem fenomenu communitas (fot. 11a). Wytwarzana 
przez liminalność communitas jest doświadczeniem połączenia z innymi na podsta-
wowym zmysłowym poziomie, jest to zbiorowe doświadczenie, w którym w pełnym 
zaangażowania działaniu następuje „utrata” ego. W miejsce „ja” tworzy się tutaj 
swego rodzaju „wspólność”, a nie po prostu wspólnota. To silnie przemieniające 
przeżycie łączy się z poczuciem pewnego „ekscesu życia”, wyzwalającej siły witanej, 
jest w dużej mierze doświadczeniem transcendencji życia. We wstępie do Procesu 
rytualnego Turnera Joanna Tokarska-Bakir podkreśla tę myśl badacza, pisząc, że 
w pojęciu communitas nie zawiera się jeszcze jedna teoria wspólnoty, ale elemen-
tarna „wspólność”, która nie jest tożsama z podziałami święte/świeckie lub religia/
polityka: „świętość liminalności jest wartością znacznie bardziej elementarną, wy-
nikającą zdaniem Turnera z rozpoznania «zasadniczej i organicznej więzi między-
ludzkiej, bez której nie byłoby żadnego społeczeństwa»” [Tokarska-Bakir 2010: 21]. 
Tak pojęte communitas możemy odnieść do wspólnoty dionizyjskiej, którą Eliade 
opisywał w następujący sposób: „Dionizyjska ekstaza oznacza przede wszystkim 
przekroczenie ludzkiej kondycji, całkowite wyzwolenie, osiągnięcie wolności i spon-
taniczności istotom ludzkim niedostępnych” [Eliade 1988: 254].
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Należy podkreślić fakt, iż każda wystawa jest jedną z wielu możliwych in-
terpretacji i nie wyczerpuje nigdy podjętego problemu – może odsłonić jedynie 
pewne aspekty i punkty widzenia związane z prezentowanym zjawiskiem. Eks-
pozycja zawsze jest też ograniczona prozaicznymi względami praktycznymi i or-
ganizacyjnymi, związanymi między innymi z dostępem do dzieł, wielkością prze-
strzeni wystawienniczej, możliwościami aranżacyjnym. Zawsze jednak wystawa 
umiejscawia na widoku, eksponuje. Pewną wskazówką jest tutaj etymologia sło-
wa ekspozycja: „pozycja” pochodzi od łacińskiego ponere – ustawić, położyć, „eks” 
zaś w tym przypadku oznacza: od-, wy-, z (czego) i jest swego rodzaju wzmocnie-
niem położenia. Jeżeli uznamy wszystkie pokazane w ramach wystawy ekspona-
ty za znaki rozumiane według teorii Charlesa Sandersa Peirce’a, to każde dzieło, 
każda rzecz, ujawnia pewien aspekt, stanowi swoisty rodzaj odpowiedzi, na swój 
sposób interpretuje prezentowane zjawisko. Przypomnijmy, że amerykański prag-
matysta rozumie znak jako trójelementową relację polegającą na połączeniu 
elementu znaczącego, elementu znaczonego oraz interpretanta, który ustanawia 
samą relację, łącząc dwa pierwsze elementy w specyficzny sposób. Należy pod-
kreślić, że interpretant jest zawsze kolejnym znakiem, jest również sposobem 
rozumienia przedmiotu, zjawiska, do którego odnosi się znak. Interpretant może 
być obrazem, rzeźbą, artefaktem, gestem, opinią, tańcem. Interpretant jako znak 
posiada kolejny interpretant, wytwarza się w ten sposób łańcuch semiotyczny, 
kompleks połączonych w relacje znaków odsłaniający horyzont, w którym uka-
zuje się przedmiot/zjawisko, w przypadku przedstawionej tu wystawy owym fe-
nomenem jest dionizyjskość. Współcześnie owa dionizyjskość, by ponownie przy-
wołać Seaforda, nie jest kultem określonego boga, stanowi natomiast szerokie 
ramy pewnego doświadczenia i jego efektów, które są interpretowane poprzez roz-
maite formy, między innymi obrazowe. Zebrane na ekspozycji dzieła współtworzą 
z d a r z e n i e , nawiązują relacje ze sobą nawzajem i widzem, wszystkie one są in-
terpretantami i interpretują na swój sposób postawioną kwestię. Można więc potrak-
tować dionizyjskość jako bardzo ogólny symbol, porównywany do pustej kartki pa-
pieru udostępniającej miejsce do zapisywania znaków-interpretantów, w których 
owa dionizyjskość sama się ujawnia i aktualizuje [Peirce za Bracken 2007: 108]. Za-
sadne będzie tu przywołanie jeszcze jednego znaczenia słowa „ekspozycja”, czyli 
procesu naświetlania kliszy fotograficznej, w wyniku którego wyłania się obraz. 
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Barbara Major

Dionysos in the Art Gallery. Remarks Concerning  
the Problem Exhibition

In the article the author considers the method of problem exhibition’s construction from 
the perspective of the anthropology of art. This viewpoint prompts approaching the work 
of art as a manifestation of cultural practices. The constructions created and presented by 
means of these practices may remain just practices – performative activities, or may become 
permanent creations such as: painting, sculpture, aesthetically shaped body or space.
Dionysos – The Contemporary View of Myth which was presented in The City Art Gallery in 
Częstochowa (2014; 2017) and Bodenseekreis Gallery in Meersburg (2017) provided an ex-
ample for the author. 

Keywords: exhibition, anthropology of art., artwork, cultural practices
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Paulina Maślona 

„Nadszedł czas upiorów”. Prywatne kolekcje 
członków fandomu Monster High

„Lubię mieć je wokół siebie, przyglądać im się, brać je na ręce” wyznaje 
na internetowym forum jeden z kolekcjonerów. Od kilku lat gromadzi 
w swoim domu lalki Monster High. Seria zabawek firmy Mattel, łączą-

ca w sobie format znanej lalki Barbie z estetyką filmów grozy, w krótkim czasie 
zyskała ogromną popularność wśród dzieci i młodzieży na całym świecie. Zain-
teresowanie produktem przerosło oczekiwania samych producentów, którzy 
w pewnym momencie odkryli, że znaczącą część fanów potwornych lalek stano-
wią osoby dorosłe, profesjonalni kolekcjonerzy posiadający po kilkadziesiąt, na-
wet kilkaset egzemplarzy. Zaintrygowana fenomenem Monster High, zdecydo-
wałam się przyjrzeć powiększającej się internetowej społeczności dorosłych 
wielbicieli mrocznych zabawek. Przeprowadzone wywiady i obserwacja aktyw-
ności grupy w wirtualnej rzeczywistości, pozwoliły mi odkryć proces budowania 
internetowej wspólnoty, zapoznać się z regułami rządzącymi budowaniem ko-
lekcji oraz opisać indywidualne motywacje fanów. 

Choć tłem dla moich badań nie była przestrzeń muzeum, akumulowanie 
przedmiotów przez fanów Monster High w swojej systematyczności i uporząd-
kowaniu z pewnością przywodzi na myśl aktywność muzealną. Kolekcja nie jest 
dla nich chaotycznym zbiorem przypadkowych obiektów, a raczej szczegółowo 
przemyślanym projektem, w którym każdy element ma odgrywać nadaną mu 
wcześniej rolę. Kolekcjonerzy, uważnie dobierając kolejne egzemplarze, tworzą 
zbiór przedmiotów „wartych oglądania”, które z dumą mogą ustawić w miejscu 
widocznym dla gości. Jedną z przyczyn tworzenia kolekcji przez fanów Monster 
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High jest z pewnością przywiązanie do wizualności i troska o końcowy efekt sta-
rań – za Manfredem Somnerem możemy nazwać ich działanie zbieraniem „este-
tycznym”, nastawionym na dostrzeganie różnic między egzemplarzami i stwo-
rzeniem oryginalnego, kompletnego dzieła [Sommer 2003: 26]. „Kolekcja 
muzealna jest zwierciadłem, w którym odbijają się przede wszystkim jej twórcy. 
Oni bowiem decydują, co uniknie zniszczeniu, co jest warte tego, by zostało za-
chowane dla potomności” pisze Katarzyna Barańska, a jej słowa wydają się być 
adekwatne zarówno w kontekście prywatnego salonu, jak i przestronnej sali mu-
zealnej [Barańska 2013: 86].

Monster High to seria lalek-potworów przeznaczonych dla dzieci w wieku 
7–12 lat, wyprodukowana w 2010 r. przez firmę Mattel1. Każda z postaci jest re-
prezentantką nowego pokolenia monstrów, których odpowiedniki znamy z filmów 
i literatury, jednak w zupełnie nowym wydaniu. Z krótkich opisów znajdujących 
się na oficjalnej stronie Monster High możemy dowiedzieć się między innymi, że 
Drakulaura, mimo nienaturalnie bladej skóry, przyjaciela-nietoperza i swoich 
1600 lat, jest nie tylko całkiem towarzyską, chętnie spędzającą czas z przyjaciół-
mi dziewczyną, ale też zdeklarowaną weganką, a Clawdeen Wolf, młoda wilko-
łaczka, mimo subtelnie wystających ze zgrabnie ułożonej fryzury zwierzęcych 
uszu czy problemów z nadmiarem szybko odrastających na nogach włosów, bar-
dziej przypomina podążającą za modą nastolatkę niż krwiożerczego wilkołaka. 
Producenci jeszcze przed wypuszczeniem serii na rynek zadbali o to, żeby zabaw-
kom towarzyszyły liczne akcesoria, w tym kosmetyki, przybory szkolne i książki. 
Nikt wcześniej nie stworzył linii dla dzieci, która od samego początku oferowa-
łaby szereg różnych sposobów interakcji z bohaterami: zabawki i gadżety dostęp-
ne w sklepach wcześniej można było poznać poprzez pojawiający się w interne-
cie mini-serial i regularnie aktualizowaną stronę internetową [Chang 2010]. 
Każda z postaci reprezentowanych w formie lalki wzbogacona była o obszerną bio-
grafię i swój animowany odpowiednik, pozwalając konsumentom na poznanie 
bohaterów, ich wzajemnych relacji, kontekstu i fabuły. Można więc powiedzieć, 
że Mattel wprowadził na rynek nie tyle oryginalną serię zabawek, co zupełnie 
nowe, szczegółowo skonstruowane uniwersum, które konsument może odkrywać 
kawałek po kawałku i w sposób najbardziej mu odpowiadający. 

Firma liczyła na powtórzenie sukcesu produkcji Disneya, któremu na bazie 
popularnych filmów animowanych niejednokrotnie udawało się budować wśród 

 1 Informacje o powstaniu serii pochodzą z oficjalnej strony Monster High i newslettera firmy 
[http://play.monsterhigh.com/pl-pl/index.html; http://news.mattel.com/news/mattel-unveils-new-
monster-themed-franchise].

http://play.monsterhigh.com/pl-pl/index.html
http://news.mattel.com/news/mattel-unveils-new-monster-themed-franchise
http://news.mattel.com/news/mattel-unveils-new-monster-themed-franchise
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konsumentów zapotrzebowanie na gadżety i zabawki nawiązujące do poznanych 
już postaci. Zwykle jednak ten proces wymaga czasu, a dodatkowe produkty mogą 
się pojawić na rynku jedynie jako rezultat wcześniejszego dobrego przyjęcia anima-
cji. Mattel poszedł jednak krok dalej – zabawki pojawiły się równocześnie z serialem 
i licznymi akcesoriami, praktycznie nie pozostawiając firmie marginesu błędu. Ger-
rick Johnson, analityk amerykańskiego rynku zabawek, na krótko przed pojawieniem 
się serii na sklepowych półkach, podkreślał ryzyko tego pomysłu i przewidywał jego 
potencjalną porażkę na rynku – twierdząc, że, choć innowacyjne, rozwiązanie może 
nie cieszyć się takim powodzeniem, jak serie będące przedłużeniem wcześniejszych 
znanych i lubianych marek, takich jak Hot Wheels. Johnson miał również zastrze-
żenia do konstrukcji postaci i wyglądu lalek, przekonując, że zaprzeczają one samej 
istocie tego typu zabawek, które według niego zwykle 

(...) mają też aspekt aspiracyjny. Dziewczynki chcą być jak Barbie. 
Nie wiem, jak wiele z nich marzyłoby o byciu Drakulaurą czy Fran-
kie Stein. Właśnie dlatego Shrek nigdy nie sprzedawał się dobrze 
jako zabawka – chłopcy chcą czuć się jak Luke Skywalker, chcą być 
Optimus Prime czy Spider-Manem, nie żyjącym na bagnie zielonym 
ogrem [Chang 2010].

Wbrew tym przewidywaniom Monster High już w 2010 r. zaczęła przynosić 
duże zyski, by trzy lata później zostać okrzyknięta drugą na świecie najchętniej 
kupowaną lalką. Nad serią przez dwa lata pracował zespół specjalistów – do każ-
dego z elementów przypisana została grupa projektantów, oddzielnie pracowano 
nad lalkami, ich animowanymi odpowiednikami, opakowaniami na zabawki, a do 
napisania książki o przygodach potworów zatrudniono amerykańską autorkę be-
stsellerów dla nastolatków Lisi Harrison. Już w kwietniu 2010 r., tuż przed pre-
mierą linii, przedstawiciel zarządu firmy Mattel Tim Kiplin przewidywał, że Mon-
ster High uda się zrewolucjonizować nie tylko rynek zabawek, ale ogólnie 
rozumiany przemysł rozrywkowy skierowany do dzieci i nastolatków, przede 
wszystkim dzięki innowacyjnej strategii opierającej się na budowaniu marki „na 
wielu punktach oparcia – tak, żeby skutecznie zaangażować i wyjść naprzeciw 
potrzebom dzisiejszej młodzieży”. W końcu sukces lalki przerósł też oczekiwania 
samych producentów – duży, 14-procentowy spadek w sprzedaży znaku firmo-
wego Mattel’a, czyli znanej i lubianej Barbie, okazał się w znacznym stopniu spo-
wodowany ogromną popularnością jej potwornej następczyni [Allen 2014]. Wy-
daje się, że pomysłodawcy serii wykazali się dużą intuicją, a zarówno nowa, 
oryginalna tematyka, jak i ryzykowna, niespotykana dotychczas strategia sprze-
daży przyniosła nieoczekiwane rezultaty. 
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Rosnące zainteresowanie serią można było zauważyć również w internecie. 
Fani tworzyli blogi, na których publikowali twórczość związaną z serią, wkrótce 
zaczęły pojawiać się również fora dyskusyjne zrzeszające miłośników Monster 
High. Jedną z takich internetowych przestrzeni, stworzonych z myślą o fanach 
i przez nich wyłącznie użytkowaną zainteresowałam się w moich badaniach. Fo-
rum Monster High Dolls [www.monsterhighdolls.com] zaczęło działać w 2010 r. 
i od tamtej pory zalogowało się na nim ponad dwadzieścia tysięcy użytkowników, 
choć, jak można się domyślać, nie wszyscy pozostają aktywnymi uczestnikami 
dyskusji, a część już jakiś czas temu przestała brać udział w życiu forum. Witryna 
ma charakter międzynarodowy, większość odwiedzających pochodzi jednak z kra-
jów anglojęzycznych, również komunikacja zachodzi najczęściej w języku angiel-
skim. Wybór właśnie tej strony na przedmiot moich badań wiązał się z jej szcze-
gólnym znaczeniem w środowisku fanów – to jedno z dwóch forów prowadzonych 
na taką skalę i jedyne, które mimo upływu lat i zmieniających się użytkowników, 
cały czas wydaje się względnie aktywne i do tej pory uchodzi za jedno z najlep-
szych źródeł informacji o lalkach i serii Monster High.

W moich badaniach skupiłam się na analizie informacji nagromadzonych 
przez użytkowników forum przez ostatnie kilka miesięcy, starałam się również 
sięgać do archiwów sprzed kilku lat, jeśli znajdowały się tam wątki, które były 
wśród członków w danym czasie wyjątkowo popularne. Dodatkowo otwartość 
rozmówców pozwoliła mi na przeprowadzanie zarówno 25 krótszych, jak i 20 
pogłębionych wywiadów, bazujących na wcześniej przygotowanym kwestiona-
riuszu – nasza komunikacja była ograniczona przez fizyczną odległość, spotkania 
odbywały się więc zwykle na dostępnym na forum czacie bądź przez wymianę 
wiadomości e-mail. Choć przez jakiś czas myślałam o możliwości zaproponowa-
nia rozmów z funkcją video, by choć trochę zbliżyć się do tradycyjnej formy wy-
wiadu, okazało się to problematyczne dla części rozmówców, a ja sama doszłam 
do wniosku, że być może komunikacja zbliżona do tej, którą użytkownicy znają 
z forum, będzie w tym kontekście spójna z ich doświadczeniami i sposobem funk-
cjonowania świata, do którego uzyskałam dostęp. Zarówno spotkania na czacie, 
jak i wymieniane z kolekcjonerami e-maile, choć obarczone szeregiem ograniczeń, 
wydawały się ułatwiać im bezpośrednią rozmowę o kwestiach dla nich istotnych, 
ale też nierzadko delikatnych czy związanych z życiem prywatnym. Wszyscy moi 
rozmówcy byli osobami dorosłymi, w przedziale wiekowym 18–38 lat, z których 
większość stanowiły kobiety (udało mi się porozmawiać z 12 mężczyznami). Wy-
wiady przeprowadzone zostały w języku angielskim, ze względu na kraj pocho-
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dzenia osób zaangażowanych (niemal wszyscy rozmówcy mieszkali w Stanach 
Zjednoczonych, tylko jedna rozmówczyni była obywatelką Wielkiej Brytanii).

Przygoda z kolekcjonowaniem Monster High dla większości kolekcjonerów 
rozpoczęła się w podobny sposób. „W momencie, kiedy je po raz pierwszy zoba-
czyłam, wiedziałam, że prędzej czy później kupię którąś z nich”2 – pisze dwudzie-
stokilkulatka z Californii, która lalki odkryła niecałe dwa lata temu, a teraz jej 
kolekcja zamyka się prawdopodobnie w sześćdziesięciu egzemplarzach (choć tego 
nie jest pewna, bo zarówno ona, jak i wielu innych kolekcjonerów, z którymi uda-
ło mi się porozmawiać, w pewnym momencie straciła rozeznanie w liczbie na-
bytków). Zauroczenie serią rozmówcy zwykle opisują jako natychmiastowe, wy-
starczyło im przypadkowe odkrycie lalki w sklepie z zabawkami czy natknięcie 
się na reklamę w telewizji, żeby podjąć decyzję o nabyciu przynajmniej jednej ze 
„straszyciółek”3. Nie brakuje jednak i takich, dla których droga od zapoznania się 
z serią do podjęcia decyzji o kolekcjonowaniu była dużo dłuższa, a wybór kon-
kretnych lalek nie jest przypadkowy – decydują się jedynie na takie, które wpi-
sują się w ich estetyczne upodobania. 

Moi rozmówcy nie widzą jednak w lalkach jedynie estetycznych, miłych dla oka 
przedmiotów, zabawki często są dla nich bowiem podstawą do zaprezentowania nie 
tylko własnego stylu (kolekcjonerzy często ubierają lalki we własnoręcznie wyko-
nane stroje), ale również ich charakteru, doświadczeń i przeżywanych emocji – nie-
jednokrotnie Monster High pomagało im w przezwyciężeniu własnych problemów 
i lęków. Odniosłam wrażenie, że osobowość nadawana lalkom odgórnie przez twór-
ców jest przez fanów analizowana i komentowana – często decydują się również na 
zakup tych postaci, z którymi mogli się utożsamić lub, z drugiej strony, które wy-
dawały się atrakcyjną alternatywą dla nich samych, ich przeciwieństwem.

Frankie ma bliznę na twarzy, ja kilka lat temu też się takiej dorobi-
łem. Nic drastycznego czy rzucającego się w oczy, ale było mi z tym 
źle, smutno. Wtedy przypomniałem sobie, że właśnie Frankie jest 
praktycznie cała w dziwacznych szwach i wcale to nie sprawia, że 
jest inna. To może się wydawać banalne, ale naprawdę mi to pomo-
gło z zaakceptowaniem tej blizny, z byciem sobą. 

Po prostu kocham wszystko, co jest związane z Kitty Chesire. Lubię 
jej osobowość, odkąd tylko lalki się pojawiły czekałem, aż do sklepów 

 2 Paulina Maślona, „Nadszedł czas upiorów” Charakterystyka internetowego fandomu Monster 
High, materiały terenowe, Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Fragmenty wywiadów, przetłumaczone z angielskiego przez autorkę artykułu. 
 3 „Straszyciółki” to nazwa wprowadzona w polskiej wersji serialu, odpowiednik amerykań-
skich ghouls.
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trafi Kitty. Nie dostałem jej aż do ostatniego lata, byłem taki podeks-
cytowany! Uwielbiam jej purpurową skórę, koński ogon, to, że jest 
w połowie kotem... (…). Kitty jest przebiegła, sprytna, zupełne prze-
ciwieństwo tego, kim jestem w normalnym życiu. Chyba można po-
wiedzieć, że jest kimś, kim mógłbym być w kolejnym życiu. 

Antropomorfizacja lalek, uczucia, którym darzą je kolekcjonerzy, widoczne są już 
w używanym przez nich języku. Potrafią ze szczegółami opisać każdy posiadany 
egzemplarz, omówić wady i zalety osobowości poszczególnych postaci, zaznaczać, 
które z nich darzą sympatią, a których z pewnych powodów nie zamierzają dodawać 
do swojego zbioru. W trakcie rozmów zdarzało im się przyznawać się do kupienia 
kolejnej, ostatniej już dostępnej w sklepie zabawki, żeby ta „nie czuła się osamot-
niona”, a rozstanie z kolekcją dla wielu z nich byłoby prawdopodobnie poważną de-
cyzją, która bez wątpienia wpłynęłaby na ich codzienność. Potwory Monster High, 
poprzez swoją obecność w domach kolekcjonerów, systematyzują też niejako ich 
funkcjonowanie – pielęgnacja kolekcji, poszukiwanie nowych egzemplarzy, inter-
netowa aktywność na forum, a nawet myślenie o lalkach to znacząca część ich 
życia. Kolekcja wymaga więc poświęcenia dużej ilości czasu i energii, a, co za tym 
idzie, inne czynności czy relacje, w które angażują się moi rozmówcy, zawsze będą 
w pewnym stopniu naznaczone obecnością pochłaniającej ich pasji. 

Kolekcjonowanie wiąże się z wypracowaniem specyficznych rytuałów, nowych 
przyzwyczajeń – charakterystycznych dla konkretnej osoby i związanych z jej 
nastawieniem i swoistą „strategią”, którą obrała. Zmienna jest częstotliwość, z jaką 
moi rozmówcy nabywają kolejne egzemplarze, różnią się między sobą również w spo-
sobie pielęgnacji lalek – każda osoba znajduje własne rodzaje aktywności, w któ-
rych centrum znajduje się Monster High. Niektórzy kolekcjonerzy mają własny 
„pomysł” na swoją kolekcję. Może to być zbieranie tylko kobiecych postaci z se-
rii czy ograniczenie się do kolejnych wersji głównych bohaterów, ale lista wyma-
rzonych lalek bywa też bardzo konkretna – zdarza się, że szczegółowo opisana 
i przeanalizowana, ograniczona tylko do tych zabawek, które według danej oso-
by „mają to coś”. Dla innych, tak zwanych completionists4, estetyczne upodobania 
są drugorzędne wobec potrzeby zbierania zwieńczonego sukcesem w postaci 
skończonej kolekcji – wiedzą, że kupią każdą lalkę, którą tylko uda im się zdobyć, 
a która będzie w zasięgu ich możliwości finansowych. 

 4  Completionists to nazwa używana przez członków internetowego forum w celu opisu tych 
kolekcjonerów, których celem jest nabycie wszystkich dostępnych lalek Monster High. Sami com-
pletionists również używają tego terminu i się z nim identyfikują.
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Chciałbym ograniczyć kolekcję do 50 lalek, bo więcej wydaje mi się 
już zbyt wiele. Zabierają za dużo miejsca i jakoś tak czuję, że po 
prostu tyle nie potrzebuję. To dla mnie realny cel, bo wcale nie po-
doba mi się każda lalka, a czasem te, które mi się początkowo podo-
bały, po jakimś czasie zaczynają mi się wydawać nudne i chcę się ich 
pozbyć, więc je sprzedaję. Śpiące lalki, lalki pływaczki, lalki w wie-
czorowych kreacjach albo jakichś tematycznych kostiumach – za 
tymi nie przepadam. Czasem, je kupię, jeśli z jakiegoś powodu mi 
się spodobają, ale generalnie staram się skupić na tych z „codzien-
nym” wyglądem. Szukam zwykle określonych postaci, rodzaju po-
tworów, konkretnych zestawień kolorów i wybieram też te, które 
wydają się wyjątkowe czy inne. 

Będę miał tyle, ile będę chciał dodać do swojej kolekcji. Nie mam 
jakiegoś numeru, celu. W przypadku Monster High... ślepo kupuję 
każdą. Nie ma żadnej lalki, na którą kiedyś miałbym się nie zdecy-
dować, bo mi się z jakiegoś powodu nie podoba. Mam takie lalki, 
które wydają mi się okropne, ale mam je, bo to część serii.

Choć jeszcze pierwsza lalka często zostaje kupiona niejako przypadkowo, 
przy drugiej czy trzeciej z kolei moi rozmówcy zaczynają myśleć o systematycz-
nym powiększaniu swojego zbioru. Poszukiwaniu konkretnych zabawek towa-
rzyszy zwykle ekscytacja, niepewność i poczucie odniesionego zwycięstwa, gdy 
uda się powrócić do domu z nowym nabytkiem. Swoiste „polowanie” (kolekcjo-
nerzy nazywają je dosłownie hunt) staje się jeszcze atrakcyjniejsze dzięki nie-
standardowej dystrybucji produktów przez firmę Mattel – moi rozmówcy nigdy 
nie są do końca pewni, w których sklepach pojawi się ich wyczekiwana lalka, 
w jakiej cenie i czy ostatecznie uda im się ją zdobyć przez internet. Wielu kolek-
cjonerów kilka razy w tygodniu odwiedza miejsca, w których mogą pojawić się 
lalki z nowej serii, a starszych egzemplarzy szuka wśród innych fanów (choć to 
nie jest reguła, bo niektórzy nie wzbogacają kolekcji o lalki używane). Czasem 
kupują lalki, których nie planowali, często w liczbie, która przekracza ich możli-
wości finansowe, jednak emocje towarzyszące zdobyciu kolejnego egzemplarza 
wynagradzają wszelkie wyrzeczenia. Moment, w którym ostatecznie udaje się na-
być lalkę, jeden z kolekcjonerów opisał jako „szczególną sytuację, niezwykłe 
uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że coś, na co tak bardzo czekałeś, w rzeczy-
wistości okazuje się jeszcze lepsze” – fani Monster High za każdym razem zda-
wali się czerpać z nowych nabytków porównywalną satysfakcję, a swoją rado-
ścią nierzadko dzielili się z innymi kolekcjonerami, którzy byli w stanie 
zrozumieć towarzyszące tym wydarzeniom uczucia. 
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Jean Baudrillard opisuje moment zdobycia przedmiotu przez kolekcjonera 
jako szczególną wędrówkę, zmianę znaczenia – obiekt ulega transformacji, a jego 
pierwotna funkcja wyparta zostaje przez nową [Baudrillard 1994: 8]. Lalka-potwór 
to już nie wyłącznie zabawka, postawiona zostaje bowiem w nowym kontekście 
– z hałaśliwego świata dzieci i sklepowych półek trafia do rzeczywistości, w któ-
rej staje się niemożliwym do zastąpienia elementem kolekcji. W tej nowej sytu-
acji przedmiot jest przede wszystkim „oglądany”, a jego wizualność, estetycznie 
rozumiana wyjątkowość, jest głównym powodem dla funkcjonowania w nowej 
sytuacji [Sommer 2003: 59]. Kolekcjonerzy Monster High znajdują więc dla swo-
ich znalezisk miejsca, w których będą dobrze widoczne – często tworzą specy-
ficzną hierarchię, dzieląc lalki na grupy, część ustawiając na miejscach honorowych, 
specjalnych, przeznaczonych dla nich półkach czy nawet w poświęconych im po-
kojach, inne składując poza zasięgiem wzroku, skąd mogą je wyciągać, gdy będzie 
taka potrzeba. Te najważniejsze egzemplarze zwykle znajdują się w przestrzeni 
łatwo dostępnej dla odwiedzających osób, w ten sposób są prezentowane szerszej 
publiczności, a kolekcjoner może „pochwalić się” swoją pasją. 

Według Sommera kolekcja to przedłużenie osobowości, stąd też potrzeba 
dzielenia się nią z otaczającymi nas ludźmi [Sommer 2003: 64]. Nie da się ukryć, 
że często jest przedmiotem dumy, może być sposobem na definiowanie naszej 
tożsamości – chcemy, by ludzie postrzegali nas niejako „poprzez” zbierane przez 
nas przedmioty. W rozmowach z fanami Monster High, oprócz chęci pokazywa-
nia i rozmawiania o kolekcji, część osób opowiadała o kolekcjonowaniu jako czymś 
intymnym – części ich życia, która w pewnym stopniu przeznaczona jest tylko 
dla nich. Jeśli weźmiemy pod uwagę oba punkty widzenia, nierzadko zazębiające 
się ze sobą, można powiedzieć, że stosunek kolekcjonerów do opowiadania o swo-
jej pasji zależy od kilku czynników, z których najważniejszym, oprócz oczywistych 
różnic osobowościowych, wydają się ich dotychczasowe doświadczenia związane 
z opiniami osób z zewnątrz na temat kolekcjonowania. Nie chcąc narazić się na 
śmieszność, wolą pozostawić swoje hobby w sferze prywatnej, tym samym uni-
kając możliwości zostania negatywnie ocenionym przez środowisko. 

Kolekcjonerzy decydują się czasem na „izolowanie” swoich znalezisk od świa-
ta zewnętrznego również dlatego, że między nimi a nabywanymi lalkami tworzy 
się ta specyficzna intymność, tylko oni mogą zrozumieć emocje towarzyszące 
wprowadzaniu do kolekcji nowych egzemplarzy, oni też widzą w zabawkach war-
tość „samą w sobie”, nie mającą nic wspólnego z ceną czy przeznaczeniem lalki. 
Baudrillard doszukuje się w uczuciu, którym kolekcjonerzy darzą przedmioty, 
fascynacji analogicznej do tej, która możliwa jest między ludźmi – kolekcjoner 
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skupiony jest na obiekcie, o którym marzy i tak nieustępliwy w osiągnięciu celu, 
jakim jest zdobycie go, jakby miał do czynienia nie z przedmiotem, ale ukocha-
ną osobą [Baudrillard 1994: 11]. Nigdy nie jest jednak w swojej pasji monogami-
stą, zaraz po pozyskaniu jednego egzemplarza jego pożądanie skupione jest na 
następnym. Podobnie o kolekcjonowaniu pisze psycholog Milton Brutten: „Dla 
mnie to uczucie tożsame z zakochaniem. Przedmiot naładowany jest niemal ero-
tyczną energią, staje się bardzo cennym obiektem, dzięki któremu wszystko inne 
staje się możliwe. Bez niego życie wydaje się nie mieć sensu” [za: Robertson 
2004:66] Przedmioty wydają się być z ich właścicielami w sprzężonej, dwutorowej 
relacji, którą można próbować wytłumaczyć psychologicznymi mechanizmami 
projekcji i introjekcji [Barański 2007: 134]. W pierwszym przypadku to kolekcjo-
nerzy, obcując z zabawką, „przekazują” jej stany i uczucia charakterystyczne dla 
nich samych, w drugim – sami przypisują sobie cechy lalki. Nadając jej imię, ba-
wiąc się nią, automatycznie wzbogacają ją o namiastkę tożsamości, która współ-
gra z ich postrzeganiem własnej osoby. Sam przedmiot staje się w tym przypad-
ku nie tylko specyficznym przedłużeniem jednostki, ale wydaje się dopełniać jej 
osobowość, oferując zestaw nowych znaczeń. Lalki sprawiają, że fani mogą od-
grywać różne role – z jednej strony profesjonalnych kolekcjonerów, z drugiej 
pogrążonych w zabawie dzieci.

Moi rozmówcy wielokrotnie opisywali swoją pasję jako „coś, co wymyka się spod 
kontroli”, „szaleństwo” czy „uzależnienie”. Zdarza się, że ich kolekcje liczą setki 
egzemplarzy, a oni sami przyznają, że przeznaczają na nie za dużo pieniędzy i cza-
su. Wydaje się jednak, że, niezależnie od konsekwencji, nie są w stanie zrezygno-
wać z kolekcjonowania, jeśli w dalszym ciągu czują potrzebę nabywania nowych 
egzemplarzy. Lalki mogą im się znudzić (niejednokrotnie tak właśnie się dzieje), 
fascynacja musi jednak wygasnąć niejako „naturalnie”, stopniowo – wcześniej 
niektórzy z nich wydają się co prawda zdolni do ograniczenia częstotliwości za-
kupów, rzadko jednak decydują się na zakończenie przygody z kolekcją. Większość 
zdaje sobie jednak sprawę ze swoich słabości i rozumie, że ich hobby ma znamio-
na uzależnienia. Nie patrzą na to jednak w kategoriach problemu, szczególnie, 
kiedy mogą porównać swoje niewinne zamiłowanie z innymi, w ich oczach po-
ważniejszymi nałogami. Tym samym dają sobie wolną rękę do kontynuowania 
przygody z Monster High:

Moja obsesja się zaczęła, jak je tylko zobaczyłam – zakochałam się. 
Mama kupiła mi Gloom Beach w ostatnie święta (mam 23 lata, tak 
w ogóle). Myślałam o tym, żeby sama ją kupić, ale powiedziałam 
sobie, że nie powinnam wydawać pieniędzy na lalki... Ha! Teraz 
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mam prawie sześćdziesiąt!!!!!! To choroba bez możliwości wylecze-
nia! Teraz zamierzam kupić każdą! Niech mi ktoś pomoże! Haha ;)

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Monster High, chciałam kupić 
tylko jeden egzemplarz każdej postaci, ale później kolejne wygląda-
ły tak pięknie, a później chciałam kupić tylko nową wersję Frankie 
i Draculaury, ale pozostałe znów były śliczne... Walczyłam ze sobą, 
żeby przestać, żeby nie kupować każdej lalki i wrócić do pierwotne-
go planu, kiedy miałam kupować tylko głównych bohaterów, bo na-
wet tych jest wystarczająco dużo, żeby spędzić nad tym czas! No 
i zorientowałam się, że z tymi wszystkimi lalkami nie odczuwam tej 
samej radości, co z pierwszymi, które kupiłam. Kupuję jedną i od 
razu potrzebuję następną. Poza tym to naprawdę nie pomaga moim 
finansom, kiedy kolekcjonuję też Disneu, Winx i lalki W.i.t.c.h. … :-/ 
W każdej lalce jest po prostu coś, co każe ci ją kupić.

Systematyczne kolekcjonowanie wiąże się z tworzeniem licznych kategorii – roz-
budowana kolekcja to nie chaotycznie gromadzone przedmioty, ale uważnie, krok 
po kroku tworzona rzeczywistość. Podejmowanie decyzji o tym, którą lalkę nabyć, 
a później jej umiejscowienie w grupie pozostałych przedmiotów wymaga planu, 
pewnych estetycznych założeń, nawet jeśli nie do końca uświadomionych. Nie 
ma kolekcji bez jej wewnętrznej systematyki, która nadaje porządek i trzyma 
natłok przedmiotów w ryzach [Sommer 1994: 90]. Kolekcjonowanie jest więc spe-
cyficznym paradoksem, niecodziennym połączeniem uzależniającej pasji z chłod-
nym, racjonalnym myśleniem – to właśnie systematyczne kategoryzowanie przed-
miotów sprawia, że obsesja jest możliwa do zaakceptowania.

Nie jestem pewien, czemu inni kolekcjonują – dla mnie to po prostu 
zajęcie. To cel. Jakiś plan. Projekt. Coś takiego odpowiada sposobo-
wi, w jaki działa mój mózg. Lubię tworzyć kategorie, analizować, 
porównywać rzeczy, pozyskiwać i przetwarzać informacje. Wszyst-
ko to dzieje się, kiedy zajmuję się kolekcjonowaniem czegoś. Mam 
wrażenie, że mnie to intelektualnie stymuluje, a skoro podobają mi 
się rzeczy, które kolekcjonuję, to daje mi to też jakąś emocjonal-
ną satysfakcję, bo czuję z tym związek. Jak już mówiłem, zdarza mi 
się wpadać w obsesję w związku z kolekcją. To w sumie takie bez-
pieczne uzależnienie. No bo, co jest lepsze: kolekcjonowanie ko-
miksów czy narkotyki? Jasne, że to lepszy nałóg.

Co więcej, nierzadko właśnie ten analityczny aspekt kolekcjonowania wydaje się 
elementem atrakcyjnym, uzależniającym i przynoszącym poczucie spełnienia. 
Kolekcjonerzy są w stanie stworzyć wokół siebie ład, świat działający według tyl-
ko im znanych zasad – to oni tworzą reguły, stawiają granice, mogą dane elemen-
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ty wpisać w konkretne kategorie lub je z nich wykluczyć. Oni jedynie mają wpływ 
na ustanowioną rzeczywistość, co wydaje się dawać im poczucie sprawczości, któ-
rego może brakować w ich rzeczywistym, mniej przewidywalnym życiu. Kolekcja 
staje się tym samym miejscem bezpiecznym, specyficzną strefą równowagi. 

W centrum tego świata znajdują się lalki, nad którymi kolekcjonerzy mają cał-
kowitą kontrolę. Między obiektem a właścicielem tworzy się więc wyjątkowa relacja, 
zabawka może być bowiem z jednej strony czymś na wzór zadbanego, rozpieszcza-
nego pupila, który tym się różni od każdego zwierzęcia, że jego obecność i „oddanie” 
jest zupełnie pewne i bezwarunkowe, z drugiej – gotową do wypełnienia formą, na 
którą nanieść można własne zestawy znaczeń [Baurdillard 1994: 10]. Kupujący nie 
jest więc tylko posiadaczem, ale jako kolekcjoner przyjmuje rolę wybawcy i opieku-
na, który szereg anonimowych, dla wielu nie mających wielkiej wartości obiektów, 
przeistacza w strukturę – każdy egzemplarz ma swoje miejsce, o każdym się pamię-
ta, z każdym wchodzi się w interakcję. Zabawa lalkami, do której przyznają się niemal 
wszyscy fani Monster High, daje dodatkowe możliwości do twórczego traktowania 
kolekcji – odgrywanie scenek, robienie aranżowanych, ustawianych zdjęć czy doda-
wanie postaciom nowych osobowości to zaledwie kilka przykładów na tego rodzaju 
aktywność. Kreatywność kolekcjonerów owocuje obrazem spójnej, alternatywnej 
rzeczywistości, w której to oni są zdolni do manipulowania czasem, przestrzenią 
i działaniem postaci [Belk 2006: 68], w odosobnieniu tworząc coś zupełnie swojego, 
od początku do końca podporządkowanego ich potrzebom i pragnieniom.

Monster High, lalki-potwory, w przeciwieństwie do niektórych, równie chęt-
nie kolekcjonowanych przedmiotów, jak dzieła sztuki, nie mają wygórowanej ceny, 
co więcej, są produkowane na skalę masową, tym samym rzadkie występowanie 
obiektów, ich wyjątkowość, swego rodzaju egzotyczność, cechy często uważane 
za napędzające i uatrakcyjniające proces kolekcjonowania, są w tym przypadku 
zepchnięte na dalszy plan [Belk 2006: 73]. Zabawki, choć nie zawsze na wycią-
gnięcie ręki („polowanie” może trwać nawet do kilku miesięcy), są możliwe do 
pozyskania bez wydawania ogromnej sumy pieniędzy czy wieloletnich wyrzeczeń. 
Dodatkowo kolekcjoner musi pogodzić się z faktem, że jego lalka nie jest jedynym, 
oryginalnym egzemplarzem, na świecie roi się bowiem od identycznych, produ-
kowanych według tego samego wzoru. To jednak okazuje się nie mieć większego 
znaczenia dla fanów Monster High, analogicznie do innych kolekcjonerów, którzy 
zajmują się przedmiotami produkowanymi na masową skalę, wydają się ustanawiać 
„wyjątkowość” każdego z egzemplarzy poprzez samo włączenie go do swojej ko-
lekcji. Można tu zapewne mówić o opisywanym przez Kopytoffa „nieformalnym 
ujednostkowieniu” przedmiotu, który z towaru ogólnie wartościowanego jedynie 
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ze względu na swoją cenę staje się dzięki zbiorowej aprobacie grupy czymś w ro-
dzaju kulturowej świętości [Kopytoff 2003: 265]. Kolekcjonerzy sprawiają, że jest 
„wart oglądania”, a do jego pierwotnej funkcji dziecięcej zabawki zostaje dodana 
zupełnie nowa wartość. Banalność, schematyczność lalek przestaje się tu liczyć, 
podobnie do duchampowskiej „Fontanny”, ukazane w nowym kontekście i prezen-
towane jako część większej całości, swego rodzaju wystawy, tracą przypisywaną im 
wcześniej zwyczajność [Belk 2006: 78]. Również pod względem estetycznym Monster 
High mogą według niektórych odbiegać od dzieł sztuki, jednak doskonale odpowia-
dają na potrzeby kolekcjonerów, którzy zdają się odnajdywać w nich subiektywnie 
rozumiane piękno, w żaden sposób nie deprecjonowane przez swój masowy, popu-
larny charakter. Oryginalność lalek opiera się według ich fanów na kreatywnym 
wykorzystaniu istniejących już tematów i wzorów – czymś, co Shusterman nazywa 
„artystycznym zawłaszczaniem”, a co wydaje się charakterystyczne nie tylko dla 
kultury popularnej, ale dla sztuki w ogóle [Shusterman 2015: 273]. Kolekcjonowanie 
w przypadku fanów Monster High wydaje się w części motywowane właśnie tym 
zauważonym w lalkach pięknie, zbudowanym jak kolaż z zaczerpniętych z różnych 
źródeł elementów. Fani widzą w lalkach zarówno nawiązanie do tradycyjnej Barbie, 
jak i świata opowieści grozy, równocześnie dostrzegając w nich elementy japońskiej 
estetyki kawaii5 (Monden 2008: 25). Chęć posiadania wydaje się tu zrozumiałą, „es-
tetyczną odpowiedzią” zafascynowanych serią osób. 

Nie ma wątpliwości, że lalki zajmują w życiu kolekcjonerów znaczące miej-
sce – fani poświęcają swojej pasji ogromną ilość czasu, nierzadko rezygnując 
z innych przyjemności, by zaoszczędzić pieniądze na kolejne egzemplarze serii. 
Kolekcja wpływa też na ich kontakty z bliskimi: moi rozmówcy nie ukrywają, że 
czasem staje się ona źródłem rodzinnych napięć i potrzeba czasu, by ich hobby 
spotkało się z pełną akceptacją. Lalki przesądzają w pewnym stopniu również 
o wyborze partnera życiowego, który powinien jeśli nie kibicować w kolekcjono-
waniu, to przynajmniej okazywać wsparcie i zrozumienie. Można powiedzieć, że 
kolekcjonerzy to „wyjątkowi materialiści”, dla których konkretne przedmioty 
zajmują centralne miejsce w ich rzeczywistości, a ich posiadanie lub brak sta-
ją się jednym z najbardziej istotnych źródeł życiowej satysfakcji czy, przeciwnie, 
zmartwień i rozczarowań [Belk 2006: 265]. Fani Monster High czują wyraźną po-

 5 Kawaii to kategoria estetyczna, odpowiadająca angielskiemu cute. Bohaterowie kultury po-
pularnej, którzy wpisują się w tę estetykę, to m.in. Pikachu czy Hello Kity. Słowem kawaii możemy 
określić zarówno przedmioty, jak i osoby, W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że odnosi 
się do „tego, co urocze, piękne, jednocześnie bezbronne”. W praktyce, w przypadku lalek i postaci 
fikcyjnych, oznacza to często dziecięcy wygląd oraz nieproporcjonalnie duże oczy i drobne rysy 
twarzy [Monden 2008: 26].
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trzebę otaczania się lalkami, nabywania i obcowania z nimi, czerpią też przyjem-
ność z niekończących się rozmów o nich. Starają się dowiedzieć o potworach jak 
najwięcej, by później móc na ich podstawie tworzyć wyobrażony, odpowiadających 
ich potrzebom świat. 

Czy kolekcja powinna być dokończona? W większości przypadków wydaje 
się, że właśnie poszukiwanie, niedosyt związany z nie zawsze udanym „polowa-
niem” na kolejne znaleziska, daje kolekcjonerom największą satysfakcję [Sommer 
1994: 79]. Zebranie wszystkich pożądanych przedmiotów mogłoby zaowoco-
wać chwilowym poczuciem dobrze wykonanego zadania, po nim jednak prawdo-
podobnie pojawiłaby się potrzeba ponownych poszukiwań. „Jak znajdziesz ostat-
nią, to już wtedy wiesz, że to koniec” mówi jedna z moich rozmówczyń, która, jak 
wielu innych w podobnej sytuacji, zdecydowała się na rozpoczęcie przygody z ko-
lejną serią lalek. Niektórzy z fanów Monster High stają się tym samym kolekcjo-
nerami kolekcji, z żadnej jednak nie rezygnując, pozostawiając je w domu niczym 
trofea i dowód poprzednich sukcesów. 

W niektórych przypadkach rodziny i znajomi kolekcjonerów okazują wsparcie 
dla ich nietypowego hobby, bardzo często zdarza się jednak, że go nie akceptują, 
a nawet na różne sposoby starają się zmusić ich do zrezygnowania z nabywania 
kolejnych lalek. Dorośli kolekcjonerzy lalek Monster High wydają się więc realizo-
wać w przestrzeni internetowego forum szereg potrzeb, na które nie odpowiada 
ich środowisko. Przede wszystkim funkcjonowanie w tej szczególnej sieci kontak-
tów utwierdza ich w przekonaniu, że nie są w swojej pasji osamotnieni, a tym samym 
dodaje odwagi, by mówić o niej głośno mimo krytyki otoczenia. 

Fani Monster High niejednokrotnie podkreślali, że czas spędzony z lalkami 
jest tym momentem w ciągu tygodnia, w którym skupiają się tylko i wyłącznie 
na swoich potrzebach, starając się zdystansować od ciążących na nich obowiąz-
ków. Rzeczywistość lalek nie wymaga od nich odgrywania roli dorosłego – wręcz 
przeciwnie, pozwala cofnąć się na moment do beztroskich czasów dzieciństwa, 
które większość z nich wspomina z nostalgią. Zabawa lalkami jest więc dla nich 
nie tylko chwilowym wystąpieniem ze znanej im dobrze roli, która nierzadko 
wiąże się z rosnącą frustracją i lękiem o przyszłość, ale i miejscem na refleksję 
dotyczącą ich własnego dorastania, powrót do przeżywanych w tym okresie emo-
cji i charakterystycznego dla dzieci sposobu postrzegania świata. Nierzadko lal-
ki są dla kolekcjonerów możliwością zrealizowania pragnień, do których nie mo-
gli się przyznać będąc dziećmi – tu przede wszystkim można zwrócić uwagę na 
sytuację dorosłych mężczyzn, którzy przyznają, że ich środowisko nie dało im 
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nawet możliwości uświadomienia sobie ich własnych potrzeb, które mogły wy-
kraczać poza potocznie rozumianą „chłopięcą zabawę”. 

Nowe lalki to odwrócenie uwagi, bardzo potrzebne. Zły dzień? Kup 
lalkę. Zajmij się odpakowywaniem, baw się nią kilka godzin, robiąc 
zdjęcia i uciekając w cholerę od dorosłego życia. Dorastanie jest 
TRUDNE, musimy być czasem dziećmi, musimy uciekać do jakiegoś 
innego miejsca. Lalki to dla mnie terapia, słyszałam to też od in-
nych, nie jestem w tym osamotniona. 

Seria Monster High propaguje akceptację, wręcz celebrowanie inności, poprzez 
opowiadanie historii potworów, nawiązujących do różnych, zarówno pop-kulturowych, 
jak i folklorystycznych źródeł. Ich dziwne, odbiegające od norm wygląd i zacho-
wanie, w serii Mattela zostają jednak subtelnie stłumione – tak, by nie przerażały, 
a wręcz przeciwnie, mogły zostać użyte jako metafora zwyczajnych ludzkich wad 
i niedoskonałości. Kolekcjonerzy to nierzadko osoby, które w pewnym momencie 
swojego życia nie czuły się akceptowane – nie pasowały do swojej grupy rówie-
śniczej, przyznają, że zawsze stały gdzieś na uboczu. Wśród powodów wymienia-
ją odmienną orientację seksualną, problemy natury psychicznej, nieśmiałość bądź 
niechęć otoczenia wobec ich pasji, czyli kolekcjonowania lalek. Wielu z nich do 
tej pory boryka się z tego typu problemami, a świat lalek wydaje się przynajmniej 
w części niwelować ich poczucie wykluczenia6. Monster High otworzyło im nowe 
możliwości zawiązywania przyjaźni z osobami, które mają podobne doświadcze-
nia, tym samym mogą, nierzadko po raz pierwszy w życiu, stworzyć grupę wspar-
cia, której członkowie nie tylko podzielają te same zainteresowania, ale dodatko-
wo przeszli tę samą trudną drogę do samoakceptacji. 

Ci którzy są trochę „dziwaczni” – wydaje mi się, że do nich Monster 
High przemawia najbardziej. Hasła o byciu sobą, byciu wyjątko-
wym, wszystkie te potwory z dziwacznymi wadami, z których są 
dumne. To coś, co przemawia do tych, którzy są gdzieś na margine-
sach społeczeństwa. Nastolatki, które próbują znaleźć swoje praw-
dziwe ja, dorośli, którzy nigdy nie potrafili odnaleźć się w grupie. 
Horror i fantasy też wydają się przyciągać tego typu ludzi, to ma coś 
wspólnego z poczuciem, że nie jest się częścią realnego świata, po-
trzebą ucieczki, świadomością swojej inności. 

Zauważyłam, że wielu kolekcjonerów boryka się z różnego rodzaju 
problemami ze zdrowiem. Kompulsywne zbieranie, ucieczka w świat 

 6  Do poczucia wykluczenia i wykorzystywania lalek w celu terapeutycznym przyznało się 18 
z 20 rozmówców, z którymi przeprowadziłam wywiady pogłębione. 
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fantazji pomaga w zniwelowaniu bólu spowodowanego rzeczywisto-
ścią i świadomością niedopasowania do społecznych norm. (PMO)

Monster High wydaje się istotnym elementem większego procesu, lalki zainspi-
rowały i umożliwiły fanom wspólne działanie. Kolekcjonerzy wykorzystują fik-
cyjnych bohaterów nie tylko po to, by poradzić sobie z problemami i traumami 
dzieciństwa, ale widzą w nich podstawę dla wyrażania swojego własnego świa-
topoglądu i dyskusji o potencjalnych zmianach społecznych. Już samo posiadanie 
lalek jest dla nich pewnego rodzaju deklaracją – wydaje się, że w tym przypadku 
decyzja o nabyciu konkretnego produktu to rodzaj oporu wobec dyskryminacji 
ze strony dominującej większości. Tego rodzaju opozycja, choć wewnętrzna i pry-
watna, niesie ze sobą poczucie siły, która być może zaowocuje w przyszłości pod-
jęciem realnych działań o charakterze politycznym [Fiske 2010: 198] . 

U podstaw tworzenia kolekcji leży przede wszystkim zauroczenie przedmiotem, 
od niego wszystko się zaczyna. Dorośli fani, dzieląc się swoimi doświadczeniami, 
podkreślali wyjątkową relację, która powstała między nimi a kolekcjonowanymi 
lalkami. Zabawki wydają się mieć na nich wpływ terapeutyczny, a otaczanie się 
nimi zaspokaja nie tylko ich potrzeby estetyczne, ale stanowi sposób na uciecz-
kę przed codziennością dorosłego życia. W końcu antropomorfizowane lalki stają się 
również narzędziem użytecznym przy pracy nad osobistymi problemami kolekcjo-
nerów. Utożsamianie się z dalekimi od perfekcji, potwornymi postaciami pozwala 
odnaleźć punkt zaczepienia tym, którzy z różnych powodów borykali się ze spo-
łecznym wykluczeniem. Tym samym przedmiot, w założeniu pełniący funkcję dzie-
cięcej zabawki, nabiera w rękach dorosłych nowego znaczenia – jest z jednej stro-
ny punktem spajającym społeczność, z drugiej istotnym elementem indywidualnych 
narracji. Lalka w tym wypadku rzeczywiście wydaje się funkcjonować na wiele 
różnych sposobów, manifestując dynamiczny i procesualny charakter znaczeń, 
które przyporządkowane zostają rzeczom zależnie od kontekstu i indywidualnych 
potrzeb. Przedmiot charakteryzuje się swoistą sprawczością – z jednej strony po-
średnicząc relacjom między kolekcjonerami, z drugiej służąc budowaniu jednost-
kowych tożsamości, wydaje się aktywnie wpływać na grupowe i indywidualne po-
stawy [Barański 2007: 136].

Z pewnością lalki i budowane za ich pomocą pojedyncze kolekcje mogłyby 
z powodzeniem funkcjonować również w kontekście sali muzealnej. Sami fani Mon-
ster High nie ukrywają, że byliby zadowoleni z takiego obrotu sprawy, obecność za-
bawek w przestrzeni publicznej mogłaby bowiem pomóc w zmianie ich społeczne-
go postrzegania. Liczą na to, że zmiana wizerunku polegałaby przede wszystkim 
na zaprezentowaniu lalek w sposób, który nie zakładałby z góry infantylnego cha-
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rakteru podzielanej przez nich pasji, a raczej stworzył przestrzeń do rozmowy 
o przedmiotach i ich znaczeniu. Taki scenariusz nie wydaje się niemożliwy, jeśli 
zdamy sobie sprawę, że tego typu wystawy nie są już rzadkością – muzea dawno 
otworzyły się na tematy aktualne, bezpośrednio dotykające ich potencjalnej pu-
bliczności. Również forma rozmowy z odwiedzającymi uległa zmianie i coraz czę-
ściej możemy odnieść wrażenie, że zachęca się nas do aktywnego zaangażowania 
w wystawę, która ma być pretekstem do refleksji nad problemami konkretnej spo-
łeczności. Jednym z wielu przykładów takiej aktywności muzealnej była wystawa 
Pamiątka, Zabawka, Talizman autorstwa profesor Eryki Lehrer, która miała miejsce 
w czerwcu 2013 r. Autorka, prezentując przykłady rzeźbionych figurek Żydów, sta-
rała się sprowokować publiczność do dyskusji na temat ich kulturowego znaczenia. 
Aktualność tematu i jego bezpośredni związek z codziennością osób oglądających 
ekspozycję sprawiły, że w ramach wystawy rzeczywiście udało się zbudować prze-
strzeń do zaangażowanej dyskusji, w której muzeum odgrywało rolę mediacyjną, 
a nie prezentowało gotowych odpowiedzi. Być może właśnie takie podejście i zdy-
stansowanie się od „zamkniętych narracji”, a skupienie na prezentowaniu proble-
mów i stawianiu pytań [Barański 2015: 269], jest kluczem do wprowadzenia w prze-
strzeń muzeum tematów do tej pory w nim nieobecnych. 

Lalki Monster High nie doczekały się jeszcze własnej wystawy, która wykra-
czałaby poza ramy tych pojedynczych, zróżnicowanych kolekcji. Dzięki oddolnej 
aktywności fanów popularność lalek urosła jednak do rangi fenomenu i, choć wciąż 
nieobecne w salach muzealnych, w świadomości społecznej wydają się nabierać 
konkretnych kształtów i znaczeń. Dla jednych mogą być jedynie kiczowatym ga-
dżetem świadczącym o zdziecinnieniu właściciela, dla innych będą symbolem 
dyskryminacji i społecznego wykluczenia. Ścieranie się ze sobą tych różnorodnych, 
nierzadko sprzecznych interpretacji, możliwe jest w dużej mierze właśnie dzięki 
aktywności kolekcjonerów. To oni przypominają nam o sprawczości przedmiotów 
poprzez przedstawianie ich w nowym kontekście swoich osobistych kolekcji – nie 
uciszają ich i nie sprowadzają do roli dziecięcej zabawki, tym samym otwierając 
nam drogę do ich ponownego odkrycia.
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“It’s ghouls’ time!” Private collections  
of Monster High Fandom members 

“It’s ghouls time!” Private collections of Monster High Fandom members are based on my 
Master’s degree thesis about the internet community of adult toy collectors. In the article 
I am presenting the topic of Monster High and I am trying to outline the context of my field 
research. The main goal of this essay is to describe in detail the way private collections are 
created, and to explain the relationship between an object and its owner. The final part 
of the text includes my thoughts and ideas on how private Monster High collections may 
function as museum exhibitions.
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„Europejskość w muzeum. Muzeum 
w europejskości”. Dyskusja o praktyce, 

możliwościach i przeszkodach

W dniach 22–23 września 2016 r. odbyło się we Wrocławiu XCII Walne 
Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 
Towarzyszyła mu konferencja naukowa: Jaka refleksja o kulturze jest 

dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, Dylematy, Perspektywy.
Sekcja Muzeologiczna PTL włączyła się w ten projekt, organizując panel 

konferencyjny Europejskość w muzeum. Muzeum w europejskości. W ramach spo-
tkania wygłoszono siedem referatów oraz zorganizowano panel dyskusyjny An-
tropologiczny namysł nad europejską edukacją muzealną. 

Tematyka poszczególnych referatów oscylowała wokół pojęcia europejskości 
i jego muzealnych aspektów oraz koncentrowało się na nowych trendach muzeal-
nictwa i ich realizacji w muzeach polskich. W konferencji udział wzięli: dr Krzysz-
tof Kowalski, O europeizacji w muzeach. Przyczyny, konsekwencje i ograniczenia, dr hab. 
Katarzyna Barańska, Obcy w muzeum. O obecności mniejszości i wykluczonych w dzia-
łaniach muzealnych, dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, Pozaeuropejskość w euro-
pejskim muzeum. Wyzwanie czy szansa, dr Damian Kasprzyk, Muzeum regionalne 
w zmieniającej się Europie – bastion tożsamości, platforma integracji czy atrakcja 
turystyczna, Aneta Popławska-Suś, Historia mówiona w muzeum narracyjnym – dro-
ga ku demokratyzacji muzeów?, Małgorzata Oleszkiewicz, Na styku kultur. Wizja 
Europy w Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie oraz Magdalena Zych Podnoszenie 
rzuconych rękawic. O co dziś pytają kolekcje etnograficzne?



72 Anna Nadolska-Styczyńska

W panelu udział wzięli nie tylko przedstawiciele polskich muzeów etnogra-
ficznych, ale także osoby reprezentujące muzea o innych profilach oraz środowi-
sko akademickie, a wystąpienia były oparte zarówno na efektach prowadzonych 
przez nich badań, jak i na ich własnych muzealniczych doświadczeniach zawo-
dowych. Większość z nich nie tylko relacjonowała pewien stan rzeczy, ale sta-
wiała konkretne pytania dotyczące realiów i przyszłości polskiego muzealnictwa, 
ze szczególnym (co zrozumiałe na spotkaniu PTL-u) nastawieniem na muzeal-
nictwo etnograficzne i regionalne. Spotkanie zakończyło się żywiołową, długą 
dyskusją, która – jak się okazało – odsłoniła wiele problemów, jakie polskie mu-
zealnictwo napotyka w codziennej pracy. 

Stawiano pytania o zakresy definiowania tytułowej europejskości oraz o isto-
tę potrzeby dostosowywania naszych działań do postulatów muzealnictwa eu-
ropejskiego. Poruszano problem pewnego spłaszczania problematyki podejmo-
wanej w ramach projektów finansowanych przez instytucje zewnętrzne, przez 
dostosowywanie jej do ich wizji i wymogów. Znacząca część dyskusji zdomino-
wana jednak została przez wymianę zdań na temat konieczności podejmowania 
tematów „trudnych” oraz ich definiowania, określania zakresów i sposobów ich 
realizacji. Dotyczyło to zarówno kolekcjonerskich oraz badawczo-naukowych 
działań muzeów, jak i ich działalności edukacyjnej, w tym ekspozycyjnej. Stało 
się to punktem wyjścia do dalszych rozważań związanych z tematem partycypa-
cji, uwzględnianiem (lub nie uwzględnianiem) przez muzea problematyki mniej-
szości etnicznych i narodowych, muzealnictwa pogranicza itd. Dyskusja objęła 
też zagadnienia miejsca, jakie polskie muzea zajmują w świecie muzealnictwa 
europejskiego. Tak pod względem zbiorów, jak i sposobów i zakresów działalno-
ści. W rozmowach nawiązywano do muzealnictwa rozmaitego typu: historycz-
nego i regionalnego, muzeów etnograficznych o specjalności etnologii powszech-
nej, ogólnopolskiej i lokalnej; do mózeów pawilonowych i skansenowskich.

Drugi dzień spotkania poświęcony był edukacji muzealnej. Zorganizowano 
panel dyskusyjny: Antropologiczny namysł nad europejską edukacją muzealną. 
Dysputa, moderowana przez Katarzynę Barańską i Annę Nadolską-Styczyńską 
okazała się bardzo żywa i poruszała nie tylko zagadnienia metody i zakresów 
muzealnej edukacji. Liczne grono dyskutantów nad wyraz szczerze wypowiada-
ło się na temat organizacji edukacji w polskich muzeach, pozytywach i negatywach 
rozmaitych jej form. Zwracano uwagę na niesłuszną tendencję ograniczania pra-
cowników działów edukacji wyłącznie do osób o wykształceniu pedagogicznym, 
którym ewidentnie brakuje wiedzy z zakresu podstawowej dyscypliny muzeum 
(np. etnologii czy historii). Wpływa to w sposób negatywny na poziom przeka-
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zywanych w trakcie zajęć treści. Rozmawiano zatem o potrzebie łączenia wspo-
mnianych specjalizacji merytorycznych z wiedzą pedagogiczną. Podkreślano 
ponadto konieczność dbania o poziom zajęć, które muszą nie tylko zainteresować 
widza, ale spowodować zapamiętanie określonych treści merytorycznych i po-
tencjalny powrót widza do muzeum. Zatem konieczne jest dostosowywanie prze-
kazu do wieku i kompetencji słuchaczy, ale podstawą być muszą przekazywane 
treści zgodne z aktualną wiedzą z określonego zakresu dyscypliny i odpowiednie, 
ciągle unowocześniane metody pracy. Podkreślano także bezwzględną konieczność 
powiązania tematyki działań edukacyjnych z zakresem i charakterem kolekcji 
muzeum. Zwracano zarazem uwagę na rolę dyrekcji muzeum we właściwym usta-
wieniu i określeniu miejsca edukacji muzealnej w całości działań instytucji. W spo-
sób naturalny dyskusja dotknęła także problemu wykluczania muzealnych edu-
katorów z grona muzealników1. Temat to bardzo gorący i wzbudzający rozmaite 
kontrowersje. Rozbieżność poglądów zarysowała się także podczas opisywanego 
spotkania. Ograniczanie działań edukacyjnych wyłącznie do dostarczania pod-
stawowych treści2 i przekazywanie ich przez osoby o innym niż specjalność mu-
zeum wykształceniu, wzbudza bowiem wątpliwości co do zasadności ich trakto-
wania na równi z innymi pracownikami merytorycznymi. Kolejnym problemem 
omawianym podczas panelu było miejsce działań edukacyjnych w całości działań 
muzeum. Podkreślano, że edukacja muzealna nie jest i nie powinna być konkuren-
cją dla innych sfer merytorycznej aktywności. Powinno się o to walczyć, nawet wbrew 
sugerowanym, albo wręcz narzucanym, koncepcjom organizatora (władz zwierzch-
nich) poszczególnych placówek. Inne podejście zagraża bowiem integralności 
muzeum jako jednostki realizującej cele stawiane jej przez Ustawę o muzeach 
i definicje. Także te przyjęte nie tylko przez europejskie muzea.

Wszyscy uczestnicy obu dni spotkania zostali zaproszeni przez redakcję ZWAM 
do zamieszczenia swoich artykułów na łamach naszego czasopisma. Nie wszyscy 
skorzystali z tej możliwości. Ale niektóre z wypowiedzi odnajdziecie Państwo 
w niniejszym tomie „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”.

 1 Problem ten był bardzo szeroko i gorąco dyskutowany podczas zorganizowanego w roku 
2015 w Łodzi I Kongresu Muzealników Polskich.
 2 Niektóre działania edukacyjne ograniczające się do aktywności o charakterze zabawowym, 
nie tylko spłycają treści przekazywane lub wręcz sprzyjają utrwalaniu pewnych stereotypów.
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Europejskość w muzeum. Muzeum w europejskości. Pod takim tytułem Sekcja 
Muzeologiczna Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zorganizowała 
panel w ramach konferencji naukowej pt. Jaka refleksja o kulturze jest dzi-

siaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy i perspektywy, która odbyła się we 
Wrocławiu 22–23.09.2016 r., a towarzyszyła XCII Walnemu Zgromadzeniu Dele-
gatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 

Jako kustosz w Muzeum Etnograficznym w Krakowie wielokrotnie zajmowa-
łam się opracowywaniem wystaw czasowych: od koncepcji, scenariusza aż do 
nadzoru nad realizacją, czyli montażem i demontażem wystawy. Z tej racji mia-
łam okazję kilkakrotnie odwiedzać Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie, wy-
korzystując, na ile czas pozwalał, swoje pobyty jako wizyty studyjne. Starałam 
się więc zapoznawać z wystawami, ale też ze zbiorami w magazynach, a także 
wykorzystywać możliwości bezpośrednich kontaktów i możliwości rozmów z ku-
stoszami i innymi pracownikami tamtego Muzeum1. Stąd też postanowiłam wy-
korzystać swoje doświadczenia i podczas obrad panelu Sekcji Muzeologicznej 
PTL przedstawić, z jaką wizją Europy mamy do czynienia w Muzeum Kultur Eu-
ropejskich w Berlinie, a tekst poniższy jest zapisem tego wystąpienia. 

 1 W Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie realizowałam: w 2005/2006 r. wystawę Szopki kra-
kowskie. Bożonarodzeniowy blask z Polski (Krakauer Krippen. Weihnachtsglanz aus Polen) wg własnego 
scenariusza oraz w 2013 r., wraz z Dorotą Gruszką, wystawę Przejścia i powroty (Passages et repassa-
ges, niem. Alt vertrautes – neu entdecken) wg scenariusza zespołowego Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, której pierwotna edycja była w 2010 r. w Marsylii a druga w 2011 w Krakowie. 
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Wychodząc od krótkiego zarysu historii Muzeum Kultur Europejskich w Ber-
linie jako odrębnej instytucji, tekst w znacznej mierze koncentruje się na jego 
ekspozycji stałej zatytułowanej Kontakty kulturowe. Żyjąc w Europie. Wystawę tę 
zwiedzałam dwa razy, wliczając w to indywidualne oprowadzenie przez jedną 
z autorek, prof. Elisabeth Tietmeyer, a dodatkowo wielokrotnie ją oglądałam czę-
sto przechodząc przez sale wystawowe podczas pracy nad naszą wystawą z Mu-
zeum Etnograficznego w Krakowie, realizowaną tuż obok2. 

Wystawa stała berlińskiego MEK, potraktowana jako wypowiedź muzealna, 
omówiona została w sposób próbujący przybliżyć tę wizję Europy, która zgodnie 
z zamierzeniami jej autorów, została przedstawiona w jej strukturze, kompozycji 
całości, doborze eksponatów oraz środków wystawienniczych3. Sposób patrzenia 
na Europę przez pracowników Muzeum Kultur Europejskich uwidacznia się też 
w metodach pracy nad upowszechnianiem posiadanych zbiorów, kontynuacją 
i dalszym poszerzaniu kolekcji, co zostało krótko przedstawione wraz z przykła-
dem jednego obiektu z ostatnich zakupów.

Muzeum Kultur Europejskich (Museum Europäischer Kulturen) w Berlinie zosta-
ło założone w 1999 roku. Powstało ono dzięki połączeniu berlińskich muzeów, które 
swoimi początkami sięgają XIX wieku, a więc Działu Europejskiego Muzeum Etno-
logicznego (Museum für Völkerkunde, założonego w 1873 roku) oraz Muzeum [Nie-
mieckiego] Folkloru (Museum für [Deutsche] Volkskunde, założonego w 1889 roku). 
Zbiory tych muzeów w czasie II wojny światowej w dużej mierze zostały zniszczone 
(przepadło ok. 80 %). Po wojnie zbiory Muzeum Folkloru były podzielone na dwa 
niezależne, paralelne muzea we Wschodnim i Zachodnim Berlinie, a ich zbiory zo-
stały połączone po 1989 roku. Muzeum Kultur Europejskich zajmuje najstarszy bu-
dynek (dzieło architekta Bruno Paula (1874–1968) w kompleksie muzeów Dahlem 
(jedna z siedmiu dzielnic obecnie włączonych w berliński okręg administracyjny Ste-
glitz-Zehlendorf) obok Muzeum Etnologicznego i Muzeum Sztuki Azjatyckiej, w któ-
rych prezentowane są kultury pozostałych kontynentów. Zbiory Muzeum Kultur 
Europejskich obejmują około 280 tys. obiektów, wytworzonych od XVIII do XXI wie-
ku a pochodzących z terenu Niemiec oraz innych krajów europejskich, z reprezen-
tacją mniejszości etnicznych takich jak np. Tatarzy krymscy czy Lapończycy. 

 2 Nie mogę tu posługiwać się zwykle używanym skrótem Muzeum Etnograficznego w Krakowie – 
MEK, ponieważ Muzeum Kultur Europejskich używa identycznej, skróconej formy swojej nazwy. Po-
wodowało to zabawne sytuacje gdy przywiezione z Krakowa eksponaty na opakowaniach – skrzyniach 
miały oznaczenia: nr inw./MEK a nie dość, że na miejscu były identyczne skrzynie, na dodatek były 
dokładnie tak samo oznakowane.
 3 W opisie wystawy i próbach odczytywania intencji jej autorów oprócz własnych doświad-
czeń opierałam się na obszernych tekstach z katalogu wystawy [Tietmeyer, Ziehe 2011].
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Zrozumiałe jest, że zbiory, które pierwotnie gromadzone były przez klasyczne 
muzea etnograficzne, składają się z obiektów, które grupują się w podobne działy 
jak w innych europejskich muzeach tego typu, a więc m.in.: tekstylia i odzież, wy-
posażenie wnętrz, zwyczaje i obrzędy, religia, sztuka popularna i naiwna. Kolekcje 
te nadal są poszerzane przez pracowników Muzeum, przy współpracy i niejedno-
krotnie za pośrednictwem przedstawicieli grup etnicznych i kultur, które są prezen-
towane w zbiorach. Ponadto, zgodnie z misją muzeum, prowadzone są też badania 
nad kulturami Europy, koncentrujące się na tematach istotnych dla współczesności, 
takich jak: pamięć kulturowa, religijność i duchowość, migracje i integracje. 

Ekspozycja stała każdego muzeum jest najważniejszym elementem dialogu 
z publicznością, stąd w swoim założeniu, powinna być przede wszystkim prezentacją 
zgromadzonych w nim zbiorów, ale też jak najpełniejszą wypowiedzią na ich temat. 
W muzeach etnograficznych, w przeciwieństwie do muzeów i galerii sztuki, ekspo-
naty nie są prezentowane jedynie jako obiekty same w sobie, do zaspokajania potrzeb 
estetycznych czy dostarczania wzruszeń właściwych odbiorowi dzieł sztuki. Zesta-
wione w odpowiedni sposób, opatrzone komentarzem i wsparte fotografią czy filmem 
tworzą narracje, mówiące o różnych zagadnieniach związanych z życiem człowieka, 
czy to poszczególnych jednostek czy też całych grup. Można stwierdzić, że eksponat 
w muzeum etnograficznym nie jest modelką na wybiegu, a raczej aktorem, któremu 
powierza się rolę do odegrania w sztuce wystawianej na scenie teatru-muzeum.

Ekspozycja stała Muzeum Kultur Europejskich otwarta została w 2011 roku. 
Nad jej przygotowaniem pracował cały zespół pracowników, a autorkami kon-
cepcji i scenariusza są: prof. Elisabeth Tietmeyer (dyrektor Muzeum Kultur Eu-
ropejskich) i dr Irene Ziehe (kustosz Muzeum Kultur Europejskich). Wystawę 
zatytułowano: Kontakty kulturowe. Żyjąc w Europie. 

Tytuł wystawy, który daje do zrozumienia, że w centrum zainteresowania 
jej autorów znajduje się człowiek, jego życie, oraz że punktem wyjścia są proce-
sy zachodzące dzięki kontaktom międzykulturowym, wskazuje, że wystawa jest 
efektem antropologicznego podejścia do tematu. Dzięki temu domyślać się moż-
na, że autorom chodzi nie tylko o punkty styczności między poszczególnymi 
kulturami, ale również o jednostkowe kontakty międzyludzkie, gdzie kultura czy 
jej elementy stają się płaszczyzną dla tych kontaktów. Tak jak to zostało wytłu-
maczone w katalogu wystawy: 

Podczas gdy prekursorzy Muzeum Kultur Europejskich zajmowali się kultu-
rą średnich i niższych klas w Europie, obecnie celem Muzeum jest w swoich dzia-
łaniach i wystawach zajmować się współczesnymi, społecznymi i kulturowymi 
procesami. W związku z tym prowadzone są badania zjawisk kulturowych w ich 
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specyficznych; lokalnych, regionalnych, narodowych i etnicznych formach, zmia-
ny i zróżnicowania w oparciu o migracje ludzi, rzeczy i wiedzy. Te działania ani 
nie idą w kierunku przedstawiania historii kultury Europy, ani też nie ma inten-
cji tworzenia kompendium wszystkich „ludów” tam mieszkających. Metody pra-
cy są zawsze, w klasycznym znaczeniu antropologii kulturowej, koncentrujące 
się na ludziach i kulturze, przede wszystkim w odniesieniu do mieszkańców „we-
wnątrz Europy”, a po drugie ich związków ze światami przeżywanymi „zewnątrz 
Europy” [Tietmeyer, Ziehe 2011: 11–12].

Wystawa składa się z trzech sekcji, obejmujących trzy główne tematy, zaty-
tułowane: Spotkania, Granice i Religijność. W ramach każdego z nich znajdują się 
osobne moduły, nazwane przez autorów „wyspami tematycznymi”. Każda z tych 
„wysp” anonsowana jest tytułem na planszy z tekstem objaśniającym temat tego 
fragmentu wystawy. Prezentacji eksponatów dopełniają teksty oraz zestawy fo-
tografii lub wyświetlane filmy, a niektóre obiekty zostały wyróżnione jako wpro-
wadzające lub też „prowadzące“ po poszczególnych tematach wystawy. Oprawa 
plastyczna wystawy, oszczędna i nie nachalna, w jednolitym, szarym kolorze, jest 
dobrym tłem i nie stanowi żadnej konkurencji dla wystawionych eksponatów.

Pierwsza sekcja tematyczna wystawy to – Spotkania, które odnoszą się do 
punktów stycznych, na których rozgrywają się kontakty międzykulturowe. Tuż 
przy wejściu na ekspozycję rzuca się w oczy sporych rozmiarów, 11-metrowa, au-
tentyczna, wenecka gondola przywieziona do Berlina w 1910 roku. Została usta-
wiona na tle ekranu, na którym przewijają się widoki kanałów w Wenecji. Dzięki 
temu obiektowi, w zamyśle autorów „przewodnikowi po wystawie“, zwiedzający 
ma wpłynąć na wystawowe wody i zawijać do portów na kolejnych „wyspach te-

matycznych”, m.in. takich jak: 
handel, podróże czy migracje, 
a które z powodzeniem sym-
bolizować może gondola.

Handel, dla autorów wy-
stawy, to najstarsza płaszczy-
zna kontaktów i wymiany mię-
dzykulturowej. Wymianie dóbr 
materialnych zawsze towarzy-
szyło rozpowszechnianie tech-
nologii, wiedzy a nawet religii. 
Uznano więc, że idealną ilustra-
cją transferu wiedzy i techno-

Fot. 1. Gondola na tle ekranu z widokami Wenecji, wystawa „Kon-
takty kulturowe. Żyjąc w Europie” w Muzeum Kultur Europejskich 
w Berlinie, © Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer 
Kulturen / Ute Franz-Scarciglia
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logii przez dawne szlaki han-
dlowe w Europie będą obiekty 
z użyciem jedwabiu (najstar-
szy, bo już znany od 2 wieku 
p.n.e., to szlak jedwabny z Chin) 
czy szklanych koralików (naj-
słynniejsze od XV wieku ko-
raliki wytwarzane w republice 
weneckiej), najpowszechniej-
sze w ubiorach i strojach towa-
rzyszących człowiekowi na co 
dzień i od święta. Tu warto zwró-
cić uwagę na, wprawdzie nie 
nowy, ale jakże efektywny spo-
sób zmultiplikowania możli-
wości pokazania większej ilości 
eksponatów. Proste, szare ga-
bloty, zawierają w dolnej czę-
ści szuflady, z których każda, 
zabezpieczona szkłem, zawie-
ra duże ilości drobnych przed-
miotów, ukazujących się oczom 
zwiedzającego, zaraz po jej wy-
sunięciu.

Kolejną „wyspę” zatytu-
łowano: – Podróże. Pokazane 
tu, historyczne już przewod-
niki wraz z fotografiami i pamiątkami z podróży odzwierciedlają historię tury-
styki, od arystokratycznych peregrynacji po wycieczki krajoznawcze i artystycz-
ne w XIX wieku. Jedną z takich pamiątek jest kolejny „eksponat-przewodnik” po 
tej części wystawy czyli bogato zdobiony dwukołowy wóz (carettu sicilianu), któ-
ry w 1904 roku został przywieziony z Sycylii przez cesarza Wilhelma II. Takie 
wozy ciągnięte przez osły pozostawały w różnych częściach krajów śródziemno-
morskich podstawowym środkiem transportu do połowy XIX wieku, a dzisiaj są 
w zminiaturyzowanej formie, jako souveniry sprzedawane turystom. 

W tym miejscu wystawy zwraca się też uwagę na zjawisko folkloryzmu i jego 
roli w kontaktach międzykulturowych. Pod koniec XIX i z początkiem XX wieku 

Fot. 2. Gablota z wysuniętą szufladą z przedmiotami zdobiony-
mi koralikami, wystawa „Kontakty kulturowe. Żyjąc w Europie” 
w Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie, © Staatliche Museen 
zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute Franz-Scarciglia

Fot. 3. Wóz „carretu sicilianu”, wystawa „Kontakty kulturowe. Ży-
jąc w Europie” w Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie, © Sta-
atliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute 
Franz-Scarciglia
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struktury obszarów wiejskich uległy dezintegracji i tradycyjne stroje oraz zwycza-
je straciły swoje dotychczasowe ekonomiczne i społeczne znaczenie. Nadal jednak 
były utrzymywane, chronione i prezentowane jako ważne elementy dziedzictwa 
kulturowego. Stawały się często znakami handlowymi i atrakcjami turystycznymi, 
pamiątkami, jak ten zminiaturyzowany wóz „carettu sicilianu”, maski weneckie, 
lalki w strojach regionalnych czy figurki i filmy ilustrujące scenki z regionalnych 
zwyczajów i obrzędów. 

Mobilność, która umożliwia kontakty międzykulturowe, nie ogranicza się tu 
tylko do podróżujących ludzi, ale też na wystawie zwraca się uwagę na kolejny 
temat, który umożliwia kontakty międzykulturowe, jakim są wizualne media, a naj-
wcześniejszym z nich jest wynalazek druku. Rozpoczęty w XIX wieku rozwój prze-
mysłowej produkcji druków na papierze znacznie rozszerzył dystrybucję seryjnych, 
popularnych obrazów, które w tym czasie były odbiciem aktualnych wydarzeń. Z tego 
czasu pochodzi modny wówczas domowy parawan oklejony drobnymi obrazkami 
o rozmaitej treści a także drukowany, papierowy teatrzyk. Archiwalne druki w du-
żym wyborze oglądać można w wysuwanych szufladach, a papierowe figurki żoł-
nierzy, postaci z legend czy historii na myśl przywodzą adekwatne figurki w jakie 
na przełomie XIX i XX wieku wyposażano w Polsce szopki bożonarodzeniowe.

Migracje to kolejna „wyspa tematyczna” wystawy. Autorzy wystawy zwra-
cają uwagę, że emigracja to opuszczenie własnego domu, często rozdzielenie 
z bliskimi spowodowane poszukiwaniem lepszego życia lub koniecznością spo-
wodowaną wojną, klęskami żywiołowymi czy względami ekonomicznymi. Imi-
gracja zaś, to bezpośrednie zetknięcie się, spotkanie z obcym miejscem, językiem, 
religią i kulturą. Tym samym dochodzi do transferu własnej kultury, co wraz z ak-
ceptacją nowej wiedzy i nabytych umiejętności powoduje zjawisko mieszania się 
kultur, wzbogacające różnorodność kulturową. 

Zwyczaje kulinarne, dania i napoje typowe dla miejsca czy społeczności, zda-
niem autorów wystawy, poprzez życie codzienne znakomicie charakteryzować mogą 
kultury. Z kolei dla ludzi, którzy znajdują się w nowym otoczeniu, przywiązanie do 
własnej kuchni stanowi nić łączącą ich z krajem pochodzenia. Historyczne i współ-
czesne książki kucharskie, restauracyjne karty dań typowych dla różnych nacji są 
tu ilustracją przenikania zwyczajów kulinarnych, produktów czy dań z różnych 
kultur, czasem w zupełnie niezauważalny sposób. Współczesne menu europejskie 
nie może się obejść bez ziemniaków czy ryżu, które imigrowały w przeszłości z in-
nych kontynentów, tak samo zresztą jak herbata czy kawa. 

W tej części wystawy dominującym eksponatem jest dużej wielkości plasti-
kowy model stożka z mięsem do przygotowania kebabu – reklama punktu sprze-
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dającego Doner kebab. Anonsuje ona część zatytułowaną: Przemysł Doner (Döner 
Industrie). Kawałki grillowanego mięsa z sałatą i sosem w pieczywie – to danie, 
które powstało w Berlinie w latach 70. XX w., w środowisku gastarbeiterów z Tur-
cji. W ostatnich 20 latach, na co zwracają uwagę autorzy wystawy, rozwinął się 
ponadnarodowy przemysł doner kebab, a więc nie tylko sieć barów, ale też za-
kłady produkujące ich wyposażenie, piekarnie czy handel potrzebnymi przypra-
wami. Najistotniejszą częścią tej opowieści jest jednak wskazanie, że ten najpo-
pularniejszy niemiecki fast-food, powszechnie uważany za „typowo turecki”, stał 
się globalnym produktem, który opanował całą Europę, wychodząc nawet poza 
granice kontynentu [por. Tietmeyer (red.) 2010: 38-51]. 

O procesach tworzenia się nowej, globalnej kultury mają też mówić serwisy 
do kawy i fajki wodne jako ucieleśnienie nowoczesnego stylu życia, który rozpo-
czął się w większych miastach, a umiejscowione zostały w części zatytułowanej: 
Epikurejska kultura i styl życia. W tym miejscu wystawy, wykorzystano też jeszcze 
jedną możliwość muzealnej wypowiedzi, dzięki której można spotkać się bezpo-
średnio z człowiekiem – przez słuchawki wysłuchać wywiadu, z pochodzącym 
z Sardynii, właścicielem kawiarni w Berlinie.

Sekcję Spotkania kończy plansza z fotografiami z ulic miasta z dużą liczbą 
kolorowych reklam zatytułowana: Jedność kulturowa poprzez różnorodność. Może 
na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy ale w wielu europejskich miastach 
znajdziemy: punkty z „tureckim” doner-kebab, włoskie pizzerie, arabskie herba-
ciarnie, chińskie restauracje. Oryginalność ich pochodzenia mieści się jedynie 
w nazwie, a prowadzone są przez przedstawicieli różnych innych nacji lub rodzi-
mych przedsiębiorców. 

Fot. 4. „Migracje” z reklamą Doner kebab, wystawa „Kontakty kulturowe. Żyjąc w Europie” w Muzeum Kultur 
Europejskich w Berlinie, © Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute Franz-Scarciglia
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Religijność – to kolejny, duży temat wystawy. Otwierają go szopki bożonaro-
dzeniowe z różnych krajów, nie tylko europejskich. Obok szopki neapolitańskiej 
i prowansalskiej jest też miejsce dla szopki krakowskiej, ale znalazły się tu również 
tego typu obiekty pochodzące z Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Autorom chodziło 
tu o pokazanie, jak zapoczątkowany przez zakony franciszkańskie zwyczaj przed-
stawiania w sposób plastyczny w okresie świątecznym motywu Bożego Narodze-
nia rozpowszechnił się w całym chrześcijańskim świecie, daleko wychodząc poza 
granice Europy. Wyraźnie widać w tym zestawieniu, jak religijna treść adaptowa-
na w różnych kulturach, poprzez plastyczny wyraz z wykorzystaniem typowych 
dla regionu materiałów, technik i rękodzieła, łączy się z lokalnymi tradycjami. 

Na terenie kontynentu europejskiego spotkać można wiele wyznawanych 
religii czy ich odłamów, jednak zdecydowano się na pokazanie na wystawie obiek-
tów będących wyrazem pobożności, oraz dewocjonaliów charakterystycznych dla 
trzech monoteistycznych religii (chrześcijaństwa, judaizmu i islamu), takich jak: 
figurki i obrazy świętych, vota z wyobrażeniami ludzkimi i zwierzęcymi, obrazki 
dewocyjne z modlitwami, amulety chroniące przed złem, odznaki pielgrzyma, 
krucyfiksy i menory, chrześcijańskie i islamskie różańce służące do modlitwy. 
Ciekawym elementem wystawy jest zestawienie dwóch kalendarzy przeznaczo-
nych dla dzieci: zakorzenionego od dawna w niemieckiej tradycji kalendarza 
adwentowego i jego współczesnej adaptacji – kalendarza na islamski ramadan, 
takiego jakie współcześnie można kupić w niemieckich sklepach. 

Tu zwiedzający dochodzi 
do miejsca, gdzie ulokowano – 
z zamierzeniem, aby była głów-
ną atrakcją wystawy – Górę Bo-
żego Narodzenia (Weihnacht- 
sberg). Jest to rodzaj 12 me- 
trowej szopki bożonarodze- 
niowej pochodzącej z XIX 
wieku z terenu niemieckich 
Rudaw (Erzgebirge). Częścio-
wo ruchome figurki na tle 
górskiego krajobrazu przed-
stawiają również sceny z ca-
łego życia Jezusa Chrystusa 
aż do Ukrzyżowania. Dla au-
torów wystawy ten znaczący 

Fot. 5. Obiekty związane z chrześcijaństwem, judaizmem i islamem, 
u dołu kalendarz adwentowy i kalendarz na ramadan, wystawa 
„Kontakty kulturowe. Żyjąc w Europie” w Muzeum Kultur Europej-
skich w Berlinie, © Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäi-
scher Kulturen / Ute Franz-Scarciglia
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obiekt, będący rezultatem 
i symbolem kontaktów mię-
dzykulturowych społeczności 
górniczych żyjących na terenie 
Erzgebirge, rejonu pogranicza 
pomiędzy terenem protestanc-
kiej Saksonii i katolickich 
Czech, stanowi zakończenie 
wystawy – paralelne do otwie-
rającej ją gondoli. Z mojego 
punktu widzenia, w narracji 
całej wystawy, ten obiekt upla-
sował się właśnie w tym punk-

cie opowieści o kontaktach międzykulturowych w Europie, a zakończenie i podsu-
mowanie wystawy widzę gdzie indziej, w miejscu gdzie jest mowa o współczesności 
i problemach związanych z tożsamością europejską. 

Plansza z fotografiami zatytułowana Dygresja: Unisono – radość bycia częścią 
całości, wplata się jednak w tłumaczenie zachodzących procesów w bardzo ade-
kwatnym miejscu. Fotografie Sabine von Bassewitz przedstawiają różne grupy 
ludzi, których wyróżnia jednolity strój noszony przez członków grupy, m.in.: 
straży pożarnej, chóru czy orkiestry, bractw strzeleckich, przebranych za Indian, 
motocyklistów czy członków subkultur młodzieżowych np. Gotów. Fotografka 
stworzyła to zestawienie, aby pokazać, że wprawdzie wszelkie mundury kojarzo-
ne z wymuszoną zgodą są symbolami konformizmu, to jednak mamy przykłady, 
kiedy dobrowolnie założony uniform komunikuje przynależność do grupy, której 
członkowie oprócz koleżeństwa, podzielają wspólne preferencje religijne, mu-
zyczne, polityczne, społeczne czy związane z tradycją. 

Następne części, „wyspy tematyczne” wystawy, w sekcji pod wspólnym hasłem: 
Granice, przedstawiają procesy związane z europeizacją i globalizacją. Pod tytułem: 
Regionalne w ramach narodowych zwraca się uwagę na pojęcie narodu i historię, dość 
krótką, narodów europejskich oraz przewagę i ciągłość tradycji regionalnych. Szcze-
gólnie jest to widoczne w symbolach narodowych, w których często wykorzystuje 
się elementy dziedzictwa kulturowego regionów. Stąd ten fragment wystawy, wi-
zualnie najbardziej może przypominać stereotypowe wystawy etnograficzne, gdyż 
prezentuje – stroje regionalne i ich poszczególne elementy z różnych regionów 
Europy (m.in. kapelusz podhalański), podobnie stroje, maski i akcesoria przebie-
rańców obrzędowych, budownictwo regionalne wraz z elementami wyposażenia – 

Fot. 6. „Regiony”, wśród strojów kapelusz podhalański, wystawa 
„Kontakty kulturowe. Żyjąc w Europie” w Muzeum Kultur Europej-
skich w Berlinie, © Staatliche Museen zu Berlin, Museum Euro-
päischer Kulturen / Ute Franz-Scarciglia
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meblami i ceramiką. Warto tu zwrócić uwagę, na co wskazuje się na wystawie, że 
stroje regionalne i obrzędy, w wielu przypadkach przetrwały w Europie do XXI wie-
ku, jedynie w formie promującej region. Stroje rewitalizowane w kontekście odkry-
wania własnego dziedzictwa, już nie mają wcześniejszego znaczenia znaku przy-
należności i statusu w społeczności wiejskiej, wspomagają natomiast poczucie 
łączności z regionem i są wyrazem lokalnej tożsamości.

Wystawa przypomina, że narody i kultury narodowe zaczęły się tworzyć i kształ-
tować po rewolucji francuskiej (1789) kiedy to narodziła się idea państwa narodo-
wego jako terytorialnej, politycznej i kulturowej całości. Te procesy prowadziły do 
jednoczenia ludzi w ramach granic państwowych, ale w skrajnych przypadkach 
zaczęły pojawiać się też tendencje do dyskryminacji grup i ludzi, których nie po-
strzegano jako część narodu, doprowadzając do zjawiska, jakim jest nacjonalizm. 
Stąd też poza istnieniem granic terytorialnych i politycznych mamy dziś do czy-
nienia z granicami pomiędzy narodami lokującymi się w umysłach ludzkich, od-
dzielających ludzi na podstawie stereotypów narodowych, najczęściej negatywnych, 
połączonych z uprzedzeniami, co może być i najczęściej było, podłożem konfliktów, 
w mniejszej, lokalnej i większej, nawet globalnej skali. 

Cały szereg przykładów tych zjawisk zostało zobrazowane na wystawie przez 
różne przedmioty, często pamiątki, o symbolice związanej ze stereotypowymi 
wyobrażeniami o przedstawicielach poszczególnych narodów. Najlepszą ilustra-
cją tych tendencji jest nadruk na lnianym ręczniku, na którym przy obrazkach są 
ironiczne napisy, mówiące że idealny Europejczyk powinien być: kucharzem jak 
Brytyjczyk, kierowcą jak Francuz, technikiem jak Portugalczyk, a także dyskretny 
jak Duńczyk, zorganizowany jak Grek, słynny jak Luksemburczyk, hojny jak Ho-
lender, opanowany jak Włoch, skromny jak Hiszpan, dowcipny jak Niemiec oraz 
trzeźwy jak Irlandczyk. Ciekawe jest, że w ostatnim przypadku nie wymieniono 
Polaka czy Rosjanina. W wielu miejscach wystawy znajdziemy obiekty polskie 
czy rosyjskie, ale widocznie twórca tego nadruku w swoim pojęciu miał tylko 
„starą Europę”, pomijając jej część wschodnią. 

Mieszanie się kultur na gruncie narodowym i państwowym pokazane jest da-
lej poprzez wystawione stroje narodowe i emblematy sportowe, takie jak węgierski 
strój starosty weselnego z 1930 r., wzorowany na tradycyjnym stroju regionalnym, 
ale ze wstążkami w kolorach flagi węgierskiej oraz koszulki piłkarzy (Turka i Serba) 
z niemieckiego klubu sportowego, za to wyprodukowane w Tajlandii. 

Przechodząc kolejno od pojęcia tożsamości i identyfikacji jednostki z regio-
nem (małą ojczyzną) poprzez tworzenie się wyróżników narodowych i pojęcie 
narodu dzięki powstawaniu odrębnych państw, dochodzimy w tym miejscu do sta-
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wiania sobie pytań, które autorzy wy-
stawy zadają wręcz tytułem: W domu, 
w Europie, czy istnieje coś takiego jak 
tożsamość europejska?

Zaproszeniem do refleksji nad 
teoretycznym konstruktem ponadna-
rodowej tożsamości europejskiej oraz 
do dyskusji, jaki to ma wpływ na toż-
samości lokalne, regionalne i krajowe, 
jest dzieło stworzone przez berliń-
skiego kreatora mody – Stephana 
Hanna w latach 2010–2011. Są to dwa 
stroje, damski i męski wystawione na 
manekinach, które złożono z różnych 
materiałów, częściowo z odzysku 
a instalacja zatytułowana została: 
Europejczycy. Gors stroju męskiego 
to nuty Ody do radości – hymnu Unii 
Europejskiej, guziki to kapsle do bu-
telek z napojami, pasy są z różnych 
monet, a na papierowych spodniach 
czy spódnicy zobaczymy fotografie, 
fragmenty reklam i ogłoszeń, łącznie z wyciętym z gazety pytaniem: „Jak myślisz, 
kim jesteś?” i znanym w Polsce, napisanym po polsku zdaniem: „Palenie tytoniu 
powoduje raka i choroby serca”.

To właśnie miejsce w moim odbiorze jest finałem całej wystawy. Poza od-
niesieniami do tworu, jakim jest Unia Europejska, tu jest stawiane pytanie o toż-
samość europejską, o to czy jest w ogóle coś takiego i kim tak naprawdę jest 
współczesny Europejczyk, w konsekwencji będąc pytaniem – czym jest Europa 
w sensie kulturowym. Ukształtowana przez kontakty, spotkania w różnych miej-
scach styku kultur oraz na różnych płaszczyznach czy rzeczywiście może się jawić 
jako jedność? Czy podobnie jak tożsamości narodowe wyrażane są poprzez ele-
menty dziedzictwa regionalnego, tożsamość europejska wyraża się przez tożsa-
mości narodowe czy również regionalne? 

Wizja Europy zaprezentowana na wystawie może zawieść niektórych jej od-
biorców. Nie zakreśla ona dokładnych granic Europy ani w sensie terytorialnym 
ani politycznym. Nie twierdzi, że granice Europy wyznaczają kultury tego kon-

Fot. 7. „Europejczycy”, wystawa „Kontakty kulturowe. Ży-
jąc w Europie” w Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie, 
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer 
Kulturen / Ute Franz-Scarciglia
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tynentu, nie pretenduje do pokazania wszystkich tych kultur, z całym ich dorob-
kiem, nie jest to wystawa monograficzna ani historyczna. Dla autorów wystawy, 
Europa to współczesność, ale przyglądać się jej należy, nie pomijając dziedzictwa 
kulturowego regionów, narodów, a także tych kultur, które poprzez imigracje 
wniosły do niej nowe elementy. Najistotniejsze w tym postrzeganiu jest to, że 
kultura traktowana jest jako ciągły proces a nie jako zjawisko constans, stąd w cen-
trum zainteresowania znalazły się wszystkie te procesy, które zachodzą na styku 
kultur. Mogą one określać naszą europejską współczesność, ale też wywoływać 
kolejne pytania. Intencją twórców wystawy jest również umożliwienie zwiedza-
jącym bezpośredniej konfrontacji z własną kulturą, ale też spotkanie z innymi, 
skłonienie widza do refleksji związanych z poruszanymi tematami. 

Na wystawie treści wyrażone są poprzez opisy, teksty, fotografie, filmy, nagrania 
dźwiękowe ale przede wszystkim przez obiekty materialne – eksponaty. Dla tych 
wszystkich, którzy chcieliby na miejscu zapoznać się z większą liczbą zbiorów Mu-
zeum niż te, które zmieściły się na wystawie Kontakty kulturowe. Żyjąc w Europie 

przygotowano rodzaj aneksu – Wy-
stawę Studyjną (Kulturkontakte. Leben 
in Europa. Studiensammlung). Powo-
łując się na słowa: „Na muzeach spo-
czywa szczególna odpowiedzialność 
za powstawanie zbiorów oraz możli-
wie jak najszerszy dostęp do informa-
cji o nich…” pochodzące z Kodeksu 
Etyki ICOM dla Muzeów, pokazywane 
są tu w sposób galeryjny, często zmie-
niane fragmenty kolekcji, po to, aby 
zwiedzający mógł się zapoznać z bli-
ska ze znacznie większą częścią zbio-
rów Muzeum. Gdy zwiedzałam wysta-
wę za pierwszym razem w tej części 
prezentowano kolekcję zabawek, a po 
kilku miesiącach była tu już europejska 
biżuteria i elementy strojów regional-
nych od XIX wieku do lat 80. XX wieku. 
Obiekty nie są podpisane w miejscach 
wystawienia ale dzięki postawionemu 
tam komputerowi z ekranem dotyko-

Fot. 8. „Conchita Wurst na półksiężycu”, Gerhard Goder, 
2014, Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie, © Staatli-
che Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / 
Ute Franz-Scarcigli
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wym, wybierając interesujący obiekt na fotografii półki z obiektami, można otworzyć 
kartę inwentarzową każdego wystawionego eksponatu.

Kolekcja Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie nadal jest poszerzana o nowe 
nabytki, a zakup rzeźby Gerharda Godera, austriackiego rzeźbiarza mieszkające-
go w Berlinie wpasował się w realizowaną koncepcję zbiorów Muzeum, które mają 
odzwierciedlać tematy ważne dla współczesnych społeczeństw Europy. Rzeźba 
zatytułowana Conchita Wurst na półksiężycu przedstawia fikcyjną postać, w którą 
wcielił się pochodzący również z Austrii Thomas Neuwirth i w tej postaci wygrał 
Konkurs Piosenki Eurowizji 2014 w Kopenhadze. Konkurs ten co roku fascynuje 
miliony ludzi i jest na pewno jednym z elementów obecnego, europejskiego dzie-
dzictwa kulturowego. 

Jeżeli wygrana Conchity Wurst i sama ta postać przypominająca kobietę 
z długimi włosami w sukni, ale z brodą, w szerszym odbiorze budziły kontrower-
sje, to tym bardziej wzbudzać je może ta rzeźba. Jest dość realistyczna, a do sto-
jącej, androgynicznej postaci zostały dodane takie elementy jak mikrofon na 
długim stojaku, korona na głowie i półksiężyc pod stopami. Rzeźba zaraz po 
zakupie została ustawiona w widocznym miejscu hallu Muzeum wraz z dodatko-
wymi eksponatami przybliżającymi jej nawiązania ikonograficzne i ich osadzenie 
w historycznych, ludowych kultach religijnych chrześcijańskiej Europy. Znalazły 
się tu więc powszechnie znane figurki stojącej na półksiężycu Matki Bożej z ko-
roną na głowie a także wyobrażenia Wilgefortis czyli „świętej Troski” (Heiligen 
Kümmernis) - ukrzyżowanej postaci z brodą ubranej w damską suknię4. 

Wystawienie tej rzeźby oraz pochwalenie się nią na facebooku świadczy 
o pełnym przekonaniu pracowników Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie 
o potrzebie włączenia jej do zbiorów, na pewno nie ze względu na jej walory ar-
tystyczne, a raczej jako wiele mówiący dokument współczesności. Rzeźba w swo-
jej treści wydawać się może zlepkiem, wydawałoby się niekoniecznie przystających 
do siebie, tradycji religijnych i współczesnych, budzących kontrowersje zjawisk, 
ale czyż nie taka właśnie jest Europa?

 4 Romańskie wizerunki Ukrzyżowanego Chrystusa w długiej sukni obrosły legendą o chrześci-
jańskiej księżniczce Wilgefortis, której aby uniknąć niechcianego zamążpójścia, urosła „cudem” 
broda (lub w innej wersji dzięki modlitwom uzyskała twarz Chrystusa), co uratowało ją przed ślu-
bem ale nie gniewem ojca, z rozkazu którego została ukrzyżowana. Kult Wilgefortis, świętej dla 
wiernych, choć oficjalnie za świętą nie uznanej przez Kościół, był szczególnie popularny w XV 
i XVI wieku w całej Europie. Pod różnymi imionami w różnych krajach czczona była i później jako 
patronka kobiet modlących się o wyzwolenie od agresywnych mężów [por. http://posztukiwania.
pl/blog/2014/05/13/kobieta-z-broda-w-europie-nic-nowego/].

http://posztukiwania.pl/blog/2014/05/13/kobieta-z-broda-w-europie-nic-nowego/
http://posztukiwania.pl/blog/2014/05/13/kobieta-z-broda-w-europie-nic-nowego/
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At the crossroads of cultures. A vision of Europe at the Museum 
of European Cultures in Berlin

The paper was presented during the panel at the Museum Section of the Polish Ethnograph-
ic Society: Europeanness in a Museum. Museum in Europeanness. The panel was held during 
the scientific conference entitled: What Kind of Reflection on Culture Is Needed in Europe To-
day? Challenges, Dilemmas and Future Prospects in Wroclaw 22–23 September 2016. The text 
focuses mainly on the permanent exhibition in the Museum of European Cultures in Berlin 
entitled: Cultural Contacts. Living in Europe. The description of the exhibition is an attempt to 
bring closer to people the employees’ vision of Europe , which is demonstrated by the selec-
tion of objects and the structure, arrangement and decoration of the exhibition. Europe is 
shown through the contacts and processes that take place at the point where cultures meet 
which has historically shaped the cultures of regions, states, and nations and today may de-
termine but also raise questions about European identity. The vision of Europe at the Muse-
um of European Cultures is also evident in the way the Museum works on the dissemination, 
continuation and further expansion of its collections, which is illustrated by one of the Mu-
seum’s latest purchases – the sculpture “Conchita Wurst on the Crescent” by Gerhard Goder. 
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Obcy w muzeum. O obecności  
mniejszości i wykluczonych w działaniach 

muzealnych – przykład Romów

Stwierdzenie, że obraz współczesnego świata przedstawia skomplikowany 
i wielokulturowy wzór, jest ocierającą się o banał oczywistością, powszech-
nie rozpoznaną i niewymagającą dowodzenia. Taki stan rzeczy jest efektem 

przede wszystkim wzrastającej mobilności ludzkiej, której powody można multi-
plikować, a skutki stają się niekiedy trudne do uchwycenia i zdefiniowania. Chwi-
lowe lub stałe zmiany miejsca bytowania przez niektórych stają się trudnym wy-
zwaniem dla nich samych, ale także dla tych, którzy pozostają w miejscu, stanowiąc 
punkt odniesienia dla tych wędrujących. Bauman mówił o „włóczęgach” i „tury-
stach”, postrzegając przyczyny i konsekwencje ich przemieszczania się [Bauman 
2000], a jego refleksje należałoby uzupełnić poprzez zauważenie także i tych, któ-
rzy pozostają w miejscu. Są oni bowiem nieustannie wystawiani na swoiste próby 
z jednej strony wynikające z faktu konieczności „przyjmowania” nowych miesz-
kańców lokalnego terytorium, z drugiej zaś stanowią „tych, którzy pozostali” i trwa-
ją w oczekiwaniu na powroty owych wędrujących. Dla niektórych tożsamość jed-
nostkowa i zbiorowa będzie więc nadal związana z lokalnością, dla innych zaś 
stanie się przedmiotem negocjowania i budowania nowych relacji w obrębie których 
należy się zdefiniować i przyjąć odpowiednią rolę społeczną do odegrania. Współ-
cześnie wydaje się to tak oczywiste, że niemal nie wymagające wspomnienia.

Skomplikowane relacje międzyludzkie komplikują się jeszcze bardziej w rze-
czywistości współczesnej, w której, z wzrastającą częstotliwością, mówimy nie 
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tylko o relacjach z innymi ludźmi, ale także z „innymi zwierzętami”, czyli „isto-
tami nieczłowieczymi” [np. Łagodzka 2014]. Donna Haraway, autorka bardzo 
radykalnie opowiadająca się w duchu posthumanizmu sugeruje myślenie o zwie-
rzętach jako „znaczących innych” i „towarzyszących gatunkach” [Bakke 2012: 
53-54]. W dobie przewrotu posthumanistycznego, kiedy zarówno badacze (jak 
wspomniana Haraway, ale także np. Bruno Latour), jak i przede wszystkim media 
stawiają na jednej płaszczyźnie ludzi i inne istoty upominając się na równi o ich 
prawa, należy zwrócić uwagę na pewne przewartościowanie relacji, które ma tu 
miejsce. Oto, bodaj po raz pierwszy w historii ludzkości z taką mocą i powszech-
nością powątpiewamy w protagorejską maksymę, że to człowiek jest miarą wszech-
rzeczy. Zmiana perspektywy może (i powinna?) prowadzić do myślenia o tym, co 
jest czynnikiem wyróżniającym człowieka od innych istnień? Pytanie o to, co jest 
differentia specifica naczelnych z rodziny człowiekowatych powraca, domagając 
się rewaloryzacji i poszukiwania odpowiedzi. Być może koncepcja, że dla czło-
wieka podstawą bycia jest myślenie w kategoriach pomnażania i gromadzenia 
dóbr materialnych przywiódł Johna Stuarta Milla do myślenia o człowieku (również 
o sobie samym) jako o homo oeconomicus. Z kolei Ernst Cassirer zwraca uwagę, że 
wyróżnia nas umiejętność posługiwania się symbolami, poszukiwania sensów, któ-
re odnajdujemy w intelekcie (homo sapiens), duchowości, w systemach kulturowych 
i symbolicznych, stając się homo symbolicus. Ci, którzy sens człowieczeństwa do-
strzegą w zabawie, będą skłonni nazwać samych siebie, za Johannesem Huizingą, 
homo ludens. Od czasów Arystotelesa obecne jest postrzeganie człowieka jako tego 
stworzenia, które z natury jest stworzone do życia we wspólnocie państwowej. Ci, 
którzy uznają, że właśnie to jest cecha, która odróżnia nas od innych homo będą 
kładli nacisk na relacje polityczne organizujące życie owego homo politicus, które-
go pewne zachowania społeczne nakazywałyby nazywać nas, za Vereną Stolcke, 
homo xenophobicus. Wszystkie te określenia wiodą do poszukiwania tego, co jest 
siłą napędzającą ludzkie działania i co jest podstawą ludzkich postanowień i de-
cyzji, innymi słowy jaki „wspólny mianownik” można by odnaleźć dla tych wymie-
nionych (i tych niewymienionych) wyżej homo. Wydaje się, że najbardziej istotną 
cechą opisującą człowieka jest fakt, że w swoich decyzjach kieruje się wartościami, 
które stanowią fundament jego działań, wyborów, sposobu myślenia, stosunku do 
innych stworzeń… Można rozmaicie postrzegać te wartości, różnorako je definio-
wać, mogą odnosić się do świata materii, do naszej społecznej lub duchowej natu-
ry, niemniej to one właśnie, powiązane w systemy ściśle związane z założeniami 
kulturowymi sprawiają, że nasze życie na ziemi wygląda tak, jak wygląda. Z takiej 
konstatacji wynika, że być może należałoby człowieka zdefiniować przede wszyst-
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kim jako homo aksiologicus i że to właśnie wartości i ich systemy przesądzają o każ-
dej dziedzinie ludzkiego bycia-w-świecie.

Przyjmijmy więc założenie, że jesteśmy homo aksiologicus i że to wartości są 
czynnikiem porządkującym rzeczywistość. Założenie to jest kluczowe w poszu-
kiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, czym jest, może lub powinno być muzeum 
w Europie. Z jednej strony należy zwrócić uwagę na to, że muzeum samo stano-
wi wartość w europejskiej kulturze, z drugiej zaś kieruje to myśl ku problemom 
wynikającym z różnic kulturowych (ergo: różnic wartości) i ich konsekwencji dla 
funkcjonowania muzeów.

Po pierwsze więc należy stwierdzić, że instytucja muzeum jest wartością 
w kulturze europejskiej. To właśnie muzea nazywane były świątyniami (templum), 
czyli miejscami, w którym człowiek poddaje się relacjom z innym, jakkolwiek 
definiowanym, światem. Muzeum jest miejscem kultu, który – jak to podkreśla 
Jean Clair – „zbudował między człowiekiem a bogami więź wertykalną, skiero-
waną od dołu ku górze. Kultura powiązała człowieka z innymi ludźmi więzią 
horyzontalną” [Clair 2009:28]. Muzeum, pozostając świątynią i miejscem kultu, 
jest przecież także i przestrzenią do dialogu prowadzonego pomiędzy ludźmi, do 
uzgadniania stanowisk, do tworzenia wiedzy i krytyki rzeczywistości, jest miej-
scem wymiany dóbr intelektualnych, duchowych, symbolicznych (w tym znacze-
niu występuje jako forum lub agora). Pełniąc funkcję miejsc pamięci, lieu de me-
moire [Nora 2009: 4-12] równocześnie muzea są przecież nastawione, by pamięć 
i obiekty ją obrazujące przeszłość przechowywać dla przyszłości, są więc miej-
scami wychylonymi ku przyszłości, swoistymi lieu du futur. Muzeum jawi się jako 
miejsce zarówno sacrum, jak i profanum, przeszłości i przyszłości i bardzo trud-
no o rozstrzygnięcie, że szala trwale przechyla się na którąś ze stron. Ostatecznie 
można stwierdzić, że muzeum jest miejscem ambiwalentnym, bywa oceniane 
pozytywnie, ale także i negatywnie, stanowi symbol prestiżu i skarbca kultur, ale 
także zacofania i wstecznictwa. Niejednoznaczność i niemożliwość ostatecznego 
zwaloryzowania, czym jest muzeum w kulturze europejskiej i jaką wartość przed-
stawia, koniec końców może być dla tej instytucji wielką szansą. Dzięki tej wie-
loznaczności bowiem może stać się bardziej mediatorem, może pełnić w kulturze 
funkcję przestrzeni uzgadniania znaczeń i wartości, godzenia sprzeczności i two-
rzenia mostów pomiędzy odległymi znaczeniowo światami.

Możliwość postrzegania muzeum jako mediatora pomiędzy rozmaitymi świa-
tami dotyczy może licznych sfer jego funkcjonowania. Kolekcje muzealne są two-
rzone w sposób, który każe człowiekowi przestać funkcjonować jako homo oeco-
nomicus i raczej kierować się względami symbolicznymi, być homo symbolicus. 
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Muzeum jest miejscem tezauryzacji materialnych wyrazów tego, co niematerial-
ne, o czym pisał także Krzysztof Pomian dostrzegając i inną koincydencję prze-
ciwieństw w budowaniu kolekcji, którą określał jako bycie „między widzialnym 
i niewidzialnym” [Pomian 2001:17 i n.]. Widzialne, materialne przedmioty stają 
się obiektami muzealnymi w imię i jako egzemplifikacja idei prawdy, dobra, pięk-
na, które przecież są same w sobie niematerialne i niewidzialne. W muzealnych 
salach wystawowych i magazynach przedmioty stają się nośnikami wartości sym-
bolicznych i najbardziej istotnych dla społeczności, która zdecydowała o ich unie-
śmiertelnieniu. Należy tu zwrócić uwagę także i na to, że w muzeach zachowywa-
ne są nie tylko obiekty uwidaczniające wartości i idee pozytywnie wartościowane 
przez członków kultury, ale także (coraz częściej) stają się miejscem, gdzie prze-
chowywane są ilustracje historii niekonwencjonalnej, abiekty. Ewa Domańska, 
która przeniosła pojęcie abiektu z gruntu psychologii klinicznej (Julia Kristeva) 
w obszar refleksji historii tłumaczy, że chodzi tu o „włączenie do oficjalnego dys-
kursu historycznego tych wszystkich, których historia tradycyjna bądź to wypie-
rała, bądź przedstawiała ze swojego punktu widzenia” [Domańska 2006:100]. 
Z jednej więc strony staną się eksponatami muzealnymi przedmioty ilustrujące 
kulturę Innych1, z drugiej zaś będzie to egzemplifikowanie w muzeach przedmio-
tów obrazujących tradycyjnie wypierane anty-wartości: brzydotę, zło, występek, 
nieszczęście. Muzeum w swojej mediatorskiej mocy potrafi sprawić, że abiekty 
stają się teraz obiektami i otoczone są opieką równą dziełom przedstawiającym 
najcenniejsze idee i wartości. 

Łączenie światów naszego i innych jest wszak obecne w dziejach muzealnic-
twa od samego zarania. Europejską historię muzealnictwa można by przedstawić 
jako historię zmagania się cywilizacji z innością. Dość wspomnieć tworzenie wy-
staw i kolekcji archeologicznych, w których następowało swoiste „spotkanie” 
z kulturami, których już nie ma, z ludźmi o których można wiedzieć niewiele 
ponad to, co daje się zrekonstruować na podstawie znikomych materialnych śla-
dów odkopywanych w czasie wykopalisk. Muzeum, w przypadku eksponowania 
sztuki – czy to dawnej, czy też nowoczesnej – jest również miejscem przekracza-
nia oczywistości codziennego życia i odkrywania nowych światów. Sztuka bowiem 
dla nie-artystów jest opowieścią o swoistej inności postrzegania świata, o od-
miennych sposobach interpretowania i przedstawiania tego, co w codzienności 
niejednokrotnie wydaje się niemal banalne. Szczególnie mocno łączność pomię-

 1 Innych, o których Domańska pisze: „dla cywilizowanego dziki, dla warstw wyższych niższe, 
dla białych kolorowi, dla mężczyzn kobiety, dla ludzi zwierzęta, dla ożywionego nieożywione, dla 
organicznego nieorganiczne itd.”, op.cit., s. 101
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dzy tym, a innym światem, która miewa miejsce w salach muzealnych, ma miej-
sce w przypadku ekspozycji sztuki sakralnej. Muzealnicy opowiadają niekiedy 
o sytuacjach oddawania czci obrazom religijnym i to nie tylko przez dzieci, ale 
także przez dorosłych zwiedzających. 

W gabinetach osobliwości przeciwstawiano kosmos naszego, uporządkowa-
nego świata europejskiego chaosowi obcości, inności tego co nieoswojone, obce, 
pozaeuropejskie. Gromadząc przedmioty, kierowano się często zasadą dziwności, 
poszukiwania tego co inne, epatowania tym, co poza muzealnymi gablotami po-
strzegane było jako obrzydliwe i nieprzyjazne. Równocześnie przedmioty przy-
wożone z zamorskich podróży oglądane w szafach muzealnych stawały się kata-
lizatorami zmian mentalności, poszerzaniem wiedzy, swoistymi wiadomościami 
z tamtego, odległego świata. Widzowie również zdają się poszukiwać w salach 
muzeów owego swoistego łączenia światów, poszukiwania swoistych ścieżek do-
stępu do nieznanej inności. Nie bez kozery National Air and Space Museum w Wa-
szyngtonie jest muzeum o światowym rekordzie w ilości zwiedzających, a wszel-
kie wystawy ukazujące kolekcje „zabytków z odległych stron” [świadome 
nawiązanie do: Nadolska-Styczyńska 2011] cieszą się niesłabnącą popularnością. 
To łączenie światów innych i tego świata przemawia za tym, by muzeum jednak 
postrzegać jako świątynię, w przekonaniu, że to właśnie jest cecha charaktery-
styczna dla przestrzeni sakralnych. Jak pisze Anna Wieczorkiewicz „z pęknięcia 
między Ich Światem a Naszym Światem tryska źródło pomysłów, z którego czer-
pią muzealni retorzy” [Wieczorkiewicz 2000: 244], a słowa Antropolożki należy 
odnieść nie tylko do muzealników, ale również do tych, którzy muzea odwiedza-
ją i korzystają w różny sposób ze zdeponowanych tu dóbr. 

Europa ma długą tradycję pokazywania i oglądania artefaktów będących 
ilustracją innych kultur. Kolonizacyjna tradycja europejska nakazywała tworzyć 
zbiory przedmiotów z „Nowego Świata”, stawały się one swoistymi trofeami do-
kumentując „dziwność” obcych światów i równocześnie podkreślając europejską 
„normalność”. Dziwni Azjaci, Amerykanie czy Afrykańczycy, strusie jaja i este-
tycznie niezrozumiałe naczynia z tykw różniły znacząco się od zwyczajności jaj 
kurzych i piękna naczyń z gliny, metalu czy fajansu znajdujących się w domowym 
zaciszu. W pozaeuropejskim lustrze przeglądała się Europa i poprzez oglądanie 
obcych utwierdzała się w swojej wyjątkowości, swoistości, tożsamości i funkcjo-
nowaniu na szczycie cywilizacji. Kultura była antropocentryczna, ale była również 
europocentryczna, a dziewiętnastowieczne myśli ewolucjonistów trafiały na bar-
dzo podatny grunt i przez dziesięciolecia kształtowały myślenie o relacjach mię-
dzykulturowych. Dzięki oglądaniu, wielekroć z niejakim obrzydzeniem, śladów 
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kultur obcych Europejczycy utrwalali w sobie przekonania o swojej jedności i ema-
nującej z niej sile, z równoczesnym, ksenofobicznym przekonaniem o własnej 
w-tej-jedności doskonałości. 

W tym momencie powinno się wspomnieć o jednym, istotnym elemencie sta-
nowiącym funkcję muzeum. Dla zwiedzającego czas spędzony w muzeum jest cza-
sem, w którym dokonuje się pewna zmiana polegająca na wzbogaceniu wiedzy, czy 
uruchomieniu emocji. Z ową wiedzą czy emocjami widz wracając do swojego upo-
rządkowanego świata musi w jakiś sposób się uporać. Z jednej strony oczywiście 
może zupełnie zapomnieć, pozostać obojętnym na treści i wartości napotkane 
w salach muzealnych. Można przypuszczać, że rzeczywiście dla wielu zwiedzających 
wizyty na wystawie nie pozostawiają głębszych śladów. Co nie zmienia faktu, że 
istotną funkcją muzeów jest to, że pozostają swoistymi „wyspami pamięci” na burz-
liwych i niestety nieco mętnych wodach zapominania. Owe wyspy są miejscami, 
do których można stale wracać, a rolą muzealników jest dbać o to, by ludzie wie-
dzieli, jak odnaleźć drogę do portu, a także, że warto by to robić. 

Jednakże zapominanie i obojętne przechodzenie obok wartości prezentowa-
nych na wystawach wydaje się jednak rzadsze niż postawa nakazująca ludziom, by 
zrobić z owej wiedzy lub emocji jakiś użytek. W tym znaczeniu trzeba uzmysłowić 
sobie, że muzea można traktować jako narzędzia zmiany świata. Wzbogacony o wie-
dzę pozyskaną w muzeum widz może zmienić swój stosunek do poznawanej rze-
czywistości, może dokonywać swoistej deszyfracji treści kulturowych, burzyć (lub 
utrwalać) stereotypy, a także autostereotypy. W Muzeum Narodowym w Krakowie 
kilka lat temu pod hasłem „Poznać znaczy zrozumieć” [http://fakty.interia.pl/malo 
polskie/news-judaizm-poznac-znaczy-zrozumiec,nId,1232151] prowadzone były 
wykłady dotyczące Judaizmu. I chociaż hasło wydaje się nadmiernie uproszczają-
ce nie należy z poznania rezygnować w przekonaniu, że na pewno jest ono pierw-
szym krokiem ku zrozumieniu, tolerancji i wreszcie akceptacji Innego. 

Zamieszczanie w muzeach artefaktów pozaeuropejskich można traktować 
jako budowanie stosunku do Obcych, tworzenie płaszczyzny porozumienia, od-
kłamywanie stereotypów i tworzenie nowych sposobów koegzystowania w ramach 
globalnego świata. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, że chociaż muzea były w hi-
storii otwarte na możliwość zajmowania się obcymi, to przede wszystkim w krę-
gu ich zainteresowań pozostawały kultury pozaeuropejskie. A przecież Europa 
ma „swoich obcych”, spośród których pod względem widoczności owej kulturowej 
obcości należy wyróżnić Żydów i Romów. W historii obie te nacje były traktowa-
ne w rozmaity sposób, różnice w ich traktowaniu można dostrzec także w różnych 
częściach kontynentu. Pytanie, czy i w jakim stopniu relacje pomiędzy mniejszo-

http://fakty.interia.pl/malopolskie/news-judaizm-poznac-znaczy-zrozumiec,nId,1232151
http://fakty.interia.pl/malopolskie/news-judaizm-poznac-znaczy-zrozumiec,nId,1232151
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ściami i europejskimi społeczeństwami większościowymi znajdują odzwiercie-
dlenie w muzeach należy potraktować jako otwarte, i niestety, jak można przy-
puszczać, odpowiedź w większości muzeów będzie negatywna. 

Pierwsze muzeum żydowskie powstało w Pradze dopiero w 1906 roku i do 
dzisiaj jest najważniejszą placówką europejską eksponującą przedmioty związane 
z kulturą Narodu Wybranego [http://www.jewishmuseum.cz/en/info/visit/]. W Pol-
sce już od lat 80. XX wieku nastąpił wzrost zainteresowania judaizmem, nie prze-
kładało się to jednak na działania muzealne. Wprawdzie już wcześniej, bo w 1976 
roku powstało Muzeum w Tykocinie, w latach 80. na polecenie ministra Krawczu-
ka Muzeum Archeologiczne (sic!) w Warszawie zaczęło tworzyć kolekcję judaików 
(pokazywanych następnie częściowo na wystawach poza stolicą, na przykład w Łań-
cucie czy Oświęcimiu), działało Muzeum w Starej Synagodze w Krakowie, jednak 
na Muzeum Historii Żydów Polskich musieliśmy czekać do 2013 roku. Obecnie 
w coraz większej liczbie muzeów regionalnych pokazywane są obiekty ilustrujące 
wielowiekową koegzystencję Żydów i Polaków na ziemiach polskich [o tym, że 
sytuacja wyglądała zgoła odmiennie jeszcze parędziesiąt lat temu por. Kugelmass 
1992: 382 – 427], kolekcje i wystawy są stopniowo uzupełniane, a pamięć o miesz-
kańcach wyznania mojżeszowego w Polsce jest stale przywracana i utrwalana 
także w innych działaniach muzealnych, jak choćby wspomniany cykl wykładów 
prowadzony w Muzeum Narodowym w Krakowie.

O ile Żydzi są w tej chwili „oswojonymi obcymi”, o tyle Romowie pozostają 
w Europie najbardziej modelowymi „obcymi”. W Narodowym Spisie Powszechnym 
w 2011 roku identyfikację romską wykazało zaledwie 16 tys. osób [http://web.
archive.org/web/20130116214520/http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/
PUBL_lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf], co przy ogólnej liczbie lud-
ności w Polsce stanowi znikomy procent. Niektóre źródła podają, że osób posłu-
gujących się językiem romskim w naszym kraju jest więcej, bo ok. 50 tysięcy 
[http://www.ethnologue.com/country/pl/languages]. Nie zmienia to jednak ska-
li problemu, skali, która nie tyle zależy od danych liczbowych, co od jakości re-
lacji polsko-romskich. Relacje te zaczęły się kształtować już w wieku XV, kiedy 
po raz pierwszy Cyganie pojawili się na ziemiach polskich [Ficowski 1989:11 i n.]. 
Początkowo byli oni traktowani z przyjaźnią, jednak już w połowie XVI wieku 
Marcin Bielski w swoim kronikarskim zapisie odnotowywał, że to: „lud próżnu-
jący, chytry, tajemny, plugawy, dziki, czarny. Wiary nie mając, gdzie się przywlo-
ką tam wiarę trzymają, aby im dawano. Mowę sobie zmyślili ku kradzieży godną, 
stądże są misterni złodzieje, zwłaszcza żony ich. Sami też mężowie rozmaitym 
szyderstwem się obchodzą, końmi frymarczą, wytrychy złodziejom czynią. Z dzieć-

http://www.jewishmuseum.cz/en/info/visit/
http://web.archive.org/web/20130116214520/http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf
http://web.archive.org/web/20130116214520/http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf
http://web.archive.org/web/20130116214520/http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf
http://www.ethnologue.com/country/pl/languages
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mi swymi włóczą się od miast do miast, po wszystkich krajach świata” [Bartosz 
dok.elektr.; data odczytu: 8.12.2016]. Wydaje się, że chociaż minęło kilkaset lat, 
charakterystyka ta nadal mogłaby być odczytana jako aktualna. Według badań 
przeprowadzonych w 2008 roku przez Agencję Praw Podstawowych UE Romowie 
są grupą etniczną podlegającą największej dyskryminacji w Europie [http://fra.
europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_PL.pdf]. Polska, 
niestety nie odbiega w tym zakresie od europejskich standardów. Media raz po 
raz zajmują się konfliktami, w których jedną ze stron jest ludność romska, a po-
wszechne myślenie dotyczące tej grupy jest mocno stereotypowe i dotyczy oby-
czajowości, uczciwości, muzykalności czy czystości2.

Możliwość przełamywania stereotypów i zmiany uprzedzeń należy wskazywać 
w działaniach edukacyjnych, których celem byłoby przede wszystkim poszerzanie 
wiedzy o dyskryminowanej kulturze, ale także zmiana emocji towarzyszących re-
lacjom z Romami [Aronson, Aronson 2012: 230 i n.]. Taką misję mogą pełnić muzea, 
skoro ich zadaniem jest – według definicji ICOM - służyć rozwojowi społeczeństwa 
to opowieści snute w muzeach o Innych (tu: o Romach) mogą być przyczynkiem do 
niwelowania wzajemnych złych relacji. To jest bardzo istotne zadanie muzeów i na 
tym powinna miedzy innymi polegać ich społeczna odpowiedzialność. Szczególnie 
rzecz dotyczyć winna instytucji publicznych, których zadaniem z definicji jest 
„ochrona interesu publicznego” [Wytrążek dok.elektr., data odczytu: 11.12.2016]. 
O tym, że brak konfliktów i współdziałanie, raczej niż niezgoda i walka, są w pu-
blicznym interesie nie trzeba dowodzić i przekonywać.

Pytanie, czy muzea polskie odpowiadają na wyzwania kultury współczesnej 
w tym zakresie? Rolę sztandarowego przykładu zainteresowań muzealników kul-
turą romską pełni Muzeum Okręgowe w Tarnowie, gdzie znajduje się wystawa 
„Romowie. Historia i kultura”. Jak można przeczytać na stronie internetowej Mu-
zeum: „obecna wystawa została otwarta w kwietniu 1990 r. z okazji odbywające-
go się w Serocku pod Warszawą IV Kongresu Romów (Cyganów) i jest stałą eks-
pozycją historii i kultury Romów w Polsce na tle ich dziejów europejskich. 
Wystawa mieści się w XVIII-wiecznym dworze, na którego zapleczu urządzana 
jest sezonowo jej plenerowa część złożona z wozów taborowych” [http://www.
muzeum.tarnow.pl/wystawy.php?id=15&typ=1]. Od prawie trzydziestu lat dzia-

 2 Przykładów jest zbyt dużo , by można tu przytoczyć wyczerpujące źródło. Dość wspomnieć 
o niedawnych konfliktach w Limanowej (http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/nowy-sacz/nara 
sta-samorzadowy-konflikt-o-romow-miedzy-limanowa-i-czchowem/), Andrychowie (http://an 
drychow.naszemiasto.pl/tag/romowie-andrychow-konflikt.html), czy Puławach (http://www.dzien 
nikwschodni.pl/pulawy/kto-sie-boi-romow-w-pulawach-teraz-nie-bedziemy-mieli-zycia,n,100 
0166763.html), (odczyt: 8.12.2016)

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_PL.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_PL.pdf
http://www.muzeum.tarnow.pl/wystawy.php?id=15&typ=1
http://www.muzeum.tarnow.pl/wystawy.php?id=15&typ=1
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/nowy-sacz/narasta-samorzadowy-konflikt-o-romow-miedzy-limanowa-i-czchowem/
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/nowy-sacz/narasta-samorzadowy-konflikt-o-romow-miedzy-limanowa-i-czchowem/
http://andrychow.naszemiasto.pl/tag/romowie-andrychow-konflikt.html
http://andrychow.naszemiasto.pl/tag/romowie-andrychow-konflikt.html
http://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/kto-sie-boi-romow-w-pulawach-teraz-nie-bedziemy-mieli-zycia,n,1000166763.html
http://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/kto-sie-boi-romow-w-pulawach-teraz-nie-bedziemy-mieli-zycia,n,1000166763.html
http://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/kto-sie-boi-romow-w-pulawach-teraz-nie-bedziemy-mieli-zycia,n,1000166763.html
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ła więc wystawa, która w istocie jest pionierska w swoich założeniach i która 
generuje wiele uzupełniających działań muzealnych z najbardziej znanym wy-
darzeniem jakim jest Tabor Pamięci Romów [Drużyńska 2015]. Jednakże uważny 
zwiedzający raczej nie wyjdzie z pomieszczeń muzealnych z obalonym stereoty-
pem dotyczącym Romów. Wręcz przeciwnie. Wystawa jest tak zaplanowana, że 
w gruncie rzeczy opowiada historię w taki sposób, że de facto utrwala raczej ste-
reotypowy wizerunek Cygana - nomady, muzyka, kowala, którego kobieta zajmu-
je się wróżbiarstwem, a dzieci żebraniną. Można się tu także dowiedzieć o prze-
śladowaniach Romów na przestrzeni wieków i dokładnie poznać argumenty 
przeciw samym Cyganom. Owszem, znajduje się tu plansza poświęcona Papuszy, 
dowiedzieć się można również na przykład, że Romem był amerykański aktor, 
Yul Brynner. Wiarygodność wystawy można poddać w wątpliwość, kiedy skon-
statuje się, że przynajmniej dwukrotnie na wystawie przedstawiony jest jako Rom 
człowiek, który Romem nie jest3. 

Na mapie muzealnictwa poświęconego Romom w Polsce tarnowską ekspozy-
cję uzupełniają wystawy w skansenach w Sanoku i w Nowym Sączu. Także i do tych 
prezentacji i ich funkcjonowania można mieć zastrzeżenia. Przede wszystkim jeśli 
chodzi o Sanok, to na stronie internetowej wymienione zostały grupy etnograficz-
ne, którym poświęcone są fragmenty ekspozycji (Łemkowie, Bojkowie i inni) [http://
skansen.sanok.pl/], nie można jednak tu odnaleźć informacji o wystawie dotyczą-
cej Romów, ani o jakichkolwiek działaniach edukacyjnych im poświęconych. Ktoś 
więc, kto chciałby poszukiwać informacji na temat tej grupy etnicznej tu jej na 
pewno nie znajdzie. Nieco lepiej jest w skansenie w Nowym Sączu, tam bowiem na 
stronie internetowej umieszczono plan ekspozycji, z którego można się dowiedzieć, 
że trzy budynki w parku etnograficznym poświęcone są „Cyganom Karpackim” 
[http://www.muzeum.sacz.pl/media/File/skansenmapka.pdf]. W bogatej ofercie 
edukacyjnej Muzeum Okręgowego (którego skansen jest oddziałem) nie ma jednak 
żadnych zajęć edukacyjnych poświęconych Romom. A właśnie teren Sądecczyzny 
wymagałby pracy nad przełamywaniem stereotypów i animozji w tym zakresie. 

Można tu jeszcze wymienić obecność wozu taborowego w Muzeum Pojazdów 
Konnych w Pilaszkowie koło Ożarowa, zapewne zaś dokładna kwerenda w mu-
zeach etnograficznych w całej Polsce przyniosłaby efekty w postaci informacji 
o (zapewne) jednostkowych obiektach w zbiorach muzealnych.

Na uwagę zasługuje także inicjatywa Andrzeja Grzymały-Kazłowskiego, któ-
ry od lat interesuje się Romami i ich kulturą, a od kilku lat prowadzi Muzeum Kul-

 3 Chodzi o Adama Bartosza, twórcę kolekcji i wystawy stałej w Muzeum, człowieka niepo-
miernie zresztą zasłużonego dla wiedzy o Romach i dla ruchu pojednania romsko-polskiego.

http://skansen.sanok.pl/
http://skansen.sanok.pl/
http://www.muzeum.sacz.pl/media/File/skansenmapka.pdf
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tury Romów w Warszawie (w organizacji) [Grzymała-Kazłowski 2013]. Zarządza-
nia przez niego kolekcja jest wynikiem prywatnej pasji Autora i co ważne, poza 
obiektami, zawiera również dokumentację fotograficzną, a także rozbudowujący 
się zbiór opracowań książkowych. Muzeum w przyszłości może stać się rzeczy-
wiście istotnym miejscem do badania kultury Romów, należałoby życzyć właści-
cielowi powodzenia w przedsięwzięciu.

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia są opowieścią nie-Romów (Gadziów), 
którzy snują swoją opowieść o Innych, o tym co wydaje im się egzotyczne i dziw-
ne. Także w tym duchu można było odczytać wystawę w Zachęcie w 2013 roku 
„Domy srebrne jak namioty”, która przedstawiała wizję kultury romskiej głównie 
z pozycji artystów będących przedstawicielami większości. 

Przykłady wystaw można zapewne zmultiplikować, jednak celem nie jest po-
danie przykładów, ale zwrócenie uwagi na pewien istotny sposób budowania wy-
mienionych ekspozycji. Są one opowieściami o Romach z pozycji nie-Romów i tego 
typu działania można potraktować jako pierwszy, bardzo zresztą ważny krok na 
drodze do przełamywania wrogości i budowania pozytywnych relacji. Takie dzia-
łania stają się sygnałem, wiadomością wysłaną do grupy mniejszościowej o treści: 
jesteście ważni, dostrzegamy waszą wartość, interesujemy się wami, próbujemy 
poznać i zrozumieć, wasza kultura jest warta tego, by znaleźć się w muzeum… Czy 
taki sygnał zostanie odebrany i jak zostanie odebrany pozostaje sprawą otwartą 
i nie można wyrokować o skuteczności takich wiadomości i o tym, czy stają się one 
zapowiedzią przełamywania wzajemnych uprzedzeń. Rodzące się wątpliwości po-
twierdzają niekiedy zdarzenia. Jednym z nich jest na przykład fakt, że jeden z pro-
minentnych działaczy romskich, Roman Kwiatkowski, siłowo usunął swoją foto-
grafię z planszy znajdującej się na wystawie w Muzeum w Tarnowie. Nie pierwszy 
to przykład w kulturze polskiej kiedy widzowie poruszeni treściami na wystawie 
podejmowali działania destrukcyjne skierowane przeciw obiektom. Dowodzi to 
tego, że muzea mają nadal moc oddziaływania i budzenia niekiedy skrajnych emo-
cji. Taka konstatacja powinna twórcom wystaw dać wiele do myślenia.

Kolejnym krokiem, który należałoby uczynić, jest podejmowanie działań dla, 
czyli na rzecz grupy mniejszościowej, w tym przypadku dla Romów. Jako przykład 
można przytoczyć działania edukacyjne i integracyjne prowadzone przez Muzeum 
w Tarnowie. Przede wszystkim lekcje muzealne prowadzone dla dzieci romskich, 
które odbywają się na wystawie w muzeum. Nade wszystko należy tu jednak od-
notować organizowany od 1996 roku Tabor Pamięci Romów, o którym organiza-
torzy piszą, że jego celem jest: „nawiązanie do martyrologii Romów na terenie 
Małopolski. Projekt ma charakter memorialny, edukacyjny, integracyjny i pro-
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mujący historię i kulturę Romów. Wykorzystuje elementy składające się na współ-
czesną tożsamość Romów: tradycje wędrówki, pamięć o Zagładzie, symbole – 
flaga, hymn” [http://www.muzeum.tarnow.pl/aktualnosci.php?id=749]. 

Budowanie tożsamości i pamięci w oparciu o traumę Holocaustu można od-
czytywać, jak słusznie zauważa Sławomir Kapralski, poprzez koncepcję tradycji 
wynalezionej Erica Hobsbawma, który podkreśla, że czynnik wynalazczości jest nie 
tym, co zostało przechowane w pamięci, tylko tym, co „zostało wyselekcjonowane, 
zapisane, zobrazowane, spopularyzowane i zinstytucjonalizowane przez tych, któ-
rych zadaniem jest dokonywanie tych czynności” [Kapralski 2007:166]. Pomijając 
zagadnienie prawomocności tworzenia tożsamości wyłącznie niemal wokół trau-
my, należy również zwrócić uwagę, że, jak się wydaje, ponownie mamy tu nie tylko 
do czynienia z tradycją wynalezioną, ale wymyśloną i zorganizowaną4 przez żywioł 
kulturowo obcy, którym dla Romów pozostają Gadziowie. Czyż to nie przypomina 
praktyk kolonizacyjnych? Tradycje uczenia „lud jak ma być ludowy” są dobrze za-
korzenione w polskiej praktyce i teorii etnograficznej i niestety wydaje się, że po-
nownie mamy tu z takim działaniem do czynienia. 

Kolejnym krokiem, który należy czynić, jest tworzenie przez muzea możli-
wości do pracy z mniejszością. Przykłady tego typu działań są coraz liczniejsze, 
szczególnie aktywne w tym zakresie są muzea australijskie i amerykańskie [np. 
http://blog.oup.com/2016/02/who-owns-culture/ lub Wronska-Friend 2012], ale 
także w doświadczeniach polskich muzeów można wskazać wzorce takiego po-
stępowania. Aktualna wystawa „Romowie. Historia i kultura” przygotowana przy 
współdziałaniu Muzeum w Tarnowie i Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia 
Romów została otwarta, jak to zostało już wspomniane, „z okazji odbywającego 
się w Serocku pod Warszawą IV Kongresu Romów (Cyganów)” [http://www.mu-
zeum.tarnow.pl/wystawy.php?id=15&typ=1]. W 2014 roku, również w Tarnowie, 
tym razem w gościnnych progach BWA odbył się cykl wystaw, wykładów i warsz-
tatów pod wspólnym tytułem „Tajsa”. Projekt autorstwa Katarzyny Roj i Joanny 
Synowiec zdefiniowany został w książce wydanej przy okazji wystawy: „…chcia-
łyśmy stworzyć warunki wspólnej pracy, jak również estetycznego i poznawcze-
go doświadczenia. (…) chciałyśmy stworzyć warunki możliwości do rozmowy” 
[Roj, Synowiec 2014:13-14]. Kolejnym, pozytywnym przykładem jest Muzeum 
Zamek w Oświęcimiu, które planuje niebawem otworzyć nowy oddział dotyczą-
cy historii miasta. Według dyrektorki muzeum, Wioletty Oleś w nowym budynku 
mają się znaleźć kioski multimedialne, które w całości zostaną oddane do dys-
pozycji mniejszości oświęcimskich, czyli Żydów i Romów (reprezentowanych przez 

 4 Chcę uniknąć słowa „narzuconą”, ale prawdę powiedziawszy ono narzuca się samo.

http://www.muzeum.tarnow.pl/aktualnosci.php?id=749
http://blog.oup.com/2016/02/who-owns-culture/
http://www.muzeum.tarnow.pl/wystawy.php?id=15&typ=1
http://www.muzeum.tarnow.pl/wystawy.php?id=15&typ=1
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Stowarzyszenie Romów w Polsce)5. Można by więc skonstatować, że pierwsze kroki 
zostały poczynione i że powoli tworzy się przestrzeń muzealna do przełamywania 
stereotypów i budowania dialogu międzykulturowego w coraz bardziej wielokultu-
rowej rzeczywistości. Można by zakończyć rozważania i dodatkowo okrasić niniejszy 
tekst zręcznym akapitem, w którym zawarte byłyby słowa o społecznej i kulturowej 
odpowiedzialności muzeów (wynikającej wszak z jego definicji), uzupełnione spo-
strzeżeniami o misyjności muzeów (publicznych) i podkreśleniem płynącej z dobrych 
wzorców nadziei. Nadziei zarówno dla samych muzeów i ich traconej powoli tożsa-
mości, jak i dla społeczeństw, w których muzea funkcjonują. 

A jednak tekst nie może zakończyć się w tym momencie, trzeba bowiem 
zwrócić uwagę na bardzo istotne problemy, które pojawiają się, jeśli weźmiemy 
pod uwagę podstawowe kategorie ludzkiego bycia-w-świecie i ich strukturę cha-
rakterystyczną dla kultury romskiej. Należy, nawet bardzo skrótowo i jedynie 
sygnalnie, odwołać się do systemu wartości, pomyśleć ponownie, jak to było pro-
ponowane na początku tego tekstu, o ludziach (muzealnikach, Europejczykach, 
Romach) jako o homo aksiologicus.

Romowie byli przez stulecia, a niektóre ich odłamy nadal są, ludem koczow-
niczym. Jak piszą Andrzej Mirga i Lech Mróz Cyganie6 [Mirga, Mróz 1994:20] „nie 
wysuwali żądań terytorialnych, nie rościli sobie praw do dóbr z nimi związanych” 
[Mirga,Mróz 1994:28]. Nomadzi w inny niż osadnicy sposób budowali swoją toż-
samość. Terytorium, które jest podstawą budowania pamięci historycznej, a tym 
samym tożsamości zbiorowej i wynikających z tego działań i przyjmowanego 
habitusu, nie stanowiło przez niemal całą historię Romów w Europie istotnego 
wyznacznika. Jeśli chodzi o Romów w Polsce można powiedzieć, że (poza grupą 
osiadłą od pokoleń w południowej części kraju) [Ficowski 1989: 52-54] dopiero 
XX wiek, wraz z Zagładą i decyzjami administracyjnymi z okresu PRL zatrzymał 
Romów w miejscu. Miało to konsekwencje także dla budowania poczucia tożsa-
mości grupowej. Jak piszą Mirga i Mróz: „sens bycia ROMEM nie oznaczał więc 
ustalenia genealogii, przywoływania i kultywowania pamięci przodków, wierno-
ści wobec dziedzictwa i tradycji, lecz raczej pewien styl życia i działania ciągle 
na pograniczu dwóch światów (…) Społeczności Cyganów określały i określają 
nadal na planie kultury, w płaszczyźnie więzi społecznych” [Mirga,Mróz 1994:28]. 
Określające sposób bycia relacje społeczne budowane więc były i są przede wszyst-
kim w porządku synchronicznym, z żyjącymi współczesnymi, nie zaś ze zmarły-

 5 Materiały z badań własnych autorki, wywiad z Wiolettą Oleś przeprowadzony w Oświęci-
miu, 10.09.2016r.
 6 Wzorem Andrzeja Mirgi i Lecha Mroza będę używała wymiennie pojęć Romowie i Cyganie 
przyjmując argumentację Autorów.



Obcy w muzeum. O obecności mniejszości i wykluczonych w działaniach muzealnych – przykład Romów 101

mi przodkami. Taki habitus wzmocniony był także i sposobem waloryzowania 
zmarłego, który „w wierzeniach Cyganów posiada moc negatywną, mogącą spro-
wadzić chorobę czy nawet śmierć na żywych”[Mirga,Mróz 1994:31] i zapewne 
dlatego, jak wynika z ustaleń Agnieszki Kowarskiej, „po zmarłym nie powinien 
zostać w obozie (obejściu) ani jeden ślad” [Kowarska 2005:163]. 

Odrębną kategorią, na którą tu należy zwrócić uwagę, jest pojęcie czasu. Ty-
tułowe dla projektu zrealizowanego przez BWA w Tarnowie pojęcie „Tajsa” oznacza 
w języku Romani zarówno wczoraj, jak i jutro, przeszłość i przyszłość. W zależno-
ści od struktury gramatycznej i form czasownika używanych w zdaniu to samo 
słowo, „tajsa”, nabiera różnych znaczeń [Mirga,Mróz 1994:31]. Jak podkreślają Ka-
tarzyna Roj i Joanna Synowiec, „wobec braku wczoraj i perspektywy jutra, jest tyl-
ko dziś. Strategią ‘na dziś’ często jest prowizoryczne działanie z materiałów do-
stępnych, odzyskanych”[Roj, Synowiec 2015:15]. Teraźniejszość jest tu kategorią 
nadrzędną, najbardziej wzmocnioną także w języku [Mirga, Mróz 1994: 31], naj-
mocniej funkcjonującą w kulturowym systemie wartości i regułach rządzących 
życiem. Fundamentalna dla muzealnictwa formuła Izabeli Czartoryskiej, „Przeszłość 
– Przyszłości” tu traci rację bytu, staje się zupełnie niezrozumiała.

Rozumienie czasu, ale także funkcjonowanie w kategoriach nomadyczności 
(które nieobce jest także osiadłym Romom [Baker 2013: 47-57]) znajduje swój wyraz 
w romskiej estetyce. Nadrzędną regułą było tu spowodowane stylem życia zacieranie 
granicy pomiędzy sztuką i życiem. Jak podkreśla artysta i badacz pochodzenia rom-
skiego, Daniel Baker „…każdy przedmiot lub artefakt zabierany przez nomadów 
w podróż musiał służyć wielu różnym celom”, i w efekcie „wskutek pragmatycznego 
podejścia miejsce sztuki jako najważniejszego narzędzia artystycznych i społecznych 
działań Romów zajmowała zazwyczaj dekoracja”, a „dzieło sztuki – na przykład obraz 
– jest tylko dodatkowym bagażem” [Baker 2013: 49]. Sztuka staje się częścią codzien-
nego, ulotnego życia, brak tu przestrzeni myślowej do tworzenia magazynu sztuki, 
jest natomiast możliwość używania przedmiotów tak, by pełniąc różne pragmatycz-
ne funkcje równocześnie były wyrazem naturalnej potrzeby piękna. Przedmiot po-
winien być piękny, ale właśnie ulotny, to znaczy w każdej chwili może być przekształ-
cony w coś innego, recykling jest bodaj najbardziej naturalnym sposobem obcowania 
z materią przez nomadów. Przechowywanie czegoś wyłącznie dla świadomości po-
siadania, to działanie obce stylowi życia wędrowców; zbędny balast się usuwa lub 
przetwarza. Widoczna tu jednak jest dbałość o to, by także i w wymiarze estetycznym 
przedmioty wpisywały się w spójny i (jednak) zamknięty kulturowy system.

O tym, że system ten jest zamknięty, świadczy chociażby stosunek Romów do 
języka i tego, co nim się wyraża. Badania Justyny Kopańskiej potwierdzają , że „język 
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romani pełni rolę symboliczną – oddziela to, co cygańskie, od tego, co gadziowskie” 
[Kopańska 2011: 120], że jest tajemnicą Romów, której nie należy powierzać obcym. 
O tym, że system wartości, wyrażany językiem powinien być traktowany jako tabu 
i nie powinno się go przekazywać osobom spoza grupy, przekonała się boleśnie 
Bronisława Wajs, Papusza, która za kontakty z nie-Romami i rzekome powierzanie 
im tajemnic swojej grupy spotkała się z ostracyzmem i wykluczeniem [Kuźniak 2013]. 
Romowie chroniąc swój język przed obcymi, postępują podobnie jak Ci, którzy chro-
nią przed zniszczeniem dziedzictwo materialne. Ochrona języka w tym przypadku 
jest ochroną systemu wartości, kultury właściwej grupie. 

Podsumowując ten bardzo schematyczny i szkicowy obraz kultury romskiej 
i wartości podstawowych ją tworzących można stwierdzić, że w zakresie najbar-
dziej podstawowych kategorii, takich jak czas, miejsce, tradycja, dziedzictwo, 
piękno czy stosunek do własności zdają się one być kontradyktoryjne w stosun-
ku do tych samych kategorii u osiadłych ludów Europy. Równocześnie należy 
stwierdzić, że przecież powyższe kategorie są w pewnym, określonym sensie kon-
stytuantą takiego zjawiska jakim jest muzeum. Można więc właściwie zadać py-
tanie o zasadność tworzenia muzeów kultury romskiej i zaryzykować twierdzenie, 
że każde tworzenie muzeum kultury romskiej jest na bardzo podstawowym, ele-
mentarnym poziomie wartości sprzeczne z tą kulturą7. Czy oznacza to, że nie 
należy tworzyć kolekcji i muzeów artefaktów należących do kultury Romów? Wy-
daje się, że to byłby wniosek zbyt daleko idący. 

Należy jednak mieć świadomość, że w wystawach czy innych działaniach 
muzealnych dotyczących Romów trudno zauważyć realizację postulatu Clifforda 
Geertza by „przestrzegać (…) zasady spoglądania na świat oczyma tubylca” [Ge-
ertz 2005: 64]. Wystawa powinna być unaocznieniem, reprezentacją interpreto-
wania kultury „tubylczej” z punktu widzenia jej samej. Tymczasem, jeśli brać pod 
uwagę zasygnalizowane różnice w kulturowych wartościach, tworzenie muzeum 
Romów może być traktowane jako swego rodzaju kolonizacyjny projekt, może 
wręcz okazać się presją i gwałtem na kulturze. Przykłady takich opresyjnych dzia-
łań w historii muzealnictwa jest wiele i nie ma potrzeby ich przypominać, nato-
miast należy powtarzać i przypominać o konieczności zachowania przez muze-
alników daleko idącej ostrożności, która chroniłaby muzea przed podejmowaniem 
działań niewłaściwych. Użycie tutaj słowa „właściwy” jest zamierzone. Chodzi 
bowiem o to, że kultura, w której funkcjonowali kolekcjonerzy i twórcy muzeów 
w wieku XIX miała inne właściwe sobie priorytety i imperatywy i to, co mieściło 

 7   Rzecz wymaga pogłębionych badań, które powinny zostać przeprowadzone i których 
wyniki powinny stać się podstawą do podejmowania kolejnych działań muzealnych
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się w systemie kultury wówczas, dziś jest już zupełnie nieprzystające do obowią-
zujących norm postępowania. Pisząc o relacjach między muzeami i etnologią, 
Barbara Kirschenblatt-Gimblett zasugerowała, że „może muzeum powinno wy-
myślić się na nowo?” [Kirschenblatt-Gimblett 2011: 135] i podała garść możliwych 
rozwiązań. Być może rzeczywiście jest to ścieżka, którą powinno się podążać. 
W takim przypadku należałoby rozważać możliwość przebudowania instytucji 
muzeum wespół z elitami romskimi, które coraz częściej podejmują współpracę 
z instytucjami kultury. Trzeba jednak pamiętać o różnych perspektywach aksjo-
logicznych i poszukiwaniu możliwości budowania wspólnych, zupełnie nowych 
wzorców postępowania. To wymaga jednak czujności i pogłębionych badań, do 
których muzea (szczególnie etnograficzne) powinny być zobligowane.

Uwagi powyższe dotyczyły Romów i miejsca, które zajmują i będą zajmować 
w historii muzealnictwa. Romowie są jednak tylko przykładem, jedną z mniej-
szości, których we współczesnym, coraz bardziej nomadycznym i multikulturowym 
świecie jest coraz więcej. W tym świecie coraz łatwiej jest o rozbieżności aksjo-
logiczne, a muzea jeśli chcą wyjść poza schemat funkcjonowania według nieco 
prześmiewczej (ale niestety często jakże prawdziwej) formuły „muzeum dla mu-
zealników”, będą zmuszone podjąć debatę o zmianie paradygmatu i otwarciu się 
na wzory działania inne niż własny, obowiązujący od stuleci europejski model 
muzeum. Można bowiem przypuszczać, że w innym przypadku mogą utracić toż-
samość i ostatecznie ulegną likwidacji, podobnie jak przestały funkcjonować 
urzędy kolonialne w państwach odzyskujących niepodległość. 
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The Other in the Museum. On the Presence of Minorities  
and Excluded People in Museum Activities. Casus Roma People. 

Man is understood here as homo acsiologicus and values are the basis of all human decisions. 
There is a need to confront the challenge and question the legitimacy of museum work in 
post-migration societies, which consist of a conglomerate of different values and meanings. 
An example illustrating the problems that can arise here is activities undertaken by some 
Polish museums working with an important minority group which is the Roma people which 
is still not assimilated into Polish society. Basic categories of Romani culture (such as time, 
space, esthetics and language) are regarded here as contradictory with values typical for 
majority society (eg. Polish society). 

Keywords: Roma people, museum of Roma culture, museum against prejudices, postcolonial Europe
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Pozaeuropejskość w europejskim muzeum

Wprowadzenie, czyli problemy terminologiczne

Temat niniejszego artykułu pozostaje w zakresie moich wieloletnich już dzisiaj za-
interesowań. Problematyka dziejów kolekcjonerstwa etnograficznego ilustrującego 
kultury pozaeuropejskie, zakresy badań prowadzonych przez muzealników, metody 
ekspozycji tych zbiorów oraz sposoby ich wykorzystania w dydaktyce muzealnej, 
a także zachodzące w tym zakresie przemiany, były już przedmiotem moich licznych 
opracowań [Nadolska-Styczyńska 2011; 2005a; 2013; 2014; 2017].

Powrót do tej tematyki związany jest z potrzebą przybliżenia, a w niektórych 
przypadkach – przypomnienia polskim czytelnikom współczesnych trendów, ja-
kie zaznaczają się tak w kolekcjonerstwie, jak w wystawiennictwie etnograficznym 
o tematyce pozaeuropejskiej1. Jest to też ściśle związane między innymi z bardzo 
dzisiaj ważną potrzebą upowszechniania problematyki edukacji międzykulturo-
wej i promowania idei tolerancji. Zatem celem niniejszego artykułu jest przybli-
żenie charakteru polskiego wystawiennictwa dotyczącego kultur innych niż eu-
ropejskie oraz ogólne, wstępne porównanie naszych obecnych poczynań w tym 

 1 Problematyka ta wpisuje się w zespół szeroko pojętych rozważań dotyczących kategorii obco-
ści w odniesieniu do obszarów pozaeuropejskich i ich historii kolonialnej. Dlatego osobom zainte-
resowanym tymi zagadnieniami, pewne wstępne, wprowadzające treści tego artykułu, dotyczące na 
przykład przemian zachodzących w pojmowaniu przez etnologię kategorii egzotyki i pozaeuropej-
skości, czy też historii muzealnictwa mogą wydać się oczywiste. Natomiast są one moim zdaniem 
niezbędne dla dokonania dalszej analizy oraz przekazują treści potrzebne do pełnego zrozumienia 
tematu, przez mniej wprowadzonych w tę problematykę czytelników.
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zakresie z aktualnymi trendami muzealnictwa zachodniego2. Swoje rozważania 
opieram na rozmowach prowadzonych z polskimi muzealnikami i otrzymanych 
od nich materiałach, obserwacjach poczynionych podczas pobytu w rozmaitych 
muzeach etnograficznych Polski i Europy, a także na bogatej literaturze przed-
miotu, dotyczącej tak dziejów tego typu muzealnictwa, jak jego charakteru i na 
stronach internetowych wybranych muzeów europejskich.

Podstawowym problemem, który jest moim zdaniem dobrym, uzasadnionym 
punktem wyjścia do niniejszych rozważań, jest rozmaite rozumienie pojęcia sło-
wa „pozaeuropejski”. Wielki Słownik Języka Polskiego definiuje to określenie na-
stępująco: „leżący, mieszkający, odbywający się poza granicami Europy” [http://
sjp.pwn.pl/szukaj/pozaeuropejski.html].

 Można to zinterpretować w dwojaki sposób: Po pierwsze – geograficznie – 
rozumiejąc obszar pozaeuropejski jako teren leżący poza geograficznymi granica-
mi Europy i po drugie – w sposób wykluczający – jako obszar nieleżący w Europie, 
a zatem nie nasz, obcy, egzotyczny. Będący efektem europocentryzmu3. W potocz-
nym rozumieniu dominuje pierwszy aspekt. Drugi – jest charakterystyczny dla 
postkolonialnego spojrzenia na dzieje i kultury naszego i innych kontynentów.

Oddaje to mniej więcej dwa sposoby patrzenia na kultury leżące w interesu-
jących nas obszarach: Po pierwsze – jako na kultury innych społeczności, zamiesz-
kujących kraje leżące poza obszarem Europy, a zatem: różnorodne; odmienne; 
podobne; porównywalne. Po drugie – jako kultury społeczności nie europejskich, 
więc: obcych; odmiennych; osobliwych; gorszych/prymitywnych; groźnych.

Problem stwarza także tłumaczenie tego terminu. Angielskie non-European 
– wskazuje, przynajmniej pozornie, na drugi sposób rozumienia, co bywa bardzo 
mylące. Znacznie lepiej owo pierwsze znaczenie oddałby może przedrostek „out” 
= „poza”. Jednak określenie outside the Europe nie jest prawie zupełnie stoso-
wane. Odnajdujemy tę formę natomiast w języku niemieckim, w określeniach: 
Außereuropäische i Nichteuropäische.

Wszystko to rodzi wątpliwości natury interpretacyjnej dotyczącej zakresów 
zainteresowań etnologicznych osób stosujących pojęcie obszaru pozaeuropejs-
kiego. Nie wiemy, tak do końca, czy traktuje to jako „oczywistą oczywistość“ 

 2 Równie interesujące są zagadnienia dotyczące realizowanych w tych muzeach działaniach 
kolekcjonerskich i edukacyjnych, ale nie ma możliwości poruszenia tak szerokiego spektrum te-
matów w jednym artykule. Zresztą ten ostatni temat w odniesieniu do polskich muzeów porusza-
łam już ostatnio w kilku opracowaniach. 
 3 Na europocentryczny charakter określenia „pozaeuropejski” zwracał uwagę Janusz Barań-
ski: [Barański 2010: 229]. 

http://sjp.pwn.pl/szukaj/pozaeuropejski.html
http://sjp.pwn.pl/szukaj/pozaeuropejski.html
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geograficzną, czy prezentuje postawy stanowiące pozostałości europocentryzmu 
i paradygmatów kolonialnych.

Kolejnym terminem, który pada w tytule niniejszego tekstu, jest „muzeum 
europejskie”. Przypomnijmy: ICOM definiuje muzeum w sposób następujący: 

Muzeum jest trwale istniejącą instytucją, nie nastawioną na osią-
gnięcie zysku, służącą społeczeństwu i jego rozwojowi, otwartą dla 
publiczności, która pozyskuje, konserwuje udostępnia i wystawia 
w celu badawczym, edukacyjnym lub dla rozrywki materialne i nie-
materialne świadectwa ludzi oraz ich środowiska. [Kodeks Etyki..., 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/poland.pdf].

Natomiast znowu – pojęcie „muzeum europejskie” może być pojmowane rozma-
icie: jako mieszczące się w Europie i jako dotyczące Europy. Dlatego istotne dla 
mnie jest zarówno miejsce usytuowania jak obszar działania placówki i pierwot-
ne pochodzenie jej zbiorów.

Postanowiłam zatem, na przykładzie wybranych muzeów posiadających 
zbiory etnograficzne z krajów pozaeuropejskich, przybliżyć ich obszary kolekcjo-
nerskie oraz zakresy ich wykorzystania, a także sposoby podejścia do tematyki 
do niedawna zwanej „egzotyką”. Zadałam sobie pytanie: Czy spostrzeżone prze-
ze mnie różnice wynikają tylko z wielkości i dziejów zbiorów, czy może z charak-
teru muzeów, a być może są efektem aktualnych trendów politycznych, popraw-
ności politycznej i współczesnych sposobów patrzenia na pozaeuropejskość, 
wielokulturowość i międzykulturowość?

Pozaeuropejskie, czyli jakie?

Warto zatrzymać się przez chwilę nad ciągle „pokutującym” w polskiej literaturze 
popularnej i dziennikarstwie, ale także spotykanym w publikacjach pretendują-
cych do miana naukowych i w potocznych dyskusjach (nawet muzealniczych) 
określeniem „zbiory egzotyczne, dział egzotyki itd.”. Według definicji słowniko-
wych, „egzotyczny”, oznacza tyle, co: „właściwy krajom o całkowicie odmiennym 
klimacie i cywilizacji, obcy, cudzoziemski; a zarazem: niecodzienny, niezwykły 
ciekawy, osobliwy” [http://sjp.pl/egzotyczne].

Warto w tym kontekście przypomnieć, że pojęcie osobliwości (także w jej 
muzealnym wydaniu), szeroko omawiane przez Annę Wieczorkiewicz oraz poję-
cie egzotyzmu, o którym pisał między innymi Jacek Jan Pawlik, to określenia, 
będące wypadkową egzotycznego podejścia do zbiorów pozaeuropejskich mogą-

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/poland.pdf
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ce niestety ostatecznie skutkować postawami rasistowskimi4. Trzeba pamiętać 
także, że XIX-wieczne prezentacje obcych, to były nie tylko ekspozycje „dzikich” 
i „dzikości”, ale także prezentacje poddanych dominium, realizowane na rozma-
itych wystawach kolonialnych. Także tych późniejszych, XX wiecznych5 [Wie-
czorkiewicz 2006; Pawlik 2008].

Należy jednak mieć świadomość, że wbrew prawie powszechnemu dzisiaj 
mniemaniu, dzieje kolekcjonerstwa o tematyce „egzotycznej” nie wiążą się wy-
łącznie z kolonializmem i dominacją europejską na obszarach innych kontynen-
tów. Polskie zbiory muzealne są tego dobrym przykładem, chociaż i niektóre z nich 
zasilone zostały w efekcie poczynań związanych z naszymi ambicjami kolonial-
nymi [Nadolska-Styczyńska 2005b]. Jednak niewątpliwie bezwzględna większość 
obiektów tego typu to efekty posiadania kolonii i zdobywania ziem leżących poza 
naszym kontynentem. Ale istnieją przecież także zbiory związane z kulturami 
pozaeuropejskimi, będące efektem nie podboju i dominacji a jedynie podejmo-
wanych prób nawiązania kontaktów z „Innymi”. Są także przedmioty stanowiące 
prezenty władców czy trofea wojenne. Osobną grupą stanowią zbiory prywatne, 
będące wynikiem zainteresowań osób mniej lub bardziej anonimowych, a podró-
żujących po najrozmaitszych krajach świata, przekazane lub odsprzedane pla-
cówkom muzealnym całego świata. Jeszcze innym typem kolekcji są zbiory po-
zyskiwane w efekcie badań terenowych prowadzonych przez etnologów.

W większości muzeów reprezentowane są wszystkie wspomniane typy ko-
lekcji. Jednak musimy pamiętać, że istnieją w Europie zbiory, u podłoża których 
leżała grabież, podstęp lub wojny, a czasem najzwyklejsza kradzież.

Nieco historii

Trzeba mieć świadomość, że u podstaw bardzo wielu kolekcji, nie tylko etnogra-
ficznych leżało przekonanie, że to, co było dla Europejczyków nowe, było także 
nienazwane. Obiekt, przedmiot, unaoczniał istnienie tych innych, nieznanych 
światów. Wyprawy odkrywcze przywoziły przedmioty, które stawały się semifo-
rami i przynosiły ze sobą nowe znaczenia [Pomian 1996: 32, 148]. 

 4 Przypomnijmy, że osobliwości – pokazywane były czasem pod przykrywką działań naukowych, 
także muzealnych (na przykład działania Berlińskiego Towarzystwa Antropologicznego, podstawia-
nie ludzi o dziwnych kształtach głowy (z małogłowiem ) jako Azteków o zniekształconych rytualnie 
czaszkach, ale także prezentacja przedstawicieli innych nacji na przykład Pigmeja Batwa (Ota Benga) 
czy Ishi (Indianina Yahi) w Muzeum Antropologicznym na Uniwersytecie Kalifornijskim.
 5 Szerzej na temat osobliwości i egzotyki muzealnej pisałam we wspomnianym opracowaniu 
dotyczącym zbiorów pozaeuropejskich [Nadolska-Styczyńska 2011: 101–106].
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Przypomnijmy, że XVI i XVII-wieczne gabinety osobliwości i zawarte w nich 
kurioza, były efektem próby poznawania świata, a następnie w XVII wieku – zo-
stały przekształcane w kolekcje naukowe, próbujące uporządkować i usystema-
tyzować tę pozyskiwaną, rozwijaną wiedzę. Przedmioty te stały się obiektem 
zainteresowań uczonych6. Anna Wieczorkiewicz pisze o „szczególnym opisywa-
niu świata” przedmiotami kolekcjonowanymi [Wieczorkiewicz 1996: 37]. Ich za-
daniem było oswajanie obcości i poczucia niepewności wobec tego co odmienne. 
W wieku XVIII przyszła z kolei moda na Orient. Ona także wpłynęła na dalszy 
rozwój tego typu kolekcji. Tak prywatnych jak naukowych.

Z biegiem czasu zmienia się podejście do przywożonych obiektów. Bowiem 
wysyłane ekspedycje już nie tylko zdobywały nowe tereny, ale także badały je 
naukowo. Powoli to, co było naukowe, nabierało cech estetycznych. Pisze o tym 
obszernie James Clifford omawiając system „sztuka-kultura” [Clifford 1993: 12]. 
Z biegiem czasu część zbiorów ostatecznie przekształciła się w kolekcje próbu-
jące pokazać także estetyczno-artystyczną stronę takich przedmiotów (pod wpły-
wem działania artystów pierwszych dekad XX wieku). Trzeba podkreślić, że sys-
tem ten jest nadal płynny. To co naukowe, nabiera wartości estetycznych, a to co 
artystyczne, staje się obiektem badań naukowych innego typu. Przedmioty cały 
czas ulegają reinterpretacji. To, co w XIX wieku było uznawane za dziwne albo 
antyczne, w wieku XX stało się świadectwem innej kultury i zyskało wartość es-
tetyczną. A ta migracja trwa nadal.

Przez wiele stuleci nie zwracano uwagi na pochodzenie tych kolekcji. Eks-
ponowano złoto egipskie czy azteckie bez najmniejszych przemyśleń dotyczących 
prawa do posiadania tych obiektów. Pokazywano mumie i szczątki kostne ludzi, 
bez refleksji co do etycznych aspektów takich poczynań. Sytuacja zaczęła się 
zmieniać w połowie XX wieku, kiedy zaczęto tworzyć zręby Nowej Muzeologii, 
zrywającej ze starymi paradygmatami muzealnictwa europejskiego7. Zaczęto kry-
tykować zbiory wyrosłe z tradycji kolonialnych, wskazując, że tłumaczą one nie-
znany świat naszymi europejskimi kategoriami i w efekcie muzealnicy tworzą 
własne – nieadekwatne do rzeczywistości wizje kultur. Wykazano istniejące ten-
dencje do całościowego, a przecież niemożliwego do realizacji przedstawiania 
kultur. Podkreślano, że autentyczne są tutaj jedynie stosowane konteksty klasy-

 6 Dzieje kolekcjonerstwa europejskiego, także etnograficznego, omówił szeroko także Zdzi-
sław Żygulski jun. [Żygulski 1982]. 
 7 Na temat trendów i postulatów Nowej Muzeologii pisałam we wspomnianym opracowaniu 
mówiącym o zbiorach pozaeuropejskich [Nadolska-Styczyńska 2011: 384 -391]. Porównaj także 
liczne artykuły zawarte w antologii tekstów poświęconych muzeum sztuki, [Vergo 2005; Szczerski 
2005; Bal 2005; Zając 2005].
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fikacyjne, a nie prezentowane kultury. Zwracano uwagę na podawanie owych 
własnych wizji muzealnika jako prawd bezwarunkowych i upowszechnianie tych 
często nieprawdziwych, a na pewno subiektywnych obrazów kultury. Podkreśla-
no, że charakterystyczne dla tych kolekcji i ich prezentacji jest zatrzymywanie 
obrazu w zauważalnym między innymi w pisarstwie Bronisława Malinowskiego 
„czasie etnograficznym ciągłym”8, czyli w gruncie rzeczy nieistniejącym w rze-
czywistości. Kolejnym zarzutem, z jakim spotyka się muzealnictwo etnograficz-
ne o charakterze pozaeuropejskim to wyrywanie obiektów z kontekstu i nada-
wanie im nowego, muzealnego, a zatem całkowicie nieprawdziwego znaczenia. 
Ponadto poważnym oskarżeniem jest łamanie praw depozytariuszy tych kultur, 
które interpretują obcy a nie ci, którzy je tworzyli oraz ukrywanie lub przynajmniej 
przemilczanie dziejów obiektów i sposobu ich pozyskiwania.

Ostatni z zarzutów dotyczy nie tylko kolekcji pozaeuropejskich, mówi bowiem 
o wyraźnym poddawaniu się kolejnym trendom i przemianom politycznym, któ-
re wpływały na interpretacje i reinterpretacje zbiorów, co znalazło wyraz tak 
w zakresach samych kolekcji, jak i w sposobach ich eksponowania. 

Jednak Nowa Muzeologia nie była jedynie krytyką zastanego stanu rzeczy. 
Przyniosła ze sobą konkretne postulaty i propozycje działań. Zaczęto wskazywać 
konieczność zmiany postawy wobec historii zabytku, który nie wziął się w mu-
zeum znikąd. Wskazano konieczność odsłaniania i pokazywania dziejów obiektów 
jako integralnej części kontekstu tych przedmiotów. Wiązało się to z potrzebą 
prezentowania prawdy o sposobach ich pozyskania oraz o wcześniejszych prze-
kłamaniach wynikających z europejskiego sposobu ich interpretacji. Zgodnie ze 
zmienionym podejściem badawczym uznano, że prezentacje tych kultur powin-
ny mieć charakter mieszany – kontekstowo-estetyczny, co zwiększy możliwość 
ich właściwej interpretacji. Kolejnym – bardzo ważnym postulatem było uczy-
nienie z muzeum posiadającego zbiory pozaeuropejskie obszaru porozumienia 
i współpracy z depozytariuszami kultur reprezentowanych w jego zbiorach. Ha-
słem i celem stało się muzeum pojmowane jako płaszczyzna porozumienia i miej-
sce promowania idei tolerancji i dialogu międzykulturowego.

Współczesne muzeum europejskie prezentujące kultury innych kontynentów

Można by uznać, że przynajmniej teoretycznie wiemy, czego nie należy robić i w jaki 
sposób zerwać ze starymi paradygmatami. Warto jednak przejść do konkretów i za-
dać sobie pytanie o to, co w takim razie mają te muzea prezentować i w jaki sposób. 

 8 Zwraca uwagę na ten aspekt pisarstwa wybitnego antropologa między innymi James Clif-
ford, [Clifford 2000]. 
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A może ich czas się skończył? Pytania te są oczywiście pochodną wspomnianych 
rozterek nomenklaturowych i znaczeniowych tudzież przemian zachodzących 
w pojmowaniu miejsca i roli zbiorów pozaeuropejskich w muzeach Europy.

Warto wrócić do naszych początkowych rozważań, bowiem konsekwentnie, 
znowu mamy do czynienia z dwoma podstawowymi sposobami pojmowania roli 
tych muzeów: a/ pokazywanie odmienności kulturowych, zróżnicowania, bo-
gactwa; b/ pokazywanie swoistej wspólnoty kulturowej człowieka, czyli podo-
bieństw kulturowych. 

 Co więcej – znowu pojawiają się dwa odmienne sposoby podejścia do obiek-
tu: a/ kontekstowe, zawierające próbę wyjaśnienia funkcji i roli danego przed-
miotu w kulturze; b/ estetyczne, stawiające na wartości artystyczne obiektu. Jak 
wspomniałam coraz silniejsze są postulaty dotycząc konieczności łączenia obu 
tendencji, ale nie jest to takie proste i zależy między innymi od typu muzeum 
i specjalizacji jego kadry9.

Wielu badaczy, w tym Janusz Barański jest zdania, że idea pełnego pokazania 
funkcji i kontekstu kulturowego obiektu jest nierealna i trudno się z nim w tej ma-
terii nie zgodzić [Barański 2008: 268; 280–281]. Autor podkreśla zmienność znaczeń 
przedmiotów, co dodatkowo utrudnia ich muzealną klasyfikację. Zwraca uwagę na 
rzecz według mnie bardzo ważną: na podkreślaną przez wielu badaczy rolę swo-
istego „humanistycznego wspólnego mianownika”, polegającego na podobieństwie 
myślenia i odczuwania wszystkich ludzi [Barański 2008: 275]. Zgadzam się z tymi 
tezami w całej rozciągłości i od kilku już lat postuluję zasady prezentowania na 
wystawach podobieństw, a nie różnic kulturowych10. Zdaniem J. Barańskiego, naj-
lepiej nadają się do tego wystawy tematyczne, które nie próbują pokazać czegoś, 
czego pokazać się nie da, czyli całości jakiejś kultury. „Być może zatem tego rodza-
ju wystaw potrzebujemy najbardziej – budujących pomosty pomiędzy czasami 
i regionami, ludźmi i ich kulturami?” – pyta antropolog? [Barański 2008: 278].

Warto jednak zatrzymać się na chwilkę nad drugim z wymienionych wcześniej 
problemów, czyli nad ryzykiem odchodzenia od określania funkcji i kontekstów 
obiektu na rzecz li tylko jego walorów estetycznych. Odwołam się tutaj do Jeana 
Claira, który przeprowadzając krytykę nowo powstałego Musėe du quai Branly 
pisze, powołując się na M. Segalen, że jest ono „nieślubnym dzieckiem Muzeum 
Człowieka i Muzeum Sztuk Afrykańskich i Oceanicznych, a zarazem ich ojcobój-
cą” [Segalen 2005: 289, za: Clair 2007: 70]. Jest zdania, że zniszczenie dwóch 

 9 Inaczej podchodzą do tych zagadnień etnolodzy, nieco inaczej historycy sztuki.
 10 Porównaj między innymi: Odmienność czy podobieństwa? Edukacja muzealna wobec różno-
rodności, UWM, Olsztyn 2017 (w druku).
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instytucji muzealnych, „graniczący ze śmiesznością”[Clair 2007: 70] architekto-
niczny kicz i brak stałej ekipy naukowej jest zjawiskiem muzealniczym bez pre-
cedensu. Nade wszystko jest jednak zdania, że podstawowym błędem jest admi-
nistracyjne narzucenie podejścia estetyzującego, bowiem pojęcia „piękno” 
i „sztuka” nie istnieją przecież w większości kultur reprezentowanych w tym mu-
zeum. Wszystko to każe się w jego opinii obawiać, że widowiskowość wzięła tu 
górę nad koniecznością prowadzenia badań naukowych. „Poparcie – pod wpływem 
rynku – uniwersalistycznej interpretacji estetyzującej kosztem interpretacji lo-
kalnej i kontekstualnej naukowców sprawia, że Musėe du quai Branly powraca 
w rzeczywistości do dawnego spojrzenia kolonialnego, które rzekomo obala. Ofe-
ruje urok niegdysiejszych gabinetów osobliwości, lecz bez ich naukowej atmos-
fery” – czytamy [Clair 2007: 70–71]. 

Skupiam się tutaj na Musėe du quai Branly, bowiem jest ono nie tylko jednym 
z najbardziej znanych, wręcz „sztandarowych” muzeów interesującego nas typu, 
poświęconym wyłącznie kulturom obszarów spoza Europy, ale także dlatego, że 
jest ono przedmiotem dyskusji i unaocznieniem wielu najrozmaitszych problemów 
współczesnego muzealnictwa „pozaeuropejskiego”. Jego krytyka pozwala więc 
na uszczegółowienie tendencji, które uznawane są za właściwe.

Sally Price, w artykule mówiącym o powszechnym teraz dążeniu do dialogu 
jako podstawy działań muzealnych pisze o paryskim muzeum bardzo krytycznie 
[Price http://actesbranly.revues.org/352]. Jest zdania, że to „postkolonialna” at-
mosfera lat 90., i nagły napływ do Francji imigrantów zadecydował o populistycz-
nym i politycznym podejściu do zagadnienia, co zaowocowało w efekcie znisz-
czeniem co najmniej dwóch kolekcji, których struktury i dzieje wydawały się 
politycznie niepoprawne. Tendencja główna, jaka dominowała w intencjach twór-
ców muzeum, to zamykanie placówek o charakterze kolonialnym i odstąpienie 
od tradycji imperialistycznych. Natomiast drugim postulatem było zatarcie granic 
(także merytorycznych) między oglądającym, a tym, co oglądane. Czy to się uda-
ło? Chyba nie do końca. Autorka wskazuje, że muzea prezentujące różnice kultu-
rowe starają się je pokazać na 4 podstawowe sposoby. Pierwszy to uwypuklenie 
cech formalnych przedmiotów i podkreślenie ich wartości estetycznych. Obiekty 
są tu traktowane jak dzieła sztuki, a ich konteksty można poznać dopiero dzięki 
poznaniu treści katalogu i multimediom. Drugi sposób polega na umożliwieniu 
członkom konkretnej kultury albo ich potomkom podejmowania decyzji dotyczą-
cej charakteru opracowywanej ekspozycji i sposobów interpretacji ich kultury. 
Trzeci, to traktowanie dawnych zbiorów jako świadków przeszłości przedkolonial-
nej i tym samym niedopuszczanie do ekspozycji późniejszych obiektów, będących 

http://actesbranly.revues.org/352
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efektem zjawisk globalizacji [czyli swoista ucieczka od potencjalnych problemów 
– ANST]. Ostatni sposób to potraktowanie muzeum jako miejsca ukazującego 
spotkanie dwóch światów, pokazanie sposobu i okoliczności pozyskania zbiorów, 
wspólnej historii, dziejów poznawania i badania poszczególnych kultur itd.

Musėe du quai Branly jest według Sally Price dobrym przykładem podjęcia 
próby zastosowania pierwszego modelu kolekcji i ekspozycji. Podkreśla ona, że głów-
nym założeniem, do którego bardzo nawiązywał Jacue Chirac, było oddanie głosu 
ludom autochtonicznym i zerwanie z kolonialnym punktem widzenia. Jednocześnie 
autorka zauważa, że plansze i podpisy towarzyszące zabytkom są wyłącznie komen-
tarzami francuskimi, a często – cytatami autorów piszących w początku XX wieku, 
prezentującymi w pełni ówczesny stosunek do tych przedmiotów i ludów pozaeu-
ropejskich. Głosy samych twórców tych obiektów pozostały sprawą drugorzędną. 
Z kolei umieszczenie modelu trzeciego, czyli obrazu przedkolonialnego w centrum 
multimedialnym, prowadzi zdaniem badaczki do prezentacji wspomnianego „czasu 
etnograficznego ciągłego”, czyli prezentacji tematu w sposób bardzo odległy od 
dzisiejszych trendów pokazania dynamizmu kultury. Autorka wskazuje także na 
brak na wystawie nie tylko współczesnych aspektów tych kultur, ale także proble-
matyki trudnej, związanej z kolonializmem, niewolnictwem, a nawet sposobem 
pozyskiwania obiektów. W opinii badaczki, muzeum, które miało być symbolem 
przemian i powodem do dumy, nie włączyło się ostatecznie, mimo posiadanych 
możliwości, w dyskurs postkolonialny, mimo głośnej i dyskusyjnej likwidacji dwóch 
„kolonialnych” placówek muzealnych. Zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt wy-
boru „artystycznej” ścieżki prezentacji. Otóż uczynienie estetyki obiektów głównym 
kryterium, pozbawiło je ich jednostkowych kontekstów. Nawet w odniesieniu do 
tych przedmiotów, które takie możliwości dawały. W efekcie, zdaniem autorki, pre-
zentacja i dostępne na niej treści grożą utrwalaniem stereotypów [Price, http://
actesbranly.revues.org/352, paragraf 27]. Wyraża jednak nadzieję, że muzea wieku 
XXI pozwolą na podjęcie dialogu twórców przedmiotów i ich odbiorców, a nie staną 
się jedynie efektem i przestrzenią dialogu polityków [j.w.].

Tyle uwag na temat Musėe du quai Branly. Przyjrzyjmy się teraz dla porów-
nania kilku innym wystawom „pozaeuropejskim”, jakie możemy oglądać w naj-
większych europejskich muzeach. Uzupełnią je następnie materiały dotyczące 
kilku mniejszych ekspozycji, ważnych moim zdaniem formalnie i merytorycznie, 
a więc wartych uwagi, chociaż prezentowanych w mniejszych placówkach 

Zacznijmy od British Museum. Placówki prezentującej wiele różnorodnych 
zakresów nauki i kultury rozmaitych, nie tylko pozaeuropejskich obszarów świa-
ta, o niewątpliwie kolonialnych korzeniach, prezentującej stałe wystawy w spo-

http://actesbranly.revues.org/352
http://actesbranly.revues.org/352
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sób rozmaity. Także tradycyjny, wieloaspektowy i „gablotowy”. Eksponowane 
zbiory pozaeuropejskie, są posegregowane zasadniczo według starego kryterium 
ich pochodzenia geograficznego. Znaczącą ich część stanowią obiekty sztuki 
i zdobnictwa, ale uzupełniają je rozwiązania multimedialne, które pozwalają wy-
brane obiekty „sztuki” zobaczyć w ich naturalnej sytuacji i kontekście kulturowym. 
Mamy tutaj zatem do czynienia z próbą łączenia prezentacji kontekstu i funkcji 
przedmiotu z jego walorami estetycznymi. Informacje merytoryczne i komenta-
rze do poszczególnych zabytków niosą przynajmniej podstawowe dane faktogra-
ficzne dotyczące tak pochodzenia eksponatu, jak jego datowania i sposobu oraz 
okoliczności pozyskania. Mamy tutaj także możliwość oglądania pewnych podo-
bieństw kulturowych. Prezentowanych co prawda w ramach przedstawiania kul-
tur poszczególnych kontynentów, ale wskazujących na niektóre uniwersalia (wie-
rzenia, magię ochronną, zabiegi medyczne, sposoby wykorzystania środowiska 
itd.). Na ekspozycjach odnajdujemy też sporą liczbę odwołań do współczesności 
i przemian kulturowych11 [Muzeum Brytyjskie, http://www.britishmuseum.org/
visiting.aspx]. Nową wystawą, bardzo dobrze wpisującą się w opisane wyżej ten-
dencje jest Living and dying. Ukazano tam przykłady rozmaitego podejścia do 
podstawowych i powszechnych sytuacji życiowych, wykorzystując obiekty po-
chodzące z rozmaitych kultur i kontynentów12. Wystawa ukazuje problematykę 
zapobiegania życiowym problemom (chorobom, niebezpieczeństwu czy zwykłym 
codziennym kłopotom), a także współzależności kultur i środowiska naturalnego 
oraz rozmaitych, związanych z tym otoczeniem światopoglądów [http://www.
britishmuseum.org/visiting.aspx].

Te stałe wystawy są uzupełniane ekspozycjami czasowymi, które poświęco-
ne są konkretnym problemom i często pokazują kultury pozaeuropejskie w bar-
dzo szerokim, globalnym kontekście kulturowym i historycznym. Miałam ostat-
nio okazję zobaczyć bardzo dobrą wystawę dotyczącą tradycji sztuki Afryki 
Południowej, która prezentowała je w najrozmaitszych kontekstach historycznych 
i formach, od malarstwa naskalnego, przez plastykę obrzędową ludów Bantu, po 
współczesne instalacje o charakterze postkolonialnym13. Równie interesująca jest 

 11 Wystawy stałe British Museum poświęcone obszarom i kulturom pozaeuropejskim to: Afry-
ka; Ameryki (Północna, Meksyk); Azja (Chiny, Korea), Bliski Wschód, (Asyria, świat islamski), Au-
stralia z Oceanią, uzupełnione wydzielonym zespołami, nazwanymi na przykład nazwiskiem ko-
lekcjonera lub sponsora. Pozostałe zbiory obejmują Europę, świat klasyczny. Zbiory mają charakter 
interdyscyplinarny (etnologiczny, historyczny i antropologiczny) i takiż charakter mają interpre-
tacje poszczególnych kolekcji. 
 12 Z Nowej Zelandii, z Ghany, z Wysp Salomona, z obu Ameryk. 
 13 Porównaj: South Africa. The Art of the Nation. Porównaj także prezentowaną do końca stycznia 
2017. wystawę: Shadow Paped Theatre from Indonesia. http://www.britishmuseum.org/visiting.aspx].
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stała wystawa mówiąca o dziejach kolekcjonerstwa obiektów związanych z po-
znawaniem świata14. 

Widzimy zatem, że mimo ewidentnie kolonialnego charakteru dziejów tej 
placówki, podjęto tutaj próbę oderwania się od przeszłości i zaprezentowania 
podejścia zgodnego z najnowszymi paradygmatami: do prezentowanych na wy-
stawie treści i przedmiotów ukazujących nie tylko różnorodność, ale także podo-
bieństwa kulturowe rozmaitych obszarów świata. Ważne jest także poszerzenie 
informacji o zabytku o okoliczności jego pozyskania15.

Podobnie, bo wieloaspektowo, zorganizowana została wystawa stała w muzeum 
etnograficznym w Lizbonie16. Ta otwarta w 2013 roku, a więc stosunkowo nowa 
ekspozycja The Museum Many Things, składa się z kilku odrębnych wystaw prezen-
towanych w jednej sali. Pierwsza – poświęcona jest teatrowi Wayang – kulit z Bali, 
druga – lalkom obrzędowymi z południowo-zachodniej Angoli; trzecia prezentuje 
rzeźbione pokrywy do mis, zawierające zakodowane przysłowia i treści społeczne, 
pochodzące z prowincji Cabinda w Angoli, ujawniane podczas działań performa-
tywnych; czwarta ukazuje portugalskie ludowe instrumenty muzyczne, kolejny – 
zespół to tally z Rio de Oro, piąta natomiast ukazuje maski i marionetki obrzędo-
wego teatru ludu Bamana z Mali, a szósta ekspozycja to kolekcja rzeźby stanowiąca 
efekt działań artystycznych Franklina Vilasa Boasa. Całość jest efektem programu 
mającego na celu zintensyfikowanie działań muzeum [https://mnetnologia.word-
press.com/in-english/]. Jednak jeśli przyjrzymy się wszystkim tym prezentacjom, 
to łatwo spostrzeżemy, że motywem przewodnim co najmniej kilku z nich są aspek-
ty performatywne rozmaitych kultur świata. Jednocześnie wystawa przybliżała po-
stacie, zasłużonych dla Muzeum badaczy i kolekcjonerów. Łatwo więc odnaleźć 
tutaj zarówno wątki dotyczące historii kolekcji, jak i płaszczyzny uwidaczniające 
pewne podobieństwa – pewien „wspólny mianownik” omawianych kultur. 

Obok takich wystaw nadal spotykamy w muzeach Europy ekspozycje boga-
te pod względem ilości i jakości merytorycznej (archaizmy, kontekst, zmiany itd.), 
prezentujące zbiory w sposób tradycyjny, ukazujący tzw. kultury danego obszaru17. 

 14 Collecting the World. Ciekawa i niosąca wiele danych dotyczących dziejów kolekcjonerstwa 
obiektów pozaeuropejskich niesie też ekspozycja poświęcona epoce Oświecenia [http://www.bri 
tishmuseum.org/visiting/galleries.aspx].
 15 Niektóre z galerii są sukcesywnie zamykane w związku z prowadzonymi aktualnie pracami 
renowacyjnymi ekspozycji. [http://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/press_rele 
ases/2016/Gallery_renovation_annouced.aspx].
 16 Museu National de Etnologia w Lizbonie.
 17 Porównaj na przykład: Dahlem Ethnologisches Museum i wystawy: East Asia; Muslim’s 
World, czy South See Exposition [Dahlem Ethnologisches Museum, http://www.smb.museum/muse 
en-und-einrichtungen/ethnologisches-museum/home.html].
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Przykładem mogą być dwa muzea niemieckie; Berlińskie Dahlem Ethnologisches 
Museum czy też Museum für Völkerkunde w Lipsku (Oddział Grassi Museum). Oba 
posiadając wielkie przestrzenie wystawiennicze prezentują etnograficzne obiekty 
pozaeuropejskie w podziale geograficznym, ukazując możliwie wiele obszarów pre-
zentowanej kultury, co pozwala zarazem wykorzystać imponujące ilościowo i jako-
ściowo zbiory18. Jednak zaznaczają się tu tendencje ukazania pewnego dynamizmu 
kultur, poprzez prezentacje następujących w nich zmian, polegających między in-
nymi na wykorzystywaniu do tworzenia przedmiotów użytkowych o tradycyjnym 
charakterze nowych technologii i materiałów19. Natomiast wystawy czasowe po-
święcone są często wybranym zagadnieniom i zawierają elementy porównania osią-
gnięć poszczególnych kultur w konkretnym, omawianym zakresie.

Ponieważ mówimy dotychczas o wielkich lub co najmniej dużych muzeach, 
posiadających bogate, stare (kolonialne) zbiory z zakresu etnografii świata, przyj-
rzyjmy się także znacznie mniejszemu muzeum, o historii podobnej do naszych, 
polskich placówek, a poświęconemu wyłącznie zbiorom pozaeuropejskich, czyli 
Naprstkowemu Muzeum w Pradze20. Jego stała wystawa dotyczy kultur Australii 
i Oceanii, prezentując zarazem zabytki z kolekcji Muzeum, do której trafiały obiek-
ty pozyskiwane przez badaczy i przekazywane z innych muzeów czechosłowackich, 
a następnie uzupełnianych zakupami i darami z prywatnych kolekcji21. Natomiast 
muzeum organizuje kilka razy do roku wystawy czasowe, o rozmaitym charak-
terze. Czasem oparte na własnych zbiorach, czasem na obiektach wypożyczonych, 
innym razem są to wystawy fotograficzne. Na pierwszy rzut oka – standard mu-
zealniczy. Warto jednak bliżej przyjrzeć się propozycjom z ostatnich lat. Mamy 
tutaj szereg wystaw będących efektem współpracy międzynarodowej Muzeum 
Narodowego22, czyli całe, użyczone przez inne muzea ekspozycje, albo prezenta-
cje obiektów przybyłych z zagranicy, łączonych ze zbiorami czeskich muzeów. Są 
to zarówno wystawy etnologiczne, jak archeologiczne i interdyscyplinarne23. 

 18 Zbiory Dahlem Ethnologisches Museum są obecnie przenoszone do zespołu muzealnego 
znajdującego się na tzw „Wyspie Muzeów”, a dotychczasowe ekspozycje kolejno zamykane.
 19 Porównaj na przykład: Dahlem Ethnologisches Museum i wystawy: East Asia; Muslim’s 
World, czy South See Exposition. [Dahlem Ethnologisches Museum, http://www.smb.museum/mu 
seen-und-einrichtungen/ethnologisches-museum/home.html]; czy też ekspozycje objęte tytułem: 
Rundgänge in einer Welt (Wycieczki w świat), prezentujace imponujące zbiory oddziału etnogra-
ficznego Grassi Museum (Museum für Völkerkunde) w Lipsku.
 20 Naprstkovo muzeum azjatyckich, afrykańskich i amerykańskich kultur w Pradze. [http://www.
nm.cz/Naprstkovo-muzeum/].
 21 Poprzednia ekspozycja dotyczyła między innymi zbiorów amerykanistycznych.
 22 Naprstkowe Muzeum jest oddziałem Muzeum Narodowego w Pradze. 
 23 Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu (luty 2016–wrzesień 2016), prezentująca obiek-
tyNarodowego Muzeum Afganistanu, będąca efektem współpracy międzynarodowej Muzeum; Říše 
středu (październik 2015–październik 2016), eksponująca piękno Chin, a oparta jest na zbiorach 
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Strona internetowa Muzeum informuje o sporej liczbie (kilka rocznie) wystaw 
czasowych. Zarówno tych prezentujących obiekty, jak ekspozycji fotograficznych. 
Bezwzględna większość ich poświęcona była wybranym obszarom i miała raczej 
tradycyjny charakter. Nieco odmienna i niewątpliwie interesująca, była ekspozy-
cja z roku 2014 – Čas zámořských objevů. na którą złożyły się obiekty z kilku 
muzeów czeskich [http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Vystavy-NpM/]. Ta 
zorganizowana na sporej przestrzeni wystawa prezentowała dzieje „odkrywania“ 
świata zamorskiego przez państwa Europy i wykorzystywała zarówno obiekty 
etnograficzne jak archeologiczne, historyczne i zabytki sztuki. Jej interdyscypli-
narność była jej niewątpliwym atutem24.

Odkrywania i poznawania świata dotyczy także stała wystawa w toruńskim 
Muzeum Podróżników [http://www.muzeum.torun.pl/strona-33-Muzeum_podro 
znikow_im_tony_ego_halika.html]. Tutaj jednak wykorzystano mieszaną – kontek-
stowo-estetyczną formę i koncepcję prezentacji obiektów pozaeuropejskich25. Po-
dróżowanie jest tu wiodącym wątkiem tak ekspozycji permanentnej jak całej ko-
lekcji. Natomiast poszczególne sale wystawowe są poświęcone rozmaitym kulturom, 
ludom i obszarom świata. W efekcie Muzeum pokazuje niewątpliwie różnorodność 
kulturową naszego globu, widzianą oczyma ludzi, którzy pozyskali prezentowane 
tu obiekty. Natomiast kulturom Dalekiego Wschodu poświęcone jest Muzeum w Ka-
mienicy pod Gwiazdą26. Pamiętajmy jednak, że nie są to muzea etnograficzne, a pla-
cówki o charakterze historycznym lub poświęcone historii sztuki27. Pora więc chy-
ba przejść do realiów naszego muzealno-etnograficznego podwórka.

Naprskowego Muzeum; České výzkumy v Súdánu (czerwiec 2015–listopad 2015), prezentujące efek-
ty badań Muzeum Narodowego w Pradze i egiptologów z Uniwersytetu Karola; Bhútán – země blízko 
nebe, (marzec 2015–listopad 2015). Wystawa prezentuje tkaniny ze zbiorów własnych oraz Królew-
skiej Akademii Włókienniczej; Ázerbájdžán – čarovná země ohně, (listopad 2014–luty 2015) prezen-
tująca obiektyNarodowego Muzeum Historii Azerbeidżanu, ilustrujące dzieje regionu od starożyt-
ności po wiek XIX; Země černých faraonů, (maj 2014–październik 2014), pokazywała efekty prac 
wykopaliskowych w Nubii, prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Sudanie; Wystawa fotogra-
ficzna – Hic sunt leones, ukazująca „ikoniczne” obrazy przyrody wschodnioafrykańskiej (maj 2014–
marzec 2015); Čas zámořských objevů, (listopad 2013–wrzesień 2014), skupiająca obiekty z rozma-
itych placówek, czasów i miejsc, a ukazująca czasy i zakresy odkrywania i poznawania świata. 
[http://www.nm.cz/Aktualni-vystavy/Archiv-1/].
 24 Natomiast dyskusyjne moim zdaniem było prezentowanie w dziale medycznym wystawy 
szczątków kostnych.
 25 Konieczne jest podkreślenie, że bardzo wiele muzeów, także nie etnograficznych prezentuje 
w swoich salach ekspozycje fotograficzne ukazujące obrazy z najrozmaitszych stron świata i kon-
tynentów. Trzeba także pamiętać o licznych wystawach archeologicznych, poświęconych najprze-
różniejszym krajom i kulturom.
 26 Oba muzea stanowią Oddziały Muzeum Okręgowego w Toruniu [http://www.muzeum.to 
run.pl/].
 27 Podobnie, jak Muzea Narodowe, które także posiadają ciekawe kolekcje pochodzące z krajów 
pozaeuropejskich, ale tworzą je i prezentują je w sposób charakterystyczny dla historii sztuki. Wy-
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Warto przypomnieć, że w pierwszych latach XXI wieku28 w polskich muzeach 
etnograficznych i regionalnych prezentowano co najmniej kilka stałych wystaw 
o tematyce pozaeuropejskiej i liczne ekspozycje czasowe omawiające inne niż eu-
ropejskie zagadnienia [Nadolska-Styczyńska 2011]. Obecnie, stałe wystawy etno-
graficzne o tematyce pozaeuropejskiej prezentuje nadal Muzeum Miejskie w Żorach29 
(Polskie poznawanie świata) [http://muzeum.zory.pl/pl/wystawy/wystawy-stale/obe 
cne-wystawy/tml.html], pokazujące poprzez dzieje polskiego podróżnictwa zróż-
nicowanie kulturowe świata. Czyni to, zestawiając te problematykę z wystawą re-
gionalną dotyczącą Śląska30, której otwarcie planowane jest na jesień bieżącego roku. 
Drugim muzeum, w którym możemy oglądać na wystawach stałych zbiory pocho-
dzące z innych obszarów świata, jest Muzeum Narodowe w Szczecinie: (Dzieci ma-
gii. Afrykańskie lalki i marionetki oraz Sztuka Afryki. Między maską a fetyszem, a także 
– W afrykańskiej wiosce). Jak widać wystawy szczecińskie są ekspozycjami proble-
mowymi, nie roszczącymi pretensji do pokazywania „całości” jakiejś kultury, sta-
rającymi się natomiast w ramach kontynentu lub regionu omówić wybrane aspek-
ty kultury, w tym wypadku dotyczące rozmaitych przejawów plastyki obrzędowej 
i ogólnie pojętego życia codziennego31. Warto wspomnieć, że Muzeum to posiada 
zbiory etnograficzne liczące ponad 12 tysięcy obiektów (co na polskie warunki jest 
liczbą znaczącą) i ilustrujące rozmaite kultury świata, ale w porównaniu z obiekta-
mi muzeów krajów kolonialnych, jest to nader skromna reprezentacja32.

W przypadku muzeum żorskiego zbiory są jeszcze mniejsze (około 3,5 tysiąca), 
pochodzące (tak jak zbiory szczecińskie) z obszarów: Afryki, Oceanii, Ameryki Po-

jątkiem jest Muzeum Narodowe w Szczecinie i niewielki zbiór etnografików pochodzących spoza 
Europy, przechowywany w Muzeum Etnograficznym – Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku.
 28 Do roku 2006.
 29 Jest to Muzeum regionalne, ale z dużymi zbiorami etnograficznymi.
 30 Muzeum żorskie zmieniło kilka lat temu siedzibę i realizuje obecnie kolejne wystawy stałe 
w nowej formie i zbudowane na nowych scenariuszach. Jednak główna misja muzeum nie uległa 
zmianom. O działaniach wystawienniczych i edukacyjnych tego muzeum, ze względu na jego niety-
powość (regionalność) i łączenie aspektów pozaeuropejskich i lokalnych z szeroką działalnością na 
rzecz dialogu międzykulturowego pisałam już przy rozmaitych okazjach wielokrotnie. Działalność 
tej placówki stała się też przedmiotem mojego wystąpienia podczas konferencji ICOM, jaka odbyła 
się w Tel Aviv i Jerozolimie w roku 2015. Tekst wystąpienia: „To recognize oneself while learning 
about Others. Activities of the Municipal Museum in Zory for the dissemination of knowledge re-
garding cultural diversity of the world” został złożony do druku u organizatorów spotkania.
 31 Wystawy czasowe realizowane przez oba muzea dotyczyły i dotyczą wybranych aspektów 
kultury i rozmaitych kontynentów. Niektóre mają charakter ogólny, ale część skupia się na wy-
branych aspektach kultury. Porównaj: [http://archiwum.muzeum.zory.pl/do-wypozyczenia.html; 
http://muzeum.szczecin.pl/wystawy/czasowe.html].
 32 Muzeum w Żorach posiada natomiast zbiór znacznie mniejszy, liczący około 3.000 zabytków 
pochodzących z obszarów pozaeuropejskich. Dla porównania, kolekcja British Museum, ilustrują-
ca jedynie kultury Afryki, Ameryk i Oceanii liczy 350.000 0biektów. [http://www.britishmuseum.
org/about_us/departments/africa,_oceania,_americas.aspx].
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łudniowej i Azji. Ekspozycja stała prezentuje je w sposób w miarę nowoczesny (aran-
żacje, prezentacje obiektów w systemie gablotowym i poza nimi, z wykorzystaniem 
multimediów i poszerzonych opisów), w postaci narracji dotyczącej dziejów pol-
skiego poznawania Świata. Wystawa dzieli się na pięć podstawowych części. Pierw-
sza – Rowerem i pieszo do Afryki, wskazuje na wielodyscyplinarność poznania tego 
kontynentu (badania etnologiczne, archeologiczne, dzieje i charakter badań po-
szczególnych ośrodków, sylwetki polskich podróżników i badaczy itd.). Druga – Świat 
to za mało, dotyczy instytucji historycznych prowadzących działania w obszarach 
pozaeuropejskich (m.in. Ligi Morskiej i Kolonialnej); literatury podróżniczej, miesz-
kańców Żor, którzy w jakiś sposób związani byli z polskim poznawaniem i opisywa-
niem świata itd. Trzecia, to Trzy kontynenty w jeden dzień, opisująca polskie działa-
nia etnologiczne i archeologicznych w Azji, Australii i Oceanii oraz w obu Amerykach. 
Kolejna, to „Palcem po mapie” ukazująca dzieje tego typu dokumentów, a ostatnia, 
to Muzealnik wyrusza w świat, ukazująca rozmaite aspekty poznawania kultur świa-
ta – od bajek, przez środowisko biologiczne, po gry interaktywne dotyczące strojów 
i ubioru. Całość jest także opisana i opracowana w formie prezentacji zamieszczonych 
na stronie internetowej Muzeum. [http://polskiepoznawanieswiata.pl/]. Jak widać, 
kultury pozaeuropejskie – ich różnorodność, specyfika, podobieństwa, są tutaj jed-
nym z elementów wystawy, która omawia rozmaite drogi i efekty polskiego podróż-
nictwa i badań naukowych prowadzonych w obszarach pozaeuropejskich.

W przypadku tej ekspozycji mamy zatem do czynienia z rozmaitym – tak 
tradycyjnym jak w miarę nowoczesnym podejściem do tematu. Może nie stawia 
się tu szczególnego nacisku na wspólnotę kondycji ludzkiej, jednak owa prezen-
tacja kultur pozaeuropejskich odbywać się będzie równolegle z wystawami po-
święconymi kulturze Śląska, co jest ważne, celowe, zgodne z założeniami i głów-
ną misją Muzeum. Ekspozycja włącza się także w nurt prezentacji „spotkania 
światów” , ukazując zakresy i sposób poznawania obszarów spoza Europy przez 
polskich badaczy, podróżników i instytucje rozmaitego typu.

Z kolei Muzeum Narodowe w Szczecinie prezentuje w sposób zróżnicowany 
trzy ekspozycje stałe. Na stronie internetowej Muzeum czytamy:

Wystawa Dzieci magii jest kolejną – po ekspozycjach W Afrykańskiej 
wiosce oraz Sztuka Afryki – między maską a fetyszem – stałą prezen-
tacją zabytków Czarnego Kontynentu w przestrzeni Muzeum Naro-
dowego w Szczecinie. Wszystkie tworzą wielopłaszczyznową pano-
ramę życia codziennego mieszkańców wybranych społeczności 
afrykańskich, ich sztukę rytualną, obrzędową oraz widowiskową. 
Podziały na sferę sacrum i profanum w Afryce nigdy nie są proste 
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i jednoznaczne – oba te obszary życia nieustannie się przenikają 
także w przestrzeni ekspozycji. 

Na wystawie Dzieci magii można podziwiać ok. 200 afrykańskich la-
lek teatralnych pochodzących z Mali, Nigru, Nigerii, Wybrzeża Ko-
ści Słoniowej, Togo, Beninu, Rwandy, Tanzanii, Demokratycznej 
Republiki Konga, Tunezji, Kamerunu, Kongo, Gabonu. Część z nich 
(Bozo i Bamana z Mali, Mbochi z Kongo oraz Hausa z Nigru i Nige-
rii) pokazana została w formie zainscenizowanych spektakli. [http://
muzeum.szczecin.pl/wystawy/stale/420-dzieci-magii-afrykanskie- 
lalki-i-marionetki.html].

Autorzy zdecydowali się w większości przypadków na teatropokrewny, lub 
mieszany sposób prezentacji. Na wystawie „W afrykańskiej wiosce” zabytki wy-
pełniają aranżacje zagród ludu Somba i Lobi oraz teren targowiska, a komentarze 
zawierają ogólne informacje o prezentowanych zjawiskach kultury. Pozostałe 
wystawy to prezentacje łączące system gablotowy z aranżacjami wolnostojących 
obiektów. Informacje dotyczące poszczególnych zabytków zawierają poszerzone 
dane dotyczące ich funkcji, co szczególnie podkreślone jest na ekspozycji doty-
czącej sztuki. Tak więc zwiedzający mają okazję poznać między innymi rozpla-
nowanie i wyposażenie domów wybranych ludów Sahelu, zobaczyć sposób, w jaki 
są noszone maski obrzędowe oraz zapoznać się z cechami formalnymi fetyszy 
i wizerunków przodków. Wszystkim maskom zaprezentowanym w kompletnych 
strojach towarzyszą opisy dotyczące ich szerszego kontekstu (funkcji, przynależ-
ności do tajnego stowarzyszenia itd.)33. Podobne informacje dotyczące kontekstów 
kultury towarzyszą innym obiektom sztuki. Warto zaznaczyć, że niektóre posta-
cie noszące maski przedstawione są w ruchu, towarzyszy im muzyka i film pre-
zentujący pochód masek u Dogonów. Natomiast wystawie Dzieci magii... towa-
rzyszą opisy dotyczące między innymi afrykańskiego teatru i technik animacyjnych, 
oraz tekst dotyczący darczyńców. Ponadto dwóm wybranym obiektom towarzyszą 
odnoszące się do nich opowieści34.

Jak widać, nie są to wystawy szczególnie nowatorskie w formie, ale mimo 
prezentacji teoretycznie już dzisiaj „niemodnych”, zrealizowanych kilka lat temu 
wystaw prezentujących modele zagród35 oraz prostych rozwiązań formalnych 

 33 Głównym celem autorów wystawy była chęć ukazania miejsca plastyki obrzędowej w życiu 
grup etnicznych Afryki. 
 34 Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować kolegom z obu wymienionych muzeów za 
konsultacje dotyczące najnowszych planów i realizacji. (Odnośna korespondencja znajduje się 
w archiwum autorki).
 35 Warto zaznaczyć, ze przez prezentowane aranżacje zwiedzający może przejść i dzięki temu 
poznać ich budowę nie tylko od zewnątrz, ale także od środka. 
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w przypadku wystawy dotyczącej sztuki36, na ekspozycjach możemy zobaczyć 
zarówno obiekty tradycyjne jak zupełnie współczesne, wskazujące na dynamizm 
przemian kultur Afryki, szeroko podkreślające konteksty kulturowe prezentowa-
nych obiektów i wybranych elementów kultury37. Wystawom towarzyszą infor-
matory składanki, uzupełniające informacje merytoryczne.

Ograniczam się w tych opisach do ekspozycji stałych chociaż mam świado-
mość organizowania przez te muzea także licznych ekspozycji czasowych, reali-
zowanych we własnych gmachach i poza nim, bowiem to ekspozycje stałe świad-
czą o obszarach zainteresowania muzeów. Są ich wizytówką.

Natomiast z materiałów internetowych wynika, że mimo posiadanych, ciekawych 
i licznych zbiorów, stałych ekspozycji dotyczących kultur pozaeuropejskich brakuje za-
równo w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, które ogranicza się do 
wystaw czasowych, a wspomniany „wspólny mianownik” ograniczyło de facto do pre-
zentacji strojów z rozmaitych stron świata [http://www.ethnomuseum.pl/archiwum-
wystaw.html] jak w muzeum krakowskim [http://etnomuzeum.eu/item,331.html]38. 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie nie zrealizowało w roku 2016 we własnych gmachach 
żadnej wystawy czasowej poświęconej problematyce pozaeuropejskiej. Natomiast Mu-
zeum warszawskie pokazało w roku 2016 cztery ekspozycje czasowe. Jedna prezento-
wała zbiory prywatne sztuki balijskiej (Magia i Sztuka Bali z kolekcji Krzysztofa Musiała), 
druga – prywatną kolekcję dotyczącą wybranych aspektów kultury Tuaregów (Błękitne 
Miraże. Świat Tuaregów w malarstwie Rissa Ixa i zbiorach Adama Rybińskiego)39. Trzecia 
była ekspozycją fotograficzną: Imaging Korea – Poza ludźmi, krainą i czasem. Czwarta 
dotyczyła pisma gruzińskiego, a uzupełniały ją elementy stroju i współczesna biżuteria40. 
Piątą, nietypową propozycją była prezentacja Ołtarz na dzień zmarłych, realizowana 
w listopadzie (2–28). W komentarzu do ekspozycji czytamy między innymi: 

Tegoroczny ołtarz poświęcony jest Polakom, którzy zginęli w trak-
cie konfliktów wojennych, ale nie tylko. Jest to również symbol 

 36 Chociaż aranżacja plastyczna ekspozycji jest jak na polskie warunki nietypowa. Jej inspirację 
stanowiły bowiem rysunki zaczerpnięte z tkanin korhogo z Wybrzeża Kości Słoniowej.
 37 Warto zaznaczyć, ze zarówno żorskie jak szczecińskie muzeum realizuje rocznie kilka wy-
staw czasowych. Tak we własnej siedzibie jak poza nią. Porównaj między innymi: [http://muzeum.
zory.pl/pl/wystawy/wystawy-czasowe/archiwum.html; http://muzeum.szczecin.pl/wystawy/czaso 
we/wydarzenie/286-tkaniny-afrykanskie-tradycja-i-zmiana.html].
 38 Warto przypomnieć, że Muzeum warszawskie posiada najliczniejszy w Polsce zbiór pozaeu-
ropejski, a muzeum krakowskie kolekcję nie tylko interesującą, ale i najstarszą, bowiem udało jej 
się przetrwać czasy wojny bez specjalnych strat [Nadolska-Styczyńska: 2011].
 39 Błękitne Miraże. Świat Tuaregów w malarstwie Rissa Ixa i zbiorach Adama Rybińskiego [http://
www.ethnomuseum.pl/archiwum-wystaw.html].
 40 Alfabet gruziński. Żywa kultura trzech systemów pisowni alfabetu gruzińskiego [http://www.
ethnomuseum.pl/archiwum-wystaw.html].
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tego, co łączy tak odległe kraje jak Meksyk i Polska, hołd dla ich 
mieszkańców. Dlatego też otwieramy ołtarz dla naszych odwie-
dzających i zachęcamy do przynoszenia zdjęć swoich najbliższych 
zmarłych i stawiania ich na tradycyjnej wycinance prowadzącej 
na ofiarę. Dzięki temu staną się częścią ołtarza, a my będziemy 
dumni mogąc uczcić ich pamięć [http://www.ethnomuseum.pl/
oltarz-meksykanski.html].

Była to chyba jedyna, choć wywołująca zrozumiałe dyskusje, próba poszu-
kiwania płaszczyzny wspólnych emocji i przeżyć reprezentantów rozmaitych 
kultur.

Od kilku lat większej wystawy pozaeuropejskiej nie zrealizowało także Mu-
zeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, które, mimo posiadanych kolekcji, 
od dłuższego czasu pokazuje we własnej siedzibie prawie wyłącznie zbiory wy-
pożyczane z innych placówek i kolekcji prywatnych41. Podobnie rzecz dzieje się 
w muzeum w Poznaniu, które co prawda w roku 2016 nadal prezentowało wysta-
wę stałą Rzeczy mówią, w sposób nowoczesny ukazującą możliwości interpreta-
cyjne i reinterpretacyjne kolekcji muzealnych, a zawierającą znaczącą liczbą 
obiektów ze zborów pozaeuropejskich, ale jedyną zrealizowaną tu wystawą cza-
sową poświęconą tematyce pozaeuropejskiej była ekspozycja wspomnianej po-
wyżej kolekcji balijskiej Krzysztofa Musiała: [http://www.mnp.art.pl/muzeum/
oddzialy/muzeum-etnograficzne/wystawy/archiwalne/cal/////20170107///1]. 

Na poznańskim placu boju pozostało zatem Muzeum Instrumentów Mu-
zycznych, ukazujące w sposób tradycyjny (gablotowy i geograficzny) zestawione 
ze sobą, obiekty pochodzące z rozmaitych kontynentów [http://www.mnp.art.pl/
oddzialy/muzeum-instrumentow-muzycznych/zbiory/], a w Warszawie – Muzeum 
Azji i Pacyfiku, które konsekwentnie prezentuje swoje kolekcje na wystawach 
stałych i czasowych, chociaż, tak jak Muzeum Podróżników, nie ma charakteru 
muzeum etnograficznego i często przedmiotem swoich wystaw czyni obiekty 
sztuki i czysto estetyczny aspekt prezentowanych dziedzin kultury. Jednak war-
to nadmienić, że jego ostatnia wystawa stała, poświęcona instrumentom mu-
zycznym pochodzącym z rozmaitych stron kontynentu pozwala na dokonywanie 
porównań kulturowych, a ekspozycje czasowe roku 2016, to wystawy fotograficz-
ne dotyczące Tybetu, Kirgistanu, Kalaszów z Hindukuszu; prezentacja dziejów 

 41 Trzeba jednak przyznać, że zarówno muzeum krakowskie jak łódzkie, organizowały wystawy 
„pozaeuropejskie” poza gmachem, w innych placówkach, a muzeum w Łodzi przymierza się do 
realizacji jesienią 2017 roku wystawy poświęconej dramatycznym dziejom swoich zbiorów poza-
europejskich. O historii tej kolekcji pisałam już wielokrotnie. Porównaj między innymi: [Nadol-
ska-Styczyńska 2005b, 2011, 2015].
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polskiego poznawania Azji i jej kultur (Polacy na Jedwabnym Szlaku) i wystawy 
malarstwa (Rytmy Bali. Twórczość Nyomana Gunarsy oraz ekspozycja indyjskiego 
malarstwa Madhubani): [http://www.muzeumazji.pl/wystawy-czasowe/#zakon 
czone]. Warta niewątpliwie uwagi jest także najnowsza wystawa czasowa, po-
święcona islamowi i rolom kulturowym, jakie przypisuje on kobietom i mężczy-
znom: Odkryte-zakryte. Mężczyzna i kobieta w tradycyjnych społecznościach muzuł-
mańskich. Uważam, że wystawa ta warta jest tutaj wspomnienia choćby ze względu 
na jej ponad-etniczny charakter oraz „gorący,” wieloaspektowy, trudny temat [http://
www.muzeumazji.pl/wystawy-czasowe/odkryte-zakryte-mezczyzna-kobieta-tra-
dycyjnych-spolecznosciach-muzulmanskich]42.

W świetle powyższego nasuwa się pytanie: dlaczego tak się dzieje? Dlacze-
go tematyka pozaeuropejska jest dzisiaj tak mało w gruncie rzeczy popularna? 
Dlaczego tak niewiele polskich muzeów posiadających zbiory o charakterze et-
nograficznym pochodzące z obszarów pozaeuropejskich prezentuje je na swoich 
stałych wystawach? Przecież nowe trendy muzeologiczne nie tylko nie zamyka-
ją tym kolekcjom możliwości wykorzystania ich potencjału, ale pokazują nowe 
ku temu ścieżki, na przykład w promowaniu dzisiaj ważnych i potrzebnych idei 
równości i dialogu międzykulturowego. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie 
bez przeprowadzenia długotrwałych i szczegółowych badań. Możemy jedynie 
przypuszczać, że zmiany organizacyjne i personalne, jakie nastąpiły w polskim 
muzealnictwie po roku 2006, zmieniły zasadniczo sposób patrzenia na zbiory 
etnograficzne pochodzące z innych kontynentów. Czy jest to jednak efektem pró-
by dostosowywania się placówek do zmiany paradygmatów: poszukiwania nowych 
dróg i sposobów prezentacji, funduszy, opracowywania nowych projektów itd.? 
A może uznano, że zamiast kilku słabszych ekspozycji, o tradycyjnym, ogólnym 
charakterze, lepiej przygotować solidnie jedną, ale świetną i dlatego zlikwidowa-
no stare prezentacje? Bardzo chciałabym, żeby tak było43. 

 42 Oczywiście nie omawiam tutaj wszystkich wystaw czasowych organizowanych w muzeach na-
rodowych posiadających zbiory sztuki Dalekiego Wschodu czy też muzeów specjalistycznych, w tym 
Włókiennictwa w Łodzi. Nie są to kolekcje o charakterze etnograficznym tylko artystycznym. 
 43 Niestety, mam pewne obawy, że może być to próba unikania potencjalnych problemów: kryty-
ki postkolonialnej i konieczności stawienia czoła problemom merytorycznym (partycypacji, wyboru 
estetycznej czy kontekstowej drogi interpretacji itd.) oraz niewątpliwie sporych nakładów pienięż-
nych. Trzeba także wziąć pod uwagę ewentualne możliwości unikania tematyki kłopotliwej lub być 
może nie najlepiej, w obliczu problemów uchodźczych, widzianej przez jakieś władze zwierzchnie. 
Podkreślam jednak, że są to jedynie moje przypuszczenia, nie podparte jeszcze badaniami, chociaż 
oparte na wieloletnich obserwacjach i znajomości realiów polskiego muzealnictwa. O najprzeróż-
niejszych uwikłaniach muzeów, ich osadzeniu w najrozmaitszych sieciach powiązań, zarówno tych 
ułatwiających jak utrudniających zachowanie jego tożsamości i pełnienie właściwych sobie ról, pi-
sała szeroko Katarzyna Barańska [Barańska 2013].
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Jak widać, trudno dokonać bardziej szczegółowej analizy porównawczej dzia-
łań polskich i charakteru aktywności muzeów etnograficznych Europy. I nie cho-
dzi tutaj tylko o zbiory – znacznie mniej liczebne i dające mniejsze pole do in-
terpretacji i działań porównawczych, ale także o zasadniczy brak materiałów, 
czyli wystaw stałych, które można poddać analizie. Na szczęście mamy przykła-
dy muzeów, które pomimo niezbyt licznych w porównaniu z muzeami europej-
skimi kolekcji, tworzą nowe ekspozycje, stale powiększając zbiory i prowadząc 
ożywioną działalność edukacyjną44. Może nie stanowią ich wystawy forpoczty 
najnowocześniejszych form i tendencji wystawiennictwa, ale ich prezentacje cał-
kiem dobrze wpisują się w nowe trendy i paradygmaty muzealnictwa etnogra-
ficznego o charakterze pozaeuropejskim. Odnajdujemy tu próby ukazania idei 
równości kultur45 oraz poszukiwania pewnych uniwersalnych cech kondycji ludz-
kiej. Ponadto wystawy pokazują konteksty kulturowe także w odniesieniu do 
prezentacji plastyki obrzędowej, a poruszane przez kilka muzeów dzieje polskie-
go poznawania świata i sposobów pozyskiwania zbiorów ilustrujących kultury 
pozaeuropejskie wskazują na otwartość i chęć mówienia wprost o tematach nie-
łatwych. Zatem – jakość merytoryczna tych wystaw nie odbiega w jakiś wyraźny 
sposób od tego, co możemy zobaczyć w muzeach zachodnich46.

Natomiast mnie osobiście rozczarowuje brak zainteresowania problematyką 
pozaeuropejską tych placówek, które posiadają interesujące zbiory i mogłyby re-
alizować naprawdę porywające ekspozycje, wykorzystując nowe trendy i postulaty 
Nowej Muzeologii. Szczególnie dokucza brak takiego działania w muzeach wielo-
działowych, w których istnieją możliwości prezentowania nie tylko wystaw tema-
tycznych, ale także ekspozycji ukazujących wielokrotnie już przywoływane podo-
bieństwa rozmaitych kultur świata47; które mogłyby stać się owymi pomostami 
„pomiędzy czasami i regionami, ludźmi i ich kulturami” [Barański 2008: 278].

 44 Myślę między innymi o wspomnianym już Muzeum Miejskim w Żorach, Muzeum Narodo-
wym w Szczecinie, czy też o Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Muzeum Podróżników, które co prawda 
zbiorów nie powiększa, ale cały czas stara się prezentować nowe ekspozycje czasowe o tematyce 
etnograficzne.
 45 Jednym z głównych założeń misji Muzeum Miejskiego w Żorach jest podejmowanie działań 
na rzecz promocji idei dialogu międzykulturowego.
 46 Ciągle u nas widoczne jest jednak niedofinansowanie tych placówek, ograniczające ich moż-
liwości ekspozycyjne.
 47 Można by tutaj postawić mi zarzut braku obiektywności, skupianiu się na wybranej, niety-
powej tematyce, braku obiektywnej oceny całościowych działań ekspozycyjnych naszych muzeów. 
Niewątpliwie prowadzą one bogatą i ciekawą działalność z zakresu etnologii Polski i Europy. Na-
tomiast tego typu działania nie są przedmiotem tego opracowania, w którym – zgodnie z tytułem 
– skupiam się wyłącznie na tematyce kultur pozaeuropejskich.
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Trzeba mieć jednak nadzieję, że sytuacja się zmieni, a pozaeuropejskość 
w polskich, nie tylko etnograficznych muzeach będzie widoczna i stanie się zno-
wu ważna. Także, a może przede wszystkim w kontekście bezwzględnej potrzeby 
ciągłego promowania idei tolerancji i dialogu międzykulturowego.
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Non-European Cultures in European museum

This article concerns ethnographic museums which posses in its collections non-European 
artifacts. The author discusses contemporary trends of ethnological museology and de-
scribes the expositions of selected European museums. Then, she discusses permanent eth-
nographic exhibitions, presented in Polish museums, concerning non-European cultures. 
The author gives a preliminary comparison between them and analogical expositions from 
Western Europe. She concludes that Polish permanent ethnographic exhibitions presenting 
non-European cultures do not differ materially from exhibitions performed in other Euro-
pean countries, and Polish organizers try (at least to some extent) to implement the ideas 
of the New Museum, although the volume of their collections represents only a few percent 
of the resources of the largest museums in Europe. Unfortunately, only two Polish museums 
display today permanent ethnographic exhibitions of non-European cultures. Others, de-
spite having their own collections, do not make them available to the public at present. They 
offer a limited number of temporary exhibitions that are, most often, prepared with artifacts 
from foreign, private collections. The author concludes with a question about the possible 
causes of such a state of affairs.

Keywords: Polish ethnological museums, non-European cultures collections and exhibitions
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Muzeum regionalne w zmieniającej  
się Europie – potencjał i oczekiwania1

Choć często myślimy i mówimy o „Europie ojczyzn”, nie ulega wątpliwości, 
że jest to też kontynent regionów. Nie chodzi tu jednak o utopijną w su-
mie koncepcję polityczną, zakładającą powszechną autonomię regionów 

jako podstawowych części składowych Unii. W ogóle zostawmy na boku, a przy-
najmniej na chwilę, kwestię zjednoczonej Europy. Zwróćmy natomiast uwagę na 
okoliczności, które trafnie scharakteryzowała Zofia Sokolewicz: 

(...) co najmniej od XIX wieku, naznaczeni symboliką walki o likwi-
dację imperiów i uzyskanie suwerenności przez wyłaniające się 
z nich państwa narodowe, jesteśmy skłonni patrzeć na Europę jako 
na ich zbiór. Co więcej i co gorsza, manipulowane przez państwo 
systemy edukacji utrwalają w świadomości obywateli przekonanie, 
że historie dzisiejszych państw możemy śledzić wstecz aż do pra-
początków (…), że ich rozwój ma charakter linearny. Tymczasem 
granice państw narodowych nie stanowią żadnej zapory dla kultu-
ry, a państwa narodowe nie są jedynymi jednostkami, które należy 
brać pod uwagę, mówiąc o różnorodności Europy, nawet jeżeli mó-
wimy tylko o jej politycznych instytucjach [Sokolewicz 2014: 38]. 

Ta śmiała opinia wskazuje (pośrednio), jak ważnymi instytucjami są muzea re-
gionalne. 

 1 Tekst ukazał się pierwotnie w „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego”, T. VIII, 2016, 
s. 34-48. Redakcja ZWAM dziękuje za zgodę na przedruk. 
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Za mapą polityczną Europy, kryją się różnego typu i pochodzenia regiony. 
Oczywiście w wielu dyskursach dominuje administracyjne ujęcie regionalizacji. 
Także w dyscyplinach społeczno-humanistycznych daje ono o sobie znać. Nawet 
rodzimi antropolodzy kulturowi coraz częściej przyglądają się pewnym procesom 
na terenach ujętych granicami administracyjnymi naszych województw lub po-
wiatów. Na tych terenach buduje się bowiem i realizuje politykę kulturalną, od-
wołując do tożsamości, pamięci, historii. Antropolodzy coraz chętniej śledzą, jak 
tego rodzaju procesy przebiegają na wyodrębnionych administracyjnie obszarach, 
jak wspomnianymi kategoriami operuje lokalna władza [por. Goszczyński, Knieć, 
Czachowski 2015]. Zresztą w większości chyba krajów europejskich regiony ad-
ministracyjne najwyższego szczebla wytyczone są obecnie z uwzględnieniem 
czynników kulturowo-historycznych. Dodajmy – co ważne - że są to regiony o róż-
nym stopniu formalno-prawnej (konstytucyjnej) autonomii. Jednak istnieją też 
w Europie nie ujęte granicami administracyjnymi obszary zamieszkałe przez 
mniejszości narodowe, stare grupy osadnicze, dawne prowincje o długiej historii 
politycznej, przemysłowe aglomeracje miejskie. Jeśli dodamy do tego, interesu-
jącą szczególnie antropologów i socjologów, kwestię świadomości odrębności 
regionalnej, stanowiącą refleks podzielanych przez mieszkańców wartości, wów-
czas ilość regionów niepomiernie wzrasta, rujnując przy okazji całkowicie nie-
które obiektywistyczne koncepcje. Ale i te regiony, które nazwalibyśmy „wymy-
ślonymi”, uzyskują coraz częściej muzealną reprezentację. W każdym razie 
regionów w Europie jest zdecydowanie więcej i są one inne niż te, o których in-
formuje Eurostat (swoją drogą Unia Europejska, kierując się potrzebami staty-
stycznymi, nakłada na kontynent kolejną siatkę regionów) [Pacuk 2004: 47-55]. 
W związku z tym połączenie muzeum regionalnego (jako określonego rodzaju 
placówki) w kontekście europejskim z regionalizacją w jednym, wybranym ujęciu, 
jest zadaniem karkołomnym i skazanym na niepowodzenie. Jak trafnie zauważył 
Jacek Bednarski w wydanej niedawno przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 
pracy zbiorowej Regiony i regionalizmy w Europie: „Pojęcie »region« ma dziś wła-
ściwie charakter worka bez dna” [Bednarski 2014: 15]. Różnorodność regionów 
jest generatorem wielości znaczeń przypisywanych muzeom. Muzeum regional-
ne (niżej spróbujemy je zdefiniować) jest czymś innym dla mieszkańca regionu 
autonomicznego, czymś innym dla mieszkańca regionu ubiegającego się o auto-
nomię (bo w Europie i takich nie brakuje), czymś innym dla przedstawiciela mniej-
szości narodowej bądź etnicznej, któremu zależy aby jego etnos był tam repre-
zentowany, lub gdy placówka jest powołana właśnie do tego aby kulturę owej 
mniejszości dokumentować i przedstawiać. Tutaj zapewne przeważałaby rola 
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i znaczenie muzeum jako „bastionu tożsamości” czy może – łagodniej rzecz uj-
mując - miejsca gromadzącego materialne i niematerialne znaki tożsamości et-
nicznej. Wspomniane okoliczności stymulują rozwój muzealnictwa, choć czasa-
mi generują też pewne napięcia Licznych przykładów dostarczają dzieje 
muzealnictwa skansenowskiego w Europie, a nikt przecież nie zaprzeczy, że mu-
zea na wolnym powietrzu – zresztą nie tylko etnograficzne - zasługują na miano 
muzeów regionalnych [Czajkowski 1984: 51-57; Mędrzecki 2011: 259-264]. 

Najwyższa pora zmierzyć się z problemem definicyjnym. Zdaniem Stanisła-
wa Waltosia, muzea regionalne to takie, które opowiadają o regionie. Autor ten 
proponuje, aby terminy takie jak: region, kraina, ziemia czy mała ojczyzna po-
traktować w tym wypadku synonimicznie. Takie ujęcie sprawia, że idea muzeum 
regionalnego staje się elastyczna w obliczu zasygnalizowanej wyżej wielości kon-
cepcji podziałów regionalnych w Polsce i Europie [Waltoś 2010: 66]. S. Waltoś 
uważa, że podstawę potraktowania danej placówki jako regionalnej stanowi pro-
gram i profil działalności. Podobne sądzi Marian Sołtysiak, zdaniem którego: 
„wystarczy najprostsze kryterium – zapis w statucie, nakładający lub nie, obo-
wiązki na rzecz regionu i to niezależnie od nazwy placówki i stosunku do wła-
snego rodowodu” [Sołtysiak 2010: 98]. Struktura muzeów regionalnych zdaje się 
być pochodną ich metryki. Najstarsze muzea tego rodzaju: 

(...) w swojej strukturze programowej mają rodowód oświeceniowy. 
Mieści się w niej natura i historia oraz wzory zachowań wybitnych 
jednostek. Łączy się z nimi również biblioteka i archiwum (…). Pro-
gram taki zdecydował o osiemnastowiecznym muzeum narodo-
wym, który poza kilkoma przykładami, nie dał się utrzymać, wobec 
czego został przejęty w XIX wieku przez muzea regionalne, których 
zasięg i mniejsza skala instytucji zdawały się budzić w tym wzglę-
dzie nadzieje realizacji [Mansfeld 2007: 115]. 

Dodajmy, że z pierwotnych działów historycznych wyodrębniały się w ciągu de-
kad działy etnograficzne, archeologiczne i sztuki. O europejskim charakterze 
takiej koncepcji wspomina Zdzisław Żygulski (jun.) w monumentalnym dziele 
Muzea na świecie, definiując muzea regionalne „w ciągu zstępującym” jako pla-
cówki „będące jakby muzeami narodowymi w małej skali” [Żygulski 1982: 86]. 
Dodajmy jednak, że podczas gdy muzea narodowe, lokowane w stolicach lub in-
nych centrach życia społecznego, politycznego, naukowego, gospodarczego i kul-
turalnego przechodziły żmudny okres otwierania się na szeroką publiczność, 
muzea regionalne od samego początku: „»dotarły pod strzechy« i umożliwiły 
szeroki dostęp do zabytków i dzieł sztuki” [Midura 2010: 37]. Wraz z rozwojem 
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ilościowym muzeów (w tym także regionalnych) rozszerza się ich różnorodność 
formalna. Dziś wcale nie muszą to być muzea wielodziałowe stanowiące minia-
tury muzeum narodowego w jego pierwotnej koncepcji. Przeciwnie, mogą to być 
muzea specjalistyczne prezentujące np. konkretny rodzaj wytwórczości tradycyj-
ny dla danego terenu, gałąź gospodarki lub zjawisko przyrodnicze tylko tu wy-
stępujące. Tak czy inaczej, mówiąc i myśląc o muzeach regionalnych, mamy na 
względzie muzea zanurzone w lokalności. 

Warto jednak zwrócić uwagę na inną perspektywę, która otwierałaby moż-
liwość mówienia o każdym muzeum w kontekście regionalnym. Zauważmy, że 
nawet muzealne „molochy” osadzone są także lokalnie i regionalnie. Otwierając 
swoje podwoje przy konkretnej ulicy lub placu, urozmaicają ofertę kulturalną 
jakiegoś miasta i regionu, którego jest ono stolicą. Stają się elementem miejsco-
wym, lokalnym, charakterystycznym. Współtworzą genius loci. Dobry przykład, 
to uruchomione w 1997 roku, jako część sieci fundacji, Muzeum Salomona Gug-
genheima w Bilbao2. Placówka znalazła swoją siedzibę w specjalnie zaprojekto-
wanym przez Franka Gerry’ego budynku, który sam w sobie stanowi nie lada 
atrakcję architektoniczną. Niezależnie od wątpliwości co do tego czy ze zbiorów 
dałoby się skonstruować narrację na temat baskijskiej historii, tożsamości bądź 
kultury oraz czy w ogóle ktoś chciałby taki przekaz zbudować, to jednak o muzeum 
tym bardzo często mówi się jako atrakcji Kraju Basków. Powiada się, że placówka 
wpływa korzystnie na wizerunek regionu i jego potencjał turystyczny, oraz że 
bryła i charakter muzeum nawiązuje do nowoczesnego charakteru gospodarki tej 
części Półwyspu Iberyjskiego, która wydostała się w l. 90. XX w. z pofrankistow-
skiej zapaści. Tak czy inaczej mamy do czynienia z muzeum sztuki współczesnej, 
silnie wmontowanym w region, choć wcale o nim nie opowiadającym [Ciecho-
cińska 2007: 82-83]. Nie brak też polskich przykładów. Czy Europejskie Centrum 
Solidarności, zaliczane do największych historycznych muzeów narracyjnych 
w kraju, nawiązujące swoimi zbiorami, ekspozycją i przesłaniem do idei uniwer-
salnych-ogólnoeuropejskich, nie jest jednocześnie placówką regionalną w zapro-
ponowanym tu holistycznym ujęciu?

Zauważmy wreszcie i to, że w muzeach pracują specjaliści, którzy z reguły 
są mieszkańcami jednego miasta bądź jego najbliższej okolicy. Zwraca na to uwa-
gę w kontekście muzealnictwa regionalnego Przemysław Owczarek: 

(...) wewnętrzne życie muzeum nie jest samowystarczalną enklawą, 
lecz właśnie częścią społeczności lokalnej. Pracujący w nim ludzie 

 2 Pozostawmy na boku kontrowersje związane z zarządzaniem oraz polityką muzealną i ko-
lekcjonerską Fundacji [Clair 2009: 49-54].
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wnoszą do niego cały bagaż społecznych interakcji (…). Od budyn-
ku (miejsca), przez ludzi, po eksponaty i program działania, mu-
zeum stanowi pewną rzeczywistość będącą ważną cząstką regionu, 
o którym »opowiada« jego działalność [Owczarek 2013: 9]. 

Zgadzając się całkowicie z tą opinią, można jednak powiedzieć, że nawet jeśli 
regionalna misja nie jest zapisana w statucie muzeum, to i tak jego pracownicy, 
zbiory, budynek stanowią część regionu. Muzea sztuki nowoczesnej, techniki, 
sportu, literatury, muzyki a nawet przestrzeni kosmicznej nie muszą opowiadać 
o regionie aby stać się elementem współczesnej narracji na jego temat. Podkre-
ślając regionalne znaczenie każdego muzeum, powróćmy jednak w dalszej części 
rozważań do jego klasycznej formy – placówki opowiadającej o regionie i traktu-
jącej to zadanie jako rodzaj misji. 

Jak można określić rolę placówki tego typu w kontekście europejskim? Insty-
tucje te mają oczywiście chronić dziedzictwo i promować (regionalną) różnorodność 
w myśl hasła przyjętego i promowanego przez UNESCO. W Europie, która próbuje 
się – nie bez problemów – jednoczyć (ostatnio możemy nawet odnieść wrażenie, 
że się rozpada) hasło to nabiera szczególnego znaczenia. Różnorodność kulturowa 
naszego kontynentu nie jest sama w sobie czymś wyjątkowym. Azja wydaje się 
przecież znacznie bardziej różnorodna, podobnie zresztą jak pozostałe części świa-
ta. W Europie jednak od pół wieku realizowany jest projekt, w ramach którego 
szacunek dla różnorodności uczyniono gwarantem pokoju i kluczem do zamożno-
ści, a wszystko pod hasłem integracji. Trzeba przyznać, że to jedno z ambitniejszych 
przedsięwzięć społeczno-politycznych jakie kiedykolwiek realizowano na tym kon-
tynencie. Jednak integracja niejedno ma imię i przyjmuje rozmaite oblicza. To nie-
chciane i najczęściej piętnowane w kontekście kultury wcale nie sprzyja kultywo-
waniu różnorodności. Oznacza bowiem ujednolicenie i uniformizację, w tym także 
wzorów kulturowych, stylu życia oraz języka – głównego nośnika treści kulturowych, 
czasem wręcz z kulturą utożsamianego.

Problem w tym, że projekt integracji europejskiej, obejmujący bogate kraje 
ale i rozszerzający strefę względnego dobrobytu, jest od swego zarania przede 
wszystkim konceptem politycznym realizowanym w przestrzeni ekonomicznej 
[Sokolewicz 2014: 40]. Od samego początku realizacja tego projektu wiązała się 
z integracją gospodarczo-prawną prowadzoną w duchu unifikacji. Sferę kultury 
pozostawiono w gestii poszczególnych krajów, zapewniając jednak finansowe 
wsparcie rozmaitych przedsięwzięć. Gdy obserwujemy ujednolicone prawo, prze-
pisy, a w końcu i walutę, hasło integracji w obrębie kultury wzbudza wiele obaw, 
niejasności i podejrzeń. Muzea regionalne wychodzą naprzeciw integracji jako 
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idei wzajemnego poznania, nie zaś unifikacji. Pomagają przywrócić oblicze inte-
gracji jako procesu niezagrażającego kulturom regionalnym. Tu istotną rolę od-
grywa zarówno kwestia co i jak muzeum pokazuje, jak również czy, jak i gdzie 
wychodzi ze swoim przesłaniem na zewnątrz. Ów potencjał muzeów regionalnych 
jawnie wykorzystywany jest wówczas, gdy powierzane są im zadania związane 
z promocją i reprezentowaniem regionu za granicą. Władze samorządowe wyż-
szych szczebli w krajach europejskich (nie tylko tych będących członkami Unii) 
prowadzą coraz śmielszą politykę promocyjną licząc na napływ turystów i inwe-
storów. Porozumienie i współpraca możliwe są tylko w warunkach wzajemnego 
poznania, czyli wymiany informacji na swój temat. W wymiarze społecznym, ta 
informacyjna funkcja muzeów regionalnych ma wyjątkowe znaczenie wówczas, 
gdy placówka tworzy sieci z innymi muzeami, szczególnie na pograniczach mię-
dzypaństwowych, gdy ludzi po obu stronach granicy wiele łączy, mają wspólne 
troski i pragnienia. Zamieszkują przecież często te same łańcuchy górskie (choć 
różne zbocza), przeciwległe brzegi tej samej rzeki lub dalszy jej bieg. Wówczas 
muzea sprzyjają wzajemnemu poznaniu, które może się przełożyć na jakość i cha-
rakter codziennych relacji i kontaktów. Muzea regionalne mogą tworzyć wspólny 
bilans tego co dzieli i łączy. Mają możliwość ustalenia na ile jesteśmy do siebie 
podobni, a na ile się różnimy i co z tego wynika. Trzeba w końcu wspomnieć i o nie-
rzadkich sytuacjach, gdy muzea regionalne wyznaczone zostają do tego aby re-
prezentować jakiś kraj – jego tradycje i kulturę podczas międzynarodowych targów, 
wystaw, festiwali, choć istnieje wówczas niebezpieczeństwo ustereotypizowania 
i zbanalizowania kulturowego wizerunku [Samsel 2003: 113-120]. 

Innym wyzwaniem jest aktualność owego obrazu. Czy muzea regionalne 
portretują region z uwzględnieniem zestawu trosk i dylematów nurtujących jego 
mieszkańców lub listy osiągnięć, którymi region szczyci się obecnie. To pokazy-
wanie aktualnych problemów oraz procesów zachodzących w regionie, jest nie-
zwykle istotne, właśnie w kontekście integracji, czyli wzajemnego poznawania. 
Jeśli muzea regionalne ograniczą się do prezentacji obrazów przeszłości, komu-
nikat na temat jego współczesnych mieszkańców będzie mało czytelny i mało 
wiarygodny. To trochę tak, jakbyśmy na pytanie o to kim jesteśmy, pokazywali 
album z pożółkłymi zdjęciami. Owszem – można od tego zacząć, ale nie można 
na tym poprzestać. Zdaniem Katarzyny Barańskiej: „właśnie przeoczenie teraź-
niejszości może być jedną z przyczyn niektórych niepowodzeń muzeów” [Barań-
ska 2010: 122]. Znamienne, iż uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych w ramach 
I Kongresu Muzealników Polskich zorganizowanego w 2015 roku w Łodzi, narra-
cje na temat współczesności określili jako jeden z wyznaczników nowoczesności. 
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Nawet rolę multimediów określili jako drugorzędną w obliczu potrzeby stworze-
nia takiej narracji która: „zachęci widza do refleksji nie tylko nad tym co minio-
ne, ale także nad tym co współczesne, tak jak problemy społeczne, istotne wyda-
rzenia, twórczość artystyczna” [Gałęza 2015: 88]. Nowoczesne muzeum to takie 
które nawiązuje do współczesności, a nie takie, które nafaszerowane jest multi-
mediami [Nadolska-Styczyńska 2015: 43-52]. Tylko nie odwracając się od teraź-
niejszości muzea regionalne mogą zaistnieć jako przestrzeń budowania społecz-
nego konsensusu. Takie instytucje są potrzebne. Wiele narodów europejskich 
wydaje się dzisiaj podzielonych wewnętrznymi sporami natury światopoglądowej, 
politycznej, ideologicznej. Podzieleni są Polacy, między innymi na tle prefero-
wanego modelu polityki historycznej, ale i Brytyjczycy, których połowa chce wyj-
ścia z Unii a druga połowa chce w niej pozostać. Podzieleni są Niemcy w kwestii 
traktowania uchodźców. Podzieleni są Grecy na temat sposobów radzenia sobie 
z kryzysem gospodarczym. Podzieleni są Francuzi zastanawiając się jaki model 
wielokulturowości zastosować w polityce wewnętrznej. W każdym z krajów cho-
dzi trochę o coś innego, ale te podziały mają przecież swoje lokalne oblicza. Mu-
zea regionalne powinny brać udział w tych trudnych debatach.

Generalnie muzea regionalne, lokowane gdzieś na prowincji, będąc blisko 
ludzi i ich spraw, mogą wziąć udział w łagodzeniu, hamowaniu, neutralizowaniu 
lub oswajaniu negatywnych zjawisk związanych z procesami globalizacyjnymi. 
W naszej części Europy jednym ze skutków ubocznych procesów globalizacyjnych 
jest niski poziom kapitału społecznego. Po 1989 roku mieszkańcy dawnego „blo-
ku wschodniego” zniechęceni do wspólnej własności i kolektywnych przedsięwzięć, 
zapragnęli nasycić się smakiem autonomii wyboru. Zaczęli podążać własnymi 
drogami – rzadko kiedy w grupie. Odwrócić ten trend jest obecnie trudno. Na 
przeszkodzie stoją bowiem globalne media lansujące narcystyczne wzorce oso-
bowe i wysoce zindywidualizowane, spersonalizowane formy egzystencji.

Kapitał społeczny jest tym, czego muzeum potrzebuje, ale i tym, co samo jest 
w stanie wytworzyć o ile zdobędzie zaufanie mieszkańców regionu jako placówka 
wiarygodna, dostępna, otwarta na propozycje z zewnątrz, aktywna w dziele kształ-
towania wartościowych postaw i zachowań. Jednak tu wypada przyznać, że mu-
zealnictwo w Europie środkowo-wschodniej funkcjonowało przez dłuższy czas 
poza głównymi nurtami przemian muzeologicznych, które miały na uwadze bu-
dowanie kapitału społecznego [Janus, Kawęcka 2013: 95-104; Barańska 2013: 113-
134]. Hasła nowej muzeologii oraz zwrotu partycypacyjnego docierały tu z opóź-
nieniem, choć nie można zarzucić polskim muzealnikom, że nie podejmowali i nie 
podejmują prób realizacji zawartych tam postulatów [Dypa 2012: 203-218]. 
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Elementy tradycji i dziedzictwa, czyli treści zdeponowane w muzeach, moż-
na z powodzeniem wykorzystać w procesie budowania kapitału społecznego. 
Muzealia i opowieści z nich skonstruowane to „zmaterializowana tożsamość” 
[Tomaszewski 2010: 15]. Mieszkańcy świadomi dziedzictwa regionu, sami skłon-
ni są do angażowania się w proces przekazywania tradycji w ramach np. ruchu 
stowarzyszeniowego. Są bardziej skłonni do współpracy z władzą w zakresie wy-
boru wizji przyszłości i korzystania z mechanizmów demokracji, chętniej korzy-
stają z oferty instytucji kultury i edukacji. W takich warunkach władza lokalna 
może liczyć na szersze demokratyczne uprawomocnienie swoich działań. Można 
powiedzieć, że utożsamianie się mieszkańców ze swoim regionem, w znacznym 
stopniu warunkuje sprawną organizację życia społecznego na danym terenie, 
służy realizacji doraźnych działań w sferze publicznej i wpływa korzystnie na 
mechanizm społecznej mobilizacji [Potoczek b.r.: 41-55]. 

Obok kapitału społecznego – a raczej jego braku – inną bolączką współcze-
sności są tak zwane problemy tożsamościowe. Powiada się, iż to właśnie nasile-
nie zjawisk kojarzonych z globalizacją leży u podstaw kryzysu tożsamości. Mo-
bilne jednostki, zmieniając miejsca i środowiska, zmuszane są do częstego 
negocjowania i konstruowania autodefinicji. To zadanie niełatwe, grożące po-
czuciem wyobcowania i zagubienia. Skrajnym zjawiskiem kojarzonym z globali-
zacją, jest oikofobia (z gr. oikos – dom + phobos – strach) [Scruton 1995: 41-55]. 
Oikofob to ktoś, kto zapytany skąd pochodzi wyda się skrępowany, zakłopotany 
i poirytowany koniecznością udzielenia odpowiedzi. Uzasadnia on np. własne 
niepowodzenia zawodowe lub towarzyskie w metropolii, pochodzeniem z małe-
go miasta lokowanego gdzieś na prowincji, podczas gdy źródła problemów mogą 
leżeć gdzie indziej. Oikofob to – w jakimś sensie - człowiek stracony dla regionu 
z którego pochodzi. Nie będzie go promował ani w żaden inny sposób wspierał. 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie on umiał zakorzenić się także 
w nowym miejscu. Przyczyn takiej postawy może być wiele. Główną wydaje się 
być presja otoczenia, jednak z całą pewnością to także nieznajomość rodzimego 
dziedzictwa kulturowego [Kasprzyk 2011: 258-267]. Muzea regionalne krzewiąc 
w najbliższym środowisku wiedzę na temat lokalnych dziejów, tradycji i osiągnięć, 
pomagają oddalić postawy oikofobiczne. Tym istotniejsze jest aby robiły to sku-
tecznie, wychodząc ze swoją ofertą wystawienniczą i edukacyjną na zewnątrz – 
szczególnie do ludzi młodych - lub z sukcesem nakłaniając mieszkańców regionu 
aby przekroczyli muzealne progi.

Część europejczyków samodzielnie poszukuje „kontaktu” z przeszłością. Dla 
nich oferta muzeów regionalnych ma znaczenie wyjątkowe i jest przedmiotem 
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stałego zainteresowania. Nie chodzi tu jednak o regionalistów lecz osoby, dla 
których muzeum zapewnia rodzaj ukojenia w czasach rozmaitych dyskomfortów 
spowodowanych tempem życia i przemian. Mowa tu o zjawisku muzealizacji sta-
nowiącej element szerszego procesu zwrócenia się współczesnych społeczeństw 
ku przeszłości. Zagadnieniu temu wiele miejsca poświęcił w swoich pracach nie-
miecki filozof Hermann Lübbe a także (bardziej pośrednio) francuski historyk 
Pierre Nora. Otóż w ujęciu tego pierwszego: 

Nasze zwrócenie się ku przeszłości, nasza kwitnąca kultura histo-
ryczna, spełniają funkcję kompensującą w stosunku do przytłacza-
jących nas doświadczeń utraty poczucia kulturowej swojskości, 
spowodowanych tempem przemian (…). Wraz z dynamiką cywiliza-
cyjnych procesów modernizacji wzrasta jednocześnie komplemen-
tarnie konieczność wysiłków mających na celu uobecnienie prze-
szłości [Lübbe 1991: 11, cyt. za: Korzeniewski 2004: 27-28]. 

P. Nora z kolei mówi o nadejściu „ery upamiętnienia” i „obowiązku pamięci”, tak-
że związanej z poczuciem straty. W tych okolicznościach: 

ujawnia się w sposób niejako konieczny tęsknota za formami kon-
taktu z przeszłością właściwymi dla wcześniejszych formacji spo-
łecznych. Im więc, wraz z rozwojem nowoczesności, tempo zmian 
jest większe, tym bardziej dojmująca staje się potrzeba podjęcia 
komplementarnych poszukiwań sposobów żywego kontaktu z prze-
szłością [Korzeniewski 2004: 28]. 

Zjawiska związane z pojęciami muzealizacji i ery upamiętnienia mają jednak cha-
rakter typowo nowoczesny. Niemożliwy jest bowiem powrót do przeszłości i kon-
taktu z nią jaki był udziałem społeczeństw tradycyjnych. Niektórzy badacze twierdzą 
nawet, że historyzacja prowadzi wręcz do odhistoryzowania. Dobry przykład stano-
wią niekiedy rekonstrukcje historyczne, o których już wiele i krytycznie pisano [Na-
dolska-Styczyńska 2014: 113-125]. Muzealizacja ma za zadanie i może kompenso-
wać poczucie utraty kulturowej swojskości. Jest odpowiedzią na problem ubocznych 
skutków postępu związanego z modernizacją. Zmniejsza się dystans czasowy mię-
dzy tym co nowe a tym co stare, następuje zagęszczenie innowacyjności w czasie. 
P. Nora twierdzi, że „przyspieszenie historii” powoduje powstanie sytuacji nieczy-
telności i utrudnia samoidentyfikację. Nie potrafimy rozpoznać się w przeszłości 
a przyszłość staje się wielką niewiadomą. Konsekwencją jest muzealizacja i różne 
jej przejawy od gromadzenia śladów przeszłości po modę na antyki. Zwraca się 
uwagę na tzw. „efekt Marinettiego” polegający na tym, że wraz ze wzrostem nowo-
ści na jednostkę czasu maleje wartość tych nowości. To również sprawia, że sięgamy 
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chętniej po to co stare, tradycyjne, sprawdzone [Korzeniewski 2004: 31-32]. Według 
uczonych istnieje także pewien pułap wytrzymałości kondycji ludzkiej na zmiany. 
Jest on związany z tożsamościowymi potrzebami człowieka. Ilość osób u których 
ten pułap bywa przekroczony dramatycznie rośnie. „Nowoczesność broniąc się przed 
samodestrukcją grożącą z powodu zbyt dużego tempa zmian, sprzecznego z potrze-
bą zakorzenienia człowieka, zwraca się ku przeszłości poszukując w niej koniecznych 
kompensacji” [Korzeniewski 2004: 33]. Można powiedzieć, że muzea regionalne 
wspierają jednostki odczuwające opisany wyżej dyskomfort i niepokój, gdyż – co 
było wyżej podkreślane parokrotnie – są blisko społeczeństwa, obywateli, ich domów, 
miejsc pracy i nauki. Pokazują też „świat za oknem”, a więc potencjalnie bardziej 
zrozumiały także w przypadku narracji historycznej.

I ostatnia kwestia. Obecnie uważa się, że dbałość o zachowanie dziedzictwa 
i rozwój instytucji kultury pozostaje w ścisłym związku ze stanem kondycji spo-
łecznej i gospodarczej danego terytorium. Na takim przeświadczeniu opiera się 
idea zrównoważonego rozwoju. Między kapitałem społecznym, silną tożsamością 
i prężną gospodarka istnieje rodzaj sprzężenia. 

Inwestycja w kulturę jest długoterminowa i obliczona na zysk inaczej wymier-
ny: przemianę świadomości. Zaś wykształcone i kulturalne społeczeństwo stanowi 
rozwinięty kapitał, który ma niepośledni wpływ na formowanie silnej tożsamości 
i wyższych potrzeb, a zatem w sposób niebanalny wpływa na samą lokalną i ponad-
lokalną gospodarkę. W tym kontekście rola muzeum regionalnego jawi się jako 
niezbędne ogniwo w łańcuchu lokalnej kultury. Przy czym antropologia widzi oczy-
wiście ekonomię i jej przedmiot – rynek – jak składniki wchodzące w skład szeroko 
rozumianej kultury, a nie byty wobec niej nadrzędne [Owczarek 2013: 6].

Widz muzealny to dziś uczestnik i partycypant pragnący doświadczać i prze-
żywać a nie tylko dowiadywać się. Członek społeczeństwa informacyjnego to 
także nowy widz w muzeum. Bywa uzależniony od postępu technologicznego 
wybiera więc poznanie sensualne – zmysłowe zamiast intelektualnego [Nieza-
bitowski 2015: 123]. Muzeum regionalne pojmowane i kreowane jako atrakcja 
turystyczna oraz miejsce, któremu nieobce są nowoczesne technologie wychodzi 
naprzeciw tym tendencjom. Wydaje się jednak, że aby muzeum regionalne nie 
wyzbyło się swojej tożsamości, jednocześnie nadal służąc mieszkańcom regionu 
a nie tylko turystom i „gadżeciarzom”, musi być spełnionych kilka warunków.

Nowoczesne zarządzanie muzeum powinno uwzględniać kulturową tożsamość 
mieszkańców regionu i dopiero na tej podstawie powinno się budować misje, stra-
tegie projektowe, dobierać partnerów [Podsiadło 2009: 106]. Ideałem jest sieć 
obejmująca nie tylko inne placówki kultury – takie jak galerie, teatry, filharmonie 



Muzeum regionalne w zmieniającej się Europie – potencjał i oczekiwania 141

czy kina, ale także stowarzyszenia i fundacje oraz firmy z branży hotelarskiej, ga-
stronomicznej a nawet transportowej. Dzięki usieciowieniu oferta turystyczno-
kulturalna staje się szersza, kompleksowa, a region bogatszy. Istotą zarządzania 
jest generowanie synergii. Dzięki usieciowieniu wzrasta także kapitał społeczny, 
gdyż pracownicy sektora kultury wchodzą w interakcje, wspólnie projektują i re-
alizują rozmaite cele wraz ze społecznikami i przedsiębiorcami. Muzeum nie może 
wpaść w pułapkę naśladownictwa, uproszczeń, prymityzowania treści w pogoni 
za odbiorcą. W imię poprawności politycznej nie może się odwracać od kontro-
wersyjnych mód i kierunków, a w imię uatrakcyjnienia turystycznego nie może 
zapominać o najbliższym środowisku i jego mieszkańcach. Kluczem do sukcesu 
muzeum regionalnego jest jak się wydaje: „Zdiagnozowany stan kulturowej toż-
samości regionu, zlokalizowane kanały komunikacji społecznej i określenie stra-
tegii muzeum w zarządzaniu i ukierunkowanym rozwoju, generowanie sieci lo-
kalnych powiązań między organizacjami” [Podsiadło 2009: 158].

Tysiące placówek europejskich, które pretendują do miana muzeów regio-
nalnych to najlepszy dowód, że różnorodność europejska nie jest gołosłowiem. 
Muzea regionalne wyrażają wolność ludzi zamieszkujących ten kontynent. Pla-
cówki te są instytucjami, za pomocą których mieszkańcy regionów mogą kształ-
tować własny wizerunek. Pytanie na ile mieszkańcy mają wpływ na to co i jak 
eksponowane jest w muzeach, pozostaje kwestią otwartą. W grę wchodzi tu bo-
wiem cały szereg zasadniczych czynników - od formalnego osadzenia muzeów, 
przez lokalne i ponadlokalne standardy demokracji, programy edukacyjne na 
poziomach podstawowych, aż po wrażliwość muzealników i ich umiejętność ko-
munikowania się z lokalną społecznością. Nie bez znaczenia są także warunki 
pracy muzealników, właściwe ich wynagradzanie a także społeczna świadomość 
ich odpowiedzialnej misji i wysokich kompetencji.

Powyższe rozważania (czysto teoretycznej natury) wyznaczają miejsce muzeum 
regionalnego gdzieś między bastionem tożsamości, platformą integracji i atrakcją 
turystyczną. Ideałem byłoby muzeum regionalne realizujące się w każdej z tych 
metaforycznie określonych ról. Takie, które byłoby ośrodkiem budującym oparty 
na prawdzie, odważny, krytyczny i wiarygodny przekaz na temat przeszłości i współ-
czesności regionu, stając się tym samym źródłem tożsamości jego mieszkańców; 
było też platformą integracji, czyli poznania - samych siebie i innych współobywa-
teli Europy i świata, za sprawą otwarcia na społeczność lokalną i prezentowania 
wystaw także za granicą regionu i kraju; było wreszcie atrakcją turystyczną pozo-
stającą w synergicznym kontakcie z innymi placówkami kultury, pomnażając do-
brobyt lokalnych społeczności. Takich muzeów potrzebuje Europa. 
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Damian Kasprzyk

Regional Museum in Changing Europe – Potential and Expectations

Regional museums have a lot to offer to modern Europe. They work in favour of integration 
which is interpreted as a mutual understanding. They can weaken the negative consequenc-
es of globalization, such as the identity crisis and the deficit of social capital, by means 
of exhibitions and educational activities. The ideal would be to have museums which would 
stay in a synergistic contact with other cultural institutions, creating a cohesive tourist offer 
of regions and boosting the welfare of local communities.

Keywords: Europe, regional museums, identity, social capital
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Wkład etnograficznego muzealnictwa 
na wolnym powietrzu w Polsce w europejski 

dorobek tego typu placówek ochrony 
dziedzictwa kulturowego

Etnograficzne muzealnictwo na wolnym powietrzu jest jedną z najmłodszych 
form przedmiotowego zapisu pamięci. O ile można toczyć spory co do daty 
pierwszych jego protomuzealnych realizacji [Gólski 1972: 7–12; Czajkow-

ski 1984: 11–19], o tyle muzeolodzy są zgodni, że pierwszym tego typu muzeum 
jest „Skansen” w Sztokholmie, założony przez Artura Hazeliusa, który oficjalnie 
otwarto dla zwiedzających w 1891 r. [Czajkowski 1984: 12–13; Spiss 1984: 14]. 
Idea ta szybko znalazła naśladowców w wielu krajach Europy. Prekursorem pol-
skiego muzealnictwa na wolnym powietrzu jest Izydor Gulgowski, którego sta-
raniem w wykupionej osiemnastowiecznej chałupie podcieniowej, utworzono 
i otwarto w 1906 r. Muzeum Kaszubskie we Wdzydzach Kiszewskich [Sadkowski 
2002: 13–18; Tubaja 2002: 14]. Obecnie na Starym Kontynencie znajduje się 
ponad dwa tysiące [Czajkowski 1984: 20; tenże: 2001: 7; Langer 2005: 11], w Pol-
sce zaś czterdzieści dużych i średnich tego typu placówek oraz ok. siedemdzie-

 1 J. Langer wspomina o około czterech tysiącach tego typu placówek w Europie. Jednak sam 
poddaje wątpliwość takiej statystyki pisząc, że w wielu krajach Europy powstają inicjatywy powo-
łania takich placówek, które następnie upadają. Ponadto wiele małych punktów tzw. ochrony „in 
situ” w postaci pojedynczych zagród lub obiektów sakralnych czy też przemysłowych, stanowią 
często oddziały większych placówek typu skansenowskiego. Dlatego wydaje się, że bliższa rzeczy-
wistości jest liczba podana przez J. Czajkowskiego, tj. ponad dwa tysiące.
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sięciu punktów ochrony „in situ” [Sieraczkiewicz, Święch 1999: 8–198; Czajkow-
ski 2001: 7–51]”.

Interesujące nas muzea w swoich początkach u schyłku XIX wieku dokona-
ły rewolucyjnej wręcz zmiany w filozofii kolekcjonerstwa i wystawiennictwa. 
Pochyliły się one bowiem nad pomijanym wcześniej w praktyce muzealnej, do-
kumentowaniem i odkrywaniem niezwykłości codziennej ludzkiej egzystencji, 
nieelitarnych warstw społecznych – chłopstwa i mieszkańców małych miasteczek, 
których materialne i niematerialne dziedzictwo, przejawiające się w różnych for-
mach lokalnych rozwiązań, uznano za wielkie zaplecze kultur narodowych [Bujak 
1975: 14–35; Midura 2004: 188–369; Grabski 2012: 21–51]. 

Podstawę tych ekspozycji stanowią trzy kategorie obiektów muzealnych: duża 
architektura, mała architektura oraz tzw. obiekty ruchome. Dwie pierwsze wkom-
ponowane są w określoną strukturę przestrzenną wsi, małego miasteczka oraz 
kompleksową aranżację środowiska przyrodniczego – zadrzewienia, zbiorniki wod-
ne, tereny łąkowe, pola uprawne, ogrody, sady. Struktura przestrzenna wsi i małe-
go miasteczka oraz aranżacja różnego typu zieleni nie są wprawdzie obiektami 
muzealnymi sensu stricto, ale poprawnie zakomponowane pełni rolę dokumentu 
o głębokiej ekologicznej wymowie [Terlecka 1986: 223–233]. Trzecia kategoria 
obiektów ruchomych jest podstawą odtwarzania wnętrz budynków dużej architek-
tury oraz przestrzeni zagrodowych. W ten właśnie sposób powstaje model, w któ-
rym wszystkie elementy tworzą quasi-naturalną całości. W tę ekspozycję stano-
wiącą humanistyczną wizję określonej rzeczywistości kulturowej wprowadza się 
zwiedzających poprzez zespoły usługowe i edukacyjne, będące formą sztafażu, ma-
jącego na celu przygotowanie ich do odbioru obrazów z natury pozbawionych lub 
zredukowanych do niezbędnego minimum narracji tekstowych.

Owe kanoniczne założenia realizowane są z dużym pietyzmem w większości 
tego typu europejskich muzeów. W wymianie doświadczeń w tym zakresie po-
magają cykliczne zjazdy Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu. 
Czy zatem można mówić o specyfice polskich placówek w praktykach i programach 
budowania ekspozycji, pracy naukowej oraz edukacyjnej?

Jeszcze na przełomie ubiegłego i obecnego stulecia polskie muzea na wolnym 
powietrzu raziły wręcz siermiężnością tzw. zaplecza usługowego i edukacyjnego. 
Jednak w okresie dwóch ostatnich dekad niemal wszystkie większe placówki doko-
nały olbrzymiego wysiłku inwestycyjnego, który diametralnie zmienił ten „wstydli-
wy” obraz. Przywołam w tym miejscu znakomite w tym zakresie realizacje: Sądec-
kiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu, Muzeum – Kaszubskiego Parku 
Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, 
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Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu, Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, Muzeum 
Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku, czy też ogromny, supernowoczesny kompleks Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu (il. 1). Podobne inwestycje dobiegają końca w kolejnych placówkach m.
in. w: Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej czy Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. 

Poszukując zatem innych wyznaczników wyróżniających polskie muzea na 
wolnym powietrzu na tle europejskiego dorobku w omawianym zakresie, uwagę 
kieruję na dwa jego aspekty – prezentacji wielokulturowości etnicznej oraz spo-
sobu aranżacji wnętrz w szczególności budynków mieszkalnych.

I tak już w 1934 roku Maria Znamierowska-Püfferowa w opracowanej koncep-
cji Muzeum na Wolnym Powietrzu w Wilnie, zaznacza konieczność uwzględnienia 
na ekspozycjach wszystkich odrębności narodowościowych, etnicznych i religijnych 
[Tubaja 2006: 21]. Ten znakomity projekt nie został wprawdzie zrealizowany, ale 
zaszczepił piękny, dystansujący się od ksenofobii sposób myślenia o ekspozycjach 
w muzeach na wolnym powietrzu. Przykładem takiego muzealnego „manifestu” 
jest Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w którym zaledwie dziesięć lat 
po dramacie „Akcji Wisła”, utworzono m.in. sektory ekspozycji Bojków i Łemków 
[Blin-Olbert, Ginalski, Jura, Ossadnik 2008: 29–53] (il. 2). Niestety, nie wszystkie 
starannie przygotowane w latach 60. i 70. projekty budowy muzeów typu skanse-
nowskiego, w szczególności na terenach Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska, 
zostały urzeczywistnione. Wspomnieć w tym miejscu należy choćby koncepcje 
muzeum na wyspie Bielawie na jeziorze Drawskim, wyspie Wolin czy też w Lubią-
żu. Te cenne inicjatywy nie znalazły zrozumienia w oczach władz lokalnych, które 
w oficjalnym przekazie wskazywały brak funduszy, w istocie zaś tłumaczenie to 
było zasłoną dla głębszych politycznych fobii [Święch, Tubaja 2000: 7–9].

Powróćmy jednak do pozytywnych przykładów prezentowania interesującej nas 
problematyki w krajowych muzeach na wolnym powietrzu. I tak przyjmując kryterium 
wielkości i zakres ekspozycji, można wydzielić następujące formy realizacji:

oddziały muzealne poświęcone w całości grupie etnicznej lub narodowo- –
ściowej,
muzea, w których znajdują się sektory lub zespoły poświęcone w całości  –
grupie etnicznej lub narodowościowej,
pojedyncze budynki lub zagrody poświęcone w całości grupie etnicznej  –
lub narodowościowej,
ekspozycje hybrydowe. –
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Il. 1. Fragment zespołu usługowego. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Fot. Jan Święch.

Il. 2. Chałupa łemkowska z Komańczy. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Fot. Jan Święch.
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Il. 3. Fragment zagrody w Swołowie. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Fot. Jan Święch.

Il. 4. Zagroda z Mątawskich Pastwisk. Olęderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce. Fot. Jan Święch.



150 Jan Święch

Il. 5. Fragment sektora osadnictwa józefińskiego. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Fot. Jan Święch.

Il. 6. Fragment sektora litewskiego. Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Fot. Jan Święch.
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Do pierwszej grupy zaliczyć można Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swo-
łowie Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W kapitalnie zachowanym 
układzie przestrzennym średniowiecznej owalnicy, poddano głębokiej rewalory-
zacji dwanaście obiektów dużej architektury w tym – ogromną, czterobudynkową 
zagrodę bogatych pomorskich chłopów, wielopokoleniowej rodziny Albrechtów 
[Gonciarz, Jaroszewicz, Lesiecka, Mazur 2012; 3–28] (il. 3). Drugą placówką jest 
Olęderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce Oddziale Muzeum Etnogra-
ficznego w Toruniu, gdzie docelowo zostanie translokowanych trzy osiemnasto-
wieczne zagrody związane z osadnictwem niderlandzkich Menonitów w Dolinie 
Dolnej Wisły. Obecnie na terenie tego muzeum, będącego na końcowym etapie 
realizacji, znajduje się sześć obiektów dużej architektury oraz zachowany „in situ” 
cmentarz [Prarat 2013: 235–265] (il. 4).

Drugą grupę stanowią:
wspomniane już Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z siedmio- –
budynkowym sektorem bojkowskim oraz dziewięciobudynkowym sektorem 
łemkowskim [Czajkowski 1997; 15– 32].
Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu z trzynastobudynkowym sek- –
torem łemkowskim, siedmiobudynkowym sektorem niemieckich kolonistów 

Il. 7. Łużycka chałupa przysłupowa z Jurzyna. Muzeum Etnograficzne w Ochli. Fot. Jan Święch.
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związanych z osadnictwem józefińskim oraz trzybudynkowym zespołem 
Romów [Kroh 2009: 29–43, 44–46, 67–73] (il. 5).
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku z pięciobudynkowym sek- –
torem litewskim [Wieczerzak, Wrochna 2015: 66–72] (il. 6).
Białostockie Muzeum Wsi w Białymstoku z pięciobudynkowym zespołem  –
budownictwa białoruskiego [Cetera 2002: 47–48].
Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku z pięciobudynkowym zespołem  –
budownictwa łemkowskiego [Sieraczkiewicz, Święch 1999: 144–147]

Najliczniejszą grupę stanowią muzea na wolnym powietrzu, w których obec-
ność grup etnicznych i narodowych zaznaczono zagrodami lub pojedynczymi 
budynkami. I tak w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w sektorze „Mia-
steczka Galicyjskiego” prezentowane są: dom żydowskiej rodziny zajmującej się 
krawiectwem, bożnica, oraz dom cygana zajmującego się kowalstwem. Aranżacje 
wnętrz charakterystyczne dla ludności żydowskiej odnajdujemy ponadto w: „Mia-
steczku Galicyjskim” Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu – krawiec, 
w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce – karczmarz [Pawłow-
ska 2016: 47–58], podobną aranżację posiada również karczma w Muzeum Kultu-
ry Ludowej w Kolbuszowej [Dragan, Tejchma 2003: 45]. Ponadto w kilku budynkach 
sektora małomiasteczkowego Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie pieczołowicie 
odtworzono wnętrza ludności pochodzenia żydowskiego. Do Wielkopolskiego 
Parku Etnograficznego w Dziekanowicach translokowano zagrodę olęderską zwią-
zaną z osadnictwem niemieckim w Wielkopolsce [Fryza 2003: 29], podobnie jak 
w Parku Etnograficznym w Kaszczorku Oddziale Muzeum Etnograficznego w To-
runiu [Tubaja 2003: 99], taką też odnajdujemy w Muzeum Kultury Ludowej w Osie-
ku n. Notecią. W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu prezentowana jest natomiast 
chałupa białoruska z pięknie odtworzonym wnętrzem [Czerwiński 2000: 27–30]. 
Obecność Romów na terenie Warmii i Mazur w Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Olsztynku, poświadcza niezwykłej urody taborowy wóz.

Ostatnią grupę stanowią ekspozycje hybrydowe. Na ich teren muzeolodzy 
translokowali obiekty związane z miejscową tradycją budowlaną określonego te-
renu, ich wnętrza natomiast, zaaranżowano obiektami ruchomymi, przywieziony-
mi przez ludność napływową. Przykładem takich rozwiązań są m.in. ekspozycje: 
Muzeum Etnograficznego w Ochli, gdzie w części obiektów architektury z wschod-
nich Łużyc czy też regionu lubuskiego, prezentowane są wnętrza, aranżowane 
sprzętami przywiezionymi przez napływowa ludność pochodzenia polskiego z Wi-
leńszczyzny, Bukowiny Rumuńskiej i Polesia (il. 7). Podobne rozwiązanie przyjęto 
w wybranych obiektach Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – chodzi w szczegól-
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ności o wnętrze z Wileńszczy-
zny, Muzeum Kultury Ludowej 
w Osieku – wnętrze łemkowskie 
czy też w Muzeum Kultury Po-
górza Sudeckiego w Kudowie 
Pstrążnej gdzie obiekty archi-
tektury pogranicza czesko-nie-
mieckiego, wyposażono obiek-
tami ruchomymi przywiezionym 
po drugiej wojnie światowej 
przez Łemków i Hucułów. Za-
dziwienie przy pierwszym kon-
takcie z tego typu ekspozycjami, 
ustępuje szybko refleksji nad 
niezwykłą złożonością dziejów 
tych terenów i ludzi je zamiesz-
kujących [Święch, Tubaja 2000: 
11]. Przytoczone powyżej przy-
kłady nie wyczerpują listy wszyst-
kich muzeów na wolnym powie-
trzu w kraju, w których większym 
lub szerszy zakresie zbiegi takie są stosowane.

Naszkicowany zaledwie obraz prezentacji grup etnicznych i narodowościowych 
w polskich etnograficznych placówkach na wolnym powietrzu poświadcza z jednej 
strony wyjątkową złożoność kulturową naszego kraju, z drugiej zaś potwierdza, 
że muzeolodzy pracujący w tych placówkach w zdecydowanej większości etnolo-
dzy, zdali egzamin z jednego z najpiękniejszych przesłań tej dyscypliny naukowej 
– tolerancji. Czy takie podejście jest zatem ewenementem w tworzenia ekspozycji 
etnograficznych na wolnym powietrzu w skali europejskiej? Już pobieżny przegląd 
ekspozycji typu skansenowskiego w krajach sąsiadujących z Polską potwierdza tak 
postawioną tezę. I tak trudno doszukać się choćby skromnych ekspozycji romskich, 
węgierskich, polskich i niemieckich w muzeach Słowacji i Czech, polskich w mu-
zeach, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Wcale nie lepiej sytuacja przedstawia się w et-
nograficznych muzeach na wolnym powietrzu w krajach bałkańskich, w których 
ekspozycje te nacechowane są podtekstami nacjonalistycznymi. Również intere-
sujące nas muzea skandynawskie (sic!), unikają prezentowania naturalnych wpły-
wów kulturowych sąsiadujących z sobą krajów [Langer 2005: 23–839]. Nie twier-

Il. 8. Dwór z Bojanowa, fragment wnętrza. Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu. Fot. Jan Święch.
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dzę, że polskie rozwiązania w omawianym zakresie są bliskie ideału, ale otwartość 
na tą trudną problematykę i przedstawione realizację możemy wpisać z satysfak-
cją listę „dobrych praktyk”.

Drugim elementem wyróżniającym polskie muzealnictwo na wolnym po-
wietrzu na tle dokonań w Europie jest wyjątkowa pieczołowitości w rekonstru-
owaniu wnętrz budynków mieszkalnych. „Polska szkoła” w tym zakresie polega 
na tworzeniu kompozycji „ogólnowrażeniowych”. Chodzi w nich oto, aby odejść 
od kanonu pawilonowej wystawy muzealnej, w której prezentowane są najczęściej 
obiekty wyjątkowej wartości historycznej lub estetycznej. Na ekspozycjach wnętrz 
natomiast, niepowtarzalność, uroda każdego z nich schodzi na plan dalszy, są 
tylko cząstką liczącej się przede wszystkim całości (il.8). Jednocześnie ta właśnie 
cecha wspomnianych ekspozycji, podnosi do rangi obiektu muzealnego przed-
mioty, które w kolekcjach muzeów pawilonowych nigdy nie znalazłyby swojego 
miejsca. I tak przykładowo: zniszczone buty, przetarty kożuch, wysłużona ścier-
ka, puszka po herbacie, butelka po napoju, paczka zapałek, papierosów, itp. osob-
no rozpatrywane nie posiadają wartości zabytku, jednak w muzeum typu skan-
senowskiego te właśnie przedmioty są wręcz niezastąpione w tworzeniu 
jedynego w swoim rodzaju obrazu, ocierającego się o prawdę niezwykłości co-

Il. 9. Szkoła z Nowego Rybia, wnętrze klasy. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Fot. Jan Święch.
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dziennego życia (il. 9). Ponadto autorzy scenariuszów tych ekspozycji, muszą 
subtelnie konstruować aurę bałaganu, hipnotyzować szczegółem etnograficznym, 
szarość trudu pracy rozweselać barwnością odpowiednio dobranych pospolitych 
przedmiotów i tworzyć tymi zabiegami pozory życia. Warto w tym miejscu odno-
tować, wymagające olbrzymiego wysiłku, zmienne ekspozycje związane z rokiem 
obrzędowym, praktykowane obecnie we wszystkich większy polskich placówkach 
typu skansenowskiego. Opanowanie tych wszystkich zabiegów wymaga wielo-
letniej praktyki i wyjątkowego wyczucia, ale też ogromnej wiedzy etnograficznej 
[Święch, Tubaja 1996: 14–16]. Szczęśliwie w polskich muzeach na wolnym po-
wietrzu ów próg wtajemniczenia przekroczyło kilkanaście osób, które dzielą się 
swoim doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami adeptów tegoż muzealnictwa.

Do paradoksu urasta zatem tendencja w większości europejskich, dużych 
etnograficznych muzeów typu skansenowskiego, do ograniczania obiektów ru-
chomych przy aranżacji wnętrz chłopskich. Wiele z nich przypomina wręcz in-
scenizacje charakterystyczne dla muzeów pawilonowych. Takie realizacje odno-
towujemy m.in. w placówkach: Niemiec, Anglii, Austrii, Danii, Norwegii, Szwecji, 
Finlandii, ale też Ukrainy, Słowacji, Czech i Rumunii. Co ciekawe, w najbogatszych 
krajach tłumaczy się to trudnościami w organizacji dozoru tychże ekspozycji. 

Pochylanie się nad problematyką wielokulturowości z ogromną dbałością 
o szczegół etnograficzny na ekspozycjach stanowi zatem wielki wkład polskich 
muzeów na wolnym powietrzu w teorię i praktykę europejskich placówek poświę-
conych kulturze wsi i małych miasteczek.
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The contribution of Open Air Ethnographic Museums in Poland 
to the Achievements of Similar European Institutions of Protection 
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The author, as a special feature of Polish open air museums, recognizes extensive exposi-
tions presenting different foreign and ethnic groups. He also provides the typology of these 
special exhibitions. Polish museums, in the author’s opinion, may constitute an example for 
foreign institutions especially the arrangement of peasant cabins’ interiors. Great attention 
paid to ethnographic details, efforts made to imitate “life”, interiors changed in accordance 
with ritual year give Polish museums exceptionally high standard which is rarely found in 
most European open air museums. 
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Połączyć sztukę i technikę. Rozmowa 
o dziedzictwie sztuki inżynieryjnej

Michał Kępski: W 2016 roku z inicjatywy między innymi Muzeum Narodo-
wego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy powołano Stowarzysze-
nie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, którego jednym z głównych zadań jest rzecz-
nictwo publiczne. Dlaczego takie zabytki, jak zabytki techniki potrzebują rzecz-
ników w postaci grupy muzeów?

Michał Woźniak (dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkow-
skiego w Bydgoszczy, prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Muzeów Sztu-
ki Inżynieryjnej): Mógłbym przekształcić to pytanie – czy w ogóle zabytki kultu-
ry materialnej potrzebują muzeów? Muzea to jedyna wyspecjalizowana instytucja, 
której zadaniem jest gromadzenie wiedzy i przedmiotów, które dotyczą różnych 
aspektów cywilizacji, w tym także tego, co nazwaliśmy sztuką inżynieryjną, a po-
tocznie określa się nazwą techniki. To jest oczywiste. Jedna z myśli, które legły 
u podstaw tego naszego działania to potrzeba uświadomienia sobie i innym, że 
zabytki techniki są równie ważne, jak dzieła kultury artystycznej. Proszę spojrzeć 
z szerszej perspektywy. Na co i na kogo zwracamy uwagę odnośnie przeszłości? 
Jakie są główne czynniki kształtujące wydarzenia, które zaszły i ich skutki?

Michał Kępski: W klasycznej historiografii to jednostkowy podmiot sprawczy.
Michał Woźniak: Tak. Zawracamy uwagę na żołnierzy, na dowódców, na 

powstańców, a nie na działaczy gospodarczych, twórców przemysłu. To jest cho-
ciażby figura Wokulskiego u Bolesława Prusa. Nie dostrzegamy tego, co stanowi 
podstawy formowania nowoczesnego społeczeństwa, a więc przekształcania rze-
czywistości, w której człowiek się znajduje tak, żeby warunki bytowe były coraz 
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lepsze. A do tego służy technika, czyli – upraszczając – cały zespół narzędzi, metod 
i działań, które pozwalają przekształcać środowisko naturalne dla podnoszenia 
standardów życia. Zdecydowanie mniej osób zajmuje się badaniem tej problema-
tyki. Artyści są ważniejsi od inżynierów. Jestem historykiem sztuki z wykształcenia 
i przez wiele lat miałem podobną optykę, natomiast praktyka muzealna, doświad-
czenie prowadzenie wielodziałowego i wieloaspektowego muzeum, jakim jest Mu-
zeum w Bydgoszczy, zmieniły moje widzenie tej rzeczywistości.

Jan Maćkowiak (dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, współzałożyciel Stowarzyszania Muzeów 
Sztuki Inżynieryjnej): Dobrze pamiętam wypowiedź profesora Jana Święcha, któ-
ry mówił w czasie Konferencji Konserwatorskiej w Szreniawie (2006 r.), że przełom 
w ochronie obiektów wiejskiego budownictwa przemysłowego nastąpił po Ogól-
nopolskiej Konferencji Skansenowskiej w Ciechanowcu (1977 r.) [Święch 2006: 10], 
że dopiero w skansenach zaczęto autonomicznie dostrzegać zabytki techniki. Wcze-
śniej dominowało rozumienie muzeów typu skansenowskiego, jako muzeów bu-
downictwa ludowego. Dzisiaj powoli się to zmienia. Powstaje wiele inicjatywy 
związanych np. z motoryzacją, z lokalnymi tradycjami rzemieślniczymi czy wy-
twórczymi. Mieszkańcy sami zaczynają organizować instytucje muzealne, dostrze-
gając potrzebę zachowania własnego dziedzictwa. Równolegle do naszego Stowa-
rzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, osobną instytucję ma zamiar powołać 
profesor Święch, będzie się ona zajmować młynarstwem. Można więc zauważyć 
pewien ruch społeczny, oddolny zajmujący się zachowaniem i udostępnianiem 
zabytków techniki. Zajmuje się tym też wielu kolekcjonerów prywatnych.

Michał Kępski: Dlaczego w nazwie Stowarzyszenia pojawia się pojęcie sztu-
ki inżynieryjnej? Jaka jest różnica między sztuką inżynieryjną a techniką?

Jan Maćkowiak: Pochodzenie terminu „zabytek sztuki inżynieryjnej” jest 
jednoznaczne. Jego autorem jest nieżyjący profesor Jan Tomaszewski, jeden z naj-
bardziej zasłużonych naukowców, poważany w środowisku konserwatorskim, 
związany także z konferencjami konserwatorskimi w Szreniawie. Mamy obecnie 
sytuację, w której istnieje szereg synonimicznych pojęć: zabytki poprzemysłowe, 
postindustralne, inżynierskie itd. Zastanawiając się, w jaki sposób możemy prze-
bić się do świadomości ogółu, do świadomości, w której dominuje jednak myśle-
nie kategoriami zaczerpniętymi z muzealnictwa historycznego i artystycznego, 
doszliśmy do przekonania, że warto połączy dwie z pozoru przeciwstawne logiki: 
tą związaną z historią sztuki i tą, z inżynierią. Profesor Krzysztof Wisłocki z Po-
litechniki Poznańskiej w jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził wręcz, że wszel-
kie dzieła inżynierskie są dziełami sztuki, ponieważ muszą mieć odpowiednią 
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proporcję, zawierają określoną wizję, wygląd, estetykę. I stąd pojęcie sztuki in-
żynieryjnej. Liczymy, że przebije ono się u ludzi mówiących o zabytkach.

Michał Woźniak: W pojęciu tym pojawia się słowo sztuka, ale proszę zwró-
cić uwagę, że „ars” jest synonimem „techne” i początkowo oznaczało umiejętność 
wykonywania przedmiotów wedle reguł, czyli „rzemiosło”, „biegłość”, „umiejęt-
ność”. Dopiero później, w czasach nowożytnych ukształtowało się pojęcie „sztu-
ka” w znaczeniu „sztuki piękne”. I jeśli tak popatrzymy, to właściwie każde muzeum, 
poza nielicznymi wyjątkami, zawiera w swoich zbiorach zabytki sztuki inżynie-
ryjnej. Odnosimy się do tej szerszej kategorii, ale zdajemy sobie sprawę także 
z węższego, najbardziej popularnego znaczenia słowa „technika” i dlatego adre-
satem Stowarzyszania są muzea branżowe, które posiadają w pierwszym rzędzie 
przedmioty rozwinięte technologicznie, wykraczające poza rękodzieło. To przed-
mioty, które związane są z uprzemysłowieniem, z tą wielką rewolucją, która roz-
poczęła się w końcu XVIII wieku. Modyfikacja maszyny parowej przez Jamesa 
Watta to jedno z najważniejszych, przełomowych wydarzeń w dziejach.

Michał Kępski: Stowarzyszenie powstaje w bardzo specyficznych okolicz-
nościach, można powiedzieć w sposób interwencyjny. Myśl związana z tą inicja-
tywą zrodziła się bowiem w 2015 roku, w momencie, gdy Muzeum Kolejnictwa 
w Warszawie groziła likwidacja, a jego kolekcji rozproszenie.

Michał Woźniak: Przypadek Muzeum Kolejnictwa wskazywał na dwie kwe-
stie. Po pierwsze, można było odnieść wrażenie, że zbiorom publicznym łatwo 
zaszkodzić, że jest jakaś luka w prawie, która pozwala przekształcić muzeum w inną 
instytucję kultury – instytucję, która nie będzie posiadać ustawowego obowiąz-
ków ochrony zbiorów. Natomiast druga okoliczność, dużo trudniej uchwytna i nie 
odnosząca się do żadnej z osób, polegała na pewnym wrażeniu, jakby te zabytki 
kolejnictwa miały mniejsze znaczenie niż inne zabytki. Sądziliśmy w grupie ini-
cjatorów Stowarzyszenia, że dziedzictwo techniczne nie ma takiego społecznego 
oparcia, jak mają np. sztuki piękne (plastyka, malarstwo). Mamy tu aktualny przy-
kład. Proszę popatrzeć, z jaką determinacją i z jaką łatwością Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło w 2016 roku operację wykupu 
kolekcji Książąt Czartoryskich, a z jakimi trudnościami i w jak innej atmosferze 
toczą się rozmowy dotyczące Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie. 
To są analogiczne sytuacje – z jednej strony znakomita kolekcja sztuki a z drugiej 
unikatowy zbiór zabytków techniki – a emocje, zainteresowanie społeczne, cho-
ciażby aktywność mediów tradycyjnych i internautów, są zupełnie różne. Istnie-
je więc ogromna potrzeba dowartościowania w świadomości wszystkich tego, co 
nazwaliśmy dziedzictwem sztuki inżynieryjnej.
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Jan Maćkowiak: Muszę doprecyzować kwestię początków naszej inicjatywy, 
ponieważ najpierw powstało Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej (afiliowa-
ne wówczas przy Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny), a dopiero później 
samo Stowarzyszenie. Forum istnieje nadal i jest szeroką płaszczyzną dyskusji, 
wymiany poglądów, w którym uczestniczą nie tylko muzea, ale także przedsta-
wiciele innych środowisk, odpowiedzialnych za ochronę i opiekę nad zabytkami 
sztuki inżynieryjnej, jak naukowcy, samorządowcy, właściciele spółek przemy-
słowych czy pasjonaci. Poprzez Forum chcemy właśnie dotrzeć do społecznej 
świadomości i jednocześnie prowadzić szeroką środowiskową dyskusję. Forum 
miało już kilka posiedzeń, ostatnie w grudniu 2016 roku na terenie Zakładów 
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Dyskutowaliśmy wówczas nad problemami 
ochrony zabytków przez i w funkcjonujących przedsiębiorstwach publicznych 
i prywatnych. Innym zaś tematem jest na przykład promocja Słownika polskich 
odkrywców [Orłowski (red.) 2015]. Równoległym działaniem względem spotkań 
Forum były kwestie związane z rejestracją Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inży-
nieryjnej, które samoistnie ma bardziej branżowy i zawodowy charakter. Wspól-
nym zadaniem Stowarzyszenia i Forum jest jednak popularyzacja polskiego dzie-
dzictwa sztuki inżynieryjnej, bo samowiedza społeczna znaczenia polskich odkryć 
i wynalazków jest u nas słabsza aniżeli na świecie.

Michał Kępski: Refleksja nad dziedzictwem sztuki inżynieryjnej może być 
impulsem do namysłu nad dziedzictwem w ogóle, ponieważ daje możliwość wy-
pracowania nowych form obecności i rozumienia dziedzictwa, które będą wolne 
od reguł zaczerpniętych z historii sztuki, gdzie dominuje prymat autentyczności, 
jednostkowości, wyjątkowości.

Jan Maćkowiak: Współczesna praktyka muzealna wywodzi się z muzeal-
nictwa historycznego, właściwie z muzealnictwa sztuki. Podobnie jest z konser-
wacją, gdzie problemem są nasze umiejętności w tej dziedzinie. Istnieje polska 
szkoła konserwacji i jest uważana za jedną z lepszych, ponieważ wiąże się cho-
ciażby z rewitalizacją Warszawy czy innych zniszczonych miast po 1945 roku. 
Konserwatorstwo dzieł sztuki jest na niezwykle wysokim poziomie. Natomiast 
nie ma zrozumienia społecznego dla potrzeby zachowania i konserwacji, jak i nie 
ma większych doświadczeń związanych z konserwacją sztuki inżynieryjnej. Z tym 
związana jest i kolejna bardzo ważna sprawa – wartościowania muzealiów. Pro-
fesor Iwona Szmelter w swoim wystąpieniu w czasie konferencji konserwatorskiej 
w Szreniawie (2010 r.) mówiła, że spuścizną człowieka zachowaną współcześnie 
są nie tylko dzieła sztuki, ale cała cywilizacja, wiedza i osiągnięcia nauki, arte-
fakty niebędące dziełami sztuki, a więc również zabytki sztuki inżynieryjnej 
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[Szmelter 2010: 29-30]. Mówiła również, że dzisiaj zaczynamy mieć inne podejście 
do zabytku. Dawniej zabytek sztuki był obiektem jednostkowym, o dużej warto-
ści. Wymagał specjalnej uwagi, jeśli chodzi o przechowywanie, konserwację itd. 
Dzisiaj zabytkami, czy dokładniej: muzealiami, mogą być na przykład telefony 
komórkowe. I ta zmiana podejścia do istoty zabytku bardzo mocno odnosi się do 
techniki. Coraz trudniej o zabytki tej rangi, co Dama z łasiczką. Musimy odpowie-
dzieć sobie na pytania, czy przechowywać komórkę o numerze modelu jeden, 
trzy, cztery, pięć czy siedem – zgodnie z etapami jej rozwoju, czy może połóżmy 
inne akcenty w takich kolekcjach? To samo dzieje się z komputerami. Postęp 
techniczny jest tak lawinowy, że musimy wiedzieć, co i w jaki sposób chcemy 
ochraniać, przechowywać w muzeum – bo wszystkiego się nie da. I to była kwe-
stia podjęta na Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej: wartościowanie obiek-
tów zabytkowych przechowywanych w muzeach. Uczeni, m.in. profesor Bogumi-
ła Rouba czy doktor Waldemar Affelt, zaczynają dostrzegać, że podjęcie decyzji 
konserwatorskiej przy obiektach sztuki inżynieryjnej wymaga wartościowania. 
Parę lat temu mówienie o wartościowaniu zabytków było herezją, bo uważało się, 
że jeżeli następuje wpisanie zabytku do inwentarza muzeum, to jest to rzecz 
bezcenna i to nie tylko w sensie finansowym. W środowisku muzealników wystę-
puje w tej sprawie mocny spór, także w Szreniawie nie jesteśmy w pełni zgodni.

Michał Woźniak: Bardzo ważne jest wypracowanie konkretnych standardów 
konserwatorskich, które muszą być inne niż w przypadku muzealiów artystycznych. 
Zgadzam się, że większość tych zasad, które obowiązują w muzealnictwie jest 
formułowanych przez historyków sztuki na podstawie dzieł artystycznych, nato-
miast nie uwzględniają one specyfiki sztuki inżynieryjnej. Bardzo konkretnym 
problemem jest używanie muzealiów muzycznych, na przykład skrzypiec, celem 
wykonywania utworów do nagrań czy koncertów. Jeśli stricte przestrzegać prze-
pisów muzealnych to właściwie nie można ich wykorzystać, bo każde takie użycie 
może prowadzić do zniszczenia, np. przypadkowego uszkodzenia. A jednocześnie 
sami wiemy, jak ważne są tego typu instrumenty dla tak zwanego historycznego 
wykonawstwa, a same instrumenty muzyczne winny być przez muzyków używane, 
gry na nich nie można zaniechać, nie powinno się. Podobnie ma się z urządzenia-
mi typowo technicznymi. Poczynając już od bardzo powszechnego w każdym mu-
zeum zegara mechanicznego – urządzenie takie powinno pracować, bo inaczej 
traci swoją wartość, nie tylko ekspozycyjną. Jednym z elementów wartości tego 
przedmiotu zabytkowego jest jego sprawność, jako mechanizmu. Nie używany 
traci tę wartość, podobnie, jak samochód, który odstawimy na rok do garażu, czy 
każdy innym mechanizm. Żeby zapewnić funkcjonowanie temu zegarowi, trzeba 
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dokonywać pewnych ingerencji. Jakich? W jakim zakresie? To właśnie z tych po-
wodów chcemy wypracować standardy w postępowaniu konserwatorskim odnośnie 
do zabytków techniki i ich mechanizmów. To jest bardzo ważne zagadnienie. Chce-
my tak wypracowane dobre praktyki promować także dla sytuacji pozamuzealnych, 
dla kolekcjonerów, dla zabytków techniki znajdujących się w użyciu codziennym. 
To może być osiemnastowieczny zegar wieżowy z czynnym mechanizmem. Nie 
chodzi o to, żeby wieżę kościoła wyodrębnić z tego kościoła i nazwać muzeum… 
Chodzi tylko o to, żeby kościelny i proboszcz w tej parafii mieli świadomość zna-
czenia takiego mechanizmu i znali sposób postępowania z nim. Tak, żeby nie 
dawać do naprawy kowalowi tylko dlatego, że to jest on zaprzyjaźniony i będzie 
mógł to szybko i tanio zrobić. 

Jan Maćkowiak: Od wielu lat Muzeum w Szreniawie organizuje specjali-
styczne konferencje konserwatorskie, na których poruszamy te wątpliwości i pró-
bujemy odpowiedzieć na te problemy. Jak uruchamiać? Czy uruchamiać? Otóż 
moim zdaniem: bezwzględnie tak. To powinno być zadanie podstawowe dla na-
szych instytucji, chociaż najpierw należy odpowiedzieć sobie, jaki jest cel tego 
uruchamiania. To jest pierwsze pytanie przy konserwacji – cel. Martwa maszyna 
na naszej ekspozycji nie przemawia do człowieka. Jej funkcje podstawowe nie są 
pokazane, kiedy nie pracuje. Kontynuując procedurę wartościowania, trzeba za-
pytać się, czy to jest jedyne urządzenie w kraju, czy jedyne urządzenie w muzeum, 
czy wolno nam je uruchomić, bo chcemy pokazać maszynę w ruchu czy z innego 
powodu? A może przystępując do konserwacji danej maszyny, chcemy ją zacho-
wać jeszcze jeden dzień dłużej i do końca świata? Taki jest przecież cel muzeum. 
Więc jeżeli „jeszcze jeden dzień”, to musimy zdawać sobie sprawę, że maszyna 
w trakcie używania, zużywa się, ulega degradacji, potrzebuje nowych części. To 
są dwie sprzeczne płaszczyzny. Muzealnicy ortodoksyjni mówią, że nie wolno 
używać, bo powinniśmy zostawić materiał, z którego jest zrobiona. A jeśli zuży-
je się jakaś tulejka, to trzeba ją uzupełnić, wymienić, a nawet wyrzucić. A może 
odłożyć na półkę? Bo to jest wartość. Inżynier-konserwator powie z kolei, że 
trzeba używać. A jeżeli trzeba używać, to też trzeba wymienić niektóre elemen-
ty. Więc jeżeli celem jest tylko używanie, to trzeba wymieniać, a jeżeli zachowa-
nie, to już zaczynamy mieć wątpliwości. I te wątpliwości próbowaliśmy rozwią-
zywać na konferencjach, o których wspomniałem. Jak długo będzie istniało 
muzealnictwo, tak długo nie będą one rozwiązane.

Michał Woźniak: Problem wymiany owych tulejek jest w gruncie rzeczy 
analogiczny do starego, tzw. ślepego werniksu na obrazach dawnych mistrzów. 
Jest to jedna z warstw malarskich, ostatnia w kolejności, więc także zabytkowa. 
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Jednak jeśli ta warstwa zmatowieje (ulegnie tzw. ześlepnięciu), utrudniając bądź 
wręcz uniemożliwiając ogląd obrazu, jest usuwana i zastępowana nowym wer-
niksem. Zgodnie ze sztuką konserwatorską.

Michał Kępski: Działalność Stowarzyszenia i Forum, w sposób oddolny 
zmierza do wprowadzenia tego, co określane jest mianem „polskiej doktryny 
dziedzictwa sztuki inżynieryjnej”. Podsumowując to, co usłyszeliśmy – na tę dok-
trynę składać się ma zmiana świadomości, dowartościowanie zabytków sztuki 
inżynieryjnej i wypracowanie nowych standardów konserwatorskich. Czy oprócz 
tych „miękkich” rozwiązań, potrzebna jest także zmiana przepisów prawa?

Michał Woźniak: Stawiamy sobie zarówno cele i wewnętrzne i zewnętrzne. 
Te cele wewnętrzne to podnoszenie naszych własnych standardów pracy w mu-
zeum, gdzie jednak większość pracowników to absolwenci studiów humanistycz-
nych. Wspomniałem już o kwestii wykorzystywania zabytkowych instrumentów 
w wykonawstwie historycznym, ale podobne problemy używania obiektów mu-
zealnych niesie z sobą np. transport kolejowy w muzeach. Jakie kryteria muszą 
być spełnione, żeby można było tego taboru używać? Na jakich warunkach? W ja-
kich sytuacjach? I to nie jest tylko problem doktryny konserwatorskiej, ale to 
dotyczy równolegle prawa, w tym wypadku prawa komunikacyjnego. W Bydgosz-
czy posiadamy motorower, który kupiliśmy do zbiorów muzealnych. Ponieważ 
był w ewidencji pojazdów, więc zostaliśmy zobowiązani do opłacenia składki 
ubezpieczeniowej. Gdyby nie był muzealium i mógłby być wciągnięty do rejestru 
zabytków, to wówczas dostałby żółtą tablicę i opłata byłaby minimalna. Zatem 
łatwiej jest kolekcjonerowi prywatnemu zyskać tę zniżkę niż muzeum dla muze-
aliów. Nasz motorower nie będzie używany w ruchu drogowym, zatem powinien 
być całkowicie zwolniony z opłat komunikacyjnych. Albo wracając do muzeów 
kolejnictwa. Żeby zabytkowy skład kolejowy mógł wyjechać poza muzeum, musi 
mieć koncesjonowanego maszynistę; to nie może być pracownik muzeum, po-
nieważ tu podlega się specjalnym uprawnieniom. Jak tylko przekracza się bramę 
muzeum. Brakuje nam właściwych przepisów prawa, które pozwalają na funkcjo-
nowanie, czy w ogóle obecność tych zabytków techniki w muzeum. Brakuje nam 
także ustawy o dziedzictwie jako kompleksowego uregulowania.

Arkadiusz Jełowicki: Przykład motoryzacyjny dobrze ilustruje zaintereso-
wanie społeczne, hobbystyczne zabytkami techniki. Moim zdaniem, od dwudzie-
stu pięciu lat mamy coś w rodzaju renesansu muzeów techniki czy zaintereso-
wania umiejętnościami technicznymi. W całej Polsce powstają prywatne muzea 
papieru, muzea chleba, grupy rekonstrukcyjne itp. Niektóre istniały wcześniej, 
a inne są nowymi inicjatywami. Wyłaniają się jak gdyby dwa różne nurty. Są 
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muzea stare, duże, doświadczone, które do tej pory zajmowały się techniką i mamy 
nurt taki trochę amatorski. Jak Panowie widzą te nowe zjawiska?

Michał Woźniak: Muzeum jest instytucją, która w świadomości wielu osób 
posiada autorytet wobec przeszłości i zabytku. Autorytet opiekuna i interpreta-
tora. Z jednej strony łatwo narazić na szwank szacunek dla naszych placówek, 
zwłaszcza poprzez działanie takich instytucji, które nazywają się muzeum, a nie 
posiadają właściwych dla niego standardów pracy. Ale z drugiej strony nie moż-
na nie zauważyć dużego zapotrzebowania społecznego w kierunku przeżywania 
i uczestnictwa w przeszłości. Z tym się wiąże cały nurt rekonstrukcyjny, który 
jest już bardzo silny w Polsce. Chodzi o takie instytucje, które prowadzą jedynie 
pewną działalność edukacyjno-rekonstrukcyjną, np. pozwalają samodzielnie wy-
piec ciasto. Każdy dydaktyk i edukator wie, że zapamiętuje się najlepiej to, co się 
samemu wykonuje, a nie to, co się słyszy lub widzi. Takie działania „rekonstruk-
cyjne” wywołują emocje, angażują całego człowieka: fizycznie i umysłowo. Nie-
stety bardzo często przy tego typu działaniach dochodzi do infantylizacji czy 
banalizacji przeszłości. Odtwarza się np. piękne, barwne życie w średniowieczu, 
a zapomina się o tym, że dla pełni obrazu trzeba by jeszcze dodać np. efekty za-
pachowe, które już nie były by takie piękne. To jest widzenie tylko cząstkowe. Jest 
w nim także spora dawka sztuczności. Jeśli wrócimy do zagadnień technicznych, 
to również pojawiają się wątpliwości. Zjedźmy na przykład w dół kopalni. Idzie-
my korytarzem, oczyszczoną i przygotowaną trasą turystyczną i w końcu stajemy 
przy kombajnie czołowym. Przewodnik włącza dla nas tę maszynę. Słyszymy ha-
łas, ale jesteśmy pozbawieni wszechogarniającego pyłu. Z drugiej strony sam 
dźwięk jest na tyle przejmujący, że poczujemy mozół tej pracy. Podobnych doznań 
można doświadczyć w Szreniawie, widząc i słysząc pracującą lokomobilę. W Explo-
seum, jednym z obiektów ekspozycyjnych naszego Muzeum znajdującym się na 
terenie byłej fabryki materiałów wybuchowych D.A.G. Fabrik Bromberg, mamy 
kopie broni. I te narzędzia zbrodni wojennych: karabiny, pistolety, mogą sobie 
widzowie wziąć do ręki, zarepetować. Oczywiście, nie ma tam żadnej amunicji, 
ale można poczuć, zobaczyć, jaki jest ciężki karabin. To też jest jakiś wysiłek fi-
zyczny. Czymś innym jest oglądać, czymś innym mieć w ręku. Mimo wszystko 
zauważam szansę muzeów techniki na przyciągnięcie widzów w tym że ludzie 
potrzebują przeżywania, wejścia bezpośrednio, uczestnictwa. To, czego w prosty 
sposób nie zapewnia sztuka.

Jan Maćkowiak: Biorąc pod uwagę ogólne tendencje rozwoju muzealnictwa, 
ale i to co mówił przed chwilą Pan Dyrektor, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie 
doskonale wpisuje się ideę „żywego muzeum”. To wypływa już z naszych wielo-
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letnich doświadczeń. Na ich podstawie mówimy o tym w trzech kategoriach. Przede 
wszystkim w muzeum rolnictwa mamy żywe zwierzęta, dalej że powinniśmy mieć 
uruchomione maszyny, no i że muzeum powinno być żywe obecnością zwiedza-
jących. Staramy się uruchamiać różnego typu obiekty muzealne. Wierzymy bo-
wiem, że ta uruchomiona maszyna, czyli „żywa maszyna”, daje dopiero wyobra-
żenie tego, co można w technice pokazać. Ona jest edukacyjna sama w sobie. Po 
prostu widz widzi więcej. Czyli chcąc z jednej strony sprostać postulatom i ocze-
kiwaniom naszego widza, musimy ożywiać muzeum. Jest to oczywiście edukacja 
i to nie tylko dla dzieci, młodzieży, ale edukacja społeczna, można by powiedzieć: 
powszechna. Wspomniany już profesor Wisłocki mówi, że chcąc być dobrym in-
żynierem, trzeba znać historię techniki. I to wszystko tak funkcjonuje. Przecież 
edukacja muzealna jest istotnym elementem tych nowych tendencji. Oczywiście 
ważne jest, żebyśmy nie zagubili po drodze muzeum, żeby edukacja i rekonstruk-
cja nie przesłoniła podstawowych zadań muzeum.

Arkadiusz Jełowicki: Powoli przejdźmy do pytania o człowieka. Kim on jest 
w tym wszystkim? Mamy widza, który posiada minimalny stopień wiedzy o fa-
bryce, folwarku. Z drugiej strony był robotnik, inżynier. Jak w tej opozycji można 
przekazać wiedzę, wyedukować widza, a z drugiej pokazać pot na czole robotni-
ka, który przy tej maszynie stał?

Michał Woźniak: Nie tylko pot, także brud, smród, ciężką pracę, jak cho-
ciażby górnika, o którym mówiliśmy. Tutaj wkraczamy w obszar odrębny dla każ-
dego muzeum. To jest oczywiste, co teraz powiem, ale ważne do uświadomienia. 
Każde muzeum jest wysoce zindywidualizowane, ponieważ posiada unikatowy 
zespół przedmiotów. Nawet, jeśli same przedmioty nie są unikatami, to ten kon-
kretny konglomerat jest swoisty. Każde także ma własną misję, chociaż nie prze-
padam za tym określeniem, a na koniec musi sobie stawiać inne cele. To jest 
ważne zadanie dla zarządu muzeum i dla kustoszy. Jednym z absolutnie najważ-
niejszych zadań kustosza – to zawsze studentom powtarzam – jest ukazywanie 
kontekstu przedmiotów, które są w muzeum. By tworzyły one narrację. Nie może 
ona jednak być jednokierunkowa, jak mamy w książkach logicznie zorientowanych, 
czyli narracja, którą w pełni trzeba przyjąć. Powinno to być formułowane tak, że 
przedmiot i ukazanie jego kontekstu pozwalały zwiedzającemu sformować wła-
sną narrację. Nieodłącznie z tą tematyką związane są relacje pomiędzy dziedzic-
twem materialnym a niematerialnym. Bo ten pot, smród, brud, wysiłek, zmęcze-
nie fizyczne wiąże się bezpośrednio z niematerialnym dziedzictwem. Ja już 
pomijam całą obyczajowość towarzyszącą pracy. I tu pojawia się pewien szkopuł, 
ponieważ teoretycy tego terminu, zjawiska kulturowego jakim jest dziedzictwo 
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niematerialne, twierdzą, ze musi ono pozostawać żywe w świadomości. Jeśli ko-
palnia, fabryka obrabiarek jest zamknięta, to już nie mamy tego brudu, smrodu, 
bo to już jest przeszłość. To jest właśnie pytanie. Jak to, co przynależy do niema-
terialnego dziedzictwa mimo wszystko przekazywać wbrew temu założeniu teo-
retycznemu. Problem jest nowy, także dla muzealników, dlatego wracam do naszych 
wewnętrznych standardów. My musimy sobie to wypracować. Nie tylko muzea 
techniki, w ogóle wszystkie muzea. Wypracować standardy dotyczące obecności 
niematerialnego dziedzictwa.

Jan Maćkowiak: To bardzo szerokie zagadnienie. Wszystko jest wytworem 
rąk albo intelektu ludzkiego i pokazanie w tym kontekście człowieka jest trudne. 
W Szreniawie staramy się pokazywać etos pracy, mówiąc o chłopie oraz – co 
równie ważne – pokazywać umiejętności zawiązane z obsługą maszyn. To ewi-
dentnie widać przy lokomobili. W rolnictwie chcemy pokazać wysiłek, jaki ludzie 
wkładali w zdobycie pożywienia. Dla przykładu: w trakcie Pokazów Jesiennych 
związanych ze żniwami, mamy stanowisko prezentujące wialnie – maszynę do 
czyszczenia zboża poruszaną siłą mięśni. Jeżeli widz uruchamiając maszynę, po-
rządnie się napracuje, to zrozumie jaki wysiłek został włożony i na czym polega 
ten wspomniany postęp techniczny. To jest sedno, żeby wiedzieć, jak i po co 
uruchamiać zabytki. A multimedia mają uzupełniać ekspozycję. To pracująca 
maszyna powinna dominować, a sposobów jej pokazania jest wiele. Mówiliśmy 
wcześniej, że jeżeli jedyny egzemplarz powinien być zachowany, to wtedy powin-
no wykonać się kopie. Dzisiaj powinno być nas stać na zrobienie kopii, modeli. 
W podobny sposób pokazywaliśmy w poprzednich latach, na naszych wystawach, 
silnik parowy. Prezentując mechanizmy, zasady działania silnika, można wyko-
rzystać na przykład film. Takie rozwiązania próbujemy zastosować na naszej 
ekspozycji o postępie technicznym w rolnictwie. Widz może spojrzeć na tę „mar-
twą” maszynę i na maszynę pracującą. Robimy wiele błędów i nie ustrzeżemy się 
tego. Pracowałem swego czasu w oświacie i przeszedłem różne okresy nowinek 
technicznych. Były rzutniki z filmami, potem rzutniki pisma. Zachłystywanie się 
tym nauczycieli było tak daleko idące, że jako wizytator byłem na lekcji, gdzie 
nauczyciel zapowiedział tytuł filmu i skończył wyświetlanie po 45 minutach. 
Dlatego wyważenie wszystkiego ma chyba największy sens. Tak wynika z moje-
go doświadczenia życiowego, ale i praktyki pracy w muzeum. Popularne jest mó-
wienie o ginących zawodach, ale o obsłudze maszyn już nie. A o tym trzeba tak 
samo mówić, bo te umiejętności bezpowrotnie giną. Zachowanie tych umiejęt-
ności to rola Stowarzyszenia i muzealników, którzy powinni robić badania, fil-
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mować, zaglądać w dokumentacje. Dlaczego? Bez zrozumienia tych poprzednich 
etapów rozwoju przemysłu nie dojdzie się do nowych rozwiązań.

Arkadiusz Jełowicki: Są takie kategorie wypracowane przez humanistykę, jak 
na przykład pojęcie „nie-miejsca”, mamy kategorie nie-swojego dziedzictwa…

Michał Woźniak: …niektórzy mówią – niechcianego…
Arkadiusz Jełowicki: Tak. To jest dobry przykład dla nas żyjących na za-

chodzie Polski, a zwłaszcza na tzw. Ziemiach Odzyskanych, gdzie przyjmuje się 
za swoje nieswoje dziedzictwo. Przecież dotyczy to Bydgoszczy czy Szreniawy…

Michał Woźniak: A w Królestwie Polskim nie ma takiej sytuacji? Pozostało-
ści po Rosjanach, Żydach… Tak, tylko tego nie można zapisać. Zobowiązać odgór-
nie, ustawowo, że każdy Polak musi w pełni akceptować to, co zostało po innych 
etnosach. Ten proces musi być oddolny. To jest rola muzeów, konserwatorów, tak-
że rekonstruktorów czy rozmaitych stowarzyszeń. W dużej mierze we Wrocławiu 
katastrofa powodzi spowodowała wzrost tego pozytywnego stosunku. Jeżeli ratu-
jemy, to po co, dla kogo? Ratujemy swoje, dla siebie ratujemy. Tak, bo to jest nasze. 
Nastąpiło takie nagłe dowartościowanie. Ten proces występuje nie tylko w Polsce. 
Uwidacznia się i upowszechnia pewna świadomość, że tzw. niechciane dziedzictwo 
jest także naszym dziedzictwem, jest – jakby górnolotnie to nie brzmiało – dorob-
kiem ludzkości i jako takie powinno być chronione. Wrócę do tego, o czym mówiłem 
na początku wywiadu – kto tworzy dziś historię, kto przyczynia się do rozwoju 
cywilizacji? Nie zapominajmy zatem o wpływie sztuki inżynieryjnej. Ten dawny, 
antagonizujący podział pomiędzy sztuką artystyczną i światem techniki jest dziś 
bardzo niedobry. Muszę się przyznać, że coraz bardziej lubię twórczość Rafała Mal-
czewskiego. Właśnie z naciskiem na Rafała, nie Jacka. Podoba mi się ta fascynacja 
nowoczesnością i rozwojem kraju w okresie międzywojnia, te jego kopalnie, huty 
i inne elektrownie… To połączenie sztuki i techniki.

Dziękujemy za rozmowę.
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Odczarować podłą maskę reprezentacji

Jedno z najbardziej sugestywnych przedstawień zjawiska folkloryzacji wsi i jego 
konsekwencji zawdzięczamy Stanisławowi Wyspiańskiemu: „Orły, kosy, szable, 
godła/ pany, chłopy, chłopy, pany: / cały świat zaczarowany, / wszystko była 

maska podła: / chłopy, pany, pany, chłopy, / szable, godła, herby, kosy, / aż na głowie 
stają włosy” [Wyspiański 1969: 143]. To ono właśnie podsunęło tytuł wystawy ku-
ratorom Magdalenie Ujmie i Wojciechowi Szymańskiemu. Dwuczęściowa ekspozy-
cja „Pany chłopy chłopy pany” miała miejsce w sądeckim BWA „Sokół” i Sądeckim 
Parku Etnograficznym od 24 czerwca do 11 września 2016, a po jej zamknięciu uka-
zała się nakładem organizatorów książka pod tym samym tytułem, stanowiąca za-
równo podsumowanie wystawy, jak i zamykającej ją konferencji. 

Tematem wystawy – jak pisali kuratorzy w towarzyszącej jej ulotce – „jest ob-
raz wsi i jej mieszkańców, który został utrwalony kulturowo przez instytucjonalne 
strategie muzeum – jako miejsca kolekcjonowania, wystawiania oraz odgrywania 
historii”. Jak można się spodziewać po takiej deklaracji – wystawa miała charakter 
krytyczny. Nie tylko problematyzowała selektywność strategii kolekcjonerskich 
i ekspozycyjnych, ale też stawiała pytania o stojące za nimi relacje władzy, systemy 
wartości i implicite przyjmowane hierarchie. Kluczem, który uruchamiał krytyczny 
potencjał wystawy, było skonfrontowanie etnograficzno-regionalistycznych kolek-
cji ze sztuką współczesną. Kuratorzy, którzy działali osobno w obu lokalizacjach – 
Ujma w skansenie, Szymański w BWA – realizowali swój program za pomocą dwóch 
nieco odmiennych strategii. Rozgrywająca się nowoczesnym galeryjnym wnętrzu 
wystawa w BWA Sokół zestawiała eksponaty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w No-
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wym Sączu i Muzeum Parafialnego w Paszynie z pracami Przemysława Branasa 
i Karola Radziszewskiego, natomiast plenerowa część ekspozycji opierała się na 
rozmieszczeniu na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego prac dziewięciorga 
artystów w taki sposób, by dialogowały z narracją skansenu i jego obiektami; dwie 
z tych prac były performansami wymagającymi obecności artystów.

Zestawienie prac artystów współczesnych z reprezentacjami wsi i jej miesz-
kańców w postaci kolekcji muzealnych i skansenu to zabieg uświadamiający kon-
wencjonalność wszystkich reprezentacji, oczywiście nie tylko ludoznawczych. 
Równocześnie stawia on pytanie o skuteczność tych obrazów, siłę ich oddziaływa-
nia i źródła tej siły. „Należy porzucić koncepcję poznania jako trafnego przedsta-
wienia” napisał w 1979 roku Richard Rorty w książce Filozofia a zwierciadło natury 
[1994: 11]. Zakwestionowanie przez Rorty’ego poznawczej przezroczystości repre-
zentacji w odniesieniu do „realizmu naukowego” i potraktowanie go jako skonwen-
cjonalizowanego (i zdeterminowanego ideologicznie) stylu przedstawiania stwo-
rzyło filozoficzną podbudowę krytyki wartości poznawczej przedstawień w ogóle. 
Z kryzysem reprezentacji musiały się zmierzyć wszystkie dyscypliny naukowe, od 
przyrodniczych po społeczne i humanistyczne. Próbą wyjścia z przedstawieniowe-
go impasu nowoczesnej epistemologii była w nauce propozycja realizmu nierepre-
zentacyjnego [nieprzedstawiającego], o którym pisze Alan Chalmers. „Nie mamy 
dostępu do opisywanego świata w sposób niezależny od naszych teorii, który umoż-
liwiałby nam oszacowanie adekwatności tych opisów” [Chalmers 1993: 205]. Termin 
realizm odnosiłby się zatem wyłącznie do założenia o istnieniu rzeczywistości ze-
wnętrznej wobec reprezentacji, oznaczając równocześnie zerwanie z nowoczesną 
epistemologią zakładającą poznanie tej rzeczywistości za pomocą adekwatnych 
przedstawień. Lepsze zrozumienie nie jest więc ani kwestią większej adekwatności 
przedstawienia, ani też nie łączy się z jego większą prostotą. Polska sztuka współ-
czesna rozpoznała już jakiś czas temu kwestie reprezentacji i narracyjności, kry-
tyczności i powrotu realnego; pytanie natomiast na ile rozpoznało ją polskie mu-
zealnictwo, także to etnograficzne i skansenowskie? 

W tradycji polskiego ludoznawstwa, które skonstruowało kryteria selekcji wy-
tworzonych na wsi rzeczy do kolekcji etnograficznych, przedstawianie wsi i chłopów 
jako ludu jest, podobnie, jak w wypadku niemieckiego Volkskunde (oraz jego odpo-
wiedników w innych krajach Europy północnej, środkowej i południowo-wschodniej), 
uwikłanie w ideologię narodową i wynalezioną tradycję nowoczesnego narodu. 
Dodatkowo zostało to w czasach PRL podrasowane narodową wersją realnego so-
cjalizmu i retoryką sojuszu robotniczo-chłopskiego. Mechanizmy wytwarzania 
reprezentacji wsi i jej mieszkańców działające w polskim ludoznawstwie Piotr Ko-
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walski – sam folklorysta i kulturoznawca – określił jako „manipulację obrazami”, 
dzięki której do potocznej wyobraźni trafiły „niezwykle trwałe obrazy rzeczy ludo-
wych” [Kowalski 2004: 153]. Krytyczna dyskusja dotycząca „ludowości” jako ide-
ologicznie uwarunkowanej reprezentacji wsi toczy się w polskiej etnologii od ponad 
ćwierćwiecza; niełatwo jednak znajduje przełożenie na politykę konstruowania 
etnograficznych kolekcji muzealnych czy ekspozycje skansenowskie, choć legity-
mizacji tym przedstawieniom dostarcza właśnie – przynajmniej w założeniu – na-
uka w postaci dyscyplin etnologii i folklorystyki. Przyczyny są rozmaite – także 
administracyjne, gdy organizator placówki muzealnej nie przewiduje na przykład 
środków na zakup współczesnych eksponatów. „Wrażliwość standardów” – by użyć 
sformułowania, za pomocą którego Waldemar Kuligowski określił stosunek insty-
tucji promujących kulturę ludową do wytworów współczesnych mieszkanek Ko-
niakowa [Kuligowski 2007] – to w sytuacji działań zinstytucjonalizowanych jeden 
z kluczowych czynników. A przełożenie jakościowych niuansów pojęciowych dys-
kursu naukowego na mierzalne – czyli kontrolowalne administracyjnie standardy 
– przychodzi trudno. Standaryzacja sprzyja petryfikacji pojęć, a reprezentacje z ich 
użyciem tworzone odpowiadają „wrażliwości standardów”.

W wypadku skansenów sprawa jest potencjalnie jeszcze trudniejsza co naj-
mniej z dwóch powodów: po pierwsze ze względu charakter instytucji powstałej 
jako reprezentacja określonego rodzaju; po drugie – w związku z PRL-owską ge-
nezą zdecydowanej większości polskich skansenów. Jeśli chodzi o pierwszą kwe-
stię, to jak słusznie zauważa Łukasz Bukowiecki, skansen, jako wynalazek szwedz-
kiej nowoczesności, odnosi się „do organicznej koncepcji społeczeństwa […] 
Skansen taką wspólnotę wizualizuje i naturalizuje” [Bukowiecki 2015: 171], czy-
li z założenia jest reprezentacją pewnej utopii społecznej. Amerykańska badacz-
ka Diane Barthel nazywa skansenowskie reprezentacje mianem Scenicznych 
Wspólnot Symbolicznych (Staged Symbolic Communities) i twierdzi, że „odgry-
wają one wspólnotowość w społeczeństwie, w którym wspólnoty organiczne na-
leżą do przeszłości, jeśli w ogóle kiedykolwiek istniały” [Barthel 1996: 36]. Zdaniem 
Barthel oferują one zwiedzającemu nowe doświadczenia, gwarantując zarazem 
pełne bezpieczeństwo, ponieważ zwiedzanie „ma być ‘zabawą dla całej rodziny’, 
co oznacza, że zostało zorganizowane tak, by było dla całej rodziny bezpieczne. 
Seks i przemoc są zwykle w Scenicznych Wspólnotach Symbolicznych nieobecne. 
A jeśli się pojawiają, to tak […], by wydobyć ich barwność, a nie konflikt” [Barthel 
1996: 41]. Reprezentacja wsi w skansenie to zdecydowanie barwność, a nie kon-
flikt – nawet, jeżeli częścią ekspozycji są zabytki związane z industrializacją, 
szlachecki dworek obok chłopskich zagród, cygańska osada, czy polska szkoła 
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wiejska obok domostw różnych grup etnicznych. Natomiast nieobecność nowo-
czesności i procesu modernizacji w skansenowskich przedstawieniach wsi to – jak 
uważa Łukasz Bukowiecki – głównie dziedzictwo PRL, kiedy to „muzea na wolnym 
powietrzu stanowiły, przewrotnie, poręczną ilustrację tez o powszechności i nie-
uchronności postępu” oraz narzędzie propagandy sukcesu, bo „żeby ukazać so-
cjalistyczny dobrobyt, potrzebny był dowód, że wcześniej było gorzej” [Bukowiec-
ki 2015: 149–150]. 

W sądeckim przedsięwzięciu zderzenie prac współczesnych artystów ze skan-
senem oraz z kolekcją etnograficzną  na różne sposoby kwestionowało reprezen-
tację wsi jako anachronicznej, zatrzymanej w czasie sielskiej utopii. Stawiało też 
pytania o uwikłanie kryteriów selekcji do tych kolekcji i ekspozycji w relacje wła-
dzy. Wyraźnym wątkiem było też pytanie o możliwość aktualizacji tych ekspozy-
cji i eksponatów w sposób inny niż traumatofobiczna, barwna reprezentacja 
„bezpieczna dla całej rodziny”. Rekontekstualizacje obiektów etnograficznych 
przez Branasa i Radziszewskiego osadzały je w dyskursie postkolonialnym, po-
dobnie jak czyni to krytyka sztuki ludowej jako etnograficznej reprezentacji wsi 
[Klekot 2014], problematyzując relacje władzy nadające im sensy i określające 
ich potencjał przedstawiania. Pytania o zasady rządzące aranżacją skansenowskiej 
reprezentacji wsi i jej adekwatności wobec praktyk architektonicznych i społecz-
nych współczesnej wsi polskiej stawiała rzeźba Agaty Biskup Fasada usytuowana 
naprzeciwko ubogiej chałupy z Podegrodzia. Performans Julity Wójcik, która wy-
korzystywała podarty na równiutkie paseczki Kodeks Pracy przy przędzeniu weł-
ny, uświadamiał, że z post-transformacyjnego skansenu i muzeum etnograficz-
nego znikły takie elementy jak ciężka praca i niesprawiedliwość społeczna, 
obecne w PRL-owskiej narracji o wsi, lecz przez nią ideologicznie instrumenta-
lizowane. Polityczny wymiar tej krytyki skansenowskiej reprezentacji wsi pod-
kreślało ulokowanie przez artystkę warsztatu tkackiego i kołowrotka w domu 
posła do lwowskiego Sejmu Krajowego i parlamentu w Wiedniu, Wincentego My-
jaka. Wyświetlany na plebanii ze Szlachtowej film estońskiego artysty Jaanusa 
Sammy, stanowiący serię niezwykle wyrafinowanych estetycznie wideo-fresków 
prezentujących rekonstrukcje tradycyjnych prac gospodarskich w wykonaniu 
pięknych i młodych, nagich lub półnagich męskich ciał, których pozy i gesty na-
suwały oczywiste konotacje seksualne, stawiał pytania o bardzo różne role etno-
nostalgii w konstruowaniu nowoczesnych relacji płci i władzy. Natomiast praca 
romskiej artystki Małgorzaty Mirgi-Tas, stanowiąca komentarz do prezentowanych 
w skansenie zabudowań romskich była nie tyle krytyką skansenowskiej repre-
zentacji, ile afirmacją romskiego świata, który się tej reprezentacji wymyka. Zin-
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strumentalizowana, stereotypowa barwność folklorystycznych reprezentacji 
w rękach Mirgi-Tas staje się żywym, kolorowym patchworkiem z barwnych szma-
tek, który oplata romskie osiedle rodzajem ochronnej sieci. Ważne też, że ta 
barwność płowieje i przez przeszło dwa miesiące trwania wystawy zdążyła przy-
szarzeć, zakurzyć się, a nawet gdzieniegdzie pokryć zielonym nalotem glonów 
i mchu. Instalacja Małgorzaty Mirgi-Tas nie należy do zatrzymanego czasu Sce-
nicznej Wspólnoty Symbolicznej, choć go wprost nie kontestuje.

Czy skansen i muzeum etnograficzne powinny i mogą być muzeami krytycz-
nymi? W jaki sposób wprowadzić elementy dyskursu krytycznego i autorefleksji 
do afirmatywnej i z założenia mitologizującej wiejską rzeczywistość reprezenta-
cji skansenowskiej? Zestawienie kolekcji etnograficznej ze współczesną sztuką 
krytyczną może być sposobem diagnozy wskazującej miejsca nieciągłości tej re-
prezentacji. Sposobem mniej hermetycznym niż krytyczny dyskurs naukowy 
i bardziej otwartym na różne sposoby uczestnictwa i różne lektury. Obecność 
prac artystów współczesnych w skansenie poszerza grono potencjalnych zwie-
dzających, a tych, którzy przychodzą w poszukiwaniu reprezentacji standardowo 
ze skansenem kojarzonej, stawia wobec nowych wyzwań interpretacyjnych. Oczy-
wiście w idealnym świecie tak ważne i nowatorskie przedsięwzięcie, jak nowosą-
decka wystawa, miałoby rozbudowany i wielowątkowy program edukacyjny, ad-
resowany do różnych grup odbiorców… Dyskusja wokół chłopskich i wiejskich 
korzeni polskiego społeczeństwa trwa, więc następcy Nowego Sącza, których oby 
było wielu, powinni już wyciągać wnioski. 
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Porządek rzeczy.  
Magazyny Piotra B. Szackiego1

Tę interesującą wystawę można nazwać refleksyjną. Przede wszystkim dla-
tego, że tematem swojego namysłu czyni również pracę muzealnika-et-
nografa. Czy też, może należałoby powiedzieć bardziej zasadnie: jej re-

zultat. To poniekąd także, metaforycznie rzecz ujmując, refleksja „muzeum” na 
własny temat. A przedmiotem refleksji w tym przypadku stała się szczególna 
forma materializacji muzeum jaką jest magazyn: „autorski magazyn” Piotra Szac-
kiego czy Piotra Barnaby Szackiego2. 

W pierwszym rzędzie wystawa jest próbą ukazania zgromadzonej kolekcji jako 
„artefaktu”. O tym również mówi informacja na planszy wprowadzającej: 

 1 Wystawę Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego można obejrzeć w Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie. Jest ona pomyślana jako ekspozycja stała obejmująca znaczną część 
zbiorów zgromadzonych w Dziale Gospodarki Podstawowej i Rzemiosł, którego długoletnim szefem 
był Piotr Szacki. Po reorganizacji muzeum dział ten przestał istnieć. Kuratorami i autorami scenariu-
sza wystawy są Iwona Święch i prof. dr hab. Jan Święch, samej zaś idei – dyrektor muzeum dr Adam 
Czyżewski. Należy zaznaczyć, że Autorzy wystawy pomyśleli ją jako work in progress: informacje 
i dane na temat umieszczonych na wystawie obiektów mają być systematycznie uzupełniane i rozbu-
dowywane (warstwa intermedialna: pozwalająca na poszukiwanie danych i informacji w bazie kom-
puterowej). Zapewne wraz z rozbudową tej „wewnętrznej infrastruktury” warto by pomyśleć o uspraw-
nieniu jej działania, a może też o stworzeniu większej liczby stanowisk komputerowych, co 
ułatwiłoby i zachęciło zwiedzających do dalszych i wędrówek po „ukrytych” poziomach ekspozycji. 
 2 O jego drugim imieniu dowiedziałem się niedługo po tym, gdy zacząłem pracować w mu-
zeum. Piotr wręczył mi dość opasły tom Kultury duchowej Polesia Rzeczyckiego: materjały etnogra-
ficzne Czesława Pietkiewicza [1928] – który zawierał dwuimienną pieczątkę Piotra – ze słowami, że 
pewnie mnie to zainteresuje. I rzeczywiście to jedno ze znakomitych dzieł protoetnografii pol-
skiej, o których nie słyszałem wcześniej. Pozwoliłem sobie rozwinąć oryginalny tytuł Magazyn 
Piotra B. Szackiego, zgodnie z życzeniem siostry Piotra, p. Krystyny Szackiej.
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Materiał zabytkowy prezentowany tu w postaci muzealnej kolekcji 
[…] jest świadectwem elementarnych przejawów kultury chłop-
skiej i obrazem jej stanu od XIX wieku do lat siedemdziesiątych XX 
wieku. Pokazujemy przedmioty niezwykle archaiczne, ale też za-
powiadające przemiany związane z przemysłem i urbanizacją: 
przedmioty wyspecjalizowane w ustalonej tradycją formie, a także 
oryginalne rozwiązania konstrukcyjne: rzeczy zgrzebne w swojej 
użytecznej prostocie, jak również te o wysokich walorach estetycz-
nych. Wspólnym i jedynym wyznacznikiem ich miejsca w wielo-
stopniowej klasyfikacji kolekcjonerskiej j e s t  i c h  f u n k c j a : do 
czego służą, jaką czynność uprzedmiatawiają, jakich działań są 
świadectwem. Chodzi o p r z y d a t n o ś ć  r z e c z y  – kategorię dla 
kultury chłopskiej zasadniczą. Na wystawie znajduje się ok. 3000 
przedmiotów w 21 działach – cała (możliwa w tej chwili do poka-
zania) kolekcja. Oryginalne przedmioty są przedstawione tak jak 
widzi je w swej codziennej pracy muzealnik, bez „kostiumu” sce-
nograficznego, z uśpionym potencjałem, niekiedy niezrozumiałe, 
czasem zapomniane, zawsze prawdziwe. […] [Iwona i Jan Święcho-
wie, plansza wprowadzająca na wystawę; wszelkie wyróżnienia 
drukiem rozstrzelonym w tym tekście – jeśli nie zaznaczam ina-
czej – pochodzą ode mnie – SS].

Rzeczywiście, wystawa oddziałuje, czy wręcz poraża bogactwem: dziesiątki, setki, 
tysiące rzeczy zgromadzonych „wedle funkcji” w odgrodzonych lub przeszklonych 
boksach: pszczelarstwo, hodowla zwierząt, rybołówstwo, przechowywanie – kon-
serwacja – przetwarzanie, … spożywanie potraw, obróbka cieplna, … obróbka me-
tali, drewna, włókna, sprzęty służące oświetlaniu i ogrzewaniu, transport i komu-
nikacja oraz kilka innych. I wszystko to w jednej dużej sali… Oczywiście, warto od 
razu dodać, że wcale nie zostało tu pokazane wszystko to, co gromadziły przepast-
ne magazyny „Działu Gospodarki Podstawowej i Rzemiosł”, którego przez wiele lat 
głównym pomysłodawcą, realizatorem, kuratorem i strażnikiem był Piotr Szacki. 
Brak tu np. reprezentacji wielkich magazynów meblarstwa, architektury czy garn-
carstwa (skromne stanowisko). Można ów „brak” zapewne na różne sposoby uza-
sadnić: zbiory garnków czy mebli mogłyby stworzyć osobne podobnej wielkości 
wystawy3. Inne uzasadnienie mogłoby się wiązać z tym, że m.in. te dwa wielkie 
działy obejmowały rzemiosło silnie sprofesjonalizowane i wykraczające poza obszar 
rzemiosł stricte wiejskich. Ów brak jest też o tyle częściowy, że wystawie towarzyszą 
filmy, a wśród nich wspaniały obraz Garnki ze Studzianego Lasu [P. Szacki, K. Choj-
nacki, L. Mróz 1967], który przybliża archaiczną, „sięgającą neolitu”, a zarzuconą 

 3 Informację na ten temat można znaleźć w jednej z broszur towarzyszących wystawie.
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tuż po II wojnie technikę lepienia garnków z wykorzystaniem wolnoobrotowego 
koła i wypalanych w piecu chlebowym4. 

Warto też od razu zwrócić uwagę na walory estetyczne plastycznej „oprawy” 
wystawy: m.in. wykorzystany na planszach, w tytułach efekt czcionki maszyny do 
pisania (Piotr „nie znał” komputera, lubił zaś pisać na starej walizkowej enerdowskiej 
Erice), ale też efekt graficzny – dla mnie bardzo interesujący – pisania przy użyciu 
specjalnej maszynki na plastikowej samoklejącej taśmie, która niegdyś była znakiem 
luksusu, dziś wkroczyła w obszar „archeologii”… Drobny znak mijającego czasu. 

Wystawa zapewne najczęściej odbierana jest jako świadectwo bogactwa i po-
mysłowości kultury wsi, finezji i zarazem prostoty w poszukiwaniu rozwiązań dla 
konkretnych problemów, „potrzeb”. Druga, bardziej ukryta warstwa wystawy wią-
że się z ukazaniem założonego systemu klasyfikacji wymyślonej i wprowadzonej 
przez Szackiego. Muzeum wystawia tu pewną koncepcję siebie na pokaz: kolek-
cję, rozumianą jako zamysł ideacyjny. Ta warstwa wystawy, choć jest na różne 
sposoby sygnalizowana, staje się w pełni czytelna dopiero dla tych, którzy sko-
rzystają ze stanowisk multimedialnych, pozwalających poznać i zrozumieć za-
prowadzony system klasyfikacji: kategorie, subkategorie – „indeksy”, ukazujące 
wprowadzone podziały na typy narzędzi itd. „Budowanie kolekcji: 1. Oryginalne 
dokumenty, 2. Narzędzia badacza terenowego, 3. Narzędzia muzealnika i kolek-
cjonera”; przykłady kwestionariusza, ksiąg inwentarzowych i kart przedmiotów-
eksponatów, sporo możliwości, pomiędzy którymi może się poruszać dociekliwy 
zwiedzający. Były to – warto pamiętać – czasy, kiedy słowa obiektywność, obiek-
tywizm nauki traktowano z całą powagą, a klasyfikację uznawano za jedną z pierw-
szych i niezbędnych etapów poznania naukowego. Koncepcja tworzenia syste-
matyki jest pracą tyleż odpowiedzialną co ryzykowną, ważną, lecz też po trosze 
karkołomną. Ważna i potrzebna w naukowym podejściu klasyfikacja zawsze dzie-
li wedle granic, które przyjęli jej twórcy, porządkując świat, który najczęściej 
stanowił jedną skomplikowaną całość, połączoną nitkami życia… Dziś nieco lepiej 
zdajemy sobie z tego sprawę. Ale chyba również zdawał sobie z tego świetnie spra-
wę Szacki, na pewno „późny Szacki”. Skrzynia wianna może być prezentem, miejscem 

 4 Swoją drogą szkoda, że filmy te można zobaczyć jedynie na jednym dużym monitorze, gdzie 
chyba najczęściej odtwarzany jest w „zapętleniu” jeden, właśnie Garnki ze Studzianego Lasu. To oczy-
wiście dobry wybór, zwłaszcza zważywszy na fakt, że zawiera on fachowy i ciekawy komentarz napi-
sany i czytany przez Szackiego. Warto jednak pamiętać, że nawet ten komentarz nie wyczerpuje zło-
żonej historii powstania tego filmu, wspaniałego świadectwa szczególnego, charakterystycznego dla 
owych czasów, podejścia do etnografii i muzealnictwa. To pierwszy film otwierający serię zapisów 
utrwalających dawne technologie (zob. dalej). Niewątpliwie byłoby lepiej, gdyby udało się zaaranżo-
wać choćby małą, zaciemnioną salkę, w której filmy byłyby odtwarzane np. o określonych godzinach. 
Widziałbym to raczej jako dodatkową propozycję, a nie alternatywę wobec monitora na ekspozycji. 
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przechowywania wiana panny młodej, ale też świadectwem kunsztu rzemieślnika 
(skrzynie często były malowane, a ich konstrukcje bywały wymyślne), z czasem (tra-
cąc swą pierwotną funkcję) mogły stawać się sprzętem służącym również do prze-
chowywania innych dóbr…, by w końcu stać się np. obiektem muzealnym; podobnie 
garnek, który zaczynał karierę w kuchni, mógł kończyć ją w innych obszarach go-
spodarstwa. Nie inaczej z innymi rzeczami i narzędziami. Warto pamiętać, że kul-
tura chłopska przez długi czas była w znacznym stopniu samowystarczalna lub 
semisamowystarczalna. Dość długo opierała się też przed pojmowaniem rzeczy jako 
towaru. Kryje się za tym również potencjalna (i faktyczna) wielofunkcyjność rzeczy, 
które miały w gospodarstwie chłopskim długą historię. To, co później Igor Kopytoff 
nazwał biografią rzeczy [2003], było również przedmiotem refleksji Szackiego, na 
pewno przynajmniej osoby, którą nazwałem „późnym Szackim”. 

Szacki niewątpliwie wiele myślał również o reprezentatywności pozyskiwa-
nych do muzeum przedmiotów. Chodziło nie tylko o różnice regionalne, ale tak-
że m.in. różnice w zamożności, „aberacje” i partykularyzmy. Zawsze też zastana-
wiał się nad kwestią granic kolekcji, nie tylko czasowych – dlatego m.in. 
w zbiorach, i na wystawie, wśród tradycyjnych sprzętów służących zachowaniu 
czystości pojawiła się „kultowa” i mająca długą tradycję na wsi pralka Frania…

Jak zauważają Autorzy wystawy, Piotr Szacki był twórcą jednego z mo-
deli kolekcji (wymieniają też Kazimierza Moszyńskiego i Cezarię Baudouin 
de Courtenay Jędrzejowiczową). 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia [Szacki] stworzył 
w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wysmako-
waną kolekcję z zakresu gospodarki podstawowej i rzemiosł. Dla 
wprowadzanego do kolekcji obiektu opracowano jego studium, zło-
żone z dokumentacji metrykalnej (obejmującej technologię wy-
twórczą, funkcjonowanie w systemie kultury, pojedynczą historię) 
podbudowanej zapisami filmowymi. Szacki uważał bowiem, że do-
piero połączenie człowieka z przedmiotem, w procesie jego użytko-
wania i wytwarzania włącznie z odgłosami pracy, niekiedy zaś uwol-
nionymi zapachami, tworzy całościowy obraz. Taka ko l e kc j a  by ł a 
p u n k t e m  w y j ś c i a  d o  w y r a f i n ow a n yc h  p r o j e k t ów  w y-
s t a w i e n n i czyc h , w których przedmiot, jego uroda i funkcja głę-
boko uwikłane były w egzystencję człowieka.” [Iwona i Jan Święcho-
wie, z ulotki towarzyszącej wystawie]. 

Podkreślenie, że kolekcja była punktem w yjśc ia  do tworzenia wyrafinowanych 
projektów wystawienniczych wydaje mi się bardzo istotne. Kolekcja – przynajmniej 
w tym ujęciu i rozmiarze – należy odczytywać jako utajony potencjał, który do-
piero „w rękach” utalentowanego muzealnika i kuratora może przemówić na 
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wiele sposobów. Pod tym względem istnieje pewna analogia między kolekcją mu-
zealną a archiwum, gromadzącym dokumenty, które dopiero zdolny historyk/
archiwista (?) potrafi pobudzić do życia w określony i apelujący do wyobraźni 
sposób. Choć porównanie to ma swoje ograniczenia i można by je zapewne kry-
tykować, tę wystawę można również odczytać – z odniesieniem do językoznaw-
stwa – jako obraz struktury, langue, języka postrzeganego w synchronii. Wspo-
mniane zaś potencjalne wystawy (rozumiane paradygmatycznie) można by 
natomiast pojmować, jako zestaw wypowiedzi, parole, konkretnych aktów mowy, 
które mogą do nas na różne sposoby zabrać głos i opowiedzieć nieznane nam 
historie. W odwołaniu do Michela de Certeau [2008] można by zaprojektowane 
przez Szackiego budowanie kolekcji odczytywać zatem jako działalność strate-
giczną, owe „wyrafinowane wystawy” byłyby zaś taktykami… Szacki jako strateg? 
– Tak! Niemniej, jak sądzę, „późnemu Szackiemu” bliższe były zabiegi taktyka, 
fantazje na temat wystaw możliwych, „wycieczek”, które łączyłyby świat materii 
ze światem wyobraźni5. Gdy zapytałem go kiedyś, czy najbardziej fascynuje go 
technika, odpowiedział przecząco: tym, co najbardziej przemawiało do jego zmy-
słów, była m a t e r i a … Wówczas, muszę z pokorą wyznać, nie w pełni to zrozu-
miałem: a działo się to przedtem nim w Polsce na dobre zagościł zwrot ku rzeczom, 
przedtem, nim m.in. Tim Ingold na dobre zaczął dopominać się o wagę material-
ności [2011], i na pewno na długo przedtem, nim ja o tym ostatnio wymienionym 
znakomitym antropologu zyskałem jakąkolwiek głębszą wiedzę. 

Tu też niestety pojawia się potencjalnie (?!) pewne „przekłamanie”, czy, może 
należałoby powiedzieć lepiej, „niedopowiedzenie” wystawy. Otóż stwarza ona 
wrażenie bogactwa i to właśnie bogactwa kultury chłopskiej, a tak zazwyczaj nie 
było. Przyzwyczajeni dziś jesteśmy do nadmiaru, wielości towarów na półkach 
supermarketów, rzeczy i gadżetów w domach, miejscu pracy… wszędzie. Deyan 
Sudjic książkę o Języku rzeczy rozpoczyna: 

Nigdy wcześniej tak wielu z nas nie miało aż tylu rzeczy co teraz, 
choć coraz mniejszy robimy z nich użytek. Domy, w których spę-
dzamy tak niewiele czasu, są wypełnione przedmiotami. […] Bieliź-
niarki pełne pościeli […] Szafy wypełnione po brzegi butami, całe 
półki płyt CD […] Ogrody wyposażone w taczki, sekatory, nożyce do 
żywopłotów i kosiarki. Mamy ergometry, na których nigdy nie ćwi-

 5 Termin „wycieczka” zaczerpnąłem od późnego Rolanda Barthes’a [1979]. Nie mam wątpliwo-
ści, że podobałby się Piotrowi, który bardzo sobie cenił Camera Lucida (czyli Światło obrazu. Uwagi 
o fotografii) Roland Barthes [1996] wraz z pojęciem punctum, które próbował stosować w odniesie-
niu do wystaw/eksponatów. Warto zaznaczyć, że przynajmniej kilka późnych projektów Piotra nie 
trafiło do realizacji. I dziś zapewne byłoby trudno rozstrzygnąć, czy było to związane z działaniami 
ówczesnej dyrekcji, czy też „utknęły” one na którymś szczeblu muzealnej hierarchii. No cóż… 
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czymy, stoły, na których nie jadamy, kuchenki, na których nie gotu-
jemy. To  n a s z e  z a b a w k i ” [Sudjic 2013, 5]. 

Dlatego zapewne rzadko kiedy pozwalamy sobie na akt refleksji, na szczególną 
epoché, która pozwalałby nam wyobrazić sobie pojedynczość rzeczy, ich „ubóstwo”. 
A to właśnie doświadczenie ubóstwa było najczęściej udziałem wsi. O tym też 
mówiła jedna z wystaw Szackiego: Mieć [Poznań 1998; a także Warszawa 1991 
i Radom 1992]. Działała właśnie niedostatkiem: wagą i powagą rzeczy. Próbowa-
ła stworzyć konceptualną ramę dla tytułowego „mieć”. Wyeksponowany na ku-
biku, wydzielony, dobrze oświetlony pojedynczy gliniany, drutowany garnek 
działał „osobnością”… Smak rzeczy, które nie są pospolitymi, powtarzalnymi 
przedmiotami, a tym bardziej – towarem. Rozbity, ale przywrócony do życia przez 
druciarza, nadal znajdował zastosowanie w gospodarstwie. W wielości zatraca 
się pojedynczość rzeczy. Rzeczy należały niegdyś niemal do świata Imion Wła-
snych, gdy były dobre, służyły do końca, do własnej nieodwołalnej śmierci. I o tym 
również warto pamiętać przechadzając się po tej świetnej wystawie. 

Magazyn to miejsce, z którego najczęściej zwykli zwiedzający są wyklucze-
ni, poza oczywiście wyjątkami i wyjątkowymi okazjami. Na tej wystawie mamy 
zatem do czynienia z sytuacją poniekąd niezwykłą: m u ze a l n y m  ś w i ę t e m , 
s wo i s t y m  k a r n a w a ł e m  (Michaił Bachtin). To wówczas dochodzi do odwró-
cenia ról… A mówiąc skromniej: to czas, kiedy kulisy stają się sceną (choćby 
z pewnym odwołaniem do Ervinga Goffmana). Takie przynajmniej jest założenie. 
Wcale nieoczywiste, a ponadto wcale niełatwe do realizacji… 

Mamy tu na pewno do czynienia z sytuacją nieczęstą w muzealnictwie pol-
skim. Tym bardziej, że ambicje twórców wystawy, Iwony i Jana Święchów, długo-
letnich przyjaciół Piotra, sięgają „poza” magazyny i obejmują również tzw. teren. 
Teren to termin fetyszyzowany w antropologii. Jak zauważył James Clifford, choć 
jest definiowany i redefiniowany przez etnografów i antropologów, to jednocze-
śnie definiuje ich samych [2004]. Można by rzec: powiedz mi, gdzie jeździsz, 
a powiem ci, kim jesteś… Stwierdzenie to jednak, by stało się prawdą, należałoby 
rozwinąć i ukonkretnić. 

Na tej wystawie „teren” istnieje raczej wirtualnie, ponieważ odniesienia do 
niego znalazły się przede wszystkim w intermedialnej przestrzeni komputera. To 
tam znajdziemy pewne anegdoty z terenu, ale też liczne zdjęcia. Szkoda, że nie 
zostały one opisane. Tożsamość postaci szybko ulega zatarciu. Kto rozpozna Pio-
tra Szackiego? – poniekąd bohatera wystawy. Ale także innych: Krzysztofa Choj-
nackiego, Urszulę Bojar (Gmachowską), Lubka Kosińskiego, Wieśka Orłowskiego, 
Edwarda Koprowskiego, Krzysztofa Urbańskiego, Ewę Dżurak – by przywołać tyl-
ko kilka postaci – które na krócej bądź dłużej związały swoje losy z muzeum… 
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Niektórzy z nich, podobnie jak Piotr, już odeszli… Nikt z wymienionych nie pra-
cuje już w muzeum. W tym wczesnym okresie pracy i tworzenia muzeum – warto 
dodać – często organizowano wyjazdy zespołowe i międzydziałowe. Piotr pracował 
jeszcze w czasach, gdy badania, choć ze względów finansowych bywała realizo-
wana w skromnym wymiarze, były ważną częścią pracy muzealnika. Był on nie-
wątpliwie znakomitym terenowcem i świetnie znał Polskę (nie tylko zresztą). 
Oczywiście „obecności terenu” można i należy doszukać się również w zapisach 
filmowych (owych: „jak to się robiło?”), które można oglądać również na małych 
monitorach umieszczonych przy poszczególnych tematycznych boksach. 

Dociekliwy widz poza szczegółami dotyczącymi klasyfikacji zgromadzonych 
przedmiotów – jak już pisałem – odnajdzie pewne anegdoty dotyczące terenu, a tak-
że dodatkowe informacje dotyczące obiektów pozyskanych do muzealnych. Szkoda, 
że w tej koncepcji ekspozycji – jasno wyłuszczonej, warto zauważyć, na towarzyszą-
cych planszach i ulotkach – nie udało się znaleźć miejsca, by rozbudować ów po-
tencjał o przykładowe „historie” przedmiotów: prześledzić ich przedmuzealne i mu-
zealne losy, choćby na kilku wybranych przykładach. Historie prawdziwe, a może 
nawet „wymyślone” (na takie rozwiązanie „wczesny Szacki” zapewne by nie przystał, 
ale „późny”… chyba jednak tak). Rzeczy otulone w prawdę fikcji. Mam tu na myśli 
„poważną fikcję”. Taką, o którą upominał się Hayden White, gdy próbował zrozumieć 
i uzasadnić wagę powieści historycznych, np. książek W.G. Sebalda, takich jak choć-
by Austerlitz. Wagę przeszłości, która ma uczyć, asystować w życiu, ale też pomagać 
je zrozumieć. W konkluzji świetnego eseju napisał: 

Metafizyka w narracji historycznej polega mniej więcej na tym: istnie-
je zbiór faktów zorganizowanych na potrzeby prezentacji tak, jak gdy-
by były one (lub miały postać) czegoś literackiego lub dokładniej, fik-
cyjnego. Forma powieści jest potrzebna tylko po to, by informacje 
(fakty, argumenty ich dotyczące, natura tych faktów, związki między 
nimi itd.) było łatwiej przyswoić. Czytajcie więc i cieszcie się lekturą, 
ale gdy skończycie, musicie odkopać fikcyjną drabinę, po której się 
wspinaliście, i zająć się kontemplacją samych faktów, gdyż tylko one 
mogą wam coś powiedzieć o martwych i minionych „formach życia” 
[White 2010, 72]. 

Muzealne losy rzeczy również mogłyby być interesujące. Kolekcja jest pewną 
abstrakcją, jest bohaterem zbiorowym, rzeczy-eksponaty zaś bohaterami indy-
widualnymi. Dlatego sądzę, że przykładowa historia (bądź historie) traktowania 
rzeczy w muzeum mogłoby dawać wiele do myślenia. Dział konserwacji mógłby 
być jednym z miejsc, w których znajdował się, a czasem, o które „potykał się” 
przedmiot. Piotr, na początku mojej kariery w muzeum (chyba w czasie wędrów-
ki po magazynie), uraczył mnie „anegdotą” o perypetiach naczyń klepkowych – 
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łączonych giętymi, drewnianymi obręczami – które na skutek przesuszenia po-
wietrza w magazynach zaczęły się rozpadać. Dział konserwacji zadziałał 
przykładnie i drewniane obręcze beczki – które „nie znały metalu” – poprzybijał 
gwoździami. Spór, jaki powstał, ówczesny dyrektor postanowił rozstrzygnąć, od-
wołując się do instancji wyższej, tj. naczelnego konserwatora…, którym okazał 
się kierownik pracowni konserwatorskiej muzeum, która tak świetnie poradziła 
sobie, jak widzieliśmy, z powstałym problemem przesuszonych beczek. Koło za-
mknęło się… Piotr bywał ironiczny w swoich opowieściach.

W wydzielonych boksach poświęconych poszczególnym kategoriom rzeczy 
znalazły się pojedyncze obrazy i figury świętych (oraz innych postaci). To bardzo 
interesujący pomysł, który można rozmaicie interpretować. Warto zauważyć – co 
dla niektórych jest zapewne oczywiste – że w dawnym podziale muzealnym (funk-
cjonującym za życia Szackiego) mieściły się one w osobnych działach, a zatem 
również w osobnych magazynach. Owe postaci umieszczone tu i ówdzie w różnych 
miejscach na wystawie w pierwszym rzędzie urozmaicają ekspozycję, ale czynią 
ją także poniekąd „zamieszkałą”. Figury i obrazy świętych mogą być też aluzją do 
sakralnego wymiaru pracy, rzemiosł, faktycznie wszystkich ważnych czynności 
podejmowanych przez człowieka – co szczególnie dawna etnografia lubiła pod-
kreślać (Mircea Eliade, Joanna i Ryszard Tomiccy, ale także Martin Heidegger). 
Niemniej, jak sądzę – nawet jeśli nie takie było zamierzenie twórców wystawy 
– ten zabieg można również potraktować jako próbę zatarcia rozróżnienia (i na 
pewno owa niwelacja byłaby bliska Piotrowi), cały czas silnie pokutującej w na-
szym myśleniu o kreacji ludzkiej: rozróżnienia na Sztukę i Rzemiosło6. Dziś coraz 
częściej bywa ono kwestionowane na różne sposoby. Warto też zwrócić uwagę na 
fakt, że słowo „estetyka” wiązało się nie tyle z nauką o pięknie, ile miało, odwo-
łując się do projektu Alexandra Baumgartena, być dziedziną, która bada i dosko-
nali poznanie zmysłowe i przeciwdziała narzuconemu przez Kartezjusza duali-
zmowi [Kiereś brw.]. Muzeum – by odwołać się do źródłosłowu – to dom Muz, 
gdzie mogą one współzamieszkiwać, a nie mauzoleum. Silna niegdyś tendencja 
do klasyfikacji zostały na tej wystawie, jak sądzę, tym samym złagodzona. 

W czasie jednej z wizyt na wystawie stałem się mimowolnym świadkiem 
wymiany uwag pomiędzy pracownikami muzeum. Jeden z nich, dzieląc się własnym 
doświadczeniem, utyskiwał na to, że część elementów ekspozycji jest doskonale 

 6 Ciekawie pisał o tym Władysław Tatarkiewicz: „«Sztuka» bardzo długo znaczyła tyle, co (1) 
umiejętność zgodnego z regułami wytwarzania j a k i c h k o l w i e k  rzeczy i znaczenie to poniekąd 
zachowała dotychczas”. Angielskie słowo art zachowało również znaczenie właściwe dla łaciń-
skiego źródła ars (gr. – techne) i znaczyło tyleż sztuka, co rzemiosło [Tatarkiewicz 1978, 19, a także 
93–96, wyróżnienie w oryginale]. 
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zabezpieczona grubą szybą, ale część pozostaje w zasięgu ręki. I nad tymi ekspo-
natami, czy może raczej nad „wyciągniętymi w ich kierunku rękami” trzeba czuwać… 
To stały element w dyskusjach o muzeum i wystawach. Kuszące pomysły by do -
tknąć  rzeczy, są tu poddane inhibicji przez elementy trwałe i ludzkie. 

Mamy tu do czynienia z jednym z najtrudniejszych punktów związanych 
z „filozofią wystawy”. Odwiedzanie muzealnych magazynów, które Piotr fundo-
wał m.in. studentom, łączyło się z m oż l i wo ś c i ą  d ot y k a n i a  r ze czy. Zapew-
ne zawsze z jakimiś wyjątkami. Podróż w świat rzeczy zawsze wiązała się też 
z opowieściami. A Piotr potrafił opowiadać w sposób niezwykły. Nigdy nie spro-
wadzało się to do suchej metryczki: co?, skąd?, jak?, gdzie? Oczywiście, miał 
w pamięci (niespisane, ale też trudne do spisania) biografie rzeczy. Jeśli dobrze 
pamiętam, nie korzystał z tego terminu, niemniej wykorzystywał go w praktyce. 
Bliskie mu było ujęcie André Leroi-Gourhana, którego niegdyś słynne książki 
mieściła jego podręczna biblioteczka. Człowieka, który, dotykając przedmiotu, 
potrafił na podstawie kształtu i materii snuć rozważania na temat jego funkcji, 
sposobu wykonania i wykorzystania… Do tej metody Piotr sięgał też czasem 
w trakcie egzaminów. Polegały one na tym, żeby dostawszy przedmiot, coś o nim 
potrafić powiedzieć. Trochę podobnie, choć jednocześnie całkiem inaczej, jak 
w przypadku egzaminu z anatomii na medycynie. Ważna była nie tylko umiejęt-
ność nazwania i zlokalizowania, lecz także opowiedzenia o przedmiocie, „odna-
lezienia” jego funkcji, sposobu wykorzystania. Moja najzdolniejsza i najbardziej 
oczytana koleżanka z roku dostała po takim egzaminie „histerii”… Obiekty mu-
zealne, te osobliwe rzeczy, które mogą nas doprowadzić do szaleństwa.

Olivier Sacks w świetnych tekstach dotyczących widzenia/niewidzenia po-
kazywał, jak bardzo widzenie jest kognitywnie wymagającym procesem. Jedno-
cześnie jednak podkreślał, jak bardzo dane wzrokowe są „niekompatybilne” z do-
tykowymi. Niewidzący, którzy znakomicie znają i rozpoznają przedmioty dłońmi, 
po odzyskaniu widzenia nie są w stanie ich „zobaczyć” (rozpoznać), i odwrotnie. 
Sacks [1995] opisuje m.in. przypadek Virgila, który choć doskonale radził sobie 
z czytaniem rękami trójwymiarowych liter, nie był w stanie „odczytać” ich wzro-
kowo. Nawet w przypadku, wydawałoby się, tak skonwencjonalizowanego kształ-
tu nie dawał sobie rady. W jeszcze większym stopniu dotyczyło to oczywiście 
pojedynczych rzeczy… Dotyk to wielka „cywilizacyjna zguba” naszej kultury. Ale 
czy muzeum, dom Muz nie powinno próbować go odszukać?

Ten, wydawałoby się poboczny wątek, jest ważny. Będę bowiem utrzymywał, 
że większość przedmiotów/eksponatów, to rzeczy, które były tyleż widziane, co 
dotykane. Często ten drugi aspekt przeważał (odchodzę tu, jestem tego świadom, 
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od jednego z założonych celów wystawy – koncepcj i  kolekc j i ). Czy różaniec 
w ogóle może służyć do oglądania? Kształt siekiery zapewne miał znaczenie, ale 
bardziej liczyła się jej poręczność i skuteczność (ceniona siekiera, powinna mieć 
„jad”, a to można było sprawdzić tylko w działaniu). Czy koszyk, garnek, łyżka były 
podziwiane z uwagi na swe kształty, czy raczej były doceniane przez swą poręcz-
ność… i tym samym oczywiście użyteczność? Codzienne (bądź niecodzienne) 
użycie wygładzało rękojeści, ranty, płaszczyzny. Oczywiście, nasz dotyk nie będzie 
tym samym dotykiem. Niemniej w tej namiastce powtórzenia kryje się sens. Funk-
cjonalność rzeczy – na co zwracali uwagę twórcy wystawy – wiązała się ściśle 
właśnie z ich poręcznością, skutecznością i użytecznością. Czy można tego do-
świadczyć wzrokowo – zapytam – mieniąc się antropologiem wizualnym? 

Oczywiście, nie dałoby się zorganizować (takiej) wystawy, gdzie przedmioty 
pozostawałyby całkowicie „na wolności”. Niemniej zastanawiam się nad możli-
wością udostępnienia zwiedzającym kilku, kilkunastu rzeczy (być może nawet 
dość jeszcze dziś pospolitych i specjalnie zakupionych na wystawę), by mogli ich 
dotknąć… być może nawet zachęcając do tego. Koszyk, beczka, łyżka… Szczegól-
nie w takiej kulturze, jak kultura chłopska, kulturze wsi, zmysł dotyku wydaje się 
co najmniej równie ważny jak zmysł wzroku. Na tę potencjalną synestetyczność 
rzeczy może warto byłoby zwrócić uwagę. Jak rozumieć wyrażenie, które zapa-
miętałem z wakacyjnego dzieciństwa (lubelskie), że rosół „było słychać”? 

Dlatego tak świetnym – o czym już pisałem – pomysłem było umieszczenie 
przy niektórych boksach małych ekranów z filmami ukazującymi bądź wytwa-
rzanie rzeczy, bądź ich „użycie”: techniki działania. Autorzy wystawy zwrócili 
uwagę na znaczenie, jakie Szacki przywiązywał do uchwycenia przedmiotu w pro-
cesie wytwarzania, jak i użytkowania… Stąd pomysł, by starać się również „zapi-
sać” dawne techniki wytwarzania rzeczy, ale też posługiwania się nimi. Paul 
Connerton, pisząc o tym, jak społeczeństwa zapominają, podkreśla, że: 

zorganizowany proces wytwarzania produktów [commodities] ulega 
zapomnieniu. Innymi słowy, geneza powstania danej formy artyku-
łu, ludzka sprawczość, która stwarza przedmioty wytworzone [ma-
nufactured] w określonej formacji społecznej, padają ofiarą amnezji 
kulturowej […] proces pracy staje się nieprzezroczysty […] wytwa-
rzanie produktów, na najbardziej znaczącym poziomie staje się 
nieuchwytne dla świadomości [Connerton 2009, s. 43].

Komentując własne i cudze filmy etnograficzne, Piotr ujął to nawet głębiej: 

Uzupełnieniem owych przedmiotów, ka lek ich  jak  to  nazy wam, 
są zazwyczaj ludzk ie  ręce , które przydają tym przedmiotom dyna-
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mizmu, uzupełniają zaklętą w rękach umiejętnością, rutyną. Dlatego 
też starając się uzupełnić zbiory muzealne o rzeczy związane ze sta-
rymi technikami, było sprawą oczywistą i konieczną przydanie im 
kontekstu i dokumentacji jedynej w miarę dostępnej i najdoskonal-
szej wówczas, a mianowicie zapisu filmowego. Co też zaczęliśmy ro-
bić, starając się zresztą chwytać najpierw te procedery techniczne, 
które jak sądziliśmy, i na ogół nie było tam pomyłek, są zagrożone 
całkowitym zamarciem. Te nasze filmy, te nasze zapisy technologicz-
ne, w założeniach bardzo skromne, jak najskromniejsze, żeby sobie 
nie zawracać głowy, chociaż było to kuszące, jakimiś pokusami este-
tycznymi. Te zapisy  [ f i lmowe]  zaczęły powstawać w 1967 roku, to 
już sporo czasu. Zwykle były one realizowane dzięki daleko idącej 
życzliwości ludzi, z którymi współpracowaliśmy w terenie. I są  n ie-
j ako  port retami  t rumiennymi , może nie tych ludzi, ale na 
pewno ich  rąk  [Szacki 2004]. 
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Nota o Piotrze Barnabie Szackim
Piotr Barnaba Szacki (1939-2004), etnograf, etnolog, muzealnik, kustosz, filmowiec, na-
uczyciel akademicki, inspirator, autorytet, mistrz, dla niektórych przyjaciel i doradca nie 
tylko w kwestiach zawodowych… Jeszcze przed napisaniem pracy magisterskiej na war-
szawskiej etnografii w 1962 roku rozpoczął pracę w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie, które mieściło się wówczas w Pałacu Brühla na Młocinach, następnie zaś (od 
1973) – w gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ul. Kredytowej w Warszawie. 
Tu pracował do końca życia. Od początku związany z działem kultury materialnej (Dział 
Gospodarki Podstawowej i Rzemiosł), wkrótce stał się jego kierownikiem, ale też prawdzi-
wym twórcą. Był autorem przede wszystkim kolekcji związanych z rzemiosłami i tzw. gospo-
darką podstawową, ale także wielu wystaw problemowych odwołujących się do wyobraźni 
i na nią działających (m.in. Mieć, Niezwykłość, Czas Boryny, Czas Ziemi Obiecanej). Wiele pro-
jektów niezrealizowanych wystaw (które pozostały w mniej czy bardziej dopracowanych 
pomysłach-scenariuszach i notatkach) można uznać za nowatorskie nie tylko w skali pol-
skiej: Teren, Foto – Inni, Niedostatek i skrzętność, Pamiętać, Porządkowanie świata (formowanie 
kształtu w sztuce i czynnościach życia codziennego), Sztuka ludowa w milimetrach (świadectwo 
osobliwości mentalnych autorów dekoracji snycerskich)… Inspirator, twórca i współtwórca 
wielu filmów etnograficznych: przede wszystkim zapisów technik rzemieślniczych, które 
miały dopowiedzieć to, czego sam przedmiot opowiedzieć nie potrafi. Dociekliwość teo-
retyczną łączył z koniecznością poznania praktycznego. Świetny znawca kultury chłop-
skiej, ale też sycylijskiego bursztynu… Gawędziarz, ale przede wszystkim „dociekliwy słu-
chacz”, co uznaje się za podstawową cechę wrażliwego antropologa. Pozostawił po sobie 
garść tekstów i olbrzymią pustkę… Jego rozległa wiedza, niestety, w znacznym stopniu po-
została w porozrzucanych tu i tam okruchach: mniejszych i większych tekstach, a także ser-
cach i głowach przyjaciół. W jednym z tekstów o powołaniu muzealnika-etnografa napisał: 
„Istotną w tym fachu kwalifikacją jest biegłość w postrzeganiu treści zawartych w cechach 
formy i substancji przedmiotów, swoboda w kojarzeniu z nimi trafnych odniesień. Związany 
z tym jest dość szczególny i bynajmniej nieczęsto spotykany stosunek do rzeczy, do przed-
miotów: powiedzmy życzliwe zainteresowanie. Wykluczające arogancję. Wykluczające pru-
derię.” Więcej o Piotrze Barnabie Szackim można przeczytać w kilku tekstach wspomnienio-
wych opublikowanych m.in. w „Kontekstach” 1-2, 2004, a także w nocie biograficznej Janiny 
Skrzyńskiej, wieloletniej wicedyrektor PME, ale także Jego przyjaciela: Piotr Barnaba Szacki 
(1939-2004), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2 / pod red. 
Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Spiss, Wrocław 2007. Warto też zajrzeć do numeru „Nowej 
Etnografii” zatytułowanego Piotr Szacki / rzeczy obraz / niezwykłość (03/2011). 
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Pomiędzy osnową a wątkiem  
w obiektywie muzeum.  

Barbara Kubska/Stanisław Gadomski –  
Sploty. Fotografie strojów ludowych

Do 25 lutego 2017 roku w Muzeum Miejskim w Tychach można było oglą-
dać ekspozycję Barbara Kubska/Stanisław Gadomski – Sploty. Fotografie 
polskich strojów ludowych. Towarzyszyła ona projektowi, którego celem 

było wydanie dodatku do publikacji Stanisława Gadomskiego Strój ludowy w Pol-
sce, zawierającego fotografie strojów śląskich strojów ludowych. Wystawa po-
wstała dzięki współpracy Barbary Kubskiej, Eweliny Lasoty i Anki Sielskiej z Fun-
dacją Kultura Obrazu, zaś jej koordynatorką była Barbara Kopia. 

Swoją premierę Sploty miały 9 listopada 2016 roku. Na okres prezentowania 
wystawy zaplanowano szereg wydarzeń będących uzupełnieniem i dopowiedze-
niem zawartych w niej treści, umożliwiających jej odbiór w szerszym kontekście; 
wśród nich spotkania: Stanisław Gadomski. Subiektywnie będące wprowadzeniem 
do twórczości fotografa i zapoznaniem się z jego twórczością (16 listopada), Zo-
baczyć Innego – zobaczyć siebie zwracające uwagę na konwencje fotografowania 
stroju ludowego (23 listopada), O współpracy fotografa i etnografa, przedstawia-
jące inspiracje i koncepcje autorki „śląskiego suplementu” (3 grudnia, w którym 
miałam przyjemność uczestniczyć), Stanisław Gadomski. Plastyk i fotoreporter, 
rozwijające wątek twórczości artysty (8 grudnia) oraz promocja książki jako fi-
nalna część projektu (29 grudnia). 
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Wystawę zlokalizowano w Dawnej Młótowni, jednym z budynków Muzeum 
Miejskiego w Tychach. Przestrzeń sali na potrzeby wystawy została zaaranżowa-
na1 jedynie w części [fot. 1] U wejścia wydzielono kameralną przestrzeń dla wy-
darzeń towarzyszących z siedziskami i miejscem na wyświetlanie prezentacji 
wizualnych, jak miało to miejsce podczas spotkania autorskiego z Barbarą Kubską 
3 grudnia 2016 roku. Wystawę rozpoczyna znane już z materiałów informacyjnych 
„logo” (prostokątne pole z nazwą wystawy), umieszczone, wraz z tekstem wpro-
wadzającym do tematyki strojów ludowych, na białej ścianie. Minimalizm formy, 
mogący sprawiać wrażenie nie do końca zagospodarowanej przestrzeni, pozwa-
la skupić się na słowach organizatorów kierowanych do widza: 

Splatają się tu historie rzeczy (dziś muzealiów) z cichymi biografia-
mi ich dawnych użytkowników. Spojrzenia fotografki i fotografa – 
ten sam temat widzą w inny sposób. Fotografii z etnografią – etno-
grafowie, zestawiający poszczególne elementy strojów, pilnują 
dokładności przedstawień podczas sesji fotograficznych. Schema-
tów wizualnych z postawą autorską2. 

Niniejsza recenzja jest próbą refleksji nad sposobami postrzegania strojów ludowych 
w kontekście fotografii, jak i nad samą relacją człowiek–przedmiot w obrębie tego 

 1 Barbara Kubska, Ewelina Lasota, Anka Sielska, Fundacja Kultura Obrazu.
 2 Cytat tekstu wprowadzającego na jednej ze ścian wystawy.

Fot. 1. Aranżacja wystawy, fot. Grzegorz Siuda.
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środka wyrazu. Będzie też pró-
bą zastanowienia się nad związ-
kiem owych wątków, a więc nad 
„splotami” nie tylko dróg obu 
artystów, ale i języków wypo-
wiedzi, pokoleń, fotografii i et-
nografii.

Zwiedzanie wystawy nale-
żałoby rozpocząć od lektury ga-
zety informacyjnej (autorstwa: 
Eweliny Lasoty, Darii Malickiej) 
odsyłającej do źródeł inspiracji 
pomysłodawców oraz zawiera-
jącej fotografie wykorzystane 
w projekcie. Utrzymana jest w mi-
nimalistycznej konwencji, dzięki 
przejrzystej czarnej i czerwonej 
czcionce oraz białemu papiero-
wi z tłem w równomiernie roz-
łożone czerwone kropeczki, 
przywodzące na myśl zbliżenie 
na fakturę tkaniny. Szczególną 

uwagę przykuwa jednak zdjęcie na okładce, będące identyfikacją wizualną całe-
go wydarzenia: monochromatyczna fotografia autorstwa Barbary Kubskiej, kadr 
jednej z sesji plenerowych zorganizowanych w czasie trwania projektu, przed-
stawiający kobietę w stroju z okolic Częstochowy [fot. 2]. Nie jest to jednak stan-
dardowe ujęcie mogące być miniaturą obrazującą typ stroju ludowego. To raczej 
„zakulisowe” uchwycenie momentu przygotowywania modelki do ujęcia, dyna-
miczne, „robocze”, a więc nie kwalifikujące się do kanonu fotografii muzealnej, 
mającej dokumentować strój jako eksponat. Akcent postawiono na proces ukła-
dania stroju, celowo ukazując manipulujące przy chustce modelki ręce osób 
pracujących przy sesji oraz szeroki, daleki raczej od pozowania, uśmiech ubie-
ranej kobiety. Zabieg ten trafnie pokazuje, że za stworzonymi wizerunkami stoi 
wiele osób, wiele rąk i wiele pracy różnych ludzi. I właśnie zastosowanie owego 
innego spojrzenia na fotografie strojów ludowych było celem, który przyświecał 
pomysłodawcom projektu (warto zwrócić uwagę na tytuł wystawy, w którym 
jako pierwszą wymieniono Kubską).

Fot. 2. Gazeta informacyjna wystawy, fot. Justyna Zynek.
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Dla twórców projektu równie ważne było pokazanie dialogu twórczości dwóch 
fotografów: Barbary Kubskiej oraz Stanisława Gadomskiego, stąd też Sploty w ty-
tule wystawy. Jak zwraca uwagę Aleksandra Matuszczyk, dyrektor Muzeum Miej-
skiego w Tychach, punktem wyjścia dla powstania projektu było powiększenie 
i uzupełnienie zbioru diapozytywów otrzymanych od Stanisława Gadomskiego 
o to, co udało się Muzeum pozyskać także we współpracy z innymi placówkami 
muzealnymi3. Zwieńczeniem tej inicjatywny miała być wystawa. Jej ostateczny 
kształt jednak nie koncentruje się na prezentacji dorobku artysty, ale wpisuje go 
w kontekst różnych punktów widzenia tego samego tematu: stroju ludowego. Nie 
proponuje też prostych i jednoznacznych zestawień prac; znacznie silniej „spla-
ta” okoliczności ich powstania oraz partycypujące w nich sfery i jednostki.

„Wszystko zaczęło się od pewnej książki” – mówi Barbara Kubska o począt-
kach projektu, mając na myśli wydaną w 1995 roku publikację Strój ludowy w Pol-
sce. Książka zawiera fotografie strojów ludowych z całej Polski autorstwa Stani-
sława Gadomskiego. Stroje są pogrupowane wedle ściśle przyjętego przez 

 3 Prezentowane na fotografiach Barbary Kubskiej eksponaty pochodzą, prócz Muzeum Miej-
skiego w Tychach, ze zbiorów: Muzeum Częstochowskiego, Muzeum Historycznego w Bielsku-Bia-
łej, Muzeum Miejskiego w Żywcu, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Śląskiego w Katowicach, 
Muzeum w Raciborzu, Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wi-
lamowice „Wilamowianie”, Stowarzyszenia „Pod Ochodzitą” w Koniakowie, Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „Grojcowianie” w Wieprzu oraz ze zbiorów prywatnych Marii Bałuch.

Fot. 3. „Gablota” z Panoramami, fot. Grzegorz Krzysztofik.



Pomiędzy osnową a wątkiem w obiektywie muzeum. Barbara Kubska/Stanisław Gadomski… 197

etnografów podziału na odpowiednie regiony, a wraz z uzupełniającą pracą Bar-
bary Bazielich, mieszczącą opisy i wykroje poszczególnych typów strojów, sta-
nowi szerokie studium, będące gruntownym uzupełnieniem „literatury przed-
miotu” [Gawor 1995: 10]. Sztandarowość tego dzieła, nie wynika jednak jedynie 
ze sprostania naukowym wymogom etnografów co do „wiernego” oddania przed-
miotu, ale, co wydaje się najistotniejsze, z autorskiej wizji artysty. Stanisław Ga-
domski (1929–2013) jako absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wy-
kazywał szczególną wrażliwość przy fotografowaniu przedmiotu, traktując go nie 
tylko jako eksponat. W jego obiektywie zbliżenia na niektóre elementy stroju, na 
przykład na hafty, ukazują najdrobniejszy detal odzieży, pozwalając odbiorcy 
studiować je niemal jak dzieło sztuki. Wspominany już Strój ludowy w Polsce za-
wiera zaledwie część dorobku Gadomskiego. W latach 1979–1981 jego prace uka-
zywały się na ostatnich stronach śląskiego tygodnika Panorama, z jednej strony 
wyznaczającego Polkom kanony mody, z drugiej przedstawiającego typy strojów 
regionalnych (w efekcie zaprezentowano 216 modeli strojów) [Lasota 2016: 2]. 
Na wystawie w Muzeum Miejskim w Tychach można przyjrzeć się 35 reprodukcjom 
Panoram, pochodzącym z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Kra-
kowie oraz ze zbioru prywatnego Alicji Małety [fot. 3]. Umieszczenie ich w samym 
centrum sali na czarnym podwyższeniu, niczym w gablocie muzealnej, sugeruje 

Fot. 4. Sekcja Stanisława Gadomskiego, fot. Grzegorz Krzysztofik.
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ich wartość, już nie tylko estetyczną, czy edukacyjną, ale i historyczną – same 
bowiem stają się eksponatami, inspiracjami, czy punktami wyjścia dla innych, 
tak jak było choćby w przypadku twórców Splotów. 

Znajdująca się po jednej stronie „gabloty” z Panoramami intensywnie czer-
wona ściana, mająca według pomysłodawców projektu przywodzić na myśl „kla-
syczne muzealne standardy”, przeznaczona została na prezentację twórczości 
Gadomskiego. Jego zdjęcia umieszczono w 6 ramkach na białym tle, niczym w „ga-
blotkach” muzealnych. Zawierają one fotografie w charakterystycznym dla arty-
sty formacie 6 x 6 cm, pogrupowane w zbiory z danego regionu, oddzielone od 
siebie pustymi miejscami [fot. 4]. Umieszczony w pionowym pasie z lewej strony 
krótki opis zwraca uwagę na charakterystyczne cechy fotografii artysty: ukazanie 
sesji jako procesu poprzez zestawianie kilku ujęć modelek i modeli, „myślenie 
w kategoriach serii”4, pełne kadry oraz balansowanie pomiędzy detalem a plene-
rowymi wizerunkami grupy ludzi w ich „naturalnym” otoczeniu. To jeden z ele-
mentów, które ceniono u fotografa najbardziej: 

Przemyślany dobór „modeli” (jak naturalnie, swobodnie i swojsko 
czują się one w strojach, widać od razu, że to nie chwilowa przebie-
ranka!), odpowiednia aranżacja przestrzenna, staranny dobór oto-

 4 Cytat z tekstu na ścianie wystawy z fotografiami Stanisława Gadomskiego.

Fot. 5. Sekcja Barbary Kubskiej, fot. Grzegorz Siuda.
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czenia – zwłaszcza pejzażu – no i intuicja artysty pozwalają mu z tego 
banalnego, zdawałoby się, tematu wydobyć coś ogromnie istotnego, 
coś znacznie ważniejszego niż tylko zewnętrzna barwność i „bajecz-
na kolorowość” [Gawor 1995: 10].

Co ciekawe, jak zwracają uwagę organizatorzy wystawy, Stanisław Gadomski o swo-
ich fotografiach wypowiadał się dość krytycznie, zarzucając im zbytnią statyczność, 
będącą jednak efektem kompromisu z muzealnikami i badaczami, których presja 
„wiernego przedstawienia” była tak wielka, że autor wyeliminował wszystkie dy-
namiczne ujęcia, ponieważ gubiły ważne detale i szczegóły. Mimo to w jego foto-
grafiach strojów ludowych odbija się jego wykształcenie jako historyka sztuki: 
ukazane w sposób malarski plenery subtelnie operują światłem, a interesujące 
zabiegi pozwalają na jednej fotografii dojrzeć detal z różnych stron (jak na przykład 
uchwycenie na zdjęciu czepca z przodu i z tyłu poprzez ustawienie dwóch mode-
lek pod kątem prostym do siebie). 

Ekspozycję poświęconą fotografiom Barbary Kubskiej umiejscowiono do-
kładnie po drugiej stronie sali. Chociaż twórcy wystawy na spotkaniu autorskim 
zaznaczali „równouprawnienie” języków obu twórców oraz pozostawienie od-
biorcy swobody w kwestii wyboru strony przy rozpoczęciu zwiedzania, to właśnie 
sekcja artystki znajduje się najbliżej wejścia do sali wystawienniczej, co może 
sugerować odwiedzającym kierunek poruszania się. Sąsiaduje także ze wspomi-
naną już ścianą z tekstem wprowadzającym do Splotów, a komentarz do fotogra-
fii, będący jak u Gadomskiego, pionowym pasem poprzedzającym fotografie, zda-
je się być jego rozwinięciem5. Zastosowane do niej białe tło sprawia wrażenie 
bardziej czytelnego, niż w przypadku soczystej czerwieni u Gadomskiego, mogą-
cej momentami odwracać uwagę od fotografii. Zupełnie inny niż u „poprzednika” 
jest również sposób prezentacji prac Kubskiej: znacznie większe niż u Gadom-
skiego fotografie przyjmują formę już nie kwadratu, a pionowych kadrów, roz-
mieszczone są nierównomiernie, bez podpisów, choć rozmieszczone w skupiskach 
[fot. 5]. Dopiero za pomocą broszury z legendą i schematem ekspozycji, otrzy-
mywanej przy wejściu do sali, można odczytać nazwę danej reprezentacji stroju. 
Rozwiązanie to, tłumaczą twórcy, miało ułatwić widzom orientację w wystawie. 
I rzeczywiście, dzięki temu zabiegowi przyglądając się niektórym fotografii „ślą-
skiego suplementu”, można poczuć się o wiele bardziej jak w galerii sztuki, czy 
wernisażu fotograficznym, aniżeli muzeum, choć rozmiar materiałów pomocni-

 5 Pierwszy opisuje kształtowanie się polskich strojów ludowych od XIX wieku, drugi w kontynu-
acji nawiązuje do wykształcenia się „stylu narodowego” jako konwencji podejmowanej przez arty-
stów, inteligencję, czy ruchy polityczne i uwydatnia jego żywotność na terenach Górnego Śląska. 
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czych (gazeta formatu 24 x 34 cm) i ich faktura (cienka kartka papieru formatu 
A4 wraz ze schematem wystawy) [fot. 6] nie ułatwiają poruszania się po sali 
i jednoczesnego studiowania „typów” strojów ludowych. Zachęca to natomiast 
do samodzielnej ich interpretacji i odszukiwania ich symboliki. Szczególnie una-
ocznia to „gra”, którą odnaleźć można w postaci czerwonych naklejek na parkie-
cie: kilka czerwonych pól zachęca, zwłaszcza najmłodszych, do odnajdywania 
wskazanych elementów używanych we wzorach niektórych tkanin uwiecznionych 
na zdjęciach. Gdzieniegdzie umieszczono również podobne białe pola z cytatami 
brzmiącymi niczym wskazówki:

Jeśli fotograf nie jest etnografem, powinien zdjęcia wykonywać na 
zlecenie pod wskazaniami etnografa. (…) Upozowanie jest czasem 
koniecznością. Należy je tak stosować, by było ono możliwie niewi-
doczne i niewyczuwalne. Osoby patrzące bezmyślnie na kamerę 
szpecą obraz [Szulc 1955: 86–93].

W ten sposób pomysłodawcy Splotów proponują przeprowadzenie refleksji nad 
problemem przedstawienia strojów ludowych w fotografii oraz nad zmianą języ-
ka wypowiedzi na przestrzeni lat. Czy fotografia faktycznie powinna być „na usłu-
gach etnografii” [Szulc 1955]? Czy może to właśnie etnografia poprzez dostar-

Fot. 6. Broszura informacyjna, fot. Justyna Zynek.
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czenie odpowiedniej wiedzy pozyskanej z obserwacji oraz wskazanie możliwości 
interpretacji danego zjawiska [Brzezińska 2013: 24], ma dopełniać wizję osoby 
stojącej za obiektywem? Autorzy zwracają uwagę na konieczność przenikania się 
tych dziedzin dla pełnego oddania wartości obiektów. Jednak nie tylko o przed-
mioty tu chodzi.

W sali wyróżniono jeszcze jeden element – kolejną „gablotę” usytuowaną na 
czarnym podwyższeniu. Znajduje się na nim jedna fotografia: fragment bogato 
zdobionej wilamowskiej jupki – części wierzchniego stroju kobiecego w Wilamo-
wicach (powiat bielski), którą spod białego, najprawdopodobniej ochronnego ma-
teriału odsłaniają czyjeś ręce. To swego rodzaju ukłon w stronę przeszłości i tego, 
jak szybko stawać się nią może codzienność. Stroje noszone lokalnie jeszcze cał-
kiem niedawno przy okazji większości uroczystości, a rekonstruowane coraz czę-
ściej obecnie, dziś traktuje się niemalże z czcią niczym rzadkie okazy muzealne, 
jak swego rodzaju świadków historii, czy nośniki pamięci. Silniej niż dotychczas 
uwidacznia się dzięki temu ich wartość kulturowa jako elementów dziedzictwa 
[Brzezińska 2013: 17]. Zwrócenie się ku sekcji z fotografiami Kubskiej dostarczyć 
może jeszcze inne podejście, w którym:

Na pierwszym planie jest człowiek i jego historia oraz przedmiot 
z nim związany, stający się świadkiem wydarzeń, posiadający swoją 
własną historię – biografię. Stroje ludowe można rozpatrywać na 
dwóch płaszczyznach badawczych – jako historię pojedynczego 
przedmiotu (elementu stroju) oraz jako przyczynek do poznania hi-
storii jego użytkownika (…) Zatem rekonstruując historię pojedyn-
czego elementu stroju i budując jego biografię, nie można pominąć 
historii jego użytkownika [Brzezińska 2013: 19].

U Kubskiej dostrzec można sygnalizowane wcześniej inspiracje Gadomskim: re-
żyserowane, choć sprawiające wrażenie swobodnych, plenerowe wizerunki grup 
ludzi oraz zestawianie kilku różnych ujęć modeli ubranych w jeden typ stroju. Na 
tym jednak artystka nie kończy przy poszukiwaniu sposobów przedstawień te-
matu. Wizerunki różniące się od „stylu” Gadomskiego fotografka opatrzyła ram-
kami. Są to przede fotografie z użyciem płótna i ze zbliżeniem na modele. Sama 
dość krytycznie wypowiadała się na temat współczesnych fotografii strojów lu-
dowych, które sprowadzają się według niej w głównej mierze do sielskich, pod-
syconych wizerunków scenicznych, czy nurtu etnodizajnu, dlatego artystka od-
była w pewnym sensie „sentymentalną” wędrówkę w poszukiwaniu inspiracji 
– wprowadziła płócienne tło, które zapamiętała ze zdjęć jej pradziadków w stro-
jach pszczyńskich z początku XX wieku. Na jej fotografiach widoczne jest także 
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zamiłowanie autorki do portretowania, bycia bliżej osoby fotografowanej [fot. 7]. 
Niektóre kadry nie ukazują na przykład całości stroju, lecz osadzają w centrum 
człowieka, jednocześnie skupiając się na detalu, czego doskonałym przykładem 
jest „zdjęcie-wizytówka” wydarzenia. Jak sama przyznaje na spotkaniu autor-
skim, taki sposób prezentacji jest efektem jej zetknięcia się z projektem Folk 
amerykańskiego artysty Aarona Schumana, który we współpracy z Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie fotografował karty katalogowe polskich strojów 
ludowych. Zamieszczone w nich opisy, choć zawierały zdjęcie użytkownika 
w stroju, koncentrowały się jedynie na charakterystyce ubioru, bez wspomina-
nia o jego właścicielu, czy osobie fotografowanej. Barbara Kubska postanowiła 
dokonać pewnego kompromisu pomiędzy fotografią dokumentalną a artystycz-
nymi inscenizowanymi wizerunkami. Prócz wdrażania swojej autorskiej kon-
cepcji i koncentracji na walorach estetycznych, korzystała z etnograficznego 
wsparcia, weryfikacji i konsultacji (Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko). Stąd przy-
woływany przez autorkę przykład jednej z jej ulubionych fotografii, która osta-
tecznie została odrzucona przy przygotowywaniu „suplementu”. Chodzi o zdjęcie 
pary młodej stojącej wśród mleczy, które uznano za „zbyt majowe”, a ponieważ 
ślubów w tym okresie nie brano, to zdjęcie nie wpisywało się w kategorię „au-
tentyczności”. Fotografia Kubskiej balansuje więc pomiędzy techniką przedsta-
wiania a reprezentacją rzeczywistości. 

Fot. 7. Fotografie Barbary Kubskiej, fot. Grzegorz Krzysztofik.
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„Sploty” na ekspozycji są wszechobecne. To misterne łączenia tkanin, które 
tworzą stroje – mieszczące historie osobiste, będące wyznacznikami tożsamości, 
odrębności czy wspólnotowości. Stroje górnośląskie zestawia się tutaj z innymi 
strojami regionalnymi Polski, podkreślając ich odrębność, różnorodność, a zarazem 
bycie częścią dziedzictwa narodowego, co zwraca uwagę na „interferencję” pol-
skości i „śląskości” wyrażonej w przestrzeni muzealnej [Kobielska 2015: 1]. To 
także „sploty” ścieżek dwóch fotografów: ich pokoleń, czasów, w których tworzy-
li i związanych z nimi możliwościami, wymaganiami, oczekiwaniami i kanonami. 
Kilkuletnia praca Gadomskiego zostaje zestawiona z 6 całodniowymi sesjami Kub-
skiej wykonywanymi w ciągu 2 miesięcy, ale nie znajdziemy tu jednoznacznych 
zestawień fotografii Gadomskiego i Kubskiej (tych, jak zapowiadają autorzy pro-
jektu, możemy poszukiwać w wydawanej publikacji Polski strój ludowy ze śląskim 
suplementem). Wystawa dostarcza również „splotów” różnych środków wyrazu 
oraz podejść do tradycji: koncepcji, gdzie fotografia ma potwierdzać statyczność 
i utrwalanie twórczości [Dobrowolski 1966: 76] oraz tych mówiących, że: „Ten, kto 
powtarza wiernie, nic nie zmieniając, nic od siebie nie dodając, być może bardziej 
przyczynia się do zapomnienia tradycji, niż do jej zachowania” [Gerken 1977: 67], 
a więc podkreślających konieczność aplikowania innowacji czy stosowania syn-
kretycznego podejścia w przedstawieniu „klasycznych” tematów. Ekspozycja po-
zwala także zastanowić się nad rolą muzeum, którą staje się wypadkowa pomiędzy 
edukacją a otwartością na interpretacje; które wytwarzając coś nowego, co odwo-
łuje się do dawności, stanowi pole dialogu teraźniejszości z przeszłością [Wytwa-
rzanie dziedzictwa... 2016: 40]. To wreszcie „sploty” przedmiotu z człowiekiem, nie 
tyle „widzianego” przez obiektyw, co kreowanego przez fotografię na nowo, po-
nieważ „nic nie jest tym, na co wygląda, wszystko jest przedstawieniem i wszyst-
ko jest skonstruowane” [Wytwarzanie dziedzictwa... 2016: 40]. Sploty pokazują 
także, jak w muzeum niczym w warsztacie tkackim przeplatają się etnografia z fo-
tografią, gdzie nie sposób odróżnić, która z nich stanowi osnowę, a która wątek. 
Tworzą one natomiast barwną sieć, w której istotnym staje się również to, co jest 
pomiędzy; to, co pozostawione każdemu z nas do odkrycia, ale nie jako widza, 
a uczestnika wydarzenia.

Powyższe rozważania nad wszelkiego rodzaju „splotami” podsumować mogą 
słowa Zofii Rydet, fotografik z antropologicznym „zacięciem”, która w następu-
jący sposób określała swoją twórczość:

To tak jakbym pisała, potrzebuję mieć jakieś słowo i tego słowa nie 
mam, znajduję słowo albo przecinek, albo nawet kropkę. Wszystkie 
rzeczy, jakie zrobiłam, są opowieściami o człowieku. Dla mnie foto-
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grafia jest przede wszystkim środkiem wyrazu, dlatego nigdy nic 
robię w ten sposób, że chodzę, biegam i fotografuję. Przedtem wiem, 
czego ja szukam. To są pewne elementy, jakby litery, jakby słowa, 
z których później składam całość [za: Różycki 1997: 186]. 

PS. Z częścią fotografii Zofii Rydet, autorki Zapisu Socjologicznego 1978-1990, pre-
zentujących Śląsk i Podhale można było zapoznawać się w Muzeum Miejskim 
w Tychach od lutego do maja 2017 roku. Była kolejną okazją do poszukiwania 
„skrzyżowań” wielu sfer w obrębie etnografii, fotografii i muzeum, nie tylko na 
wystawie, ale tak jak w przypadku Splotów, w kontekście całego projektu. Do koń-
ca bieżącego roku w Galerii Muzeum Miejskiego w Tychach prezentowana jest 
ekspozycja poświęcona kilkudziesięcioletniej twórczości Stanisława Gadomskie-
go. Dzięki niej można przyjrzeć się dorobkowi artysty, na który poza dokumenta-
cją strojów ludowych, składają się reportaże z pobytu w Paryżu, fotografie ulic 
Amsterdamu, Lwowa, czy Moskwy oraz karpackie kapliczki.
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Drobiny lustra, czyli refleksje o wystawie 
Polska – kraj folkloru?

Na przełomie 2016 i 2017 roku w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w War-
szawie można było oglądać wystawę zatytułowaną Polska – kraj folkloru?1. 
W pierwszym momencie zestawienie tematu wystawy z miejscem jej eks-

pozycji wywołuje zdziwienie i pytanie – dlaczego tutaj, a nie w znajdującym się 
niedaleko Państwowym Muzeum Etnograficznym. Po chwili jednak nasuwa się 
odpowiedź: a dlaczego nie – przecież to, czy dane obiekty są odbierane w katego-
riach sztuki czy etnografii, jest umowne, istotną rolę odgrywa kontekst ich odczy-
tania [por. Wieczorkiewicz 2001: 239–256]. Takie wyjaśnienie wpisywałoby się 
zresztą w toczoną od dłuższego czasu dyskusję na temat istoty muzeów sztuki 
i muzeów etnograficznych [por. Bal 2005: 345-368]. Można by też uzasadnień 
szukać w historii Zachęty, szczególnie w czasach, kiedy nosiła ona nazwę Central-
nego Biura Wystaw Artystycznych (CBWA)2, a w swojej działalności kierowała za-
łożeniami polityki kulturalnej PRL. Warto przypomnieć, że elementem tej polity-
ki było instytucjonalne pielęgnowanie i promowanie kultury, a szczególnie tych jej 
treści, które władze PRL postrzegały jako przydatne i atrakcyjne propagandowo. 
Do nich należała i tzw. „kultura ludowa”, która zgodnie z XIX-wiecznym konceptem 
była postrzegana jako składowa kultury narodowej, z tym że teraz miała wspierać 

 1  Kuratorką wystawy była Joanna Kordjak (we współpracy z: Katarzyną Kołodziej, Michałem 
Kubiakiem, Marcinem Lewickim i Jackiem Świdzińskim; konsultacja merytoryczna: Ewa Klekot), 
a projekt przygotował zespół: Paulina Tyro-Niezgoda i Piotr Matosek. Wystawa została otwarta 15 
października 2016 roku, a wernisaż zorganizowano 15 stycznia 2017 roku.
 2  https://zacheta.art.pl/pl/o-nas/historia; data odczytu: 07.01.2017.

https://zacheta.art.pl/pl/o-nas/historia
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nowy porządek polityczny i społeczny – socjalistyczne państwo i naród, legitymi-
zować władzę ludową. Przydatne okazały się więc ludowe stroje, tańce, wybrane 
święta [np. obchody dożynkowe] oraz sztuka. Do promocji tej ostatniej zostało 
włączone również CBWA i stało się jednym z miejsc, w których organizowano wy-
stawy odnoszące się, w mniejszym lub większym stopniu, do wątków ludowych3. 
Jedną z najsłynniejszych była ekspozycja z 1965 roku, zatytułowana Inni – od Ni-
kifora do Głowackiej, przygotowana przez Aleksandra Jackowskiego4. Stanowiła ona 
pokaz prac „artystów nieprofesjonalnych tworzących na marginesie oficjalnego 
nurtu sztuki, a reprezentujący bardzo różne środowiska i grupy społeczne” [Kro-
nika…1965: 241]. Prezentowano na niej „rzeźby i obrazy wyrastające bezpośrednio 
z tradycji sztuki ludowej […]. Prymitywne malarstwo robotników i rzemieślników 
z małych miasteczek i przedmieść wielkich miast […]; wreszcie artystów dla których 
sztuka jest formą wypowiedzi ich filozofii, nurtujących ich obsesji czy najważniej-
szego, czasem niemal jedynego kontaktu z otoczeniem” [Kronika…1965: 241]. Wy-
stawa okazała się przełomowa, a sztuka ludowa zyskała szersze grono odbiorców 
– już nie tylko tych o zainteresowaniach etnograficznych, ale i artystycznych. Do 
historii tej ekspozycji oraz zasygnalizowanej w tytule „inności” artystów ludowych 
nawiązuje również wystawa Polska – kraj folkloru? Nie chodzi tu jednak o podjęcie 
podobnego wątku, ale działanie bardziej wprost, a mianowicie odtworzenie frag-
mentu dawnej wystawy i wpisanie go w narrację nowej. Te argumenty i przywoła-
ne wydarzenia sprawiają, że zasygnalizowane na początku zdziwienie dotyczące 
miejsca wystawy traci swój sens. Jednakże fakt, że wystawa Polska – kraj folkloru? 
jest pokazywana właśnie w Zachęcie, której misją jest bycie miejscem, „gdzie pre-
zentowane są najciekawsze zjawiska w sztuce XX i XXI wieku”5, wpływa na poja-
wienie się oczekiwania, że będzie to ekspozycja szczególna. Tylko czy taką była? 
Czego dotyczyła i jakie treści prezentowała? Niestety, tytuł ponownie może wpro-
wadzać w błąd, a dokładnie użyty w nim termin folklor. Kryje się bowiem za nim 
„zagadnienie złożone, a czasem i kłopotliwe” [Burszta 1974: 315], które sprawia, 
że jest to jedno z „najbardziej niejednoznacznych i spornych pojęć w humanistyce” 
[Burszta 1989: 159]. Dodatkowo jest ono używane i do opisu rzeczywistości kultu-
rowej, i jako nazwa dziedziny naukowej, która stara się ją rozpoznać [Słownik… 

 3  W latach 1949–1989 były to m.in.: Ogólnopolska Wystawa Architektury Wnętrz i Sztuki Deko-
racyjnej (1952 i jej kolejna edycja z 1957 r.), XXX-lecie Ładu (1956, 1957), Artyści plastycy z kręgu 
Cepelii (1979), Kultura ludowa – kultura narodowa (1978) [Korduba 2016: 88 i dalej].
 4  Aleksander Jackowski (1920–2017) był wówczas kierownikiem Pracowni Badań Sztuki Nie-
profesjonalnej w Instytucie Sztuki PAN, wystawa zaś była pokłosiem prowadzonych w ramach 
Pracowni badań nad zjawiskiem twórczości ludowej i nieprofesjonalnej [Kronika…1965: 241]. 
 5  https://zacheta.art.pl/pl/o-nas; data odczytu: 07.01.2017.

https://zacheta.art.pl/pl/o-nas


Drobiny lustra, czyli refleksje o wystawie Polska – kraj folkloru? 209

1987: 124, Herzfeld 2008: 234 i in.]. Poza tym od 1. poł. XIX wieku, kiedy William 
Thoms – pisarz brytyjski – po raz pierwszy użył terminu folklor zamiast popularnych 
wówczas starożytności ludowych [Burszta 1987: 124], zyskał on różne definicje i in-
terpretacje, mające pomóc w zrozumieniu i charakterystyce tego, czym jest ów 
folklor. Zwracano więc po pierwsze uwagę na to, że nie ma jednego folkloru tylko 
są folklory (wyraz folklor nie powinien być używany w liczbie pojedynczej, a mnogiej) 
– mogą bowiem być właściwe różnym środowiskom, związanym m.in. z miejscem 
zamieszkania, grupą, aktywnością np. zawodową. Po drugie podkreślano, że folklor 
pełni rolę spajającą, definiującą ramy danej grupy i przypisywanej jej tożsamości, 
a jednocześnie „posługuje się szczegółem zamiast ogółem, tworząc symbole-hasła 
i znaki służące orientacji w świecie” [Napiórkowski 2014: 136, por. Słownik…1987: 
124]. Po trzecie zaznaczano, że jest częścią „żywej kultury”, nie ma „liderów w sen-
sie ideologów […] nie da się [nim] kierować, manipulować” [Burszta 1989: 159]. 
Poza tym dostrzeżono, że pojęcie folklor najczęściej używane jest „na zasadzie «jak 
gdyby» wiadomo było dokładnie, jaki zakres zjawisk denotuje” [Burszta 1989: 159], 
a tymczasem ten zakres może być różny. I tak, w nauce przyjmuje się zarówno 
wąskie znaczenie – wówczas mówi się o folklorze sensu stricto, pod którym to po-
jęciem rozumie się twórczość ludową, głównie literacką, jak i zakres szerszy – folk-
lor sensu largo, dodając do powyższego wyliczenia, wierzenia, zwyczaje, obrzędy, 
dramat, muzykę itd. [Burszta 1974: 316] oraz kładąc nacisk na jego żywotność 
i zmienność, czyli bycie folklorem in statu nascendi [Burszta 1989: 159]. Z kolei 
w języku potocznym – najczęściej używa się pojęcia folklor largissomo, tj. w zna-
czeniu zdecydowanie najszerszym, a nierzadko rozmytym, nieostrym. Często wów-
czas słowo folklor staje się „synonimem całej tradycyjnej kultury ludowej” [Bursz-
ta 1974: 316, por. Dziadowiec 2016: 70-72] lub też odnosi się do sztuki ludowej. I to 
ostatnie rozumienie folkloru zostało chyba przyjęte w kontekście omawianej wy-
stawy. Kuratorka w tekście katalogu wyjaśnia bowiem, że jej „zamierzeniem […] 
jest wizualna analiza tego, czym była ludowość i sztuka ludowa w pierwszych de-
kadach powojennych” [Kordjak 2016: 14]. Na pierwszej, wprowadzającej planszy 
stawia zaś bardziej szczegółowe pytania: 

Czym była ludowość i sztuka ludowa w pierwszych latach powojen-
nych w Polsce oraz pierwszych dekadach PRL-u? Jak posługiwała 
się nią „ludowa” władza? W jaki sposób zmieniał się jej status wraz 
z wprowadzeniem jej do muzeów i galerii? Jakie miejsce w świecie 
sztuki zajmował twórca ludowy – „inny”?.

Tak sformułowane pytania zwracają jednak uwagę nie na sztukę ludową i ludowość 
sensu stricto, ale na sposób jej traktowania, a użyte słowa posługiwać, wprowadzać 
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nie pozostawiają wątpliwości, że chodzi o instrumentalne obchodzenie się z nią. 
To swoiste wykorzystanie/stosowanie wybranych treści kultury oraz ich estetyza-
cja nie jest jednak folklorem, a folkloryzmem [por. Burszta 1987: 131, Burszta 1989: 
158]. Prawdą jest, że pojęcie to można odnaleźć w jednym z tekstów towarzyszących 
wystawie, ale i tak dominuje w nich słowo folklor. Być może tę nieadekwatność, 
nieprecyzyjność odczuwała również kuratorka, bo tytuł kończy znak zapytania. Ów 
znak jednakże można spróbować odczytać inaczej – jako pytanie o miejsce i rolę 
folkloru w postrzeganiu Polski – z tym, że na wystawie dowiadujemy się, o wspo-
mnianym już wyżej, świadomym operowaniu wybranymi treściami kultury wiejskiej, 
takimi jak: taniec, strój, obchody dożynkowe czy wrażliwość artystyczna – czyli 
o zjawisku folkloryzmu. Dlatego może wyraz folklor powinien być jakoś wyróżnio-
ny, np. wzięty w cudzysłów, co przeniosłoby uwagę z rozumienia pojęcia i jego 
zakresu, na specyfikę, swego rodzaju koloryt, który kojarzony jest z folklorem. 

Wystawa Polska – kraj folkloru? została zaaranżowana w pięciu salach. Z począt-
kowej sali imienia Gabriela Narutowicza przechodziło się do trzech kolejnych, uło-
żonych amfiladowo. Umożliwiało to krążenie i wracanie do niektórych wątków, ale 
też swobodne przesuwanie się z sali do sali, aż do ostatniej – piątej, której wejście 
i wyjście było to samo, wymuszając, po jej obejrzeniu cofnięcie się prawie do począt-
ku. Taki ruch sprawiał, że chcąc nie chcąc, należało przejść obok wcześniej widzianych 
obiektów, ale choć widziało się je ponownie, to jednak nie tak samo. 

Każda z sal była poświęcona innemu tematowi – i tak, pierwsza sala miała 
przede wszystkim wprowadzać w klimat opisywanej rzeczywistości, budować 
swoisty kontekst historyczno-polityczny. Warto tu wyjaśnić, że wystawa była 
osadzona w określonych ramach czasowych: od drugiej połowy lat 40. XX wieku 
do drugiej połowy lat 60. XX wieku, co wiąże się z zainteresowaniami kuratorki 
„sztuką powojenną i chęci zmierzenia się z realiami tamtych czasów” [Pańków 
2016: 1]6. Już od wejścia wzrok przykuwały umieszczone na przeciwległej ścianie 
od wejścia trzy ogromne ekrany, na których zmieniały się kadry filmowe oraz 
słychać było mieszające się dźwięki relacji spikera i muzyki. Zbliżając się do ekra-
nów, widz dostrzegał, że owe kadry pochodzą z Kroniki Filmowej i zarejestrowa-
nych Światowych Festiwali Młodzieży i Studentów w Bukareszcie (1953) i w War-
szawie (1955) oraz obchodów Dożynek Centralnych z lat 50. i 60. XX wieku. 
Lokalizacja ekranów [miejsce i wysokość], ich wielkość oraz słyszalny w każdym 
miejscu sali dźwięk sprawiały wrażenie jakby to, co przekazują, miało ogarnąć 

 6  Była to druga wystawa poświęcona sztuce i artystom w czasach po II wojnie światowej, 
pierwszą była wystawa pt. „Zaraz po wojnie” pokazywana w Zachęcie na przełomie 2015 i 2016 
roku. Wówczas kuratorkami były: Joanna Kordjak oraz Agnieszka Szewczyk.



Drobiny lustra, czyli refleksje o wystawie Polska – kraj folkloru? 211

i podporządkować sobie widza, tak, jak czyniła to peerelowska propaganda. Do-
pełnieniem kadrów filmowych były trzy duże białe rzeźby Franciszka Masiaka 
zatytułowane „Regiony Polski” z lat 1953–55, ustawione jedna obok drugiej. Ich 
stateczność, mimo że przedstawiały scenki rodzajowe [zwrócone do siebie osoby: 
kobiety lub mężczyzn, zatopionych w rozmowie] nie przykuwały wzroku tak, jak 
czwarta oddalona od nich rzeźba (a w zasadzie kopia) pt. „Oberek” autorstwa Jana 
Ślusarczyka (1951). Kanciastość bryły, a jednocześnie pokazana niezwykła dyna-
mika tańczącej pary nie pozwalały przejść obojętnie. Tym bardziej, że miłośnicy 
socrealizmu, ale i znawcy Warszawy z pewnością dostrzegli podobieństwo z przed-
stawieniami Pracy, Hodowli i Tańca, autorstwa tego samego rzeźbiarza, które 
można (i dzisiaj) oglądać w supraporcie Ministerstwa Finansów. 

Całość ekspozycji tej sali uzupełniał lekki stelaż z jasnego drewna, ustawio-
ny tak, że przypominał parawan. Na nim rozwieszone były chusty pamiątkowe 
wspomnianych Światowych Dni Młodzieży, a także plakaty z lat 50. i 60. XX wie-
ku promujące Polskę (część plakatów była również zawieszona na ścianie za ste-
lażem). Oglądając je, dostrzegało się nazwiska znanych grafików – twórców pol-
skiego plakatu: Jana Młodożeńca, Huberta Hilschera, Jana Lenica, Tadeusza 
Jodłowskiego, Rity Walter-Łomnickiej. Notabene plakat autorstwa tej ostatniej 
został oficjalną wizytówkę wystawy. Uwagę przyciągały również gabloty, w których 
znalazły się materiały dotyczące stroju ludowego (od zdjęć, efektów badań jak 
np. zeszyt Atlasu Polskich Strojów Ludowych czy dokumentacji filmowej, po cera-
miczne figurki). Oglądając je, można odnieść wrażenie, że zainteresowanie stro-
jami to głównie czasy PRL, a przecież zajmowano się nimi i wcześniej, czego 
ślady można odnaleźć na przykład w twórczości XIX-wiecznych autorów, m.in.: 
Łukasza Gołębiowskiego7, Oskara Kolberga8, czy też w opracowaniach z początku 
XX wieku pt. Ubiory ludu polskiego9. Prawdą jednak jest, że zarówno w czasach 
PRL, tak i wcześniej stroje ludowe wykorzystywano, by zdobywać poparcie (np. 
Tadeusz Kościuszko w sukmanie), czy w konstruowaniu tożsamości narodowej 
(strój krakowski – strojem narodowym). Dla mnie jednak najciekawszym obiektem 
było pismo Do Sekretariatu KC PZPR w sprawie Centralnych Dożynek w 1969 roku 
z zawartym planem ich przebiegu. Lektura tego pisma dowodziła rozmachu tych 

 7  Łukasz Gołębiowski, Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego, Kraków 
1865. 
 8  W poszczególnych tomach Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, można odnaleźć wzmianki, 
opisy, a także litografie (często barwne).
 9  Ubiory Ludu Polskiego były wydawane przez Komisję Antropologiczną, zeszyt 1 w 1904, 2, 
w 1909, obydwa dotyczyły stroju krakowskiego. Ich redaktorem był Włodzimierz Tetmajer. W 1932 
roku wyszedł zeszyt 3 zatytułowany Górale Beskidowi, opracowany przez Seweryna Udzielę.
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imprez (w sensie organizacyjnym i ludzkim – jak wiele osób było w to zaangażo-
wanych), a także jak wszystko było starannie wyreżyserowane. Warto dodać, że 
autorką takich scenariuszy była m.in. Jadwiga Mierzejewska – choreograf i znaw-
czyni polskiego tańca ludowego10, choć tańce te też opracowywała Grażyna Dą-
browska11 – etnografka, która przygotowywała widowiska oparte na tradycjach 
wiejskich. Fakty te zaś przynoszą refleksję o politycznych uwikłaniach nauki, 
a także spostrzeżenia dotyczące współczesności, w której wciąż są organizowane 
dożynki ogólnopolskie… 

Przejście do drugiej sali wprowadzało w zupełnie inny temat i klimat – jej celem 
było ukazanie obecności twórczości ludowej w mieście i stosunku ludności miejskiej 
do niej. Znalazła się więc tu historia warszawskiej Cepelii (Centrali Przemysłu Lu-
dowego i Artystycznego „Cepelia”) i Domu Chłopa, a także podkrakowskiej Nowej 
Huty. Dołączona do nich narracja jasno wskazywała dwuznaczność pełnionych przez 
nie ról: z jednej strony opieka i promocja, a z drugiej protekcjonalizm. 

Ta część ekspozycji zwracała uwagę dbałością o estetykę – miała uporząd-
kowaną i nieprzeładowaną kompozycję oraz stonowane barwy. Większość eks-
ponatów – głównie zdjęć (też tych podświetlonych), a także tekstów zajmowała 
ściany, choć wyjątkiem od tej zasady była spora makieta pawilonu „Cepelii” – 
projekt Zygmunta Stępińskiego z lat 1964–1966. Trzeba podkreślić, że zadbano, 
by mniej więcej wszystko było na wygodnej dla oka wysokości. Jedynie ustawio-
ny na ziemi, w jednym z rogów sali mały telewizor wymuszał schylenie się, po-
dobnie zresztą jak telewizor umieszczony w kolejnej – trzeciej sali. Pokazywane 
w nich czarno-białe dokumenty przybliżały twórców ludowych i ich talenty (np. 
film o Helenie Roj-Kozłowskiej – Talenty Podhala Polska Kronika Filmowa z 1952 
roku). Próbując obejrzeć te materiały, trudno było oprzeć się wrażeniu, że w cie-
lesność widza, zmuszonego do zmiany pozycji, jest wpisywane – być może nie-
świadomie – doświadczenie podporządkowania i uzależnienia bohaterów tych 
dokumentów (twórców ludowych), od zainteresowań „miasta” oraz władzy. Był 
to łatwo dostrzegalny kontrast w stosunku do pierwszej sali, w której ekrany z ka-
drami propagandowych filmów dominowały nad widzem. 

Wracając do drugiej sali – tym, co również zwracało uwagę i było, w pewnym 
sensie, zakłóceniem jej porządku, był ażurowy, geometryczny, metalowy stelaż, któ-
ry stał mniej więcej pośrodku sali. Ustawione na sobie kubiki, tworzyły przestrzen-
ną literę L. Wewnątrz kubików i na zewnątrz, na półkach z przezroczystego szkła 

 10  Jadwiga Mierzejewska była autorką m.in. Dożynek ogólnopolskich [1953–1965].
 11  Grażyna Dąbrowska jest autorką licznych publikacji m.in. Obrzędy i zwyczaje doroczne jako 
widowisko [1968], W kręgu polskich tańców ludowych [1979].
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ustawione były drewniane krzesła – charakterystyczne zydle i zydelki „Sarenka”12 
oraz konik13, wyprodukowane przez Spółdzielnię Artystów Plastyków „Ład”14. Aran-
żacja, w której jedne z nich stały, a inne leżały, opierając się na siedziskach lub 
oparciu – tak jakby były przewrócone, pozwalała na przyjrzenie się z czego i jak 
zostały zrobione, dostrzeżenie śladów użytkowania i informacji o własności (ta-
bliczka informująca, że pochodzą ze zbiorów „WBP Ciechanów…”). Całość sprawia-
ła wrażenie przemyślanej instalacji artystycznej, którą można było podziwiać jako 
całość lub analizować jej fragmenty. Przechodząc do kolejnej części ekspozycji, do-
strzegało się sporych rozmiarów prostokątny ceramiczny dekor, przypominający 
patchwork. Składał się z kolorowych kafli, z namalowanymi konturami wzorów geo-
metrycznych i zoomorficznych. To wynik współpracy artystów i społeczności lokal-
nej, aktywności realizowanej w ramach spółdzielni Kamionka z Łysej Góry15. Od 
tego momentu następowała kolejna zmiana tematu, kontynuowana w sali trzeciej. 
Teraz uwaga odbiorcy miała skupić się na współpracy artystów z twórcami ludowy-
mi i rzemieślnikami. Co jednak ciekawe, jego źródeł nie poszukiwano tylko w zain-
teresowaniach środowiska artystycznego (o tym opowiada piąta sala wystawy), ale 
wskazano na wpływ środowisk naukowych, a szczególnie etnologów i muzykologów. 
To prowadzone przez nich po II wojnie światowej szczególnie intensywne prace 
badawcze oraz ich wyniki: zbiory, głównie kultury materialnej i sztuki oraz doku-
mentacja fono- i fotograficzna (z czasem filmowa) miały stać się inspiracją dla śro-
dowisk artystycznych i projektanckich. Za przykłady posłużyły ceramika i tkactwo. 
I tak, ta pierwsza była reprezentowana przez kompozycję talerzy, tzw. „włocławków” 
z wzorami nawiązującymi do zalipiańskich motywów kwietnych, podobnie jak trzy-
poziomowy, kandelabrowy, ceramiczny żyrandol projektu Heleny i Lecha Grześkie-
wiczów. Były one efektem odkrycia dzieł malarek z Zalipia i współpracy z nimi. 
Warto jednak dodać, że kontakty te były nawiązywane i wcześniej – w okresie przed-
wojennym. Ich przykładem może być choćby znajomość Tadeusza Seweryna (etno-
graf) i Felicji Curyłowej (malarki), dzięki której: 

uświadomiła sobie swój talent. Zdała sobie też sprawę z wartości 
tradycji regionalnych, by od tej pory świadomie je podtrzymywać 
i promować” [Gieroń 2015: 12]. 

 12 Znalazły się tu zydle projektu Olgierda Szlekysa, Władysława Wincze, Franciszka Aplewicza 
produkowane do lat 80. XX wieku. 
 13  Konik, projekt Haliny Jastrzębowskiej-Sigmunt.
 14  Spółdzielnia „Ład” została w pocz. lat 50. XX wieku włączona do Centrali Przemysłu Ludo-
wego i Artystycznego „Cepelia”. 
 15  Więcej na temat ośrodka w Łysej Górze patrz: A. Wiszniewska, Eksperyment we wsi wzorco-
wej, „Zachęta”, listopad, grudzień 2016, styczeń 2017, s. 26–29. 
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W czasach powojennych kontakty ze środowiskiem etnograficznym (przede wszyst-
kim krakowskim) były kontynuowane i wiązały się z organizowanymi konkursa-
mi „Malowana chata” (zresztą odbywają się do dzisiaj), ale też z wpływem na 
kształtowany „etos środowiska twórczego Zalipia i okolic” [Gieroń 2015: 39]. Ich 
efektem zaś była rosnąca popularność i zainteresowanie wykorzystaniem wzorów 
zalipiańskich w nowych kontekstach. I tak,

Inwencja ludowa Zalipianek włączona została w zakres prac Insty-
tutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie (opracowały moty-
wy do druku na tkaninach). We Włocławku malowały swoje wzory 
na wyrobach fajansowych, a w Ćmielowie – na porcelanie. Ich kwia-
ty, malowane ręcznie ozdobiły również milanowskie jedwabie [Gie-
roń 2015: 6].

Drugim przykładem było tkactwo, a szczególnie tkaniny dwuosnowowe z Janowa 
w okolicach Sokółki (obecnie woj. podlaskie). Na wystawie pokazano kilka dywa-
nów, ale ich prezentacja była odmienna niż pozostałych eksponatów. Nie kiero-
wano się w niej zachowaniem równowagi i zachowaniem „powietrza” pomiędzy 
obiektami (odstępy), ale powieszono je tak, by szczelnie zasłaniały biel ścian. 
Tkaniny więc nachodziły na siebie, jedna wychodziła spod drugiej i miękko spły-
wały na podłogę. Nagromadzenie tkanin o charakterystycznych kontrastowych 
kolorach tła i wzorów (efekt użytej techniki dwuosnowowej) przytłaczało. Wra-
żenie to potęgowały rytmicznie zmieniające się czarno- -białe slajdy wyświetla-
ne z rzutnika na niewielkim ekranie zawieszonym na dywanach. Przedstawiały 
m.in. Eleonorę Plutyńską, która jeszcze przed II wojna światową, bo od drugiej 
połowy lat 30. XX wieku, 

widząc możliwości tkwiące w technice dwuosnowowej, postanowiła 
stworzyć nowe wartości artystyczne pospołu z wiejskimi tkaczkami 
[Błachowski 1990: 19].

Po wojnie kontynuowała swoją działalność, wprowadzała nowe wzory i zachęca-
ła tkaczki do ich swobodnego przetwarzania, by w ten sposób pobudzić ich in-
wencję – owe: 

żywe władze człowieka, które sprawiają, że może on wykonywać 
piękne przedmioty, że ich potrzebuje, że ich wykonanie sprawia mu 
radość [Plutyńska za: Błachowski 1990: 20].

W efekcie powstało wiele tkanin, których odbiorcami stawali się głównie miesz-
kańcy miasta. Fakt wykonania – głównie techniki (nie wzoru), miejsca oraz po-
chodzenia tkaczek powodował, że zyskały określenie ludowe. I tak oto, te same 
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tkaczki tkały dywany, nazywane: „dla siebie” (nieaprobowane przez Plutyńską 
wzory kapowe) i „ludowe” – z motywami przejętymi od Eleonory Plutyńskiej. 
Takie dywany były też pokazywane na organizowanych przez „Cepelię” konkur-
sach [por. Błachowski 1990: 18]. 

Przyglądając się tkaninom pokazanym na wystawie, skupia się uwagę przede 
wszystkim na wspomnianych wzorach. Dostrzega się to, że wypełniają całe pole 
centralne, że składają się z różnych motywów: florystycznych, antropo- i zoomor-
ficznych, tworzą scenki rodzajowe16. Warto jednak w nich dostrzec jeszcze inny wpływ 
Eleonory Plutyńskiej – brak bordiury tak charakterystycznej dla dywanowych tkanin 
wiejskich, a w zamian obecność wąskiego obramienia [por. Błachowski 1990: 29]. 
Teraz bardziej zrozumiałe stawało się połączenie slajdów i tkaniny – artystka i wy-
kreowane przez nią wzory oraz tkaniny nie istniały bez siebie. 

Przechodząc dalej, dociera się do sali, w której dominuje rzeźba. Na dwóch sto-
sunkowo niskich stołach (jeden owalny, drugi – prostokątny) ustawiono po kilka rzeźb 
– wykonanych z drewna i ceramiki, stanowiących jedną bryłę i kompozycję z kilku 
elementów, jednobarwnych (naturalnych) i kolorowych. To, że postawiono je na bia-
łych blatach, pozwalało skoncentrować się na samych rzeźbach i dostrzec, że w ich 
zestawieniu nie chodziło tylko o różnorodność: materiału, techniki wykonania, kom-
pozycji czy wykończenia, a nawet nie o podjęty temat, ale o umowność kategorii „lu-
dowy”, „artysta-twórca ludowy”. Jak bowiem potraktować prace Stanisława Zagajew-
skiego czy Adama Zegadły? Z tekstów towarzyszących rzeźbom z owalnego stołu 
można dowiedzieć się, że są one nawiązaniem do wystawy Inni z 1965 roku. Trudno 
jednak uznać, by to, co i jak przedstawiono, było rekonstrukcją fragmentu tej wystawy. 
Było raczej jej parafrazą służącą do tego, by zwrócić uwagę na twórców „innych” oraz 
ich postrzeganie. Wspomniana inność przekładała się bowiem na odbiór ich dzieł, ale 
też wpływała na rosnące zainteresowanie nimi. Przykładem tego ostatniego może być 
kolekcjonerstwo. Na wystawie reprezentuje je Ludwig Zimmerer – dziennikarz za-
chodnioniemiecki, który jako korespondent przyjechał do Polski w latach 50. XX wie-
ku i już tu pozostał do śmierci w 1987 roku. Od lat 60. XX wieku zaczął zbierać prace 
artystów nieprofesjonalnych i dość szybko z tej pasji powstała jedna z największych 
kolekcji, a sam Zimmerer zyskał miano znawcy sztuki nieprofesjonalnej17. W 1978 

 16  Była to odpowiedź na hasła, które przyświecały konkursom – najsłynniejszy dywan tego 
typu to „Droga przez wieś” wykonany przez Dominikę Bujnowską (1952); na wystawie zaś znalazł 
się dywan autorstwa Oliwii Jaroszewiczowej: „Zabawa w lesie”, przygotowany z okazji V Świato-
wego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (1955).
 17  Więcej o Ludwigu Zimmererze, patrz: Aleksander Jackowski, Polska Sztuka Ludowa – Kon-
teksty, z. 1-2, 1975 oraz artykuły: Katarzyny Zimmerer Moje wspomnienie o Ojcu, Uty Karrer Ludwig 
Zimmerer i jemu współcześni: kolekcjonerzy polskiej „sztuki naiwnej” w Niemczech, Alicji Mironiuk-
Nikolskiej, Artysta i kolekcjonerzy. O złożonej relacji - na przykładzie Bazylego Albiczuka i Ludwiga 
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roku Andrzej Wajda nakręcił dokument poświęcony Ludwigowi Zimmererowi pt. Za-
proszenie do wnętrza. Wynika z niego jasno, że dla kolekcjonera najważniejszy był 
człowiek, który przez swoje dzieła/prace opowiadał mu o życiu i świecie. Sobie zaś 
przypisywał rolę „listonosza, którego zadaniem jest przekazywanie dalej tego, co chcą 
w swych rzeźbach czy obrazach powiedzieć”18. I właśnie fragmenty ze wspomnianego 
filmu można było oglądać na monitorach trzech telewizorów ustawionych pośrodku 
drugiego ze stołów. Towarzyszyły im zaś – jak Zimmererowi – rzeźby. 

Wątek kolekcjonerski dopełniał jeszcze jeden intrygujący eksponat stojący 
w rogu sali. Była nim drewniana, sporej wielkości szafka (rodzaj komody), o uchy-
lonych pionowych drzwiach. W środku, na trzech półkach ustawione były obok 
siebie kolorowe, drewniane rzeźby (autorstwa Leona Kudły). Dwie dodatkowe tak 
jakby wyłamały się – postawiono je na szafce. Oglądając je, odnosiło się wrażenie 
przeniesienia ich prosto z domu kolekcjonera. I tak w zasadzie było, szafa bowiem 
i rzeźby stanowiły fragment kolekcji rzeźbiarza – Karola Tchorka. 

W ostatniej sali, poświęconej twórczości Antoniego Kenara i jego uczniów 
(z II połowy lat 40. XX wieku), dominowała przestrzeń – dużo w niej było powie-
trza, wypełnionego jednie przez dźwięki utworu muzycznego i ustawione pośrod-
ku dwa owalne stoły o białych blatach (znów), na których stały ceramiczne dzban-
ki. Tak minimalistyczna aranżacja pozwalała wyeksponować ich kształty, ale przede 
wszystkim skupić się na wzorach. Joanna Kordjak zdradzała w rozmowie z Lidią 
Pańków, że był to efekt zamierzony, ponieważ: 

Bardzo zależało mi na tym, by zwrócić uwagę właśnie na tę ceramikę 
– na język form wypracowany przez Kenara w oparciu o sztukę ludo-
wą, sztukę dziecięcą, ale i sztukę prehistoryczną [Pańków 2016: 6].

Na jednej ze ścian zestawiono dwa znaczące nie tylko dla „sali Kenara” cytaty: 

Artysta nie „bawi się, gdy tworzy, przeciwnie, jego psychikę zna-
mionuje w tych chwilach powaga i wzniosłość. Lud bawi się i raduje 
tworząc i nie umie tworzyć inaczej [Stefan Szuman, 1925];

Instynktowne, najpierwotniejsze popędy rządzą nie tylko życiem, 
ale i sztuką dziecięcą, pierwotną i ludową [Ksawery Piwocki, 1934].

Przebywając w tej sali, tak odmiennej od pozostałych, którą to inność pogłębia-
ła jeszcze specyficzna muzyka (była to jedna z kompozycji grupy Niewte zainspi-
rowana tradycyjną, wiejską muzyką z okolic Radomia), można dopiero zrozumieć, 

Zimmerera, Mariana Pokropka, Wspomnienie o Ludwigu Zimmererze opublikowane w czasopiśmie 
„Etnografia Nowa/The new ethnography” 2013, nr 5. 
 18  Patrz też: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4644-zaproszenie-do-wnetrza.html; data 
odczytu: 14.01.2017.
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dlaczego tytuł wystawy kończy znak zapytania – a także to, że jest on autorskim 
znakiem zapytania Joanny Kordjak. 

Po obejrzeniu tak zaprogramowanej wystawy pojawiają się jednak pytania 
o dobór tematów i sposoby ich prezentacji. Szukając wyjaśnienia, warto zwrócić 
uwagę na dwie wypowiedzi Joanny Kordjak. W pierwszej podkreślała ona, że ją 
interesuje „ludowość i sztuka ludowa rozumiane jako reprezentacja wsi i jej miesz-
kańców w mieście” [Kordjak 2016: 14] i to starała się pokazać w tej wystawie. 
Słowem kluczem jest tu „reprezentacja”. To ona ma tłumaczyć, dlaczego na wy-
stawie nie ma na przykład reakcji społeczności wiejskiej na działania władz, ba-
daczy-naukowców, artystów oraz ich punktu widzenia; dlaczego główny nacisk 
został położony na dowodzenie, że obecna w mieście wizja wsi jest przede wszyst-
kim konstrukcją intelektualną, której zakres, ale i interpretacje można kontro-
lować. Użyta kategoria „reprezentacji” sprawia jednakże i problem – bo skoro 
mamy do czynienia z „mówieniem w czyimś imieniu”, to kto/co daje prawo do 
wypowiadania się za innych i używania tych, a nie innych argumentów? Można 
zatem pójść o krok dalej i zarzucić kuratorce, że chcąc ujawnić mechanizmy re-
prezentacji, sama je wykorzystuje: dobierając tematy, obudowując je w komen-
tarze czy też wpisując w narrację wystawy pojęcie folkloru. 

Z kolei w drugiej wypowiedzi Joanna Kordjak dzieliła się przyjętą strategią 
wystawienniczą: 

Nie miałam ambicji wyczerpania tematu. Moja metoda polega na 
wyłuskaniu i wyeksponowaniu paru tematów, wokół których wy-
stawa jest zbudowana. Ważne dla mnie było, aby z jednej strony 
pokazać złożoność i wieloznaczność tematu, a jednocześnie, aby 
skupić się wokół tylko paru wątków, zjawisk, postaci – tak, by wy-
stawa nie była przytłaczająca. Wątki, które sygnalizuję, znajdują 
swoje rozwinięcie w katalogu [Pańków 2016: 1–2].

Z wypowiedzi tej jasno wynika, że kryteriami doboru tematów była ocena ich jako 
„złożonych” i „wieloznacznych”. I choć ów dobór, a w zasadzie „wyłuskiwanie” 
(co może świadczyć o chęci wydobycia na światło dzienne czegoś, co było przed 
nim ukryte, a także o włożonym trudzie kuratorki wystawy) zostało przez kura-
torkę dokonane arbitralnie, to nie można nie zgodzić się z tym, że to „tematy–rze-
ki”. I aż chciałaby się podpowiedzieć, że może warto pomyśleć nad cyklem wystaw, 
w których każda dotyczyłaby jednego wątku. Wspominane cechy mogły być też 
przyczyną problemów z ich wyczerpującym przedstawieniem, ale dla kuratorki 
nie była to przeszkoda. Przyznała bowiem, że kierowała się przede wszystkim 
tym, by „wystawa nie była przytłaczająca”. W efekcie wystawa miała pełnić rolę 
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sygnalną, a katalog towarzyszący wystawie miał być jej rozwinięciem. Joanna 
Kordjak wyjaśniała w rozmowie z Lidią Pańków: 

Jego [katalogu – KW] rozbudowana forma, zarówno jeśli chodzi 
o ilość tekstów, jak i materiał ilustracyjny, który tylko w niewielkim 
stopniu powtarza to, co zobaczyć możemy na wystawie, dawała mi 
pewien komfort, pozwoliła nie ulec pokusie „pokazania wszystkie-
go” [Pańków 2016: 2].

Rzeczywiście, wszystkoizm utrudniałby odbiór wystawy, mógłby bowiem zbliżać 
ją do magazynu, którego uczytelnienie stałoby się pokusą do prezentacji kuriozów. 
Jednak przełożenie akcentów w ważności przekazu z wystawy na katalog również 
nie wydaje się dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze dlatego, że założenie, iż oso-
by, które obejrzą wystawę, kupią jej katalog, jest błędem. A jeśli nawet będą chcia-
ły to zrobić, to przeszkodą może okazać się jego wysoka cena – 80 zł. Co prawda, 
wzięcie do ręki tej publikacji dowodzi, że jest jej warta – twarda okładka, papier 
kredowy, liczne ilustracje, ale przede wszystkim autorzy-eksperci i ich teksty19. 
Wielu jednak mogło uznać kupno katalogu za zbyteczne, tym bardziej że mogli 
wybrać wersję mniej obciążającą budżet – pismo „Zachęta. Listopad, grudzień 
2016, styczeń 2017”, w którym także znalazły się informacje dotyczące wystawy, 
choć pozbawione eksperckiego komentarza. Po drugie, może zastanawiać zasada, 
którą przyjęła kuratorka w doborze i prezentacji wątków – jak rozdzielała to, co 
na wystawę, a co do katalogu. Po trzecie wreszcie, dominacja katalogu nad wy-
stawą osłabia ją samą. Sprawia, że jej odbiór może być powierzchowny, a przecież 
zadaniem kuratora powinno być stworzenie wystawy, która zmuszałaby do po-
myślenia/refleksji [por. Kirshenblatt-Gimblett 2016: 42]. Zastrzec jednak trzeba, 
że dla określonego odbiorcy, posiadającego kompetencje, które umożliwiały od-
czytanie wystawy zgodnie z intencją kuratorki mogła taką być i pewnie była.

Podjęty wątek katalogu wpisuje się w zagadnienie szersze – tzw. kontekstu 
wystawy, który stanowi:

ramy odniesień teoretycznych, proponuje wyjaśnienia, dostarcza 
tła historycznego, formułuje porównania, stawia pytania [Kirshen-
blatt-Gimblett 2016: 34]. 

Uzyskuje się go zaś: 

za pomocą długich podpisów, wykresów, diagramów, komentarza, 
który można odsłuchać po nałożeniu słuchawek, mediów audiowi-

 19  Warto dodać, że katalog-książka Polska – kraj folkloru? pod red. Joanny Kordjak [2016] funk-
cjonuje również w obiegu księgarskim i stanowi jedno z najnowszych opracowań poświęconych 
zainteresowaniom ludowością i sztuką ludową w czasach PRL-u. 
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zualnych, broszur i katalogów, a także dzięki ekspertom oprowa-
dzającym po wystawie, programom edukacyjnym, wykładom i roz-
maitym występom. Kontekst obiektu wytwarzany jest też przez 
sąsiedztwo innych obiektów [Kirshenblatt-Gimblett 2016: 34]. 

Kontekst wystawy Polska – kraj folkloru? budowały prawie wszystkie z wymienio-
nych elementów. I tak, towarzyszące wystawie teksty wprowadzały ją w dyskurs 
o ludowości i sztuce ludowej w czasach PRP-u, dowodziły ich instrumentalnego 
traktowania. Umieszczone na różniej wysokości ekrany i telewizory wpisywały się 
w relację dominacji i podporządkowania. Z kolei połączenie multimediów, przez 
które pokazywani byli artysta i kolekcjoner, z obiektami (odpowiednio tkaniną 
i rzeźbą) nasuwały skojarzania ich wzajemnych relacji, a wręcz niemożności funk-
cjonowania/istnienia bez siebie. Prezentowane dzięki multimediom dokumenty 
filmowe, slajdy oraz muzyka budowały klimat poszczególnych części ekspozycji. 
Wpływ na niego miała także zachowana przestronność pomieszczeń, w których 
obecne stelaże wystawiennicze („parawan”, „litera L”, stoły) miały lekką, ażurową 
konstrukcję, były też neutralne kolorystycznie. 

Bardzo istotnym z punktu widzenia odczytania wystawy, a także swoistym jej 
dopełnieniem (poza katalogiem, broszurą) były oprowadzania kuratorskie (w tym 
również tłumaczone na język migowy), a także towarzyszące jej wydarzenia. Jednym 
z nich był przegląd filmów pt. Kraj folkloru? Obrazy wsi w polskim kinie [Iluzjon, 
16.10.2016–25.10.2016], przygotowany przez Filmotekę Narodową, na którym moż-
na było obejrzeć osiem filmów20. Innym – debata poświęcona wystawom podejmu-
jącym zbliżony temat21 oraz spotkanie poświęcone muzyce wiejskiej – co więcej 
zapis debaty i spotkania można odsłuchać na stronie internetowej Zachęty. 

Wreszcie, wystawa Polska – kraj folkloru? nie była jedyną, którą w tym samym 
czasie można było oglądać w Zachęcie. Prawie płynnie z wystawy tej przechodzi-
ło się do kolejnej zatytułowanej Kolekcja. Co więcej, roztargniony zwiedzający, ale 
także ten z uczuciem niedosytu mógł – w pierwszej chwili – nawet nie dostrzec 
„owego przejścia”. Tym bardziej, że jednym z pierwszych tekstów tej innej wysta-
wy był schemat tłumaczący „Co to jest sztuka?” wraz z obietnicą, że będzie to 
opowieść o „sztuce, wytłumaczonej prościej niż to możliwe. Tuż obok znalazła się 
również inspirująca wystawa zatytułowana Kaligrafie społeczne, prezentująca pra-
ce artystów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Azji Środkowej… 

 20  Wśród nich był film Jasne Łany Eugeniusza Cękalskiego z 1947 roku, ale też film z 2011 r. – 
Z daleka widok jest piękny Wilhelma i Anny Sasnalów.
 21  Chodziło m.in. o wystawę: Chłoporobotnik i boa-grzechotnik (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
2015, kurator: Ewa Tatar), Pany chłopy, chłopy pany (Sądecki Park Etnograficzny, oddział Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu, 2016, kuratorzy: Wojciech Szymański i Magdalena Ujma).
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Na zakończenie konieczny jest powrót do pytania: czy wystawa Polska – kraj 
folkloru? to wystawa szczególna. Moim zdaniem bez wątpienia była jednym z gło-
sów w toczącej się ważkiej debacie o czasach PRL-u oraz miejscu i roli kultury 
w życiu społecznym. Nie mam wątpliwości, że był to głos potrzebny i miejmy 
nadzieję, że nie ostatni. 

Wystawa Polska – kraj folkloru? poświęcona sztuce i ludowości jako reprezenta-
cji wsi w mieście pokazuje obraz, który został wytworzony przez i dla mieszkańców 
powojennego miasta. Obraz ten stał się „ich «lustrem»” [por. Kordjak 2016: 13], w któ-
rym jednakże mogli przejrzeć się i zwiedzający (bez względu na wiek).
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Informacje wstępne1. 

Wystawa Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów została zorganizowana 
w toruńskim Muzeum Etnograficznym na jesieni 2016 r. Wernisaż odbył się do-
kładnie 1 września w ramach wojewódzkiego programu Europejskich Dni Dziedzic-
twa. Na wstępie należy wymienić autorki wystawy – były nimi: Hanna Łopatyńska, 
Agnieszka Kostrzewa i Magdalena Ziółkowska-Mówka. Inicjatorki powstania eks-
pozycji są pracownikami Muzeum Etnograficznego w Dziale Folkloru i już na pod-
stawie tej skromnej informacji można było spodziewać się profesjonalnej bazy me-
rytorycznej. Oprawą plastyczną zajął się Wojciech Kiwi Jaruszewski, współpracując 
z Barbarą Górką. 

Pierwszy człon tytułu wystawy sugerował sytuację wyboru. Z językowego 
punktu widzenia znaki zapytania implikują proces zastanowienia się – który z ko-
lorów wybrać? Biały, czarny czy czerwony? Który z nich jest najlepszy czy też 
najwłaściwszy, być może który z nich najlepiej do mnie pasuje? Podtytuł posiadał 
już funkcję dookreślającą i wyjaśniał, o czym była wystawa. O symbolice kolorów. 
Temat wydawał się bardzo konkretny, czytelny i jednocześnie wyrazisty, w swej 
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prostocie niemal oczywisty. Wrażenie pejoratywnego nacechowania określenia 
„prosty” jest jednak mylące. Jednoznaczny tytuł, niedopuszczający domysłów czy 
nieporozumień, był na tyle przekonujący, że przyciągał uwagę. Potencjalny widz 
od razu wiedział, z czym będzie miał do czynienia. Ludzkość od zarania dziejów 
przy tworzeniu kultury posługiwała się kolorem i barwą, nadając im szczególny 
sens i znaczenie. Kolor niesie ze sobą pewien kod, odczytywany w określonym 
kontekście społeczno-kulturowym, a także i religijnym. Według socjologa Wie-
sława Jurka [Jurek 2011], konsekwencje wynikające z ludzkiej umiejętności de-
kodowania zawartych w kolorach znaczeń, są nie do przecenienia. Kolor bowiem 
nie tylko dostarcza wrażeń estetycznych – może także pobudzać do konkretnych 
zachowań, wzmacniać komunikację niewerbalną, wpływać na percepcję otacza-
jącej nas rzeczywistości. Co więcej, funkcja integrująca i komunikacyjna koloru 
sprawia, że ma on niebagatelny wpływ na kształtowanie tożsamości, nie tylko 
jednostkowej, ale również tożsamości grupy. Badacz w swoim artykule podkreśla, 
że „kolor w konkretnej przestrzeni społecznej niesie ze sobą czasem zupełnie 
przeciwne treści”, co wskazuje na jego dwupłaszczyznowość i niejednoznaczność, 
które z kolei otwierają drogę do wielości interpretacji. Podtytuł O symbolice ko-
lorów był wobec tego idealnym wyjaśnieniem faktu, że kolor jest desygnatem 
wielu znaczeń, a ich znajomość jest niezbędna do funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Oczywiście większość z nich jest dla nas na tyle oczywista, że odbieramy 
je podświadomie, ale może warto zadać sobie pytanie o źródło tychże sensów? 
Bo właściwie jak to się stało, że miłość wyrażana jest kolorem czerwonym, a suk-
nia ślubna jest biała? Czemu czarną wołgą straszono dzieci i dlaczego kobiety 
w czerwonych kreacjach wydają się bardziej atrakcyjne? Proces szukania odpo-
wiedzi na te pytania był niezwykle inspirujący.

Wystawa była owocem dwóch lat pracy, a zdumiewający efekt końcowy tłu-
maczył tak długi okres przygotowań. Agnieszka Kostrzewa w wywiadzie dla Grze-
gorza Giedrysa tłumaczyła, dlaczego trwało to tak długo: 

Trudności pojawiały się (…) w momentach, gdy zajmowałyśmy się 
pojęciami abstrakcyjnymi. (…) Zaczęłyśmy się zastanawiać, dlaczego 
kojarzą się nam z określonymi kolorami, kiedy ta zależność powstała 
i jaki ma zasięg kulturowego oddziaływania. (…) Ciężko stworzyć 
syntetyczną wystawę i książkę, gdy system skojarzeń związanych 
z różnymi kolorami jest tak ambiwalentny [http://torun.wyborcza.
pl/torun...]. 

Pierwsza taka wystawa w Polsce (aż dziwne, że nikt wcześniej nie zainteresował 
się tak atrakcyjną tematyką) prezentowała około 600 eksponatów! Sensacyjna 
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ilość. Już sama mnogość obiektów udowadniała szeroki zakres podjętej proble-
matyki i jednocześnie rodziła pytanie o możliwości jej eksploatacji – czy powzię-
te przedsięwzięcie miało jakiekolwiek szanse zakończyć się sukcesem, wobec tak 
ogromnej ilości istniejącego materiału? Rzecz jasna nie wszystkie obiekty po-
chodziły z Muzeum Etnograficznego, duża ich część została wypożyczona na 
potrzeby wystawy, między innymi z Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Arche-
ologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie, z Teatru Horzycy, Muzeum Przyrodniczego UMK czy toruńskiego 
Muzeum Okręgowego. Interdyscyplinarność instytucji, do których się zwrócono, 
wpłynęła na efektowność ekspozycji, jej niewątpliwą atrakcyjność. Spowodowa-
ło to również, że odbiorcą wystawy mógł zostać każdy zainteresowany, poczyna-
jąc od dzieci na osobach starszych skończywszy. Każdy był w stanie znaleźć dla 
siebie coś interesującego, bo na wystawie zwyczajnie nie można było się nudzić. 
Nawet dzieci, które nie potrafiły jeszcze czytać, nie powinny czuć się znużone, 
ponieważ zapobiegała temu ewidentna chwytliwość eksponatów udowadniających, 
że kolor stanowi niebagatelny czynnik kształtowania kultury.

Opis ekspozycji2. 

Pozytywnie zaskakująca już na wstępie była niska cena biletów. Naprawdę niewiel-
ka suma, jaką trzeba było wydać, by móc obejrzeć wystawę sprawiała, że grono 
odbiorców mogło się automatycznie powiększyć i objąć swym zasięgiem np. rodzi-
ny wielodzietne, które w wypadku drogich biletów często nie mogą sobie pozwolić 
na wspólne oglądanie wystawy. Ekspozycję zlokalizowano na pierwszym piętrze, 
na które można się było dostać drewnianymi schodami – droga niestety nie do 
pokonania dla części osób niepełnosprawnych. Wystawa była otwierana w przy-
padku pojawienia się zwiedzającego, co samoczynnie powodowało stałą obecność 
personelu obsługi wystawy. Aura muzeum-świątyni wciąż jest niestety kultywo-
wana w wielu placówkach. W pierwszej niewielkiej salce zaprezentowane zosta-
ły informacje wstępne, zupełnie podstawowe, wprowadzające w świat omawianych 
treści. Początkowo uderzało wrażenie zbyt dużej ilości tekstu, jednak szybko moż-
na było zrozumieć, że wprowadzenie w temat jest niezbędne, by prawidłowo zro-
zumieć sens wystawy. Informacje wstępne z konieczności rozpoczynały się stwier-
dzeniem o oczywistości istnienia koloru, jako elementu otaczającego nas świata. 
Pokrótce przybliżały jego istotę z punktu widzenia optyki i neurofizjologii. Zwró-
cono uwagę na fakt historycznej i kulturowej zmienności systemu semiotycznego, 
zbudowanego wokół barw, zwłaszcza trzech szczególnie wymownych – tytułowych 
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bieli, czerwieni oraz czerni. Na samym początku zostało zatem wyjaśnione, dla-
czego autorki wystawy postanowiły skupić się właśnie na tych barwach – ich 
pradawna symbolika dotyka bowiem spraw dla człowieka fundamentalnych. Po-
wiązania konkretnych barw ze zjawiskami i pojęciami abstrakcyjnymi mają swo-
je źródło w psychologii, a także w kulturze. Niebagatelny wpływ ma na nie rów-
nież sfera sacrum i religijnych konotacji. Skojarzeń są tysiące – niektóre na 
przestrzeni czasu stają się nieaktualne, pojawiają się nowe. Każdy chętny na 
białej kartce mógł dopisać własne skojarzenia, aktywnie przyczyniając się do 
wzbogacenia kulturowego kodu.

Następnie można było dowiedzieć się, jak dawniej uzyskiwano interesujące 
nas barwy. To, co należy koniecznie podkreślić w tym miejscu, dotyczy technicz-
nej strony prezentowania informacji. Umieszczono je bowiem na białych panelach, 
te z kolei na szarym tle stelaży. Tekst pisany czarną standardową czcionką, znaj-
dował się na wysokości wzroku, był jasny i czytelny. Mimo początkowego wraże-
nia zbyt dużej jego ilości, odbiorca nie czuł się przytłoczony, wręcz przeciwnie 
– czas, który trzeba było poświęcić na przeczytanie wprowadzenia nie był długi. 
Informacje opracowano bardzo przystępnie, używając zrozumiałego języka i po-
sługując się płynnym stylem wypowiedzi. Tekst uzupełniający, towarzyszący 
wystawom, zwykle jest przez widzów pomijany – w tym wypadku był na tyle 
komunikatywny, że czytało się go z przyjemnością. Dodatkowo uzupełniony był 
ilustracjami, opatrzonymi skrupulatnymi podpisami. Zbiór źródeł ilustracji umiesz-
czony był na osobnym panelu. Pierwsza sala kończyła się na ciemnym banerze, 
ozdobionym fototapetą kosmosu i wyjaśniającym związek czarnej barwy z nocą. 
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Na niewielkim ekranie multimedialnym można było podziwiać komputerową 
symulację aktywności czarnej dziury.

Druga sala przyniosła ogromne zaskoczenie swoimi rozmiarami. W porów-
naniu do pierwszego pomieszczenia była naprawdę duża i całkowicie wypełnio-
na obiektami. Na pierwszy rzut oka można było zauważyć wiele strojów, praw-
dopodobnie ilustrujących demonstrowane zjawiska, przykłady malarstwa 
współczesnego i sztuki ludowej, włącznie z portretami, a także plakaty, fotogra-
fie i stanowiska audiowizualne. 

Wnikliwa analiza wystawy pozwoliła wyodrębnić jej dwie główne strefy. Zo-
stała ona bowiem podzielona wzdłuż na strefę lewą – dotyczącą tradycji oraz stre-
fę prawą – dotyczą ogólnie pojętej popkultury. Zastosowano również podział na 
sekcje tematyczne i jest to działanie, które zapewniło wygodny i tym pełniejszy 
odbiór. Przemyślana konstrukcja ekspozycji sprawiła, że kontekstualizacja poru-
szanych zagadnień stała się idealną podstawą dla procesów rozumienia. Świadomie 
zrezygnowano z dzielenia problematyki na trzy części odpowiadające poszczegól-
nym barwom. Zamiast tego zastosowano wygodny system bloków tematycznych, 
odnoszących się do konkretnych elementów ideowych codziennego życia. Wyróż-
niono w ten sposób dziesięć części, którym nadano następujące tytuły: Życie i śmierć; 
Czystość i brud; Święto; Państwo, władza, dostojeństwo; Bogactwo; Walka i pokój; 
Ogień; Miłość; płodność, namiętność, seks; Magia. Każda część odnosiła się do trzech 
interesujących nas kolorów, opisując wielorakie sfery życia, w których się pojawia-
ją, uwzględniając także zależności kulturowe. Fakt, że ekspozycja nie była wystawą 
narracyjną, a jej koncept zasadzał się na stworzeniu samodzielnych grup tematycz-
nych, niósł za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim, zwiedzający nie musiał śle-
dzić wszystkich pojawiających się informacji, by zrozumieć całokształt koncepcyj-
ny. Każda jednostka merytoryczna stanowiła oddzielną całość, a jednocześnie 
twórcom udało się uzyskać spójny charakter wystawy i wrażenie płynności przejść 
pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Autonomiczność zagadnień i równoczesna 
spoistość całości – naprawdę imponujący efekt! Co więcej, nawet w obrębie kon-
kretnych działów, obserwator swobodnie mógł wybrać obiekty, nad którymi pragnął 
pochylić się dłużej, a możliwa eliminacja nie skutkowała niepełnym zrozumieniem. 
Wręcz przeciwnie, możliwość selekcji sprawiła, że dużo łatwiej było później wrócić 
do elementu, który nas wyjątkowo zainteresował. Harmonijność układu wystawy 
potęgowały panele informacyjne. Każdy z nich posiadał szary nagłówek wyjaśnia-
jący, do której sekcji dana plansza się odnosi oraz pionowy pasek, którego barwa 
odsyłała do jednego z trzech kolorów. Obiekty i informacje zdawały się być dzięki 
temu dodatkowo uporządkowane. Podobnie, jak w poprzedniej sali, wszystkie pa-
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nele umieszczone były na wysokości wzroku oraz białym tle, co zwiększało ich 
czytelność. Nieskomplikowany tekst o zręcznej narracji, budzącej ciekawość, po-
szerzony został fotografiami. Każda z nich z nieodłącznym podpisem objaśniającym 
przyczynę umieszczenia takiego, a nie innego zdjęcia. W tym miejscu może warto 
powiedzieć coś więcej o podpisach, gdyż poza swoją standardową funkcją podsta-
wowego opisu obiektu, spełniały dodatkową rolę. Mianowicie, niektóre z podpisów 
wyjaśniały sens omawianych zjawisk lub dookreślały daną ilustrację. Uważam, że 
był to znakomity zabieg, dzięki któremu obserwator nie czuł się zmuszony do 
czytania całości zamieszczonego tekstu – mógł pominąć pewne treści i zadowolić 
się krótszym tekstem (podpisem), w formie skrótowej również odnoszącym się do 
danej kwestii. Funkcja edukacyjna podpisów jest niestety coraz częściej pomijana, 
a szkoda, bo – jak udowodniły autorki wystawy – może okazać się niezwykle przy-
datna. Przykładowo w pierwszej sekcji pod obrazem Wesele Władysława Poręby, 
zyskiwaliśmy dwuzdaniową informację o zwyczaju witania państwa młodych, a tak-
że innych ważnych gości, chlebem i solą. Wzmianka krótka i treściwa. W części 
Życie i śmierć dowiadywaliśmy się dlaczego mlekiem polewano groby, jaka jest 
funkcja prawosławnych ręczników obrzędowych i skąd się wzięły „Czarne Madon-
ny”. Już te pierwsze informacje udowadniają nam, że symbolika barw jest (i była!) 
obecna w każdej dziedzinie naszego życia, począwszy od jedzenia, poprzez świą-
teczne rytuały, na wierzeniach religijnych kończąc. Elementem wspólnym zamiesz-
czonych informacji było odniesienie do koloru – same ze sobą nie korespondowa-
ły, jednak nie działało to na niekorzyść koncepcji. Przeciwnie – wzmacniało walor 
oryginalności, który przyciągał uwagę. Mnogość ilustracji, którymi posłużyli się 
organizatorzy wystawy, również uatrakcyjniała odbiór. Co więcej, skonfrontowanie 
ze sobą elementu czysto wizualnego z tekstowym sprawiło, że widz dużo lepiej 
przyswajał i tym samym zapamiętywał przeczytane informacje. Dalej mogliśmy 
dowiedzieć się, że czerń nie zawsze była kolorem przypisanym żałobie i skąd wzię-
ło się takie określenie, jak „biała śmierć”. Ogromny, czerwony plakat sztuki teatral-
nej Makbet został umieszczony obok tekstu wyjaśniającego, dlaczego czerwień jest 
kolorem zbrodni. Ale mówiąc o krwi, mogliśmy również zobaczyć, jak wyglądały 
dawne naczynia do jej przetaczania. Podziwiać można było także strój kostuchy 
czy „Białej Damy”, ale także polski strój żałobny. W tej części wystawy umieszczo-
no pierwszą gablotę – jej tło również było szare, eksponaty zostały rozłożone w spo-
sób logicznie przemyślany. Same gabloty niestety były zbyt niskie – ich wysokość 
sprawiała, że trzeba było nachylać się nad obiektami, co powodowało pewien dys-
komfort. Odnaleźć można było obiekty obejmujące obrazy z przedstawieniami 
opisywanych obrzędów, figurki Chrystusa jako Dobrego Pasterza, nawet dawne 
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znicze… Nie sposób zaprezentować wszystkich eksponatów, toteż pobieżnie wy-
mieniłam tylko kilka z nich po to, by udowodnić niesłychaną ich różnorodność. 
Ilustrowały dosłownie każdą informację, którą się posłużono i były ich doskonałą 
egzemplifikacją. Sekcja Czystość i brud wyjaśniała, czym była nałęczka, kto nosi 
biały uniform i dlaczego kominiarz przynosi szczęście. W każdej części zainstalo-
wano stanowisko audio, które (co zaskakujące) nie zawierało kolejnej partii infor-
macji, jak można było się spodziewać. W zamian za to usłyszeć mogliśmy muzykę 
– piosenki znane i mniej znane, ale wszystkie odnoszące się do prezentowanych 
treści. Przykładowo Czarna sukienka Anny Szałapak. Niebanalny sposób na wpro-
wadzenie widzów w atmosferę ekspozycji i jednocześnie stworzenie miejsca dla 
złapania oddechu, także wyznaczenia punktu odpoczynku. Moim zdaniem przy-
dałoby się tutaj miejsce do siedzenia – na wystawie nie zainstalowano ław lub 
krzeseł, ale w momencie, gdy chciano przesłuchać całą piosenkę, stanie nierucho-
mo przez cztery minuty okazywało się niewygodne. Pomysł na przestrzeń do re-
laksacji z muzyką uważam za trafiony, ale jakkolwiek siedzenia nie były potrzebne 
w innych częściach wystawy, tak tutaj – byłyby zasadne. 

Czego mogliśmy dowiedzieć się w kolejnych sekcjach? Co symbolizują polskie 
barwy narodowe, jakie są kolory szat liturgicznych, czego znakiem jest czarny strój 
i jak jego postrzeganie zmieniało się w czasie, dlaczego białe perły są symbolem 
bogactwa i dlaczego czarny węgiel to… „czarne złoto”. Można było także przejść 
się po czerwonym dywanie i zrozumieć, jak wykorzystywano kolor w walkach nie-
podległościowych i rewolucjach. Wystawa dotykała więc nie tylko tematyki życia 
codziennego, ale wkraczała także w przestrzeń nauk historycznych, świat folklo-
ru i zagadnienia liturgiczne. Na dwóch niewielkich ekranach multimedialnych, 
powieszonych pod sufitem, można było obejrzeć czarno-białe wideo z obrzędami 
komunii i pochodu. Ekspozycja korespondowała z konieczności ze sferą językową, 
wyjaśniając przykładowo jak pewne powiedzenia z języka folkloru przechodzą do 
literackiego i udowadniając, że takich transformacji było naprawdę wiele. W sek-
cji Płodność, namiętność, seks jedna z gablot została zakryta czerwoną zasłoną 
z zastrzeżeniem, że jest dostępna tylko dla pełnoletnich widzów. Prawdopodobnie 
ze względu na małe dzieci, dla których pewne kwestie powinny pozostać temata-
mi tabu. Jednak każdy chętny mógł za tę zasłonę zajrzeć. Część poświęcona za-
gadnieniom miłości opowiadała z jednej strony o miłości ziemskiej i niebiańskiej, 
a z drugiej o komercyjnych świętach takich, jak Walentynki. Podobnie, jak każda 
poprzednia sekcja, dotyczyła zatem wielu różnorodnych kwestii. Wniosek, który 
nasuwał się jako pierwszy po przeczytaniu wszystkich paneli, dotyczył niejedno-
znaczności trzech przedstawionych barw. Wydaje mi się, że był on zgodny z za-



232 Monika Chmielewska

mysłem autorek. W ostatniej sekcji można było skorzystać ze stanowiska anga-
żującego zdolności manualne i z dostępnych materiałów własnoręcznie wykonać 
amulet przeciwdżumowy. Kolejny przystanek, sprzyjający odprężeniu. 

Tak, jak zaznaczyłam już na samym początku – prawa część pomieszczenia 
związana była z popkulturą. I tak, natykaliśmy się na wzmianki o Czerwonym 
Kapturku i Krasnoludkach, ale także o szachach i warcabach (w kontekście Wal-
ki i pokoju) czy tajemniczych bohaterach, takich jak Zorro. W przypadku tych 
ostatnich mieliśmy także do czynienia z rekonstrukcjami strojów, co było ele-
mentem przyciągającym uwagę głównie dzieci. Natomiast starszym widzom za-
pewne spodobała się możliwość sfotografowania przy makiecie Czarnej Wołgi. 
Na niewielkim ekranie multimedialnym wyświetlany był niemy film Mark of Zor-
ro z 1920 roku. A dla fanów sportu, stroje naszej reprezentacji. Podziwiać można 
było także rekonstrukcję izby mieszkalnej z początku XX w. czy przykłady sukien 
ślubnych, pochodzących z różnych czasów i kręgów kulturowych. Poglądowość 
zgromadzonych obiektów dobitnie świadczyła o funkcji edukacyjnej wystawy. 
Eksponaty wspierały zmysłowe poznawanie rzeczywistości, umożliwiając bezpo-
średnią obserwację rzeczy oraz pośrednią zjawisk i procesów. Zjawisko kojarzenia 
rzeczy i zjawisk ze słowem prowadziło do poznania istotnych cech i zależności 
zachodzących pomiędzy różnymi elementami rzeczywistości, a w efekcie do po-
znania pojęciowego. To zjawisko zachodziło na wystawie w sposób niezakłócony 
i absolutnie udany. 

Wystawie nie obcy był także humor, co wzmocniło jej pozytywny odbiór. Za 
przykład niech posłuży drewniana figurka z 1978 r., przedstawiająca chłopa, mo-
czącego po pracy nogi. Równie niespodziewanym akcentem była gablota z biżu-
terią, noszoną przez fanów muzyki black metal – rzecz jasna z wyjaśnieniem, do 
czego ów termin się odnosi.

Na zakończenie opisu sal ekspozycyjnych warto przyjrzeć się bliżej zgroma-
dzonym eksponatom. Tak, jak zostało już powiedziane, uszeregowane one zosta-
ły w sekcjach tematycznych następujących po sobie, ale również rozmieszczone 
naprzeciw siebie z zastosowaniem podziału na tradycję i kulturę popularną. Moż-
na było w związku z tym obrać dwie ścieżki zwiedzania – najpierw drogą tradycji, 
potem popkultury, albo przechodząc od tradycji do kultury jednocześnie w ob-
rębie danej sekcji. Obiekty umieszczone na ścianach, w gablotach, na podestach 
i kubikach były jasno rozmieszczone i wbrew pozorom nie przytłaczały swoją 
ilością. Oświetlone zostały rozproszonym sztucznym światłem górnym o ciepłej 
barwie. Uzupełniono je niestandardowymi środkami ekspozycyjnymi, takimi jak 
rekonstrukcja izby mieszkalnej czy uroczystego stołu z białym obrusem, cztere-
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ma ekranami wideo, makietą i stanowiskiem do własnoręcznego wykonania amu-
letu. Wystawie nie towarzyszył dźwięk, poza stanowiskami, przy których samo-
dzielnie na słuchawkach można było przesłuchać konkretnej piosenki. Co się 
tyczy zaś samej natury obiektów, należy wyraźnie podkreślić, że w większości nie 
zostały umieszczone na wystawie z przeznaczeniem do estetycznej kontemplacji. 
Eksponaty występowały głównie, jako poglądowy przykład danego zagadnienia 
i pełniły funkcję czysto edukacyjną. Intencją autorek była chęć kreacji świado-
mości odbiorcy i właśnie temu służyły wykorzystane przedmioty. Nacisk położo-
ny został nie na wartość artystyczną, lecz na wartość edukacyjną i egzemplifiku-
jącą. Duży ładunek treściowy wykorzystanych obiektów spowodował, że wystawa 
nabrała niezwykle ekspresywnego charakteru, oddziałującego nie tylko na me-
chanizmy intelektualne, ale przede wszystkim – na emocje. 

Podsumowanie3. 

Wystawa w toruńskim Muzeum Etnograficznym została przygotowana niezwykle 
skrupulatnie, z dbałością o każdy szczegół. Przystępne informacje znakomicie 
współgrały ze zgromadzonym materiałem ilustracyjnym i zapadały w pamięć ze 
względu na swoją różnorodność. Co więcej, sama tematyka wystawy dotyczyła spraw 
ludzkich i życia codziennego, dlatego obserwator mógł ją odnieść do własnej rze-
czywistości, co wydatnie wpłynęło na atrakcyjność ekspozycji. Możliwość przesłu-
chania ulubionych piosenek czy sfotografowania się z nieśmiertelnymi symbolami 
również tę atrakcyjność podkreślało, oddziałując psychologicznie – budując przy-
jemną atmosferę relaksu. Klarowna koncepcja wprowadziła harmonię i nie pozwo-
liła na zagubienie w mnogości eksponatów i informacji. Umożliwiała przy tym 
dokonanie wyboru – możliwość selekcji pozytywnie wpłynęła na odbiór. Walory 
edukacyjne zostały przez autorki wydobyte wyraźnie i w sposób nie pozostawia-
jący miejsca na wątpliwości, dotyczące idei wystawy. Jej odbiorcą mógł zostać do-
słownie każdy, bo ani wiek ani wykształcenie czy zainteresowania, nie stanowiły 
przeszkody, by znaleźć dla siebie coś interesującego. Drobnym mankamentem oka-
zała się zbyt niska wysokość gablot, jednak syntetyczne i niezwykle czytelne pod-
pisy stanowiły świetną rekompensatę. Martwiła jedynie możliwość dostania się na 
wystawę osób niepełnosprawnych. Elementem, którego zabrakło, a który mógł 
zdynamizować ekspozycję, były materiały multimedialne. Wobec postępującej cy-
fryzacji muzeów, stosowanie przy wystawach technik interaktywnych staje się 
niezbędne. Kuratorzy muszą myśleć o konkurencyjności swojej oferty. Użycie pa-
nelów dotykowych czy pulpitów multimedialnych (obok bądź zamiast) standardo-
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wych plansz tekstowych, jest znakiem czasu i wskazuje na unowocześnianie się 
instytucji. Tutaj działań tego typu zabrakło, a myślę że dobrze wpisałyby się w za-
mysł koncepcyjny i tym wyraźniej pomogłyby wydobyć sensy. Ślady prób zastoso-
wania technik komputerowych były widoczne, między innymi poprzez umieszcze-
nie małych ekranów z projekcją filmową, jednak w obecnych czasach – to za mało. 
Spodziewam się, że wpływ na to mógł mieć ograniczony budżet, a wobec tego 
kuratorzy są niestety bezsilni, więc nie wzmiankuję tego, jako błędu, a jedynie 
subiektywne odczucie zwiedzającego. Niemniej, uważam że wystawa była udana. 
Pozostawiła mnie nie tylko w dobrym nastroju, ale także wzbogaciła o nową wiedzę, 
a proces jej zdobywania był wyjątkowo przyjemny.
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Wystawa czasowa: Biały? Czarny? Czerwony? 
O symbolice kolorów.

Od września 2016 do kwietnia 2017 r. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu 
mogliśmy oglądać wystawę czasową: Biały? Czarny? Czerwony? O symbo-
lice kolorów. Całość podzielona została kilka części tematycznych. Zrezy-

gnowano z klasycznego i jak by się mogło wydawać, najbardziej oczywistego w tym 
wypadku podziału według barw. Symbolikę kolorów: białego, czarnego i czerwo-
nego przedstawiono przez pryzmat takich kategorii życia codziennego, jak: życie 
i śmierć, czystość i brud, święto, państwo, władza i dostojeństwo, ogień, bogactwo, 
walka i pokój, miłość, płodność, namiętność i seks oraz magia. I właśnie w tych 
kontekstach możemy odczytywać i analizować całą wystawę. Bardziej wymagają-
cy widz, który zapewne doszukiwać się będzie połączeń pomiędzy kategoriami, 
zauważy także, jak bardzo uzupełniają się nawzajem. 

Uważam, że jest to bardzo dobry sposób na ukazanie złożonej symboliki 
barw, stanowiących przedmiot zainteresowania twórców wystawy. Poznawanie 
tych barw przez pryzmat wymienionych tu kategorii sprawia, że uświadamiamy 
sobie kilka bardzo istotnych, choć nie zawsze oczywistych rzeczy. Przede wszyst-
kim nasuwa się wniosek, że symbol i znaczenie każdej barwy są ambiwalentne 
i bardzo zróżnicowane nie tylko kulturowo ale i zależne od momentu dziejowego. 
Jak się również okazuje, ta sama barwa występować może w różnych kontekstach, 
a jej znaczenie nie zawsze musi być oczywiste. 
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Dla przykładu, przechodząc między eksponatami i wczytując się w zamiesz-
czone przy nich opisy, dowiadujemy się, że kolor biały to życie, siła i witalność 
(przekazywana z mlekiem matki, symbolizująca Baranka Bożego, opłatek, mąkę 
i chleb), ale to także we współczesnym pojmowaniu śmierć, czego przykładem 
może być traktowanie cukru, soli i kokainy jako „białej śmierci”. Biel to niewin-
ność, choć nie tylko panny młodej, ale i przedwcześnie zmarłych dzieci i nieza-
mężnych kobiet. Białe były również ręczniki obrzędowe wyznawców prawosławia, 
choć często umieszczano na nich czerwone symbole. Tym samym jasność i czy-
stość płótna dopełniał symbolizujący ogień i życie haft.

Czerwień zarezerwowaną dla miłości odkrywamy jako kolor związany również 
ze śmiercią, czytając o „czerwonych pochówkach” i roli, jaką odgrywała używana 
do obsypywania ciał ochra. Resztki tego zwyczaju przetrwały w postaci przykry-
wania sarkofagów i trumien purpurowymi kapami, mającymi ułatwić przejście do 
świata zmarłych. Czerwień to nie tylko namiętność i dostojeństwo, ale ból, cier-
pienie i rany – szczególnie w religii chrześcijańskiej utożsamiane z ranami Chry-
stusa, przelana za grzeszników krew i wino mszalne. Odwołując się do postaci 
biblijnych, warto przypomnieć, że czerwień istotna była również w historii Salome, 
która przyczyniła się do śmierci św. Jana Chrzciciela, żądając jego głowy. To także 
życie – krew oddawana honorowo w ramach działań Czerwonego Krzyża, istnie-
jącego już od roku 1863, ale i podczas współcześnie organizowanej przez organi-
zacje studenckie Wampiriady. 

Czerń kojarzona najczęściej ze śmiercią, jest również symbolem płodności, 
której patronowały starożytne boginie pochodzące ze świata podziemnego: Sele-
ne, Luna czy Hekate i miłości, którą Czarna Madonna obdarowała ziemię ojczystą. 
Czarna ziemia kojarzona była z urodzajnością – już starożytni Egipcjanie zauwa-
żyli, że im ciemniejsza gleba, tym lepszy daje plon. Z kolei czerń w biżuterii pa-
triotycznej to symbol miłości do ojczyzny a w stroju kominiarza – uosobienie 
szczęścia. Nie do końca szczęśliwą wróżbą było natomiast zobaczenie czarnej Woł-
gi, która w myśl legend miejskich, krążyła w latach 70. XX wieku po zmroku po 
miastach i porywała dzieci. Dziś na wystawie można sobie zrobić zdjęcie z ma-
kietą auta bez obaw, że zostaniemy porwani, jak dawniej wierzono, aby upuścić 
nam krew, mającą posłużyć ratowaniu życia dygnitarzy partyjnych w NRD lub 
ZSRR bądź pobrać narządy do transplantacji [por. Wnęk 2014; Orliński 2007].

Powyższe przykłady są dowodem na to, że pojmowanie kolorów jest zależne 
od wielu czynników, pełne sprzeczności i bardzo plastyczne. Ponadto sposób 
przedstawiania i zestawiania eksponatów pokazuje, że czerń, biel i czerwień to 
barwy, które nie istnieją niezależnie i w oderwaniu od siebie, ale wzajemnie się 
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dopełniają. Przykładem idealnym jest tutaj zaaranżowana w jednej z wnęk biała 
i czarna izba – jedna bez drugiej straciłaby przecież swój sens. Wzajemnie ideal-
nie się dopełniają i wzmacniają swoje znaczenie, stanowią punkty odniesienia. 
Podobnie jest także z życiem i śmiercią – dwiema kategoriami, które nie mogły-
by bez siebie istnieć – na wystawie pokazane są również obok siebie.

Poza tym zastosowany podział pozwala na całkowite zatracenie granicy mię-
dzy sacrum a profanum, co również uważam za ogromny plus. Dzięki przemie-
szaniu i pogrupowaniu eksponatów i treści pod kątem tematycznym zauważamy, 
że ta sama barwa może przynależeć do obu sfer jednocześnie. Co za tym idzie, 
unikamy stereotypowego pojmowania bieli, jako koloru zarezerwowanego tylko 
dla świętości i niewinności a czerwieni i czerni do spraw grzesznych, brudnych 
i ziemskich. Dla przykładu, czerwień poznajemy zarówno w kontekście biblijnym: 
symboliki krwi Chrystusa i grzesznej Salome, a także postaci literackich: Balla-
dyny i Lady Makbet – kobiet, na których również ciąży piętno zbrodni. Czytając 
o bieli, mamy pokazaną obok siebie wspomnianą już „białą śmierć” i Baranka 
Bożego, symbolizującego zmartwychwstanie i życie. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę także na tablicę zatytułowaną: Czerwo-
ny, biały i czarny – kolory śmierci i żałoby. Czerwone pochówki, białe całuny i ża-
łobna czerń uświadamiają, jak odmiennie traktowane mogą być rzeczy ostatecz-
ne, a co za tym idzie, jak bardzo nieostre są granice w pojmowaniu symboliki 
barw. Kolejnym takim przykładem jest zróżnicowanie kolorów sukien ślubnych, 
zaprezentowane w kategorii „Czystość i brud”. W tym miejscu do głosu dochodzi 
rola, jaką odgrywa zróżnicowanie kulturowe. Zestawienie trzech fotografii: odzia-
nej w czerwień panny młodej z Bangladeszu, Japonki w białym kimonie ślubnym 
i ubranej na tę sama okazję, w czerń, Kaszubki – uświadamia, że w symbolice 
kolorów nic nie jest oczywiste1.

Z uwagi na bardzo zróżnicowane eksponaty, każdy z widzów – niezależnie od 
wieku czy obszaru zainteresowań – powinien znaleźć tu coś, co zna z własnego 
życia, widział, posiada. Szczególnie spodobały mi się obiekty zgromadzone w czę-
ści Miłość – kubki, puszki w kształcie serca i kartki walentynkowe, które można 
było zakupić w latach 90. ubiegłego wieku w niemal każdym kiosku. Spora liczba 
przedmiotów codziennego użytku, które wielu z nas ma jeszcze w domach, nada-
je wstawie swojskości i sprawia, że czujemy się w pewnym sensie współtwórcami 
przekazywanych tam historii i treści. 

 1 Informacje o czarnych sukniach ślubnych znajdujemy także w kategorii Święto – Elegancja: 
czarna suknia ślubna, „mała czarna”.



238 Anna N. Kmieć

Ciekawym zabiegiem jest sposób ukazania części wystawy poświęconej tyl-
ko dla osób pełnoletnich. W mojej opinii czerwona kotara z napisem „18+” pełni 
podwójną rolę. Z jednej strony spełnia funkcję oczywistą i dosłowną – sygnali-
zuje, że za zasłoną znajdują się eksponaty przeznaczone dla widzów dorosłych 
i aby je zobaczyć, należy za nią zajrzeć. Z drugiej jednak strony może ona sama 
w sobie stanowić element ekspozycji – zwiedzający, którzy odbiorą jej znaczenie 
w ten sposób, nigdy za nią nie zajrzą, traktując ją jako muzealny eksponat. 

Opisy na wystawie zawierają szereg ciekawostek, które w mojej opinii dla 
wielu stanowić będą zaskoczenie. Warto zwrócić uwagę choćby na dwie wersje 
historii Całunu Turyńskiego, wytłumaczenie roli barw narodowych w sporcie czy 
symbolice czarnej i białej magii. Zaintrygował mnie także strój kobiecy do gry 
w tenisa – kopia białej sukienki z 1912 roku w niczym nie przypomina tradycyjnie 
pojmowanego dziś ubrania sportowego.

Manekin odziany w rekonstrukcję czarnej żałobnej sukni z krynoliną z cza-
sów powstania styczniowego, rzeźby ludowe, gablotki pełne fotografii i pocztówek 
i wiele innych eksponatów sprawiają, że przestrzeń wystawy jest bardzo dyna-
miczna i odwiedzający nie czuje się przytłoczony liczbą wiadomości zamieszczo-
nych w opisach dotyczących poszczególnych części. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na dobór eksponatów. Nie są one bowiem 
ograniczone do jednej, wybranej epoki czy kręgu kulturowego. Obok koszulki 
Mariusza Czerkawskiego i biżuterii noszonej przez fanów heavy metalu mamy 
archiwalne fotografie i biżuterię z XIX wieku oraz krasnale ogrodowe. Z wnęki 
spogląda na nas postać Lorda Vadera, podczas gdy podziwiamy obraz Matki Bo-
skiej albo przyrządy do upuszczania krwi. Uważam, że nie wprowadza to chaosu, 
lecz idealnie pokazuje ponadczasowość poruszanej tematyki.

Warto podkreślić, że wystawie towarzyszy wydawnictwo o tym samym tytu-
le [Kostrzewa, Łopatyńska, Ziółkowska-Mówka 2016]. Bogato ilustrowany katalog 
opatrzony opisami i szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi wszystkich przed-
stawionych na wystawie kategorii życia codziennego, stanowić będzie doskona-
łe uzupełnienie nawet dla najbardziej wymagających odwiedzających. Na uwagę 
zasługuje także zamieszczona tam, bardzo rozbudowana bibliografia. Pozwala na 
kontynuację poszukiwań i dociekań dla osób pragnących poszerzyć wiedzę do-
tyczącą nie tylko symboliki koloru, ale i poszczególnych kategorii, przez które ją 
poznajemy. Ponadto wystawa jest tak bogata w eksponaty i poruszane są tu tak 
liczne wątki, że warto raz jeszcze wrócić do niej po powrocie do domu, przeglą-
dając wspomnianą publikację i zapoznając się z zamieszczonymi tam komenta-
rzami i rozszerzeniami interesujących nas tematów. Niestety minusem jest wy-
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soka cena książki. Dlatego też w mojej opinii brakuje folderu, który można by 
wziąć lub nabyć za niewielką opłatą, a który zawierałby najważniejsze założenia 
wystawy, wybrane fotografie i chociażby spis kategorii, przez pryzmat których 
poznajemy symbolikę kolorów. Nie każdy odwiedzający może sobie pozwolić na 
nabycie książki za 45 zł, dlatego folder lub kilkustronicowe opracowanie w bardziej 
przystępnej cenie byłoby wskazane.

Ponadto na negatywną opinię zasługuje według mnie plakat towarzyszący 
wystawie. Uważam, że jest to projekt, który całkowicie przeczy temu, jaki przekaz 
ma cała ekspozycja. Ukazuje bowiem biel, czerwień i czerń w najbardziej sche-
matyczny sposób. Podjęto wprawdzie próbę pokazania, że barwy te przenikają 
się wzajemnie, jednak według mnie nie jest to czytelne, zwłaszcza gdy widzimy 
plakat z daleka. Ponadto prosta grafika zupełnie nie pasuje do bogactwa ekspo-
zycji, jaka czeka na nas w muzealnej przestrzeni. Do tego niezwykle przytłacza-
jąca tonacja tła powoduje, że przekaz ginie w szarości i traci jakikolwiek sens.

Brakuje mi także kompletnego i przekonującego wyjaśnienia, dlaczego zasto-
sowano akurat taki dobór barw. Wprawdzie w początkowym opisie czytamy, że: 
„Kolor biały, czarny i czerwony, od czasów najdawniejszych i w powszechnym od-
biorze, wiążą się ze zjawiskami najbliższymi człowiekowi: z życiem i śmiercią, mi-
łością i agresją, z sacrum i profanum. Barwy te są ciągle obecne w naszym życiu, 
pełnią wiele funkcji: ostrzegają, reklamują, informują, zdobią, są atrybutami uro-
czystości świeckich i religijnych. Często określają przynależność etniczną, społecz-
nościową i państwową. Każdej z tych trzech barw można przypisać listę rzeczy 
i zjawisk, które jednoznacznie się z nimi kojarzą”2, ale czy na pewno tak jest? Prze-
cież symbolizująca życie, spokój i naturę zieleń, złoto określające bogactwo i miłość 
w postaci obrączek ślubnych, żółć, adwentowy fiolet czy symbolizujący niebo nie-
bieski mogą być dla nas równie ważne. W tym miejscu pokusiłabym się albo o moc-
niejsze argumenty dla wyboru akurat tych trzech barw, albo o rozszerzenie wysta-
wy. Zbyt mało jest także eksponatów obrazujących odniesienia do innych kultur 
– znajdujemy je głównie w opisach. Może warto byłoby wzbogacić wystawę np. 
o afrykańskie maski czy indiańską biżuterię lub stroje obrzędowe? Nie są to uwagi, 
które drastycznie obniżają jakość i wartość wystawy. Mogą jednak stanowić trop 
do dalszych poszukiwań, szczególnie dla osób odwiedzających. 

Wychodząc z muzeum, odniosłam wrażenie, że tak naprawdę w symbolice 
kolorów nic nie jest oczywiste. A obejrzana ekspozycja nie tyle spotęgowała po-
wstały w mej głowie mętlik, co uświadomiła mi, że o to właśnie w interpretowa-
niu koloru w kulturze chodzi. 

 2  Fragment opisu zamieszczonego na wystawie.
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Kozetka Freuda

U każdego wykształconego psychologa czy psychiatry, nawet jeśli nie jest 
wyznawcą psychoanalitycznych teorii, zobaczenie tego mitycznego mebla 
musi budzić dreszcz emocji. Pierwszym miejscem, gdzie intuicyjnie szu-

kalibyśmy kozetki, jest Wiedeń, miasto, w którym Freud spędził prawie całe swo-
je życie i gdzie w mieszkaniu przy Bergasse nr 19 interpretował nowatorską me-
todą senne marzenia swych pacjentów. Jednak autentyczną kozetkę z gabinetu 
ojca psychoanalizy można zobaczyć daleko od austriackiej stolicy: w londyńskiej 
dzielnicy Hampstead, gdzie znajduje się The Freud Museum. Okazała ceglana 
willa, otoczona rozległym ogrodem, przy ulicy Maresfield Gardens, była domem 
Zygmunta Freuda jedynie przez ostatni rok jego życia. 

Ponad 80-letni i ciężko już chory Freud przybył do Londynu latem 1938 roku. 
Wyjeżdżał z zagarniętej przez Hitlera Austrii w dramatycznych okolicznościach. 
Mówiąc wprost: była to ucieczka, i to ucieczka w ostatniej chwili. Naziści uznali 
psychoanalizę za zdegenerowaną naukę, a książki Freuda już od wielu miesięcy 
były wyrzucane z bibliotecznych szaf i półek, a nawet palone na stosach. Ich au-
tor, zdaniem nazistowskich ideologów, jako Austriak żydowskiego pochodzenia, 
też nie zasługiwał na lepszy los. Początkowo schorowany Freud nie chciał opusz-
czać Wiednia. Dopiero zatrzymanie przez Gestapo, na szczęście na krótko, jego 
ukochanej córki Anny przyspieszyło decyzję o wyjeździe. Z pomocą zamożnych 
francuskich i amerykańskich przyjaciół oraz dyplomatów obu krajów udało się 
uzyskać od władz niemieckich nie tylko wizy wyjazdowe dla Freuda, jego żony 
i najbliższej rodziny, ale również – co graniczyło z cudem – pozwolenie na wywóz 
mebli, wyposażenia mieszkania i części ogromnej biblioteki. 



242 Marta Szostkiewicz

Po krótkim pobycie w Paryżu Freud i jego najbliżsi latem 1938 roku dotarli 
do Londynu. Początkowo zatrzymali się wynajętym mieszkaniu przy Elsworthy 
Road. Kilka tygodni później rodzina przeprowadziła się do wygodnego dużego 
domu przy Maresfield Gardens, gdzie żona i córka Anna starały się możliwie pie-
czołowicie odtworzyć utracone wiedeńskie mieszkanie. Po śmierci Freuda, we 
wrześniu 1939 roku, obie panie mieszkały tam nadal. Anna Freud, również znana 
psychoanalityczka, specjalizująca się w terapii dzieci, zmarła w 1982 roku. W te-
stamencie przeznaczyła willę i całe jej wyposażenia na muzeum swojego słyn-
nego ojca. Od 1986 możemy zwiedzać dom, w którym Freud mieszkał i pracował, 
w niemal niezmienionym stanie. 

Jedyna różnica to półmrok panujący we wnętrzach. Z powodów konserwa-
torskich wielkie wychodzące na ogród okna są zasłonięte. Nie ma też zapachu 
cygar, których Freud był namiętnym palaczem do końca życia. Już w holu daje się 
odczuć intymną atmosferę tego niezwykłego miejsca. Szatnię dla gości odwie-
dzających muzeum urządzono nieopodal szafy, w której wisi czarny, być może 
ostatni, jaki nosił w życiu, płaszcz Feuda. Zobaczymy też jego parasol, karty wi-
zytowe, okulary, a także ozdobne menu zachowane z weselnego przyjęcia państwa 
Freudów w 1886 roku. 

Z holu przychodzimy do centralnego miejsca domu – gabinetu i połączonej 
z nim biblioteki twórcy psychoanalizy. I tak jak w jego teorii analitycznej, każdy 
szczegół ma swoje, często wielokrotnie złożone, znaczenie, podobnie i w tym nie-
zwykłym pokoju żaden przedmiot nie znalazł się przypadkowo. Przede wszystkim 
ogromna, licząca ponad 2000 egzemplarzy kolekcja starożytnych rzeźb, waz, sztuk 
biżuterii, ozdób i innych pochodzących z wykopalisk przedmiotów, które Freud zbie-
rał przez większość swojego życia. Stoją ustawione w przemyślanych konfiguracjach 
na biurku, półkach, stolikach, i biedermeierowskich komodach. Nie była to jednak 
li tylko pasja kolekcjonowania archeologicznych artefaktów, hobby dość popularne 
pośród zamożnej i wykształconej elity europejskiej przełomu XIX i XX wieku. Rzeź-
by egipskich, greckich czy rzymskich bóstw czy zwierząt były dla Freuda inspiracją 
przy interpretowaniu zarówno przeżyć pacjentów, jak i mitów i symboli naszej cy-
wilizacji. Zdaniem Freuda, nieświadome przeżycia pozostają w nas nietknięte, po-
dobnie jak przedmioty wydobywane ze starożytnych grobowców. 

Centralne miejsce w gabinecie zajmuje rozłożyste biurko, przy którym w ostat-
nich miesiącach życia Freud pisał książkę, poświęconą analizie biblijnego Moj-
żesza (Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna). Obity skórą, obrotowy 
fotel o ergonomicznej formie, został wykonany specjalnie dla Freuda w 1930 roku. 
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Na półkach w gabinecie stoją nie tylko podręczniki medycyny czy psychologii, 
ale też dzieła literatury europejskiej, po które Freud często sięgał. Dramaty Szek-
spira, Goethego, poematy Heinego, a także powieści Anatola France’a. Nieprzy-
padkowe są również wiszące na ścianach obrazy i fotografie. Przed wszystkim 
fotografie czterech ważnych w życiu Freuda kobiet. Marty – jego żony, z którą 
Freud przeżył ponad pół wieku, i matki ich sześciorga dzieci. Dzięki jej oddaniu 
sprawom rodziny Freud mógł bez reszty poświecić się pacjentom i pracy nauko-
wej. Obok zdjęcia żony Freud umieścił fotografie swoich dwóch pacjentek, uczen-
nic i przyjaciółek. Lou Andreas-Salome, jednej z najbardziej wpływowych kobiet 
epoki, oraz francuskiej arystokratki Marie Bonaparte, która odegrała zasadniczą 
rolę w organizacji wyjazdu Freuda z Wiednia. 

Fotografia czwartej kobiety może się wydać dość zaskakująca, ale z pewnością 
dobrze oddaje złożoną osobowość samego Freuda. To portret Yvette Guilbert, nie-
zwykle popularnej w okresie Belle Epoque paryskiej pieśniarki kabaretowej, której 
artystyczną osobowością Freud był zafascynowany. I jeszcze jedno zdjęcie, które 
Freud chciał mieć blisko przy sobie. Podobizna Ernesta von Fleischla, lekarza 
i przyjaciela, którego Freud bez powodzenia próbował ratować z uzależnienia od 
morfiny. Godziny spędzone przy łożu śmierci Fleischla Freud wspominał jako jed-
no z najważniejszych i najbardziej mrocznych doświadczeń życia.

W pracowni zawisły też pełne znaczeń prace malarskie. Pierwsza to ilustra-
cja mitologicznej historii o Edypie rozwiązującym zagadkę Sfinksa. Wiemy, że 
figura Edypa odgrywa w teorii Freuda kluczową rolę, warto jednak przypomnieć, 
że Edyp, na trop rozwiązania zagadki, które ratuje Teby, wpada we śnie. Marzenia 
senne pozwalają nam zrozumieć samych siebie i wyzwolić się od zagrażających 
treści tego co, nieświadome. Drugi obraz to kopia obrazu Andre Brouilleta ,,Lek-
cja doktora Charcota”. Jean-Martin Charcot był wybitny francuskim lekarzem; 
uważany jest za ojca współczesnej neurologii. Spotkanie z nim miało ogromy 
wpływ na młodego Freuda. 

W przedstawionej z niemal fotograficzną precyzją scenie widzimy obok Char-
cota najsłynniejszą w XIX wieku histeryczkę Marie „Blanche” Wittman, podtrzy-
mywaną przez – tu ciekawostka dla poszukiwaczy poloników – asystenta Char-
cota, dr. Józefa Babińskiego. Prezentację pacjentki, podczas wtorkowego wykładu 
w paryskim szpitalu La Salpetriere, ogląda z zainteresowaniem liczne grono słu-
chaczy, oczywiście wyłącznie mężczyzn. Gdyby Brouillet malował swój obraz 
kilka później, być może moglibyśmy w którymś z eleganckich lekarzy czy studen-
tów rozpoznać dr. Freuda. Spotkanie z Charcotem i kilkumiesięczny staż w pary-
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Il. 1. Kozetka. Fot. Marta Szostkiewicz.

Il. 2. Biurko. Fot. Marta Szostkiewicz.
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Il. 3. Fragment kolekcji starożytności. Fot. Marta Szostkiewicz.

Il. 4. Wejście do domu Freudów. Fot. Marta Szostkiewicz.
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skim szpitalu miały decydujący wpływ na zainteresowania naukowe Freuda, 
a przede wszystkim na rozpoczęcie przez niego studiów nad histerią oraz hipno-
zą. Miejsce, w którym Freud kazał umieścić ,,Lekcję”, też nie było przypadkowe. 
Obraz wisi nad kozetką – najważniejszym meblem jego gabinetu. To czytelny 
znak, wskazujący na źródła teorii Freuda, a także oddanie hołdu francuskiemu 
mistrzowi i nauczycielowi.

Oryginalna kozetka dr. Freuda, ten najbardziej znany atrybut psychoanali-
tycznej terapii, strywializowany w setkach żartów i anegdot, okazuje się zaska-
kująco wygodnym, wręcz przytulnym meblem. Nie ma w sobie nic z lekarskiej 
sterylności, jaka może się kojarzyć ze słowem „kozetka”. Przypomina elegancki 
szezlong, co nie powinno dziwić, jeśli pamiętamy, że ogromną większość pacjen-
tów Freuda stanowiły kobiety. Leżanka, przykryta wielobarwnym perskim kilimem, 
wyłożona miękkimi poduszkami. Miejsce zapewniające komfort i bezpieczeństwo. 
U jej wezgłowia stoi pokryty zielonym obiciem fotel, w którym – niewidoczny dla 
pacjentki lub pacjenta – siedział podczas terapii Freud, wysłuchując ciągów luź-
nych skojarzeń wypowiadanych przez poddające się jej osoby. Ten właśnie układ, 
że terapeuta pozostaje niewidoczny dla pacjenta jest jedną z podstawowych za-
sad obowiązujących podczas sesji ortodoksyjnej psychoanalizy.

Chodząc po urządzonych ze smakiem, pełnych bibelotów, książek, dywanów, 
pamiątek z podróży, wnętrzach londyńskiego domu Freuda, można dać się uwieść 
wrażeniu, że mieszkał tu przez lata, a nie jedynie przez dwanaście ostatnich miesię-
cy życia. To przestrzeń zasiedziała, uporządkowana, a nie dom wygnańca, uciekinie-
ra z osuwającego się w niebyt świata. Świata europejskiego Oświecenia, którego Freud 
był dzieckiem i świata europejskich Żydów, do którego formalnie przynależał. Frued 
miał złożony stosunek do swego żydowskiego pochodzenia. Z jednej strony był bar-
dzo daleki od tożsamości religijnych czy syjonistycznych. Jednak niejednokrotnie 
pisał, że swemu żydowskiemu doświadczeniu ,,obcego” zawdzięczał intelektualną 
niezależność i odwagę w głoszeniu własnych poglądów. 

Jest czymś niezwykłym, że namiastka materialnego świata, w którym żył 
i stworzył swoje rewolucyjne teorie, ocalała właśnie w Anglii, kraju europejskim, 
a jednak zawsze podkreślającym swój dystans względem Europy kontynentalnej. 
Również psychoanaliza, zarówno jako metoda terapii, jak i interpretacja euro-
pejskiej kultury, a także wielu jej pionierów, to w krajach angielskojęzycznych, 
w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, znalazła schronienie, twórczych 
uczniów i kontynuatorów. Zwiedzając elegancki mansion Freuda w zamożnym 
północno-zachodnim Londynie, nie mogłam przestać myśleć o setkach tysięcy 
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wiedeńskich, berlińskich, warszawskich, paryskich domów Europejczyków ży-
dowskiego pochodzenia, którzy nie mieli tyle szczęścia co dr Freud, by umrzeć 
we własnych sypialniach, pośród bliskich sercu i pamięci przedmiotów. 

Cztery siostry Zygmunta Freuda zostały deportowane i zamordowane. Pauli 
i Mitzi prawdopodobnie w Treblince, Rosa w Auschwitz, Delfi w Terezinie. W lon-
dyńskim muzeum możemy je zobaczyć na fotografiach i amatorskim, czarno-bia-
łym filmie, nakręconym podczas rodzinnej uroczystości w spokojnych wiedeńskich 
czasach. Widzimy Freuda cieszącego się życiem szanowanego nestora dużej, za-
możnej, mieszczańskiej rodziny. Odbiera życzenia urodzinowe podczas ogrodowe-
go przyjęcia wydanego na jego cześć, w otoczeniu synów, córek wnucząt. Wśród 
najmłodszych Freudów przemyka postać małego chłopca, Lucjana, przyszłego wy-
bitnego brytyjskiego malarza, jednego z wnuków Zygmunta.

Frapujące refleksje nasuwają się również, kiedy wejdziemy do położonego 
na pierwszym piętrze pokoju Anny Freud. Najmłodsza z dzieci Freuda była jego 
asystentką, uczennicą, strażnikiem spuścizny, a także kontynuatorką jego badań. 
Była też, co brzmi według dzisiejszych standardów zaskakująco, pacjentką swo-
jego ojca. W jej ascetycznej sypialni, nad wąskim łóżkiem wisi oprawiony w cięż-
kie ramy portret ojca. Choć, Freud niewątpliwie wywarł decydujący wpływ na jej 
życie, potrafiła zbudować po jego śmierci niezależną karierę jako psycholog i psy-
choanalityk dziecięcy. W wojennych i powojennych latach zajmowała się dzieć-
mi, które doświadczyły wojennej traumy, tracąc rodziców i dzieciństwo. Również 
żydowskimi sierotami, które przeżyły niemieckie obozy. W jej pokoju możemy 
zobaczyć, nie tylko jej własną psychoanalityczną kozetkę, ale tez warsztat tkacki. 
Podczas terapeutycznych sesji, słuchając zwierzeń małych pacjentów, Anna Freud 
często tkała albo robiła na drutach.

Przed wyjściem z domu przy Maresfields Gardens, warto rozejrzeć się, za 
jeszcze jednym obrazem, który mógł ujść naszej uwadze. To portret samego Freu-
da, naszkicowany przez Salvadora Dali, krótko po przyjeździe Freudów do Lon-
dynu. Dali był zafascynowany psychoanalizą i marzył o spotkaniu z Freudem. 
Kiedy mu się to wreszcie udało, naszkicował portret, na którym czaszka modela 
przybiera spiralny kształt muszli, symbolizujący zdaniem artysty, przenikanie 
tego co świadome i nieświadome. Przyjaciele w portrecie, dostrzegli zapowiedź 
śmierci, bardzo już chorego na raka żuchwy Freuda i nie dopuścili, by doktor mógł 
sam ocenić dzieło. 

Zygmunt Freud zmarł 21 września 1939 roku. Po kremacji jego prochy zosta-
ły przesypane do starożytnej greckiej wazy z podobizną Dionizosa, podarowanej 
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Freudowi przez księżnę Marię Bonaparte, i umieszczone na cmentarzu Golders 
Green w Londynie. Kilka lat temu złodzieje próbowali ukraść cenną urnę i poważ-
nie ją uszkodzili. Prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, czyje prochy zostały 
w niej złożone.

The Freud Muzeum
20 Maresfield Gardens
London NW3 
www.freud.org.uk 

http://www.freud.org.uk
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Nietrudno domyślić się, że przymiotnik wilde pod piórem Angeli Jannelli, 
antropolożki, a zarazem kuratorki Muzeum Historycznego we Frankfurcie 
nad Menem, ma coś wspólnego ze swoim odpowiednikiem w tytule zna-

nego dzieła Claude’a Lévi-Straussa, La Pensée sauvage, które zostało przetłuma-
czone u nas jako Myśl nieoswojona (1969). Tytułowe określenie specyficznego ro-
dzaju myśli, a szerzej – racjonalności, prócz „dzikości” oznacza w języku francuskim 
także „barbarzyńskość”, w niemieckim natomiast dodatkowo „chaos” i „niesforność”. 
Niedostatki takiej wieloznaczności kazały zapewne tłumaczowi polskiego przekła-
du dzieła papieża strukturalizmu, Andrzejowi Zajączkowskiemu, przymiotnik ten 
oddać za pomocą jeszcze innego określenia, które w polszczyźnie lepiej wyraża 
koncepcję tego typu myśli. Pozostając zatem przy polskim uzusie, przekład tytułu 
recenzowanego dzieła mógłby brzmieć: Muzea nieoswojone: w stronę muzeologii 
muzeów nieprofesjonalnych. 

Pierwsze skojarzenie z jakimś analogicznym przypadkiem posługiwania się 
przymiotnikiem „nieprofesjonalny”, przypadkiem bliskim muzeum, byłaby zapew-
ne sztuka „nieprofesjonalna”, amatorska, którą zwykło się przeciwstawiać tej „pro-
fesjonalnej”, uprawianej przez absolwentów szkół artystycznych. Idąc w ślad za tą 
analogią, należałoby tedy wskazać „profesjonalnych” artystów, jak Matejko czy Opał-
ka, oraz tych „nieprofesjonalnych”, jak Nikifor czy Ociepka – jeśli zawęzimy wybór 
do nazwisk jedynie polskich twórców. Podobnie też mielibyśmy i „profesjonalne” 
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muzea, jak warszawską Zachętę czy krakowskie Muzeum 
Narodowe; lecz gdzie szukać owych „nieprofesjonal-
nych”? Za wyjątkiem tyleż krzykliwie reklamujących 
się, co efemerycznych Muzeum motyli czy Muzeum 
tortur, które możemy odwiedzić w większych polskich 
miastach, przybytków nie koniecznie spełniających 
jakiekolwiek kryteria muzealne, mielibyśmy zapewne 
trudności ze wskazaniem instytucji tego typu, którym 
można by przypisać cechę „nieprofesjonalności”. 
Takie jednak istnieją i są znane przynajmniej gronu 
muzeologów i muzealników, którzy zajmują się ba-
daniem, a czasem i wspieraniem tych oddolnych 
inicjatyw muzealnych. Z takich badań i działań zda-

je sprawę na przykład raport Muzea prywatne/kolekcje lokalne, sporządzony siłami 
Fundacji Ari Ari, który przedstawia ewidencję około setki placówek spod znaku „pry-
watności/lokalności” z terenu województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego 
– od Muzeum Komunikacji w Paterku po Izbę Pamięci w Przemystce (2013). Jest więc 
czym się zajmować i o czym pisać. Raport wyszedł zresztą poza suchą rejestrację 
i przedstawia rozmaite kwestie szczegółowe: charakteryzuje twórców owych muze-
ów, wskazuje na kluczowe motywacje i idee, zdaje sprawę z roli muzeów w środowi-
sku lokalnym, formułuje rekomendacje, wreszcie – kończy refleksjami na przedmio-
towy temat autorstwa Małgorzaty Jaszczołt, Joanny Kozery i Anny Kulikowskiej. 

Jannelli robi coś podobnego pod hasłem owych wilde Museen, wszelako na 
skalę nieporównanie większą, bo poświęca 387 stron nie setce muzeów, lecz zale-
dwie trzem, znajdującym się w różnych częściach Niemiec: McNair-Museum w Ber-
linie oraz dwom placówkom w części północno-zachodniej kraju: Museum Elbinsel 
w Wilhelmsburgu – dzielnicy Hamburga oraz Bienenmuseum w Moorrege – mia-
steczku opodal Hamburga. Ta „większa skala” nie dotyczy oczywiście ilości, lecz 
jakości, głębi oglądu badawczego trzech przypadków, które – w wyczerpującym 
podejściu autorki – ujawniają swą wielofunkcyjność: miejsc służących pielęgno-
waniu pamięci; przestrzeni dla spotkań ludzi i utrwalania więzi wspólnotowych; 
scenografii ludzkiej codzienności – dawniejszej i współczesnej; katalizatorów jed-
nostkowych przeżyć; ożywczych źródeł dla tożsamości grupowych; metonimicznych 
reprezentacji przeszłości; metaforycznych stymulatorów teraźniejszości; wehiku-
łów dla nostalgicznych mitów; zapisów opowieści wiedzionych przez obiekty ma-
terialne; zbiorów pamiątek z przeszłości służących usensownieniu teraźniejszości; 
forów manifestowania wartości społecznych; skarbców z relikwiami leczącymi 
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traumę utraty; miejsc świętowania i biesiadowania; trybun służących afirmacji 
i oporowi; mikrokosmosów minionych i współczesnych ludzkich światów. 

Zarówno muzeolodzy i muzealnicy, jak i „zwykli” bywalcy muzeów, dostrze-
gą w przytoczonej powyżej, nieco wybiórczej liście funkcji omawianych muzeów, 
zarejestrowanych przez badaczkę, cechy znajome. I w literaturze przedmiotu, choć 
w pewnym „rozwodnieniu”, i we własnych doświadczeniach muzealnych znaj-
dziemy te elementy, pozostają one jednak zwykle mocno przysłonięte bardziej 
lub mniej oficjalnymi dyrektywami i wyobrażeniami, sprowadzającymi się do 
kanonicznych i redukujących stwierdzeń o tym, że muzea mają gromadzić, za-
bezpieczać i opracowywać jakieś zbiory oraz posługiwać się nimi w celach na-
ukowych i edukacyjnych. Jannelli kwestie te pozostawia nieco na boku, skupiając 
się na świecie muzeów rozumianym w kategoriach systemu kulturowego – jak by 
to ujął Clifford Geertz (2005), ich „życia” w owych swoistych mikroświatach, któ-
re współtworzą. Stąd lektura książki pozostawia obraz dyskutowanych muzeów 
odmienny od tego najbardziej rozpowszechnionego – muzeum zinstytucjonali-
zowanego i sformalizowanego, cokolwiek odległego i obcego zarazem. Autorka 
wypełnia na kartach książki rolę nie tylko przewodnika, skupionego na drobia-
zgowej prezentacji owych ludzkich światów przez muzea reprezentowanych, lecz 
i „żyjących” w nich w nie dalekim od dosłowności znaczeniu tego słowa. Doko-
nuje ponadto wnikliwego badawczego wglądu w materię muzealną, ujawniając 
powiązane z nią wartości, motywacje, emocje, idee i ideały.

Czy aby może skupieniu się na tym właśnie obliczu muzeów, dalekim od ich 
naukowych, administracyjnych i politycznych misji, nie sprzyja ich charakter 
i status? W istocie, berliński Pergamon, monachijska Pinakothek czy nawet skrom-
ne Goethe Museum we Frankfurcie to przybytki Muz nie tylko powszechnie znane, 
lecz zarazem – podobnie jak muzea tej rangi w innych krajach – służące prakty-
kowaniu wskazanych powyżej sformalizowanych celów usankcjonowanych regu-
lacjami prawnymi, kanonami kultury narodowej czy ustaleniami międzynarodo-
wymi. Kto jednak słyszał w Niemczech o McNair-Museum, nie mówiąc już 
o potencjalnym odbiorcy zagranicznym, co dotyczy wszak i przypadku Izby Pa-
mięci w Przemystce, której skala znajomości jest w Polsce zapewne porównywal-
na do jej niemieckiego odpowiednika? By móc na sprawę spojrzeć nieco bardziej 
analitycznym okiem, musimy o owych wilde Museen dowiedzieć się czegoś więcej 
– o ich historii, charakterze, roli, statusie. Przyjrzyjmy się zatem tym przypadkom, 
które podsuwa nam Jannelli. 

McNair-Museum jest prywatną placówką powstałą w jednym z budynków 
dawnych koszar w Berlinie-Lichterfelde, w których po zakończeniu II wojny świa-
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towej kwaterowały w latach 1945–94 jednostki armii amerykańskiej. Nazwa mu-
zeum przejęta została po koszarach, które otrzymały imię amerykańskiego ge-
nerała, Leslie J. McNair’a, poległego we Francji w 1944 roku. Muzeum powstało 
w 1996 roku z inicjatywy stowarzyszenia byłych niemieckich pracowników cy-
wilnych, obsługujących wojska alianckie stacjonujące w Berlinie Zachodnim, li-
czącego obecnie 250 członków. Misją muzeum jest gromadzenie i dokumentowa-
nie materiałów związanych z funkcjonowaniem tych wojsk w Niemczech oraz ich 
obsługą przez pracowników cywilnych. Dwie osoby udostępniają codziennie dar-
mowo podwoje muzeum, natomiast organizacyjnie spośród członków stowarzysze-
nia aktywnych jest zawsze kilka innych osób; wszyscy pracują społecznie. Urządza-
ją zresztą regularne spotkania i festyny wewnątrz muzeum i na jego dziedzińcu, 
gromadzące byłych pracowników, jak również członków ich rodzin i licznych sym-
patyków; czasem i wojskowych przybywających zza Oceanu. Na zbiory składają się 
artefakty i dokumenty, które odnoszą się do służby wojskowych, a także pracowni-
ków cywilnych: uniformy, w które odziane są manekiny; fotografie dokumentujące 
powojenną obecność Amerykanów w Niemczech oraz współczesne festyny organi-
zowane przez członków stowarzyszenia; dalej: plakaty, emblematy wojskowe, broń, 
dowody osobiste i książki pracy, materiały i urządzenia biurowe, tablice informa-
cyjne, sztandary i flagi, odznaki, księgi pamiątkowe, artykuły prasowe, oryginały 
i kopie rozmaitych dokumentów. O sposobach spędzania czasu tamtej doby poza 
pracą informują stroje i ekwipunek sportowy, puchary, zastawy stołowe, butelki 
i liczne inne przedmioty codziennego użytku. Jannelli, zdając sprawę z pobytu w mu-
zeum, podkreśla zmasowany charakter całości ekspozycji, zaaranżowanej bez uprzed-
niego zamysłu porządkującego, nie wyłączając faktu pomieszania kopii i oryginałów 
– zarówno dokumentów, jak i niektórych artefaktów.

Museum Elbinsel to typowe Heimatmuseum, które jest poświęcone historii 
Wilhelmsburga, ze szczególnym uwzględnieniem jego dawnej roli rolniczego za-
plecza Hamburga. Wystawiane tutaj obiekty pochodzą w głównej mierze sprzed 
roku 1900, to znaczy z czasów poprzedzających zakończenie procesu uprzemy-
słowienia tej części kraju. To wtedy na dobre zniknęły liczne tutejsze chłopskie 
domostwa, robiąc miejsce dla zakładów przemysłowych. Podobnie i w tym przy-
padku inicjatywę ocalenia resztek dawniejszej lokalnej kultury podjęło stowarzy-
szenie powstałe w 1907 roku, składające się wówczas z 52 przedstawicieli lokalnej 
elity (nauczycieli, urzędników, przedsiębiorców). Muzeum po latach tułaczki, jak 
to miało wówczas często miejsce w analogicznych przypadkach różnych krajów, 
znalazło ostatecznie w 1948 roku docelową siedzibę w nieużytkowanym budynku 
administracyjnym, w którym zorganizowano najpierw „dział historyczny” i „daw-
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ną izbę chłopską”, by w latach 60. powiększyć się o działy: „gospodarki mlecznej”, 
„warzywnictwa” i „dawną kuchnię wilhelmsburską”. Wstęp do muzeum jest bez-
płatny, ale dosyć ograniczony: tylko w okresie kwiecień-październik, w godzinach 
popołudniowych i tylko w niedzielę. Za to do dyspozycji zwiedzających jest zawsze 
dwoje członków stowarzyszenia, oprowadzających po wystawie, oraz kawiarnia. 
Podobnie jak w McNair-Museum, Jannelli zauważa fakt przepełnienia wystaw 
obiektami i ich heterogeniczny charakter, co – według niej – jest charakterystycz-
ne dla każdego Heimatmuseum. Tak tedy w muzealnej sieni barokowa szafa sąsia-
duje z XIX-wieczną sikawką strażacką, jeszcze młodszą pralką, drewnianymi skrzy-
niami, gazetami, książkami i folderami muzealnymi. Większy „porządek” może 
zwiedzający dostrzec w pomieszczeniach wskazanych wcześniej „działów” – „daw-
na izba chłopska” czy „izba wilhelmsburska” prezentują zainscenizowane „typo-
we” lokalne wnętrza z okresu przed powstaniem muzeum, epatując równocześnie 
nastrojem idylli, przytulności, nostalgiczną tęsknotą za przeszłością. Ten nastrój 
wzbogaca kawiarnia, oferująca wytwarzane przez członków stowarzyszenia lokal-
ne tradycyjne wypieki. Podobną rolę pełnią okolicznościowe spotkania oraz kwe-
sty nawiedzane licznie przez mieszkańców dzielnicy.

Bienenmuseum w Moorrege jest najmłodszym z badanych przez Jannelli, gdyż 
założonym w 2002 roku, i – jak wskazuje jego nazwa – poświęcone zostało … 
pszczołom (niem. Biene – pszczoła; por. niem. Imker – pszczelarz, Imkerei – pszcze-
larstwo). Mieści się w budynku starej, typowej dla tego regionu, wzniesionej z ce-
gły XIX-wiecznej szkoły. I w tym przypadku muzeum prowadzi stowarzyszenie 
– oczywiście – pszczelarzy, aktywnych zawodowo i emerytów, w liczbie 55, które 
również finansuje jego utrzymanie. Powodem utworzenia placówki było nie tyl-
ko emocjonalne przywiązanie do tradycyjnej formy aktywności gospodarczej, 
lecz również potrzeba promowania pszczelarstwa wśród młodzieży poszukującej 
zawodu, który traci na znaczeniu. Muzeum jest otwarte od maja do września, 
w każdą drugą i czwartą niedzielę po południu, ale grupy szkolne i inne mogą 
umawiać się indywidualnie. Oprowadzaniem służą członkowie stowarzyszenia. 
W odróżnieniu od dwóch poprzednich to muzeum mieści się w jednym dużym 
pomieszczeniu, co nie stało na przeszkodzie w zgromadzeniu licznych ekspona-
tów, tym razem nienajgorzej – według Jannelli – uporządkowanych, znajdujących 
się na ekspozycji zaaranżowanej w formie trzech rzędów, również z pomocą wi-
tryn, stołów i regałów. Znajdują się zatem tutaj: typowy strój pszczelarza, ule, 
miodarki, podkurzacze, klatki dla matek etc. Towarzyszą temu materiały eduka-
cyjne, jak duży model pszczoły w przekroju, książki i informatory na temat pszcze-
larstwa czy samego muzeum. Rząd stołów i krzeseł pozwala również na organi-



254 Janusz Barański

zowanie regularnych spotkań członków stowarzyszenia. Największą atrakcją 
muzeum jest półnadstawka z ramkami pszczelimi, połączona specjalnym „kana-
łem” z oknem, dającym pszczołom swobodę w wylatywaniu na zewnątrz. Otwie-
ra się ją dla odwiedzających, dzięki czemu mogą zobaczyć „życie” pszczelego roju. 
Rzecz jasna, odwiedzający mogą skosztować różnych rodzajów miodu oraz nabyć 
go w muzealnym mini-sklepiku.

W istocie, autorka przedmiotem swojego oglądu uczyniła muzea, które do pew-
nego stopnia odpowiadają kryterium „muzeów prywatnych/kolekcji lokalnych” – jak 
to ma miejsce w przypadku opracowania Fundacji Ari Ari. Do tej kwalifikacji dodać 
by można było jeszcze inne nazwy, funkcjonujące często w obiegu międzynarodo-
wym, które pomieściłyby się – z pewnymi zastrzeżeniami – pod wspólnym mianow-
nikiem owych muzeów „nieprofesjonalnych”: community museum, neighbourhood 
museum, indigenuous museum, vernacular museum, family museum, volunteer-based 
museum, hobbyist museum, DIY museum, écomusée, museo integral etc. 

Z powyższego – siłą rzeczy skrótowego – opisu wyłania się oto obraz muzeów 
w rzeczy samej mocno różniących się nie tylko od owej Zachęty czy Goethe Museum, 
lecz od wielu bliższych tematycznie muzeów historycznych, techniki czy nawet re-
gionalnych, jednak pozostających pod kuratelą (i kuratorskim nadzorem) stosownych 
władz, regulacji formalnych czy autorytetów naukowych. Jannelli to ostatnie kry-
terium uczyniła jednym z odróżniających, przeciwstawiając badane wilde Museen 
tym, które opatrzyła przymiotnikiem wissenschaftliche – „naukowe”. Z konfrontacji 
z pierwszymi zauważa, że charakter tych drugich, skrępowanych względnie nie-
zmiennymi kryteriami gromadzenia, wystawiania, opracowywania, opisu i klasyfi-
kacji, skutecznie uniemożliwia jakiś rodzaj bardziej intymnego, niezapośredniczo-
nego kontaktu ze światami przedstawianymi w muzeach i reprezentującymi je 
artefaktami. Poza tym ich powstanie bywa zwykle wynikiem wysoce sformalizowa-
nych poczynań stosownych władz, branż, polityk, czynionych ponadto rękoma pro-
fesjonalistów, zupełnie odwrotnie, niż to ma miejsce w dyskutowanym przypadku 
– „pospolitego ruszenia” na lokalną skalę grona społeczników, połączonych osobi-
stymi wspomnieniami, a zarazem więziami środowiskowymi, zawodowymi czy 
wspólnotowymi. Zresztą i zgromadzone na skutek takiej oddolnej inicjatywy obiek-
ty często pochodzą z zasobów organizatorów lub ich miejsc pracy, czego efektem 
jest i swoista więź między artefaktami muzealnymi a twórcami muzeów, rodzaj po-
krewieństwa ludzi i rzeczy z silnym ładunkiem zarazem pamięci i emocji. Nic zatem 
dziwnego, że wspomniana wcześniej wielofunkcyjność muzeów „nieoswojonych” 
– służąca pielęgnowaniu więzi, podtrzymywaniu tożsamości, kultywowaniu pamię-
ci, przeżywaniu emocji, spędzaniu wspólnie czasu w stosunkowo niewielkim gronie, 
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stanowiącym jednak pełen energii kulturowy zasobnik – ujawniła się pod analitycz-
nym, lecz również rozumiejącym spojrzeniem badaczki. 

Warto zauważyć, że Jannelli znalazłaby z pewnością pełne zrozumienie u pol-
skiego muzeologa, Wojciecha Gluzińskiego (1980), który z pozycji filozoficznych 
już dawno temu wskazywał na mankamenty podejścia „naukowego” w muzeach, 
przeciwstawiając je potrzebie niejako oddolnego, odprzedmiotowego, empatycz-
nego i zmysłowo wyczulonego oglądu światów przedstawianych w muzeach. 
Niemiecka badaczka zrobiła coś więcej: walory niezbornych zbiorów dyskutowa-
nych muzeów i sposobów ich prezentacji – z pozoru chaotycznych, lecz posiada-
jących swoistą wewnętrzną sytuacyjną logikę i harmonię – dostrzegła jeszcze 
mocniej dzięki przeprowadzonym na terenie muzeów etnograficznym badaniom 
terenowym (wielokrotnym pobytom, wywiadom, kwerendom), które wykazały 
między innymi niezwykłą dozę oddania każdemu z muzeów przez członków opie-
kujących się nimi stowarzyszeń. Są to często emeryci wolontariusze, którzy prócz 
ocalania fragmentu mijającego świata potrafią zarazić swą pasją nie tylko zna-
jomych czy członków rodziny, lecz również szersze kręgi spoza ścisłego grona 
pasjonatów: lokalnych patriotów, domorosłych historyków, nauczycieli, młodzież 
szkolną. Pomocą służą strony internetowe, które posiadają wszystkie dyskuto-
wane muzea. Badania Jannelli pozwoliły na uzyskanie bardzo bliskiego, intym-
nego wręcz wglądu w te specyficzne światy muzealne i stały się empirycznym 
kamieniem węgielnym dla szerszego teoretycznego ujęcia. Również i ono znaj-
duje pośrednio wyraz w tytule dzieła. 

Jak wiadomo, myśl nieoswojona (pensée sauvage, wilde Denken) jest – według 
Lévi-Straussa – domeną działania bricoleura, twórcy wykorzystującego to, co pod 
ręką, sięgającego po resztki i pozornie nieprzystające fragmenty, który nie boi 
się paradoksów logicznych, presupozycji i przedsądów, nastawienia wartościują-
cego i kontekstowej zmienności. Pomysłodawcy i twórcy dyskutowanych muzeów 
to właśnie tacy bricoleurzy, którzy wchodzą w dialog z artefaktami muzealnymi, 
traktują swój skarb ze zrozumieniem, akceptują go bez zastrzeżeń i afirmują. Nie 
kierują się przy tym jakąś teoretyczną wykładnią, usankcjonowaną odnośną dys-
cypliną wiedzy. Zresztą, jako amatorom, jest ona im nieznana i obca z istoty rze-
czy. Ich strategie, metody i techniki, niebędące zwykle przedmiotem celowej 
refleksji, dają ostatecznie zbawienny efekt, którego brak odczuwał niegdyś Glu-
ziński w muzeach „naukowych” – muzealia same występują w funkcji „rzeczy 
opowiadających” (Erzählgegenständen). Przemawiają wprawdzie językiem zrozu-
miałym głównie dla ich twórców oraz reprezentowanych przez nich środowisk 
i sympatyków, to jednak w dużo większym stopniu są przekonujące, „działają”; 
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są zarazem treścią i interpretacją, przeszłością i teraźniejszością, są równocześnie 
elementami znaczącymi i znaczonymi – są, a nie reprezentują jedynie. Sprzyja 
temu rodzaj narracji muzealnej, która ma głównie charakter wizualny, bez użycia 
podpisów i opisów, gdyż artefakty – mimo pozornego chaosu – pozostają w har-
monijnym związku samozrozumiałym dla twórców i bywalców. Aranżacja wystaw 
wyłania się prosto „z serca” (aus’m Herzen), jak powiadają sami zainteresowani, 
co sprawia, że przeszłość przemieszcza się w sferę „mitycznego praczasu” (myti-
schen Vorzeit) – twierdzi Jannelli – choćby nieodległego, w którym należy szukać 
początków wspólnoty. Zarazem reprezentujące go muzealia należą równocześnie 
do teraźniejszości, pozostają w stanie swoistego zawieszenia między czasami 
i tożsamościami – służą odroczeniu rozstania, przedłużeniu czasu pożegnania 
z odchodzącymi światami.

Inaczej jest w muzeach „naukowych“, w których obiekty są jedynie alego-
riami, reprezentacjami, gdzie elementy znaczący i znaczony są oddzielone – po-
przez opisy, scenografie, pojęcia ogólne – gdzie panuje Lévi-Straussowski ingenieur, 
który kieruje się ogólnymi taksonomiami i metanarracjami. Dąży on – według 
Jannelli – do narzucenia materii muzealnej rygorów, za którymi postępują zasa-
dy pozyskiwania określonych obiektów, tworzenia stosownych scenariuszy wystaw 
itd. W wilde Museum naczelną zasadą jest nie porządek metodycznego ratio, lecz 
wskazywany przez pasjonatów „porządek serca” oraz pamięć wolna od wszelkich 
uprzednich konceptualnych przegródek. To świat konkretu, znaku, praktykowa-
nia kultury, zminimalizowanego dystansu między obiektem a odwiedzającym, 
w odróżnieniu od wissenschaftliche Museum, gdzie króluje abstrakcja, pojęcie 
ogólne, praktykowanie nauki, dystans; w dyskutowanych muzeach nikomu nie 
zabrania się brania eksponatów do ręki. Ponadto, w odróżnieniu od muzeów „na-
ukowych”, narzucających rygory opisowe i interpretacyjne, których narracje przy-
pominają rozprawy naukowe, muzea „nieoswojone” pulsują wieloznacznością, 
oferują niekończącą się opowieść, bo współdzieloną z miriadą osobistych do-
świadczeń, wartości, poglądów, przeżyć – przekazywanych w codziennym trybie 
kolejnym pokoleniom. Wiedza pierwszych ma charakter eksplicytny, jawny, gdy 
wiedzę drugich, ukrytą, charakteryzuje implicytność – ujawnia się poprzez pre-
zentację obiektów, ich opis i opowiadanie; wystawa zlewa się tutaj z opowieścią, 
której dotyczy. Jannelli podkreśla, że w badanych przez nią muzeach właśnie tryb 
werbalny przekazywania informacji ma wyłączność, pociągając zarazem element 
sceniczności, dramaturgii, zakorzenionych w doświadczeniu osobistym przewod-
nika. Tutaj znów sięga po inspiracje Lévi-Straussowskie stwierdzając, że w wilde 
Museum wystawa to partytura, opowieść zaś o niej to wykonanie.
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Te ogólne cechy, które w różnych proporcjach znaleźć można w dyskutowanych 
muzeach, oczywiście nie czynią z nich bytów identycznych. Badaczka proponuje 
zatem pewne ogólne kryteria różnicujące: McNair-Museum – miejsce wspomnień 
i pielęgnacji wspólnoty; Museum Elbinsel – miejsce samopotwierdzenia i budowa-
nia tożsamości; Bienenmuseum – miejsce „kultu” pszczół i rekrutacji przyszłych 
pszczelarzy. We wszystkich przypadkach dominuje wymiar społeczny, co nie po-
winno dziwić, skoro na każdym kroku dostrzec można więzi emocjonalne ludzi 
z rzeczami, co ostatecznie skutkuje więziami między samymi ludźmi – synchro-
nicznie i diachronicznie, między- i ponadpokoleniowo. Swoista wspólnota ludzi 
i rzeczy wyłania się ze strumienia czasu, uwalnia od codziennych trosk, domyka 
sensy, służy budowaniu „lepszego społeczeństwa” (guter Gesselschaft). 

Pieczołowicie przytaczane dane pozyskane z etnograficznych badań tereno-
wych wilde Museen oraz ich drobiazgowa analiza, wykorzystująca ujęcia teore-
tyczne, na których omawianie nie ma tutaj już miejsca (min. Appadurai, Assman, 
Barthes, Bourdieu, Clifford, Fischer-Lichte, Geertz, Gell, Glassie, Latour, Lévi-
Strauss, Macdonald, Mauss, Pearce, Vergo), nie spełniłyby swej roli bez konkluzji, 
które wyciąga Jannelli z przeprowadzonego projektu badawczego, oraz pewnych 
rekomendacji adresowanych do środowiska muzealnego. Wciela się przy tym 
głównie w rolę odwiedzającego muzeum, co skutkuje skupieniem się na warstwie 
wystawienniczej. A zatem wiedza wyniesiona z badań muzeów „nieoswojonych“ 
każe – według badaczki – przykłądać większą wagę do sposobu prezentacji mu-
zealiów, która w większym stopniu winna skupiać się na samoistej ewokacji zna-
czeń. Przybywający do muzeum powinien je raczej znajdować i odkrywać, niż 
otrzymywać opakowane w hermetyczne pojęcia. Znów za Lévi-Straussem przy-
pomina, że człowiek i świat są dla siebie lustrami, choć tak zawsze być nie musi, 
co odnośnie światów muzealnych oznacza konieczność wypełniania ich roli i zna-
czenia nade wszystko w sensie społecznym. Jak już wiemy, wilde Museen znaczą 
w rozumieniu realnego oddziaływania zgoła w trybie performatywnym, a skoro 
tak, to mamy do czynienia z równie realnym procesem, w obrębie którego dwa 
światy – rzeczy i ludzi – stają się jednolitym środowiskiem społecznym. Jannelli 
odwołuje się tutaj do poglądu Bruno Latoura (2005), według którego muzeum 
jest agorą, na której toczy się debata z udziałem „kolektywu“, którego równo-
prawnymi członkami są i ludzie (muzealnicy, odwiedzający), i nie-ludzie – obiek-
ty muzealne. Kurator nie ma być interpretatorem, a co najwyżej moderatorem na 
tym forum muzealnym – jego wiedza nie jest jedyną obowiązującą. To powinno 
czynić muzea miejscami zadawania pytań, wymiany myśli i poglądów, a nade 
wszystko uczestnictwa (Simon 2010).
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Powstawanie muzeów „nieoswojonych” to – według badaczki – dowód na po-
stępującą demokratyzację i popularyzację kolekcjonerstwa i wystawiennictwa. Tego 
typu inicjatywy muzealne są sposobami samoprezentacji zobiektywizowanymi po-
przez formy popularne i działające. Są zarazem przejawem niedostatków w repre-
zentacji wielu środowisk, co zmusza do praktykowania przez niedostrzegane i nie-
co marginalizowane grupy swoistego muzealnego do-it-yourself. Istnieje zatem 
potrzeba większego skupienia na kręgach społecznych i tematycznych umykających 
dotychczas uwadze teoretyków i praktyków muzealnictwa, lecz również potrzeba 
korekty form komunikowania w obrębie świata muzealnego. Muzea „naukowe” mogą 
– według autorki – nauczyć się od muzeów „nieoswojonych“ przede wszystkim wy-
korzystywania potencjału symbolicznego i performatywnego obiektów, który ujaw-
nia się w relacjach z ludźmi, co wymaga jednak pewnej dozy zaufania udzielonej 
obu tym „aktorom“ na muzealnej scenie. Wilde Museen pokazują – by sięgnąć raz 
jeszcze do patrona recenzowanej książki, Lévi-Straussa – że działanie symboliczne 
moż stać się zarazem działaniem magicznym, które przemienia materię muzealną 
w świat poruszający autentyczne emocje, doznania, wspomnienia. By to jednak 
osiągnąć – podkreśla Jannelli – „wszyscy twórcy wystaw – wilde czy wissenschaftliche 
– powinni pozostać amatorami w pełnym znaczeniu tego słowa”.
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Moda na design.  
Rec.: Beata Bochińska, Zacznij kochać dizajn. 

Jak kolekcjonować polską sztukę użytkową, 
Marginesy, Warszawa 2016, ss. 233

Słowo design stanowi jedno z najbardziej cenionych i atrakcyjnych pojęć, wy-
korzystywanych do opisu rozmaitych sposobów i stylów życia w kontekście 
kultury współczesnej. Świadczy o tym choćby ilość wydawanych ostatnio pu-

blikacji, w których już w tytule pojawił się wspomniany termin [Zob. m.in. Sparke 
2012; Fiell 2015; Solarz 2012; Kozina 2015]. Design jest również kluczowym zjawi-
skiem omawianym w recenzowanej przeze mnie pracy autorstwa Beaty Bochińskiej, 
historyka sztuki z wykształcenia, kolekcjonerki przedmiotów użytkowych z zamiło-
wania, szefowej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie w latach 2006–
2012 oraz kuratorki wielu międzynarodowych wystaw i specjalistki w zakresie analiz 
trendów projektowania. W tytule książki Bochińskiej design zapisany został w wer-
sji spolszczonej (dizajn), co miało zapewne zmniejszyć dystans wobec zastosowa-
nego przez autorkę pojęcia. Tego rodzaju próby „udomowienia” zjawiska designu 
na rodzimym gruncie nie są jednak konieczne, biorąc pod uwagę popularność i spo-
łeczną rozpoznawalność anglojęzycznego terminu, wykorzystywanego powszechnie 
w nazewnictwie rozmaitych przedsięwzięć artystycznych i wydawniczych (np. Poland 
Design Festival, programy stacji Domo+ „Światowy design w Polsce”, nazwy insty-
tucji promujących sztukę współczesną oraz tytuły licznych publikacji branżowych)1. 

 1 Jako pojęcie obcojęzyczne design, w rodzimych praktykach językowych zastępowany jest cza-
sem także słowem projektowanie, które nie do końca jednak oddaje jego współczesne konotacje. 
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Współczesny design, zdaniem specjalistów, 
oznacza bowiem nie tylko dobrą myśl projek-
tową, ale obejmuje także kwestie znaczenia 
wytwarzanych przedmiotów w życiu społecz-
nym i ich użyteczności w określonych prakty-
kach kulturowych; jest to zjawisko o wysokim 
potencjale kulturotwórczym, które ingeruje 
w strategie przemian wartości różnych środo-
wisk społecznych zmieniającego się świata. 
Doświadczanie designu staje się obecnie tak-
że istotnym elementem życia codziennego, 
które coraz częściej poddawane jest rozmaitym 
zabiegom estetyzacji i dbałości o wysoki stan-
dard jakościowy. Ostatnio popularność zyska-

ło również pojęcie całej kultury designu, pojawiające się nie tylko w kontekstach 
publicystycznych czy artystycznych, ale odnoszone także do obszaru badań nauko-
wych, korzystających w swych analizach z bogatego dorobku antropologii wizual-
nej i antropologii rzeczy, ale jednocześnie znacznie wykraczających poza dorobek 
tych dwóch subdyscyplin [Por. Julier 2009: 47-63].

W książce Beaty Bochińskiej termin design pojawia się w kontekście indy-
widualnej pasji kolekcjonowania. Sama książka zaś pomyślana została jako rodzaj 
poradnika dla początkujących kolekcjonerów, zainteresowanych tworzeniem 
zbioru przedmiotów codziennych w stylu vintage, lokowanych w obszarze polskiej 
sztuki użytkowej z okresu powojennego. Czynność kolekcjonowania designu jest 
głównym przedmiotem namysłu autorki; stara się ona przede wszystkim przy-
bliżyć potencjalnym czytelnikom najważniejsze, w jej opinii, zasady i mechanizmy 
pozwalające osiągnąć sukces początkującym zbieraczom. Bochińska stara się 
usystematyzować wiedzę na temat polskiej sztuki projektowania z lat 50., 60. 
i 70. XX wieku, uczy rozpoznawania oryginalności poszczególnych przedmiotów 
oraz umieszczania pojedynczych artefaktów (meblościanek, krzeseł ze sklejki 
i stylowych foteli, wazonów i figurek z kolorowego szkła, wełnianych tkanin czy 
porcelanowej zastawy stołowej z Ćmielowa lub Chodzieży) w szerszym kontekście 
ich tworzenia i funkcjonowania. Przestrzega przed fałszerstwami, uczy trudnej 
i złożonej umiejętności nabywania przedmiotów na rynku sztuki. 

Jak zaznacza sama autorka, zaczynem do powstania książki był założony 
przez nią na Facebooku profil o nazwie „Bochińska Design”, na którym użytkow-
nicy portalu, zainteresowani problematyką kolekcjonowania sztuki vintage, za-
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dawali pytania i poszukiwali informacji, traktując zapewne Bochińską jako eks-
perta w tej tematyce. Zdaniem autorki dzisiejsza moda na wzornictwo vintage 
dla potencjalnych początkujących zbieraczy to nie tylko powrót do czasów ich 
dzieciństwa, ale także przejaw ogólnoświatowej tendencji określanej mianem 
slow life, która ma być również wyrazem tęsknoty za przeszłością, kiedy czas 
płynął wolniej, a przedmioty powszechnego użytku projektowali wykształceni 
artyści. Jak sama pisze: „Slow life, za którym tęsknimy w kuchni i życiu codzien-
nym, potrzebuje scenografii. Dlatego zwykłe rzeczy z tamtej epoki są dzisiaj utę-
sknionymi bohaterami pierwszego planu. Zaprojektowane w XX wieku piękne 
i przemyślane przedmioty codziennego użytku idealnie nadają się do dekorowa-
nia schludnych, idących z duchem czasu mieszkań w apartamentowcach, w domach 
i wynajętych kawalerkach wieku XXI” (s. 11).

W ujęciu Bochińskiej kolekcjonowanie jawi się jako niezwykle pasjonujące 
zajęcie, nadające koloryt codziennym czynnościom, a może także służące wyra-
żaniu własnych postaw i światopoglądowego zaangażowania. Jak zauważają ba-
dacze problematyki designu, obecnie stosunek jednostek i całych grup społecznych 
do przedmiotów nie musi być neutralny, a fascynacja określonego typu wyrobami 
może służyć kształtowaniu własnego stylu życia, stając się także odzwierciedleniem 
ważnych wyborów tożsamościowych. Ujawnia się tu znów kulturotwórcza ponie-
kąd rola działań kolekcjonerskich. Dawniej, jak zauważa choćby Krzysztof Pomian, 
zbieraczy oceniano i traktowano poważnie na podstawie oceny wartości ich kapi-
tału ulokowanego w kolekcjonowanych przedmiotach [Pomian 1996: 7]. Dzisiaj, 
co trafnie ukazuje Bochińska, wraz z popularnością kulturowej mody na oszczę-
dzanie, ekologiczne podejście do materii i wyrażanie szacunku wobec posiadanych 
rzeczy, dobry kolekcjoner musi wykazać się przede wszystkim znajomością tema-
tu, a nie zasobnym portfelem. Szczególnie jeśli mowa o gromadzeniu z pasją przed-
miotów użytkowych, codziennych, z zasady pozbawionych znacznej wartości 
ekonomicznej.

Uwagę zwraca także efektowna szata graficzna recenzowanej publikacji, a jej 
znaczną część stanowią, podnoszące wartość i jakość całościowego przekazu, 
dołączone przez autorkę fotografie z opisami, które korespondują z tekstem głów-
nym i przedstawiają przede wszystkim przedmioty i meble z zakresu polskiej 
sztuki użytkowej z lat 60. i 70. XX wieku. Na zdjęciach są zarówno przedmioty 
najbardziej reprezentatywne dla designu poszczególnych dekad PRL-u (w tym 
fragmenty kolekcji autorki), jak i ikony sztuki vintage oraz elementy serii limi-
towanych, urzekające swą formą, barwami i zdobieniami. W końcowej części 
książki zamieszczone zostały dodatkowo adresy i charakterystyka oferty kilku 
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najważniejszych portali internetowych zajmujących się sprzedażą przedmiotów 
użytkowych i promocją najnowszych designerskich trendów w Polsce i Europie 
Zachodniej. Znaleźć można także krótkie prezentacje najważniejszych zagranicz-
nych placówek muzealnych i instytucji, posiadających kolekcje współczesnego 
designu i organizujących znaczące wystawy czasowe z tego zakresu (zlokalizo-
wanych w Londynie, Barcelonie, Nowym Jorku czy Skandynawii). W osobnym 
wykazie umieszczone zostały także polskie instytucje zajmujące się gromadze-
niem designu i prowadzące działalność wystawienniczą oraz popularyzacyjną 
w tym zakresie, takie jak: Centrum Designu w Gdyni, Institute of Design w Kiel-
cach, Galerie Designu oraz Szkła i Ceramiki z Wrocławia, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego w Warszawie, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum 
Karkonoskie, Zamek Cieszyn czy Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Autorka na końcu 
publikacji zamieściła również adresy popularnych internetowych portali o desi-
gnie (między innymi „Culture.pl”, „Slow” czy „Label Design”) oraz kontakty do 
społeczności grupujących miłośników wzornictwa, grafiki i designu funkcjonu-
jących głównie na portalu społecznościowym Facebook (na przykład „Wysoki 
Połysk”, zrzeszający miłośników designu vintage, „Wystawka”, służąca tworzeniu 
internetowego archiwum designu, „Pikasy z PRL-u”, grupujący zwolenników wzor-
nictwa z lat 60. i 70. XX wieku czy „Duchologia”, skierowana do fanów przedmio-
tów pochodzących z początków polskiej transformacji, czyli przełomu lat 80. i 90. 
XX wieku2). Wszystkie te zamieszczone w książce informacje pokazują jedynie, że 
współczesny design, także w przeświadczeniu autorki, jest zjawiskiem wysoce ko-
munikacyjnym, wymagającym kontaktu z innymi, negocjacji i wspólnego ustala-
nia znaczeń. Design to również zjawisko kontekstualne, a zatem zawsze odnosi 
się do tego, co pojawia się jako towarzysząca mu rama w sferze wartości, przeko-
nań oraz światopoglądu jednostek i całych grup społecznych. W proponowanym 
w pracy Bochińskiej sposobie rozumienia designu jest on również zjawiskiem 
powszechnie dostępnym i wszechogarniającym, a sama praktyka designu może 
zajmować każdego zainteresowanego. Książka jest poradnikiem, który ułatwić ma 
jedynie odnalezienie się w świecie sztuki przedmiotów użytkowych komuś, kto 
nie ma w tym zakresie wystarczającego przygotowania, a chciałby swojej egzy-
stencji nadać odrobinę stylizacji. W rezultacie książka Bochińskiej stanowi bardzo 
interesujący produkt dla osób zainteresowanych współczesnym designem, produkt 

 2  Efekty prac zbierackich, prowadzonych w grupie użytkowników społeczności skupionej wokół 
profilu Duchologia zostały ostatnio poddane analizie i przedstawione w niezwykle interesującej pra-
cy Olgi Drendy, w której autorka z dużą znajomością tematyki prezentuje specyfikę kultury, w tym 
głównie kultury materialnej i wizualnej, z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia [Drenda 2016].
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wart uwagi zarówno pod względem merytorycznym, jak i estetycznym. Spójne 
połączenie walorów przekazu językowego z przekazem wizualnym czyni recenzo-
waną pozycję ciekawym wkładem do rodzimej kultury designu.
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Czy można w prosty i ciekawy sposób wyjaśnić kilkulatkowi czym jest mu-
zeum? Na czym polega istota tej instytucji? Okazuje się, że podejmowa-
ne są takie próby. Jakiś czas temu wpadła mi w ręce książka norweskiej 

malarki, pisarki i ilustratorki Ashild Kanstad Johnsen Pieniek otwiera muzeum. 
Jest to pierwsza publikacja tej autorki dla dzieci. W Polsce wydało ją Wydawnic-
two Dwie Siostry w tłumaczeniu Mileny Skoczko. Adresatem publikacji jest gru-
pa wiekowa 3+. Głównym bohaterem książki jest sympatyczna postać: Pieniek. 
Mieszka on w lesie i zajmuje się zbieraniem, zbiera wszystko co znajdzie w trak-
cie swoich wtorkowych spacerów. Gromadzi zarówno elementy świata roślinne-
go, takie jak igły i liście drzew, czy szyszki – a zatem to, co pochodzi ze świata 
natury, jak i przedmioty stworzone przez… istoty żywe. Zdecydowałam się użyć 
właśnie tego sformułowania, ponieważ granica pomiędzy pojawiającymi się na 
kartach książki ludźmi a zwierzętami (część z nich nosi ubrania) i ożywionymi 
drzewami, kijkami i pieńkami (również cześć z nich wyposażona jest w elemen-
ty garderoby, laski itp.) właściwie nie istnieje. Nie na miejscu byłoby zatem w tym 
kontekście rezerwowanie określenia twórców przedmiotów wyłącznie dla ludzi. 
Trudno powiedzieć, jak rzeczy trafiły do lasu, w którym mieszka nasz bohater. 
Można przypuszczać, że większość z nich została wyrzucona, mają zatem status 
śmieci. Być może część z nich została zgubiona. Co prawda, nigdzie w książce nie 
jest napisane to wprost, ale wydaje mi się, że jednym z celów działań Pieńka jest 
czysty, niezaśmiecony las. Stąd m.in. to uporczywe zbieranie porzuconych w nim 
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rzeczy. Nasz bohater zbiera dosłownie 
wszystko co znajdzie. Nie jest więc ko-
lekcjonerem poszukującym określonych 
dzieł, czy tworów natury. Kolekcjonuje 
po prostu to, co znajdzie w trakcie re-
gularnych, odbywających się raz w ty-
godniu wędrówek po lesie. Pieniek jed-
nak nie tylko zbiera przyrodnicze okazy 
i przedmioty. Wszystkie je następnie 
gromadzi w swoim domu i robi to według 
określonego klucza. Najpierw „rozkła-
da wszystko, co znalazł, na podłodze 
w salonie” [Johnsen 2014: b.n.s.]1, sta-
rając się kłaść elementy podobne obok 
siebie, w ten sposób, jak wynika z ilu-
stracji, robi wstępną segregację. Na-
stępnie „wyciąga książki, w których są 

opisane wszystkie rzeczy na świecie. W tych książkach jest dużo obrazków. Dzięki 
nim Pieniek z łatwością odnajduje nazwy znalezionych przedmiotów” [Johnsen 
2014: b.n.s.]. Można powiedzieć, że nasz bohater w ten sposób prowadzi coś na 
kształt działalności badawczej. Widzimy ilustrację przedstawiającą go pochylone-
go nad książką i wydającego z siebie pomruk zastanowienia: „hmmm”. Obok otwar-
tej księgi leży lupa – którą w tym kontekście można potraktować jako atrybut ba-
dacza. Po zidentyfikowaniu znalezisk Pieniek dzieli je na grupy, i tak wyróżnia np. 
grupę 1: liście, grupa 2: patyki i gałęzie, grupa 3: ładne rzeczy, które się wyginają, 
wyodrębnia też grupę rzeczy, które kłują. Dwie ostatnie kategorie nie odgrywają 
raczej istotnej roli w kolekcjach dorosłych, z pewnością jednak są bliskie dzieciom, 
dla których bardzo ważne są właściwości obiektów rozpoznawane za pomocą zmy-
słu dotyku. Pieniek do każdego artefaktu, po zaliczeniu go do określonej grupy, 
przywiązuje sznureczkiem etykietę, widnieje na niej numer i nazwa. Następnie 
umieszcza tak oznaczone znaleziska w licznych pudełkach poustawianych na re-
gałach i w szufladach – w ten sposób je przechowuje i chroni. 

Z pewnością kilkuletnie dzieci łatwo mogą identyfikować się z Pieńkiem, 
z własnego doświadczenia, a także z relacji innych rodziców wiem, że większość 
maluchów ma ogromną potrzebę zbierania i gromadzenia. Na stronie Wydaw-
nictwa Dwie Siostry pozycja jest reklamowana jako „[i]dealna książka dla wszyst-

 1  Książka posiada strony nienumerowane.
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kich małych zbieraczy, którzy z każdego spaceru wracają z nowymi skarbami”. [www.
wydawnictwodwiesiostry.pl]. Przy czym, podobnie jak w przypadku pasji głównego 
bohatera książki, niewiele ma ona wspólnego z hierarchią i wartością przedmiotów 
obowiązującą w świecie dorosłych. Skarbem wartym zachowania może być wszyst-
ko, zarówno cenna moneta – oczywiście jeśli się pojawi na drodze malucha, jak 
i kamień czy kijek – a te z pewnością napotka. Jedną z ulubionych czynności znanych 
mi kilkulatków jest zbieranie, podnoszenie z ziemi tego, co napotykają i zabieranie 
tego ze sobą do domu. Skarby ściskane w dłoniach, chowane do kieszonek, przeka-
zywane do niesienia opiekunom – oni niech już sobie jakoś radzą z tym, gdzie je 
schować. Znaleziska zazwyczaj muszą dotrzeć do domu. Maluchy potrafią bronić 
ich z wielką determinacją, a dorośli najczęściej dają za wygraną. Domowe scenariu-
sze bywają różne. Skarby są skrzętnie chowane lub wręcz odwrotnie wystawiane na 
widok. Zbieracze przechowują je z wielką pieczołowitością lub tracą nimi szybko 
zainteresowanie, wówczas leżą gdzieś porzucone, albo zostają gdzie bądź upchnię-
te przez innych domowników. Właściciele przypominają sobie o nich, kiedy dostrze-
gą, że ktoś właśnie zamierza je wyrzucić, wtedy okazują się najważniejszymi na 
świecie skarbami i absolutnie muszą pozostać w domu. 

Wróćmy jednak do Pieńka. Mimo, że wynikiem jego zbierackiej pasji jest 
zbieranie wszystkiego, co znajdzie, to jednak obiekty są klasyfikowane i groma-
dzone według określonego porządku. Dlatego z pewnością można nazwać Pień-
ka kolekcjonerem, a jego zbiory kolekcją. Podobnie jak w życiu większości zbie-
raczy, tak w życiu naszego bohatera nadchodzi moment, kiedy gromadzone 
obiekty zapełniają wszystkie dostępne przestrzenie domu. Następuje moment 
krytyczny – już nic, absolutnie nic więcej się nie zmieści. Nasz bohater zadaje 
sobie wówczas pytanie: i co teraz? Babcia Pieńka, do której ten zawsze dzwoni 
po radę w trudnych sytuacjach, jako remedium proponuje stworzenie muzeum. 
I faktycznie, niejeden kolekcjoner dochodząc do granic swoich możliwości gro-
madzenia, zaczyna myśleć z nadzieją o muzeum, o tym żeby swoje zbiory prze-
kazać już istniejącej placówce, która będzie w stanie je odpowiednio przechowy-
wać, chronić oraz eksponować, bądź o tym, żeby samemu taką założyć. Właśnie 
ten drugi wariant wybiera Pieniek i postanawia otworzyć muzeum, po to by to, 
co posiada, mogli obejrzeć wszyscy, którzy będą tego chcieli. 

Jeden z kluczowych elementów muzeum, czyli pieczołowicie przechowywa-
ną kolekcję, Pieniek właściwie już posiada. Teraz skupia się na stworzeniu wy-
stawy. Pożycza od sąsiadów dywany, na nich ustawia stoły i krzesła, by następnie 
umieścić na nich swoje eksponaty. Te, które uważa za najwspanialsze, dodatkowo 
przykrywa szklanymi miseczkami. Jak słusznie zasugerowała Babcia, jeśli ktoś 
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ma przyjść do jego muzeum, to najpierw musi dowiedzieć o jego istnieniu, dla-
tego Pieniek drukuje i rozwiesza plakaty informujące o jego otwarciu – zajmuje 
się zatem bardzo istotną dla każdego współczesnego muzeum działalnością pro-
mocyjną. Otwarcie muzeum Pieńka jest dużym wydarzeniem i gromadzi tłumy, 
co jest powodem wielkiej radości i dumy naszego bohatera, który z zapałem peł-
ni rolę przewodnika po ekspozycji. Na jednej ze stron widzimy, jak Pieniek „po-
kazuje i opowiada[, r]obi miny, podskakuje, tańczy, rzuca się na ziemię, wywija 
koziołki i biega. Robi wszystko, żeby zadowolić publiczność” [Johnsen 2014: b.n.s.], 
która odwiedza jego muzeum. To jeden z moich ulubionych fragmentów książki, 
który w zwięzły, dowcipny, choć nie do końca w całościowy sposób prezentuje 
działalność muzealnych działów edukacji. Pewnie dlatego tak lubię tę część, po-
nieważ sama zawodowo zajmuję się edukacją muzealną. Teraz kiedy mój kilku-
letni synek pyta mnie o moją pracę, co w niej robię, na czym ona polega, otwieram 
po prostu książkę na tej stronie i już wszystko staje się dla niego jasne. 

Początkowo, po otwarciu muzeum Pieniek jest w euforii, cieszy się prezen-
towaniem swoich eksponatów, pochwałami zwiedzających, ale po kilku dniach 
ma już dość. Owszem, prowadzenie muzeum dostarcza mu dużo satysfakcji, ale 
jednocześnie niesie ze sobą mnóstwo niedogodności. Pieniek jest zmęczony nie 
tylko spaniem pomiędzy pudełkami czy potykaniem się o nie, staniem w kolejce 
do własnej toalety, ale również brakiem dotychczasowych swoich aktywności: 
spacerów, jedzenia słodkich posiłków, słuchania audycji, na które po prostu nie 
starcza mu już czasu. Pewnie nie jeden dyrektor tego typu placówki odnajdzie 
w tym momencie w Pieńku swoje alter ego – każdy z nich ma tyle spraw na głowie 
i brakuje im czasu na cokolwiek innego. Można powiedzieć, że nasz bohater na 
własnej skórze przekonuje się, że do prowadzenia muzeum nie wystarczy tylko 
zapał, niezbędny jest również zespół pracowników oraz cała skomplikowana in-
frastruktura. Dlatego po tygodniu, kiedy Pieniek ma już wszystkiego dość, zamy-
ka muzeum. Mimo to nadal pozostaje nierozwiązany problem braku miejsca na 
zgromadzone już zbiory. I tym razem na ratunek naszemu bohaterowi śpieszy 
Babcia, która doradza mu sfotografowanie wszystkich zgromadzonych ekspona-
tów i wklejenie ich zdjęć do albumu. Takie rozwiązanie cieszy Pieńka, ponieważ 
jak stwierdza… „wtedy nie będę musiał trzymać tych wszystkich rzeczy w domu. 
Zastąpię je zdjęciami!” [Johnsen 2014: b.n.s.]. Pieniek przystępuje do katalogo-
wania zbiorów muzeum, po czym… cześć swoich obiektów zanosi do sklepu z an-
tykami i na pchli targ, inne, takie jak papier, szkło i metal wyrzuca do odpowied-
nich pojemników na odpady, a z pozostałych tworzy przy pomocy kleju 
fantazyjne formy. Podejrzewam, że w tym miejscu niejeden muzealnik się żach-
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nie, bo w jego pracy przecież nie po to się kataloguje zbiory, by następnie się ich 
pozbyć! W muzealnej rzeczywistości absolutnie niemożliwe jest zastąpienie obiek-
tu jego fotografią. Takie przedstawienie sprawy wprowadza zarówno czytającego 
dorosłego, jak i słuchającego kilkulatka w błąd co do roli i funkcjonowania mu-
zeum. I jeśli do tej pory książka Pieniek otwiera muzeum dostarczała prostej, ale 
rzetelnej wiedzy o tego rodzaju instytucji, to tutaj mamy do czynienia z poważ-
nym zgrzytem i przejściem w zupełnie bajkowe rozwiązanie. Bajkowe, ale w grun-
cie rzeczy też dość niebezpieczne, ponieważ sugerujące, że muzeum jako miejsce 
gromadzenia i prezentacji realnych zbiorów może stać się zupełnie niepotrzebne. 
To co jest chyba najgorszym snem muzealnika, w książce dla dzieci się ziszcza. 
Okazuje się, że nikt, nawet Pieniek, jego twórca, nie potrzebuje muzeum, a mi-
sterium bezpośredniego, a nie zapośredniczonego kontaktu z artefaktem – tak 
często podkreślane jako wyjątkowy, fundamentalny walor wizyty w muzeum – 
znika z horyzontu. 

Można oczywiście zrozumieć, że dla rodziców zmęczonych dziecięcą obsesją 
kolekcjonowania pomysł fotografowania zgromadzonych skarbów i tworzenia ich 
katalogu, a następnie pozbycia się samych rzeczy, może stanowić bardzo atrakcyj-
ną propozycję. Dla niektórych może być prawdziwym światełkiem w tunelu, ostat-
nią deską ratunku. Wątpię jednak, czy zostanie ono z entuzjazmem przyjęty przez 
ich latorośle. Dla małych dzieci wizerunek przedmiotu, czy to w formie fotografii 
analogowej, czy też dominującej współcześnie cyfrowej, jest o wiele mniej atrak-
cyjny niż konkretny przedmiot. Ten może być nie tylko oglądany, ale przede wszyst-
kim dotykany. Podejrzewam, że aby kolekcję obiektów zastąpił zestaw ich obrazów, 
trzeba poczekać aż zmysł dotyku u maluchów trochę „stępieje”.

Dotychczasowa kolekcja Pieńka, w wyniku decyzji samego kolekcjonera, ule-
ga rozproszeniu. Część wraca jako jej element do natury, część wraca do przed-
muzealnego statusu śmieci i trafia do pojemników na odpady, jeszcze inne zo-
stają sprzedane jako cenne antyki lub rzeczy, które mogą się jeszcze komuś 
przydać. Niektóre przedmioty Pieniek jednak zatrzymuje, traktując je jako ma-
teriał do twórczego wykorzystania, konstruuje z nich przy pomocy kleju „naj-
dziwniejsze kształty” Na ostatniej stronie publikacji widzimy, że Pieniek leży 
w swoim łóżeczku, zaś obok na nocnym stoliczku leży książka o tytule Co to jest 
sztuka? Kiedy patrzy na jedną ze swoich konstrukcji, przychodzi mu do głowy 
myśl, że „[t]o chyba prawdziwe DZIEŁO SZTUKI (…) [m]oże powinienem otworzyć 
nowe muzeum?” [Johnsen 2014: b.n.s.]. Możemy się domyśleć, że tym razem 
będzie to muzeum sztuki współczesnej, w którym będą prezentowane obiekty 
twórczo przekształcone przez wyobraźnię Pieńka. Swoją drogą nasz bohater wkrót-
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ce zapewne znowu stanie przed problemem braku przestrzeni, ale o tym i roz-
wiązaniu tego dylematu być może przeczytamy w kolejnej publikacji o Pieńku.

Książka w prosty, ciekawy sposób, choć z pewnym zgrzytem, wyjaśnia dzieciom, 
czym jest muzeum i jaka jest jego istota. Wprowadza do ich słownika sam termin 
i praktyki z nim wiązane. Jej lektura z jednej strony nawiązuje bezpośrednio do 
dziecięcej pasji zbierania, z drugiej zaś może stanowić idealny wstęp do odwiedzin 
prawdziwego, najbliższego muzeum, poszerzając kompetencje kulturowe najmłod-
szych. Krótkie, proste, bardzo komunikatywne teksty są integralnie powiązane 
z obszernymi i szczegółowymi ilustracjami. Obrazy dopełniają oraz uszczegóła-
wiają słowa. Dla przykładu, kiedy mowa jest o tym, że Pieniek rozkłada swoje wszyst-
kie wtorkowe znaleziska na podłodze w salonie, nie są one po kolei wymieniane, 
ale za to skrupulatnie i dokładnie „wyrysowane”, szczelnie wypełniając dwie stro-
ny – klasyczny horror vacui. Swoją drogą, umożliwia to kilkulatkowi wskazywanie 
i rozpoznawanie wizerunków poszczególnych obiektów, co w tym wieku jest ogrom-
nie zajmujące i rozwijające. W związku z tym, że teksty są lakoniczne, działa dosko-
nale znany wszystkim rodzicom mechanizm, polegający na tym, że po kilku czyta-
niach dzieci pamiętają wiernie tekst i mogą same go lub jego fragmenty wygłaszać. 
Ja z moim synkiem bawię się w ten sposób, że zaczynam każdą frazę na poszczegól-
nych kartkach, a on je kończy. Można patetycznie powiedzieć, że stosujemy kultu-
rę mieszaną słowa pisanego i mówionego z przewagą oralności. 

James Clifford pisał kiedyś, że w kulturze euro-amerykańskiej dziecięca po-
trzeba gromadzenia dość wcześnie podlega socjalizowaniu do właściwego, zgod-
nego z określonymi regułami kolekcjonowania 

[n]a Zachodzie (…) kolekcjonowanie od dawna służy rozwijaniu „ja” 
posiadacza, kultury i autentyzmu posiadania. Bardzo pouczające 
jest spojrzenie w tym świetle na dziecięce kolekcje: zbiór samocho-
dzików u chłopców, lalki dziewczynek, „muzeum przyrody” z letnich 
wakacji (a w nim podpisane kamienie i muszelki, koliber w butelce), 
przechowywana jak skarb miseczka wypełniona kolorowymi struży-
nami kredek. W tych małych rytuałach znajduje ujście obsesja, są 
one wprawką w przetwarzaniu świata na swoją własność, w groma-
dzeniu wokół siebie przedmiotów ze smakiem i jak należy. Elementy 
wszystkich kolekcji są odbiciem szerszych reguł kultury – racjonal-
nej taksonomii, rodzaju i estetyki. Niepohamowana, czasem wręcz 
drapieżna potrzeba posiadania przetwarzana jest na podlegające re-
gułom znaczące pragnienia [Clifford 2000: 236]. 

Książka Pieniek otwiera muzeum służy właśnie strukturyzowaniu spontanicznej, 
dziecięcej potrzeby posiadania, pokazuje dzieciom jak z gromadzonymi przez nie 
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elementami postępować, jak je segregować, jak oznaczać, przechowywać, wresz-
cie w jaki sposób wystawiać je na widok publiczny.
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Prezentowane wydawnictwo, choć ujrzało światło dzienne kilka lat temu, 
warte jest spóźnionej recenzji. Bywa tak, że książka spoczywa na półce jakiś 
czas, zanim stanie się przedmiotem lektury. Czytelnik sporo w ten sposób 

ryzykuje. Teorie zawarte w dziele stracą świeżość niedawnej myśli, a informacje 
mogą okazać się mało już przydatne. Praca zbiorowa Muzea skansenowskie we współ-
czesnej edukacji historycznej okazuje się jednak lekturą wciąż pożyteczną i aktualną, 
szczególnie w kontekście najnowszych koncepcji muzeologicznych, tożsamościo-
wych i edukacyjnych. 

Po pierwsze wspomnijmy o rozwijającej się w ostatnich latach dyskusji nad 
ideą muzeum partycypacyjnego. Zakłada ona konieczność inicjowania nowych 
form kontaktu ze zwiedzającymi, kontaktu mającego na celu poznanie ich opinii, 
potrzeb i oczekiwań w stosunku do placówki. Kolejnym etapem miałyby być ini-
cjatywy edukacyjne i wystawiennicze uwzględniające współpracę i współudział 
zwiedzających tak na poziomie koncepcji jak i realizacji [Janus, Kawęcka 2013: 
100–104]. Wprawdzie w opiniowanym zbiorze nie mówi się o tym wprost, to jed-
nak wiele tekstów teoretycznych i prezentowanych realizacji nawiązuje do idei 
partycypacji. Po drugie, oceniając tom, należy mieć na względzie podejmowane 
na gruncie nauk społecznych zagadnienie kształtowania pamięci historycznej 
w oparciu o pożądany model społeczeństwa i obywatela [Szacka 2003: 3-15]. 
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W jakim stopniu placówki muzealne biorą udział 
w tym procesie w obliczu jawnych dziś sporów 
o model pamięci historycznej i co z tego wynika 
dla nich samych i dla odbiorców muzealnej ofer-
ty? Po trzecie wreszcie, zawartość książki można 
analizować pod kątem realizowanej przez szereg 
lat międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej 
zawartej w podstawie programowej z 1999 roku, 
która w zasadniczy sposób stymulowała współ-
pracę między szkołami a placówkami muzealny-
mi, a którą przerwało wejście w życie nowych 
rozwiązań [Repsch 2007: 163–165]. Lektura pro-
wokuje pytania na temat dalszych losów współ-
pracy muzeum i szkoły.

Na zawartość recenzowanego zbioru składa się 29 tekstów wypełniających trzy 
części: I – Nauka i muzea o celach i uwarunkowaniach edukacji historycznej, II – Za-
jęcia edukacyjne w muzeach – koncepcje i scenariusze, III – Scenariusze muzealnych 
zajęć edukacyjnych Muzeum Wsi Lubelskiej. Realizatorzy tego wydawniczego przed-
sięwzięcia pozycjonowali teksty wyraźnie zmierzając od teorii ku praktyce. 

Trudno – w ramach recenzji – odnieść się do wszystkich zamieszczonych tu 
tekstów. Musiałaby ona przybrać obszerną formę sprawozdawczo-opisową, co nie 
byłoby najszczęśliwszym rozwiązaniem. Postawmy zatem kilka akcentów. Wybór 
ten nie został podyktowany subiektywną oceną merytorycznej wartości artykułów, 
lecz chęcią przekrojowego ukazania istoty podjętego zagadnienia. Zaznaczmy 
w tym miejscu, że zamieszczone w książce wypowiedzi zostały zebrane z inicja-
tywy Muzeum Wsi Lubelskiej (dalej MWL) i Zakładu Dydaktyki Historii Instytu-
tu Historii UMCS w Lublinie. Już sam fakt tego typu współpracy świadczyć może 
o partycypacyjnym (z punktu widzenia współczesnej roli muzeum) charakterze 
przedsięwzięcia. Pod względem wydawniczym zbiór firmuje Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Lublinie. 

Warto zatrzymać się nad tekstem autorstwa Grzegorza Miliszkiewicza repre-
zentującego MWL – współredaktora prezentowanego zbioru, wytrawnego ekspery-
mentatora i poszukiwacza nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji muzealnej. 
W artykule pod tytułem Niechże historia chwali codzienność! Możliwe spektrum tema-
tyczne współczesnej oferty edukacyjnej w muzeum na otwartym powietrzu wyrażone 
zostało swoiste credo przyświecające całemu omawianemu wydawnictwu. To zresz-
tą najobszerniejszy tekst pierwszej – teoretyczne części. G. Miliszkiewicz zwraca 
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uwagę na ogrom możliwości, jakie daje muzeum na otwartym powietrzu w zakresie 
edukacji, ale kładzie też szczególny nacisk na obowiązki i odpowiedzialność samych 
muzealników. Można nawet rzec, iż jest to tekst w znacznej mierze autokrytyczny 
w odniesieniu do środowiska muzealników, z którego wywodzi się autor. 

Jednym z głównych postulatów staje się rzetelne i uczciwe zaprezentowanie 
treści programowych zajęć edukacyjnych przez placówkę. Niestety – zauważa 
G. Miliszkiewicz – zdecydowana większość muzeów ogłasza za pośrednictwem 
swoich stron internetowych jedynie tytuły zajęć, adresatów wiekowych i kilkuz-
daniową informację na ich temat. Autor postuluje, aby placówki udostępniały 
pełne scenariusze zajęć, umożliwiając tym samym nauczycielowi podjęcie odpo-
wiedzialnej decyzji o wyprawie do muzeum. Także i środowisko nauczycielskie 
nie jest bez winy, szczególnie w przypadku, gdy nauczyciel rezygnuje (z wygody 
lub ignorancji) z uczestnictwa w zajęciach. Wzorowy, odpowiedzialny i aktywny 
nauczyciel powinien być przecież – jak twierdzi G. Miliszkiewicz – „...ostrożnym 
badaczem możliwych pożytków płynących od poszczególnych usługodawców 
nauczania poza budynkiem szkolnym” (s. 47).

Autor podważa także stereotypową opinię, jakoby każde zajęcia lub pobyt 
w muzeum uczyły szacunku do źródeł historycznych. Twierdzi, że postulat ten 
można zrealizować jedynie w ramach warsztatów wymagających specjalnego 
przygotowania. W tym kontekście G. Miliszkiewicz zwraca uwagę na pożytki pły-
nące z podyktowanych rzetelną wiedzą muzealnika prób odtworzenia wydarzeń 
z dawnego życia codziennego. Muzeum i edukacja muzealna pochyla się w ten 
sposób nad zwykłym człowiekiem, nad jego światem wartości i otoczeniem ma-
terialnym, a zatem obszarami dość często jeszcze w edukacji szkolnej pomijany-
mi. W czasach rosnącej popularności (także za sprawą mediów) historii życia 
codziennego, muzeum na otwartym powietrzu jest miejscem szczególnie otwar-
tym na tego rodzaju problematykę za sprawą obecnych tu zabytków, rekwizytów 
i historycznych szczegółów. 

Część z tych ciekawych zagadnień podejmuje i rozwija Łucja Kondratowicz-
Miliszkiewicz. W tekście zatytułowanym Źródłowe i edukacyjne uwarunkowania 
ekspozycji wydarzeń dnia codziennego w muzeum na otwartym powietrzu, dokonu-
je przeglądu realizowanych w MWL inicjatyw w postaci tzw. żywych obrazów, 
a także scenek, spektakli i tematycznych zajęć edukacyjnych dla klas szkolnych. 
Silnie promuje przy tym zawarty w tytule termin „muzeum wydarzeń dnia co-
dziennego” rozumiany jako formuła aktywności placówki funkcjonująca obok 
„muzeum zabytków”. I w tym tekście znajdziemy postulat surowych wymagań 
stojących przed muzealnikiem, jako że opracowane dla wydarzenia parateatral-
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nego: scenografia, kostiumy, narracje, dialogi, monologi i ruch sceniczny wyma-
gają dotarcia do właściwych źródeł, a więc są zależne od wkładu pracy i zaanga-
żowania pracownika placówki. Owe źródła to księgi uchwał rad gminnych, 
zarządzenia magistratów małych miast, akta sądowe i policyjne oraz – tradycyj-
nie – relacje informatorów oraz fotografie. Na tej podstawie możliwe są do od-
tworzenia niewielkie scenki z życia dawnej wsi i miasteczka. Do takich realizacji 
mogą zostać zaproszeni uczniowie.

Joanna Bugajska-Więcławska z UMCS w Lublinie stara się zachęcić nauczy-
cieli do odważniejszej współpracy z muzeami, wiarygodnie uzasadniając przy 
tym potrzebę edukacji historycznej prowadzonej w placówkach skansenowskich. 
W tekście „Zapomniana cywilizacja”, czyli co wiedzą uczniowie o kulturze material-
nej wsi dokonuje przeglądu podręcznikowych narracji dotyczących dziejów wsi. 
Zwraca uwagę na ubóstwo fragmentów dotyczących kultury materialnej. Starając 
się zdiagnozować problem i ukazać skutki takiego stanu rzeczy, zdecydowała się 
przeprowadzić w pierwszych klasach gimnazjum proste badanie. Uczniowie zo-
stali poproszeni o rozpoznanie nazwy i przeznaczenia ukazanych na fotografiach 
czterech przedmiotów (pług, żarna, trojaki, widełki żelazne). Okazało się, że zna-
jomość wiejskich przedmiotów użytku domowego jest nikła, a wiedza na temat 
tradycji ludowych (o to również pytano w badaniu) równie mizerna. 

Z kolei Jan Adamowski (Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie) w ar-
tykule zatytułowanym Zachowanie i eksponowanie wartości w kulturze tradycyjnej 
z perspektywy życia codziennego wskazuje na pozamaterialne wartości tkwiące 
w kulturze ludowej. Zauważa, że recepcja treści związanych z tym typem kultury 
jest bardzo często obarczona różnorodnymi negatywnymi konotacjami (m.in. 
derywanty i neosemantyzmy utworzone od rdzenia „wieś” – wiochmen, wieśnia-
ra, wiocha itp.). Autor doszukuje się przyczyn takiego stanu w dominacji przeka-
zów na temat wsi zakresowo ograniczonych do cech i form zewnętrznych – ar-
chaicznych. „Tymczasem istotą pojęcia kultura ludowa (jak zresztą każdej innej 
odmiany kultury), są cechy natury semantycznej: ideowe i światopoglądowe” (s. 
26). J. Adamowski zalicza do nich pracę, solidarność społeczną, antropomorfiza-
cję i personifikację przyrody, solidarność człowieka z zaświatami, pobożność 
ludową i cały zestaw ludowych wartości estetycznych.

Anna Straszewska, reprezentująca Instytut Sztuki PAN w Warszawie, jest au-
torką tekstu zatytułowanego Rekonstrukcja dawnych ubiorów na przykładzie mody 
w Polsce w XVII wieku – wczoraj, dziś i jutro. Ten napisany z ogromnym znawstwem 
artykuł skierowany został do uczestników polskiego ruchu rekonstruktorskiego, 
którzy nader często współpracują z muzeami skansenowskimi także w ramach dzia-



Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej... 277

łań edukacyjnych. Autorka dokonuje analizy podstawowych błędów i niedociągnięć, 
jakie pojawiają się przy rekonstrukcjach strojów – niedopracowania, powierzchow-
ne wykończenia, niewłaściwy krój i tkaniny. Apeluje o rzetelną popularyzację ist-
niejącego stanu wiedzy kostiumologicznej w środowisku rekonstruktorów. Dodaj-
my, że współpraca między muzeami a grupami rekonstrukcyjnymi stanowi kolejny 
możliwy i wykorzystywany obszar partycypacji.

To jedynie pobieżny przegląd ujęć i kontekstów, w jakich autorzy części I sta-
rali się ukazać rolę muzeów skansenowskich we współczesnej edukacji historycz-
nej. Uwzględniono tu głosy i opinie historyków, historyków sztuki, archeologów 
i etnologów. Oprócz autorów z Polski wypowiedzieli się także teoretycy z Czech 
(Brno) i Słowacji (Nitra).

Część II Zajęcia edukacyjne w muzeach – koncepcje i scenariusze to swoisty prze-
gląd propozycji działań edukacyjnych realizowanych w szeregu polskich muzeów. 
Znalazły się tu merytoryczne wprowadzenia i konspekty zajęć prowadzonych w Mu-
zeum Zamku w Janowcu, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Etnograficznym 
im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Budownictwa Ludowego 
– Parku Etnograficznym w Olsztynku, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Muzeum 
Multimedialnym w Opolu Lubelskim. Walorem tej części książki jest nie tylko jej 
instruktażowy charakter (można podejrzeć, co i jak robią inni), ale także fakt zebra-
nia doświadczeń przedstawicieli placówek działających w różnych warunkach. Inne 
są bowiem priorytety i możliwości działań edukacyjnych w muzeum zlokalizowanym 
w centrum dużego miasta, inne w placówce skansenowskiej funkcjonującej z dala 
od aglomeracji, jeszcze inne w muzeum-pałacu, gdzie chętnie przyjeżdżają zorga-
nizowane, autokarowe grupy turystów (także z zagranicy). Chwała redaktorom zbio-
ru, że ową różnorodność uwzględnili i wyeksponowali.

Podobny charakter ma część III, przy czym zaprezentowano tu sześć scena-
riuszy zajęć edukacyjnych realizowanych w Muzeum Wsi Lubelskiej. Należy przy-
znać, że lubelskie scenariusze opracowywane są z niezwykłą skrupulatnością 
i przy szerokim umocowaniu źródłowym (o czym wspominała w przywołanym 
wyżej tekście Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz). Wszystkie napisane są według 19-
punktowego porządku prezentacji zagadnień, zawierają także ustne komentarze 
prowadzących. Dzięki takiej dyscyplinie, realizowane dziś lekcje będą mogły bez 
trudu prowadzić w przyszłości kolejne osoby, nie zaś tylko autorzy scenariuszy. 
Interesujące jest także i to, że muzealnicy nie przewidują zaangażowania nauczy-
cieli szkolnych na innym poziomie aktywności niż to dotyczy samych uczniów. 
Osiągnięto to jak stwierdzono „...dzięki różnorodności stosowanych metod i form 
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pracy z uczniem i wartkiemu przebiegowi lekcji w ścisłym powiązaniu z zabytkiem, 
ekspozycją i rekwizytem” (s. 47).

W zbiorze Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej umiesz-
czono szeroki wachlarz tekstów poruszających rozmaite zagadnienia oscylujące 
wokół edukacyjnych funkcji muzeów. Autorzy pisali o istocie, celach i środkach 
edukacji muzealnej, starali się ukazać wartości tkwiące w muzealiach, udowad-
niali, że statyczna wystawa to nie jedyny przekaz oferowany przez skanseny. 
Zaprezentowali koncepcje i scenariusze rozmaitego rodzaju zajęć prowadzonych 
przez liczne muzea. W efekcie powstała książka, którą bez wahania można pole-
cić metodykom, dydaktykom, edukatorom i nauczycielom otwartym na ideę pro-
wadzenia zajęć poza murami szkoły, w ściślejszym związku z najbliższym lokal-
nym i regionalnym otoczeniem reprezentowanym przez muzea. 
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Katarzyna Barańska – dr hab., w latach 1995-2008 pracownik Muzeum Etnogra-
ficznego w Krakowie. Stały opiekun kolekcji etnograficznej w Muzeum – Zespole 
Zamkowym w Niedzicy. Autorka książek Muzeum etnograficzne: misje, struktury, 
strategie, Kraków 2004 oraz Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk 
humanistycznych, Kraków 2013. Adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Redaktor naczelna ZWAM.

Janusz Barański – prof. dr hab., etnolog, antropolog kultury, autor prac z zakre-
su mitologii słowiańskiej, retoryki słowa publicznego, rytuału, kultury material-
nej, kultury popularnej, muzealnictwa, teorii kultury oraz metodologii. Autor 
m.in. książek: Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007; Etnologia i oko-
lice. Eseje antyperyferyjne, Kraków 2010. Pracownik Instytutu Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Monika Chmielewska – absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika (specjalizacja Zabytkoznawstwo i Muzealnictwo). 
Staż kierowany z Narodowego Centrum Kultury odbyła w Muzeum Okręgowym 
w Toruniu. Pracuje w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

Arkadiusz Jełowicki – dr., etnolog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, kustosz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie; badacz terenowy. Komisarz wielu wystaw poświęco-
nych folklorowi polskiemu i ukraińskiemu. Współautor Atlasu niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej (tom 1, 2015) oraz licznych artykułów 
poświęconych kulturze tradycyjnej Wielkopolski.
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Damian Kasprzyk – dr, etnolog, interesuje się dawnymi i współczesnymi obli-
czami regionalizmu oraz muzeologią. Autor książki Regionalizm płocki w II Rze-
czypospolitej, Płock 2008. Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oddzia-
łu w Łodzi, członek redakcji „Zeszytów Wiejskich” i „Rocznika Towarzystwa 
Naukowego Płockiego”, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Łódzkiego. Członek redakcji ZWAM.

Michał Kępski – historyk, kurator, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, autor i producent wystaw m.in. Z rzeką w tle. Biografia Śluzy 
Katedralnej (2014), Za kurtyną milczenia. Pamięć Poznańskiego Czerwca 1956 w PRL 
(2016), Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny (2017), koordynator i współ-
twórcza projektów społecznych Archiwum Społeczne Śródki, Wielkopolskie Form 
Kultury Pamięci. Zainteresowania: problematyka percepcji przestrzeni historycz-
nych, postantropocentryczne koncepcje humanistyki.

Ewa Klekot – dr, antropolożka i tłumaczka, adiunkt w Instytucie Etnologii i An-
tropologii Kulturowej UW. Zajmuje się antropologią sztuki, a zwłaszcza zagad-
nieniami różnicującego potencjału sztuki w społeczeństwie nowoczesnym oraz 
materialnością rzeczy uznawanych za sztukę. Publikowała ostatnio w „Kontek-
stach”, „Etnografii Nowej”, „Ethnologie Francaise”, „International Journal of He-
ritage Studies”; autorka licznych tłumaczeń prac z zakresu antropologii i histo-
rii kultury m.in.: Kirsten Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem 
a teorią, Kraków 2008; Paul Willis, Wyobraźnia etnograficzna, Kraków 2005. Czło-
nek redakcji ZWAM.

Anna Natalia Kmieć – mgr socjologii, mgr etnologii, obecnie doktorantka Wy-
działu Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zainteresowania 
naukowo-badawcze: antropologia miasta ze szczególnym uwzględnieniem za-
gadnień dotyczących przestrzeni, sfery wizualnej oraz procesów tworzenia się 
tożsamości mieszkańców miast i osiedli robotniczych. 

Olga Kwiatkowska – dr, etnolożka, adiunkt w Muzeum Etnograficznym im. Ma-
rii Znamierowskiej-Prüfferowej, edukatorka muzealna w Dziale Edukacji MET. 
Wiceprezeska toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Et-
nolożka o wieloletnim akademickim doświadczeniu badawczym i dydaktycznym. 
Autorka artykułów z zakresu antropologii współczesności, antropologii rzeczy, 
wystawiennictwa i edukacji muzealnej. Autorka muzealnych programów eduka-
cyjnych propagujących wiedzę o kulturze ludowej, a także etnologię i antropo-
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logię kulturową oraz antropologiczną analizę dawnych i współczesnych zjawisk 
kulturowych skierowanych do różnych grup odbiorców. Jest pomysłodawczynią 
i realizatorką muzealnego cyklu wykładów popularnonaukowych Etnologiczne 
ABC... skierowanych do osób dorosłych a także nowatorskiego cyklu zajęć Etno-
wyprawka Malucha dla małych dzieci, zaznajamiających je z wybranymi aspek-
tami kultury ludowej. Prowadzi wykłady dla studentów kierunków humanistycz-
nych a także artystycznych z zakresu etnografii Polski oraz historii i specyfiki 
muzealnictwa etnograficznego. 

Jan Maćkowiak – dr, historyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, od 2001 roku dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich, 
Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, Stowarzyszenia Muzeów Sztuki 
Inżynieryjnej oraz ICOM. Prezes Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich, wi-
ceprezes Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów 
Rolniczych. Wprowadza w życie szereg nowych form pracy muzealnej i inicjator 
międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych konserwacji zabytków, 
problematyce żywych zwierząt w działalności muzeów czy problematyce mniej-
szości narodowych na wsi polskiej.

Barbara Major – dr, etnolog. Autorka scenariuszy i kurator wystaw problemowych 
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, m.in. Refleksja o śmierci. Tematy wy-
obraźni, Czas w fotografii. Czas fotografii, Żywoty zwierząt, Ślady. Dotyk czasu, Pej-
zaż dźwiękowy Częstochowy, Dionizos – współczesna odsłona mitu. Wielokrotny 
kurator przeglądów sztuki współczesnej Triennale Sztuki Sacrum. Autorka książ-
ki Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej (2013) oraz artykułów pu-
blikowanych w katalogach wystaw i, m.in., w „Wiadomościach ASP w Krakowie”, 
kwartalniku „Konteksty”. W 2007 roku odznaczona Brązowym Medalem Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis.

Paulina Maślona – absolwentka studiów magisterskich na kierunku etnologia 
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Interesuje się zagadnieniami związanymi z kulturą fanowską i popularną.

Anna Nadolska-Styczyńska – dr hab., etnolog, muzealnik. Przez kilkanaście lat 
prowadziła Dział Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego w Łodzi. Autorka książek: Ludy zamorskich lądów. Kul-
tury pozaeuropejskie a działalność popularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej, Wrocław 



282 Noty o autorach

2005; Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje 
pozaeuropejskie, Toruń 2012. Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek redakcji ZWAM.

Małgorzata Oleszkiewicz – etnograf, absolwentka Katedry Etnografii Słowian 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1987 r. zatrudniona w Muzeum Etnograficznym 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, obecnie na stanowisku starszego kustosza. 
Przedmiotem jej zainteresowania są m. in. zagadnienia związane ze zwyczajami 
i obrzędami, religijnością ludową, kulturowymi i społecznymi aspektami wytwo-
rów rzemiosła i sztuki ludowej oraz problematyka nowoczesnego muzealnictwa. 
Autorka licznych artykułów w prasie fachowej i wydawnictwach muzealnych, 
a także wielu wystaw realizowanych w kraju i za granicą. Członek Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 
oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, gdzie pałni funkcje Vice-prezesa 
Krakowskiego Oddziału PTL i Przewodniczącej Sekcji Muzeologicznej PTL.

Katarzyna Orszulak-Dudkowska – dr., etnolog i antropolog kultury, adiunkt w Za-
kładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej, Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: antropologia słowa, 
antropologia codzienności, antropologia rzeczy i antropologia ekonomiczna.

Małgorzata Roeske – etnolog, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentka filozofii UJ. Redaktor czasopisma „Barba-
rzyńca”. W pracy badawczej zajmuje się antropologią przestrzeni i rzeczy, antro-
pologią dzieciństwa oraz relacją pomiędzy ludźmi i zwierzętami domowymi. 

Sławomir Sikora – dr hab., adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim antropologią wizualną, antro-
pologią miasta, antropologią współczesności. Autor m.in. książek Fotografia. Między 
dokumentem a symbolem (2004) i Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antro-
pologii (2012). Współautor filmu Żeby to było ciekawe (2009) i współredaktor książki 
Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów (2009). Koordynator pro-
jektów: Oddolne tworzenie kultury (http://kulturaoddolna.pl/) i Obrazy różnorodności 
kulturowej i dziedzictwa (https://nafa2015.pl/). Zob. też http://slawomir-sikora.net/

Marta Szostkiewicz – dziennikarka, do 2016 pracowała w publicznym Radio 
Kraków SA, obecnie freelancerka. Mieszka w Krakowie. 
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Jan Święch – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Zajmuje się historią i teorią muzealnictwa etnograficznego ze 
szczególnym uwzględnieniem muzeów na wolnym powietrzu w Polsce i Europie. 
Prowadził badania nad budownictwem chłopskim Pomorza, Kujaw i Ziemi Do-
brzyńskiej oraz wiejskim budownictwem przemysłowym w Polsce. Członek licz-
nych rad muzealnych, kolegiów i rad wydawniczych. Autor m.in. książek: Archi-
tektura chłopska ziemi dobrzyńskiej od połowy XVIII wieku do lat czterdziestych XX 
wieku, Toruń 2002; Tajemniczy świat wiatraków, Łódź 2005.

Katarzyna Waszczyńska – dr., etnolog, wykłada w Instytucie Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką et-
niczną i tożsamościową w Europie Środkowo-Wschodniej, a także zagadnieniami 
działalności regionalnej, tworzenia/kształtowania wspólnot lokalnych oraz dzie-
dzictwa kulturowego. Interesuje się antropologią rzeczy i muzealnictwa. Koor-
dynatorka i badaczka „Modułu II: Życie kulturalne gminy” w projekcie „Oddolne 
tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze” (http://kultura-
oddolna.pl/) oraz koordynatorka i prowadząca projekt muzealny pt. „Miniatury 
etnograficzne”, realizowany w latach 2008-2014 w Lelisie i Wachu (woj. mazo-
wieckie), a od 2015 roku w Wilamowicach (woj. śląskie). Prowadzi badania w Pol-
sce (Mazowsze, Suwalszczyzna, Podlasie), na pograniczu polsko-litewsko-biało-
ruskim oraz w Republice Białoruś. 

Michał F. Woźniak – dr hab., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, pracownik naukowy i dydaktyczny w Zakładzie Muzealnictwa UMK, od 2007 
roku dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
przewodniczący Rady ds. Muzeów przy MKIDN, członek ICOM, SHS, TNT w To-
runiu oraz prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej. 
Jego zainteresowania badawcze skupione są na złotnictwie Prus Królewskich 
i Książęcych, rzemiośle artystycznym oraz muzeologii i muzeografii.

Justyna Zynek – studentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uni-
wersytetu Warszawskiego. Obszary jej zainteresowań oscylują wokół antropologii 
pamięci, religii, polityki oraz tradycji. Od 2014 roku prowadzi badania etnogra-
ficzne na ukraińskiej Huculszczyźnie, na podstawie których przygotowuje pracę 
magisterską. Sama pochodzi z Górnego Śląska i zaangażowana jest w projekt re-
witalizacji języka i kultury Wilamowic, w ramach którego zajmuje się katalogiza-
cją strojów ludowch i uczestniczy w tworzeniu powstającego tam muzeum.
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