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Słowo od Redakcji 

Szanowni Państwo, 

kolejny, piąty już numer „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej” przedsta-
wiamy Państwu u schyłku 2018 roku. Roku, który obfitował w rocznice i wydarzenia. 
Bodaj najczęściej wspominana była rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Jednak trzeba przypomnieć, że mijający rok był również poświęcony uzyskaniu przez 
Polki praw wyborczych, stuleciu KUL-u, Zbigniewowi Herbertowi, Irenie Sendlerowej, 
harcerstwu w rocznicę utworzenia ZHP oraz wielu innym postaciom i wydarzeniom. 
Wiele poważnych oraz ważnych ludzi i ich spraw zostało uhonorowanych w ciągu 
mijających 365 dni. Równocześnie, jak donosi Adrian Kotowski: „Firma Google 
opublikowała na swoim blogu listy najpopularniejszych haseł, jakie szukano przy 
pomocy najpopularniejsze wyszukiwarki w sieci. Polaków interesowały Mistrzostwa 
Świata w piłce nożnej, popularnym tematem były wybory samorządowe, a także 
śmierć popularnych artystów takich jak Avicii i Kora Jackowska. Polscy internauci 
bardzo chętnie szukali też wiadomości na temat RODO, Eurowizji 2018, filmu Kler 
i serialu Korona królów” (https://pclab.pl/news79501.html). Pamięć o minionych 
wydarzeniach i bieżące zainteresowania Polaków pozornie zdają się więc pozostawać 
w różnych obszarach. Dla dookreślenia tego obrazu należałoby do tego spisu dodać 
chociażby jeszcze nasze codzienne, powszednie osobiste sprawy w ich personalnym 
i społecznym wymiarze. Dla bardzo wielu z naszych czytelników (i oczywiście au-
torów) rok upływający stał się przełomowy ze względu na wprowadzenie w życie 
przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, Ustawy 2.0. Inni z kolei zawarli 
związki małżeńskie, uczestniczyli w pogrzebach, chrzcinach, odbierali nagrody lub 
złe wyniki badań lekarskich... Bez sensu jest mnożenie przykładów, truizmem jest 

https://pclab.pl/news79501.html
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również stwierdzenie, że nie jest możliwe ujęcie tego wszystkiego, co się wydarzyło 
w słowa wszystko jedno krótszego, czy dłuższego tekstu.

Niezależnie jednak od tego, czy jest to możliwe, czy też zupełnie nie, wszyscy 
nieustająco podejmujemy próby zdefiniowania, uchwycenia, zrozumienia owej 
nieobjętej mozaiki świata i naszego-w-nim-bycia. I takie próby podejmują również 
muzea. Wszystkie z wymienionych wyżej spraw znalazły lub mogą znaleźć odzwier-
ciedlenie w muzealnych kolekcjach, wystawach lub podejmowanych działaniach 
edukacyjnych. Niemal każdy (a może każdy?) pomyślany przedmiot znajduje się 
w jakimś muzeum na świecie i może stanowić przyczynek do badań i interpreto-
wania wybranego wycinka kultury. Muzea przedstawiają zwiedzającym zróżnico-
wany i wielowymiarowy obraz świata w jego materialnym wymiarze. Konieczność 
poszukiwania zrozumienia dla gromadzonych artefaktów sprawiała, przez kolejne 
dziesięciolecia funkcjonowania muzeów, że gromadzono w nich również wielkie 
zasoby dokumentacji (na różnych nośnikach) dotyczące tego, co dziś nazywa się 
dziedzictwem niematerialnym. Muzea są więc doskonałym zapleczem dla tworze-
nia krajowych i światowych list tego rodzaju dziedzictwa. W tym miejscu należy 
zaznaczyć sukces krakowskich szopkarzy, których tradycje zostały jako pierwsze 
z Polski w bieżącym roku wpisane na światową listę dziedzictwa niematerialnego 
UNESCO. Jest to również święto, ale także i wyzwanie do podejmowania wzmożonej 
pracy, dla dwu krakowskich muzeów – Etnograficznego i Historycznego Miasta 
Krakowa – w których znajdują się bogate kolekcje szopek i materiałów z nimi 
związanych. Krakowskim Muzealnikom gratulujemy i liczymy, że w kolejnym nu-
merze naszego pisma zechcą z nami podzielić się refleksjami o tym, co ten sukces 
spowodował i zmienił w funkcjonowaniu ich muzeów.

Podobnie jak muzea, które w swojej wielości starają się ogarnąć całość zróżni-
cowanego życia człowieka, my w naszym piśmie staramy się (zgodnie z podjętymi 
pierwotnie założeniami) zamieszczać teksty dotyczące możliwie różnorodnych 
aspektów muzealnictwa. Dlatego w spisie treści naszego numeru znajdziecie Pań-
stwo zarówno artykuły, jak i sprawozdania oraz recenzje o bardzo zróżnicowanej 
tematyce. Obiekty muzealne, podpisy na wystawach, muzea miejskie i muzea wiej-
skie, działania samorządów i kwestie muzealnictwa prywatnego, relacje z dyskusji 
o kondycji muzealnictwa prowadzonych w Polsce i w obiegu światowym… Nasz spis 
rzeczy zawiera różne treści i chcielibyśmy, by jego charakter stał się dla Państwa 
wyzwaniem oraz okazją do tworzenia nowych eksploracji, opracowań i uzupełnień. 
By stał się zaczątkiem wyłaniania się nowego porządku, nowych muzealnych ko-
smogonii. Do czego jak zwykle bardzo zapraszamy i zachęcamy, powtarzając kolejny 
raz przyjęte motto – Ad maiorem musei gloriam!



Artykuły
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Tekst muzealny jako narzędzie angażowania 
publiczności muzealnej. W stronę nowego 

modelu komunikowania w muzeum

Wprowadzenie 

Wystawy i prezentowane na nich kolekcje są istotą każdego muzeum. Dla zwie-
dzających są one widocznym dowodem aktywności muzeum i głównym powodem 
odwiedzenia tej instytucji [Miller 2018: 167]. Współcześnie odwiedzający oczekują, 
że wystawa muzealna będzie prezentowała wysokiej jakości treści, będzie zapro-
jektowana w sposób wspomagający zwiedzanie (odpowiednie oświetlenie, miejsce 
na odpoczynek itd.) oraz zaoferuje szeroką gamę doświadczeń, które mogą stać 
się ich udziałem – od rekreacyjnych i towarzyskich przez edukacyjne po estetycz-
ne i odświętne [Kotler, Kotler, Kotler 2008: 302-303]. Jednym z elementów, który 
w znacznym stopniu wpływa na percepcję wizyty w muzeum, są teksty w postaci 
opisów i etykiet obecne w przestrzeni ekspozycyjnej. Wyzwaniem, przed którym 
stają muzealnicy to skonstruowanie takiego przekazu, dzięki któremu prezentowane 
obiekty nabiorą sensu, a jednocześnie będzie czytelny i atrakcyjny dla publiczności 
prezentującej szeroki przekrój społeczeństwa [Ravelli 2006: 3, Coxall 1991: 87]. 

Tekst towarzyszący wystawom stanowiący przedmiot zainteresowania w tym 
artykule, zyskuje coraz większą wagę w praktykach muzealnych ze względu na 
zmianę paradygmatu komunikowania się z publicznością, który obserwujemy na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Przyjmując tekst za centralny aspekt moich 
rozważań, zdaje sobie oczywiście sprawę, że analiza uchwyci jedynie część zło-
żonego obrazu. Muzeum komunikuje się bowiem z publicznością także poprzez 
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architekturę budynku, układ organizacyjny i dobór treści obecnych na wystawie, 
zawartość strony internetowej, katalogi i foldery, identyfikację wizualną, spotkania 
i wydarzenia edukacyjne, produkty dostępne w muzealnym sklepie itd. 

W tradycyjnym modelu muzeum odwiedzający był biernym odbiorcą komu-
nikatu skonstruowanego przez eksperta, obecnie zaś może przyjąć rolę aktywne-
go producenta znaczeń. Współczesne muzea podejmują wysiłki, by być bardziej 
komunikatywne i w sposób przyjazny prezentować wiedzę na ekspozycji, chociaż 
nadal nie ma jednoznacznej recepty, jak skutecznie projektować proces komunika-
cji, który dowartościowuje status publiczności. Impulsem, który przyczynił się do 
wzrostu zainteresowania muzealników językiem była rosnąca popularność wystaw 
tematycznych o nachyleniu edukacyjnym. Współczesne muzea sztuki również po-
dążają tym tropem – odrzucają mit spontanicznej percepcji dzieł sztuki na rzecz 
kontekstualnego opisu eksponatów. 

Celem artykułu jest przyjrzenie się, w jaki sposób polskie muzea prezentujące 
wystawy historyczne i sztuki wykorzystują teksty muzealne, by budować bardziej 
partnerskie relacje z publicznością, zapraszać ją do eksplorowania kolekcji oraz do-
puszczać do współtworzenia wiedzy. Przedmiotem zainteresowania są trzy wystawy 
stałe muzeów historycznych – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku1, Muzeum 
Emigracji w Gdyni2 oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN3, a także wystawy 
stałe i czasowe poświęcone sztuce po 1945 roku prezentowane w Muzeum Sztuki 
Współczesnej MOCAK w Krakowie4 oraz w Muzeum Śląskim w Katowicach5. Do 
analizy wybrałam etykiety, które opisują obiekty eksponowane na wystawach oraz 
komentarze wprowadzające do poszczególnych galerii. 

Tekst w przestrzeni muzealnej

Muzealnicy przykładają wagę do tego, żeby teksty były „czytelne” w dwóch wy-
miarach – wizualnej prezentacji oraz zrozumienia komunikatu [Ravelli 2006: 49], 
by publiczność mogła je czytać bez większego wysiłku fizycznego i intelektual-
nego. Zbudowanie czytelnego tekstu wiąże się z dokładnym przemyśleniem, kto 
i w jakich warunkach będzie czytał. Okoliczności towarzyszące zwiedzaniu nie 

 1  Materiał badawczy został zebrany w grudniu 2017 roku.
 2  Materiał badawczy został zebrany w grudniu 2017 roku.
 3  Materiał badawczy został zebrany w maju 2018 roku.
 4  Materiał badawczy został zebrany w lipcu 2018 roku. Analizie poddano wystawę stałą Kolek-
cja MOCAK-u oraz trzy wystawy czasowe Ojczyzna w sztuce, Friedrich Vordemberge-Gildewart. Do 
absolutu poprzez abstrakcję oraz Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart 2018.
 5  Materiał badawczy został zebrany w lipcu 2018 roku. Analizie poddano wystawę stałą Galeria 
sztuki polskiej po 1945 roku oraz wystawę czasową Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – 
Wróblewski – Wajda. 
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zawsze sprzyjają spokojnemu zapoznaniu się z opisami. Jak zauważa Eilean Hooper-
Greenhill, o często nieznanych nam rzeczach czytamy w biegu, dosyć zmęczeni, 
w tłumie, dodatkowo zdarza się też, że w obcym języku [Hooper-Greenhill 2004: 
125]. Publiczność nie może zostać przytłoczona zbyt obszernymi i szczegółowymi 
opisami – muzealnicy muszą powściągnąć chęć podzielenia się z publicznością 
całą wiedzą, jaką posiedli na dany temat. Paweł Machcewicz opisując proces two-
rzenia scenariusza wystawy głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
przyznaje, że opracowanie krótkich tekstów było dla całego zespołu historyków 
bolesnym procesem: „Po przygotowaniu kilkudziesięciostronicowych czy nawet, 
w niektórych przypadkach, kilkusetstronicowych scenariuszy, trzeba było napisać 
kilkuzdaniowy tekst wprowadzający, który będzie zrozumiały i interesujący dla 
przeciętnego widza, nie tylko z Polski” [Machcewicz 2017: 104]. Podręczniki dla 
autorów tekstów muzealnych czy wewnętrzne wytyczne poszczególnych instytucji 
detalicznie regulują, ile słów powinien liczyć tytuł wystawy, podpis towarzyszący 
obiektom, czy wiersz w kolumnie tekstu [np. Writing Effective… 2006]. Przewodnik 
dla muzealników w amerykańskim Smithsonian podaje 27 zasad konstruowania 
przyjaznego w odbiorze tekstu (z uwzględnieniem wielkości czcionki, jej kroju, 
interlinii, marginesów, odpowiedniej wysokości na jakieś tabliczki z tekstem po-
winny wisieć itd.). W instrukcji dla autorów przygotowujących opisy w londyńskim 
Muzeum Wiktorii i Alberta zachęca się, by trzymać się zasad zaproponowanych 
w 1946 roku przez Georga Orwella. Szczególne znaczenie dla czytelności tekstu 
w kontekście muzealnym mają dwie reguły: „nigdy nie używaj strony biernej, jeśli 
można zastosować stronę czynną” oraz „nigdy nie używaj wyrażeń obcojęzycznych, 
naukowych słów lub żargonu, jeśli znasz potoczny odpowiednik”. Strona czynna jest 
bardziej autentyczna i dynamiczna [Trench 2013: 36], co sprawia, że publiczności 
łatwiej nawiązać osobisty związek z konkretnymi artefaktami i samą tematyką 
wystawy oraz pozwala powiązać doświadczenie muzealne z innymi wymiarami 
życia [Hooper-Greenhill 2004: 119, 131]. 

Muzealnicy i badacze są zgodni co do tego, że tekst powinien być krótki, uroz-
maicony grafiką, odpowiednio oświetlony [Ravelli 2006: 64-65, Miglietta, Pace, 
Boero 2011: 210]. Nadużywanie specjalistycznych pojęć wyklucza część publiczno-
ści z aktywnego partycypowania w doświadczeniu muzealnym [Coxall 1991: 87]. 
Zwiedzający przeciętnie czytają około 20% komentarzy i opisów dostępnych na 
wystawie, na każdy tekst poświęcają średnio dwie sekundy, co pozwala im przeczytać 
nieco ponad 20 słów. Najczęściej czytane są opisy obiektów, zaś najrzadziej teksty 
nienawiązujące bezpośrednio do konkretnych artefaktów. Dodanie tytułu znacz-
nie zwiększa zainteresowanie publiczności opisem [Writing Effective… 2006: 3]. 
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Wnioski płynące z niektórych badań realizowanych wśród odwiedzających muzea 
nie są jednoznaczne. Wyniki wskazują między innymi, że publiczność nie czyta 
napisów w ogóle [Miglietta, Pace, Boero 2011: 209], czyta, ale wybiórczo [Hooper-
Greenhill 2004: 136, Luke, Stein 2006: 9], koncentruje swoją uwagę jedynie na 
tytułach [Miglietta, Pace, Boero 2011: 209], preferuje doświadczenia wizualne i do 
komentarzy sięga w ostateczności [Spock 2015: 386]. Powyższe uwagi świadczą, że 
nie jest łatwo przyciągnąć uwagę publiczności do opisów obecnych w przestrzeni 
wystawienniczej, zaś ich konstruowanie w dużym stopniu pozostaje sztuką niż 
rzemiosłem. Z myślą o doskonaleniu warsztatu pisarskiego i dzieleniu się dobrymi 
przykładami American Alliance of Museums od 2009 roku organizuje międzyna-
rodowy konkurs na najwyższej jakości tekst muzealny 6. 

Strategie komunikacyjne obecne w polskich muzeach.  
Analiza materiału badawczego 

Analiza tekstów obecnych na wystawach – historycznych oraz sztuki po 1945 roku – 
w pięciu polskich instytucjach wykazała, że w większości przypadków muzealnicy 
podejmują różne praktyki, by komentarze towarzyszące ekspozycjom były bogate 
w informacje, a zarazem interesujące dla publiczności i budzące ich zaangażo-
wanie w prezentowaną opowieść. W tekście koncentruję się na opisie tylko czte-
rech strategii – jestem świadoma, że spektrum działań podejmowanych w tym 
zakresie jest o wiele szersze. Moją intencją nie była analiza każdej z wystaw jako 
integralnej całości. Analizuję wybrane teksty – bardziej opisowe lub odnoszące 
się do konkretnych obiektów – które traktuję jako wskaźniki różnych sposobów 
komunikowania się z publicznością, nie są więc one reprezentatywne dla poszcze-
gólnych wystaw. 

1. Pierwsza strategia polega na wykorzystaniu tytułu, by przyciągnąć uwagę 
publiczności. Tytuły na panelach wprowadzających do poszczególnych części 
wystawy stałej w Muzeum II Wojny Światowej zbudowane są z dwóch części – ta 
ostatnia jest opisowa, natomiast część pierwsza jest bardziej angażująca. W tym 
celu autorzy wystawy stawiają znaki zapytania (Pokój za wszelką cenę? Konflikty 
ideologiczne i załamanie się systemu wersalskiego), wykrzykniki (A więc wojna! Pol-
ska wojna obronna we wrześniu 1939 r.), używają mocnych słów (Wojna bez litości. 
Zbrodnicze metody prowadzenia działań zbrojnych). Natomiast tytuły paneli, które 
prezentują wydarzenia od zakończenia wojny są tak skonstruowane, by zmusić 
widza do zastanowienia się, czy koniec wojny faktycznie oznaczał koniec dramatu 

 6 http://aam-us.org/about-us/grants-awards-and-competitions/excellence-in-label-writing 
[odczyt: 07.09.18].

http://aam-us.org/about-us/grants-awards-and-competitions/excellence-in-label-writing
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dla wszystkich. Druga część tych tytułów ma wzbudzić wątpliwości – podkreślają 
problemy, nie dają jednoznacznych ocen, wskazują różne emocje towarzyszące 
zakończeniu działań wojennych, a tym samym dają przestrzeń do podjęcia próby 
wypracowania własnej interpretacji historii (Koniec wojny. Radość, rozczarowanie 
i rozpacz towarzyszące zakończeniu działań wojennych; Po wojnie. Tragiczny bilans 
konfliktu, rozliczenia i powojenna przebudowa Europy; Po obu stronach żelaznej 
kurtyny. Długotrwałe skutki II wojny światowej 1945-1989). 

Tytuły w Muzeum Historii Żydów Polskich, które towarzyszą części wysta-
wy prezentującej gminę żydowską mają postać krótkich pytań, które mogą się 
nasunąć każdemu zwiedzającemu zainteresowanemu codziennym życiem XVII-
wiecznej społeczności żydowskiej. Publiczność może zatem dowiedzieć się Kto 
mógł zamieszkać w gminie?, Kto rozsądzał spory?, Dlaczego zakazywano drogich uczt 
i strojów?, a także Kto dbał o czystość i bezpieczeństwo? czy Jaka była najcięższa 
kara?. Skonstruowanie tytułów w formie pytań wzbudza ciekawość i zachęca do 
eksplorowania tematu. 

2. Kolejna strategia obecna na wystawach historycznych, która sprzyja do-
świadczaniu ciągłości z przeszłością, to wzbogacanie komentarzy o słowa, które 
wywołują wśród publiczności określone emocje. Teksty wprowadzające do kolej-
nych części wystawy w Muzeum II Wojny Światowej pełnią funkcję edukacyjną. 
Ich celem nadrzędnym jest przedstawienie w jak najbardziej skondensowany 
sposób najważniejszych faktów związanych z konkretnym zagadnieniem. Au-
torzy wychodzą jednak poza czysto naukowy, suchy opis wydarzeń i wzbogacają 
teksty o wymiar emocjonalny. Wykorzystują słowa, które automatycznie budzą 
u widzów pozytywne lub negatywne skojarzenia (np. wolność, godność, zbrod-
nia, zbrodniarz, ludobójstwo, zmuszać, zgładzić) lub dla wzmocnienia przekazu 
stosują wartościujące przymiotniki i przysłówki [Lisowska-Magdziarz 2006: 89] 
(np. niewyobrażalne okrucieństwa i zbrodnie, potężna artyleria, brutalny terror, 
segregacja rasowa, masowe egzekucje, krwawe represje, zbrodnicze ideologie, 
dramatyczne decyzje, agresywna propaganda). Taki zabieg stylistyczny prezen-
tuje określoną interpretację przeszłości, a przez to kształtuje podejście widza do 
historii. Ponadto autorzy posługują się stroną czynną, aby w jeszcze większym 
stopniu zaangażować widza w prezentowaną historię poprzez wskazanie pod-
miotu odpowiedzialnego za konkretne wydarzenia (np. „Opór ekspansji Hitlera 
stawiła dopiero Polska”, „Niemcy bombardowali i ostrzeliwali bezbronne miasta 
i kolumny uchodźców, mordowali jeńców wojennych oraz polskich i żydowskich 
cywilów”, „Sojusznicy Polski (…) nie podjęli (…) ofensywy”, „Niektórzy ludzie 
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podejmowali współpracę z wrogiem”, „Radzieccy zbrodniarze wojenni nigdy nie 
stanęli przed sądem”).

3. Tekst na ekspozycji nie musi jedynie opierać się na słowach muzealni-
ka [Hooper-Greenhill 2004: 120]. Wplecenie w narrację fragmentów opowieści 
świadków pozwala publiczności zanurzyć się w opowiadaną historię i wczuć się 
w emocje osób uczestniczących w prezentowanych wydarzeniach. Uwzględnie-
nie w scenariuszu wystawy wypowiedzi osób prezentujących różne profesje, 
pochodzenie czy poglądy polityczne dodatkowo zderza odwiedzających z szero-
kim wachlarzem opinii i odmiennych punktów widzenia. Z taką sytuacją mamy 
na przykład do czynienia na wystawie stałej w Muzeum POLIN, gdzie miejsce 
w historii zapewniono: „żydowskim kupcom, uczonym i artystom z danej epoki. 
Rabinom, gospodyniom domowym, politykom, kronikarzom i rewolucjonistom. 
Tym, którzy zginęli i tym, którzy przetrwali”7.

Cytaty mogą stanowić główną treść opisu lub stanowić dopowiedzenie czy 
ilustrację słów muzealników. Pierwszy sposób wykorzystania cytatów odnajdu-
jemy w Muzeum Emigracji w części ekspozycji opowiadającej o masowych mi-
gracjach na przełomie XIX i XX wieku. Fragmenty listów stanowią uzasadnienie 
dla obiektów zaprezentowanych w części wystawy pokazujące zawartość bagażu 
wyjeżdżających. Nadawcy listów doradzali swoim bliskim, by w podróż zabrali 
żywność, ubrania i pościel, naczynia kuchenne, dewocjonalia, lekarstwa na cho-
robę morską oraz niezbędne różności. Na przykład przedstawione na ekspozycji 
patelnie, garnki sztućce i metalowe kubki zilustrowane są słowami Adama La-
budy, który pisał do szwagra: „Zabierzcie (…) drobiazgi kuchenne, także garnki, 
bo tutaj są bardzo drogie”. 

W Muzeum POLIN w galerii dotyczącej Zagłady głos oddano bezpośrednim 
uczestnikom wydarzeń, by dobitnie pokazać skalę szykan, jakich doznawali Żydzi 
w czasie II wojny światowej – upokarzania, znakowania, prac przymusowych, 
separacji oraz grabieży. Zdecydowano się jednak na przedstawienie prześlado-
wań w bardzo ascetyczny sposób – każdą formę opresji zilustrowano za pomocą 
tylko jednego, bardzo krótkiego, ale dojmującego cytatu. Na przykład dramat 
grabieży oddają słowa Władysława Szpilmana („Mieszkania Żydów coraz częściej 
nawiedzały niemieckie bandy, grabiąc co się dało, wywożąc samochodami me-
ble”), zaś uczucia towarzyszące znakowaniu publiczność poznaje dzięki zapiskom 
z pamiętnika Aleksandry Sołowiejczyk-Guter („Jakie straszne jest uczucie, gdy 
pierwszy raz trzeba wyjść na ulicę z «łatą» na plecach. Wydaje mi się, że wszyscy 
się na mnie patrzą, że wszyscy ze mnie szydzą”). 

 7 http://www.polin.pl/pl/wystawa-stala [odczyt: 04.09.18].

http://www.polin.pl/pl/wystawa-stala
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Podobna zasada polegająca na użyciu indywidualnych wspomnień do zbudo-
wania historii, a więc opowieści wychodzącej poza jednostkowe doświadczenie, 
została wykorzystana w galerii Wyzwania nowoczesności (1772–1914), gdzie od-
wiedzający śledzi między innymi żydowskie obyczaje ślubne. Kompilacja cytatów 
różnych osób pozwala publiczności poznać zwyczaje związane z ceremonią ślubną 
oczami jej bohaterów. Mamy tutaj do czynienia z drugim modelem wykorzysty-
wania cytatów, gdyż wspomnienia uczestników żydowskich ślubów przeplatają 
się z komentarzami autorów wystawy. Przykładowo etykieta, która towarzyszy 
świecznikom szabasowym z XIX jest następująca: 

Na uczcie weselnej badchan (wodzirej) okrzykami wzywał gości, by ofiaro-
wali młodej parze gościńce. „Matka pana młodego, najcenniejsza perła Żydów… 
daruje swemu ukochanemu synowi i jego wzniosłej królowej świecznik. Lecz ten 
świecznik nie wydaje się być z mosiądzu, on jest ze srebra. Próba… nie można 
znaleźć próby. Ten dowcip wzbudził ogólny śmiech” – wspominał Grigorij Bogrow. 
Wśród podarunków dla nowożeńców najczęstszymi były świeczniki szabasowe, 
lampki chanukowe, złote monety, srebrne łyżki i biżuteria. 

Osobista relacja z uczty weselnej pozwala publiczności wyobrazić sobie, jak 
to wydarzenie wyglądało, jaka panowała na nim atmosfera, natomiast autorskie 
słowa twórców wystawy przynoszą wiedzę na temat typowych prezentów ślub-
nych. Zaprezentowany w gablocie obiekt jest więc pretekstem do przekazania 
szerszej wiedzy na temat zwyczajów weselnych. 

Celem każdego muzeum jest pokazanie historii oficjalnej, ale obecne w prze-
strzeni wystawienniczej historie jednostkowe pozwalają odwiedzającym nawią-
zać bardziej osobistą, empatyczną więź z przeszłością. Podążanie za opowieścią 
konkretnej osoby – szczególnie jeśli ma postać narracji pierwszoosobowej – daje 
bezpośredni dostęp do intymnych myśli i uczuć. Taki pomysł wykorzystano w Mu-
zeum Emigracji w galerii Z galicyjskiej chaty do Ameryki. Historia podróży rodziny 
Sikorów z galicyjskiej wsi Chmielnik do Chicago w 1901 roku została opowiedziana 
słowami najstarszej córki, Hanki. Na opowieść składa się 9 paneli rozmieszczonych 
w całej galerii, które szczegółowo prezentują poszczególne etapy podróży. Historia 
zaczyna się w rodzinnej wsi narratorki, kiedy ojciec podejmuje decyzję o emigra-
cji, a kończy w Chicago, gdy rodzina znajduje mieszkanie i pracę. O tym, że są to 
losy rodziny fikcyjnej zwiedzający dowiaduje się dopiero na końcu ekspozycji. 
Muzealnicy – jak czytamy w ostatnim panelu – wykorzystali fragmenty „losów 
setek tysięcy polskich emigrantów, których bieda i chęć lepszego życia zmusiły 
do wyjazdu do Ameryki, Brazylii, Argentyny… Inspiracją dla tej historii były losy 
Wawrzyńca i Zofii Sikorów oraz ich rodziny, która wyemigrowała pod koniec XIX 
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wieku do Ameryki”. Zabieg ten dał muzealnikom możliwość przedstawienia hi-
storii emigracji za pomocą pojęć bliskich zwiedzającym. Historia pozwala wczuć 
się w emocje bohaterów podróży, gdyż narratorka dzieli się uczuciami, obawami, 
lękami i tęsknotami, jakie towarzyszyły wyprawie oraz pierwszym latom pobytu 
w Ameryce (np. „Najbardziej płakał Antek, który musiał zostawić ukochanego psa”, 
„Czuliśmy się jak przestępcy pilnowani na każdym kroku”, „Już w trakcie wcho-
dzenia po trapie najmłodsze dzieci zaczęły płakać ze strachu”, „Tatę zachwyciły 
ogromne budynki”, „Jednocześnie przerażał nas hałas”, „Ojciec był szczęśliwy”, 
„I tylko czasem brakowało nam zapachu koszonego zboża”). 

Opowieść Hanki nie ogranicza się do samej wyprawy. Perspektywa uczestnika 
podróży pozwala muzealnikom przemycić do opowieści historię dnia powszedniego, 
historię od dołu [Assmann 2008: 67], która koncentruje się na okolicznościach na 
ogół umykających oficjalnemu dyskursowi historycznemu porządkującemu naj-
ważniejsze fakty i ustalającemu relacje przyczynowo-skutkowe. Tymczasem relacja 
Hanki przybliża życie przeciętnej chłopskiej rodziny. W bezpośredni sposób ukazuje 
jej codzienne troski związane z dokuczliwą biedą, np. 

Mój ojciec, Jan Sikora, gospodarował na czterech morgach. Mimo że 
ciężko pracował, to z piątym krzyżykiem na karku nie był w stanie wy-
żywić naszej rodziny. Jedna krowa, która dawała mało mleka i cztery 
owce – to wszystko, co mieliśmy. Ojciec coraz częściej mówił, że mój 
najmłodszy braciszek, Antoś, może nie przeżyć kolejnej zimy.

i trudności związane z podróżą do Ameryki, np.

Pod pokładem były ogromne sale z piętrowymi pryczami. Mieliśmy 
sporo szczęścia, bo nie dla wszystkich starczyło łóżek. (…) Mama 
wstydziła się męskich spojrzeń, bała się o dobytek i dzieci, a zwłasz-
cza o mnie, bo zaczepiali mnie obcy. 

Umieszczenie prezentowanych faktów historycznych w kontekście doświadczeń 
życia codziennego konkretnej, znanej z imienia osoby w większym stopniu an-
gażuje widzów w prezentowaną opowieść o przeszłości. Cytatami uczestnika 
wydarzeń posłużyli również autorzy wystawy w Muzeum II Wojny, gdy projekto-
wali fragment ekspozycji na temat oblężenia Leningradu. W tekście wprowadza-
jącym do galerii Wojna bez litości czytamy między innymi: „Zagłodzono milion 
mieszkańców okrążonego przez Niemców Leningradu”. Wykorzystane fragmenty 
prawdziwego pamiętnika dwunastoletniej Tani Sawiczewej konfrontują odwie-
dzającego z okrucieństwem i beznadziejną sytuacją cywilów w czasie działań 
wojennych z perspektywy dziecka. Ilustrują mechanizm wikłania bezbronnych 
osób w okrutną machinę wojenną. Tania notuje daty śmierci wszystkich swoich 
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bliskich – „Żenia zmarła 28 grudnia o godz. 12.30 rano 1941 roku”, „Babcia zmarła 
25 stycznia o godz. 3 w dzień 1942 roku”, „Wujek Wasia umarł 13 kwietnia o godz. 
2 w nocy 1942 roku” – i w końcu ostatni wpis: „Sawiczewiczowie umarli. Umarli 
wszyscy. Została tylko Tania”. Krótkie, przejmujące słowa nastoletniej Tani nie 
mogą pozostawić publiczności obojętnej na jej los. Autorzy koncepcji wystawy nie 
ograniczyli się jedynie do wzbudzenia silnych emocji u zwiedzających, każdy wpis 
Tani został opatrzony komentarzem, który wyjaśnia dlaczego jej bliscy zmarli. 
Przykładowo informacja o śmierci babci Tani została uzupełniona następująco: 
„W styczniu 1942 roku babci Tani lekarze postawili diagnozę dystrofia III stopnia, 
wymagająca natychmiastowej hospitalizacji. Babcia odmówiła, chcąc pozostać 
z rodziną. Jej śmierć rodzina zgłosiła dopiero po pięciu dniach, by móc wykorzy-
stać kartki żywnościowe zmarłej”. 

Dodanie opisu historycznego zapewnia publiczności szerszy obraz prezen-
towanych zagadnień, ponieważ pamięć indywidualna jest wybiórcza, podatna 
na zniekształcenia, koncentruje się na wybranych zdarzeniach, pomijając inne. 
W tym przypadku mikrohistoria i historia oficjalna dopełniają się nawzajem. 
Z jednej strony, tekst naukowy wyjaśnia niedopowiedzenia czy niejasności, które 
mogą się pojawić na przykład w trakcie lektury notatek Tani. Ta praktyka zastała 
też zastosowana w przedstawionej wcześniej fikcyjnej podróży rodziny Sikorów. 
Zwiedzający znajdzie rozwinięcie słów Hanki w innych – akademickich – tekstach 
obecnych w galerii. Na przykład narratorka zdaje relację, jak tuż przed wypły-
nięciem z portu w Bremie „lekarz badał każdemu wzrok, słuch i oglądał skórę”, 
natomiast nie podejmuje próby wyjaśnienia tego zachowania. Dopiero komentarz 
historyczny na planszy obok naświetla publiczności cel postępowania: 

Jeśli emigranci nie zostali wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych, towa-
rzystwa przewozowe były zobowiązane odwieźć ich na własny koszt do Europy. 
Dlatego starały się ograniczyć ryzyko, dokonując pierwszej selekcji wyjeżdżają-
cych. Dyskwalifikującymi przypadłościami były: egipskie zapalenie oczu (jaglica), 
wirusowe zapalenie spojówek, owrzodzenia i wysypki, kołtun, epilepsja, zanik 
mięśni i choroby psychiczne. 

Z drugiej strony, interpretacja świadka pozwala w pełni zrozumieć fakty hi-
storyczne. Przykładowo, komentarze historyczne sugerują, że podróż koleją była 
wówczas w miarę komfortowa: „Gęsta sieć kolejowa umożliwiała sprawną podróż 
do głównych portów, z których odpływały statki do obu Ameryk, jednocześnie 
skracając jej czas do 3-4 dni”. Tymczasem relacja Hanki podkreśla niedogodności: 
„Na dworcu wpakowano nas do wagonów IV klasy. Były tam tylko ławy dookoła 
ścian, i to wszystkie zajęte, więc siedzieliśmy na walizkach. (…) Najbardziej do-
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skwierały mi duchota i pragnienie. Woda szybko się skończyła”. Opis podróży 
z perspektywy świadka każe publiczności spojrzeć na jakość infrastruktury 
komunikacyjnej z większym dystansem.

4. Ostatnią strategia, jaką chcę wyróżnić, to konstruowanie tekstów, które 
umieszczają prezentowany obiekt w szerszym kontekście. Opowiadana historia 
wychodzi wówczas poza ramy określone przez sam artefakt. Wiele przykładów 
takiej praktyki przynosi wystawa w Muzeum II Wojny Światowej. Zwykłe na pozór 
przedmioty, jak figury szachowe z obozu Gusen, czy miska obozowa z Dachau są 
punktem wyjścia do wyjaśnienia reguł kierujących życiem więźniów – „Miska (…) 
dla więźnia jednym z najważniejszych przedmiotów. Jeśli jej nie otrzymał, zgubił 
ją lub została mu skradziona, musiał ją ponownie zdobyć lub wykonać samemu”, 
natomiast „Posiadanie figur szachowych świadczyło o wysokiej pozycji więźnia 
w obozie (…). Wygrane partie mogły zapewnić dodatkowe jedzenie, tytoń czy po 
prostu uznanie ze strony innych więźniów”. Teksty ilustrujące eksponowane na 
wystawie mundury przynoszą informacje nie tylko na temat samego ekwipunku 
wojskowego, co wydaje się szczególnie istotne dla tych zwiedzających, którzy nie 
są znawcami i miłośnikami militariów. Mundur Związku Dziewcząt Niemieckich 
opatrzony jest komentarzem, że od 1936 roku wszystkie dziewczęta w wieku od 
10. do 18. roku życia miały obowiązek przynależenia do organizacji podporząd-
kowanych NSDAP, których celem było „wychowanie w duchu nazistowskim, 
a także wpojenie dziewczętom tradycyjnie pojmowanej roli kobiety. Miały one 
stać na straży «czystości niemieckiej krwi», rodzić i wychowywać dla Führera 
wojowników”. Autorzy wskazują opresję, której poddawane były młode kobiety. 
Natomiast etykieta towarzysząca mundurowi Oddziałów Szturmowych NSDAP 
(SA) głosi, że „przystąpienie do SA było drogą awansu społecznego”. Tego typu 
komentarze kierują uwagę publiczności poza aspekt czysto militarny. 

Umieszczenie dzieła sztuki w szerszym kontekście społecznym ułatwia 
realizację funkcji edukacyjnej w muzeach prezentujących sztukę najnowszą. 
Analiza tekstów w MOCAK-u wskazuje, że kuratorzy przykładają wielką wagę do 
jak najpełniejszego opisu dzieła sztuki. Prace obecne na wystawach wykonane są 
w wielu technikach i dotykają licznych problemów współczesnego świata – po-
litycznych, społecznych, ekonomicznych, trudno więc założyć, że zwiedzający 
będzie doskonale zorientowany we wszystkich zjawiskach współczesnego świata. 
Dlatego każdemu obiektowi – oprócz podstawowych informacji, na które składają 
się imię i nazwisko artysty, rok urodzenia, miejsce pochodzenia/zamieszkania, 
tytuł pracy, rok powstania pracy – towarzyszy rozbudowany opis. Publiczność 
lepiej znająca sztukę może ograniczyć się do krótkiej, zestandaryzowanej metryki 
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na temat konkretnego dzieła sztuki, natomiast dla pozostałych zwiedzających 
pogłębione teksty stanowią rodzaj przewodnika po świecie sztuki współczesnej. 
Teksty zawierają wskazówkę, jak interpretować dane dzieło, np. „Tytuł podkreśla 
dziecięcą, często nawet bezrefleksyjną wiarę we własne możliwości”8, „Forma 
znaczków pocztowych ma kojarzyć się z funkcjonowaniem twórców w obiegu 
sztuki”9. Tropy interpretacyjne mogą być też bardziej rozbudowane, jak na przy-
kład w przypadku instalacji niemieckiej artystki Louisy Clement zatytułowana 
Transformacyjne cięcie10. Tekst w komentarzu krok po kroku wprowadza widza 
w sens pracy. Wyjaśnia z czego jest wykonana: „Instalacja jest wykonana z ma-
teriału powstającego po dezaktywacji broni chemicznej – sarinu (…) Materiał ten 
został użyty w okolicach Damaszku 21 sierpnia 2013 roku”, jak publiczność może 
ją odebrać: „Czarne kamienie pozbawione informacji na temat pochodzenia są 
intrygująco piękne”, skąd się wziął pomysł na realizację: „Artystka natrafiła na 
informacje o nim, przeglądając doniesienia o wojnie w Syrii” i w końcu, jaki jest 
jej cel: „historia ujawnia jednak brutalną prawdę o konflikcie zbrojnym, którego 
ofiarą była ludność cywilna. Praca odnosi się zatem do wydarzeń spychanych 
najchętniej na margines naszej świadomości”. Autorzy komentarzy nie obawiają 
się, że opisy mogą się wydawać zbyt banalne, każdej pracy poświęcają tyle samo 
uwagi i miejsca. Jeśli jakieś zagadnienie może budzić wątpliwości zwiedzających 
lepiej zawczasu je wyjaśnić. Stąd widz odnajdzie na wystawie objaśnienia specjali-
stycznych pojęć (artystka „pracuje głównie w technice taksydermii (preparowanie 
i wypychanie martwych zwierząt)”11), słów pochodzących z obcego języka („Tytuł 
jego reliefów oznacza po chińsku ścieżkę”12), a nawet charakterystykę miejsc 
ważnych dla znaczenia dzieła („Materiał do tej realizacji (…) artysta zbierał na 
Campo di Fiori, placu w centrum Rzymu, na którym od XIX wieku znajduje się 
targ z owocami i kwiatami”13).

Proponowany sens dzieł sztuki nie zawsze ma charakter twierdzeń, kurato-
rzy często posiłkują się hipotezami, pozostawiając publiczności wybór sposobu 
interpretacji, np. „Pracę możemy odczytywać jako symbol kruchości ludzkiego 
ciała”14 lub „Przestrzeń pawilonu można uznać za próbę wykreowania fizycznego 

 8  Sofie Muller, 1974, Belgia, Ślepa wiara, 2010/2017.
 9  Pola Dwurnik, 1979, Polska/Niemcy, Młodzi malarze krakowscy, 2008.
 10  Louisa Clement, 1987, Niemcy, Transformacyjne cięcie, 2015.
 11  Deborah Sengl, 1974, Austria, I cięcie! 2012.
 12  Lee Seung-Hee, 1963, Korea Południowa, Tao, 2014.
 13  Krzysztof M. Bednarski, 1953, Polska, Włochy, Ogród owoców zapomnianych dla Tonina Gu-
erry, 1998.
 14  Daniel Arshman, 1980, USA, Połamana figura ze stali, 2015.
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doświadczenia, które byłoby rodzajem odpowiednika słowa z tytułu pracy”15. 
W sytuacji gdy kuratorzy uznają, że postać samego artysty wpływa na zrozumienie 
i odbiór dzieła, towarzyszący mu komentarz zawiera dodatkowe informacje. Mogą 
one sytuować twórcę w kontekście jego innych prac („Rzeźby Sofie Muller często 
inspirowane są dzieciństwem”16, „Dzieło w przewrotny sposób, charakterystyczny 
dla całej twórczości Kintery, odnosi się do szaleństwa na punkcie pieniędzy”17) 
lub dotyczyć jego kraju pochodzenia/zamieszkania („Artysta, Palestyńczyk, 
mieszka w Tamrze w Izraelu. (…) Praca może nawiązywać do konfliktu, który cały 
czas toczy się w miejscu zamieszkania Ahmeda Canaana”18, „Urodzony w Iranie 
i wychowany w Wielkiej Brytanii artysta jest obciążony podwójnym dziedzictwem 
kulturowym”19). 

W tekstach obecnych na wystawie stałej MOCAK-u kuratorzy unikają for-
mułowania jakichkolwiek ocen, komentarze nie są nakierowane na wzbudzanie 
emocji. Dostarczają zainteresowanemu widzowi pakiet informacji, by nie czuł 
się zagubiony, a jednocześnie zmuszają do refleksji i wyrobienia sobie własnego 
zdania na temat prezentowanych dzieł sztuki. Polityka przygotowywania rozbu-
dowanych opisów nie jest jednak strategią realizowaną we wszystkich muzeach 
prezentujących sztukę po 1945 roku. Nadal w przestrzeni muzealnej spotkać się 
możemy z bardzo podstawowymi opisami dzieł, które kierują swój przekaz do 
osób z wysokim poziomem kapitału kulturowego i/lub pozostawiają przestrzeń 
do spokojnej kontemplacji sztuki. Taką politykę projektowania opisów towarzy-
szących dziełom sztuki przyjęło Muzeum Śląskie20. Na przykład w przestrzeni 
wystawy stałej Galeria sztuki polskiej po 1945 roku muzealnicy komunikują się 
z publicznością za pomocą trzech rodzajów tekstów – krótkim wprowadzeniem 
do tematu wystawy, wskazówkami na podłodze oraz opisami konkretnych obiek-
tów. Tekst wprowadzający umieszczony jest na dużym panelu, co sprawia jest, 
że widoczny dla zwiedzających. Muzealnicy przybliżają widzom specyfikę sztuki 
polskiej po 1945 roku akcentując rolę „twórców dobrze znanych, ale też tych 
mniej rozpoznawalnych, zasługujących na uwagę i zainteresowanie”. Z imie-
nia i nazwiska zostali jednak wymienieni tylko ci „mający znaczący wpływ na 
kształt i rozwój powojennej sztuki polskiej”. Widz wchodzący na wystawę otrzy-

 15  Stanisław Dróżdż, 1939-2009, Polska, Między, 1977/2004.
 16  Sofie Muller, 1974, Belgia, Ślepa wiara, 2010/2017.
 17  Krištof Kintera, 1973, Czechy, I see I see I see, 2009.
 18  Ahmad Canaan, 1965, Izrael, Opór, 1993/2015.
 19  Kourosh Salehi 1963, Iran/Zjednoczone Emiraty Arabskie, z serii Wieczne teraz, 2016.
 20  Trzeba podkreślić, że dotyczy to tylko wystaw poświęconych sztuce – wystawy historyczne 
(np. Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów) czy przestrzenie edukacyjne (np. Na tropie 
Tomka) są skonstruowane inaczej.
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muje zatem pakiet nazwisk najważniejszych – kanonicznych z punktu widzenia 
muzealników – artystów, których prace znajdują się w kolekcji muzealnej. Dla 
widzów nieobeznanych ze sztuką współczesną jedyną pomocą w interpretacji 
eksponatów mogą być słowa, że galeria „Zawiera przykłady podejmowania przez 
artystów prób samookreślenia się w kontekstach: historycznym, estetycznym, 
światopoglądowym lub socjologicznym”. Zagadnienie to nie zostaje jednak szerzej 
wyjaśnione, podobnie jak hasła wypisane na podłodze, np. Idea w sztuce – system, 
Idea w sztuce – ciało, Analiza i synteza, których zadaniem jest uporządkowanie 
przestrzeni ekspozycyjnej. 

Opisy konkretnych dzieł sztuk w Muzeum Śląskim skonstruowane są we-
dług następujące schematu – imię i nazwisko twórcy, data urodzenia/śmierci, 
tytuł pracy, data powstania, technika, ewentualnie proweniencja. Dziełom nie 
towarzyszą żadne dodatkowe informacje. Przykładowo: 

Urszula Broll (1930-)   Aleksander Kobzdej (1920-1972)
Bez tytułu, lata 60. XX wieku  Scena alegoryczna, 1961
technika własna, kolaż, olej, płótno olej, płótno

Wybrana przez Muzeum Śląskie strategia konstruowania napisów wpisuje się 
w sposób budowania przestrzeni ekspozycyjnej w tradycyjnym modelu muzeum 
sztuki, gdzie wymowa dzieła nie była zakłócana dodatkowymi informacjami. 
Tymczasem, jak wskazują na przykład wyniki badań przeprowadzone przez ame-
rykańskie muzeum sztuki współczesnej Walker Art Center, komentarz kuratora 
w znacznym stopniu wpływa na wzrost zainteresowania publiczności danym 
dziełem sztuki. Informacje na temat życia artysty, jego procesu tworzenia i in-
spiracji pozwalają spojrzeć na dzieło w całkiem nowy sposób, każda dodatkowa 
wskazówka to okazja do odkrycia przez zwiedzającego niedostrzegalnych do-
tychczas sensów i znaczeń [Luke, Stein 2006: 26-27]. 

Podsumowanie 

Treść komunikatów muzealnych jest równie ważna, jak eksponowane na wystawach 
obiekty. Słowa strukturyzują doświadczenia muzealne publiczności – zachęca-
ją do eksplorowania kolekcji lub onieśmielają, podpowiadają sensy oglądanych 
dzieł lub otaczają je tajemnicą [Hooper-Greenhill 2004: 139]. Analiza tekstów 
towarzyszących wybranym polskim wystawom historycznym i sztuki wskazuje, 
że w większości przypadków muzea stają się coraz bardziej otwarte dla publicz-
ności – również w wymiarze językowym. Muzealnicy przykładają wielką wagę do 
skonstruowania rozbudowanych komentarzy, które mają być czytelne nie tylko dla 
osób prezentujących wysoki poziom kapitału kulturowego i znawców konkretnego 
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tematu, ale dla wszystkich, którzy przekroczyli próg muzeum. Na podstawie zgro-
madzonego materiału empirycznego wyróżniłam cztery strategie podejmowane 
przez muzealników, które mają na celu przykuć uwagę gości i zaangażować ich 
w proces poznawania. Przywołane kategorie nie są rozłączne – w konkretnym tek-
ście można wykorzystać kilka strategii. Po pierwsze, odpowiednio skonstruowany 
tytuł, który wzbudza zainteresowanie oraz zachęca do przyjrzenia się obiektowi 
i zapoznania się z opisem. Po drugie, zaangażowanie w narrację poprzez używanie 
strony czynnej oraz słów, które wzbudzają określone emocje. Po trzecie, sięganie 
do cytatów, które sprawiają, że publiczność zanurza się w opowiadaną historię, 
odczuwa empatię. Po czwarte, osadzenie obiektu w szerszym kontekście kultu-
rowym, co pozwala zwiedzającym odnieść prezentowane zjawiska do uprzednio 
posiadanej wiedzy. Wykorzystanie wskazanych rozwiązań umożliwia muzeum 
nawiązanie relacji z publicznością prezentującą szeroki przekrój społeczny, stwarza 
warunki skłaniające do refleksji oraz oferuje wiele możliwych reakcji na wystawę. 
Omówione strategie można również potraktować jako wskaźnik zmiany statusu 
publiczności w przestrzeni muzealnej – muzea w coraz większym stopniu starają 
się traktować odwiedzających jak partnerów w procesie komunikacji. 
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Elżbieta Nieroba

Written Language in Museum as a Way of Engaging its Audience. 
Towards a New Museological Approach to Communication

Texts on labels are important because they form the main component of a museum’s com-
munication model. The aim of this paper is to present and analyze how museums use texts 
to stimulate active involvement of their visitors. Their conclusions, based on analyses 
of museum texts in historical and art exhibitions, are as follows: museums use catchy 
titles to draw visitors’ attention; museums use active voice and emotive words to build 
more personal comment; museums use quotations to build connection between people 
and objects or history; museums place objects in cultural context. This analysis shows the 
process of transformation of museological approach to communication. Museums try to 
treat visitors like a partner.

Keywords: written language in museum, museum, audience, communication
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Wartość czy ułomność? Kopie i rekonstrukcje 
w zbiorach etnograficznych

Obecnie, wraz z upowszechnieniem się ekspozycji o charakterze narracyj-
nym, coraz częściej pojawiają się na wystawach zarówno kopie, jak i repliki 
w formie rekwizytów, które umożliwiają interakcję z widzem i pełniejsze 

doznanie przeszłości. Podobnie jest z rekonstrukcjami wydarzeń historycznych, 
które zyskują coraz szersze grono zwolenników, zarówno aktywnie uczestniczących 
w rekonstrukcjach, jak i ich odbiorców. W związku z tym w środowiskach muzealników 
rodzi się spór dotyczący najwłaściwszych sposobów zastosowania, obok oryginałów, 
również kopii czy też rekonstrukcji obiektów. W poniższym tekście spróbuję pochylić 
się nad zagadnieniem kopii i rekonstrukcji w kolekcjach etnograficznych, co wiąże 
się z dyskusyjnym na tym polu pojęciem oryginalności. 

W muzealnictwie polskim, szczególnie bliskim mi etnograficznym, funkcjonuje 
mylnie używane, moim zdaniem, pojęcie kopii muzealnej, która często nie jest kopią 
danego muzealium a jego rekonstrukcją. Na co dzień, kopia jest traktowana wielo-
aspektowo, jako pojęcie ogólne, a rekonstrukcja względem kopii jest uznawana za 
kategorię wtórną, podrzędną. Stąd bierze się to niedookreślenie i wynikające z tego 
zawikłania. Aby sygnalizowany przeze mnie problem był zrozumiały, zacznijmy od 
nomenklatury, przybliżmy pojęcie rekonstrukcji i kopii, ich rodzajów i funkcji. Czym 
są te zjawiska i jaką rolę pełnią w kolekcjach muzealnych? W poniższym tekście 
przytoczę kilka przykładów, głównie z kolekcji tkanin i strojów Państwowego Mu-
zeum Etnograficznego w Warszawie, uzupełniając je o przykłady z innych placówek 
w kraju. Punktem wyjścia dla moich rozważań jest pojęcie muzealium, pojmowane 
jako oryginał. Współczesne encyklopedie jednoznacznie definiują termin oryginał 
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jako przedmiot oryginalny czy oryginalne dzieło sztuki, odwołując się do łaciń-
skiego słowa orginalis (pierwotny, odziedziczony). Oryginalny to zatem pierwotny, 
samoistny, niebędący powtórzeniem ani naśladownictwem. Oryginalne dzieło 
sztuki nie jest naśladownictwem rzeczy już powstałej i istniejącej, nie jest także 
przeróbką dzieła stworzonego przez innych [Grabski 2010: 115]. W takim rozumieniu 
jest prototypem, czymś niepowtarzalnym, autentycznym. Określenie przedmiotu 
jako autentycznego wymusza naturalnie przeciwstawienie go takiemu, który cech 
autentyczności nie posiada. Takim przedmiotem jest kopia. Pochodzenie tego wyrazu 
(copia – obfitość, wielka ilość) wyraźnie wskazuje powtórzenie, naśladownictwo, 
ponowną interpretację czegoś co zostało już stworzone. Rekonstrukcja natomiast, to 
odtwarzanie czegoś na podstawie dochowanych fragmentów, szczątków, przekazów, 
form pochodnych, odtworzenie na takich podstawach zniszczonych częściowo lub 
całkowicie budynków, dzieł sztuki [Słownik Języka Polskiego PWN 1996]. Kopie od 
wieków współistnieją wraz z oryginalnymi dziełami. Dzieła mistrzów powielano 
dla celów dydaktycznych, aby je studiować, poznawać warsztat. Kopiowano dzieła 
ze względów dekoratorskich, aby przyozdabiać wnętrza domów i pałaców możnych 
tamtych epok, co było szczególnie modne w XVIII i XIX w. Gromadzono kopie do 
celów kolekcjonerskich, w celu uzupełnienia zbiorów i prywatnych kolekcji. Kopie 
były tworzone również dla ochrony oryginalnego dzieła, dla zabezpieczenia przed 
kradzieżą lub wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, tzw. „kopie 
ratownicze.” Kluczowym w stosunku do dzisiejszych odtworzeń jest moim zdaniem 
ładunek emocjonalny, wynikający z niechlubnego procederu szalbierstwa w pro-
dukowaniu, często doskonałych technicznie, falsyfikatów w celach zarobkowych. 
Wielość dzieł naśladowczych wymusza przeprowadzenie klasyfikacji kopii i scha-
rakteryzowanie ich pokrótce, gdyż jak widzimy kopia kopii nierówna. Mamy zatem 
całe spektrum odwzorowań. Kopia konserwatorska, inaczej replika lub duplikat, 
która jest drugim, co nie znaczy, gorszym, spojrzeniem na dzieło. Naśladuje oryginał, 
technologię jego wykonania, materiał. Najczęściej jest oznakowana, jej kompozycja 
lub skala mogą być nieznacznie zmienione, co pozwala odróżnić ją od oryginału. 
Repliki wykonuje się dla największych smakoszy dzieł sztuki. Można uznać, że już 
same repliki są dziełami sztuki, doskonałości i precyzji. Terminologia słownikowa 
podaje istotną informację, iż „kopie powstałe z potrzeby włączenia dzieła sztuki 
dawnej w aktualną problematykę artystyczną, pełniły doniosłą rolę przekaziciela 
tradycji w obszarze kultury wizualnej” [Słownik terminologiczny sztuk pięknych 
2007]. Tym samym, każda z kopii staje się w pewnym sensie oryginałem. Świadczy 
o tym trudna do uchwycenia, tzw. „oryginalność mimowolna”, która dowodzi, że 
nie ma prac bezwzględnie takich samych. W każdej naśladowczej pracy jest cząstka 
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oryginału, osobowości artysty, która go wyróżnia. Składa się na to temperament, 
upodobania, przyzwyczajenia, umiejętności itp. „Oryginalność mimowolna” spra-
wia, że dwie kopie dwóch różnych kopistów, wykonane z tego samego oryginału 
są bardzo do niego zbliżone, jednak nie takie same. Adam Małkiewicz przedstawia 
jeszcze inny podział repetycji, wyodrębniając: kopie szkolne, multiplikacyjne, 
pozorne kopie multiplikacyjne, kopie dokumentacyjne, kopie fragmentaryczne 
[Małkiewicz 1988: 91–94]. Według Małkiewicza, kopie szkolne stanowiły istotny 
element edukacji artystycznej. 

Od XVI w. dzieła uznanych mistrzów nowożytnych, podobnie jak dzieła antycz-
ne, były uważane za wzór do naśladowania natury, tak więc ich powtarzanie było 
elementem edukacji artystycznej. W tym ujęciu ważny jest sam proces kopiowania, 
a nie wytwór tego procesu. Kopie multiplikacyjne pomnażały ilość egzemplarzy 
dzieła, uważanego za ważne, pełniły więc funkcję podobną do repliki warsztatowej. 
Kopie pozornie multiplikacyjne były z kolei jakby powtórzeniem drugiej generacji 
dzieła. Powstawały, gdy artysta tworząc nowe dzieło intuicyjnie, nawiązywał do 
wzoru graficznego lub rysunku innego dzieła. Teoretycznie zatem kopia pozornie 
multiplikacyjna mogła odtwarzać oryginał, gdy artysta posługiwał się dobrą kopią 
multiplikacyjną. Małkiewicz wyróżnia jeszcze dwa rodzaje kopii: fragmentaryczną 
i dokumentacyjną. Kopia dokumentacyjna ma służyć jedynie, jak sama nazwa 
wskazuje, celom dokumentacyjnym, bądź propagandowym. Ma popularyzować 
dzieło bądź jego twórcę. W tym przypadku mogła służyć identyfikacji obiektu a jej 
funkcje można porównać do małych reprodukcji fotograficznych w katalogach mu-
zealnych. Kopie fragmentaryczne natomiast powtarzają jedynie fragmenty danego 
obiektu, służąc udoskonalaniu warsztatu twórcy, bliskie są więc kopiom szkolnym. 
Jak słusznie zauważa Małkiewicz, przedstawiona wyżej klasyfikacja oparta jest 
na kryterium funkcji. Tylko dwa typy spośród wymienionych zasługują na miano 
kopii (szkolne i multiplikacyjne), gdyż zamierzeniem autora repetycji jest wierność 
oryginałowi. W pozostałych przypadkach nie zakładano pełnego podobieństwa do 
pierwowzoru, zatem słowo kopia musi być tu traktowane umownie. 

Jak na tym tle scharakteryzować kopie w kolekcjach etnograficznych? Jak 
w ogóle postrzegać muzealia etnograficzne, które mają swoją specyfikę? Niede-
koracyjne, nieskomplikowane przedmioty dnia codziennego danej społeczności, 
rodziny: wyposażenie ich domu, ubrania, często pamiątki i rzeczy osobiste. 
Tworzone nierzadko z nietrwałych materiałów – jak pióra, papier, skorupki jaj. 
Pamiętać należy, że często te rzeczy które obecnie są muzealiami w inwentarzu 
swoich „nowych domów”, muzeów, w założeniu twórców miały żyć tylko chwilę. 
Ozdoby chałup, wycinanki, pisanki, palmy wielkanocne, cała plastyka obrzędo-
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wa to przedmioty produkowane na konkretną okoliczność, służące jedynie jako 
„rekwizyt” w roku obrzędowym, podczas świąt i uroczystości rodzinnych. Nawet 
rzeczy, które miały w swoim założeniu mieć trwalszy charakter, jak strój czy 
narzędzia rolnicze, w momencie swojego powstawania nie były „projektowane” 
z założeniem, by być numerem inwentarzowym, częścią kolekcji placówki mu-
zealnej. Przedmioty te mają zupełnie inny charakter niż dzieła sztuki profesjo-
nalnej (oczywiście swoich rozważań nie odnoszę do sztuki ludowej, tworzonej 
przez artystów nieprofesjonalnych, tzw. ludowych). Nikt z tworzących je ludzi nie 
zakładał, że będą „obiektami pożądania” – kolekcjonowane z namaszczeniem, 
przechowywane w muzealnych magazynach, chronione i eksponowane. Przed-
mioty krótkiego trwania stanowią dużą część kolekcji muzeów etnograficznych, 
które są przecież instytucjami długiego trwania.

Właśnie z racji charakteru tych zbiorów, materiału z którego zostały wykona-
ne, kopii muzealiów etnograficznych nie powinno się, moim zdaniem, postrzegać 
stricte według kategorii kopii w rozumieniu historii sztuki. Oczywiście pewne 
grupy kopii w kolekcjach etnograficznych można klasyfikować według istniejących 
reguł. Są jednak i takie, które wymykają się ogólnej charakterystyce, są trudne 
do kategoryzowania, „niewygodne”.

Podstawową kwestią jest to, jak kopie i rekonstrukcje są traktowane na 
gruncie przepisów prawnych. Obecnie ustawodawca jasno określa, jak mają być 
inwentaryzowane muzealia i co decyduje czy dany przedmiot może być uznany 
za muzealium, a co go dyskwalifikuje w tym zapisie. Rozporządzenie Ministra 
Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjo-
nowania zabytków w muzeach, dotyka również kwestii kopii. Art. 4 pkt 2 tegoż 
aktu wyraźnie mówi o tym, że kopie nie powinny być wpisywane do inwentarza 
muzealiów, a pkt. 1 dodatkowo daje możliwość tworzenia innych inwentarzy i wpi-
sywania tego rodzaju obiektów [www.dziennikustaw.gov.pl/du/2004/s/202/2073; 
data odczytu: 31.01.2018].

Prześledziwszy wcześniejsze unormowania prawne, zapis dotyczący kopii 
odnalazłam jedynie w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 1997 r. Wcze-
śniejsze akty jurystyczne, również te przedwojenne, pomijają tę kwestię, baga-
telizując rolę kolekcjonowania i określenia wytycznych dla pracowników działów 
inwentaryzacji. Może dlatego kopie pojawiały się w inwentarzach muzealnych nie 
tylko mojego Muzeum, ale w zasadzie była to praktyka dość powszechna. Czemu 
tak się działo? Czy były to zaniedbania i niedopatrzenia kolegów muzealników 
z lat ubiegłych? Tak kategorycznie bym tego nie określała. Stan takowy był praw-
dopodobnie wynikiem wielu czynników. Brak uregulowań, które jasno określały 
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zasady dotyczące wpisywania kopii oraz innych rzeczy niebędących dobrami 
kultury do inwentarza muzealiów, na pewno przyczynił się do takiej sytuacji. 
Sądzę, że nie bez znaczenia jest fakt, iż kopie, rekonstrukcje, a także modele 
i miniatury współtworzyły zbiory etnograficzne od samego początku. Nie były 
one traktowane oddzielnie, ale tworzyły integralną część kolekcji. Przypomnieć 
należy, iż było to wynikiem „utrudnionego startu” dla tworzących się kolekcji 
etnograficznych i pierwszych placówek muzealnych tego typu. Mimo, że na kan-
wie romantyczno-pozytywistycznej idei wykluło się zainteresowanie etnografią 
i antropologią, powstawały towarzystwa ludoznawcze, entuzjastycznie rodziły 
się akcje kolekcjonerskie, to wartość zabytkowa eksponatów etnograficznych nie 
była uznawana. Świadomość wartości takich muzealiów dopiero powstawała. 
Sytuacja polityczna kraju, także powszedni, codzienny charakter tych zwykłych-
niezwykłych rzeczy sprawiały, że nie były one powszechnie uważane za ważne, 
ulegały zaniedbaniom i zniszczeniu. Zabytki związane z kulturą ludową, uzyskały 
swój status prawny dopiero w dekrecie Rady Regencyjnej z 1918 roku [Dekret Rady 
Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki… 1918].

Dodatkowo, większość powstających muzeów kierowała się własnymi programami 
kolekcjonerskimi, często związanymi z upodobaniami osobistymi zakładających 
je osób, które pełniły swoje funkcje społecznie. To nie sprzyjało wypracowaniu 
metod i kierunków tworzenia kolekcji muzealnych. Działano często emocjonalnie, 
starając się ocalić i zarejestrować dla potomnych odchodzący świat. Nie istnia-
ły więc kryteria gromadzenia przedmiotów oryginalnych, jak i kopii, choćby 
w postaci modelu etnograficznego. Akcja kolekcjonerska miała raczej charakter 
społecznej ofiarności. Pracownicy, również protoplaści Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie, na własną rękę prowadzili akcję pozyskiwania, 
zamieszczając wykaz przedmiotów, które chcieliby mieć w swoich zbiorach oraz 
instrukcje dotyczące zbierania i wykonywania modeli przedmiotów trudnych do 
zdobycia ze względu na cenę lub unikatowość [Grabski 2010: 128].

Jakkolwiek by to oceniać, kopie w postaci modeli czy miniatur oraz rekon-
strukcje były przyjmowane do zbiorów spontanicznie, naturalnie, bez wątpliwości, 
często bez stosowania podpisów identyfikujących eksponaty jak „oryginał”, „kopia”, 
„dzieło wg”, gdyż pełniły ważną rolę w zobrazowaniu całości nieistniejącej bądź 
odchodzącej już rzeczywistości. Jak pisał w swoich sprawozdaniach założyciel 
krakowskiego muzeum Seweryn Udziela: 

„Muzeum etnograficzne pragnie odtworzyć życie ludu jakim ono jest w dniu 
powszednim i świątecznym, w chwili radości i smutku- więc gromadzi przedmioty 
lub ich rysunki jakie lud używa w pewnej miejscowości i jakie posiada. Najpożą-



30 Agnieszka Grabowska

dańsze są przedmioty naturalne a gdy ich nie ma trzeba je zastąpić modelami, 
malowidłami, rysunkami, i fotografiami” [Gawełek 1913: 462].

Kopia, rekonstrukcja czy model były zatem koniecznymi i pożądanymi ele-
mentami kolekcji etnograficznej, gdyż odgrywały rolę nie tylko ilustracyjną, ale 
same w sobie posiadały wartość jako dokument pewnej historii. Ponadto dotkliwe 
zniszczenia drugiej wojny światowej zmusiły etnografów do uzupełniania utra-
conych kolekcji. Kolejne szkoły i kierunki etnologiczne wyznaczały trendy jak 
najpełniej kreować, na ekspozycji muzealnej, wizję rzeczywistości kulturowej, 
zgodną z teoretyczną wykładnią [Święch 2009: 47]. Tworzonym, w celu uzupeł-
nienia kolekcji czy ekspozycji, kopiom i rekonstrukcjom nadawano ważność.

Myślę, że podobnie jest obecnie. Mamy oczywiście świadomość autentycz-
ności przedmiotów i są one wartością nie podlegającą polemice, jednak kopia 
w kolekcjach etnograficznych ma miejsce szczególne. Jest ważna ze względu na 
kontekst, a ten w etnografii i antropologii jest kluczowy i rozstrzygający.

Dzięki uprzejmości kolegów z Działów Inwentarzy muzeów, w których zasię-
gałam informacji dotyczących kopii, dowiedziałam się, że w wielu z nich widnieją 
kopie wpisane do inwentarza muzealiów. Nie jest ich wiele i dotyczą głównie 
ostatnich 40 lat XX w. Obecnie tego typu nabytki figurują w tworzonych specjalnie 
na takie potrzeby inwentarzach pomocniczych1. 

W wielu placówkach kopie i rekonstrukcje były wpisywane do inwentarza 
głównego. Wpisy te dotyczą głównie lat 70., 80. i 90., jak w przypadku Pań-
stwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Nie posiadaliśmy inwentarza 
pomocniczego, stąd zapewne decyzja komisji zakupów aby kopie i rekonstrukcje 
wpisywane były do inwentarza głównego. Myślę, że znacząca w formułowaniu 
takiej praktyki, była również rola tzw. etyki zawodowej. W magazynach zbiorów 
mogły znajdować się jedynie rzeczy z numerami inwentarzowymi, a ponieważ 
często kopie czy rekonstrukcje były uznawane za bardzo cenne dla kolekcji nada-
wano im rangę muzealiów.

Ponadto istnieje wiele problemów z inwentaryzacją rzeczy niebędących do-
brami kultury. Stwierdzenie, że „przedmioty takie ewidencjonuje się na zasadach 
ogólnych” nie wyjaśnia precyzyjnie sposobu postępowania. Jednym z rozwiązań 
mogłoby być rozstrzygnięcie Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie wprowadzono 

 1 Informację pozyskałam dzięki uprzejmości Kolegów z Muzeum Etnograficznego w Krako-
wie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Etnograficznego, Oddział Muzeum Narodowego 
w Gdańsku, Muzeum w Koszalinie, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Etnograficzne-
go we Wrocławiu, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Zamojskiego w Zamo-
ściu, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
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wewnętrzne zarządzenie w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury 
i przedmiotów. § 4 tego zarządzenia dotyka innych rodzajów ewidencji:

„Wszelkie przedmioty, stanowiące własność Muzeum, a nie będące dobrami 
kultury w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kul-
tury (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z późn. zm. ), tj. nie mające znaczenia dla dziedzictwa 
i rozwoju kulturalnego ze względu na ich wartość historyczną, naukową lub 
artystyczną wpisuje się do księgi prowadzonej przez Dział Inwentarzy i noszą-
cej tytuł Księga Pomocnicza. Są to w szczególności współczesne kopie zabytków 
rzemiosła artystycznego, rzeźby, malarstwa i grafiki wchodzące w skład wypo-
sażenia wnętrz pałacowych lub służące celom wystawienniczym, jak też i formy 
odlewnicze powstałe w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Rzeźby, bądź też przedmioty 
nie zakwalifikowane przez Dyrektora – ze względu na specyfikę danej dyscypliny 
do wpisu do inwentarza muzealiów”.

Myślę, że taki sposób jest najbardziej przejrzysty i uczciwy oraz wart wprowadzenia 
w placówkach gdzie nie funkcjonuje jeszcze tego rodzaju ewidencja. To rozwiązanie 
stosują chętnie także muzea skansenowskie, z racji swojej specyfiki i nierzadkiego 
wykorzystywania odtworzeń czy kopii na potrzeby swoich ekspozycji.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie ma w swoim posia-
daniu kopie strojów i zabawek, wpisane do inwentarza głównego. Jedną z nich jest 
kopia kobiecej sukmany krakowskiej. Jest to przypadek o tyle ciekawy, iż wiąże 
się z tragicznymi losami, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie: 
„We wrześniu 1939 r. warszawskie Muzeum Etnograficzne płonie, a wraz z nim 
zbiory, archiwalia, inwentarze, biblioteka i fonoteka. Los jednak sprawia, że pe-
wien obiekt wymyka się „śmierci”, udaje mu się przetrwać wojenną pożogę. Tuż 
przed wojną trafia do Muzeum Etnograficznego w Krakowie, gdzie szczęśliwie 
omija go zniszczenie” [Przytuła 2009: 137].

Dzięki żmudnym poszukiwaniom oraz pomocy krakowskich muzealników 
udało się odtworzyć losy sukmany z Pińczowa. Została ona tuż przed wojną prze-
kazana do krakowskiej placówki na zasadzie wymiany. W dokumentach sukmana 
figurowała jako depozyt Muzeum Etnograficznego w Warszawie, wpisany nie 
jak można by przypuszczać do księgi depozytowej, ale do księgi inwentarzowej 
(pod numerem MEK 8740). Taka była przedwojenna praktyka, stosowana w przy-
padku depozytów wieczystych [Jacher-Tyszkowa 1967: 234]. Wpis w inwentarzu, 
mówiący, że obiekt ten jest depozytem warszawskiej placówki, stał się podstawą 
rozpoczęcia procedury odzyskania. W grudniu 1973 roku muzealium wróciło do 
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, a do księgi inwentarzo-
wej zostało wpisane 4 stycznia 1974 roku pod numerem PME 37381. Oczywiście 
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nie udałoby się to, gdyby nie dobra wola Dyrekcji MEK. Jest to jedyny ocalały 
zabytek z przedwojennej kolekcji warszawskiego Muzeum. W 1977 roku krakow-
ska placówka wykonała kopię sukmanki, która została wpisana do inwentarza 
głównego pod numerem 51762/ MEK. Historia zatoczyła koło i przez cały rok 
2015 krakowska kopia była eksponowana wymiennie z warszawskim oryginałem 
na wystawie stałej Zwykłe – Niezwykłe. Fascynujące kolekcje Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie.

Ponadto, krakowska placówka jest oczywiście dysponentem przywoływanej 
już przeze mnie kolekcji modeli i makiet przedwojennych, zainicjowanej przez 
Seweryna Udzielę, pierwszego dyrektora tej instytucji. Modele i makiety budow-
nictwa wiejskiego i sakralnego, narzędzia, wyposażenie domów to niewątpliwie 
kopie ale mają i w chwili swego powstania miały, rangę muzealium. Z jednej strony 
przedstawiają nieobecne już artefakty, z drugiej sposób postrzegania i podejścia 
do tworzenia kolekcji ówczesnego muzealnictwa. Dziś, w krakowskim muzeum 
wszystkie kopie i rekonstrukcje rejestrowane są w księdze Varia. 

 
Il. 1.Sukmana ze zbiorów Państwowego  
Muzeum Etnograficznego w Warszawie,  
nr. Inw.PME 37381 (fot. K. Wodecka)

Il. 2. Sukmana ze zbiorów Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, nr. inw.51762/mek, kopia sukmany  
ze zbiorów PME, Muzeum Etnograficzne w Krakowie 
(fot. M. Wąsik)
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Podobnie jest w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Pozyskane w latach 
wcześniejszych kopie i rekonstrukcje elementów stroju figurują w inwentarzu 
podstawowym. Obecnie nie zamawia się i nie wykonuje kopii. Przedmioty uzu-
pełniające, zakupywane w celach wystawienniczych, figurują w inwentarzach 
pomocniczych.

Muzeum Zamojskie w Zamościu nie posiada kopii, jedynie rekonstrukcje 
strojów z regionu, które wpisane są do inwentarza muzealnego. Muzeum Na-
rodowe w Szczecinie posiada rekonstrukcje, co ciekawe również przedwojenne, 
które znalazły się w ich zbiorach. Jest to sukmana do stroju pyrzyckiego i ta jest 
wpisana do inwentarza muzealiów, tak samo zresztą jak współczesne rekonstrukcje 
elementów stroju kaszubskiego. Od 2000 roku istnieje tu inwentarz pomocniczy, 
który rejestruje kopie i rekonstrukcje, takie jak strój pyrzycki odtworzony na 
podstawie ikonografii, przez Kapelę Ludową „Pyrzyce”.

W Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi w inwentarzu pod-
stawowym istnieją rejestry odnoszące się do kopii i rekonstrukcji, pochodzące 
z lat wcześniejszych. Obecnie wszelkie materiały uzupełniające do wystaw są 
wpisywane osobno, na tzw. zeszyt. W kolekcji etnograficznej Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku także możemy odnaleźć interesujące kopie i rekonstrukcje. 
Z informacji, które uzyskałam od pracowników tej placówki, wynika, że w zbiorach 
Oddziału Etnografii, Pracowni Sztuk i Obrzędowości, figuruje sześć przedmiotów 
rekonstruowanych bądź kopiowanych. Pięć z nich wpisanych jest do Inwentarza 
Zbiorów Pomocniczych, które wykorzystywane są do celów oświatowych. Jeden 
z nich MNG-E-8643 – rekonstrukcja sanek z Kociewia, figuruje w Inwentarzu 
Podstawowym. 

Są to odtworzone przez Edmunda Zielińskiego sanki, których autor re-
konstrukcji używał jako dziecko w latach 40. XX w. Dlaczego wyróżniono ten 
właśnie przedmiot? Z informacji, które udało mi się uzyskać, wynika, że jest on 
wykonany na podstawie nieistniejących już saneczek do ślizgania się po lodzie. 
Rekonstruktor wykonał je z pamięci bardzo starannie i pod kuratelą pracowników 
instytucji. Muzeum nadało przedmiotowi status muzealium, gdyż jest istotny 
dla kolekcji, a placówka nie posiada takiego egzemplarza w swoich zbiorach. Co 
ciekawe, i myślę że istotne, z punktu widzenia etnografa, sanki te uczestniczyły 
w tradycyjnych zabawach na wsi kociewskiej, gdzie mieszka Edmund Zieliński. 
Postanowił on reaktywować zimowe zabawy z okresu swojego dzieciństwa, an-
gażując mieszkańców wsi oraz swoją rodzinę. Odtworzone dziecięce saneczki nie 
były zatem jedynie „martwym” przedmiotem, ale poprzez uczestnictwo w oddolnej 
inicjatywie mieszkańców zostały społecznie zdefiniowane.



34 Agnieszka Grabowska

Kolekcja etnograficzna Muzeum Narodowego we Wrocławiu nie posiada 
kopii, a wszelkie przedmioty wykorzystywane wystawienniczo rejestrowane są 
w oddzielnej ewidencji pomocniczej. Podczas rozmowy z kierownikiem etnogra-
ficznego oddziału wrocławskiej placówki dowiedziałam się o ciekawym przypadku 
uli figuralnych, będących doskonałym przykładem monumentalnej dolnośląskiej 
rzeźby ludowej. Zespół tzw. Apostołów z Dworka koło Lwówka Śląskiego to po-
tężne rzeźby, ocalone, jednak rozproszone i przechowywane w kilku muzeach. 
Oryginały doczekały się swoich odpowiedników w terenie. Mieszkańcy Dworka 
wraz ze stowarzyszeniem „Nasz Dworek” postanowili przywrócić nieistniejącą 
dziewiętnastowieczną pasiekę w swojej wsi. Burmistrz Lwówka Śląskiego szczy-
ci się, że przyczynił się do odtworzenia części uli, mieszkańcy są dumni, że ule 
„wróciły na swoje miejsce” a specjaliści rwą włosy z głowy obserwując te osobliwe 
poczynania. Ule bowiem nie przypominają swoich oryginałów, a jakość i estetyka 
pozostawiają wiele do życzenia. Nie są one w żaden sposób ani kopią ani rekon-
strukcją, jednak są godne uwagi ze względu na inicjatywę społeczną, utożsamianie 
się mieszkańców z historią lokalną. A może są rekonstrukcją idei?

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie posiada w swoich zasobach 
zarówno kopie jak i rekonstrukcje, także w kolekcji strojów i tkanin ludowych. 
Są to głównie pojedyncze elementy jak koszule, gorsety oraz części stroju mę-

Il. 3. Edmund Zieliński, Sanki dziecięce (rekonstrukcja), Gdańsk, 2013, nr inw.: MNG/E/8643, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku (fot. A. Z. Leszczyński)
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skiego. Obiekty te były pozyskiwane do Muzeum w drodze zakupu, zarówno ze 
środków własnych, jak i dotacji ministerialnych. Ponieważ PME było trakto-
wane jako instytucja centralna, jeżeli chodzi o kolekcje etnograficzne, istniało 
przekonanie, iż powinno posiadać w swoich zbiorach reprezentacje wszystkich 
regionów etnograficznych, szczególnie w obrębie największej w Polsce kolekcji 
tkanin i strojów ludowych. Jak wiadomo, strój ludowy utrzymywał się w terenie 
nierównomiernie i dla obszarów gdzie szybko wyszedł z użycia i nie zachował 
się, stosowano praktykę rekonstruowania, bądź kopiowano brakujące elementy 
stroju z oryginałów, których stan nie pozwalał na ekspozycję. W celu uzupeł-
niania kolekcji powoływano do nowego muzealnego życia przedmioty nieobecne 
lub zniszczone. Działania te były wielotorowe. Rekonstrukcji bądź kopiowania 
podejmowały się twórczynie ludowe, znające warsztat i pamiętające techniki swo-
ich babć i matek, a także działające na rynku przedsiębiorstwa, które zajmowały 
się tego typu działalnością jak „Moda i Styl”, szyjąca kostiumy sceniczne, czy 
„COPIA” – Centrala Obsługi Przedsiębiorstw i Instytucji Artystycznych powstała 
w Warszawie w 1950 roku. Również działalność „Cepelii” – Centrali Przemysłu 
Ludowego i Artystycznego, utworzonej w 1949 roku, której oddziały powstawały 
na terenie całego kraju, w większości bazowała na wiedzy twórczyń ludowych. 
Powołana w 1957 roku Centralna Komisja Ocen Etnograficznych, w której skład 
wchodzili etnografowie i artyści plastycy, nadzorowała merytorycznie i oceniała 
wzory pod względem zgodności z regionem, a następnie zatwierdzała do produkcji. 
W ramach działalności „Cepelii” utworzono „Wzorcownie”, gdzie w akcjach skupu 
wiejskiej odzieży odświętnej, m.in. dla zespołów artystycznych, gromadzono 
elementy oryginalnych strojów i tkanin. Powstał też rodzaj wzornika dla wyko-
nawców. Działalność tego typu wskrzeszała stare i podtrzymywała słabnące już 
techniki tkackie, aktywizowała twórców ludowych i wspierała ich pod względem 
ekonomicznym, dzięki ogłaszanym cyklicznie konkursom rękodzielniczym, jed-
nak autentyczność „produkowanych” w ten sposób przedmiotów, nie może być 
traktowana bezkrytycznie. Noszą one co prawda znamiona autentyczności, ale 
należy pamiętać o kontekstualnym paradygmacie ich powstania.

Także muzealne pracownie konserwatorskie wykonywały kopie i rekonstruk-
cje na podstawie muzealiów, które podczas wystaw gościły w naszym Muzeum 
m.in. kopie butów wilanowskich i kurpiowskich, które dotarły do Polski z Muzeum 
w Petersburgu w ramach wystawy Pol’skie etnografičeskie kollekcii w Leningrade 
[Zâzewa 1971–1972: 43–61], czy obrzędowe nakrycia głowy stroju bułgarskiego. 
Wszystkie te działania odbywały się pod ścisłą kontrolą konserwatorską i opieką 
merytoryczną.
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Różnorakość powyższych postępowań sprawia, że jednoznaczne rozstrzy-
gnięcie dotyczące kategorii czy oceny kopii bądź rekonstrukcji w przypadku 
obiektów etnograficznych nie jest możliwe. Jeżeli spróbujemy określić jakim 
rodzajem odtworzenia są kopie w kolekcjach etnograficznych to czy najbliżej im 
do zaproponowanego przez Małkiewicza pojęcia kopii dokumentacyjnej? W przy-
padku tworzenia wzorów, byłaby uznana za próbę zachowania jak największej 
ilości przykładów odchodzących już elementów strojów. A może bliżej jej do kopii 
pozornie multiplikacyjnej, która jest jakby repetycją drugiej generacji, gdzie artysta 
tworząc nowe dzieło instynktownie nawiązuje do wzoru graficznego, techniki 
tkackiej, rodzaju haftu, kroju, kolorystyki, która jest uznana za kanoniczną dla 
danego typu stroju ludowego? Teoretycznie kopia pozornie multiplikacyjna, czyli 
np. haftowana dziś serwetka, może być odtworzeniem oryginału, gdy zostanie 
zrobiona na podstawie dobrej kopii multiplikacyjnej, czyli w naszym przypadku 
serwetki zrobionej przez matkę, która z kolei inspirowała się wzorem z serwetki 
swojej matki bądź babki. 

Istnieje jeszcze wiele egzemplifikacji, które wymykają się definicjom. Tę 
niejednoznaczność, spróbuję ukazać przybliżając historię, moim zdaniem, naj-
ciekawszych obiektów.

Kopia zwana ratowniczą

To typ odtworzenia, rodzaj kalki, który wykonujemy w celu ochrony oryginalnego 
przedmiotu. Mnie jawi się on jako najbardziej słuszny. W przypadku degradacji 
oryginalnych muzealiów, moralnie akceptowane jest wykonywanie kopii znisz-
czonego egzemplarza. Kopia taka wykonywana według wszelkich wytycznych 
konserwatorskich i pod opieką specjalisty, staje się drugim życiem muzealium. 
Duplikat może być eksponowany na wystawie a oryginał pozostaje bezpieczny, 
służąc celom studyjnym.

W zbiorach PME natrafiłam na wiele takich przykładów. Jednym z nich jest 
gorset podlaski PME 3683 i jego dwie kopie (PME 7122, PME 7123) wykonane 
z dużą starannością i dbałością o detale i dobór materiałów przez Stanisławę 
Pocztawską. Prawdopodobnie z racji złego stanu oryginału, kopie miały posłu-
żyć celom wystawienniczym. Dwie wymienione kopie figurują w inwentarzu 
głównym PME.
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Il. 4. Gorset ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, nr. inw. PME 3683 (fot. E. Koprowski)

Il. 5. Kopia gorsetu ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, nr. inw. 7122 (fot. E. Koprowski)
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Kopia czy oryginał? Depozyt Państwowego Zespołu  
Pieśni i Tańca „Mazowsze” 

W księdze depozytowej naszego Muzeum odnajdziemy duży zbiór przedmiotów 
(buty i halki) przekazanych nam przez Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”, które trafiły pod naszą opiekę dzięki długoletniej współpracy pracownika 
naszego muzeum Barbary Kaznowskiej-Jareckiej z Dyrekcją Zespołu, m.in. z Mirą 
Zimińską-Sygietyńską. 

Kaznowska, która należała do najlepszych w kraju znawców stroju ludowe-
go, współpracowała z zespołem od początku jego istnienia. Była konsultantem 
i doradcą do spraw kostiumów, pozyskiwała stroje w terenie i nadzorowała projek-
towanie ubiorów dla tancerzy [Mironiuk Nikolska 2014: 93]. W latach 1974–1976 
Muzeum otrzymało od Zespołu „Mazowsze” depozyt, w którym figurowało 86 
pozycji, głównie obuwie i halki (PME dep.404, PME dep. 413, PME dep.270, PME 
dep. 2740, PME dep. 2764, PME dep. 2802). Niepotrzebne już elementy garderoby 
„Mazowsza” Muzeum wykorzystywało chętnie przy tworzeniu ekspozycji, jako 
uzupełnienie brakujących elementów, głównie butów, przy tworzeniu tzw. kom-
pletów – czyli ubieraniu manekinów w stroje ludowe. Przez lata bowiem wykry-
stalizowała się pewna praktyka w pracy muzealnej, polegająca na komponowaniu 
strojów ludowych w odniesieniu do konkretnego typu kostiumologicznego. Typ 
ten często był wzorowany na ikonografii. Buty stanowiły nieodłączny element 
tych przedstawień. Ponieważ na wsi buty były towarem deficytowym, dbano o nie 
i zużywano do końca, więc pozyskanie w terenie obuwia nie było łatwe. Wobec 
tego oryginalne elementy strojów uzupełniano kopiami obuwia, przedstawiając 
tzw. komplet jako obowiązujący wzór.

Jak potraktować taki zespół rzeczy? Są to kopie, przystosowane do tańca, 
które miały jedynie udawać wiejskie trzewiki. Jeżeli np. parę depozytowych 
kierpców rozpatrujemy jako element uzupełniający autentyczny strój podha-
lański, to będą nam się one jawić jako nieszczery falsyfikat, który jedynie udaje 
oryginalne obuwie mieszkańca Nowego Targu czy Zakopanego. Jeśli go jednak 
wyabstrahujemy i spojrzymy przez pryzmat wartości historycznej jaką niesie 
ze sobą, zostaje znobilitowany. Jest autentyczny, gdyż w danym kontekście był 
prawdziwy, służył podczas prezentacji artystycznych, nosili go konkretni arty-
ści (buty były szyte na miarę, a w cholewkach odnajdujemy oznaczenia nazwisk 
tancerzy czy śpiewaków). Zespół tych przedmiotów jest bowiem świadectwem 
historii zespołu „Mazowsze” i jak najbardziej jest autentyczny. Kopiami zatem 
są czy oryginałami?
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Modelowa rekonstrukcja – strój z Jamna

W inwentarzu podstawowym PME, w kolekcji tkanin i strojów odnajdziemy także 
klasyczną rekonstrukcję, elementy stroju jamneńskiego (PME 57441 opaska, PME 
57442 zawiązka, PME 57443 koszula, PME 57444 spódnica, PME 57445 zapaska, 
PME 55848 korona, PME 57595 kaftan kobiecy, PME 57594 sukmana, PME 57649 
czepiec, PME 57646 spodnie, PME 57647 koszula, PME 57648 krawat). Rekonstruk-
cje przeprowadzono na podstawie ikonografii oraz zachowanych fragmentów 
tkaniny z raportem tkackim, znajdujących się w Muzeum Okręgowym w Kosza-
linie. Współpraca między dwoma instytucjami doprowadziła do odtworzenia 

Il. 6. Przykładowe obuwie z kolekcji depozytowej Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Państwo-
we Muzeum Etnograficzne w Warszawie (fot. E. Koprowski)
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nieistniejącego ubioru, którego elementy znajdują się w zbiorach obu placówek. 
Zrekonstruowane elementy można oglądać na wystawie stałej koszalińskiego 
Muzeum „Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem”, w całości poświęconej 
kulturze jamieńskiej, która prezentowana jest w przeniesionej szachulcowej za-
grodzie rybackiej ze wsi Dąbki. Dla warszawskiej placówki, rekonstrukcja stanowi 
uzupełnienie kolekcji strojów i tkanin.



Wartość czy ułomność? Kopie i rekonstrukcje w zbiorach etnograficznych 41

Kopia i rekonstrukcja zarazem? – chusta kamelowa

W listopadzie 2006 roku rozpoczęto realizację projektu Rekonstrukcja łęczyckich 
chust kamelowych, który był finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Etnografowie z Muzeum w Łęczycy oraz Muzeum Arche-
ologicznego i Etnograficznego w Łodzi, pomysłodawcy i moderatorzy projektu, 
postanowili zrekonstruować pewien typ chust, który w początku wieku XX był 
ważnym elementem kobiecego stroju ludowego i świadczył o odmienności regional-
nej mieszkańców. Do projektu zaproszono dwadzieścia uczestniczek, mieszkanek 

Il. 7., 7a. Przykładowe kobiece nakrycia głowy nr. Inw. PME 55848 oraz PME 57441, elementy rekonstrukcji 
stroju jamneńskiego, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (fot. K. Wodecka)
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regionów łęczyckiego i łódzkiego. Na podstawie zachowanych muzealiów oraz 
publikacji pracownicy Muzeum w Łodzi wykonali w pierwszej kolejności kopię 
wraz z instruktażem wykonania.

Materiał ten miał posłużyć do stworzenia chust, wykreowania ich na nowo, 
gdyż uczestniczki projektu nie kopiowały wiernie wzoru, wykonały pracę swobodnie, 
dodając nowe elementy, oczywiście w ramach ustalonego kanonu. Podczas prac 
zauważalne było odmienne podejście do rekonstrukcji przedmiotu, w zależności 
od pochodzenia, świadomości, indywidualnego spojrzenia. Jak zatem traktować 
ten przypadek? Kopia to czy rekonstrukcja?

Uważam, że zarówno jedno jak i drugie. O rekonstrukcji możemy mówić 
w przypadku nieistnienia oryginału. W tym przypadku posługiwano się kopią 
z istniejącego oryginału. Przykład ten, moim zdaniem, pozwala nam jednak mówić 
także o rekonstrukcji. Nie o rekonstrukcji przedmiotu ale działania. Wskrzeszony 
został bowiem cały proces tworzenia chust. Dla mieszkanek łęczyckiego chusta 
stała się kontynuacją własnej tradycji, umiejętność wykonywania chust powróciła 
do miejsca skąd ten typ rękodzieła się wywodzi. Jak pisze współautorka projektu: 
„Rzeczy które już przeminęły, zachowane w kapsułach czasu, czyli w muzeach, 
potrafią wracać w innych kontekstach” [Woźniak 2014: 127].

Przedmiot stał się podmiotem, wyzwalającym wiele aktywności i otrzymał 
nowe znaczenie, a co najważniejsze, umiejętność wykonywania go nie zaginęła 
i miejmy nadzieję, przetrwa. 

Rekonstrukcje współczesne. Strój czy kostium?

Dziś patrząc na strój ludowy, nie możemy go rozpatrywać w rozumieniu stroju 
wiejskiego XIX czy XX wieku. Zmieniły się materiały, technologie, gusta i mody. 
Obecnie powstające ubiory, noszone zarówno w społecznościach wiejskich o sil-
nej tożsamości regionalnej swoich małych ojczyzn (np. mieszkańcy Podhala 
czy Regionu Łowickiego), jak i rekonstruowane na potrzeby grup folklorystycz-
nych, na nowo definiują wiejski ubiór a może raczej kostium? Ważne staje się 
zaproponowane przez Annę Weronikę Brzezińską kryterium biorące pod uwagę 
to w jakich regionach jest największe zapotrzebowanie na strój ludowy (jako 
rekonstrukcję lub przetworzenie), jakie grupy tego dokonują i z jakich pobudek 
[Brzezińska 2013: 16]. 

Problem rekonstrukcji towarzyszy etnografii od początku. Po II wojnie świato-
wej wieś stała się podłożem intensywnych badań. Diametralne ale też dramatyczne 
zmiany społeczno-polityczne wpłynęły na strukturę wsi oraz nowo tworzących się 
społeczności lokalnych, głównie na obszarach zachodnich i północnych ówczesnej 
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Il. 8. Chusty kamelowe z koronką w zęby ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
Wzór, który posłużył do wykonania prac podczas warsztatów (fot. Wł. Pohorecki)

Il. 9. Warsztaty – nauka (fot. A. Woźniak)
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Il. 10. Efekt warsztatów – gotowa chustka prezentowana przez wykonawczynie (fot. A. Woźniak)
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Polski. Nowe granice wyznaczyły nowe porządki. Państwo ludowe miało być mono-
litem, a strój ludowy stał się narodowym. W związku z zapotrzebowaniem władzy 
na nową symbolikę i nową definicję Polaka i polskości, tworzono kanon stroju, 
obowiązujący typ ludowy (np. strój krakowski czy łowicki jako narodowy). Strój stał 
się jakby kostiumem scenicznym, wykorzystywanym instrumentalnie przez władze 
jako oprawa widowisk i manifestacji politycznych [Pawlaczyk 2013: 23].

Nowej identyfikacji potrzebowali też przesiedleńcy przybyli na Dolny Śląsk, 
Żuławy, Pomorze czy Warmię i Mazury. Wraz z nowymi osadnikami pojawiły się 
nowe stroje, zróżnicowane regionalnie. Jednak stroje nowych mieszkańców nie 
były noszone chętnie bo świadczyły o ich pochodzeniu, były znakiem rozpoznaw-
czym co w nowej rzeczywistości jednolitego społeczeństwa mogło powodować 
wyśmianie czy docinki. Zarzucono więc noszenie stroju, pozostawiając jedynie 
pojedyncze elementy jako pamiątki. Z czasem, w związku z renesansem stroju, 
zachowane elementy zaczęły funkcjonować w tworzonych zespołach regionalnych, 
a często jedynie pamięć po nich stała się inspiracją do uszycia nowych kompletów. 
Już wtedy zauważono tzw. umundurowanie zespołów, czyli stroje które niekiedy 
określamy mianem „świetlicowych”2. 

Prawdziwe otwarcie i odrodzenie stroju ludowego i związane z nimi rekon-
strukcje zauważamy po przemianach ustrojowych XX w., kiedy zaczęto kłaść 
nacisk na różnorodność mieszkańców kraju.

Czy zatem możemy powiedzieć, że strój ludowy np. Dolnego Śląska jest 
autentyczny, a tworzone rekonstrukcje są odwzorowaniem tradycji sprzed 1945 
roku czy późniejszych? Podobnie sytuacja wygląda na Żuławach. Jaki przyjąć 
typ odwzorowania: naśladujący odzież ludności przesiedleńczej czy związany 
z kulturą holenderską i mennonitami?

Trudna i dyskusyjna to sprawa, gdyż rekonstrukcje nawet na obszarach nie 
podlegających tak daleko idącym transformacjom społecznym, budzą wśród 
specjalistów wiele kontrowersji.

Nie wiem, czy można w ogóle mówić o zasadności rekonstrukcji strojów 
dla zespołów ludowych w tych regionach Polski Zachodniej i Północnej, gdzie 
nie ma już autochtonów a tylko ludność napływowa, przybyła tam po II wojnie 
światowej z zupełnie innych obszarów. Czym bowiem może być ubiór dolnośląski 
dla ludzi przybyłych z Wołynia, a dla tych z Wilna czym jest strój pyrzycki? Jak 
utożsamiają się ze strojem wnukowie przesiedleńców? Czy kiedykolwiek stanie się 

 2 „Strój świetlicowy – wytwór głównie ostatnich czasów przeznaczony dla amatorskich wi-
dowisk [...] Poza sceną spełniał rolę malowniczego ubioru, reprezentującego region w kraju, a na-
ród za granicą we wszelkich uroczystościach publicznych, manifestacjach i obchodach.” [Orynży-
na 1956: 9]
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on ich własnym strojem czy będzie jedynie martwą rekonstrukcją? Może zatem 
zrekonstruowany strój to „znak regionalny”, wytwarzany na potrzeby lokalnych 
władz, w czasach modnej i popieranej przez Unię Europejską poprawności związa-
nej z wielokulturowością i ochroną „małych ojczyzn”. Może jest to kwestia mody 
na „ludowość”, rozwój etnodizajnu, czyli wariant ekonomiczny?

Bez względu na to z jakich pobudek rekonstrukcje powstają, etnografom 
pozostaje rola rejestratorów tych wytworów kulturowych. Nie można przeoczyć 
tego zjawiska. Głównym celem muzeów etnograficznych jest opisywanie kultury 
człowieka, dlatego powinniśmy dokumentować jej fenomeny i kolekcjonować ich 
świadectwa [Maniak 2015: 111]. Należy odejść od klasycznego postrzegania stroju 
i zacząć go traktować jako zjawisko społeczne, związane z aktywnością czysto 
ludzką, a w takim rozumieniu nawet rekonstrukcja budząca ogromne zastrze-
żenia będzie, moim zdaniem, autentyczną. Obyśmy mieli szansę rejestrować te 
zjawiska, gdyż zdaniem Aleksandra Jackowskiego „etnograf to człowiek, który 
zawsze się spóźnia” [Jackowski 1993: 62].

Il. 11. Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Pyrzyce” w zrekonstruowanych strojach  
(fot. A. Bajon, 2007, strona internetowa: stroje ludowe.net)

Powyższe, rozważania i przytoczone przeze mnie przykłady, nie mogą oddać 
mnogości zależności zachodzących między oryginałami a kopiami czy rekon-
strukcjami. Nauki humanistyczne, nauki o sztuce i wyrosłe z nich w XVIII w. 
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muzealnictwo i konserwatorstwo, stanęły przed problemem relacji między tymi 
terminami. Zagadnieniu temu poświęcono wiele miejsca z perspektywy różnych 
teoretycznych czy filozoficznych założeń. Ksawery Piwocki, wybitny historyk 
sztuki i konserwator zabytków, późniejszy Dyrektor Państwowego Muzeum Et-
nograficznego w Warszawie, w materiałach Seminarium Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki (O substancji zabytkowej [w:] Oryginał, replika, kopia, Materiały III 
Seminarium Metodologicznego SHS, Radziejowice 26–27 IX 1968), przytoczył własną 
definicję oryginalności dzieła sztuki, która do dziś nie straciła na aktualności 
[Grabski 2010: 116]. Pisze on o wielowarstwowości dzieła, jego wieloznaczności 
i możliwości „regeneracji interpretacyjnej”, czyli takiej zdolności oddziaływania, 
dzięki której każdy odbiorca, w każdym czasie może ją odczytywać na własny 
sposób. Te cechy dzieła sztuki przede wszystkim składają się na jego autentyzm 
[Leksykon PWN 1972: 67]. Istotna jest zatem nie materia czy forma ale odbiór dzie-
ła, jego przeżywanie. Przekonanie o autentyczności działa wpływa w decydujący 
sposób na jego przez nas postrzeganie, na nasz do niego stosunek. Świadomość 
oryginalności obrazu, narzędzia czy stroju wyzwala w nas, odbiorcach uczucie 
„dotykania tamtego świata”. Jak pisze Krystyna Pawłowska z Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, „autentyczny przedmiot jest niemym 
świadkiem minionego czasu”: 

(...) stałam obok masywnego, drewnianego stołu o nogach tworzących 
po bokach charakterystyczne rzymskie dwójki. Blisko stuletni stół, 
o przyciemnionym od starości blacie, naznaczony na całej powierzch-
ni licznymi rysami i brzegach nadszarpniętych zębem czasu, sam 
opowiedział swoją historię. Wspomniałam zatem o ciętych na nim 
główkach kapusty, krojonych kluskach[…], o ćwiartowanym mięsie 
z domowego uboju. Pozostał niemy tego świadek – wbity w belkę 
u sufitu potężny ćwiek kowalskiej roboty [Pawłowska 2013: 82–90].

Uznanie oryginalności dzieła sprawia, że nabiera ono wartości symbolicznych, po-
budza odbiorcę do myślenia. Tych emocji nie budzi przedmiot który jest kopią, jest 
on bowiem jedynie naśladownictwem, nie wzbudza w nas pozytywnych konotacji. 
W sytuacji gdy autentyczność jest jedną z naczelnych wartości, nieautentyczność 
budzi rezerwę, a przeważnie dyskredytuje [Klekot 2009: 97]. Jak zatem postrze-
gać kopie i jak je oceniać, czy jedynie pejoratywnie? Kopie ratownicze, tworzone 
w celu ochrony oryginału czy kopie wykorzystywane w celach edukacyjnych, 
w dobie kiedy zwiedzający oczekuje bezpośredniego kontaktu z przedmiotem, 
są jak najbardziej słuszne. Także rekonstrukcje w celu uzupełnienia kolekcji nie 
niosą, moim zdaniem, negatywnych konotacji, choć zauważyć należy, iż czym 
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innym jest odbudowa zniszczonych obiektów architektonicznych, a czym innym 
wskrzeszanie stroju ludowego, który już dawno wyszedł z użycia, a pragnienie 
jego odtworzenia jest jedynie kaprysem etnografa. Jeśli spojrzymy szerzej, okaże 
się, że cała współczesna kultura opiera się na korzystaniu z kopii. Także rzeczy-
wistość muzealna, jak mówi Wojciech Michera, jest jedynie próbą odtworzenia 
[Michera 1994: 82]. „Poszczególne elementy stworzonej sytuacji muzealnej są 
wprawdzie oryginalne, ale w całości jest ona tylko kopią. Jej wartość to stopień 
podobieństwa do oryginału” [Michera 1993: 18]. Schematy, odtworzenia, aranżacje 
muzealne czy wreszcie układ ubrań na manekinach, tworzenie tzw. kompletów to 
także sytuacja nieautentyczna. Z historycznych, autentycznych przedmiotów my, 
muzealnicy tworzymy umowną rzeczywistość. Oczywiście nasze, muzealników, 
działania są akceptowane społecznie i w pewien sposób uświęcone z racji wyższej 
konieczności, ale nie możemy zapominać, że działamy w obszarze symulakrum. 
Tworzone przez nas ekspozycje są przecież jedynie pewnego rodzaju interpretacją 
rzeczywistości. „Muzeum nie istnieje bowiem w próżni kulturowo-społecznej; 
jego wewnętrzny krajobraz zmienia się wraz z przemianami tego, co w stosun-
ku do niego zewnętrzne” [Wieczorkiewicz 1996: 48]. Uważam, że na gruncie 
działalności placówek etnograficznych, kopia i rekonstrukcja mają prawo być 
traktowane łagodniej, tym bardziej, że użycie ich bywa konieczne. Kiedy celem 
jest pokazanie jakiegoś procesu, odtworzenie pewnej czynności czy wywołanie 
pewnego działania, użycie kopii czy rekonstrukcji jest usprawiedliwione. Kopie 
czy rekonstrukcje w przypadku takich działań zostają „uświęcone”, gdyż dla et-
nologa czy antropologa sama aktywność ludzka jest wartością. Istotne jest samo 
tkanie dywanu przez wnuczkę metodą, którą posługiwała się babcia. Dywan nie 
musi być misterny czy nawet skończony. Liczy się to, że u wnuczki pojawiła się 
potrzeba podjęcia próby odtworzenia babcinego warsztatu. Z drugiej strony nie 
możemy zapominać, iż kopie czy odtworzenia powinny być jedynie uzupełnie-
niem, funkcjonować na marginesie kolekcji muzealnych. Ekspozycje w Muzeum to 
przede wszystkim autentyczne przedmioty, gdyż tylko autentyczność legitymizuje 
muzealną narrację. Kiedy stajemy twarzą w twarz np. z dokumentem i patrzymy 
na pergamin jak na pozostałość dawno minionych pokoleń, tworzy się nie tylko 
relacja wiedzy, której treścią jest krytyczna analiza źródła, ale też pewnego rodzaju 
intymny i emocjonalny kontakt. Tego kontaktu nie zastąpi nawet najlepsza kopia 
czy rekonstrukcja. Świadomość autentyczności jest tu kluczowa. Dziś, w dobie 
rzeczywistości hologramu, w świecie permanentnego symulakrum, gdzie naj-
młodsze pokolenie wyrasta w zdigitalizowanej kulturze pozbawionej dostępu do 
analogu, Muzeum musi być instytucją odpowiedzialną za umożliwienie kontaktu 
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z oryginalnym dziełem sztuki czy obiektem zabytkowym. Z drugiej strony, nie 
możemy myśleć o Muzeum jako o sejfie albo skarbcu, instytucji o statusie niemal 
sakralnym, faktycznie reglamentującej społeczeństwu dostęp do jego własnej 
kultury, właśnie przez tak silną koncentrację na paradygmacie oryginalności.

Jak więc umiejscowić kopie i rekonstrukcje na naszej muzealniczej skali? 
Na pewno nie można ich traktować wymiennie. Nie mogą zastępować a jedynie 
dopowiadać. Nie zdoła się bowiem zaspokoić potrzeby zrozumienia i spojrzenia 
z szerszej perspektywy, posiadając jedynie pojedyncze unikatowe muzealia. 
Bez pełnego kontekstu, kontakt z dziedzictwem jest uboższy. Zatem w celach 
edukacyjnych, czy warsztatowych, są to przedmioty nie tyle pomocne, co wręcz 
niezbędne. Tak też powinny być inwentaryzowane, w inwentarzu pomocniczym 
czy edukacyjnym. 

Rekonstrukcja to także tworzenie wartości społecznej. Przykładem niech 
będzie rekonstrukcja Zamku Królewskiego w Warszawie. Oczywiście odbudowa 
Zamku i warszawskich zabytków miała intensywne usankcjonowanie polityczne. 
Była symbolem odtwarzania przeszłości tworzącego się „nowego” państwa. Jedna-
kowoż zapotrzebowanie społeczne szło z nim w parze: „Dla Polaków warszawskie 
zabytki posiadały i posiadają bardzo silną autentyczność symbolu, w związku 
z tym kwestionowanie ich wartości przez odwołanie do nieautentyczności sub-
stancji miało i ma charakter subwersyjny” [Klekot 2009: 101]. 

Jak pisał Jan Zachwatowicz: „Warszawa nie może być[…] miastem bez prze-
szłości […] Warszawa jest nie do pomyślenia bez sylwety Zamku i Katedry, innej 
drogi niż rekonstrukcja naszych zabytków nie ma” [Pleskaczyńska, Majewski 2000: 
85]. Ingerencja konserwatorska została społecznie zaakceptowana, a wszystkie 
kontrowersje związane z odbudową, publicznie zaakceptowane. Jasne kryteria 
określające funkcjonowanie kopii czy rekonstrukcji, czytelny i aktualizowany 
schemat działalności muzealniczej, a przede wszystkim dostosowanie przepisów 
do realiów panujących w muzeach, na pewno przyczyniłyby się do uporządkowa-
nia tej kwestii. Kolekcje muzealne to oryginalne świadectwa działalności ludz-
kiej w wielu jej aspektach. Repetycje czy rekonstrukcje nie powinny i nie mogą 
zastępować oryginalnych przedmiotów, które jako jedyne powinny mieć rangę 
muzealium. Ta zasada powinna przyświecać muzealnikom w tworzeniu kolekcji 
czy kreowaniu ekspozycji muzealnej. Tam gdzie jest możliwe przedstawienie 
pewnej narracji dzięki oryginałowi, nie powinien on być wypierany przez swoją 
kopię. To on bowiem sankcjonuje każdą wypowiedź muzealną. Jest rodzajem 
wytycznej, wskazania. Kopie czy rekonstrukcje powinny funkcjonować jedynie 
w uzasadnionych przypadkach, tam, gdzie nie jest możliwe użycie oryginału. Mogą 
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dopowiadać, służyć w działaniach edukacyjnych. Nie ujmują wartości muzealiom, 
gdyż nie posiadają odpowiedniego ładunku emocjonalnego jaki kumuluje w sobie 
oryginał. Nie taka notabene, powinna być ich rola. Za to umiejętnie stosowane 
mogą przyczynić się do podniesienia wartości przekazu muzealnego.
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Agnieszka Grabowska

Value or frailty? Copies and reconstructions  
in ethnographic collections

The article is an attempt to examine the problems of copying and reconstruction in ethno-
graphic collections on the example of several selected museums in Poland. In my opinion 
in Polish museology, especially in the field of ethnography, these concepts are used imprecisely 
and interchangeably, which causes difficulties and dilemmas in many aspects of museum 
work – such as inventories, exhibitions and attempts of items evaluation and categorization. 
The issues which I have tried to consider and describe here concern the types of copies, their 
use and function, the role they play in exhibitions and maintenance, as well as  the concept 
of reconstruction and originality which are areas of mutual penetration not clearly separated. 
Correlation of these areas along with chaotic terminology causes additional ambiguity in un-
derstanding of the issues that interest me. Today, humanities, art, as well as museology and 
conservatism face the problem of the relationship between these terms. This is even more 
difficult when we look closer at the entire contemporary culture, which is based on the use 
of ubiquitous copies because digitization of documents and pictures is in fact making  copies. 
Also, museum reality is only an attempt to reproduce. From authentic objects with historical 
value, we –  museum workers – create a conventional reality, we operate in the area of simu-
lacrum. Taking it into account we cannot be completely critical of copies or reconstruction 
and depreciate “these things” because we ourselves live in unreal and reconstructed space. 
I believe that copies and reconstruction have a right to be treated more gently, especially 
because they are sometimes irreplaceable. For educational or workshop purposes, these ob-
jects are both useful and even desireable. On the other hand, we must not forget that copies 
or reproductions should only be a supplement that operate on the margins of the museum 
collections. Exhibitions in the Museum should mainly consist of authentic objects, because only 
authenticity of the museum exhibits legitimizes the museum narrative. So, where should we 
place copies and reconstructions ? Transparent criteria that would normalize their functioning 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2004/s/202/2073
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2004/s/202/2073
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a clear and updated scheme of museum activities, and – above all – adjusting the regulations 
to the realities prevailing in museums would certainly contribute to the better organization 
and understanding of this issue. In this article I am going to refer to the collection of fabrics 
and costumes from Ethnographic Museum – the place of my professional work, and provide 
additional information that I gained during the queries and research done in ethnographic 
museums in major Polish cities.

Keywords: copies, reconstructions, ethnographic collections
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Kuźnia z Porszewic, powiat Pabianice, 
województwo łódzkie jako dokument 
architektury i rzemiosła wiejskiego

Jeszcze kilka dekad temu kowalstwo stanowiło jedno z podstawowych rzemiosł 
uprawianych w środowisku wiejskim. Budynek kuźni był niemal nieodłącznym 
elementem krajobrazu wsi. Sytuację taką zanotowano np. na obszarze Polski 

środkowej, gdzie cyt. „Pod koniec XIX w. kuźnie znajdowały się niemal w każdej wsi, 
a w niektórych nawet było ich po kilka.” [Baranowski 1976: 200]. Proces powolnego, 
stopniowego schyłku silnej pozycji kowala, jako producenta wyrobów żelaznych 
i stalowych dla mieszkańców wsi, wskutek narastającej konkurencji artykułów 
pochodzenia fabrycznego przyniósł okres międzywojenny. Krótkotrwały renesans 
kowalstwa nastąpił wprawdzie w pierwszych latach po II wojnie światowej. Ilustrację 
tego stanu rzeczy może stanowić fakt, że jeszcze w połowie lat 50. XX wieku we 
wsi Jasień (Jasień Pierwszy i Drugi) na terenie Rawskiego istniały aż cztery budynki 
kuźni, z czego dwie były czynne [Lech 1957: 128–136, rys. 1–6]. Nie zmieniło to 
jednak zapoczątkowanego zmierzchu tego kierunku działalności rzemieślniczej 
[Bohdanowicz 1963: 11–12; Jasiewicz 1963: 177–178; Łoś 1974: 13–15; Gil 1982: 
8–14, 90, rysunek na stronie nr 10; Reinfuss 1983: 49–53; Skuza 2006: 122–124; 
Bohdanowicz 2014: 23–26]. Aktualnie, wskutek przemian cywilizacyjnych, u schyłku 
drugiej dekady XXI stulecia, budynki służące uprawianiu tego rodzaju rzemiosła, 
podobnie jak sama profesja, niestety prawie zanikły. Tą niepokojącą sytuację zdo-
kumentowano w latach 90. XX wieku podczas realizacji programu ówczesnego 
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Ministerstwa Kultury i Sztuki pod nazwą Ginące zawody [Kopczyńska-Jaworska, 
Niewiadomska-Rudnicka 1997]1.

Wspomniany wyżej proces zaniku tradycyjnego kowalstwa spowodował, 
że obecnie najczęstszymi miejscami występowania mobiliów związanych z tym 
rzemiosłem są muzea. Przykładem takiej depozycji są zasoby Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego w Łodzi przyporządkowane do Działu Gospodarstwa 
i Przemysłu Wiejskiego. W wymienionej komórce organizacyjnej zgromadzono 
drogą zakupów i darów ponad dwieście pięćdziesiąt akcesoriów kowalskich. 
W ramach podejmowanych działań muzealnikom udało się pozyskać do zbiorów 
wyposażenie dwóch wnętrz kuźni. Pierwszy z zespołów liczący siedemdziesiąt 
cztery przedmioty pochodzi z kuźni z Rembieszowa2 założonej około 1910 roku. 
Łódzkie muzeum przejęło ten zbiór w 1970 roku3 z wystawy stałej pt. Ziemia 
łęczycka i sieradzka w tysiącleciu państwa polskiego, którą udostępniono w tej 
placówce w 1963 roku [zob. Turnau 1965: 229]4. Drugi zaś zespół liczący sto dwa-
dzieścia przedmiotów, nabyto w 1974 roku z kuźni z przełomu XIX i XX wieku 
funkcjonującej na terenie miasta Łodzi, stanowiącej własność Józefa Wyręb-
skiego5. Dwa wspomniane zespoły wyposażenia kuźni uzupełniają przedmioty 
pozyskane do zbiorów po II wojnie światowej. Ponad sześćdziesiąt mobiliów 
kowalskich, w tym miechy, wentylatory, młoty i młotki kowalskie, przecinaki, 
stemple, kleszcze, wiertarkę słupową itp. zgromadzono na przestrzeni od lat 
czterdziestych do połowy lat osiemdziesiątych, przy czym zdecydowaną więk-
szość nabyto w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. W większości 
pochodzą one z terenu Polski środkowej np. z Czarnocina, Gajęcic, Jasienia, 
Rzeczycy, a także miasta Łodzi, sporadycznie zaś z innych regionów tj. Śląska 
Cieszyńskiego, Opolszczyzny czy Żywiecczyzny.

 1 Na terenie całego kraju udało się zebrać dane o działalności stu siedemdziesięciu ośmiu ko-
wali. Na obszarze Polski środkowej w ówcześnie istniejących tzw. małych województwach tj. sie-
radzkim, piotrkowskim, skierniewickim i płockim, zebrano informacje o działalności zaledwie dzie-
więciu rzemieślników uprawiających tę profesję [Powiłańska-Mazur 1997: 129–132].
 2 Rembieszów jest wsią położoną w powiecie Zduńska Wola w województwie łódzkim.
 3 Przejęcie akcesoriów kowalskich do zbiorów muzeum nastąpiło na podstawie protokołu nr 1/70 
z dnia 8 maja 1970 roku. 
 4 Recenzja wydawnictwa towarzyszącego tej ekspozycji została ogłoszona drukiem w dziale 
„Nowości wydawnicze” czasopisma pt. „Z otchłani wieków” [1964, R. XXX, z. 2, s. 117-118]. Warto 
przypomnieć przy tej okazji, że publikacja nosząca ten sam tytuł co wystawa została opatrzona 
komentarzem autorstwa prof. Konrada Jażdżewskiego, ówczesnego dyrektora Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dział archeologiczny ekspozycji opisał prof. Andrzej Nadol-
ski, zaś dział etnograficzny skomentowała prof. Kazimiera Zawistowicz-Adamska.
 5 Z informacji zapisanych w księdze inwentarzowej Działu Gospodarstwa i Przemysłu Wiej-
skiego wynika, że Józef Wyrębski urodził się w 1889 roku w Wojkowie (aktualnie gmina Błaszki, 
powiat Sieradz). Został mistrzem kowalskim w 1920 roku.
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W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, że zasoby muzealnych przedmio-
tów związanych z kowalstwem są przedmiotem publikacji przyjmujących formę 
obszernych katalogów. Przykładem takiego opracowania jest katalog prezentu-
jący pięćset zabytków zgromadzonych się w Dziale Kultury Technicznej Muzeum 
Etnograficznego we Wrocławiu [Bohdanowicz 2014]6.

Tradycyjne narzędzia kowalskie w muzeach nie spoczywają jednak tylko biernie 
zdeponowane w muzealnych magazynach. Tematyka kowalstwa, była, jest i miejmy 
nadzieję będzie, przedmiotem ekspozycji. Jej przykład stanowi część stałej wystawy 
etnograficznej pt. Szare jak ziemia. Barwne jak pamięć w Muzeum Archeologicznym 
i Etnograficznym w Łodzi, w ramach której widzowie mogą obejrzeć zrekonstruowany 
budynek kuźni z terenu Polski środkowej wraz z wyposażeniem z okresu międzywo-
jennego. Ekspozycje związane z kowalstwem zobaczyć można także w muzeach na 
wolnym powietrzu, gdzie prezentowane są translokowane kuźnie np. w Łowickim 
Parku Etnograficznym w Maurzycach7, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Mu-
zeum Wsi Lubelskiej w Lublinie czy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Najnowsze działania podjęte przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi na polu związanym z muzealnictwem skansenowskim stały się okazją do 
zdokumentowania i translokowania obiektu będącego przedmiotem niniejszego 
opracowania, którego historia zostanie przybliżona w dalszej części tekstu.

Będąca przedmiotem naszego zainteresowania kuźnia zlokalizowana była we 
wsi Porszewice8, po zachodniej stronie drogi wiodącej z Konstantynowa Łódzkiego 
w kierunku Pabianic. Według relacji ostatniego właściciela kuźni Józefa Górniaka, 
jej pierwszym posiadaczem był urodzony w 1852 roku Andrzej Górniak (Gorsiak 
vel Gorczyński9). Jednym z ważnych faktów w jego życiorysie było czasowe za-
trudnienie na kolei w mieście Kijowie leżącym na terenie ówczesnego Cesarstwa 
Rosyjskiego. W ostatnich latach XIX stulecia Andrzej Górniak działał jako kowal 

 6 Innym przykładem publikacji prezentującej muzealne zbiory jest opracowanie autorstwa Hele-
ny Król pt. Dawne kowalstwo i ślusarstwo w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu [1974]. Autor-
ka publikuje ponad dwieście sześćdziesiąt pozycji katalogowych, obejmujących głównie klucze i zam-
ki (w mniejszym stopniu okucia, zawiasy, wykładki zamków). Obiekty pochodzą z różnych krajów, 
mają szeroki zakres chronologiczny sięgający od czasów starożytnych po koniec XIX stulecia.
 7 W przypadku tej placówki budynek kuźni został w całości zrekonstruowany.
 8 Miejscowość Porszewice jest położona w gminie i powiecie Pabianice w województwie łódzkim.
 9 Te wersje nazwiska są wymienione w dokumencie z dnia 21 marca 1921 roku. Stanowi go odpis 
pisma Sądu Apelacyjnego w Warszawie (nr sprawy AC 421.20). Potwierdza on umowę obietnicy kup-
na-sprzedaży z dnia 10 marca 1911 roku parceli o powierzchni 140 prętów kwadratowych należącą 
do dóbr Porszewice i Okołowice zawartą między Brunonem Gehligiem i Andrzejem Gorsiakiem. Do-
kument ten znajduje się w posiadaniu właściciela kuźni Józefa Górniaka, któremu tą drogą składam 
serdeczne podziękowania za jego udostępnienie.
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w okolicach Bełdowa10. Następnie pracował w tym zawodzie przy budowie jednej 
z linii tramwajowych w Łodzi. Około 1900 roku przeprowadził się do Porszewic, 
gdzie zamieszkał z rodziną w budynku należącym do dworu i uprawiał rzemiosło 
kowalskie w majątku Brunona Gehliga. W 1911 roku nabył działkę wraz z jedno-
izbowym domem murowanym. Na pozyskanym gruncie wzniósł budynek kuźni 
będącej przedmiotem niniejszego opracowania. Prace przy budowie obiektu wy-
konał cieśla zamieszkały w Gorzewie11. W efekcie tego, na początku drugiej de-
kady XX wieku Józef Górniak rozpoczął samodzielność działalność rzemieślniczą 
świadcząc usługi kowalskie. W 1921 roku przekazał posiadaną nieruchomość, tj. 
działkę z domem mieszkalnym i kuźnią, swojemu synowi Józefowi Górniakowi. 
Prowadził on działalność usługową w kuźni aż do śmierci w 1950 roku. W latach 
1950-1968 kuźnia była nieczynna. Wykorzystywano ją wtedy okresowo jako punkt 
usługowy dla mieszkańców wsi, w którym działały tzw. ekipy łączności miasta 
ze wsią. Schyłek lat sześćdziesiątych XX wieku przyniósł dalsze zmiany sytuacji 
kuźni w Porszewicach. Budynek zabezpieczono wtedy przed zniszczeniem wymie-
niając dach i podłączając energię elektryczną. Modernizacja obiektu wiązała się 
z likwidacją niektórych nieodzownych w tradycyjnej kuźni urządzeń, tj. miecha 
kowalskiego, który zastąpiono napędzaną elektrycznie dmuchawą wirnikową. 
W 1968 roku zaczął się ostatni etap związany z działalnością kuźni. Została ona 
bowiem wtedy ponownie uruchomiona. Aż do 2012 roku prowadził ją Józef Górniak 
(syn Antoniego), który jest wnukiem Andrzeja Górniaka i bratankiem Józefa Gór-
niaka (prowadzącego omawianą kuźnię do 1950 roku). Pierwszy z wymienionych 
zamieszkał w Porszewicach dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. W okresie 
międzywojennym jego ojciec Antoni Górniak prowadził kuźnię gromadzką w miej-
scowości Markówka12 znajdującą się w pobliżu Dobronia. Działalność rzemieślniczą 
kontynuował tam jeszcze w pierwszych latach po II wojnie światowej.

W kuźni na przestrzeni pierwszej połowy XX wieku wykonywano prace po-
legające przede wszystkim na okuwaniu wozów, podkuwaniu koni oraz naprawie 
narzędzi rolniczych. Po reaktywacji jej działalności u schyłku lat 60. ubiegłego 
stulecia, nastąpiła zmiana profilu świadczonych usług. Początkowo wprawdzie nadal 
jeszcze wykonywano usługi związane z podkuwaniem koni i naprawą narzędzi 
rolniczych. Zaczęto jednak wykonywać nowe prace polegające przystosowywaniu 

 10 Bełdów zlokalizowany jest na zachód od miasta Łodzi na terenie gminy Aleksandrów Łódzki 
w powiecie zgierskim.
 11 Jest to wieś położona w odległości około 3 km na wschód od Porszewic. Administracyjnie 
przynależy do obszaru gminy i powiatu Pabianice.
 12 Wieś Markówka położona jest około 3 km na północ od Dobronia. Obecnie miejscowość ta 
znajduje się na terenie gminy Dobroń położonej w powiecie pabianickim.
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Il. 1. Kuźnia w Porszewicach in situ. Stan w 2012 roku (fot. P. Czepas)

Il. 2. Kuźnia w Porszewicach in situ. Stan w 2012 roku (fot. P. Czepas)
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Il. 3. Kuźnia z Porszewic w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej w Kwiatkówku. Stan w 2018 roku (fot. P. Czepas)

Il. 4. Kuźnia z Porszewic w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej w Kwiatkówku. Stan w 2018 roku (fot. P. Czepas)
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narzędzi konnych do warunków działania z ciągnikiem. W następnych dekadach 
wraz z rozwojem transportu prywatnego naprawiano resory do samochodów cię-
żarowych. Po 1989 roku w kuźni przeważnie remontowano narzędzia, świadczono 
usługi spawalnicze i ślusarskie, np. ostrzenie wierteł do badań geologicznych. 
Z pozostałych prac można wymienić okazjonalny wyrób ogrodzeń i balustrad. 
Ostatniego konia w kuźni podkuto zaś na przełomie XX i XXI wieku13.

Budynek kuźni wzniesiony był na planie prostokąta o wymiarach 6,40 x 
4,70 m. Jego wysokość do kalenicy dachu wynosiła 3,95 m. Fundament budynku 
stanowiły nieobrobione kamienie polne. Ściany kuźni wzniesiono w konstrukcji 
szkieletowej, odmianie ryglowej, szalując je pionowo deskami ułożonymi na 
zakładkę. Budynek zwieńczony był dwuspadowym dachem pokrytym papą. 
Od strony drzwi wejściowych tworzył podcień wsparty na dwóch zastrzałach. 
W południowej elewacji budynku znajdowało się wielopolowe okno o stalowej 
ramie ze szprosami z dwoma uchylnymi polami. Do wnętrza kuźni prowadziły 
dwuskrzydłowe drzwi osadzone na żelaznych zawiasach. Dodatkowo w elewacji 
północnej znajdowały się jednoskrzydłowe drzwiczki umożliwiające komunikację 
na zewnątrz budynku. Prowadziły one do niewielkiej przybudówki wzniesionej 
w tej samej konstrukcji ścian co kuźnia, która służyła jako pomieszczenie do 
przechowywania złomu (il. 1, 2). We wnętrzu kuźni znajdowało się murowane 
z czerwonej cegły palenisko z kotliną.

Kuźnia w Porszewicach stanowiła przedmiot wielokrotnego zainteresowania 
ze strony Muzeum Miasta Pabianic oraz lokalnych mediów. Z uwagi na znaczne 
walory zabytkowe omawianego obiektu oraz znajdujących się w jego wnętrzu 
mobiliów, zakupu niektórych elementów wyposażenia kuźni do swoich zbiorów 
pabianickie muzeum dokonało w 1996 roku. Wśród łącznie czterdziestu jeden 
pozyskanych przedmiotów znalazły się narzędzia związane z okuwaniem wozów, 
tj. klucze oczkowe do kół, buksy, nakrętki do osi, haki do naciągania obręczy oraz 
z podkuwaniem koni, jak noże do kopyt końskich. Wśród pozostałych elementów 
nabytego wyposażenia znalazły się gwintowniki, gwintownica, numeratory, 
wiertła, dłuto, przebijak oraz kolba do lutowania. Na podstawie sporządzonej 
dokumentacji możemy powiedzieć, że zdecydowaną większość wymienionych 
wyżej przedmiotów stanowią wyroby kowalskie wykonane w kuźni w Porszewi-

 13 Zmianę kierunku świadczonych usług, a co za tym idzie zanik tradycyjnych prac kowalskich 
związanych z podkuwaniem koni, okuwaniem wozów czy naprawami narzędzi stwierdzono np. we 
wsi Jasień na terenie Rawskiego w trakcie badań przeprowadzonych w połowie lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku [Pisera 2004: 15–16]. Taką sytuację zanotowano również na innych obszarach np. 
w regionie częstochowskim czy na Opolszczyźnie [zob. Łoś 1974: 7, 111; Gil 1982: 12, 70–71].
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cach na początku XX wieku, przy czym najmłodszy zestaw czterech numeratorów 
pochodzi z około 1916 roku14.

W kuźni zrealizowano w 2010 roku nagranie filmowe pt. U kowala. Jest ono 
zapisem zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez ówczesnego właściciela 
kuźni Józefa Górniaka dla uczniów Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach. 
Pomysłodawczynią tego spotkania była Beata Borycka, etnograf z Muzeum Mia-
sta Pabianic15.

Nie można także pominąć faktu, że kuźnia była obiektem na temat którego 
pisały lokalne gazety, np. „Express Ilustrowany”16, „Nowe Życie Pabianic”17. 
Stanowiła również miejsce, które pod opieką nauczycieli odwiedzali uczniowie 
szkół z Aleksandrowa Łódzkiego, Pabianic i Porszewic oraz uczęszczali indywi-
dualni turyści. 

Omawianą tu kuźnię wraz z zachowanym wyposażeniem w 2012 roku zaku-
piło do swoich zbiorów i translokowało do organizowanego muzeum na wolnym 
powietrzu w Kwiatkówku pod Łęczycą Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi18. Przeniesienia obiektu do skansenu dokonała firma Kazimierza Dą-
browskiego z Lubienia Kujawskiego [zob. Czepas 2014: 126, 135, 140–141, rycina 
na stronie 141; Chlebowska, Czepas 2015: 232, 234, 237, fot. 6, 10].

W kuźni w momencie jej nabycia przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficz-
ne w Łodzi, pomimo upływu czasu, zachował się dosyć bogaty zestaw przyborów 
kowalskich posiadających walory zabytkowe. Zakupione wyposażenie składa się 
z sześćdziesięciu dwóch przedmiotów związanych funkcjonalnie np. z podkuwa-
niem koni czy okuwaniem wozów. Akcesoria te to: gwintownice, gwoździownice, 
imadło, kleszcze, młotki kowalskie, nadstawki foremników, żłobnik, gładziki, 
przebijaki, punktaki, przecinaki, podkowy (m. in. w formie półfabrykatów), haki 
do naciągania obręczy, klucze podwójne, buksy do kół, stojak do kopyt końskich, 
skrzynka na narzędzia, pieniek pod kowadło, łopata oraz skórzany fartuch ochron-

 14 Wymienione w tekście przedmioty w księdze inwentarzowej Działu Kultur Materialnych 
Muzeum Miasta Pabianic posiadają numery od MP/397/E do MP/408ab/E.
 15 Pani Beacie Boryckiej za udostępnienie nagrania filmowego, jak również kolekcji przedmio-
tów kowalskich będących w posiadaniu Muzeum Miasta Pabianic składam tą drogą serdeczne po-
dziękowania.
 16 Np.: 1000 stopni w kotlinie, Express Ilustrowany, nr 22 (74), z dnia 1. VI. 2002 roku, s. 8-9; U ko-
wala czarna robota, Express Ilustrowany, nr 38/496, z dnia 25. IX. 2010 roku, s. 1, 4. Drugi z wymie-
nionych artykułów informuje czytelników o spotkaniu warsztatowym przeprowadzonym dla uczniów 
Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach wspomnianym w niniejszym opracowaniu.
 17 Kowal po dziadku, Nowe Życie Pabianic, R. XI, (525), z dnia 7. XI. 2000 roku.
 18 Na terenie Polski środkowej jest to druga kuźnia, która znalazła się w programie muzeum na 
wolnym powietrzu. Pierwszą realizacją była rekonstrukcja kuźni w Łowickim Parku Etnograficz-
nym w Maurzycach przeprowadzona w 1998 roku.
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ny. Wśród wymienionych przedmiotów na uwagę zasługują odlewy buks do kół 
wozów noszące sygnatury producentów tj. „Rzuców” i „Neptun”19.

Ponadto udało się zakupić dwudrzwiową szafę oraz dwie szafki wiszące prze-
znaczone na akcesoria, a także stół kowalski z szufladą oraz przykłady wyrobów 
rzemieślniczych w postaci dwóch motyk trójzębnych20.

Translokacja kuźni do skansenu Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku 
stworzyła okazję do urządzenia w jej wnętrzu ekspozycji prezentującej tradycyjne 
kowalstwo wiejskie w okresie międzywojennym. Aby zrealizować to zamierzenie 
niezbędne okazało się uzupełnienie zachowanego wyposażenia kuźni. Dokonano 
tego w trakcie badań penetracyjnych przeprowadzonych na terenie łęczyckiego 
oraz w oparciu o wspomniane już zbiory Działu Gospodarstwa i Przemysłu Wiej-
skiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Prowadzone w latach 
2010–2011 prace terenowe stały się okazją do zakupu narzędzi kowalskich. Wśród 
najciekawszych eksponatów, które udało się nabyć w ramach badań, wymienić 
należy liczne gwintownice, w pełni kompletną ręczną wiertarkę słupową tzw. 
bormaszynę, kolbę do lutowania, kowadło jednorożne, pieniek pod kowadło wyko-
nany z wału skrzydłowego dawnego młyna wietrznego, co jest szczególnie dobrze 
widoczne w jego dolnej partii stanowiącej niegdyś tzw. kark wału. Sięgnięto także 
do zbiorów muzealnych instalując na ekspozycji sercowy miech kowalski.

Aby urządzić we wnętrzu kuźni ekspozycję, niezbędne okazało się przepro-
wadzenie prac konserwatorskich w odniesieniu do pozyskanych razem z budyn-
kiem oraz nabytych w terenie akcesoriów. Okazały się one niezbędne z uwagi 
na stan mobilów, który wynikał z faktu, że przedmioty te były nieużywane od 
wielu dekad.

Od momentu otwarcia Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej w dniu 13 lipca 2013 
roku, kuźnia z Porszewic stanowi jeden z obiektów udostępnionych publiczności 
do zwiedzania (il. 3, 4). W ramach działalności skansenu w kuźni odbywają się 
warsztaty i pokazy kowalskie przygotowywane np. z okazji majowych weekendów, 
obchodów Nocy Świętojańskiej czy Europejskich Dni Dziedzictwa.

 19 Pierwsza sygnatura odnosi się do wyrobów zakładów metalowych znajdujących się w miej-
scowości Rzuców, położonej dziś w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim. Warto 
przypomnieć, że w 1837 roku właścicielem majątku w Rzucowie został Wojciech Krygier. Był on 
wybitnym metalurgiem w Królestwie Polskim przyczyniając się do rozwoju Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego. W posiadanych dobrach rozbudował istniejące tam zakłady przemysłowe. Wzniósł 
własną walcownię blachy, drutarnię i gwoździarnię. Ostatni z wymienionych zakładów w 1846 
roku był pierwszym tego typu w Królestwie Polskim. Druga z sygnatur odnosi się do wyrobów 
Fabryki Odlewów Żelaznych Zakładów Mechanicznych i Niklarni „NEPTUN” założonej w Końskich 
przez Joska Mintza przed I wojną światową.
 20 Wszystkie wymienione przedmioty zostały włączone do zbiorów Łęczyckiej Zagrody Chłop-
skiej w Kwiatkówku i zainwentaryzowane pod numerami T 107/1–67.
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Piotr Czepas

The Smithy in Porszewice, Pabianice County, Łódzkie Voivodeship 
as a Document of Rural Architecture and Craftsmanship 

This article is a presentation of the history of a smithy, located in the village of Porszewice, 
in Pabianicki County, Łódzkie Voivodeship. The forge was established at the beginning 
of the 20th century and worked almost uninterruptedly until 2012 when it was purchased by 
the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź. Throughout its existence, the forge 
was connected with the activities of the Górniak family, who had a tradition of blacksmi-
thing for over a century. Currently, the forge is open to the public at the Łęczycka Zagroda 
Chłopska open-air museum in Kwiatkówek, which is part of the Museum of Archaeology 
and Ethnography in Łódź.

Keywords: smithy, Porszewice, rural architecture, rural craftsmanship
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„Arka” Józefa Iwańczaka – o pewnym spiskim 
muzeum rodzinnym1

I would retort that what is wrong with the “old museology” is that it 
is too much about museum methods, and too little about the purposes 
of museums [Peter Vergo 1997: 3].

Tu było przecież tyle tych starych chałup, to tak wszystko poniknęło – nie 
ma nic. A tam cuda, skarby. No i poszło z dymem, bo to ludzie palą. Teraz 
już nie mają co palić [Irena Kucab].

Poniższy tekst miał – w zgodzie z zasadami metodologii badań etnograficz-
nych – trafić do jego bohatera z zamiarem „nadania trafności przez respon-
denta”. Józef Iwańczak był bowiem nie tylko głównym źródłem wiedzy na 

poniższy temat, lecz również twórcą tytułowego muzeum rodzinnego. Zresztą 
jeszcze w trakcie opracowywania materiałów do tego tematu pojawiła się potrze-
ba uzupełnienia pewnych danych, ich pogłębienia czy pozyskania dodatkowych 
opinii. Nosiłem się więc z zamiarem zwrócenia się do bohatera poniższego tekstu 
z prośbą o jeszcze jedno, końcowe spotkanie, służące uściśleniu niektórych kwe-
stii, których nie udało mi się do końca rozstrzygnąć na podstawie posiadanej już 
wiedzy. Niestety, na spotkanie z nim udałem się jedynie w celu towarzyszenia mu 
w jego ostatniej drodze.

 1  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na pod-
stawie decyzji numer UMO-2017/25/B/HS3/00043.
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Kiedykolwiek przychodziłem do pana Józefa na rozmowę zastawałem go 
zwykle ze słowacką gazetą w ręku, by następnie – przed główną częścią naszych 
rozmów o jego muzeum – spędzić jeszcze długą chwilę na dyskusji o bieżących 
sprawach polskich, europejskich, światowych, odnosząc się tym razem do pol-
skich mediów. Jak większość mieszkańców Polskiego Spisza zajmował pozycję 
pomiędzy: słowackością, polskością i jeszcze amerykańskością (o czym będzie 
mowa dalej), pozostając przy tym przede wszystkim Spiszakiem (Spisokiem). Nie 
ośmieliłem się mu nigdy zadać pytania, być może prostackiego, z jaką narodowo-
ścią ostatecznie się identyfikuje. Sam jedynie w trakcie rozmowy na inny temat 
wyznał nie przymuszany, że i jego ojciec, i dziad czuli się Słowakami. Jak część 
mieszkańców regionu na co dzień posługiwał się gwarą spiską, choć ze mną – nie 
proszony – starał się równać do literackiego języka polskiego, co widać zresztą 
w zarejestrowanych wypowiedziach z wywiadów zapisywanych w brzmieniu 
fonetycznym. Godny uznania wysiłek sprostania kompetencji językowej pona 
z miasta skutkował często niekonsekwencją – naprzemiennym posługiwaniem 
się słowami i wyrażeniami gwarowymi i literackimi, czasem unikaniem mazu-
rzenia. Nie poczuwałem się do prawa wprowadzania tutaj jakichkolwiek korekt 
w transkrypcji, które miałyby formę językową ujednolicić (podobnie rzecz się 
ma z wypowiedziami innych rozmówców, którzy z różną frekwencją posługują 
się lokalną gwarą naprzemiennie z literacką polszczyzną). Jeszcze inaczej rzecz 
wygląda z jego prywatnymi zapiskami. Nasycone są one z kolei słowakizmami – 
leksykalnymi, gramatycznymi i ortograficznymi, nie tylko z powodu bieżące-
go kontaktu ze słowacką prasą, lecz zapewne głównie z powodu uczęszczania 
w okresie wojennym do słowackiej szkoły podstawowej. Ta osobność, nie tylko 
językowa, części mieszkańców regionu wybrzmiała również w trakcie nabożeństwa 
pogrzebowego pana Iwańczaka, którego liturgia odprawiana była po słowacku, 
lecz z elementami polskimi.

Mimo że Józefa Iwańczaka nie ma już między nami, postanowiłem zachować 
czas teraźniejszy w odnośnikach do jego wypowiedzi. Mam zresztą nadzieję – po-
zwolę sobie na odrobinę patosu – że zyskał nieśmiertelność dzięki stworzonemu 
przez siebie dziełu. Oby przetrwało. 

Kilka słów przypomnienia o kolekcjonowaniu i kolekcjach

Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. 
Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca 
i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptac-
twa, bydła i płazu ziemnego po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby 
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nie wyginęły. A ty zabierz sobie wszelkiej żywności – wszystkiego, 
co nadaje się do jedzenia – i zgromadź u siebie, aby była na pokarm 
dla ciebie i na paszę dla zwierząt [Księga Rodzaju 6, 18-21].

„Noe był pierwszym kolekcjonerem” – tym oto stwierdzeniem John Elsner i Roger 
Cardinal otwierają Wprowadzenie do tomu pod ich redakcją na temat kolekcjono-
wania (1994: 1). Mocna i sugestywna opinia dowodzi poręczności licznych obrazów 
biblijnych oraz ich ważności, które od niepamiętnych czasów służą metaforycznemu 
przedstawieniu genezy i istoty rozmaitych ludzkich spraw, podejmowanych wyzwań, 
wartości, idei i ideałów. Należy jednak przy okazji zauważyć, iż w perspektywie 
międzykulturowej wątek potopu obecny jest w tradycji wielu ludów, a w niektórych 
przypadkach znajdziemy i podobnych pra-kolekcjonerów (jest nim na przykład 
babiloński bohater Utnapisztim z Eposu o Gilgameszu). Noe nie miał wiele czasu: 
siedem dni – tyle dał mu Bóg. Wywiązał się jednak z trudnej misji, mimo swego 
podeszłego wieku – sześciuset lat. „Cokolwiek by przeoczył, zostałoby utracone na 
zawsze: nie było półśrodków pomiędzy włączeniem i wyłączeniem. Kolekcja jest 
jedynym w swoim rodzaju bastionem chroniącym przed potopem czasu” – komen-
tują Elsner i Cardinal, upatrując w biblijnym obrazie zgoła archetypową potrzebę 
zbierania i zachowywania. I dalej: „Pasja Noego tkwi w pragnieniu ocalenia świata, 
ocalenia nie jedynie przypadkowych pojedynczych elementów, lecz wzorcowych 
par, z których mogą zostać zrekonstruowane wszystkie formy życia. Oto ocalanie 
w najmocniejszym sensie, nie jedynie przypadkowe przechowanie, lecz świadome 
ratowanie przed wyniszczeniem – kolekcja jako zbawcza misja” [1994: 1].

Susan Pearce książkę na temat kolekcjonowania w tradycji europejskiej 
otwiera uwagą, że istnieje potrzeba badania tego typu praktyk, gdyż mówią one 
coś o całości życia społecznego [1995: 3]. Nacisk na aspekt społeczny jest zro-
zumiały w wypowiedzi wyrosłej na gruncie heurystyki brytyjskiej antropologii 
społecznej. Poniższy tekst idzie w ślad intuicji brytyjskiej muzeolożki, mając za 
cel wykazanie, że kolekcjonowanie i jego formy nie tylko mówią coś o społecz-
nym wymiarze środowiska ludzkiego (stosunkach społecznych, hierarchiach, 
rolach, kapitale społecznym itp.), w którym się je uprawia, lecz również o pamięci 
komunikatywnej i kulturowej, stosunku wobec przeszłości, tradycji czy poten-
cjale twórczym, który jest źródłem rozmaitych praktyk kulturowych będących 
wyrazem potrzeby kontynuacji i/lub zmiany. Uprawianie kolekcjonowania służy 
rozumieniu świata wokół nas oraz pogodzeniu się z miejscem, które w nim zaj-
mujemy [Pearce 1995: 25].

Pearce przywołuje pogląd Waltera Durosta, jednego z pierwszych teoretyków, 
który wypowiadał się na temat kolekcji:
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Kolekcję determinują nade wszystko wartości, które przypisuje się 
obiektom, lub idee, które w nich się zawierają. Jeżeli dominująca war-
tość obiektu lub idea jest dla posiadacza czymś oczywistym, tzn. jeżeli 
przypisuje mu się głównie wartość użytkową, celowościową czy este-
tyczną lub też inną wartość istotną dla obiektu lub mu przynależną 
w dowolnych okolicznościach zwyczajowych, wyuczonych czy na-
wykowych, to nie mamy wówczas do czynienia z kolekcją. Natomiast 
jeżeli dominująca wartość jest reprezentatywna lub reprezentująca, 
tzn. jeżeli rzeczony obiekt lub idea jest wartościowany nade wszystko 
ze względu na jego związek z jakimś innym obiektem lub ideą czy też 
obiektami lub ideami w taki sposób, jak jednostkowy przypadek ma 
się do całej serii, część do całości, okaz do klasy, to mamy wówczas do 
czynienia z kolekcją [Durost 1932: 10; za: Pearce 1995: 20].

Uzupełniający pogląd formułuje sama Pearce w innym miejscu: 

Obiekty, mając charakter materialny, zachowują związek ze światem 
„rzeczywistym”, z którego pochodzą, natomiast kolekcja jest metaforą 
tej „rzeczywistości”, marzeniem (dream), inskrypcją na powierzchni 
świata (inscription on the world). Kolekcje są wykwitem istniejących 
konstrukcji indywidualnych i zbiorowych, lecz również te konstrukcje 
wspierają i utrwalają. Kolekcja obdarzona jest własnym życiem, które 
pozostaje w szczególnie bliskim związku z życiem jej kolekcjonera, 
stąd też kolekcjoner postrzega ją, w bardzo dosłownym sensie, jako 
część siebie. Wszelako sednem tego związku jest ambiwalencja wła-
dzy – czasem kolekcjoner nadaje kształt kolekcji, a czasem ona nadaje 
kształt jemu. Innymi słowy, obiekty są zawsze zarówno aktywne, jak 
i pasywne. Kolekcje są rodzajem twórczości artystycznej jednostki 
poza nią samą, związkiem – po części – przeszłości i teraźniejszości 
oraz nadziei na przyszłość. Kolekcjonerzy odszukując to, co kochają, 
podejmują wysiłek samo-odkrywania i samo-afirmacji, co jest typo-
wo ludzkie, a co bez względu na to, jak dalece jego tworzywo mogą 
postrzegać inni jako trywialne, samo w sobie nigdy trywialnym nie 
jest [1998: 66].

Z powyższych sugestii wynika, że kolekcjonowanie jest czymś innym niż zbieranie 
czy gromadzenie. W odróżnieniu od dwóch ostatnich zawiera ono element na-
mysłu, posiada jakiś „racjonalny” cel przyświecający kolekcjonerowi. Wprawdzie 
psychologicznie różnica nie jest tutaj tak wyraźna, jak by to sugerowały użyte 
określenia, gdyż na przykład początki kolekcjonowania nie są bynajmniej zwykle 
wynikiem świadomie podjętej decyzji. Pearce podaje nieco wymyślony, choć nie 
nieprawdopodobny, przykład jej możliwej rodaczki, która w pewnym momencie 
zauważa, iż wiktoriańska biżuteria, którą odziedziczyła po różnych ciotkach, spo-
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czywająca na dnie szuflady, stanowi ciekawy zbiór i być może warto rozejrzeć się 
za jakimś jego poszerzeniem: „Innymi słowy, obiekty mogą trwać przez jakiś czas 
w formie zróżnicowanego, a nawet skromnego zbioru, zanim ich kolekcjonerski 
potencjał zostanie dostrzeżony” [1995: 21]. 

Pearce rozróżnia trzy rodzaje kolekcji, na które składają się odpowiednio: pa-
miątki, fetysze oraz systematy (systematics) [1998: 69]. Pierwsze wiążą się z biografią 
jednostki czy jakąś grupą (rodziną, drużyną harcerską itp.), która jednak funkcjonuje 
jakby była pojedynczą osobą. Pamiątki wyrażają naszą przeszłość, nagromadzone 
zdarzenia, perypetie, emocje, które – czy tego chcemy, czy nie – pozostają w naszej 
pamięci. Pamiątki kojarzą się w pierwszym rzędzie z obiektami przechowywanymi 
w prywatnych domostwach: fotografiami rodzinnymi, biżuterią rodową, becika-
mi niemowląt, kamykami przywiezionymi z romantycznych wakacji spędzonych 
nad ciepłymi morzami itp. W zasobach muzealnych znajdziemy przypadki takich 
kolekcji, przekazanych przez samego kolekcjonera lub rodzinę po jego śmierci, jak 
w przykładzie Pearce – zbioru trofeów myśliwskich pułkownika Charlesa Peela 
(Exeter City Museum), który na przełomie XIX i XX wieku polował na rozległych 
przestrzeniach Imperium Brytyjskiego [1998: 69]. W polskim przypadku można 
by wskazać, słynną szczególnie ostatnio, kolekcję Książąt Czartoryskich, która 
stała się własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, czy kolekcję etnograficzną 
zgromadzoną przez Bronisława Piłsudskiego w trakcie jego zesłania na Syberię, 
którą opiekuje się krakowskie Muzeum Etnograficzne. 

Fetysze składają się na kolekcje dużo bardziej zawężone i „wyspecjalizowane”, 
jak zbiory widokówek (raczej niezamożnych kolekcjonerów) czy przedmiotów po-
zostałych po znanej gwieździe filmowej (raczej zamożnych kolekcjonerów). Pearce 
sięga tutaj po znany przykład kolekcji Zygmunta Freuda, który zgromadził około 
tysiąc dziewięćset antyków rzymskich, greckich, asyryjskich, egipskich i chińskich, 
zapełniających biurko i szafki dwóch pokoi jego wiedeńskiego gabinetu, w którym 
pracował; zabrał je zresztą ze sobą po przeprowadzce do Londynu [1998: 73]. Kolekcje 
tego typu wyrażają bardzo osobisty związek obiektów z wyobraźnią i przeżyciami 
kolekcjonera, który ich pożąda. To one zapewniają mu siłę przeżywanych emocji 
i to one wciąż zmuszają go do gromadzenia obiektów podobnych: „Cały ten proces 
to rozwinięcie zaborczej jaźni (possesive self), strategia pożądania, co po części tłu-
maczy określanie tego rodzaju kolekcjonowania jako fetyszystyczne” – konkluduje 
Pearce [1998: 81]. I one stają się czasem częścią zasobów muzealnych, jak na przy-
kład kolekcja antycznych greckich rzeźb, która powstała na początku XVII wieku za 
sprawą Thomasa Howarda, dwudziestego pierwszego earla Arundel, a która stała 
się własnością Ashmolean Museum w Oksfordzie [Pearce 1998: 74]. 
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Mamy wreszcie i systematy, które reprezentują kolekcje naukowe, zapocząt-
kowane u schyłku XVII wieku, które stały się wówczas elementem rewolucji na-
ukowej i stanowią po dziś dzień – w niemal powszechnym mniemaniu – klasyczny 
przypadek kolekcji muzealnych. Pojęcie systematyki – wywiedzione z podejść 
biologii, botaniki czy geologii – jest tutaj naczelną kategorią porządkowania 
obiektów wedle kryteriów gatunkowych i rodzajowych. Pierwotny wzór ustalony 
został w rozlicznych muzeach historii naturalnej, jednak ten rodzaj taksonomi-
zującego, „naukowego” rozumienia obiektów zakorzenił się na trwałe w muze-
ach wszystkich typów, nie wyłączając muzeów sztuki, gdzie dzieła wystawia się 
w zgodzie z uznanymi kryteriami szkół czy kierunków. Istota uporządkowanej 
kolekcji nie polega na gromadzeniu obiektów według dowolnych kryteriów, zde-
terminowanych przez swobodny wybór kolekcjonera, ze względu na biografię czy 
fetyszystyczne nastawienia, lecz ich dobór poprzez empiryczną obserwację oraz 
racjonalną analizę i syntezę. Wywiedzione z tego „naukowe” ustalenia służą 
wypracowaniu reguł klasyfikacji danego fragmentu rzeczywistości – naturalnej 
lub kulturowej [por. Pearce 1998: 84–88].

Kilka słów o muzealnictwie poza muzealnictwem 

Zwykle praktykę kolekcjonowania łączy się z kulturą europejską, kulturą Zachodu, 
która z racji swego autorefleksyjnego i autokrytycznego rysu miała dopracować 
się również rozmaitych form namysłu nad przeszłością, upływającym czasem, 
zmianą – jakościami dostrzeganymi i konceptualizowanymi jakoby jedynie w świe-
cie Zachodu. Czy jest tak w istocie? Czy kolekcjonowanie i kolekcje, które stają 
się czasem zasobem muzealnym, to domena jedynie tego świata właśnie? Znane 
nam dane historyczne zdają się podważać ten pogląd. Przywołuje je na przykład 
Christina Kreps – kolekcjonowanie to nie jedynie zachodnia praktyka, również 
pod postacią znacznych zbiorów, które należałoby określić muzealnymi. Roz-
maite formy kolekcjonowania to nie rzecz wyłącznie nowożytnych, zachodnich, 
często wyspecjalizowanych i sformalizowanych instytucji, będących emanacją 
racjonalnego ducha i samowiedzy historycznej. Przykłady znajdziemy bowiem 
w starożytnych Chinach – władcy chińscy tworzyli kolekcje malarstwa i kaligra-
fii już w III w. przed Chr. W późniejszych czasach na terytorium Indii tamtejsze 
galerie sztuki, chitrashalas, służyły celom edukacyjnym i dawania przyjemności 
obcowania ze sztuką – przypomina Kreps [2006: 457]. 

Być może niełatwo przyjąć do wiadomości, że oto Zachód nie koniecznie jest 
jedynym źródłem kolekcjonowania i – w konsekwencji – źródłem muzeum jako 
jego instytucjonalnego wypełnienia. Wprawdzie z punktu widzenia typologii 
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kultur w perspektywie dziejów można to jakoś zrozumieć – wszak cywilizacje 
chińską czy indyjską można postawić w tym samym rzędzie, co europejską. Każda 
z nich dopracowała się jakichś form państwowości, myśli politycznej, filozofii 
czy sztuki, choć w żadnym z tych przypadków nie sposób dopatrzyć się pełnej 
wzajemnej przekładalności. Niemniej okazuje się, choćby w ostatnim z nich, że 
wskazane praktyki kolekcjonerskie dowodzą istnienia pewnej dozy wspólnego 
mianownika w postaci na przykład refleksji na temat własnej spuścizny arty-
stycznej. Człowiek Zachodu winien – wobec tego – podzielić się autorstwem 
tej unikalnej, wydawałoby się, formy aktywności, jakim jest kolekcjonerstwo, 
oddać sprawiedliwość współtwórcom, którzy wedle miar ilościowych przewyż-
szali niegdyś dorobek Zachodu. Rzecz jednak w tym, iż dyskutowana praktyka 
to nie wyłącznie domena „wielkich cywilizacji”. To ostatnie określenie zostało 
celowo opatrzone cudzysłowem, z oczywistą dozą umowności, ale też – przyzna-
ję otwarcie – krytycyzmu, gdyż ma dać wyraz pokutującemu wciąż tu i ówdzie 
przekonaniu o supremacji niektórych, również historycznie ujętych, kręgów 
kulturowych. Dotyczy to i dyskutowanego tutaj przypadku.

Okazuje się zatem, że istnienie kolekcjonowania wskazać można i poza tymi 
„wielkimi cywilizacjami”. Sama Kreps podaje jego liczne przykłady z różnych części 
świata, czego ostateczną konsekwencją jest istnienie całkiem licznych swoistych 
„muzeów tubylczych” (indigenuous museums) [2006: 463]. Na przykład, w regionie 
Cross River w Afryce Zachodniej szczególnie ważne maski rytualne oddawane 
były na przechowanie i w opiekę reprezentantowi starszyzny lub osobie darzonej 
wyjątkowym szacunkiem. Z kolei w społecznościach tubylczych całego Archipe-
lagu Malajskiego wznoszono nawet specjalne domy, w których przechowywano 
rozmaite stare przedmioty i sprzęty, zmumifikowane głowy wrogów, pamiątki 
po przodkach czy symbole rodowe [Kreps 2006: 460]. Na Sumatrze, gdzie Kreps 
prowadziła badania, mimo ofensywy islamu i chrześcijaństwa wciąż praktykuje 
się dawny zwyczaj przechowywania szczególnie cennych przedmiotów (sacred ob-
jects), na przykład pamiątek rodzinnych (gongów, bębnów, naczyń mosiężnych czy 
cenionej chińskiej porcelany). Kolekcje takich przedmiotów wciąż można znaleźć 
na strychach domów, w spichlerzach ryżowych czy stodołach. Zwłaszcza spichlerze 
traktowane są tradycyjnie jako miejsca uświęcone, stąd też tam głównie znajdują 
miejsce przeznaczenia równie cenne dobra. Współcześnie niemal każda rodzina 
posiada swój własny spichlerz, dawniej jednak w użyciu był tylko jeden, wspólnoto-
wy, w którym przechowywano przedmioty rytualne oraz pozyskane jako grzywna 
za złamanie zwyczajowych praw. Jeden z informatorów badaczki porównał wręcz 
wprost spichlerz do „tradycyjnego muzeum” – specjalnego miejsca, w którym 
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wyjątkowe przedmioty są przechowywane i podlegają opiece i ochronie, by je 
przekazać przyszłym pokoleniom. Również na wschodnich Wyspach Salomona 
w do tego przeznaczonych domach (custom houses) przechowuje się i wystawia 
wartościowe przedmioty. Domy te służą zresztą także funkcjom edukacyjnym, na 
przykład praktykowania i nauczania form lokalnych tradycji i sztuk plastycznych 
[Kreps 2006: 461]. 

Podobne miejsca, specjalne tradycyjne domy mężczyzn (haus tambaran), które 
służą spotkaniom mężczyzn i odprawianiu rytuałów inicjacji, istnieją również 
w regionie Sepik w Papui-Nowej Gwinei. Są to – jak określa Kreps – „sakralne 
repozytoria, w których obiekty pozostają pod rytualną ochroną”. I dodaje dalej: 
„Haus tambaran pełnią również funkcję warsztatów, w których wytwarza się 
obiekty rytualne i dzieła sztuki, jak również służą za miejsca ich wystawiania 
i przechowywania. Konstrukcyjnie zaprojektowane do przechowywania war-
tościowych obiektów oraz przekazywania najmłodszym pokoleniom wiedzy 
o plemiennej historii, wierzeniach i praktykach kulturowych, haus tambaran są 
ważnymi ośrodkami przekazu lokalnej wiedzy kulturowej” [2006: 462]. Oczy-
wiście, by tę funkcję poprawnie spełnić, składające się na nie obiekty muszą być 
dostępne w sensie dosłownym – możliwości bezpośredniego z nimi obcowania. 
Stąd też artefakty te można dotykać czy oglądać. Elizabeth Bonshek podaje z kolei 
przykład ludu Iatmul z Papui-Nowej Gwinei, dla którego kolekcjonowanie jest 
trwałym elementem nastroju życiowego (state of being) dostarczającego ludziom 
doświadczeń służących zrozumieniu tego, co się wokół nich dzieje. Kolekcjonowane 
obiekty, inaczej niż w zachodniej tradycji, nie służą obrazowaniu klasyfikacyjnego 
systemu wiedzy, poprzez który rozumie się świat [Bonshek 2010: 7–8. Mamy tutaj 
do czynienia z inną epistemologiczną podbudową kolekcjonowania. 

By wrócić do badaczki, która dostarczyła główną część powyższych ustaleń, 
Christiny Kreps, nie przypadkiem tekst, w którym omawia wszystkie te przypad-
ki, zatytułowała Non-Western Models of Museums and Curation in Crosscultural 
Perspective. Zauważa wprawdzie, że wszystkie powyższe praktyki przypominają 
w pewnym zakresie struktury muzealne, kolekcje i swoisty kuratorial, to jednak 
nie są uznawane za takie w oglądzie zachodnim. Podkreśla, że w wielu takich 
przypadkach tubylczych quasi-muzealnych praktyk przechowywanym przed-
miotom przypisuje się posiadanie życiowej energii czy duchowej mocy – w myśl 
swoistej animistycznej logiki nie tylko reprezentują duchy przodków, lecz są 
ich materialnymi wcieleniami. Zdarza się, że takie oddolne kolekcje, uświęcone 
lokalną tradycją, stają się – we współczesnej Indonezji, Melanezji czy na Alasce – 
kolekcjami muzealnymi w zachodnim rozumieniu tego słowa: sformalizowany-
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mi, zinstytucjonalizowanymi i spatrymonializowanymi. Mimo zmiany statusu 
nie tracą jednak wskazanych „duchowych” walorów w odróżnieniu od muzeów 
zachodnich, w których artefakty są przedmiotem ochrony i afirmacji głównie ze 
względu na ich materialne, a nie duchowe czy nadnaturalne właściwości. W tam-
tejszych kolekcjach muzealnych, stworzonych z istniejących już tradycyjnych 
zbiorów, widzi się wciąż duchy przodków ich pierwotnych właścicieli, są często 
przedmiotem tabu czy zasobnikami magicznych mocy; podlegają zasadom spe-
cjalnego traktowania nie tyle z powodów formalno-prawnych, co kulturowych – 
często religijno-duchowych [Kreps 2006: 466].

Czy powyższe przypadki kolekcji o cechach protomuzealnych zbiorów, nie 
opatrywanych zresztą zwykle przez uczestniczące w ich tworzeniu społeczności 
takimi technicznymi terminami, to tylko rzecz odległych, „egzotycznych” pery-
ferii świata współczesnego? Grant McCracken przedstawia całkiem współczesną 
i zachodnią formę muzealnego kolekcjonerstwa, uprawianą przez jedną z jego 
informatorek, Lois Roget, siedemdziesięcioośmioletnią mieszkankę stutysięcznego 
Gresham w prowincji Ontario. Lois pochodziła z rodziny farmerskiej, której historia 
sięga siedmiu pokoleń wstecz. Wprawdzie ona sama należała do pokolenia, które 
rozluźniło związki z tą tradycją – zdobywając wykształcenie i wyprowadzając się 
do miasta. Nie przeszkadzało to jednak w uczynieniu z miejskiego mieszkania 
rodzaju „muzeum” – takim określeniem posługuje się McCracken – i zgromadzeniu 
w nim znacznej liczby pamiątek obu rodzin: swojej i męża. Fakt ów oraz wyrażane 
wprost przywiązanie do wszystkich tych rzeczy, poczucie odpowiedzialności za 
nie, podyktowane było poczuciem zobowiązania wobec obu rodzin, należytego 
owych rzeczy „przechowywania, pokazywania oraz konserwowania” – pisze 
wprost McCracken (1990: 44). Jej rodzina miała bardzo silne poczucie ciągłości, 
a Lois silne poczucie związku z nią, dziedziczenia jej historii, wartości, ideałów; 
identyfikowała się zarazem z tradycją rodzinną męża.

Kanadyjski badacz podkreśla, iż zgromadzone rzeczy towarzyszyły nieustannie 
opowieściom Lois na temat sensu życia, jej rozumieniu rodziny, przywiązaniu do 
rodzinnego gniazda, relacjom z dziećmi. Całe bogate wyposażenie domu stało się 
rodzajem rodzinnego archiwum, rodzinnej historii zapisanej w rzeczach należących 
do licznych, nie żyjących już krewnych, które ujawniały swoją mnemoniczną moc. 
Opowieść o tym archiwum stała się zarazem równoczesną prezentacją drzewa 
genealogicznego obu rodzin: odległa w czasie ciocia z Anglii była przywoływa-
na przez komplet talerzy, prababka zaś przez jej fotel stojący w salonie. Uwagi 
na temat poszczególnych rzeczy sprzyjały wywodom na temat zdarzeń z życia 
członków rodziny i ich charakterów; gdy dotyczyło to młodszych przedstawicieli 
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rodziny – związków, jakie łączyły ich z Lois. Ich historie i charakterystyki stały 
się z czasem stałymi elementami historii rodzinnych, przywoływanych podczas 
oglądania rzeczy, historii przedstawianych zresztą przez Lois w precyzyjny, 
niemal szkolny sposób – w końcu wypowiadała się nie tylko w swoim imieniu, 
lecz całej rodziny. Często wskazywała, że poszczególne przedmioty wiążą się 
z ważnymi uroczystościami rodzinnymi z przeszłości, na przykład wesele matki 
Lois przypomina specjalne zielone naczynie na ciasteczka.

Kolekcja wychodzi jednak poza ściśle rodzinne pamiątki, gdyż zawiera również 
przedmioty, które wiążą się miejscem, a niekoniecznie wyłącznie z rodziną – obiekty 
rozmaitego charakteru wytworzone z drewna pochodzącego z tamtejszych lasów, 
zrobione przez lokalnych rzemieślników, będące własnością licznych tamtejszych 
mieszkańców. Są one przemieszane z obiektami należącymi wyłącznie do Rege-
tów, tworząc wspólnie z nimi harmonijny, kompleksowy zasób pamięci zaklętej 
w rzeczach. Lois oczywiście potrafiła je rozróżnić, skupiając się przy tym jednak 
głównie na spuściźnie rodzinnej. Poczuwała się do roli strażniczki, na której ciąży 
wielka odpowiedzialność dbania o ciągłość rodzinną, siłę jej wewnętrznych więzi 
reprezentowanych przez zgromadzone rzeczy. Jej obowiązkiem było baczenie, 
by powierzone obiekty nie doznały żadnego uszczerbku, były odpowiednio wy-
eksponowane, zabezpieczone i przekazane następnym pokoleniom [McCracken 
1990: 46]. Problem pozostał jednak z potencjalnym następnym strażnikiem tej 
pamięci, który miałby ją pielęgnować po odejściu państwa Roget. Ani dzieci, 
ani wnuki nie wykazywały wystarczającego zainteresowania kolekcją oraz – co 
się z tym wiąże – nie posiadały wystarczającej wiedzy, by pamiątki mogły z ich 
pomocą wciąż skutecznie „przemawiać” i „działać”.

McCracken w konkluzji historii Lois pisze:

Lois i jej kolekcja są, w pewnym sensie, jedynie odmiennymi wersjami 
rodziny. Obie należą do rodzinnego przedsięwzięcia, które rozciąga się 
na siedem pokoleń wstecz. Obie są swoistymi artefaktami historyczny-
mi. Przedmioty są intensywnie nasycone ludzką pamięcią, podobnie 
i ludzie są intensywnie nasyceni znaczeniami cennego wyposażenia, 
co prowadzi do wrażenia, iż wyrażają jedynie odmienne elementy 
w procesie historycznym, który w nieskończoność przemienia przod-
ków w przedmioty, a przedmioty w potomków. Lois jest uczestnikiem 
procesu, który niemal przestał istnieć [1990: 53].

W rzeczy samej, w świecie, w którym do rzadkości należy przekazywanie dóbr 
z pokolenia na pokolenie, w którym częściej nawet niż w ciągu życia jednego 
z nich dokonuje się daleko idących zmian, w tym tych dotyczących najbliższego 
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otoczenia (przeprowadzki, migracje, mody itd.), przedstawiony proces niemal już 
nie istnieje. Niemal, ponieważ działają wciąż jednak kolekcjonerzy – nie tylko 
profesjonaliści pracujący w oficjalnie, formalnie i instytucjonalnie funkcjonują-
cych muzeach, lecz również amatorzy. To oni uważają siebie często za “zbawców” 
traconych obiektów i ginących światów, co usprawiedliwia czas poświęcony na 
kolekcjonowanie [Belk 1995]. Nic dziwnego zatem, że bohaterka innej historii, 
Nan, tym razem z relacji Anat Hecht, uważa się za taką właśnie zbawczynię pa-
miątek rodzinnych: 

To małe lustro, tam, ma niewielką półkę. Można na niej kłaść grze-
bień albo szczotkę, przy zlewie nad którym się myje i czesze włosy 
każdego poranka. W tamtych czasach w każdym domu było takie 
lustro przy kuchennym zlewie. Przez chwilę miałam lustro mojej cioci. 
Bardzo byłam z nim związana, bo było tam od początku lat 1900-ych 
oraz „widziało” i „wyrażało” życie wszystkich ludzi, którzy mieszkali 
w tamtym domu – moich dziadków, mojej mamy, mojej cioci… Po 
śmierci mojej cioci uświadomiłam sobie, że to koniec rodu, koniec 
pewnej epoki. Moja ciocia była ostatnia. Nie pozostało nic do namy-
słu… [Hecht 2001: 133].

Ten tam to rondel do smażenia konfitur mojej babci jest z mosiądzu. Moja 
babcia robiła w nim dżem, a potem robiła w nim dżem ciocia Nan. Dalej są 
dwa inne garnki, które należały do mojej babci: garnek na dżem i garnek 
na masło… Tamta skrzynka pocztowa była cioci Nan. Prawdopodobnie 
wykupiła ją w latach 1920-ych [Hecht 2001: 136].

Ważne w historii Nan, niemal siedemdziesięcioletniej Szkotki, było to, że jako 
dziewczynka zmuszona została opuścić kraj dzieciństwa i zamieszkać w Anglii. Stało 
się to na początku II wojny światowej, kiedy jej ojciec został powołany do wojska, 
a matka umarła przy porodzie. Skutkiem tego było przekazanie Nan i jej młodszego 
brata do sierocińca, w którym pozostała już do końca dzieciństwa. W tym nagłym 
wyrwaniu z uprzedniego środowiska, a szerzej – załamaniu się całego rodzinnego 
świata, upatrywać można – według Hecht – potrzeby Nan zbierania i gromadzenia 
wszystkiego, co tylko ocalało z pamiątek rodzinnych:

Straciłam wszystko, gdy byłam bardzo mała. Straciłam moją rodzinę – 
jeśli chodzi o rodziców. Straciłam dom, moje dzieciństwo, mój cały świat. 
Dlatego uczepiłam się, niemal uczepiłam się wszystkiego, co pozostało. 
Może dlatego mam wszystkie te rzeczy… [Hecht 2001: 138]. 
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Geneza kolekcji Józefa Iwańczaka

Johann Wolfgang Goethe, znany nade wszystko z wiekopomnych dzieł literackich, 
bodaj jako pierwszy przyczynił się do powstania terminu muzeum-templum sto-
sownym wrażeniem wyniesionym z wizyty w Galerii Drezdeńskiej:

Przestąpiłem progi tego sanktuarium i zdumienie moje przeszło wszel-
kie pojęcie. Ta wielka kolista sala, w której panowała najgłębsza cisza, 
odznaczała się przepychem i czystością; błyszczące ramy, jeszcze bliskie 
czasów, gdy je złocono, froterowana posadzka, obszerne przestrzenie, 
przeznaczone w daleko większym stopniu dla zwiedzających niż dla 
pracy, budziły wzniosłe uczucia, jedyne w swoim rodzaju; wywierały 
wrażenie, jakiego się doznaje wchodząc do kościoła, tym bardziej że 
ozdoby niejednej świątyni, przedmioty adoracji tylu ludzi, i tu się 
znajdowały, a li tylko dla świętych celów sztuki [1957: 360–361].

Termin, którym posłużył się Goethe, „sanktuarium”, był jedną z inspiracji do 
napisania poniższego tekstu, co nie znaczy, że jego przedmiotem stanie się obiekt 
błyszczący marmurami, złoceniami i czystością wnętrz, w którym można podziwiać 
dawne czy współczesne uznane dzieła sztuki. Dyskutowane poniżej „sanktuarium” 
znajduje się w dawnej stajni [il. 1], w której niegdyś po jednej jej stronie stały 
krowy, po drugiej zaś koń i owce, a pomiędzy nimi kicały króliki i przechadzały 
się kury – to część dolna. Druga wznosi się powyżej, a jej pierwotną funkcją było 
przechowywanie słomy, siana czy zboża trzymanego w drewnianych skrzyniach. 
Wprawdzie dziś trudno rozpoznać pierwotne funkcje tych wnętrz, zwłaszcza 
pierwszego z nich, niemniej ich waga dla twórcy ich zmienionej już roli oraz nie-
licznych bywalców może z powodzeniem konkurować z uznanymi „sanktuariami” 
o dużo większej skali „kultu” muzealnego: British Museum czy choćby Muzeum 
Narodowym w Krakowie. Wprawdzie wchodząc do niego miast „froterowanej 
posadzki” pod naszymi stopami poczujemy lekko uginającą się ponad stuletnią 
podłogę, a na ścianach nie zobaczymy „błyszczących ram”, tylko spatynowane, 
czasem wyszczerbione talerze, dumnie eksponowane niegdyś w rzędach, opiera-
jące się o przeznaczone do tego celu listwy, to jednak rychło zorientujemy się, że 
miejsce to zawiera wielką dozę niezwykłości. Wystarczy kilka chwil spędzonych 
z Józefem Iwańczakiem, twórcą swoistego, samodzielnie stworzonego muzeum 
w Niedzicy, znanej głównie z Zamku Dunajec i rozpościerającego się pod nim 
sztucznego zbiornika wodnego – Jeziora Czorsztyńskiego.

Ten emerytowany, osiemdziesięciosześcioletni gospodarz, cieśla, robotnik leśny 
i – przez pewien czas – pracownik służb konserwatorskich [il. 2], zrekonstruował we 
wnętrzu dawnej stajni, o powierzchni trzydziestu metrów kwadratowych, typowe 
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Il. 1. (fot. Janusz Barański)

spiskie pomieszczenie mieszkalne, zaś powyżej niego, na rozległym strychu (na 
scycie) o powierzchni osiemdziesięciu pięciu metrów kwadratowych, część gospo-
darczą ekspozycji, zawierającą głównie artefakty związane z różnymi formami pracy 
na dawniejszej spiskiej wsi. W całym obiekcie wystawionych jest około siedemset 
pięćdziesiąt artefaktów: od ubrań, obrazów religijnych, makatek, mebli, sprzętów 
kuchennych, przez narzędzia rolnicze, stolarskie, ciesielskie, urządzenia służące 
tkaniu i przędzeniu, młocce i przemiałowi, po dokumenty i zdjęcia rodzinne.

Historia kolekcji ma przede wszystkim źródła rodzinne. Według pana Iwań-
czaka, w sześćdziesięciu pięciu procentach składa się z obiektów, które są spuścizną 
rodzinną. Rzecz jest sama w sobie nietypowa zważywszy na fakt, że w okresie 
powojennym, na fali ułomnych wprawdzie, jednak mających miejsce zjawisk 
modernizacyjnych, dosyć rozpowszechnionym stosunkiem wobec dawniejszej 
kultury materialnej było odrzucenie. Mieszkańcy Spisza, w tym sam pan Józef, 
zgodnie wskazują na powszechny i konsekwentny proces pozbywania się, głównie 
po prostu palenia, starego dobytku w ciągu powojennych lat. Było to o tyle łatwe 
do realizacji, że w większości sprzęty domowe czy gospodarskie były drewniane, 
a ponadto zwykle wykonywane lokalnie, przez samych użytkowników czy nie-
licznych rzemieślników. Niektóre z nich wyszły zresztą sukcesywnie z użycia 
(wialnie, krosna, chomąta, wozy konne itd.), a zatem stały się ostatecznie – 
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Il. 2. (fot. Janusz Barański)
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z punktu widzenia instrumentalnej racjonalności – rzeczami zgoła zbędnymi. 
Stąd też wraz z początkiem zmian ustrojowych końca XX wieku proces wymiany 
obiektów ruchomych tej dziedziny kultury był już w dużym stopniu zakończony. 
Taki los spotkał również lokalną odzież, będącą zawsze jednym z głównych wy-
znaczników tożsamości regionalnej, a nawet elementy domowego kultu religij-
nego, jak oleodrukowe obrazy, które – bywało – palono wraz z innymi obiektami 
materialnymi o zupełnie świeckim statusie. Te i inne rzeczy nie wytrzymywały 
konkurencji z produktami przemysłowymi, które zarazem coraz bardziej repre-
zentowały awans społeczny mieszkańców regionu. Kto chodzi w stroju, to chodzi 
w dziadach – komentuje z goryczą ówczesny stosunek do tradycyjnego lokalnego 
odziewku Danuta Milaniak, regionalistka i członkini lokalnego zespołu folklo-
rystycznego „Czardasz”. Przytacza jeszcze własne wspomnienie z dzieciństwa 
pokazujące, że w najlepszym razie niechciane rzeczy znajdowały ocalenie za 
sprawą zainteresowanych nimi przybyszów:

Był taki moment, ten dom, co był koło nas, stary dom, to jest mojej 
prababci, tam, mój dziadek tam mieszkał wcześniej. To było takie coś, ja 
pamiętam taki moment, bo wiem, że tam był koło tego domu nasz pies, 
taki zawiązany. I przyjechał taki pan z Krościenka, z jakiegoś muzeum 
czy skądś tam, nie wiem, bo mała byłam, nie pamiętam. Tylko wiem, 
że dziadek przyszedł mnie zawołać, że trzeba przytrzymać tego psa, 
bo przyjechoł pan po jakomsi godzine [zegar – JB]. Wiem, że ten pan 
właśnie zabrał stamtąd taki zegar, i to chyba ten, co nie widziałam go na 
ścianie, jak wyglądał, coś tam i jakieś jeszcze kubki, talerze – wszystko 
niósł w takim pudle, a ja trzymałam tego psa. To dzisiaj jakbym tam 
stała, to bym tego psa puściła [śmiech – JB] i w ogóle bym dziadkowi 
nie pozwoliła.

Z tego okresu wymiany wyposażenia kultury materialnej pozostały wprawdzie 
nieliczne obiekty nieruchome, jak budynki mieszkalne czy gospodarskie, w tym na 
przykład słynne sypańce – spichlerzo-piwnice, których kilka sztuk zachowało się 
jeszcze w niedalekim od Niedzicy Kacwinie. Właśnie jeden z takich obiektów, stajnia, 
został zaadoptowany przez pana Iwańczaka na jego muzeum.

Fakt niszczenia niemal wszystkiego, co stare, podkreśla z żalem część miesz-
kańców: No i też chyba właśnie, se myśle, no jak to zrobili, że powyrzucali wszystko, 
a to można było gdzieś złożyć do jednego miejsca. No bo dużo było takich rzeczy, co 
ludzie, ludzie, no, powyrzucali, porąbali, no bo to dziadostwo, to po co to, nie? – ko-
mentuje Danuta Milaniak. Praktykę tę można by określić – za Aleidą Assman – 
jako przypadek aktywnej formy zapominania, które „jest wynikiem zamierzonych 
czynności, takich jak wyrzucanie na śmietnik lub niszczenie” [2013a: 75]. Pogląd 
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ten podziela i sam pan Józef: Dziś jesce som takie niektórzy ludzie, no nie wiym, nie 
mozym to zrozumieć, takie: no po co to, a na co to, gdzie jakby sie wyzbyć tego, no i jo 
nie rozumiym, mówiem: chłopie cies sie, ześ bogatsy przez to, bo wiyncyj wiys. Ale ni 
moze tego zrozumieć – wyrażając zdziwienie deficytem oddania lokalnej kulturze. 
Co więcej, można nawet dostrzec fakt istnienia w najlepszym razie obojętności, 
a czasem i niechęci wobec samego dzieła podjętego przez pana Iwańczaka, co 
podkreśla tutejsza nauczycielka, Elżbieta Łukuś:

Przecież pan Józef, on się na początku bał tego takiego, co ludzie po-
wiedzą, jaka będzie po prostu opinia. Bo my tu żyjemy pod taką presją 
tego środowiska. Ale on miał w sobie na tyle silną taką potrzebę, żeby 
coś zrobić, jak to on cały czas mówi: ocalić od zapomnienia, zostawić 
następnym, po prostu, pokoleniom.

W ówczesnej atmosferze przypadek pana Iwańczaka oraz jego kolekcji jest szcze-
gólny i według niego samego wyjątkowy. Otóż jego rodzice mieli się wyróżniać od 
większości członków lokalnej społeczności niezgodą na bezpowrotne usuwanie 
dawniejszego wyposażenia z rodzinnej ekumeny. Nawet jeśli jakaś rzecz wyszła 
z użycia, nie lądowała w piecu czy pobliskim potoku, lecz wynoszona była na 
obszerny strych rodzinnego, tradycyjnego drewnianego domu; ten zbawienny 
los spotkał nawet wóz drabiniasty. Gdybyśmy i w tym przypadku sięgnęli do pro-
pozycji teoretycznych Assman, należałoby wprawdzie i tutaj skonstatować fakt 
zapominania, lecz jego formę łagodniejszą, bierną, nie nieodwołalną: „W tych 
przypadkach przedmioty nie zostają zniszczone: wypadają jedynie poza obręb 
uwagi, czci lub użytku. Dzięki przypadkowi to, co utracone, może zostać w póź-
niejszym czasie odkryte – na przykład na strychach lub w innych dziwnych miej-
scach …” [2013a: 75]. Znajduje to wyjaśnienie w stosunku rodziców do domowego 
i gospodarskiego stanu posiadania, co podkreśla sam pan Józef:

Te rzeczy, te starocia siedziały nienaruszone [na strychu starego 
domu – JB] (…) Ta myśl, moja, była jus, jo, jesce rodzice zyli [zmarli 
w 1973 i 1975 roku – JB] i jo sie przyglondoł, jak oni do tego podchodzili. 
Jak wypożyczył ktoś takom rzecz, to mama jus pyto ojca: ty, psyniós toto 
cy nie psyniós? Se myśloł – tak jakby to złoto było, se tak myśloł – jak 
by to ze złota było. I tak to rodzice traktowali.

Wspomnienia te nie pozostały bez śladu na świadomości pana Iwańczaka. Myśl 
o potrzebie zachowania tego rodzinnego „złota” nawiedzała go już od dawna: 
jo przemyśloł tak, panie, ze przyjdzie chwila, roki przybywo, ze moze bede zył, a nie 
bede móg charować, nie bardzo, no to, to mi sie urodziło jesce po śmierci rodziców, 
ze zrobie to. Nie wiedzioł jesce, kiedy to zacnem, bo jesce mnie trzymała gazdówka. 
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Wreszcie, już będąc na emeryturze i już w XXI wieku (2005 rok), postanowił coś 
z tym rodzinnym „złotem” zrobić. Nie przypuszczał jednak, że zamysł ten zyska 
obecny kształt: Jakby mi był ktoś powiedzioł przed dziesiynciu laty, ze z tyj szopy, 
gdzie jeszcze gospodarstwo było – krowy, owce chowoł, kury… Zrazu jął odziedziczone 
drobne elementy rodzinnej spuścizny składować w pokoju na poddaszu nowego, 
wybudowanego przez siebie w latach sześćdziesiątych, murowanego domu. Z cza-
sem natomiast zaczął myśleć o przekształceniu dawnej stajni w zrekonstruowaną 
spiską izbę, co przypomina przytaczany wcześniej hipotetyczny przykład, podany 
przez Pearce – potrzeby poszerzenia zasobu znalezionych rzeczy po poprzednich 
pokoleniach. W naszym przypadku okazało się, że prócz kilku obrazów religij-
nych, książek czy dokumentów związanych z historią rodzinną, była jeszcze cała 
góra „zwykłych” rzeczy, które przez dziesięciolecia trwały w stanie hibernacji 
na strychu starego domu. Sam był zaskoczony zapałem, który go ogarnął, choć 
wyjaśnienie można wskazać w potrzebie zachowania dzieła przodków: 

Pod osiymdziesiontke byłem i jeszcze mnie kusiło iść. No, po prostu mio-
łem tyn upór – co dom rade, to zrobie jesce. Dawało mi takom satysfakcje 
ukochanie moich przodków. To we mnie tak zostało – ukochanie moich 
przodków. Jak oni to wszystko, każdom rzecz, jak mama to czyściła, 
jak sie rozkładało, układało, to to tam, a tak dbała zawsze (…). Był 
taki okres, ze jak bych pracowoł, tak mi zesło i tak mi ta robota ciesyła, 
co choć kiedy jak’em zjod śniadanie, to jak sie ściynzyło, to posed se, 
dopiyro se kolacje robił, a obiod jod dopiyro choć przerobił. Nie za to, 
zebym oszczyndzoł – zesło mi tak. Patrze, kurde, ile to godzin już? No, 
szósto godzina. 

To zapamiętanie się w pracy i entuzjazm nie były być może wyraźnie widoczne 
dla zewnętrznego obserwatora, choć byli i tacy, którzy to dostrzegli na samym 
początku realizacji projektu. Elżbieta Łukuś wspomina: Ja nie zapomnę, jak kiedyś 
tam, ileś tam lat temu, jak to tworzył, ja po prostu tam przyszłam, szukałam go, a on, 
biedny, tam w tej piwnicy, czyścił (…). To jest nieprawdopodobna robota – dzieło dla 
jednego człowieka. Nic dziwnego – pan Józef należy do twórców cichych, niepo-
zornych, wycofanych, nie obnoszących się ze swym dziełem. Wspomniany wcze-
śniej, powszechny w lokalnym środowisku krytyczny stosunek wobec spuścizny 
materialnej, nie sprzyjał podjętemu wysiłkowi jej zachowania:

Byli tacy, niektórzy to som, ludzie przeróżni som, co potrafi tak, jakby, 
jo wiym, powiedzieć tak, cłowiyka drugiygo zniechyncać: a co to z tego, 
a na co to? No to jak jo by był słaby, tego, mioł to słaby tyn fundemynt, 
tego, to by pomyśloł: a moze i to co mi z tego. Ale jo tego nie dopuścił, 
a to mnie jesce umacniało. To mnie umacniało. Jo se powiedzioł: nie! 
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I tak mi to wystarcało, wiy pan. Teroz to układom, układom, powoli 
układom, ale i tak’em dopioł to, com se zrobił, jaki plan zem se zrobił.

Wsparcie uzyskał właśnie nie od bliższych lub dalszych krewnych czy swojej spo-
łeczności, lecz od „najbliższych z bliskich” – własnych dzieci, zwłaszcza dwóch 
córek. Ważny jest tutaj wszelako szczególny kontekst życia rodzinnego, mianowicie 
nieobecność od lat dzieci nie tylko przy rodzicach, lecz także w jakimś nieodległym 
sąsiedztwie – cała trójka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. 

Córki dały taki mi doping, ta najmłodsza, (…) ona, jak przyszła, jak już 
w Ameryce była, a była jeszcze nie zamężna, ani nic, do szkoły chodziła, 
jak na wakacje przyszła, jom nie cieszyło z poczontku w Ameryce, ona 
cały czos jom tu ciongło, ona tu przyjechała, nie było roku, każdy rok (…), 
ciongnyło tam jom zawsze do tego domu rodzinnygo, a toto przyniesła, 
a tamto: tato a toto wicie, to tako pamiontka, tato pamiontka. A jo jak 
jom obserwowoł i nic zem nie godoł, a juz’em mioł tys to samo myśloł, 
powiym, uciesym dziecko moje, bo jo to bym powiynkszoł i pomnożył, 
jak to się mówi. No i tak to się zaczyło (…). Ony tu były cynsto. Starsza 
córka dzieci miała, to prawie każdygo roku w wakacje tu byli. To ona, 
jom to na tyle tyż inspirowało, że niesamowicie mnie wspierała zdania-
mi, słowami, żebym mioł chynci do tego, żebym kontynuowoł – tak to 
powiym. A druga to samo.

Wsparcie córek było na tyle silne, że gdyby nie ich zainteresowanie, to byłoby tys, 
ale nie wiym, cy bym tak intensywnie sie do tego zabiyroł – przyznaje otwarcie pan 
Iwańczak. W szczególności młodsza córka odegrała wyjątkową rolę: jakby jej do-
ping, ale widziołem, ze ona mo zainteresowanie. Druga córka to samo, to ich cieszy, 
czyli to była ta dla mnie taka posiła, siła, ze jakbym widzioł był od nich niechyńć – 
chocioż mnie nie bedzie, to ony bedom tym władać. Widoczny nacisk położony na 
roli młodszej córki, a zarazem najmłodszego z dzieci pana Józefa, jest znamienny 
i wykracza poza sferę empirycznie stwierdzalnego determinizmu. W powyższych 
wypowiedziach uderza bowiem uczucie podwójnej utraty: rodzinnej spuścizny 
i ukochanego dziecka. W przypadku pana Iwańczaka ma – zdaje się – zastosowanie 
pogląd, że „doświadczenie utraty bliskiej osoby leży często u początku kolekcjono-
wania” [Tańczuk 2011: 255]. W dyskutowanym tutaj przypadku chodzi oczywiście 
nie o utratę w rozumieniu śmierci, lecz emigracji – wszystkich dzieci. Zachowana 
kolekcja zdaje się być formą zapobieżenia tej utracie, działaniem kompensacyjnym, 
spoiwem dla nadwerężonych wskutek emigracji bezpośrednich więzi osobowych, 
pociechą w rozłące i lekiem na wynikającą z tego traumę. 

Angela Jannelli [2012: 161], niemiecka muzeolożka, posługuje się odnośnie 
badanych przez nią podobnych, „oddolnych” kolekcji pojęciem profanicznych reli-
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kwii, obiektów transgresyjnych. W szczególności artefaktom charakterystycznym 
dla tego typu kolekcji przypisać można – według niej – funkcję pośredniczenia 
w procesach rozłączenia, pożegnania, „żałoby”. Reprezentują osoby lub sytuacje, 
których ostateczna utrata może zostać odroczona, co w dalszej kolejności zdaje 
się być konstytutywną cechą wszelkich muzeów, które zachowują przynajmniej 
cząstkę świata w jego dawnej formie. Dodajmy zatem, że w tym rozumieniu można 
by je porównać do obiektów przejściowych w funkcji wskazanej przez Donalda 
Winnicotta [1971], badacza psychiki dziecięcej, których dziecko używa w chwilach 
emocjonalnej separacji z matką (może to być kocyk lub miś). W mikroskali „kolekcji 
rodzinnych” dotyczy to doświadczanego mijającego czasu spędzonego z bliskimi, 
a nawet śmierci bliskich, przemijania wspomnień i przeszłych zdarzeń. W naszym 
przypadku mamy do czynienia bodaj z multiplikacją: „utratą” dzieci przez ojca, 
a równocześnie utratą przez niego i całą rodzinę dawnego świata. Wynikający 
z tego dwojaki wysiłek ma służyć odroczeniu obu zdarzeń, dostarczyć wrażenia 
obecności choćby w postaci jedynie materialnego świadectwa. Wprawdzie można 
przypuszczać, że zgromadzone obiekty wyrażają z jednej strony utratę, z drugiej 
zaś jednak nadzieję na kontynuację i związek [por. Clifford 1997: 193]. Taką inter-
pretację zdaje się potwierdzać uwaga Elżbiety Łukuś na temat kolekcji pana Józefa: 
On na to patrzy z wielką miłością. To jest takie jego dziecko, tak bym powiedziała, ko-
lejne. Niewykluczone, że to spostrzeżenie jest nadzwyczaj uprawnione – „dziecko” 
w postaci kolekcji–obiektu zastępczego w miejsce dzieci utraconych. Susan Pearce 
dla zrozumienia fenomenu kolekcji przywołuje koncepcję daru, odwołując się do 
długiej tradycji refleksji na ten temat sięgającej poglądu Marcela Maussa: 

„Dar” jest typowym przypadkiem dużej części zawartości kolekcji. 
Wiele eksponatów to właśnie dary w najściślejszym słowa znacze-
niu – zostały zakupione lub pozyskane przez jedną osobę w celu 
sprezentowania ich komuś innemu. To jest w istocie jeden z głów-
nych sposobów wpisywania się praktyki kolekcjonerskiej w stosunki 
rodzinne i społeczne. W istocie znaczna większość kolekcji ma ten 
status, ponieważ działa jak dary, którymi kolekcjoner obdarował 
samego siebie [Pearce 1995: 369]. 

W rzeczy samej, w ostatnim ze wskazanych przez Pearce przypadków kolekcji – co 
może dotyczyć zbioru motyli, znaczków czy statuetek Buddy – którą z zapałem 
buduje kolekcjoner w zaciszu własnego domostwa, pogląd ten wydaje się upraw-
niony, ale czy w innych też, gdy zbiór eksponatów „wychodzi” poza półkę w czyimś 
pokoju i staje się kolekcją muzealną? Można by stwierdzić, że w tym przypadku 
mamy do czynienia z obdarowywaniem większej grupy ludzi: koneserów sztuki 
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(muzea i galerie sztuki), miłośników przeszłości (muzea historyczne), społeczności 
danego regionu (muzea regionalne), a nawet całego narodu (muzea narodowe). 
Swoją kolekcją muzealiów obdarował niegdyś Feliks „Manggha” Jasieński Muzeum 
Narodowe w Krakowie (stąd nazwa wydzielonego z czasem Muzeum Sztuki i Tech-
niki Japońskiej Manggha, przechowującego część japońską kolekcji Jasieńskiego, 
wykorzystującą w swej nazwie przydomek donatora), a zbiory Seweryna Udzieli 
stały się zaczątkiem późniejszego Muzeum Etnograficznego tamże. Oto przykłady 
praktyk kolekcjonerskich będących elementem stosunków społecznych szerszej 
skali. Zbiory sztuki polskiej pierwszego ze wskazanych donatorów do dziś służą 
budowaniu świadomości historycznej, samowiedzy społecznej i więzi narodowej, 
co dotyczy wszak i drugiego z nich, choć jego kolekcja obejmuje jedynie jedną, 
wprawdzie dominującą niegdyś demograficznie klasę społeczną. Gdzie należy 
jednak szukać skali rodzinnej? Otóż, jest to właśnie przypadek pana Iwańczaka, 
który obdarował swoją kolekcją rodzinę. Choć, jak można przypuszczać na pod-
stawie wyrażonych dotychczas opinii niektórych członków społeczności, jego 
„arka” to dar złożony również społeczności lokalnej i regionalnej. Sięgnijmy raz 
jeszcze do słów samego zainteresowanego:

Tam stary budynek rodzinny na ul. św. Rozalii. To był dom dość prze-
strzynny, bo cztyrnaście metrów długości dachu było, choć wynższy – 
tam było wszystko wyodkładane. Wiync jo ściongnoł, jo tak licze, że 
sześćdziysiont piyńć procynt jest rodzinnych pamiontek, które jo tak 
pielyngnuwoł, jakem widzioł jak moi rodzice pielyngnuwali. Jak ma-
mie, jak sie coś zepsuło, to już tate prosiła: weź to naprow, zeby to było 
takie, jak mo być. I tak to tymi rzeczami, te rzeczy mnie prowadziły, 
żem zaczoł myśleć, ze jakom to mo wartość, że moi rodzice to tak pil-
nowali, jeszcze mieli po dziadkach, po swoich dziadkach. Wiync jo se 
postanowił, ze jak mi bedzie statkować zdrowie i pozwoli opatrzność, 
ze jeszcze bede na nogach, to bede sie staroł to umieścić, zakonser-
wować i kieby to było widoczne, zeby młodymu pokolyniu pokazać, ze 
tak powinni szanować, bo to jest historia. Jakby to zanikło, to co by to 
pokolynie młode powiedziało, jak by sie ktoś zapytoł, jakie to poczontki 
były – nie wiedziałoby nic.

Cały ten trud zajął panu Józefowi osiem lat: przebudowa stajni na potrzeby kolekcji; 
uzupełnienie brakujących, a niezbędnych – według rodzimego kolekcjonera – ar-
tefaktów; dokonanie niezbędnych zabiegów konserwacyjnych, oczywiście – wła-
snym sumptem; zaaranżowanie całości. Z pietyzmem naprawiał wiele ze swoich 
eksponatów, dorabiając brakujące części, przywracając im pierwotny wygląd. W roz-
mowie na ten temat można wyczuć obecność osobistego, dogłębnego pragnienia 
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zachowania spuścizny rodzinnej, a zarazem spuścizny lokalnej kultury. Po chwili 
rozmowy na temat najbardziej adekwatnego określenia dla kolekcji pan Iwańczak 
uznał, że najlepszym będzie „muzeum rodzinne”. Pewnym tego wyjaśnieniem 
jest powyższa skrótowa rekonstrukcja jej genezy, lecz także i jej przeznaczenia. 
Przemawiają również za tym szczególne nastroje i motywacje zaklęte w rzeczach, 
których wybiórcza ewidencja przedstawiona zostanie poniżej.

Wskazana wcześniej, zgoła teoretyczna spekulacja Pearce, na temat gene-
zy kolekcji powstałej z paru staroci znalezionych w szufladzie, znajduje jednak 
bardzo realne potwierdzenie w przypadku kolekcji pana Józefa. Wprawdzie to 
nie szuflada, a obszerny strych starego rodzinnego domu stał się właśnie takim 
miejscem, w którym przez dziesiątki lat nagromadzały się znoszone przez jego 
dziadków, a później rodziców, wreszcie jego samego przedmioty, sprzęty, narzę-
dzia, obrazy, ubiory, książki, które sukcesywnie wychodziły z użycia – uszkodzone 
lub zastąpione przez nowsze wersje. Intensywna zmiana kultury materialnej 
w ciągu XX wieku sprawiła, że zgromadzone na owym strychu rozmaite obiekty 
rękodzieła – drewniane, metalowe czy tekstylne – zastąpione zostały wytworami 
masowej produkcji. Dopiero w pewnym momencie właściciel tej „masy spadko-
wej” dostrzegł jej wartość i uczynił z niej kolekcję. Przez kilka lat miało miejsce 
również jej uzupełnianie i kompletowanie.

Fakt uzupełniania kolekcji przez pana Iwańczaka również znajduje odniesienie 
w ustaleniach teoretyków kolekcjonowania: „Jedną z różnic pomiędzy posiadaniem 
a kolekcjonowaniem jest to, że to drugie prowadzi do nadania porządku, systema-
tyczności, o ile możliwe – kompletności. Przedmiotem szczerego zainteresowania 
kolekcjonera nie jest właściwa wartość przedmiotów pożądania; bez względu na 
to, ile kosztują, musi je mieć” [Aristides 1988: 330; za: Pearce 1995: 21]. Za chwi-
lę będziemy mogli się przekonać, że wprawdzie większość artefaktów kolekcji 
pana Józefa to spuścizna rodzinna, jednak pewna ich część jest efektem zabiegów 
podejmowanych przez kolekcjonera na miarę jego środków finansowych, lecz 
głównie zapobiegliwości w ocalaniu zagrożonych zniszczeniem rzeczy z bliższego 
lub dalszego sąsiedztwa. Kolekcja zyskała w konsekwencji względnie całościowy 
charakter w myśl zasady, że nie jest tylko sumą jej części, a jako całość zyskuje 
zgoła nową jakość – staje się mikrokosmosem właśnie pewnej większej znaczącej 
całości. Co więcej, nie składają się na nią wyłącznie obiekty materialne. W pracy 
zbiorowej współredagowanej przez jednego z badaczy tej problematyki, Russela 
Belka, podkreśla się: „Uznajemy za kolekcję wybiórcze, czynne i długotrwałe po-
zyskiwanie, posiadanie i rozporządzanie zbiorem powiązanych ze sobą różnych 
obiektów (przedmiotów materialnych, idei, istot lub doświadczeń), co przyczynia 
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się do wytworzenia dodatkowego znaczenia całości (kolekcji), którą – uważa 
się – zbiór ów konstytuuje” [Belk et al. 1990: 8; za: Pearce 1995: 21]. Nie przypad-
kiem pan Józef z takim przejęciem opowiada na przykład o kufrze swojego wuja, 
z którym ten na początku minionego wieku przemierzał przestrzenie oceanu, by 
w mlekiem i miodem płynącej Ameryce zarobić na lepsze życie swej rodziny na 
Spiszu. Wspomnienia są tu równie ważne, jak same obiekty, a te drugie nie po-
siadłyby mocy znaczenia bez pierwszych; do tych wspomnień wrócimy w dalszej 
części poniższego tekstu.

Izba

Całe to rodzinne „złoto” posłużyło stworzeniu kolekcji wypełniającej wnętrze 
dawnej stajni. Jej opiekun poproszony został o oprowadzenie po niej i swobodną 
wypowiedź na jej temat. Treść tej wypowiedzi oraz stopień skupienia na poszcze-
gólnych artefaktach i ich zbiorach jest wyrazem wagi, jaką im poświęcał. Okazało 
się, że zawartość zrekonstruowanej izby mieszkalnej (sprzęty kuchenne, obrazy 
religijne, garderoba, pamiątki osobiste itp.) domaga się – według przewodni-
ka – szczególnej uwagi, stąd też i w poniższym omówieniu znajdzie to wyraz. 
Z mniejszym zaangażowaniem pan Iwańczak opowiada o przedmiotach zgroma-
dzonych na strychu, głównie gospodarskich, choć i wśród nich znalazły się obiekty 
ożywiające pamięć i wywołujące emocje. Gwoli ścisłości i rozproszeniu pewnych 
nawyków myślowych należy podkreślić, że ów strych nie jest ciemnym, zakurzo-
nym pomieszczeniem, po którym hula wiatr, lecz jasno oświetlonym, czystym 
wnętrzem, w którym w jeszcze większym stopniu niż w izbie, będącej względnie 
wierną rekonstrukcją dawnej izby mieszkalnej, widać rękę wystawiennika na 
z rozmysłem zaaranżowanej wystawie obiektów dawnej lokalnej kultury. 

A zatem izba została zrekonstruowane na wzór tej rodzinnej w starym domu. 
Pan Józef dobrze pamiętał, jak ta izba wyglądała, nawet w jego dzieciństwie, 
i w zgodzie ze świadectwem pamięci postanowił wymeblować jom tymi rzeczami. 
Ta rekonstrukcja ma jednak niewiele cech imitacji, substytutu, repliki, gdyż na 
jej zawartość składają się jak najbardziej prawdziwe przedmioty wypełniające 
dawną rodzinną izbę mieszkalną, a na strychu – rozmaite przedmioty i urządzenia 
znajdujące się w dawnych pomieszczeniach gospodarskich. W tym rozumieniu 
świat muzeum pana Józefa „przylega” do przedstawianego w nim świata jego 
młodości, świata jego ojców i dziadów, pozostaje z nim w zgoła zmysłowym, prze-
żywanym kontakcie. Można by rzec za Jannelli [2012: 206], że mamy do czynienia 
z rekonstrukcją mimetyczną, która zresztą opromienia spojrzenie na rodzinną 
przeszłość. W dalszej części poniższego tekstu, w trakcie wędrówki po muzeum 
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pana Iwańczaka, będziemy mieli okazję doświadczyć tej atmosfery ciepła, idylli, 
nostalgii przemawiających „mową” samych rzeczy, jak i naszego przewodnika 
i jego bliskich. Wprawdzie zrekonstruowana izba ma w zamyśle twórcy jak naj-
wierniej przypominać tę z domu rodzinnego, to reprezentuje zarazem typowe 
dawne spiskie wnętrze mieszkalne. Potwierdza to emerytowana nauczycielka, 
a zarazem animatorka lokalnej kultury, Maria Waniczek: to jest odtworzenie na 
moją wyobraźnię, na moją pamięć, na taką wiedzę, którą sama zebrałam, to i tak 
w dziewięćdziesięciu, dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach jest to odtworzenie 
tego wszystkiego. Właśnie ma to swój taki smak, styl, w ogóle z przeszłości, z tego 
okresu, jak on to wszystko przyniósł do współczesności. Ma to taką atmosferę, no, 
takiej dawnej izby naprawdę.

Zaraz przy wejściu do niej znajduje się tradycyjny piec, a właściwie po części 
atrapa pieca [il. 3]. Niestety, ten prawdziwy się nie zachował, nie było więc innej 
możliwości, jak tylko z pomocą płyt gipsowych, osadzonych na drewnianym 
szkielecie, odtworzyć formę prawdziwego pieca. Jest wprawdzie jeden element 
oryginalny – okap (kapa), ocalony z rozbiórki starego domu rodziny Łopatów, 
który uzyskała w spadku żona siostrzeńca pana Józefa; pochodzi z niego rów-
nież podłoga i sosręb, czyli główna belka stropowa [il. 4]. Całość pieca została 
pobielona w zgodzie z ówczesną estetyką i zwyczajem. Rekonstruktor stworzył 
jednak obiekt, który jest wierną kopią oryginalnego pieca i uwzględnia wszystkie 
detale konstrukcyjne: 

Jak my mieli, jak zym widzioł, ze był kurnik na kury, na spodzie tak jest 
zrobione, jak był kotorek na ciepłom wode u góry w tym (…) jak wyglon-
doł u nos w staryj chałupie (…) no i tak po Niedzicy były te piece takie 
i w niektórych był tyn piekarnik na chleb, to było na spodzie, nie ze te 
wszystkie były tak u góry nad blachom (…) jo zrobił tu to miejsce dla kur, 
bo to było dla kurcont wiosnom, jak sie, a to sie w jednyj izbie zawsze 
żyło, cało rodzina, kurki (…). Siadła kura, młode kurcynta, to im zimno 
było, to, panie, pod piec, jak sie ociepliło bez południe, to puszczali na 
pole. Tom i tyn kurnik zmontowoł, żeby pokazać, jak było. Teroz kocio-
łek na wode, ze się poliło w piecu rano, wiecór, a piec był wymurowany 
z kamyczków od wody, tych płytek od wody, takich orginalnych, i na 
glinie, późniyj otynkowany tylko był (…). Cały dziyń trzymała sie ciepła 
woda w tym kociołku. Przyszed z pola, ubrudzone rynce, to se uloł do 
miski garnuszkiym, nie na kran, a garnuszkiym, i umył se rynce. Tak 
to wyglondało.

To wprawdzie nie jedyny element zrekonstruowany w ścisłym sensie, gdyż do nich 
należałoby zaliczyć również ściany oszalowane nowymi, lecz pobejcowanymi na 
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Il. 3. (fot. Janusz Barański)

Il. 4. (fot. Janusz Barański)
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ciemno deskami, pokrywającymi od wewnątrz murowane ściany dawnej stajni. 
Na tym jednak wyczerpuje się lista imitacji elementów konstrukcyjnych budynku, 
gdyż podłoga, poszycie stropu i główna belka nośna pochodzą ze wspomnianej 
rozebranej ponad stuletniej chaty. Wyposażenie wnętrza to już sprzęty i przedmioty 
w głównej mierze pochodzące z domu rodzinnego, co najwyżej odziedziczone po 
krewnych lub pozyskane od sąsiadów. 

By zacząć od tej drugiej grupy, których reprezentantów znajdziemy zarówno 
w izbie, jak i na strychu, mniej licznej, wskazać można przykładowo: jeden z obra-
zów religijnych, „Święta Rodzina”, także z sąsiedztwa, mocno zniszczony, poddany 
konserwacji przez zaprzyjaźnionego ukraińskiego artystę, Igora, który mieszka 
w Niedzicy i sprzedaje własne obrazy, tudzież ceramikę huculską, na Zamku w Nie-
dzicy; kredens pozyskany od sąsiada, który nasz kolekcjoner musiał oczyścić z wielu 
warstw farby olejnej; skrzynia wianna z rozebranego domu z sąsiedztwa, bardzo 
zniszczona, jak wiele innych rzeczy, wymagająca szczególnie pieczołowitej pracy, 
by ją ocalić od zupełnego rozpadu; kilka makatek od sąsiadów, którzy zaczęli je 
w pewnym momencie wyrzucać. Tę listę zamknijmy krosnami, z których jedne 
otrzymał pan Iwańczak od sąsiada, drugie natomiast kupił w innej wsi Spisza – 
Łapszance. W tej grupie znajdują się również obiekty pozyskane z domu rodzinnego 
żony. Krosna, z racji swoich rozmiarów, umieszczone zostały zresztą na strychu, 
o którym bardziej szczegółowo mowa będzie nieco dalej.

Najliczniej reprezentowane są jednak te eksponaty, które pochodzą z domu 
rodzinnego pana Józefa oraz – w niewielkim stopniu – bliższych lub dalszych krew-
nych. Ich wymienianiu towarzyszą krótsze lub dłuższe komentarze i wspominki, 
czasem silnie zabarwione emocjonalnie, gdyż w większości przypadków biografie 
rzeczy zbiegają się z biografią samego kolekcjonera – bezpośrednio lub za pośred-
nictwem ich dawniejszych użytkowników. Ich prezentacja, nawet wybiórcza, zajmie 
dużo więcej miejsca niż poprzednia lista obiektów przejętych po żonie i jej rodzinie 
lub zgoła pozyskanych od osób nie powiązanych z panem Iwańczakiem więzami 
rodzinnymi. Zacznijmy od wypowiedzi samego twórcy muzeum:

To wszystko, czy to po moich rodzicach, po moich dziadkach, czy po 
innych, od kogo, to jest dorobek naszych przodków, których winni my po 
Panu Bogu najbardziyj szanować. Ażeby uszanować tom rzecz, którom 
sie posługowoł mój dziadek, mój ojciec, moja matka, to se tak myślem: 
mamo, jesteś na innym świecie, ale twoje rzeczy som w porzondku. Taka 
była moja inspiracja do tego. Najwiynkszom radość mom z tego, żem to 
uszanowoł. To mi dało takom satysfakcje. Tam u góry [na strychu – JB] 
mom całe, przyrzond na przykład do chleba, pieczynio chleba, to syćko 
mama sie tym zajmowała – te cioski [drewniane narzędzie do wygarnia-
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nia węgli z pieca chlebowego – JB], te łopaty, to korytko. Jesce taki mały 
ciosek tam wisi, co jak skońcyła, to wyskrabowała, wyczyściła korytko.

Są to bardzo konkretne rzeczy, które znajdowały się na wyposażeniu rodziny, 
a które ocalały. Daleko im zatem do taksonomicznej kompletności, choć pan Józef 
podejmuje – jak widzieliśmy – wysiłek ich uzupełniania. Niemniej z racji zasadni-
czej przypadkowości, rozumianej tutaj w kategoriach niemal wyłącznie spuścizny 
rodzinnej, stanowią ostatecznie swoisty muzealny bricolage – zbiór obiektów, 
które ocalały, nie stanowiących więc jakiejś domkniętej całości. Tą znaną Lévi-
Straussowską kategorią proponuje Jannelli posługiwać się dla odróżnienia muzeów 
„nieoswojonych” – wilde Museen – (w literaturze na ten temat pojawiają się takie 
ich odmiany, jak: community museum, neighbourhood museum, indigenuous museum, 
vernacular museum, family museum, volunteer-based museum, hobbyist museum, DIY 
museum, écomusée, museo integral etc.) od tych „naukowych” – wissenschaftliche 
Museen [2012: 28]. Pierwszym przysługuje atrybut konkretności, drugim – abs-
trakcji, uogólnienia, charakterystycznego dla taksonomicznego porządku w nich 
panującego. W pierwszych artefakty znaczą często w bardzo zmysłowym, a często 
również emocjonalnym sensie, odsyłając do konkretnych osób czy zdarzeń, w dru-
gim – pozostają przesłonięte racjonalnym zamysłem, reprezentują głównie pojęcia 
ogólne, którym posługuje się muzealnik na użytek teorii odnośnej dyscypliny 
wiedzy. W pierwszym pośrednikiem między rzeczą a odwiedzającym jest co naj-
wyżej świadek czy twórca, drugie mają tendencję do rugowania rzeczy i zmierzania 
w kierunku muzeum bez artefaktów, zwanych czasem muzeami narracyjnymi. Nie 
ma wszakże wątpliwości, że – by odwołać się do przedstawionej wcześniej ogólnej 
taksonomii Pearce – na muzeum pana Iwańczaka składa się przede wszystkim ko-
lekcja pamiątek. W niektórych szczegółach powyższej narracji – wspomnieniach, 
emocjach, znaczeniach – znajdziemy jej ustalenia o ich roli:

Pamiątki są nieodłącznymi elementami przeszłego doświadczenia, 
lecz ponieważ – podobnie jak doświadczenie u ludzkich aktorów – 
posiadają moc przetrwania w ich materialności, której nie mają 
słowa, działania, wizerunki czy inne elementy doświadczenia, same 
posiadają moc przenoszenia przeszłości do współczesności. Pamiąt-
ki to próbki zdarzeń, które się pamięta, lecz nie można ich przeżyć 
na nowo. Pamiątki cechuje nastrój intymności , lecz również radości 
i smutku (bittersweet), są zakorzenione w nostalgicznej tęsknocie za 
przeszłością, którą postrzega się jako lepszą i pełniejszą niż trudna 
teraźniejszość. Wsteczny ruch w głąb pierwotnego doświadczenia 
nasila się, gdy staje się ono coraz bardziej odległe, a kontakt z nim 
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może zostać wypełniony jedynie poprzez tworzenie mitu kontaktu 
i obecności [Pearce 1998: 72].

Jeżeli po tych uwagach wprowadzających poniższą prezentację przeprowa-
dzimy podążając w lewo od wejścia do izby, pozostawiwszy przedstawiony już 
zrekonstruowany piec, który znajduje się po jego prawej stronie, to zobaczymy 
wspomniany już kredens, lecz także inne drobniejsze meble kuchenne oraz wy-
pełniające je utensylia. Mamy oto zbiór naczyń pochodzących, podobnie jak sosręb 
i podłoga, ze wspomnianego rozebranego domu, należącego do rodziny żony sio-
strzeńca pana Józefa. Pośród nich znajdują się również kubki i talerze fajansowe 
z domu rodzinnego, podobnie garnki gliniane, pucek [tłuczek do ziemniaków – JB] 
i łyżnik zrobione przez dziadka pana Iwańczaka, do którego umiejętności i wkładu 
w materialny stan posiadania rodziny przyjdzie jeszcze wracać [il. 5]. Jedną z misek 
z czasu dzieciństwa pan Józef pamięta doskonale: mama usykowała dziadki [kluski 
z ziemniaków ugotowanych z dodatkiem mąki – JB], to sie kładło na tym, kielo nos 
było piyncioro, sześcioro siadali my i jedli z jednyj miski. Nie było jak dziś elegancko, 
delikatnie. Z jednyj miski. I pojadło sie. Na podłodze stoi balia do kąpania dzieci zro-
biona przez ojca pana Iwańczaka; putnia do noszenia wody, maselnica (kiernicka), 
kieleta – drewniany skopiec na mleko, dzieża (dziyska) zrobiona – znów – przez 
dziadka, do przechowywania bryndzy. Tej ostatniej towarzyszy stosowny komen-
tarz oddający osobliwość jej zastosowania: 

Na zime, przyszed miesionc już sierpiyń, wrzesiyń, to już sie ludzie szy-
kowali, zakupowali bryndze, a jak chowali owce, to baca dawoł taki etat 
na każdom owce chyba cztery kilo czy bodajże tam. To sie już nie zjadło 
zaroz w lecie, ale solili to, to dobrze zgniecione było, bryndza my to wołali. 
I tu sie udeptało i co robiło, żeby to nie postarzało sie? To pamiyntom, 
że masło topili i cieniutkom warstwe masłym już wychłodzonym, takim 
nie za goroncym, zalewali.

Żywe wspomnienia dotyczą w znacznej mierze przedmiotów, które – jak widać – 
często są wykonawstwa dziadka lub ojca – stolarstwo i ciesielstwo okazują się 
zgoła dziedzicznym zajęciem Iwańczaków. Co do „swojskości” tych obiektów nie 
może mieć wątpliwości nawet osoba nie znająca dawnego lokalnego rzemiosła. 
Podobnych wątpliwości nie powinna z kolei budzić „obcość” innego ważnego 
świadka zarówno epoki, jak i – jak się okazuje – historii rodzinnej, maszyna do 
szycia Singera – model jeszcze z XIX wieku, wieku tryumfu przemysłu. Została 
kupiona od „starego krawca” z dworu w Falsztynie (sąsiednia wioska spiska) przez 
mamę pana Józefa: No i tak sie posługiwali w domu – mamusia. Jak mamusia zmarła, 
to mama za życia to dała mojej siostrze, już obiecała, ta najmłodsza, jeszcze żyje, jest 
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Il. 5. (fot. Janusz Barański)

tu w Niedzicy. Jeszcze bardziej „obco”, a nawet cokolwiek egzotycznie wyglądają 
znajdujące się w tej części izby trzy skrzynie, a właściwie kufry podróżne, robiące 
wrażenie wytworów masowej produkcji, nie przypominające typowych lokalnych 
skrzyń wiannych, choć wyglądające zarazem na wiekowe. Gospodarz wyjaśnia 
pochodzenie jednego z nich [il. 6]:

Skrzynia przyniesiono ze Stanów (…). To jest historia mojej babki, które 
były w Stanach jak dziadek, tak babka, i tam sie pożynili dopiyro. Jako 
młodzież odjyżdżali stond za groszym (…) rodzice matki. I on, tam 
i z powrotym, już w tamtych ciynżkich czasach jeździł trzy razy. Raz 
pojechoł – zapracowoł, i tam sie ożenili, i tam czwórke dzieci wychowali. 
No nie wychowali, bo moja mama, jak wrócili do kraju, to miała osiym 
lat [w 1910 roku – JB]. 

Ostatni raz dziadek pana Iwańczaka był w Ameryce w 1931 roku. Kufer, o którym mowa, 
to ważna pamiątka peregrynacji rodzinnych, które znajdują kontynuację w emigracji 
dzieci pana Józefa do USA; wcześniej jeszcze do Stanów wróciły siostry matki, stąd 
jest tam liczna rodzina. W Stanach pochowana jest babka pana Iwańczaka, która 
pojechała na drugi wyjazd z mężem, ale tam zmarła, stąd też i więzi z Ameryką są 
dosyć trwałe nie tylko za sprawą żywych członków rodziny, głównie dzieci i wnuków. 
Omawiany kufer przywiózł dziadek, gdy pierwszy raz wrócił z Ameryki z rodziną. 
Należy do długiej listy obiektów biograficznych, jak je określa Hoskins [1990: 78], 
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składających się na kolekcję, związanych z konkretnymi osobami, często znanymi 
naszemu gospodarzowi, choć często musi sięgać pamięcią aż do czasu dzieciństwa. 
Świadkami peregrynacji rodzinnych są jeszcze dwa inne kufry, w tym najmniejszy, 
właściwie walizka, należąca swego czasu do innego emigranta zarobkowego, który 
już jako wdowiec wybrał się do Ameryki: mojej babci, matki ojca, siostry monż – 
jednym tchem wskazuje nasz kolekcjoner na koligacje rodzinne, co można przyjąć 
za symptom siły związków rodzinnych i ich drobiazgowej znajomości. Troche tam 
popracowoł, nie długo był i on, no, po walizce mozno widzieć, ze nie był bogaty, bo mioł 
mniyjsom, to ci mieli wiynksom, tamta była jesce wiynksa. 

Peregrynowali za chlebem także i dalsi krewni, czego jeszcze innym świa-
dectwem jest list datowany na 23 maja 1908 roku, wysłany z Ameryki przez brata 
matki, Pawła Malca, który pan Iwańczak skrzętnie zafoliował, określając go 
mianem cynnyj pamiontki, i powiesił na ścianie opodal zgromadzonych kufrów. 
Pisany jest zresztą po słowacku – świadek zawikłanej polsko-słowackiej historii 
na Spiszu. Obfituje w pytania dotyczące lokalnych spraw, na przykład, kto jest 
rychtarem (sołtysem) obecnie we wsi? Zył w Ameryce, ale troche zył krajem swo-
im – komentuje pan Józef, który pamiętał autora listu, kiedy ten przed ostatnim 
wyjazdem do Ameryki pracował w niedzickim tartaku. Jako chłopiec nosił mu tam 
posiłek robiony przez jego matkę, siostrę Pawła. Jak w przypadku wielu ówcze-
snych emigrantów zarobkowych ich życie toczyło się w istocie cokolwiek w dwóch 

Il. 6. (fot. Janusz Barański)
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światach, co – jak już wiemy – odnosi się i do współczesnych. Paweł Malec z Ame-
ryki już nie powrócił, a pan Iwańczak w czasie swojego pobytu w Stanach był na 
jego grobie. Po wieku całym rodzinna historia zatoczyła koło – list i grobowiec, 
w którym pochowany jest jego autor, oddzielone tysiącami kilometrów, spotkały 
się w doświadczeniu świadka pamięci rodzinnej. Zafoliowany kawałek papieru, 
zapisany słowackimi słowami, przesłany z Ameryki w epoce czasu zaprzeszłego, 
przechowywany pieczołowicie w wiejskiej chacie przez kilka pokoleń, znalazł 
swój bezpieczny (?) azyl na polskim Spiszu.

Fakt napisania listu po słowacku to jeden z licznych tutaj znaków obecności 
żywej do dziś kwestii identyfikacji narodowej. Spiszacy żyją po obu granicy – pol-
skiej i słowackiej – i do dziś pozostaje w użyciu rozróżnienie na Spisoków i Poloków. 
Dlatego też, gdy jedzie się choćby z Niedzicy do Sromowiec, znajdujących się po 
drugiej stronie Dunajca, nie mówiąc już na przykład o samym Nowym Targu, 
to jedzie się do Polski. Oczywiście, obecność dyskutowanej tutaj części Spisza 
w granicach tejże Polski nie pozostaje bez wpływu na poczucie narodowe, stąd 
identyfikacja ze słowackością wydaje się w odwrocie. Nie było tak jednak w cza-
sach, w których przodkowie pana Józefa, wówczas na dokładkę poddani Królestwa 
Węgier, wyjeżdżali za chlebem do Ameryki. Był to przy tym czas bardzo inten-
sywnej polityki madziaryzacji, zwłaszcza w przededniu I wojny światowej, jak 
wiadomo okresie eskalacji wszelkich nacjonalizmów w całej Europie i poza nią. 
Nic dziwnego zatem, że w części ekspozycji prezentującej rozmaite dokumenty 
z tamtego okresu znajduje się również oprawiony w ramki niewielki plakat Ligi 
Słowackiej w Ameryce [il. 7].

Wspomniany list nie jest jedynym cennym elementem pamięci rodzinnej 
wyeksponowanym w tej części izby. Na ścianie obok wisi również szereg wieko-
wych portretów rodzinnych [il. 8], podobnie inne dokumenty, zafoliowane lub 
oprawione w ramki, jak – znów emigracja – okazały bilet do Ameryki z początki 
minionego wieku, metryki urodzenia i świadectwa chrztu idące przez kilka po-
koleń rodziny, przepustka roczna z okresu międzywojennego, pozwalająca na 
przekraczanie granicy ojcu i synowi Józefowi w poszukiwaniu pracy na Słowacji 
(pan Iwańczak figuruje na niej jako siedmioletni chłopiec [il. 9]). Dalej wstecz 
sięga inny dokument – karta powołania do wojska dla ojca pana Józefa: Tam jest, 
widzi pan, to zdjyncie i karta mobilizacyjno ojca – to jest mój ojciec. To jest karta 
mobilizacyjno z piyrwszyj wojny światowyj (…). Zachowała mi sie ta karta. Ojciec 
służył cztery lata w armii austro-węgierskiej i walczył na froncie włoskim, gdzie 
uczestniczył w ciężkich walkach, w których zginęła większość jego oddziału. Sam 
dostał się do niewoli – pracował w winnicy na Sardynii. Zapadł tam zresztą na 
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Il. 7. (fot. Janusz Barański)

Il. 8. (fot. Janusz Barański)
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Il. 9. (fot. Janusz Barański)
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malarię, jak twierdzi jego syn, z której wyratowała go troskliwa opieka dwóch 
osób – towarzysza broni, żołnierza węgierskiego, oraz wyrozumiałego tamtej-
szego plantatora. Wrócił do domu dopiero rok po zakończeniu wojny. Rodzinna 
skrzętność doprowadziła i do zachowania drugiej karty mobilizacyjnej – tym 
razem do wojska słowackiego z okresu II wojny światowej. Szczęśliwie ojciec 
został zwolniony po trzech tygodniach jako jedyny żywiciel rodziny.

Na dominantę kolejnej, trzeciej już strony izby, składają się obrazy i figurki 
religijne pochodzące z dwóch domów rodzinnych – pana Iwańczaka i jego żony. 
Wszystkie były już mocno nadszarpnięte zębem czasu, zanim trafiły do izby. W szcze-
gólności „Serce Jezusa” i „Serce Maryi” [il. 10], które ucierpiały wskutek wilgoci 
w suterenie starego domu, gdzie spędziły ostatnie lata przed „przeprowadzką” do 
„sanktuarium” pana Józefa. Również z nimi łączą się silne wspomnienia:

One bardzo były ważne, bo jak byłym małym chłopcem, tom klynczoł 
przy stole, te obrazy mioł cały czas na myśli. No jak ich odłożyć teroz, 
żeby nic nie patrzyć na nie? Co roz tu wejde, to pierwse se klynkne i tu 
paciorek zmówie (…) wejde, to som jestem, ale tu se paciorek jesce od-
mówie (…). Obrazek, bardzo stary, to jest Trójca Przenajświyntsza, to 
jest tyż piynkny obraz (…). Jak byłym małym chłopcem, to tyn obrazek 

Il. 10. (fot. Janusz Barański)
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wisioł nad łóżeczkiem i pamiyntom, jak babka mnie zawsze – paciorek 
modlić, modlić sie.

Wskazane religijne czynności nie powinny dziwić, biorąc jednak pod uwagę przy-
toczone wcześniej komentarze można odnieść wrażenie, że jego swoisty nabożny 
stosunek dotyczy również niekoniecznie wyłącznie obiektów związanych z kultem 
religijnym. Że wbrew odmiennej scenografii wskazać można pewną część wspólną 
„sanktuarium” Goethego i „sanktuarium” pana Iwańczaka. Tylko że w tym drugim 
przypadku wydaje się ono miejscem mentalnego i kulturowego azylu [por. Jannelli 
2012: 52], a co więcej – wydaje się mieć moc ozdrowieńczą, jest „lekarstwem” 
na rozmaite dolegliwości starszego wieku, od których nie jest wolny i pan Józef. 
Pośrednio wybrzmiewa to z komentarza jednej z zaprzyjaźnionych z naszym ku-
stoszem mieszkanki Niedzicy, wspomnianej już Danuty Milaniak, która zauważa, 
iż mimo pogarszającego się stanu zdrowia, to jednak jak wchodzi do tego swojego 
muzeum, do tej swojej izby, to tak wszystko, wszystko jakby mu przechodziło. Czyżby 
ozdrowieńcze właściwości miejsca, które zawiera wszak element sacrum religij-
nego, obecnego w świętych obrazach, można położyć na karb swoistego sacrum 
rodzinnego? Pan Iwańczak sam dostarcza pewnego tropu interpretacyjnego:

Jo sie cujem, zem spełnił to, co sem zaplanowoł (…). Musim być cosik 
zajynty bardzo, zebym tu nie wpod. Z dumu wychodze po nocy, nie, rano, 
do kościoła cynsto chodze (…), obydwojga idziymy do kościoła na msze 
świyntom, w każdy dzień, ale zanim do kościoła, to najpiyrw jestym 
tu, no i składom rynce, pomodle sie i wychodze z takim spokojym (…). 
Kiedym mocno zdynerwowany, to piyrse tu lece.

Epifaniczny element kolekcji muzealnych, który zapewne wykracza tutaj poza 
zgromadzone obrazy religijne, podkreśla Pearce. Stwierdza, że obiekty kolekcji 
zostają poddane przemieszczeniu ze sfery profanum, świeckiego świata zwyczajnych 
towarów konsumpcji, w sferę sacrum – niezwykłości, wyjątkowości – co pociąga 
uczucia i postawy rewerencji. Odwołuje się tutaj zresztą do klasycznego poglądu 
Huberta i Maussa o tym, że obiekty składane w ofierze podlegają uświęceniu. Akt 
ofiarny przekształca ich status ontyczny – zostają uśmiercone, lecz stają się święte, 
przechodzą od stanu doczesności do stanu wieczności. W przypadku obiektów 
kolekcji muzealnych nie ma – oczywiście – miejsce ich złożenie w ofierze, a zatem 
zniszczenie w dosłownym rozumieniu. Owo zniszczenie to wprawdzie wyrwanie 
z pierwotnego kontekstu, uśmiercenie w obrębie czasu i przestrzeni świata życia, 
jednak z równoczesnym przemieszczeniem w nieśmiertelny świat kolekcji. Obiekty 
przestają być „żywymi” dobrami, które mają jakieś „doczesne” funkcje, stają się 
za to zreifikowanymi myślami i uczuciami, troskliwie podtrzymywanymi przez 
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Il. 11. (fot. Janusz Barański)

świadome zabiegi konserwatorskie. Zostają wyłączone z życia codziennego, by 
zyskać życie w innym porządku [por. Pearce 1995: 24–25]. Całość tej argumentacji 
oddaje doskonale lakoniczne stwierdzenie: „w kolekcjonowaniu, jak we wszystkich 
innych rytuałach pogrzebowych i ofiarnych, śmierć jest warunkiem życia” [Pearce 
1995: 25]. Nie powinien więc dziwić wspomniany wcześniej melanezyjski zwyczaj 
przechowywania szczątków zmarłych w domostwach ich potomków. Mogą to być 
wszak „szczątki zastępcze” – przedmioty po owych przodkach pozostałe. 

Po tej samej stronie izby, co obrazy religijne, znajduje się także łóżko, które 
ma również rodzinne pochodzenie. Natomiast tuż nad nim żerdź z licznymi ele-
mentami tradycyjnej spiskiej garderoby [il. 11], którą opisując daje pan Iwańczak 
równocześnie wyraz powściągliwego stosunku wobec współczesnych realiów 
kultury regionalnej:

Tam wisom portki, takie regionalne, w jakich tu na Spiszu w Niedzicy 
chodzili. Ta sukmana to jest kurtka chłopsko, mensko, jak u nos chodzili. 
Tu som takie koszule, to jest damskie, jak sie ten na to, i taki lejbik [gor-
set – JB], tam jest to. Ale dziś to wszystko jo, swojom głowom, patrzonc na 
to, przeinaczone jest, to już jest nie tak. A to wszystko sie zaniechało (…). 
Ktoś wymyśloł teroz, już w tych nowoczesnych czasach toto (…). Portki 
(…) najzacniejse, bo to mom po ojcu jesce, no. I tu sie z tym, i to mi nieroz, 
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tak patrzonc na to, to nie wiym, cy to jest, jak to możno wytłumaczyć, ze 
to odmienione jest wszystko (…). Wytraco się rzeczywistom kulture, jaka 
tu istniała, załóżmy, przed dwudziestu, trzydziestu latami. 

Obszedłszy izbę dochodzimy do czwartej ściany, która z jednej strony kontynu-
uje wystawę rozmaitych obrazów religijnych, z drugiej zdominowana jest przez 
szafę zakupioną przez mamę pana Józefa od opuszczającej Niedzicę tuż przed II 
wojną światową rodziny żydowskiej. Między nią a piecem, do którego właśnie 
wróciliśmy, znajduje się część ekspozycji, która narusza nieco obraz dawnej izby 
mieszkalnej. Znajdują się tutaj, wyeksponowane na ścianie, liczne narzędzia, które 
były własnością najpierw dziadka, potem ojca, wreszcie i samego pana Iwańczaka 
[il. 12]: Narzyndzia to jest, mój dziadek, to takie moje rodzinne, był cieślom, ojciec 
cieślom był, tylko ojciec był mało cieślom, bo wojna go oderwała. Część z nich zosta-
ła zresztą wykonana samodzielnie przez dziadka jeszcze w czasach, kiedy pana 
Józefa nie było na świecie: fugownik do gontów, ośniki, cyrkiel, strug, forma do 
plecenia rękawic „furmańskich” z wełny, które służyły nie ciągłemu noszeniu, 
lecz ogrzewaniu zmarzniętych rąk w przerwach w pracy w lesie zimową porą. Jako 
długoletni pracownik leśny pan Iwańczak nie raz doświadczał zbawiennej roli 
takich rękawic w ciężki mróz. Mamy tutaj i lampę karbidówkę, która przywodzi 
na myśl posługiwanie się karbidem jako materiałem wybuchowym służącym od-
straszaniu nocą dzików od pól ziemniaczanych, co za jej pomocą pan Józef robił 
jako młody chłopak. Żywe wspomnienia budzi także kołatka (kłapac) na Wielki 
Tydzień, zrobiona dla niego przez ojca, gdy jeszcze chodził do szkoły. Tę listę 
możemy zamknąć na tabliczce poczty węgierskiej, znaku niegdyś mocowanym do 
wozu przewożącego pocztę [il. 13]. Wiąże się on z pracą Walentego Ferencka, po 
którym pozostał wskazany wcześniej mały kuferek, który był mężem siostry babki 
pana Iwańczaka. Zanim pojechał do Ameryki był wozakiem na poczcie w czasach 
węgierskich i kursował między Niedzicą a Spiską Starą Wsią. Na starość, samotny, 
został objęty opieką rodziców pana Iwańczaka, aż do śmierci w 1941 roku. Pan 
Józef pamiętał go jako dziesięcioletni chłopiec. Kolejna biografia rzeczy, które 
składają się na to rodzinne muzeum.

Wizytę w izbie zakończmy jeszcze chwilą uwagi skupionej na centralnie 
usytuowanych złączonych dwóch stołach, przy których stoją dwa szlabanki 
(kanapy) i cztery krzesła, w tym dwa dziadkowej roboty, oraz kołyska, w której 
spały dzieci naszego gospodarza. W niej, niczym w porządnym muzeum hi-
storycznym, lalka (popka) przypominająca do czego służył ten dziś już niemal 
zarzucony mebel [il. 14]. Na stole leży pięć książek, polskich i słowackich, trzy 
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rodzinne i dwie pozyskane. Niemal wszystkie sięgają pamięcią do XIX wieku 
i zachowały się, podobnie jak w przypadku głównej części pozostałych zbiorów, 
dzięki zapobiegliwości przodków naszego gospodarza. Są to poza tym wyłącznie 
książki religijne, na przykład słowacka edycja dzieła o życiu Jezusa z 1892 roku 
[il. 15] czy Przewodnik chrześcijanina rzymsko-katolickiego, o którym zresztą 
wiadomo coś konkretnego. Otrzymany został jeszcze przed II wojna światową 
od zaprzyjaźnionego z ojcem adwokata z Nowego Targu, który pomagał mu 
w sporze sądowym, toczonym przez ojca z handlarzem materiałami budowlanymi, 
gdy budował dom. Fakt przetrwania tej i innych książek, zresztą mocno znisz-
czonych, przez z górą wiek pod wiejską strzechą, mówi coś również o stosunku 
lokalnej społeczności nie tyle do czytelnictwa, co wiary religijnej. Zresztą pan 
Józef przedstawia to następująco:

Co chce powiedzieć teroz, ze jacy ci ludzie, nasi przodkowie byli. Zimom, 
jak mieli troche czasu, ale nie każdygo było stać se kupić tom ksionżke, 
to ta ksionżka normalnie wyndrowała po wsi. I późnij tako jest, jako 
jest – zdarto po prostu, ale nie od siedzynio, a od tego, że czytali ludzie. 
Jak byli głymboko religijni.

Il. 12. (fot. Janusz Barański)
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Il. 13. (fot. Janusz Barański)
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Il. 14. (fot. Janusz Barański)

Il. 15. (fot. Janusz Barański)
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Strych

Strych, jak już zaznaczono, to nie ponure czeluści straszące myszami czy nietoperza-
mi, lecz czyste, suche, oświetlone światłem elektrycznym wnętrze, zaadaptowane 
na potrzeby ekspozycji, w szczególności narzędzi i sprzętów gospodarskich oraz 
ciesielskich i stolarskich. Osobliwie reprezentanci tych dwóch ostatnich fachów wiążą 
się z tradycją rodzinną, gdyż parali się nimi i dziad, i ojciec pana Józefa. On sam 
posługiwał się nimi w rozmaitych pracach ciesielskich i stolarce, w tym w budowie 
budynków gospodarczych w latach pięćdziesiątych w rodzinnym gospodarstwie 
ojca. Można by rzec, iż w tym materialnym zasobie obecna jest historia rodzinna 
całego wieku. Pan Iwańczak – nie dopytywany – jest mniej tutaj skory do snucia 
rozbudowanych opowieści, które wiążą się raczej z pracą i techniką. Niemniej 
skupia się czasem na pewnych elementach pomieszczonej tutaj kolekcji, zwłaszcza 
tych, które – podobnie jak to miało miejsce w izbie poniżej – łączą się z tradycją 
i pamięcią rodzinną, a także gospodarczym i technicznym przeznaczeniem zgro-
madzonych obiektów. Na taką szczególną uwagę zasłużył sobie warsztat stolarski 
dziadka, z którego ostatecznie korzystały trzy pokolenia rodzinnych rzemieślników 
[il. 16], ponad którym nasz kolekcjoner umieścił cały arsenał narzędzi, w większości 

Il. 16. (fot. Janusz Barański)
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Il. 17. (fot. Janusz Barański)

wykonanych przez dziadka [il. 17]. Fakt ów nasz kustosz wyjaśnia przede wszystkim 
brakiem środków na ich zakup: 

A wykonawcom to mój dziadek, który urodził się w tysionc osiymset 
siedymdziesiontym piontym roku – tu jest jego warstat. Widzi pan. Tu 
jest jego warstat – to jest podziadkowy (…). Było to tak, ze po dziadkowi, 
ojciec mioł przerwe, bo cztyroletnia tułaczka w pierwszyj wojnie, ale 
jak wrócił, to tyż się ciesielstwym zajmowoł.

Narzędzia są tu również swoistymi świadkami historii społeczności lokalnej 
i regionu: biedy, upośledzenia społecznego i ekonomicznego:

Do tyj pory i jeszcze późnij długo nie każdy se pozwolił. Ludzie byli 
bidni. Nie szed nigdzie do roboty, to z tyj gazdówki co móg mieć? To 
było bidnie, no. Przecież jo uważom i dziś powiym, że za tamtych cza-
sów to w sklepie wszystko było. Możno se było te rzeczy, te hyble, to już 
wtedy by kupił. Nie kupił, bo ni mioł za co. Musioł siod ku warsztacie, 
drzewa gdziesik zdobył, wysuszył i robił se. Te narzyndzia, wszystko, 
to dziadek sam wyprodukowoł. Gdzie te frezy, gdzie to wszystko? Prócz 
stali, nie? Co stal, no to już jest, trzeba by było. Ale i tak: hyble robili 
takie. Pamiyntom, ojciec z tartaku, piły jak odrzucali, z tartaku, to ta 



108 Janusz Barański

stal już jest, była już uszlachetniono, żeby ona była wytrzymała jako 
piła. To brali, ze dostoł to za złom, nie, i z tych pił ostrza robili do tych 
narzyndzi stolarsko-ciesielskich.

W ten oto sposób powstały strugi, wykonane przez dziadka i ojca. Lecz w tej „tech-
nicznej” części ekspozycji na strychu znajdują się i inne pokrewne obiekty, jak na 
przykład: łapka na szczury (oklepiec), hak rzeźnicki, klucz francuski po dziadku 
(zresztą więcej narzędzi ma po dziadku niż po ojcu), gwintownik do drewna, 
a nawet bagnet ojca przyniesiony z I wojny światowej [il. 18]: Jak to wyrzucić na 
złom, panie? – po raz kolejny pada retoryczne pytanie. Znajduje się tutaj również 
minikolekcja międzywojennych zapalniczek [il. 19]. Również i w tym przypadku 
jest to okazja do komentarza o kwestiach zgoła nietechnicznych, również zwią-
zanych z ówczesną sytuacją lokalnej społeczności:

Tak ludzie bidniowali, byli bez piniyndzy, ze choć te zapałki juz były 
w sprzedaży i wtedy juz były – no ni mioł na zapałki. A kiedy kupił 
se kamycków i kupił flasecke, ósymke, co kielo, bynzyny, bo tam byn-
zyny wchodziło odrobina, to godoł, ze cały rok mioł pod piycem polić 
i papierosy se polił. A robili z patronów, naboi, to przeróżne som, 
przeróżne. To majsterkowice som i każdy se na swój sposób robił. Żol 
mi tego na złom dać.

Il. 18. (fot. Janusz Barański)
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Il. 19. (fot. Janusz Barański)

Kwestia biedy wybrzmiewa również w zgoła ogólnych wspomnieniach, które snuje 
nasz przewodnik, jeśli tylko do tego zachęcony:

Jo przeżył bide. Musze panu powiedzieć, było i tak, że kiedy nom 
krowy, mieliśmy jednom albo dwie, jak zasuszyły, nie doiły sie, to 
jak tam somsiadka przyniesła mleka, to mama jeszcze doloła wody, 
kie by było wiyncyj, bo nos było piyńcioro. Jo takie coś przeszed. I to 
mi zostało tu. I za to, myśle, daje tom odpłate, im tam na drugim 
świecie jus som, w innym życiu. Ale że nic żem nie zmarnowoł po 
nich. Tu jest wszystko.

Narrator daje wprost również wyraz stosunkowi wobec rodziców, co w nieco bar-
dziej zapośredniczony sposób ujawnia się i w innych komentarzach. Jednocześnie 
rysuje obraz dawniejszej sytuacji ekonomicznej. W innych, rozproszonych i nieco 
mimochodem wypowiadanych uwagach odnosi się także do stosunków społecz-
nych i narodowościowych, politycznych, statusów i ról w lokalnej społeczności, 
jednostkowych karier, organizacji życia i pracy, nadziei i marzeń, zawodów, zrządzeń 
losu, poświęcenia, tęsknoty i rozdarcia towarzyszącemu wychodźstwu za chlebem. 
Otaczające go obiekty materialne wydają się współnarratorami, przemawiają wraz 
z nim, stymulując wspomnienia, zmuszając do namysłu nad sprawami zgoła niema-
terialnymi. Przytoczone do tej pory opowieści, jak również inne, które jeszcze się 
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pojawią, zostały wzbudzone właśnie w trakcie peregrynacji po tym mikroświecie 
przedmiotów. Są niczym katalizator wspomnień i emocji, którym trudniej zaistnieć 
w sytuacji „zwykłej” rozmowy, prowadzonego wywiadu. Opowieści o rzeczach stają 
się warunkiem i punktem wyjścia do opowieści o rodzinie czy lokalnej społeczności. 
Same rzeczy w tej roli wykazują moc sprawczą wzbudzając wspomnienia i emocje. 
Działają niczym malanggan, drewniane rzeźby znane z Nowej Irlandii, towarzyszące 
ceremoniom pogrzebowym, które – według ich badacza, Alfreda Gella – gromadzą, 
niczym naładowane baterie, energię zmarłego [1998: 225].

Tak rozumianą, stymulującą do opowieści funkcję posiadanych rzeczy, Janet 
Hoskins zauważa w pracy poświęconej indonezyjskim Kodi, pośród których pro-
wadziła badania i zauważyła, że niezmiernie trudno wydobyć z nich opowieści 
o samych sobie i o tym, co posiadają. Nie mają – jak to określa – narcystycznego 
nawyku „psychologizowania”, który prowadzi do skupienia się mówiącego na 
samym sobie, jego historiach i jego sprawach, a który pozwoliłby na narrację, 
która wyszłaby poza redukcję własnego życia na przykład do wymienienia listy 
własnych dzieci. „Ludzie ci byli nieśmiali i niepewni swojego języka, gdy zostali 
poproszeni, by opowiedzieć o sobie, okazywali się natomiast wielkimi gawędzia-
rzami, gdy zostali poproszeni o to, by opowiedzieć o tym, co posiadają” – stwier-
dza Hoskins [1998: 2]. Ludzie i cenione przez nich rzeczy pozostawali w ścisłym 
związku niemożliwym do rozdzielenia; podobnie historie jednych i drugich. Rzeczy 
są w praktyce tego ludu pośrednikiem w zdawaniu sprawy z rozmaitych kwestii 
poprzez ich „osobowy symbolizm oraz idiosynkratyczne znaczenia” [Hoskins 
1998: 3]. Niektóre rzeczy okazują się wtedy „obiektami biograficznymi”, „skrzyn-
kami pamięci” przechowującymi obrazy, doznania, uczucia z przeszłości [Hoskins 
1998: 5]. Konkluzję jej rozważań na temat znaczenia rzeczy w kulturze badanego 
ludu można odnieść do wszelkich przypadków, nie wyłączając naszego: 

Uważam, że tożsamościowa konstrukcja narracyjna na Sumba jest 
w złożony sposób spleciona z osobistymi przedmiotami jako konse-
kwencja ogólnego skupienia tamtejszej kultury na metaforycznych 
własnościach rzeczy oraz ich funkcji jako zastępczych towarzyszy. 
Wskutek tego obiekt staje się w istocie czymś więcej, niż tylko „me-
taforą osoby”. Staje się kluczowym elementem dla procesów refleksji 
i introspekcji, narzędziem autobiograficznego samo-odkrywania, 
sposobem na poznanie siebie poprzez rzeczy [1998: 198].

Podobne zależności dostrzec można i we wzajemnych relacjach pana Iwańczaka 
z artefaktami jego kolekcji. Ujawnia się to również w części sąsiadującej z warsz-
tatem, w której znajduje się, oprócz wcześniej wspomnianych, wiele innych przed-
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miotów gospodarskich. W szczególności przykuwa wzrok mini wystawa narzędzi 
rolniczych urządzona na szczytowej ścianie strychu [il. 20]. Te płuzki, teroz to 
u góry co jest, te kosy, to wszystko, to było na samom góre te czynści, które może som 
od poczontku świata, jo bym tak powiedzioł, bo to som rzeczy najprymitywniejse, 
jakie sobie nasi przodkowie używali przy pomaganiu sobie zboże wyprodukować, 
omłócić go, oczyścić go – tam wszystkie rzeczy som (…). To jest kosa, grabie, wiejac-
ka – wiejadło jest, nawet w ewangelii wiejadło jest. W „odautorskim komentarzu” 
wystawa zdaje się sięgać jakości zgoła archetypowych, mitycznego praczasu 
tworzenia [por. Jannelli 2012: 151] – zarazem złóż techniki i wierzeń religijnych. 
Nie przypadkiem zapewne ten fragment ekspozycji zajmuje górną część ściany 
szczytowej, wznosząc się nad całością – u samej góry najprymitywniejse rzecy, jakby 
przewodnik chciał powiedzieć – pierwsze od Boga. To fragment pewnej większej 
idyllicznej wizji przeszłości, którą dostrzeżemy nie tylko w samych artefaktach 
i ich aranżacjach, lecz również w towarzyszących im narracjach. Nasz kolekcjoner 
miał zresztą w tym udział:

Moja generacja, moja generacja, we wszystkich tych, jo bym to na-
zwoł – starodawnymi narzyńdziami, posługiwołym sie: i cepami’m 
młócił, i kosom’em kosił, siyrpym’em nie kosił. A jus mi kose tata kupił, 
do trzecij klasy chodziłym, to mi takom małom kose kupił do pola i po-

Il. 20. (fot. Janusz Barański)
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mogołym mu kosić, nie? I cy te maselnice to robiłym, czyli skosztowo-
łym tych prac, które były w gazdostwu potrzebne. I te narzyńdzia, które 
som, to za moich młodych lat miołym udział we wszystkim, a w tym 
sprzyncie tam na ścianie, jak trzaby było zamajstrować, tom był i cie-
ślom, i troche jak było trzeba po stolarsku coś zrobić, to tys zym z tego 
skosztowoł, tom pomogoł jak ojcu i jesce dziadka pamiyntom.

Dziadek i ojciec nieodmiennie towarzyszą wyznaniom o życiowym długu, który 
zaciągnął pan Józef na całe życie. Poniżej dostrzeżemy jeszcze liczne koszyki, sita, 
dzieże, miski, beczki, skopce, ceber w którym nastoletni Józek nosił wodę z potoku. 
A to wypiek chleba. To wszystko po matce (…). I to było zrobione, co po dziadku nie 
było, to późnij ojciec domajstrowoł. Mój tatuś. I zostało wszystko. W komplecie: te 
łopaty, te miski na porcjowanie chleba – komentuje przewodnik. Uwagę przykuwa 
i fabryczny przedmiot: Pudełko, to było cztyry kilo drożdży, a skond one? Czyta 
podpis: Trenciańskie drożdże. Trencin, na Słowacji (…). To tyż mama, nie wiym, jak 
sklepik, zostało już nie dużo, to dawoł z całom paczkom (…). To zostało do mojego 
zbioru tam – tutaj: wspomnienie po mamie, okres wojenny. Opowiadanie z użyciem 
eksponatów ożywia wspomnienia – rzeczy są nieodłącznym elementem narracji 
o rodzinnej i lokalnej przeszłości.

W zgodzie z jakimś wyobrażeniem ekspozycyjnej taksonomii można dostrzec 
pewien gatunkowy ład, który chce zachować autor wystawy. Po pomniejszych 
narzędziach rolniczych, tych „pierwszych” w porządku bytu i porządku techni-
ki, mamy oto dział poświęcony sprzężajowi, pracy koniem, w którym dominuje 
okazały wóz drabiniasty z przełomu lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku, 
zrobiony przez ojca pana Iwańczaka [il. 21]: Rodzinny, normalnie, do końca my na 
nim wozili. Oprócz tego cała masa podków, w które obute były kolejne pokolenia 
Iwańczakowych koni, orczyki, koła; dalej: sanie, pługi, brony, wreszcie i jarzma, do 
których zaprzęgano kiedyś nawet i krowy – wszystko z rodzinnego gospodarstwa. 
Na szczególną uwagę zasługuje niezbędny element końskiej uprzęży, jakim jest 
jedno z wyeksponowanych chomąt, najważniejsze, bo pierwsze, którego używał 
ojciec pana Józefa – 1922 rok [il. 22]. Przymocowana jest na nim tabliczka – rodzaj 
końskiej tablicy rejestracyjnej, która służyła identyfikacji zaprzęgu, zawierająca 
stosowne dane: Jan Iwanciak. Niedzica N93 [il. 23]. Z racji ważności sprzężaju 
w życiu dawnej wsi syn właściciela uwiecznionego na tabliczce wypowiada ko-
mentarz na temat ówczesnego rymarstwa: Nowy Targ słynoł z tego. W Nowym 
Targu było rymarzy wtedy ile chcioł w tamtych czasach. 

Względnie porządkująca struktura poszczególnych działów wystawy na stry-
chu, eksponującej głównie rozmaite formy aktywności gospodarskiej i wytwórczej, 
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Il. 21. (fot. Janusz Barański)

pozwala – za przytoczonymi wcześniej propozycjami klasyfikacyjnymi Pearce – 
na przypisanie elementów kolekcji, zwłaszcza w tej części, waloru systematów. 
Nasz kolekcjoner podjął oto wysiłek nie tylko zabezpieczenia, zakonserwowania 
swoich zbiorów, lecz także ich uporządkowania w sposób, który – wedle niego – 
oddaje istotowy porządek minionego świata wedle podziałów na sfery: domową, 
religijną, estetyczną, zabawy, wytwórczości rzemieślniczej, zajęć gospodarskich 
itd. W istocie bowiem daleko idące przekształcenia lokalnej kultury prowadzą 
do chaosu, jeśli odnieść to do homogenicznego porządku przednowoczesności. 
Pojawia się wówczas potrzeba okiełznania tego chaosu, a zarazem ocalenia cze-
goś z mijającego świata. Staje się on bowiem również coraz mniej zrozumiały 
dla nowych pokoleń, a uporządkowanie jego resztek może sprzyjać jego pojmo-
waniu teraz i w przyszłości. To jest powód, dla którego pan Iwańczak sięga po 
quasi-muzealną konwencję porządkowania i segregowania. Kiedyś wskazał na 
taką praktykę sam Walter Benjamin stwierdzając, że kolekcjonowanie jest takim 
właśnie ocalaniem z chaosu [1996].

I na strychu, i wcześniej w izbie, pan Józef, jeśli tylko zachęcony do wyja-
śnienia funkcji przedmiotów, których przeznaczenie wraz z upływem czasu staje 
się coraz mniej zrozumiałe, chętnie uruchamia swą pamięć. Robi to jednak, gdy 
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Il. 22. (fot. Janusz Barański)
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zostaje wyraźnie zachęcony, lecz wówczas wydobywa posiadaną wiedzę w naj-
mniejszych detalach. Na przykład o intrygująco wyglądającym worku na obrok, 
wyeksponowanym właśnie w tej, szczególnie ważnej części wystawy, powiada: 
Karmik polowy do konia. Widzi pan, te podwiniynte dechy tu, bo koń lubi wyszukiwać 
sobie ziarno, owies. Sie mu domieszało sieczki, to jak by nie było tych bocznych desek, 
to by wygarnoł na pole wszystko. To tys pomysł był, nie? To, to jesce dziadkowa ro-
bota – podkreśla z dumą pomysłowość dziadka, który odegrał chyba szczególną 
rolę w życiorysie naszego gospodarza. Podobnie szczegółowo objaśnia funkcję 
żelaznego przedmiotu, przypominającego hak, którego przeznaczenia człowiek 
współczesny żadną miarą nie mógłby się domyślić. Okazuje się, że ów hak to 
zmyślny element, pozwalający podpiąć źrebaka do uprzęży konia, zwykle matki 
źrebaka, co miało służyć nauce młodego konia pracy w zaprzęgu:

Tys mo swojom historie. Widzi pan, tu mo podgiyncie, gdzie sie małego 
źreboka uczyło jeździć przy starymu koniowi, ażeby go wprawiać, to sie, 
jak mioł już gdzieś tak, jo wiym, już półtora roku, jesce nawet ni mioł 
(…). To jest haczyk na źreboka. No i, powiedziołby pan, na każde na 
coś służyło, do nauczynia źreboka roboty przy starym koniowi (…). Jo 
tyż kilka koni mioł w życiu, to każdy koń mo, jak u ludzi jest różny cha-
rakter, to u konia to samo. Jak by go spiuk na poczontku, jego źreboka, 

Il. 23. (fot. Janusz Barański)
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od razu z ciynżarym, to by powiedzioł, że nie, stanoł dymba czy co, ale 
nie bedzie. Ale jus to zachowoł na całe swoje istnienie, jak długo żył, 
umioł dobrze ciongnońć. Ale jak sie go delikatnie, pomalutku uczyło, to 
było coś z tego. Ale trzeba było do tego mieć narzyńdzia.

Jannelli [2012: 242–45] zauważyła, że w „muzeach nieoswojonych” prezentacja 
muzealiów skupiona jest na wartości praktycznej przedmiotów, w odróżnieniu od 
tych „naukowych” eksponujących ujęcie teoretyczne. W pierwszych obiekty nie 
są ilustracją kategorii pojęciowych, lecz indywidualnego doświadczenia oprowa-
dzającego, który sięga często do anegdot czy dygresji, daje się ponieść emocjom 
i zaangażowaniu. Wyjaśnienia nie polegają na analitycznych rozbiorach, lecz wy-
korzystaniu własnych doświadczeń, co ostatecznie koncentruje się na opisie rzeczy, 
opowiadaniu o nich nie pozbawionym elementów sceniczności, a czasem dramaty-
zmu. Co więcej, wystawa zlewa się niejako w jedno ze snutą opowieścią. Przy czym 
znajduje tutaj wyraz raczej – rozumiana jako praktyczna umiejętność – „wiedza 
jak”, i kryjąca się za nią pamięć performatywna, niż propozycjonalna „wiedza że” 
[por. Ryle 1970]. Wiemy już jednak, że nasz przewodnik próbował nadać swej kolekcji 
właśnie propozycjonalny, klasyfikacyjny kształt. Wydaje się wszakże, iż należy to 
położyć na karb potrzebie wprowadzenia jednak jakiegoś porządku podpatrzonego 
w miejscach, w których bywał jako pracownik służb konserwatorskich. Dominuje 
jednak raczej ów porządek typu bricolage, którego przypadkowość koryguje narra-
cyjne skupienie na konkrecie i życiowej praktyce. Dobrą tego ilustracją jest ostatnia 
cytowana wypowiedź pana Iwańczaka, jak również wiele wcześniejszych. Trafnie 
oddaje tę cechę opinia wójta gminy Łapsze Niżne, do której należy Niedzica, Jakuba 
Jamroza, który również bywa gościem muzeum:

Więc to tak jest bardzo cenne, jak pan Iwańczak opowiada o tych wszyst-
kich rzeczach. To jest, na pewno dużo bardziej się człowiek z tym wtedy 
utożsamia. Bo samo to, jak się chodzi do muzeum, no wchodzi się do 
muzeum, tak? Muzeów jest wiele i człowiek ogląda eksponaty i człowiek 
nawet nie do końca wie, do czego to służyło.

Przemieszczając się w kierunku podobnym do zwiedzania izby, od lewa do pra-
wa, natrafimy na jedyną w tej części wystawy rekonstrukcję, jednak z punktu 
widzenia prowadzonej tu wystawienniczej narracji równie ważną, co pozostałe 
real things. Jest to zminiaturyzowany, napędzany silnikiem elektrycznym, model 
kieratu, powszechnego niegdyś w co bogatszych gospodarstwach urządzenia 
wykorzystującego siłę pociągową zwierząt, zwłaszcza koni, do napędu takich 
maszyn gospodarskich, jak sieczkarnia czy wialnia [il. 24]. Niestety, nie zacho-
wał się oryginał, który był niegdyś użytkowany w rodzinnym gospodarstwie, 
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Il. 24. (fot. Janusz Barański)

zlikwidowany w 1953 roku; nie udało się go również zdobyć w sąsiedztwie czy na 
wolnym rynku. Nie było zatem innego wyjścia – twierdzi twórca makiety – jak 
dostarczenie kolekcji choćby jakiegoś substytutu świadka dawniejszej techniki. 
Długie lata jo od małygo chłopca był zawsze przy tym, bo musiołem siedzieć na dyszlu 
i popyndzać konia jak sie sieczke żło albo sie młócke robiło – komentuje z nostalgią 
pan Józef. Czy jednak model, choćby i ruchomy, może ożywić przeszłość?

Prawdziwymi świadkami przeszłości są natomiast dwie sztuki krosien, o któ-
rych była mowa wcześniej, a które zostały wyeksponowane w kolejnej części 
strychu poświęconej przędzeniu, tkaniu, kremplowaniu. Jedne z nich, w pełni 
sprawne, służą prezentacji wiedzy na ich temat przez gospodarza, który – nie 
pytany – podaje nazwy poszczególnych elementów tego dawnego urządzenia 
tkackiego, niemal przez nikogo już nie pamiętane: blot, nicielnica, kotulka, bardo, 
podnozaj, suka (…). Nazwów jest tyle na krosna, a niektóre se pozapominoł juz. To 
to se zapomnioł zaś chyba – tys mo nazwe (…) nawój górny, nawój dolny – wykazuje 
znaczną kompetencję nie tylko w ciesiołce czy stolarce [il. 25]. W ogóle wyraźnie 
ożywia się podczas wyjaśniania szczegółów procesu tkackiego, lecz również owego 
procesu prezentacji nielicznym odwiedzającym, w szczególności dziatwie szkolnej, 
która bywa tutaj przyprowadzana przez lokalnych nauczycieli. Rzecz ta wyjaśnia 
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Il. 25. (fot. Janusz Barański)

się nieco po deklaracji: Jo to odebrołem, od dzieckam posługiwoł z matkom, gdzie 
potrzeba było, od małygo sie siadało i trzeba było podawać nici, trzeba to – pomagać 
trzeba było. W tej części strychu znajdują się także kremple, używane w domu 
rodzinnym pana Iwańczaka, które służyły wstępnej obróbce wełny owczej. 

Z kolei opodal stoją żarna – inne niezbędne niegdyś gospodarskie urządzenie, 
dla których drewnianą konstrukcję sporządził – oczywiście – mistrz stolarskiego 
fachu, dziadek pana Józefa [il. 26]. I to urządzenie przypomina mu matkę: Ile jo 
umloł sie jako chłopok, do szkoły chodził. Mama mi naszykowała miarke pełnom, to nie 
szybko się dało zemlić. Ostatni przypadek artefaktu, jak i przytłaczająca większość 
elementów kolekcji, ma służyć nie tyle opisaniu przeszłości, i to w jakiś teore-
tyzujący sposób, lecz ucieleśnia historie konkretnych ludzi, których tożsamość 
wykuwała się w związkach z rzeczami i w nich też się wciąż zawiera [por. Jannelli 
2012: 158]. Wreszcie, musiało się znaleźć miejsce na rozmaite inne obiekty, któ-
rego brakło w izbie na dole: dalszych kilka amerykańskich kufrów podróżnych; 
kredens, szafa i skrzynia z domu rodzinnego żony; stół – oczywiście wykonany 
przez dziadka; kołyska – tym razem dzieło samego kustosza, którą zrobił dla 
swojej pierwszej wnuczki. Tym bardziej nie było miejsca i dla motowidła, koło-
wrotka czy dawnej dużej wagi gospodarczej, którą również otrzymał od sąsiada. 
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Il. 26. (fot. Janusz Barański)
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Nad całością góruje obraz „Ostatnia Wieczerza” pochodzący z sąsiedztwa, który 
przeleżał się zwinięty wiele lat na strychu, zbyt duży, by go umieszczać pośród 
pozostałych na dole w izbie. Nasz kolekcjoner sam go oprawił i umieścił – zgoła 
symbolicznie – na przeciwnym szczycie strychu wobec wspomnianych wcześniej 
najprymitywniejsych rzecy [il. 27]. 

Całość kolekcji na strychu opatrzona została – by tak rzec – deklaracją misji 
rodzinnego muzeum pana Iwańczaka, spisaną drukiem na kawałku tektury, przy-
mocowanym do jednej ze strychowych belek, językiem będącym mieszanką gwary 
spiskiej, polskiego i słowackiego, którego pisma uczył się mały Józek w słowackiej 
szkole [il. 28]: 

Jak nifto ni mog być dobrym synym ktoby zniewazyl pamiontki po swoiw 
rodzicaw, prawie tak niesmieme zniewazuwać, nic z wielkiego pokla-
du ktory wzniesla i zaprojektuwala pilnošč, remeselnošč, zryncnošč, 
i milošč k domowinie nasyw psrodkow. Nasom powinnoščiom jest za to 
ochraniuwač pamiontki.

Na innej tekturze, opartej o niewielką szafkę, nawołuje jeszcze słowami [il. 29]:

Zbiór staroci to kultura nasyw przodkow winni my som wspólcesne 
generacie szanować i pielengnować.

Il. 27. (fot. Janusz Barański)
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Il. 28. (fot. Janusz Barański)

Il. 29. (fot. Janusz Barański)
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Il. 30. (fot. Janusz Barański)

By nie było tego zbyt mało, nad tą częścią ekspozycji na strychu wznosi się również 
zbiór makatek z pomieszczonym pośród nich jeszcze jednym hasłem przyświeca-
jącym twórcy kolekcji [il. 30]:

Makatki rencnie wysywane to dielo nasyw babciow i nasyw prababciow.

Te przykłady rękodzieła to ostatnie z części omówionych powyżej eksponatów i ich 
biografii, z którymi splatają się biografie ludzi – samego pana Józefa, członków 
jego rodziny, rzadziej osób obcych – składające się na społeczny mikrokosmos 
lokalnego świata, jego pamięć i tożsamość. Mimo że snuta tutaj opowieść, w rów-
nym stopniu werbalnie – przez samego przewodnika, jak i materialnie – językiem 
własnym rzeczy, które ucieleśniają zarazem zdarzenia i wartości, dotyczy nade 
wszystko wąskiego kręgu rodzinnego, to jednak nie sposób jej wieźć bez odniesień 
do pewnego ogólniejszego, kulturowego porządku. Widać to w zamyśle rekonstruk-
cyjnym izby, jak również stworzeniu pewnych, choć dosyć luźno potraktowanych, 
„działów” wystawy na strychu. Nie bez znaczenia jest doświadczenie zdobyte przez 
naszego muzealnika w krakowskiej Pracowni Konserwacji Zabytków, dla której 
pracował przez sześć lat na Wawelu, w Pieskowej Skale czy na zamku w Niedzicy. 
Fakt ten nie był również bez wpływu na stworzenie muzeum: Jeśli chodzi o zain-
teresowanie tego, to mnie toto mobilizowało do szanowanio starych rzeczy. W izbie 
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Il. 31. (fot. Janusz Barański)
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znajduje się nawet kopaczka do wykopywania rynn, narzędzie ciesielskie, służące 
wydrążaniu drewnianych rynn, które czterdzieści lat temu wykonywał właśnie 
dla zamku w Niedzicy: To w sumie mnie zainspirowało, ze cym to jest te starocia, to 
zrozumiołym, to jest historia, to jest najlepszo historia, nie? To jest historia. Jakby 
to zaginyło, to coś nos, to by nie wiedzieli to młode pokolynie, jak toto, jak sie to, by 
myśleli, ze to od pocontku komórki były, od pocontku samoloty? Nie, nic nie było – 
wskazuje wprost na znaczenia tej formy aktywności zawodowej dla stworzonego 
później muzealnego dzieła. Oczywistym tego wyrazem jest oprawny duży zeszyt 
o tytule Muzeum kultury materialnej Spisza. Księga Gości. Prywatne zbiory Józefa 
Iwańczaka, który podsuwa nielicznym zwiedzającym z prośbą o wpis [il. 31]. 
Charakterystyczne, że połowa wpisów jest po słowacku.

Muzeum rodzinne 

Na tym można by zakończyć relację o prywatnych zbiorach Józefa Iwańczaka. Jak 
widać jednak z powyższego, efektem wizyty w dawnej stajni, która stała się swo-
istym muzeum, nie jest jedynie rejestr zgromadzonych tam artefaktów. Miejsce 
to jest bowiem nie tylko materialnym repozytorium, muzeum kultury materialnej 
Spisza, gdyż zgromadzone tutaj przedmioty materialne, lecz także źródła pisane 
czy wizualne, są świadkami historii, które już w trybie postpamięci przekazują 
poprzez ich strażnika wiedzę kulturową młodszym pokoleniom. Przypomnij-
my – za Katarzyną Kaniowską – w jakich okolicznościach kulturowych pojawia 
się owa postpamięć i co ją charakteryzuje:

Postpamięć gromadzi treści zapamiętane i tkwiące w świadomości, 
niepochodzące z naszego własnego doświadczenia, ale z doświadcze-
nia naszych bliskich, którzy opowiadając o nim, przeżywali je z nami 
powtórnie. Podstawowe znaczenie dla tego rodzaju pamięci mają em-
patia i splecenie narracji podmiotu o swoim doświadczeniu z narra-
cjami o doświadczeniu bliskich mu osób. Postpamięć jest materiałem, 
na bazie którego podmiot buduje swą tożsamość, przejmując w dużej 
części elementy tożsamości jednostek bliskich mu emocjonalnie i in-
telektualnie. (…) scala ona więzi międzygeneracyjne, znosi dystans 
pokoleniowy, ponadto stwarza podstawę do głębokiego, osobistego 
odniesienia do przeszłości (2014: 390).

Pan Iwańczak postanowił tę wtórną pamięć utrwalić nie tylko poprzez zgromadzenie 
w jednym miejscu jej materialnych śladów, hojne dzielenie się własnym doświad-
czeniem z innymi, lecz wiedzę tę również cokolwiek sformalizować i zarchiwizo-
wać, a nade wszystko spisać. W tym celu stworzył swoistą księgę inwentarzową 
[il. 32]. Można by rzec za Aleidą Assman, że zgromadzone obiekty wyszły już ze 
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sfery pamięci funkcjonalnej, tutaj dotyczącej w szczególności niwy codzienności 
czy rodziny (choć pozostała na przykład wiara religijna), pamięci przekazywanej 
w trakcie bezpośredniego kontaktu i komunikowania uczestników życia danej 
społeczności. Domagają się wobec tego innej pamięci, która by je ocaliła – ma-
gazynującej i zapośredniczonej, praktykowanej w muzeach i bibliotekach, a jeśli 
odnieść to do wspomnianej księgi – pamięci archiwizującej [por. Assman 2013b: 
132]. Pan Józef sięgnął do środka zaradczego, dającego większe szanse skutecznego 
przekazu kolekcji przyszłym pokoleniom. Podjął próbę rozwiązania problemu, 
którym zamartwiała się Lois Reget w przytoczonej wcześniej relacji McCrackena. 
W tym archiwizowaniu z pomocą przyszedł Michał Pol, mąż młodszej córki, Agaty, 
który wykonał zdjęcia analogowe wielu z obiektów. Córka z kolei przygotowała 
ową księgę w formie skoroszytu, na którego kartach przykleiła zdjęcia, zostawiając 
miejsce na opis. Naszemu kustoszowi pozostało jedynie sporządzenie, w czasie 
długich zimowych wieczorów, odpowiednich opisów. Tata chciał to, żeby zdjęcia, 
a myśmy mu dodali pomysł ten, żeby właśnie opisał to wszystko, bo by zginęło, czy 
nazwy, znaczy nazwy są tu [niektóre obiekty podpisane na ekspozycji – JB], ale tam 
już do czego służy, jak i co i jak – wspomina Agata Pol. Wszystko to ma zapewnić 
przekaz pamięci o lokalnej kulturze. Oto przykładowa karta [il. 33]:

Dwojocki juz samo nazwa sugeruje jakby je w przeznacynie do 2 wa 
dańowego posiłku. Dwojocki były najcynséj ja rusyby polówe prace. Cow 
se zapamientol, to jew przydatność jak my pośli kosić, a kośylo sié, nie 
kosiarkami w tamtyw casaw, kdzie jesce nie było hyru [wieści – JB] 
o kosiarce konny. Alé kosami recnie. To do kosynia my wychodzili z jak 
najwceśni bo zaklá bylo hlodno, nie jadlo się nic. A slo śie hoékiedy i o 4 
woty, a hoékiedy wcesni godzinie rano bo na wielkim dniu to się już zacyno 
rozwidniać. Ked śie prokoszylo do zanieroz i dluzy, to przy takim wyśilku 
to śie już cekalo kiedy mama pudzie a poniesie dwojocki już śie culo glod. 
Kiedy nieśli dwojocki to było wiadome ze bedom dzatki, dobrze sloninkom 
cy bockiem, swojskiem omascone, to w jednym dwojocku a w drugim to 
grulé uwarzone i postuhane [utłuczone – JB] i w dynerce [bańce – JB] 
mlyko kwaśne abo maślónka zalólo śie i tak śie zajadalo. Zwycoj z tamtyw 
casow był taki ze śie jadlo spolnie z jednego nacynie i cy były 2 osoby, cy 
nawet 3 cy 4. 

Powyższe działanie pana Józefa, oprócz wspomnianej wcześniej księgi gości, jak 
również fakt wyłaniania się ze zbiorów pejzażu regionalnej kultury, nie powinien 
jednak unieważnić istoty omawianego przedsięwzięcia – jego charakteru rodzin-
nego. Mimo treści karty tytułowej księgi gości, odsyłającej do całego regionu, 
stworzona księga inwentarzowa ma jednak głównie charakter rodzinny: To jest 
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Il. 32. (fot. Janusz Barański)
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Il. 33. (fot. Janusz Barański)
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coś, co na zewnontrz nie daje, to jest rodzinna historia i po prostu powiedzieć tak, 
że – jak by tu powiedzieć – tylko dla rodziny, tylko dla rodziny. Jo swoje życiorysy 
wstawiłym, mojego ojca życiorysy, to wszystko, one majom po mnie co czytać. One, 
czyli dzieci, wnuki … Nie byłem tutaj wyjątkiem – pan Iwańczak dał mi do wglądu 
jedynie tę część księgi, w której opisane zostały artefakty, fakty zaś z historii 
rodzinnych zachował dla najbliższych. Czyż jednak w owych artefaktach nie 
skrywają się również właśnie rodzinne historie, życiorysy? To chyba pytanie zgoła 
retoryczne wobec charakteru przedstawionej powyżej kolekcji i towarzyszącej jej 
żywej narracji przewodnika. Jeśliby ktoś jednak chciał mieć lepszy wgląd w owe 
życiorysy, może pewną dozę innej jeszcze nieco wiedzy zaczerpnąć z wystawy 
licznych rodzinnych zdjęć, dokumentujących życie kolejnych pokoleń, urządzonej 
w korytarzu przylegającym do izby [il. 34]. 

Pan Iwańczak wspominał o istotnej roli własnych dzieci nie wyłącznie w trybie 
biernego adresata tworzonego muzeum, lecz całkiem czynnego elementu spraw-
czego. Tą inspiracją miał się zresztą z nimi dzielić, na co wskazuje Agata Pol: 

Ja jestem z taty dumna, przede wszystkim, znaczy, w nim zawsze coś 
takiego było. On twierdzi, że to ja mu podałam ten pomysł, tak on twier-
dzi. Bo jak parę takich starych rzeczy żeśmy na początku znaleźli, to ja 
mówię wtedy: tato, to musisz gdzieś zawiesić w jednym miejscu.

Il. 34. (fot. Janusz Barański)
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Wtóruje jej starsza siostra, Irena Kucab: My nawet się tak czujemy, że jesteśmy pro-
wokatorkami tego (…). A potem, jak on złapał, że myśmy się tym cieszyły, to poszedł jak 
burza. Agata Pol dodaje jeszcze kilka słów na temat wskazanej wcześniej roli starego 
domu rodzinnego oraz własnego stosunku wobec kolekcji:

Ten dom stał bardzo długo pusty taki, zaniedbany. To te rzeczy były 
tak po kątach porzucane, ale tata nigdy nie dał zniszczyć, gdzieś tam 
poukładał na szopę, powkładał na strych, jak pamiętam. Te obrazy 
widziałam, zdjęcia po tych, te lampy, takie niektóre. Jedna lampa, ta 
na górze wisi [na strychu – JB], to bardzo mi się zawsze podobała, 
w jednym z tych pokojów wisiała. (…) to się wszystko znalazło w jednym 
miejscu – to jest fajne. No ale te rzeczy, bardzo dużo, no to wszystko, 
to, na tym moja mama masło robiła, koryta, to pranie pamiętam, róż-
ne rzeczy pamiętam. To tam, wszystkie te pojemniki – to pamiętam 
przy stajni, to nosili te zboża (…). Niektóre rzeczy były nawet w użytku 
długo – jak było potrzebne, to się używało (…). Ja się cieszę, że nie 
zniszczone jest i jest tu.

Wskazane wcześniej przykłady oddolnych inicjatyw kolekcjonerskich w rejonach 
świata geograficznie i kulturowo odległych od Spisza, Polski, świata zachodniego 
wykazywały istnienie ich funkcji transmisji nade wszystko tradycji rodzinnej. 
Taką rolę zdaje się pełnić również zbiór pana Józefa. Siła tego oddziaływania sięga 
nawet za ocean, co podkreśla Agata Pol, miejsca zamieszkania jej i pozostałego 
rodzeństwa oraz ich dzieci:

Ja się cieszę, że inni mogą przyjść, no szkoda, że my nie możemy [na co 
dzień – JB]. Moim dzieciom też pokazujemy, przychodzą, oni wiedzą, 
że to jest. Cieszą się. Mam gazety, które były redagowane, mam też po 
angielsku wersje [wydany w USA przewodnik po Pieninach, w któ-
rym wspomniane jest muzeum pana Iwańczaka – JB], więc wiem, że 
dzieci nawet w szkole opowiadają, że jego dziadek robi to a to. Pisali 
nawet jakieś opowiadania. Są na swój sposób dumni trochę z tego, że 
coś takiego dziadek robi.

Córki przyczyniają się do tego wszak całkiem intencjonalnie, jeśli – jak mówi Irena 
Kucab – w jej amerykański jadalni wisi zdjęcie dawnej spiskiej izby stworzonej 
przez ojca. Jak ważne to jest w świecie współczesnym, w którym nie należy do 
rzadkości rozłąka członków rodziny, w naszym przypadku – jednej ze spiskich 
rodzin, rozdzielonych przestrzenią, wskazuje Tim Edensor:

W coraz większym stopniu, pomimo pozornej stałości domu, poczucie 
domowej przytulności można osiągnąć nie tylko poprzez usytuowanie 
w konkretnej przestrzeni fizycznej, ale także poprzez domowe sieci 
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ludzi i informacji. Za pomocą rozmowy telefonicznej, poczty elek-
tronicznej, radia czy telewizji transmitujących programy narodowe, 
domem może stać się układ regularnych powiązań i kontaktów. Jest 
to możliwe, a nawet coraz powszechniejsze, ponieważ poczucie domu 
przejawia się na wiele jednoczesnych sposobów, w formie sieci spo-
łecznych i kulturowych, które stają się coraz bardziej złożone. Szuka 
się jednak znajomych punktów odniesienia. Nigdzie nie widać tego 
wyraźniej niż w przypadku ‘domów daleko od domu’, stwarzanych 
przez społeczności żyjące na obczyźnie [2004: 85]. 

Ów „dom daleko od domu”, którego podobizna wisi na ścianie, nie może jednak 
w pełni zastąpić tego, do którego można wejść, być w nim i którego wyposażenie 
można dotknąć. Irena Kucab ma tego świadomość – sensualnej siły konkretnych 
rzeczy reprezentujących jakieś uniwersum aksjologiczne, które okazują się osta-
tecznie pomocne w określaniu tego, kim jestem: Mam taki wewnętrzny szacunek 
do czegoś, co było (…). Chociaż na trzy pokolenia trzeba coś wiedzieć. Bo jak nie 
wiem, to kim ja jestem, sama nie wiem, kim jestem. Dla wychodźców ze Spisza, 
a obecnych mieszkańców dalekiej Ameryki, periodyczne powroty mają służyć 
utrwalaniu odpowiedzi na nieustannie stawiane pytanie: kim jestem? Zmysłowego, 
bezpośredniego kontaktu ze światem, który uosabia kolekcja, to, co najbardziej 
rdzenne w poczuciu, będącym odpowiedzią na to pytanie, że jestem tym, a tym, 
nie sposób przecenić. 

Kolekcjonowanie jest bowiem aktem autodefiniującym, jak utrzymuje Renata 
Tańczuk – ono rzeczywiście mówi, kim jestem [2011: 263]. Hoskins powiada przy tej 
okazji, że obiekty materialne mogą być kluczowe dla refleksyjności i introspekcji, 
mogą być „narzędziem samo-odkrywania, sposobem na poznawanie siebie poprzez 
rzeczy” (1998: 198). Wiemy już, że córki pana Iwańczaka nie są jedynie biernymi 
„konsumentkami” stworzonego dzieła – również i one do niego się przyczyniły. 
Tożsamość kolekcjonera zależy od rzeczy, nawet jeśli ta rzecz nie koniecznie wiąże 
się z jego indywidualną biografią, a biografią ojca, dziada, a nawet dosyć odległego 
w czasie krewnego, po którym pozostał jedynie kufer, z którym podróżował do 
Ameryki. Za pomocą tych rzeczy kolekcjoner opowiada o sobie, lecz także o gene-
alogii i historii rodzinnej, która składa się również na jego „ja”. Kufer należy do jaźni 
poszerzonej owego krewnego, a zatem kolekcjoner w niej partycypuje wznosząc 
gmach podzielanej, międzyjednostkowej jaźni rodziny, a czasem i całej społeczności. 
Ów kufer jest – ogólnie rzecz ujmując – symbolicznym artefaktem odsyłającym 
do istotnego motywu historii rodzinnej, szczególnie dotykającej ostatnie pokole-
nia – migracji. Jest metaforą, która odsyła do rozbudowanej pamięciowej narracji 
kilku pokoleń Iwańczaków, lecz również innych spiskich rodzin, wędrujących za 
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chlebem, a zarazem jednym z elementów ich tożsamości. Jego symboliczna misja 
spełnia się w uzasadnieniu migracji, a zarazem przezwyciężeniu traumy rozstania 
i utraty, którą ona pociąga. Na końcu znajduje się tożsamość – autowizerunek, 
który pozwala pogodzić wybory, które sprawiają, że jesteśmy tymi, kim jesteśmy. 
Na ten temat wypowiada się również Pearce:

Kolekcje są zbiorami obiektów i – jak wszystkie inne zbiory obiek-
tów – są wynikiem działania wyobraźni – po części zbiorowej, a po 
części jednostkowej – metaforami, które mają wytwarzać znaczenia 
pomocne w dochodzeniu do tożsamości jednostkowej oraz każdego 
jednostkowego poglądu na świat. Kolekcje tworzy się – według ich 
właścicieli – w celu wyłączenia ich ze świata zwyczajnych towarów 
i włączenia w świat wyjątkowego znaczenia, który najlepiej oddaje 
słowo „sakralny”. Kolekcje zajmują szczególne miejsce w proce-
sach wytwarzania wartości, ponieważ sfera wartości to w istotnym 
zakresie wytwarzanie raczej wyobrażeń aniżeli potrzeb; a w grze 
wyobraźni obiekty same są aktorami o wielkiej mocy [1995: 27].

Powyższe przemyślenia podziela zresztą i nasz bohater, dając wyraz intuicji 
równej wytrawnym badaczom kultury materialnej: To, co sie na ksionżce naniesie 
i zdjyncia, to nie jest to samo, co dotknońć tego i widzieć toto. Szczęśliwie zdjęcie na 
ścianie amerykańskiego domu przekształca się w swój sensoryczny odpowiednik 
w trakcie odbywanych co dwa lata wakacyjnych pobytów w domu rodzinnym 
na Spiszu. Tak więc wszyscy członkowie rodziny Agaty Pol – ona sama, jej mąż 
i dzieci – doświadczają kontaktu ze świadkami rodzinnych historii osobiście:

Pierwsze, to przychodzimy zobaczyć, co nowego, pierwsze, jest tutaj 
odwiedziny (…). No nie, że przybywa, bo już jest tego tak dużo, że ciężko 
byłoby tę nową rzecz zauważyć, nie? Ale, no, na przykład na początku 
to zmiany były, widać było, nie? (…) Ja ich [dzieci – JB] uczę, że jeśli oni 
sobie tu przyjdą usiąść, to mają pamiętać, że są nie w zwykłym pokoju, 
tylko w, no, na swój sposób specjalnym pokoju, nie? Więc oni umieją to 
uszanować. I proszę ich, że ma tu być taki pokój, który jest ważny.

Podobnie rzecz się ma z siostrą, Ireną Kucab, oraz jej dziećmi, dla których muzeum 
jest materialnym wehikułem w przeszłość:

Jak moje dzieci tu przyjeżdżają, to nie byłabym w stanie im czegoś 
powiedzieć bez pokazania (…). Weź komuś opowiedz, jak pracował 
kierat. No to można trochę, ale ta makieta, którą dziadziuś im stworzył, 
to dla dzieci właśnie stworzył, żeby oni mogli wiedzieć, jak to było. Bo 
jest zdjęcie, ale co to zdjęcie? No to, ale jak to idzie. Gdyby kierat był 
prawdziwy tutaj na podwórku, to dopiero byłaby frajda.
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Nie uchodzi to również obserwacji ich dziadka: A tak se myśle, no se myśle, i córki 
zostajom, dzieci, wnuki mom, to wszyscy oni wiedzom i se tu przyjdom. Teroz ta 
najmłodsza [trzyletnia wnuczka – JB] była to tak lotała tu do tego, tu do tego, w tyj 
kołysce cały cas, przysła sie tu pobawić, no to od mała mo to już. Oto obrazek począt-
ków sensorycznego przekazu międzypokoleniowego – wnuczka bawi się lalkami, 
które są na ekspozycji w izbie. Wydaje się, że dopiero tak dogłębna zmysłowa 
forma obcowania ze śladami przeszłości, również dorosłych członków rodziny, 
w tym w szczególności córek, pozwala na docenienie wagi kolekcji jako kapitału 
rodzinnego. Nie wprost wyraża taką intuicję Irena Kucab:

To jest wielkie bogactwo, o którym nie mieliśmy pojęcia (…). A tatuś to 
gdzieś tam miał w sercu, że on tego pragnął – zachować to, co zostało. 
Jak gdyby stworzyć coś takiego małego, żebyśmy my mogli gdzieś tam 
sięgnąć do tego i przyjść, i się zadumać, i zastanowić. Bo tu po dziadku, 
a tu po babci, a tu jakieś zdjęcie.

Czy powyższe świadectwa wystarczają, by zgodzić się co do głównie rodzinnego 
charakteru przedsięwzięcia? Wydaje się, że wprost wypowiedziane już motywacje 
nie pozostawiają wątpliwości. Pearce zauważa, iż często „motywy zbierania są 
ważniejsze od jego zawartości” [1995: 27]. Przemawiają za tym i wyznania, które 
niekoniecznie odnoszą się bezpośrednio do dyskutowanej kolekcji, na przykład na 
temat kanonu wartości, w tym w szczególności rodzinnych, lecz również regional-
nych i religijnych, wyznania którymi dzieli się nasz strażnik tych wartości:

Tak to w tyj rodzinie sie zakorzyniło, ze jo to mom, i dziś swoje dzieci 
mom. Musze panu powiedzieć, jak jedna córka, tak druga, wszystkie, 
one to cujom, jo im dajem wzór, im pokazujem i im godom: róbcie co 
róbcie, pracowitości uccie, skromności uccie, pobożności uccie, a war-
tości żeby nie były na ostatnim miejscu. I cynsto im to mówiłym (…). 
Mnie to babka wbiła do głowy tam jedna, ile już jest w zimi.

Tak oto aksjologiczne przesłanie ma – z pokolenia na pokolenie – mieć zapewniony 
przekaz treści, które stanowią o sensie życia. Służyć temu ma również repozytorium 
owej aksjologii – niepozornych starych, czasem już niezrozumiałych przedmiotów: 
Niechby to służyło nastympcom, nie? Niektórzy przyjdom jeszcze po mnie i niech se 
każdy późnij jak dorosto, dojrzewo, niech se przemyśloł: że jak sie żyło kiedyś i jak 
sie żyje dziś – wyznaje pan Józef. Idzie nawet dalej zakładając, że nie tylko chodzi 
o zachowanie tego, co było, lecz tegoż zgłębianie, co dla niego samego jest nie-
ustającą nauką i ma nadzieję, że dla następnych pokoleń również: Jo uważom, że 
z biegiym życia to coroz lepiyj bedzie sie nad tym zastanawiać, co dziadek poskładoł, 
jak to było, no. Bez takich pomysłów to takie życie, bym powiedzioł, jo wiym, jak by to 
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nazwać, jałowe. W świetle innych komentarzy zapewne owo „składanie” należy 
już tutaj rozumieć bardziej aksjologicznie i światopoglądowo, niż instrumen-
talnie i użytecznościowo – rzeczy wraz z upływającym czasem przemieszczone 
zostają w sferę metafor, jak chciałaby Susan Pearce, lub semioforów, jak utrzymuje 
Krzysztof Pomian [2001]. 

Periodyczne powroty do domu rodzinnego nie pozostawiają obojętnym na 
zamknięty w ścianach dawnej stajni świat, czemu wyraz daje Irena Kucab:

Wiele się mi tak właśnie teraz rozjaśnia, jak widzę te sprzęty różne. Jak 
ich nie było, to nie miałam, to tabula rasa, a jak to jest, to mi się pewne 
rzeczy jak gdyby film przesuwa. I widzę babcię, jak na krosnach robi (…). 
Widzę warsztat, ten, co tato tu ma. Jak chodziłam jako pewnie mały 
berbeć, bo się bawiłam w tych od heblowania z desek czy z drzewa, takie 
jakby loczki od struga. Z tego braliśmy na podpałkę do pieca, a dziecko 
się uwielbiało w czymś takim bawić. Ja to pamiętam, jak dziś. Ale ja tego 
wcześniej nie pamiętałam (…). Jak to zobaczyłam, to się odgrywa ten 
film z powrotem (…). Wóz drabiniasty – no to są wspaniałe rzeczy. Jak 
tak się wyjdzie, to człowiek się topi w tym, w tych czasach starych.

Należy jednak przyznać, że nie zawsze i nie wszędzie działanie pana Iwańczaka 
znajdowało zrozumienie, nawet wśród niektórych członków rodziny:

Dalsza rodzina, czyli po siostrach, to bym tak powiedzioł: ich takie rzeczy 
nie interesowały, to możno było, dopiyro teroz, jak spostrzegli, bo tu mnie 
odwiydzajom. Po siostrze syn, był tu teroz miesionc, nie – dwa tygodnie, 
jak odjechoł, to przyszed, oni zaczynajom teroz przemyśleć, ze skund to 
wujkowi, jako wujek, nie, skund to wujkowi przyszło na myśl, ze takie fajne 
rzeczy se zrobił (…). Uważom, ze ta rodzina dalso dopiyro teroz skapowała, 
ze cyj o to obroł dobrom droge psy tym, cy nie dobrom. No ale widzym, ze 
som zadowolyni z tego.

Być może trzeba pewnego dystansu, również geograficznego, jak to ma miejsce 
w przypadku Ireny Kucab, która dostrzega w dziele swego ojca dwojaką aksjolo-
gię: Część mnie daje mi takie wspaniałe uczucie, że właśnie mam zaszczyt być córką 
tego człowieka, który takie coś zrobił. (…) czuję też, że jestem częścią czegoś, co ma 
wpływ na innych ludzi. Czy poza rodziną mamy tutaj do czynienia rzeczywiście 
z wpływem na innych ludzi, jakimś społecznym oddziaływaniem?

Muzeum inkluzywne

Już przytoczone wcześniej obrazy i narracje pozwalają na stwierdzenie, że mimo 
deklarowanej i zamierzonej, rodzinnej ekskluzywności kolekcji, stała się ona 
przedmiotem uwagi i zainteresowania osób i gremiów spoza rodziny. Ujawnia 
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się to już w znanym etnografom, paradygmatycznym wręcz doświadczeniu tere-
nowym, gdy członkowie społeczności odsyłają do osoby uchodzącej za kopalnię 
wiedzy na temat lokalnych spraw. Tak się sprawa ma i z panem Iwańczakiem, który 
uchodzi za takiego właśnie strażnika tutejszej pamięci, co wyraża się również 
każdorazowo nieodłączną wzmianką o jego muzeum. Nie oznacza to, że lokalni 
mieszkańcy są częstymi gośćmi w owym muzeum, choć dotyczy to niektórych 
przedstawicieli pokolenia pana Józefa. On sam zauważa jednak zarazem, że 
zainteresowanie jest – oględnie rzecz ujmując – ograniczone, choć – z drugiej 
strony – nie obnosi się z dziełem, które stworzył: Jo nie reklamuje sie, nie wysta-
wiom etykiety, ze tu mom zbiór staroci. Wita jednak każdego przybysza, również 
spoza wsi i regionu. Ma przy tym pełną świadomość potęgi modernizacyjnego 
ukąszenia, które zwłaszcza wśród ludzi kojarzących stare z doświadczoną biedą 
i upośledzeniem, poczyniło chyba szczególnie dotkliwe spustoszenia w sferze 
wartościowania własnej kultury. Niemniej ma w swym gronie grupkę rówie-
śników, którym zdarza się przychodzić, by spędzić kilka chwil w obcowaniu 
z przeszłością:

Mom takich tu, niektórych, co jak przyjdzie, to pojdze do tyj izby po-
godomy se (…), moich kolegów takich. Mo jakieś coś, a nie chce, na 
przykłod zeby to jo słysoł, a nie inny, no to ideme tam i to przyjdzie 
tu. Bo różne som, choć to mo jakomś boleść, choć to różnie, to pojdze 
do twoyi izby. No to, on tu nie oglondo toto, on chcioł, dobrze siadoj, 
siednie se tu i my se rozmawiali.

Zdarza się, że zawita także i przysłowiowy kolega z wojska. Takiego ma pan Józef 
całkiem niedaleko, bo w Krościenku nad Dunajcem: Jak to widzioł, to go po tym od-
wróciło mu w głowie myśli, ze fajno to rzec, godo ześ dobrze zrobił. No, nie powiedzioł 
mi nic, ze co to z tego. Częściej jednak pojawi się członek tutejszej społeczności, 
zwłaszcza zainteresowany lokalną kulturą, jak na przykład Adam Święty, pracownik 
urzędu gminy, a zarazem działacz regionalny: Jo sie ucieszył tym, to se tak myśle: 
jo starszy człowiek, stara generacja, a naszed sie młody, że go to interesuje, i to mnie 
cieszy – z zadowoleniem komentuje ten fakt nasz kustosz. Dodaje jednak ze szczyptą 
pesymizmu: Bedom zawsze tacy, którzy, ale mało ich jest, co myślom o tym, zeby nie 
zaginyło toto, ale zeby było zawse dostympne, oglondnońć, podyskutować na tyn temat. 
Być może przesadza z tym pesymizmem, gdyż – jak wspomniałem – moje tutejsze 
terenowe doświadczenie mówi, że o jego kolekcji wie niemal każdy. Elżbieta Łukuś, 
która zna swoją miejscowość od podszewki, utrzymuje: Pan Iwańczak jest naprawdę 
pozytywnie odbierany, wiele osób go, myślę, podziwia. Co więcej: Pan Iwańczak dał 
początek czemuś takiemu, że ludzie, którzy gdzieś tam podobnie czuli, jak on, zaczęli 
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też tworzyć (…), wydaje mi się, że właśnie ci ludzie, oni może do tego się przyznają czy 
się nie przyznają, może on był dla nich taką inspiracją – dodaje.

Tym bardziej takie oddziaływanie wydaje się uzasadnione wśród „pokrew-
nych dusz”. Elżbieta Łukuś, która od czasu do czasu sprowadza do muzeum 
gości z zewnątrz, dzieli się spostrzeżeniem z jednej z takich wizyt wycieczki 
z Gniewina na Kaszubach: Myśmy nie mogli stamtąd wyjść – nam się tak nawiązała 
współpraca. Jakiś tam był starszy pan, zaczęło mu się coś przypominać, opowiadał, 
że u nich to było tak, a pan, właśnie, Iwańczak mówił, że u nas tak (…). Trudno 
było, żeby wyjść z nimi. Po prostu ludzie, którzy są ze wsi i przeżyli jakieś takie 
podobne dzieciństwo czy coś takiego, no to jest właśnie ten wspólny temat wtedy. 
Zróżnicowane, lecz podzielane uniwersum pamięci znajduje w takich przypad-
kach wypełnienie. Można domniemywać również, iż w tym przypadku nie bez 
znaczenia jest pochodzenie przybyszów – wszak Kaszuby, podobnie jak Spisz, 
wyróżniają się swą kulturową pogranicznością, jak również wysokim stopniem 
poczucia regionalnej, a wśród części mieszkańców i narodowościowej odrębności 
w polskim krajobrazie kulturowym. 

Źródeł tejże odmienności, już własnej, poszukują w muzeum pana Iwańczaka 
i jego ziomkowie, zwłaszcza niektórzy reprezentanci młodszego pokolenia, którzy 
zainteresowani są przeszłością, również kulturową, wsi i regionu. W Niedzicy, jak 
w każdej spiskiej wiosce, istnieje zespół regionalny, tutaj o nazwie „Czardasz”, któ-
ry kilka lat temu obchodził jubileusz dwudziestu pięciu lat działania. Postanowił 
uświetnić to wydarzenie nagraniem audio-video dwóch scenek obrzędowych: wi-
gilijnej i związanej z nowo narodzonym dzieckiem (z radośnikiym). Mamy w Niedzicy 
taki a taki skarb, taki kawałek historii – podkreśla jedna z członkiń zespołu, Danuta 
Milaniak. Chodzi oczywiście o muzeum pana Józefa, które zostało wybrane na miej-
sce realizacji filmów, dołączonych następnie do jubileuszowej książki poświęconej 
„Czardaszowi” [Waniczek 2014]. Sam nasz kustosz służył tutaj zresztą za eksperta 
w sprawach dawniejszej obrzędowości, towarzysząc realizacji nagrań, sugerując pewne 
korekty przebiegu odtwarzanych praktyk. Można by rzec, iż on sam, jak i to miejsce 
spełnili funkcje łączników między pokoleniami, a nawet swoistych przekaźników 
postpamięci. Tym bardziej, że dla niektórych ze stosunkowo młodych członków 
zespołu muzeum pana Iwańczaka jest względnie pełnym, choć zrekonstruowanym 
reprezentantem dawnego świata. Niektórzy członkowi zespołu, jak Alicja Krzysia-
czek, dwudziestodwulatka, pamiętają jeszcze całkiem nieźle podobne wnętrza, na 
przykład w domu własnej babci, zburzonym dziesięć lat temu:

Wchodziło sie, po lewyj stronie był piec, późnij po prawyj stronie tutoj 
była tako skrzynia. Pamiyntom, ze była umywalka tako staro drew-
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niano. Późnij były, na pewno były, patrzonc naprzód był stół, tam był 
krzyz, ksionzecka do modlynio, okulary babcine. Z prawyj strony były 
pościele składane (…). Późnij tyz od pieca, jak było wejście na lewo, to 
jest tam drugo izba, czyli, do takiyj izby nie wolno było wchodzić – to 
była wielko izba, bioło izba. Tam nie wolno było wchodzić. Tyz był 
stół i na stole były tak: kwiotki, krzyz i dwie świycki. I wysprzontane 
i najlepiyj zamkniynte.

Podobnie Danuta Milaniak ma jeszcze całkiem żywe wspomnienia o starym domu 
rodzinnym, do których wywołania poważnie przyczyniają się wizyty w muzeum 
pana Józefa: 

Jak byłam u pana Iwańczaka chyba pierwszy raz i widziałam piec, to od 
razu mi się przypomniała moja prababcia, jak właśnie, to co sobotę, a tak 
to się na co dzień nie myślało o tym w ogóle, że właśnie co sobotę babcia 
i te wszystkie te cioski do wyciągania węgli, i te łopaty, i wszystko, i wła-
śnie to wspomnienie babci (…). No bo dużo było takich rzeczy, co ludzie, 
ludzie, no, powyrzucali, porąbali, no bo to dziadostwo, to po co to, nie? 
I se myślę, jak fajnie, że pan Józef to wszystko zebrał i że jest takie miejsce. 
No i szkoda, że my tak nie zrobiliśmy. Tak właśnie, ja bardzo lubię takie, 
w ogóle, jak wchodzę, to ten zapach taki. Niektórych to przeraża, a ja to 
bym tam mogła sobie tam właśnie siedzieć i siedzieć. A jeszcze jak jest ktoś 
taki, co opowiada. (…) zapach staroci (…). Na przykład ta lalka, co leży 
w kołysce, to ma na głowie cepiocek [czepek – JB], no nie? To podobno 
dawniej, jak byłam mała, to wszystkie dzieci miały do chrztu. A teraz, 
to w ogóle, jak ktoś takie ma, no to dziwnie. A to też mówił, że to chyba 
ciotka Łopatowa szyła. 

Poszczególne artefakty wywołują niemal zmysłowe doznania i przywołują często 
niezwykle szczegółowe obrazy przeszłości, mówiące coś o dawniejszej codzien-
ności, obyczaju, pracy. Zapewne nie przypadkiem ujawnia się wciąż kulturowa 
„moc” dawnego pieca kuchennego, zrekonstruowanego przez pana Iwańczaka, 
który również jest silnie obecny w pamięci Marii Waniczek, założycielki wspo-
mnianego „Czardasza”:

Piec, piec – ale potem już był kaflowy. Ale jeszcze tamten jak przez mgłę 
pamiętam. Garnki, te, te właśnie, jak by to wytłumaczyć – takie osmo-
lone tym, tą czarną taką sadzą. Ja pamiętam jeszcze, jak był stary piec, 
to się gotowało tak, żeby szybko była zupa albo ziemniaki, a jak się rano 
chciało zrobić kluski czy dziadki, to się te kółka takie wyciągało z blachy, 
tam się wsadzało garnek i on właściwie był w środku ognia i to się szybko 
gotowało. Jak było ugotowane, wyciągało się, zakładało się te trzy kółka, 
bo to były tak specjalnie robione blachy, i piętnaście, dwadzieścia minut 
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i frystyk był, czyli śniadanie. Więc ja pamiętam dokładnie – ja się też 
męczyłam z tymi kółkami, ale to tak, jak dziewięcio, dziesięciolatka – 
zawsze trzeba je było pogrzebaczem wyciągać, zawsze krzyk: uważaj, 
bo się poparzysz, nie? No, bo to gorące.

Zgromadzone artefakty, reprezentujące często konkretne osoby i zdarzenia, prze-
noszą jeszcze metonimicznie dawny świat w czas dzisiejszy i zdarza się – robią 
to nawet z użyciem wehikułu zmysłów, skoro zapach wzbudza pewne doznania 
i stany, nie mówiąc już o wzroku łączącym obrazy z przeszłości z tymi dostrze-
ganymi we wnętrzu izby czy strychu muzeum. Ścieżka postpamięci biegnie i po-
przez wspomnienia innych, zwykle starszych, na przykład rodziców, lecz już to 
wystarczy, by móc odtworzyć owe obrazy: Nie wiem, jak wyglądała moja kołyska, 
ale wiem, że byłam bardzo niegrzeczna i trzeba mnie było całą noc huśtać. I mama 
z tatą mieli dyżury – przywiązywali rzemyk do ręki i przez całą noc – wyznaje Danuta 
Milaniak. „Arka” pana Iwańczaka przewozi przez burzliwe wody upływających lat 
w idylliczną przeszłość, choć na chwilę: U pana Iwańczaka tak jest fajnie, tylko że 
się wychodzi na zewnątrz, to już jest koniec bajki, nie? I wszystko zamyka się w tym 
środku – komentuje z żalem. Możliwa jest wszak i żegluga w odwrotnym kierunku, 
o której wypowiada się następująco:

Na starość, jak przejdę na emeryturę [ściszony śmiech – JB], to chcę 
mieć właśnie taki jeden pokój. I mam takie meble już, tylko że, no, bo 
to z domu po teściowej i ona mówi, że są brzydkie i trzeba je wyrzucić. 
Ale ja ich nie wyrzucam, bo trzymam taki cały komplet: szafa, łóżko 
i stół, i takie dwie małe szafki, no, i wszystko. Właśnie mam zrobić sobie 
taki pokój i sobie będę mogła właśnie robić takie swoje rzeczy. Ale taki 
właśnie, żeby był stary: z drewnianą podłogą, ze starą lampą i starym 
zegarem, takim, takim, takim właśnie starym, którego jeszcze nie mam, 
ale mam nadzieję, że go gdzieś zdobędę i, no, takie właśnie mam.

Wzmianka o zegarze chyba nie jest przypadkowa, jeśli wrócić do przytoczonego 
wcześniej wspomnienia małej Danusi o sprzedaży starych rzeczy przez dziadka, 
wśród których szczególnie zapamiętała zegar właśnie. 

Nie dla wszystkich jednak osób młodszego pokolenia, choć dorosłych, którym 
przydarzyło się być w muzeum pana Józefa, doznane doświadczenie przywołuje 
wspomnienia z przeszłości. Nie oznacza to jednak zaniku funkcji wnętrza i zgro-
madzonych artefaktów jako wehikułów postpamięci. Dobrą tego ilustracją może 
być wypowiedź Marii Madej, żony siostrzeńca pana Iwańczaka:

Ja po prostu się poczułam, jak bym była, nie wiem, pięćdziesiąt lat temu, 
w czasie się przestawiłam. Jak sobie wyobrażałam te przedmioty i jak 
ludzie pracowali, i w tej izbie jak się kręcili, przy stole, w jednej (…). 
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I spanie, i kucharzenie, i jadalnia były w jednym miejscu, i mycie (…). 
Tak sobie właśnie wyobraziłam, jak to mogło być.

Nawiasem mówiąc ów siostrzeniec jest właścicielem niewielkiej restauracji wy-
budowanej w miejscu, w którym znajdował się stary dom Łopatów, którego po-
wałę i sosręb ocalił nasz kustosz, umieszczając je w zrekonstruowanej izbie. 
Ściany restauracji z kolei ozdabiają oprawione zdjęcia rodzajowe Niedzicy i jej 
mieszkańców, pochodzące ze zbiorów pana Józefa. Ma tutaj zatem miejsce fakt 
osobliwej zamiany miejsc z równoczesnym zachowaniem ciągłości kulturowej. 
Oto pozostałości dawniejszego domostwa zostają zmuzealizowane, ocalone od 
zniszczenia, lecz zarazem nowy budynek, który je zastąpił, stał się miejscem 
ekspozycji wizualnej przeszłości.

Poleganie jedynie na mechanizmie postpamięci nie musi być przeszkodą 
w realizacji takich zamiarów, jakie wyraziła Danuta Milaniak. Oto przez muzeum 
przewinęło się grono osób szukających inspiracji nie tylko dla sposobów zago-
spodarowania własnych, zwykle nieporównywalnie skromniejszych zbiorów. Do 
nich należą na przykład wolontariusze z Łapsz Niżnych, którzy doprowadzili do 
renowacji tamtejszego XIX-wiecznego sypańca należącego do parafii i stworzenia 
z niego miejsca spotkań mieszkańców i lekcji muzealnych, lecz także ekspozycji 
zarówno przedmiotów i szat liturgicznych, ksiąg religijnych i dokumentów pa-
rafialnych, jak i „zwykłych” obiektów codziennego użytku. Przy okazji była to 
forma uczczenia 700-lecia powstania wsi – „wielka” historia połączyła się tutaj 
z tą „małą”, reprezentowaną przez kolekcję pana Iwańczaka. Organizatorzy, 
wzorując się na atrapie pieca przez niego sporządzonej i jego instruktarzu, poszli 
przy tym dalej i zbudowali prawdziwy piec, który spełnia wszystkie jego daw-
niejsze funkcje. Stąd w trakcie spotkań posilają się upieczonym w nim chlebem, 
nie mówiąc o dawanym przez niego cieple, które od dawna emitują powszechnie 
w tutejszych domostwach kaloryfery. Odnowiony sypaniec stał się zresztą miej-
scem zebrań, zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, a nawet biesiad, podczas 
których podejmuje się decyzje w sprawie podejmowanych działań kulturalnych, 
koncertów, inscenizacji religijnych. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku rola 
pana Iwańczaka nie ogranicza się wyłącznie do ogólnej inspiracji. Jego kolekcja 
służy również rekwizytami, jak na przykład kołyską, której potrzebowali orga-
nizatorzy dla przedstawienia jasełek.

Charakterem wystroju dawniejszych wnętrz i detalami architektury zainte-
resowani są również ci, którzy wznoszą całkiem nowe domy. W niektórych z nich 
natrafić już można na ich adaptacje. W szczególności ponad stuletni sosręb i jego 
ornamentyka, wykazująca znamiona autentycznego artyzmu, jest tutaj przedmio-
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tem uwagi. Podobnie rzecz się ma z elementami ruchomymi dawnej kultury, jak 
lokalne ubiory. Adam Święty, na przykład, wykorzystał sukmanę, która służyła 
dziadkowi pana Józefa, jako wzoru dla uszycia jej identycznej wersji na użytek 
występów w „Czardaszu” czy uczestnictwa w świętach rodzinnych i religijnych. 
Sam twórca muzeum, żywa encyklopedia wiedzy na temat dawniejszej lokalnej 
kultury, okazał się również wielce pomocny w opracowaniu słownika gwary spiskiej. 
Wreszcie idea samego omawianego muzeum rodzinnego zdaje się promieniować, 
skoro spotkałem się z deklaracjami kilku innych osób zamiaru stworzenia podob-
nych zbiorów, potrzeby ocalania resztek przemijającej lokalnej kultury. Potwierdza 
to wypowiedź Zofii Kuziel, sekretarki w szkole podstawowej w Niedzicy, o prze-
łomowym znaczeniu kolekcji: Kiedy pan Iwańczak zaczął to udostępniać, to dopiero 
wtedy większość ludzi się obudziła (…). Miał w sobie coś takiego, takie zamiłowania 
i takie, taką myśl o pamięci, żeby to nie zniszczyło się, co mój dziadek miał i mój ojciec. 
Można by rzec, iż wyprzedził swych współczesnych.

Powyższe tęsknoty i realizacje mają oczywiście coś z refleksyjnego projektu, 
intencjonalnie podjętych zamysłów rekonstrukcji, budowania kapitału kulturowe-
go dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wyraża się to w nader kontradyktorycznej 
wypowiedzi Krystyny Milaniak, szefowej Gminnego Ośrodka Kultury: Sceneria 
jest autentyczna, bo jest odtworzeniem tamtych czasów. Należy wszakże stwierdzić, 
że owo autentyczne trzeba by odczytywać raczej jako rodzaj konwencji językowej, 
albowiem odtworzenie z autentyzmem nie całkiem idą w parze. To już jest pewna 
pedagogiczna maniera regionalistyczna – ideologiczne obramowanie pozwalające 
takie sprzeczności znieść. Zresztą, czyż w obliczu intensywnej zmiany kulturowej 
nie tylko na Spiszu, tradycji wynalezionych, primordializmów i indygenizacji nad 
pojęciem autentyzmu nie łamią sobie dziś głów najtęższe umysły naukowe? Fakt 
pojawienia się świadomości czy też samoświadomości znaczenia przedmiotów 
oznacza zarazem istotną zmianę w charakterze partycypacji kulturowej. Oto lo-
kalna kultura, jeszcze kilka dekad wstecz wiodąca żywot zrozumiałej samo przez 
się oczywistości, a w pewnych wymiarach (np. religijnym czy życia rodzinnego) 
odczuwana jako rodzaj uświęconej księgi, traci formę tradycji – niekwestionowa-
nego zbioru treści, wartości, dóbr, a zyskuje formę dziedzictwa – zasobu, który 
służy refleksyjnemu pożytkowaniu wybranych elementów tejże tradycji. To one 
znalazły swe miejsce w kolekcji pana Iwańczaka, dostrzec je można jednak również 
na scenach organizowanych festynów i pokazów folklorystycznych, w oprawie 
ceremonii religijnych, repertuarze kulinarnym wesel i innych uroczystości ro-
dzinnych czy – last but not least – w lokalnej gwarze. 
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„Dziedzictwo rozumiem jako sposób produkcji kulturowej odwołujący się 
do przeszłości i produkujący coś nowego. Będąc sposobem produkcji kulturowej, 
dziedzictwo zwiększa wartość tego, co przebrzmiałe, zamieniając je w wysta-
wę” – pisze Barbara Kirshenblatt-Gimblett [2011: 126]. Odniesienie do wystawy 
jest szczególnie adekwatne w naszym przypadku, choć amerykańska folklorystka 
rozumie ją szerzej – jako wszelkie zmuzealizowane formy praktyk kulturowych, 
co bynajmniej nie oznacza ich „pasywności”. Produkują bowiem coś nowego – 
jak zauważa badaczka – w nowym czasie, kontekście społecznym, przez nowych 
aktorów. Bywa, że jest to to samo, choć nie tak samo, jak choćby nieprzerwany 
proces uzgadniania własnej tożsamości. Dziedzictwo kulturowe rozumie się zwykle 
w perspektywie makro: epoki, narodu, regionu, wszelako może dotyczyć i takiej 
mikroskali, jak rodzina – dziedzictwo osobiste [por. Timothy 1997]. To ono składa 
się na zrąb dyskutowanej kolekcji, choć – jak już wiemy – wykracza poza wąski 
krąg rodzinny. Przy czym w obcowaniu z nim jak w soczewce znajduje wyraz 
wspomniane powyżej charakterystyczne percepcyjne przesunięcie, które można 
również dostrzec w metajęzykowym podejściu do własnej kultury rozumianej 
już, choć nie koniecznie wprost, właśnie w kategoriach dziedzictwa. Ujawnia się 
to w takich wypowiedziach, jak Danuty Milaniak, która – przypomnijmy – jest 
zarazem lokalną działaczką regionalną i członkinią „Czardasza”. Mianowicie, 
posługuje się czasem słownictwem dobrze wyrażającym refleksyjny i zreifikowany 
stosunek wobec spuścizny kulturowej – kontemplowanej, ale i teatralizowanej 
zgodnie z kanonami i wartościami jej estetyzującego ujęcia, znajdującego wyraz 
na licznych przeglądach i festynach folklorystycznych: 

Mamy scenkę, rekwizyty, mówi się dziecku: weź to do ręki, a ono nie wie, 
co to jest. Nie? To choćby takie, takie właśnie. A jak się tak by go wzięło 
do pana Iwańczaka, żeby to pokazać. Wiadomo, że dziecko nie zapamię-
ta wszystkiego i nie będzie wiedziało i sobie nie wyobrazi, jak było. No 
bo jeżeli, jeżeli będzie mogło samo spróbować, to myślę, że to bardziej 
zapamięta, niż tak tylko z rysunku, nie? 

Określenia scenka, rekwizyty to już – by tak rzec – metapoziom partycypacji kul-
turowej, choć przecież nie pozbawionej emocjonalnego stosunku do przeszłości 
własnych przodków, terminy, które są widomym znakiem przesunięcia w kie-
runku autorefleksji i samoświadomości. Reprezentowany przez nie świat pełni 
wszak wciąż żywot nieco podwójny, rekwizytów i real things, co dobrze oddaje 
wypowiedź przywoływanej już innej członkini „Czardasza” Alicji Krzysiaczek, 
wypowiedź, w której wybrzmiewa performatywna moc starych, „prawdziwych” 
rzeczy towarzyszących odgrywanym scenkom rodzajowym, odnosząca się bez-
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pośrednio do mikrokosmosu stworzonego przez pana Józefa: Jak mielibyśmy nowy 
stół, nowe krzesła, to nic z tego. Inaczej się odgrywa scenkę, jak się jest w miejscu 
takim, gdzie jest przeznaczone specjalnie, fajnie i ładnie to wygląda – inaczej się 
człowiek czuje. Ta moc nie pozostawia obojętnym nikogo, nawet wójta, Jakuba 
Jamroza, trzydziestolatka raczej poszukującego nowoczesnych perspektyw dla 
gminy, choć spoglądającego również za siebie: Żywa historia. Deski na przykład 
na podłodze, gdzie sęk już wytarty – prawie pół centymetra wystaje z tej podłogi, 
bo jest tak wytarta, a jednak to są ciągle te same deski, gdzieś tam z dawna, dawna, 
dawna. Wtóruje mu Adam Święty, pokolenie wójta, dla którego muzeum zdaje 
się archetypicznym ucieleśnieniem niegdysiejszej idylli:

Nawet ta głupia, że tak powiem, podłoga, można powiedzieć, ale też 
jest związana z miejscowością, z naszymi przodkami (…). Każdy nawet 
kawałek drewna jest bliski, no bo to też to, że się udało uratować przed 
zniszczeniem (…). Z każdej, że tak powiem, deski nawet trzeba się 
cieszyć, że ona została i że została spożytkowana w taki sposób, a nie 
inny. Że była taka osoba, jak pan Iwańczak, że się tym zajął.

Stąd już nie daleko do refleksji o potrzebie edukacji, która ma wypełnić miejsce 
zwolnione po automatyzmie niegdysiejszej – jak powiadają socjolodzy – pierwot-
nej socjalizacji. Nie przypadkiem zatem w scenkach teatru obrzędowego, który 
zdarza się przedstawiać „Czardaszowi” na rozmaitych festynach czy przeglądach, 
swoje role mają i dzieci. Nigdzie bardziej naocznie i zmysłowo, niż w muzeum 
pana Iwańczka, nie mogłyby doświadczyć owych rekwizytów i ich kontekstów, 
choć już w trybie raczej socjalizacji wtórnej. Ma tego świadomość wójt, któremu 
zaświtało w głowie, że tam by można było faktycznie jakieś takie warsztaty dla dzie-
ciaków próbować organizować, w takich mniejszych grupkach na przykład. W rze-
czy samej, to się już poniekąd dzieje, czego wójt nie jest – jak widać – do końca 
świadomy: muzeum nawiedza i najmłodsze pokolenie, tutejsza młodzież szkolna, 
w ramach lekcji historii, ścieżki dydaktycznej z zakresu kultury regionalnej czy 
kółka historyczno-przyrodniczego [il. 35]. Nasz kustosz wynosi z tego pewne 
obserwacje, podszyte filozoficzną nutą:

Małe dzieci, to jedni sie, lotali tak jakby ino u góry to se poloto, a drugi 
już: a co to, a tu – sie pyto – a na co to? No to już możno w nim przewi-
dzieć, że to jest cłowiek, który myśli, że jak to nase życie, w ogóle, jak 
to z cego sie to składo wszystko do kupy. Tak możno powiedzieć. Nie 
wiym z tego, że sie, że sie pracuje, że trzeba jeść, że trzeba spać, ale 
jesce ku tymu jest tyn dodatek jakiś, jakisik dodatkowo, żeby coś, jo se 
tak myśloł, panie, no coś zostawiym po sobie, nie? Coś zostawiym. Bo 
tak to tak zgaśnie cłowiek i tak i koniec. 
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Il. 35. (fot. Janusz Barański)

Pedagogiem, głównie pojawiający się tutaj z dziećmi, jest Elżbieta Łukuś, która 
ma również prawo do poczucia więzi ze stworzonym w muzeum lokalnym mi-
krokosmosem:

Kiedy się dowiedziałam, że powstało to muzeum, no to przede wszystkim, 
no taka, nie wiem, moja myśl była, że no coś uratował, ochronił, zebrał, 
przekaże dla następnych. Potem, jak tam poszłam i zobaczyłam wnętrze, 
to się znów z kolejnej rzeczy ucieszyłam, że tam są pewne elementy, które 
się wiążą z moim dzieciństwem. Bo jak byłam dzieckiem, to naprzeciwko 
pana Iwańczaka stał stary dom mojej rodziny Łopatów. Oni wyjechali 
do Stanów. I tam właśnie ten sosręb jest, właśnie, z napisem od Łopatów 
(…). To było takie sympatyczne, że coś po prostu ocalił (…). Tego domu 
już nie ma – w tym miejscu stoi Cafe Late (…). Czasem, jak wejdę, to oko 
mi się zawiesi na tym sosrębie (…). Zresztą do dzisiaj, jak jestem, no to 
ta myśl mi idzie tam do tej rodziny Łopatów.

„Magia” sosrębu nie powinna dziwić nie tylko z powodu bliskich związków Elż-
biety Łukuś z rodziną, w której domu ów sosręb podtrzymywał powałę – wszak 
wyrzeźbiona na nim rozeta (słonecko) symbolizuje oś świata [il. 36]. Ta symbolika 
pobrzmiewa nie wprost w wyznaniu: Ja w nim taką czułam historię, bo tam jest 
napisane imię, nazwisko – kto ufundował, data powstania, ważność tego sosrębu, że 
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tam trzymano te jakieś ważne papiery czy jakieś pieniądze czasami wkładano za to. 
Lecz nawet i dzieci odwiedzające muzeum intuicyjnie odczuwają jakąś kontagialną 
łączność rzeczy zarazem z tamtejszym czasem i ludźmi. Oto jeden z chłopców 
wyraża się w antropomorfizującej manierze, iż zgromadzone artefakty dużo prze-
żyły i dużo wiedzą. Poproszony o przybliżenie tego sformułowania sięga po zgoła 
symbiotyczną czy też symetryczną formułę, że przedmioty te wyrażają, jak żyli 
inni ludzie. Ale też owa „magia” przyjmuje postać choćby zwykłej tajemniczości 
artefaktów, których pierwotne funkcje często już zanikły: Tam były takie różne 
rzeczy w kuchni, co używali dawniej, to większość rzeczy nie wiedziałam, co jest – 
przyznaje szczerze jedna z uczennic. Jeden z jej kolegów miał już nieco większe 
problemy ze sformułowaniem równie lakonicznej wypowiedzi, która – siłą rzeczy 
(choć należałoby tutaj raczej mówić o eksplicytnej słabości starych rzeczy dla 
dziatwy szkolnej) – pozbawiona jest oczywistości denotatów, za którymi stoi 
niekoniecznie eksplikowalna kompetencja kulturowa. Stąd też właśnie i trud 
mozolnej eksplikacji, niezbędny wobec nieznajomości nazwy przedmiotu oraz 
jego już kulturowej obcości, tutaj – żaren: Najbardziej przykuł moją uwagę taki 
młynek do zboża, taki, co było, na takim, kamień był ręcznie okrzesywany. Był na 
takim drewnie, co się kręciło takim palikiem.

Ważniejsze jest jednak coś innego – wskazywane wcześniej przemieszczenie 
w obrębie semantyki artefaktów od metonimii (indeksu) do metafory, co osta-
tecznie składa się na nowy sposób ich zakodowania. Poszczególne przedmioty 
nie muszą zatem w trybie denotacji odsyłać do konkretnych czynności gospo-
darskich czy wytwórczych i konkretnych osób, nie muszą już znaczyć po prostu 
orki (pług), żęcia (sierp, kosa), młocki (cepy, wialnia), przemiału (żarna), wypieku 
(dzieża), lecz konstytuują w trybie konotacji znaczenia nowe, ogólne: codzienny 
znój, ciężką pracę, poświęcenie rodzinie czy nawet wiarę religijną. Te znaczenia 
są efektem synergii samych artefaktów i prowadzonej o nich narracji świadka, 
jakim jest pan Iwańczak, na przykład na kanwie całego procesu produkcyjnego 
chleba, począwszy od siewu ziarna, procesu, który przedstawia w szczegółach 
odwiedzającej go młodzieży szkolnej kończąc stwierdzeniem, że chleb przed 
spożyciem należało niegdyś przeżegnać. By sięgnąć tutaj do ustaleń Tańczuk: 
„przedmioty w kolekcji zachowują zawsze swój indeksalny charakter, pozostają 
w relacji metonimicznej do kontekstu pochodzenia. Jednak metonimiczna rela-
cja zostaje podporządkowana relacji metaforycznej, gdy przedmiot wchodzi do 
zbioru i wraz z innymi elementami tworzy znaczącą strukturę, której zadaniem 
jest przedstawienie niedostępnych inaczej abstrakcyjnych całości” (2011: 201). 
Niech przykładem rzeczywistego przedstawienia owych całości będzie stwier-
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dzenie jednej z uczennic, że ludzie w czasach, do których odsyła kolekcja, żyli 
ciężko, skromnie i szczęśliwie. 

Przedmioty materialne okazują się zasobnikami niematerialnych idei, obiek-
tami heurystycznymi służącymi wytwarzaniu określonej wiedzy (por. Jannelli 
2012: 107). Dzieje się tak nie tylko w drodze muzealnego instruktażu, ponieważ – 
podobnie jak to miało miejsce w przykładach Christiny Kreps z Papui-Nowej Gwi-
nei – uczniowie mogą oczywiście brać eksponaty do rąk, oglądać je, sprawdzać ich 
działanie. Mogą zmierzyć się z zaklętą w nich przeszłością – wioski, regionu – w jakiś 
sposób ją „otworzyć”, „aktywować”, przysposobić do wymogów teraźniejszości, 
czego mieliśmy już wcześniej pewne przykłady. Odnośnie możliwego użytku za 
sprawą młodzieży szkolnej warto przywołać przykład inicjatywy sprzed niemal 
dziesięciu lat, gdy to grupa podopiecznych Elżbiety Łukuś nakręciła krótki film 
Muzeum pana Iwańczaka, zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu 
Archilandia, który został następnie umieszczony na portalu YouTube. Nic dziw-
nego, że film spotkał się z żywym odbiorem w środowisku spiskim również za 
oceanem. Tym sposobem kufry podróżne znajdujące się w kolekcji, które z górą 
wiek temu trafiły do rodzinnych zasobów, wróciły – by tak rzec – w postaci cy-
frowego przekazu wizualnego do miejsca pochodzenia. Można odnieść wrażenie, 
iż inaczej niż w typowym (czytaj: „naukowym”) muzeum, gdzie odczuwa się – 

Il. 36. (fot. Janusz Barański)
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jak powiada Jannelli – „zimny oddech przeszłości” (2012: 241), tutaj, w muzeum 
„nieoswojonym”, przeszłość wytwarza ciepłą atmosferę, wciąż nieco swojską i – 
co najważniejsze – oferującą spotkanie. Idea, przypisana przez Jamesa Clifforda 
muzeum jako miejsca spotkania właśnie (contact zone), i to światów z różnych 
czasów, wybrzmiewa tutaj z całą mocą [1997: 213]. 

Misja 

Wróćmy raz jeszcze do ustaleń jednego z obecnych tutaj teoretyków, Susan Pearce, 
które okazały się pomocne w porządkowaniu tytułowego tematu pod względem 
materialności kolekcji, jej charakteru narracyjnego, pamięciowego, społecznego, 
tożsamościowego czy aksjologicznego. Pearce wyodrębnia trzy aspekty kolekcjo-
nowania: rozciągniętą w czasie praktykę społeczną, rodzaj poetyki, poprzez którą 
jednostki definiują siebie oraz element aktualnej i przyszłej polityki wartości. 

Pierwszy aspekt dotyczy strategii, które mają służyć połączeniu potencjału 
obiektów oraz struktur społecznych – stosunków rodzinnych, prestiżu czy praktyk 
religijnych – w podtrzymaniu wzoru społecznego oraz jego trwania na przyszłość 
[Pearce 1995: 28]. Niech za przykład posłuży monarsza biżuteria królowej brytyjskiej, 
stanowiąca autonomiczną kolekcję, przechowywana na co dzień w zamku Tower. 
Królowa nosi ją w ważnych oficjalnych okolicznościach, jak inauguracja obrad 
parlamentu, uroczystości religijne itp. Używana przez wiele pokoleń monarchów, 
jest niczym magiczny zwornik społeczeństwa i państwa, uosabia jego trwałość 
i stabilność. Ważne uroczystości i akty państwowe bez tej biżuterii nie mogłyby 
się odbyć [por. Pearce 1998: 44]. W skali niepomiernie mniejszej – nie państwa, 
lecz rodziny, a co najwyżej niewielkiego regionu, jakim jest Spisz – podobną rolę 
odgrywa kolekcja pana Iwańczaka, która pełni rolę „zasobu społecznego” [Jannelli 
2012: 309], elementów określających, co znaczy bycie dobrą wspólnotą, który ma 
być przekazany rodzinie i społeczności dziś, jak również przyszłym pokoleniom. 
Zarazem po części „przeciwstawia się” temu, co współczesne, będąc nie jedynie 
muzealnym świadectwem odsyłającym do minionych czasów, lecz moralnym 
uzasadnieniem ostrożnego stosunku wobec współczesności, forum przemawia-
jącym mową artefaktów o niegdysiejszych: prawdzie, dobru i pięknie. Nieraz ten 
krytyczny stosunek wobec współczesności, z równoczesną apologią przeszłości, 
znajduje wyraz w wypowiedziach pana Józefa:

Brakuje teroz we wspólnocie takiygo żywygo słowa miyndzy sobom, jak 
to sie mówi. Dawniyj to było inacy. Jak nie było telewizorów, radiów, to 
sie poschodzili. I to żywe słowo to jest wiyncyj niż obraz (…). Wyjdzie sie 
wieczór, może być ciepło na polu, a puste ulice. To siedzi każdo rodzina 
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sama. Mało kto idzie jedyn do drugiygo. To jest zjawisko takie nega-
tywne, mocno negatywne (…). Coroz wiyncyj jest, wicie cego – sporów, 
takich sporów. Oni nie po sondach idom, ale tyn sie o to tu, tyn o to, 
dawniyj nie było tyle tego. To jo nie pamiyntom. Wiynksza zgoda była. 
Jedyn drugiymu ustompił

Dalej mamy poetykę kolekcjonowania, której w naszym przypadku warto poświę-
cić nieco więcej uwagi, gdyż wiąże się z silną dozą podmiotowości, która pociąga 
sprawczą moc kolekcjonera, choć i odbiorca nie jest uczestnikiem biernym. Chodzi 
zatem nie tylko o sposoby doświadczania praktyki kolekcjonowania i zdawania 
z tego sprawy, lecz również znaczenia tej praktyki dla samych kolekcjonerów – 
jak wpływa to na ich życie oraz jak ma się całość nawyków kolekcjonerskich do 
praktyki społecznej. Jak każda poetyka wymiar ów ma również rys „fikcjonalny”, 
a zatem i symboliczny kolekcjonowania – zespół wyobrażeń, które wytwarzane są 
przez kolekcjonerów na temat ich zbiorów. Pearce sięga często w swych analizach 
po repertuar kategorii semiotyczno-strukturalnych, stąd też temu rodzajowi 
kolekcjonerskiej fikcji przydaje znamiona językowo podobnej narracji, „stru-
mienia świadomości” zależnego od zdolności kolekcjonera, który posługuje się 
obiektami niczym językiem, tworząc i projektując wizerunek siebie samego oraz 
swój pogląd na świat [1995: 32]. W tak zaproponowanym ujęciu kolekcjonerska 
poetyka przedstawia się głównie jako domena jednostkowej twórczości, niczym 
twórczość literacka, a szerzej – artystyczna. 

Fakt istnienia tego aspektu kolekcji potwierdza również polska badaczka, 
Dorota Folga-Januszewska, odnosząc się do samych pierwocin instytucji mu-
zeum: „Pojęcie musaeum oznaczało także zbiór historii (opowiadań) znanych 
pisarzy przeszłości, zebrany – dzięki opiece i inspiracji muz – przez Akidamasa 
z Elei, ateńskiego sofistę (IV w. przed Chrystusem). (…) Przemiany cywili-
zacyjne i przeniesienie centrów rozwoju kultury do Europy średniowiecznej 
bynajmniej nie zmieniły w zasadniczy sposób tej ‘pierwszej’ roli muzeum jako 
miejsca spotkania ‘opowiadań’ z przedmiotami” [2015: 63]. Również Jannelli 
podkreśla ten aspekt stwierdzając, że „muzeum to miejsce opowiadania par 
excellence” [2012: 210], a nawet że narracja przewodnika należy do tej samej 
klasy działań, co narracja literacka [2012: 248]. Jeżeli przyjmiemy tę quasi-lite-
racką konwencję, to warto zauważyć, że pisarz pełni zawsze w jakimś stopniu 
rolę podmiotu czynności twórczych. Tego zaś na gruncie literaturoznawstwa 
Aleksandra Okopień-Sławińska określa jako:

zindywidualizowanego użytkownika konwencji literackich. Z per-
spektywy rzeczywistego przebiegu literackiej komunikacji, której 



„Arka” Józefa Iwańczaka – o pewnym spiskim muzeum rodzinnym 147

początkiem jest pisarz, a więc konkretna osoba będąca realnym 
sprawcą dzieła, podmiot czynności twórczych jest szczególną rolą 
pisarza realizującą się w toku procesu twórczego i zadokumentowa-
ną przez poetykę utworu, a polegającą na sytuowaniu dzieła wobec 
całokształtu językowej i literackiej tradycji oraz wobec określonych 
oczekiwań odbiorców. Cała zaszyfrowana w tekście świadomość 
metajęzykowa przynależy do podmiotu czynności twórczych i jest 
niekoniecznie tożsama z rzeczywistą świadomością pisarza, który 
jak każdy użytkownik tradycji może aktualizować ją w pewnym 
stopniu bezrefleksyjnie [1988: 361].

Kolekcjonera można określić, podobnie do pisarza, jako zindywidualizowanego 
użytkownika pewnych konwencji, wprawdzie nie literackich, lecz – w przypadku 
takiego kolekcjonera, jakim jest pan Iwańczak – kulturowych. Co więcej, można 
by dalej rzec, iż poetyka jego kolekcji sytuuje się wobec całokształtu regionalnej 
tradycji oraz w pewnym stopniu wobec określonych oczekiwań odbiorców, a sama 
kolekcja jest medium samoopisu, tutaj – stanowi szczególny wzorzec kulturowy 
[por. Jannelli 2012: 293]. Dalej, świadomość metajęzykowa byłaby w rozważanym 
przypadku w istocie świadomością metakulturową, choć zredukowaną do wy-
miaru kultury regionalnej, a sama tradycja dotyczyłaby rzecz jasna nie tradycji 
literackiej tylko lokalnej: rodzinnej, wiejskiej i – raz jeszcze – regionalnej. Innymi 
słowy, kolekcjoner, nie wyłączając pana Józefa, jest tyleż samoistnym twórcą, co 
głosem grupy, którą reprezentuje: własnej rodziny, wsi, regionu, a nawet głosem 
przodków, którzy z istoty rzeczy są go pozbawieni. Choć „przemawiają” na swój 
sposób poprzez liczne „zmumifikowane” eksponaty: młotki, strugi, portki, sukienki, 
kołyski – łącząc przeszłość z teraźniejszością, a nawet wychylając się cokolwiek ku 
przyszłości. Treść tej mowy zdaje się skupiać głównie na adoracji minionej kultury, 
trwającej w zmuzealizowanej formie, co wzmacniają wypowiedzi samego kustosza 
oraz niektórych jego akolitów, z troską wypowiadających się o stanie współczesnej 
moralności, życia sąsiedzkiego, stosunku wobec pracy, wiary religijnej itd. „Prze-
mawiają” również liczni przodkowie, których rozpoznać można na zdjęciach, gęsto 
wyeksponowanych w sieni przylegającej do izby. Są, niczym w swoistym mauzoleum, 
jak we wspomnianych specjalnych domach na Archipelagu Malezyjskim, poniekąd 
obecni przy swoich rzeczach za ścianą.

Powyższe przykłady prowadzą nas do trzeciego aspektu kolekcjonowania – poli-
tyki wartości. W samym słowie „polityka” skrywa się doświadczenie i praktykowanie 
władzy i dotyczy to w szczególności – według Pearce – takiego jej wszechogarnia-
jącego komponentu, jaką jest ideologia. O ile praktyka społeczna ukazuje charakter 
znaczeń nadanych obiektom i kolekcjom w obrębie danej tradycji społecznej, poetyka 
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natomiast ujawnia sposoby wytwarzania znaczeń w ramach owej tradycji przez 
jednostki, o tyle polityka kolekcjonerstwa łączy oba powyższe aspekty, ukazując 
dlaczego i w jaki sposób kolekcjonowane obiekty zyskują zróżnicowaną wartość 
i ważność. Pearce uważa, iż polityka zadaje następujące pytania: Kto i w jaki spo-
sób uznaje wartości kolekcji? Na czym polega idealna kariera kolekcji? Jak zmienia 
się nasz stosunek wobec kolekcji [1995: 33]? Przywołane powyżej pojęcie ideologii, 
podobnie jak wcześniejszą poetykę, należy wszakże interpretować stosownie do 
kontekstu użycia. Czym innym będzie ideologia spowijająca kolekcję muzeum 
narodowego, czym innym regionalnego, a jeszcze inaczej należy traktować jej 
przypadek rodzinny, jak u pana Iwańczaka. Choć i ten nie jest wolny, jak już wie-
my, od wartościowań wykraczających poza skalę podstawowej grupy społecznej. 
Z przytoczonego materiału można wnosić, że na ideologię dyskutowanego tematu 
składałyby się głównie idee: tradycjonalizmu, lokalizmu, regionalizmu, religijności 
z przewijającym się motywem przewodnim, jakim jest tutaj rodzina. 

Dyskutowany powyżej przypadek mówi nam również coś o etapie rozwoju 
wiejskiej społeczności lokalnej. Fakt kolekcjonowania, który pojawił się wśród jej 
członków, wskazuje na nową jakość o fundamentalnym znaczeniu. Clifford zauwa-
ża, iż „kolekcjonowanie i wystawianie to zjawiska decydujące dla tworzenia się 
zachodniej tożsamości. Gromadzone artefakty – bez względu na to, czy trafiają do 
gabloty osobliwości, prywatnego salonu, muzeum etnograficznego, folklorystycz-
nego czy sztuk pięknych – funkcjonują w ramach tworzącego się kapitalistycznego 
‘systemu przedmiotów’” [2000: 238]. Jednak według Jannelli, współczesny mu-
zealny boom, zwłaszcza muzeów „nieoswojonych”, to nie tylko kompensacyjna, 
podszyta nostalgią reakcja na nowoczesność, lecz również świadoma sensotwór-
cza działalność pasjonatów, autonomiczna praktyka kulturowa. Tak się składa, 
że dyskutowany przypadek podpada pod wskazane kryterium w czasach owego 
„systemu przedmiotów” – przemysłowo produkowanych, zestandaryzowanych, 
uniformizujących, w odróżnieniu od tych ręcznie wytwarzanych przez dziada i ojca 
pana Józefa. Zarazem jednak nie sposób odmówić naszemu kustoszowi poczucia 
misji, choć sam tym pojęciem się nie posługuje, misji zachowania, upamiętnie-
nia, przekazu ocalonych dóbr, które ucieleśniają rodzinną i lokalną aksjologię. 
Zresztą mamy i przykłady form kolekcjonowania poza tym systemem, wskazane 
wcześniej, w świecie przedkapitalistycznym i pozaeuropejskim, pieczołowitego, 
by nie rzec – nabożnego, zachowywania i przechowywania elementów własnej 
kultury na użytek współczesnych i przyszłych ich użytkowników. I to bynajmniej 
nie wyłącznie w ich profanicznej, instrumentalnej funkcji, lecz epifanicznej, 
służącej kultywowaniu wartości, a czasem podtrzymywaniu mistycznej więzi 
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z przodkami. Swoje uwagi o pewnym sekretniku, przechodzącym z pokolenia na 
pokolenie i traktowanym jako rodzaj rodzinnego skarbu, które można by odnieść 
i do dyskutowanej tutaj materii, zapisała Marta Raczyńska-Kruk: 

Chciałoby się rzec: pełne patosu i trwogi postscriptum. Schowana 
przed światem klepsydra; streszczenie kilku powiązanych ze sobą 
ludzkich żywotów; skupienie dusz przodków w jednym obiekcie, 
który – na podobieństwo posiadającego mana oręża bądź melanezyj-
skich malanggan, rytualnych rzeźb związanych z kultem zmarłych – 
stanowi rodzaj ciała akumulującego w sobie, niczym naładowana 
materia, potencjalną energię niejednego martwego przecież czło-
wieka. Na podobieństwo świętej relikwii lub rytualnego „pojemnika” 
na dusze przodków, przedmiot ten wychodzi poza czas i przestrzeń, 
aby pośredniczyć między członkami rodzinnej wspólnoty. Stwarza 
pomost, który łączy powszednie „tu i teraz” z uświęconym przez 
tajemnicę „kiedyś i tam” [2016: 15–16].

Na szczególny rys nowoczesności w obrębie dyskutowanego tematu wskazuje 
również Russel Belk: „Fakt, że dowiadujemy się czegoś o sobie, definiujemy się 
i uprzytomniamy sobie, kim jesteśmy poprzez to, co posiadamy, wydaje się nie-
odłącznym elementem nowoczesnego życia (…). Zgromadzony przez nas dobytek 
nadaje sens przeszłości i mówi nam, kim jesteśmy, skąd przybywamy i, być może, 
dokąd zmierzamy” [1988: 160]. Pytanie Ireny Kucab, kim jestem?, staje się w tym 
kontekście racją bytu w szczególności kolekcji muzealnych. Może to dotyczyć nie 
wyłącznie klejnotów rodzinnych, lecz również narodowych, choć można wskazać 
i stany pośrednie lub też przebiegające w poprzek przyjętych kryteriów stratyfikacji 
społecznej i chronologii historycznej. Nowoczesność to także postęp laicyzacji, 
któremu nie przypadkiem towarzyszy wzrost liczby muzeów – zauważa badacz 
tej problematyki, Krzysztof Pomian [2001: 63-64]. To one, a później i inne formy 
świadomego kultywowania własnej tożsamości – jak rodzima literatura, muzyka 
czy teatr – zastąpiły nieświadomą, na poły bezrefleksyjną partycypację kulturową, 
mającą znamiona wiary uświęcającej własną tradycję. Wiedza o sobie nie jest już 
zrozumiała samo przez się, co niegdyś sprowadzało się do sformułowań my tutejsi, 
a w naszym przypadku – my Spisoki, wiedza, której zawartość treściowa była synkre-
tycznym zrostem stosunków społecznych, wierzeń religijnych, folkloru, form pracy 
itd., odróżniających nas od onych (np. Spisoków od Poloków). Otóż nowoczesność 
podważa ową zrozumiałość samą przez się i niekwestionowaną pewność tego, kim 
jestem, podsuwając całą paletę innych identyfikatorów tożsamościowych: górala, 
nauczyciela, prawicowca, Europejczyka itd. Wtedy pojawia się konieczność wyboru, 
a w konsekwencji czasem i multiplikacji ról, co prowadzi do erozji uprzedniego, 
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względnie homogenicznego świata. Refleksyjna pamięć, wcielająca się między 
innymi w rozmaite formy muzealizacji, ma ów świat w jakimś stopniu zachować, 
choćby tylko w zmuzealizowanej formie.

Wyeksponowanie owego „nowoczesnego życia” nie jest przypadkowe, gdyż 
jego wiodąca postać – dynamiczna, nietrwała, zmienna – dostarcza szczególnych 
powodów poszukiwania „kotwic pamięci” (Erinnerungs-Krücke), których funkcję 
pełnią – według Jannelli – rozmaite formy muzeów „nieoswojonych”, przedsięwzięć 
alternatywnych wobec tradycyjnych muzeów „naukowych”, które są elementem 
projektu nowoczesności [2012: 52]. Do tych pierwszych należy również muzeum 
rodzinne pana Iwańczaka, oddolnie stworzone, wpisujące się w perspektywę 
pamięci komunikatywnej najstarszego pokolenia, pozostającego w biograficznym 
związku z muzealiami, a więc „żywe” w swoisty sposób (por. Assman 2008: 66). 
To umożliwia skupienie bardziej na człowieku, niż rzeczy samej, co nieustannie 
wybrzmiewa bezpośrednio i pośrednio z kolekcji pana Józefa, a co leży również 
u podstaw projektu nowej muzeologii, której kredo jest mottem niniejszego tekstu. 
Rzecz jasna, pan Iwańczak nie ma tego świadomości, a i jest mu ona zbędna. Jest 
on – by raz jeszcze użyć tego określenia – kulturowym podmiotem czynności 
twórczych, które są emanacją szerszych procesów związanych przede wszystkim 
z intensywną zmianą kulturową. Taką misję, głównie opieki nad wspólnym dzie-
dzictwem, nieróżnicowanym pod względem „naukowym”, realizują również inne 
muzealne projekty tego pokroju: amerykańskie neighborhood museum, francuskie 
écomusée czy południowoamerykańskie muzeo integral. Publiczność jest tutaj za-
równo uczestnikiem, jak i obiektem pracy muzealnej, a sam kustosz jest nowym 
rodzajem eksperta – mieszkańcem posiadającym codzienne doświadczenie [por. 
Jannelli 2012: 61].

Elsner i Cardinal, których alegoria muzeum jako arki rozpoczęła powyższe 
rozważania, piszą: „W przypadku Noego, dzieło kolekcjonowania, które było jego 
przeznaczeniem, stało się nieodłączne od stworzenia nowego i lepszego świata 
(…). W micie o Noem jako pra-kolekcjonerze znajdują odzwierciedlenie wszystkie 
cechy kolekcjonowania: pożądanie i nostalgia, ocalanie i utrata, pragnienie stwo-
rzenia trwałego i skończonego systemu przeciw destrukcyjnej mocy czasu” [1994: 
1]. Odnosząc te jakości do muzeum sztuki Carol Duncan stwierdza: „tęsknota za 
kontaktem z wyidealizowaną przeszłością, czy z tym, co przepełnia nieśmiertelne 
duchy, pełni zapewne rolę dominującą jako bodziec podtrzymujący istnienie nie 
tylko muzeum sztuki, ale również wielu rytuałów wszelkiego typu” [2005: 295]. 
Owe nieśmiertelne duchy pokoleń Iwańczaków zdają się obecne w niedzickim 
sanktuarium mimo, że nie ma ono ambicji bycia muzeum sztuki. Za to przepo-
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jone jest rytuałem bardziej niż inne tego typu przybytki – rytuałem ocalania 
i integrowania wspólnoty rodzinnej, a nawet, choć w mniejszym stopniu, i tej 
lokalnej. Klasyk badań nostalgii, Fred Davis, dodałby tu jeszcze: 

Nostalgia (podobnie jak długotrwała pamięć, podobnie jak wspo-
mnienia, podobnie jak marzenia na jawie) jest trwałym elemen-
tem naszych wyobrażeń o sobie, o tym, kim jesteśmy oraz (mimo 
prawdopodobnie mniejszego wewnętrznego przekonania) dokąd 
zmierzamy. Krótko rzecz ujmując, nostalgia jest … łatwo dostępną 
psychologiczna soczewką … którą posługujemy się w nie kończącej 
się pracy konstruowania, podtrzymywania i rekonstruowania naszej 
tożsamości [1979: 31; za: Belk 1988: 150]. 

Wydaje się, że polska wieś, polska prowincja, rozumiana jeszcze do niedawna 
w kategoriach kultury ludowej, nie wyłączając Spisza, przekroczyła pewien rubi-
kon: jej reprezentanci dawności dokonują aktu przejścia w nową rzeczywistość – 
nieoczywistą i wymagającą pracy koncepcyjnej, wysiłku intelektualnego i orga-
nizacyjnego, przewartościowania wartości. To robi pan Iwańczak, choć zwykle 
podobne działania podejmują dużo młodsi kontynuatorzy jego dzieła i jemu 
podobnych na różnych niwach lokalnej kultury. Tylko o ile pierwszy (strażnik-
świadek) uosabia tę dawność samym sobą, o tyle drudzy (strażnicy-prawodawcy) 
są już jedynie kronikarzami, którzy z fragmentów minionej historii kulturowej 
usiłują zachować to, co – według nich – najcenniejsze, poddając to wybiórczej 
refleksji [por. Barański 2014]. Wprawdzie nasz strażnik snuje swą muzealną opo-
wieść głównie wokół rodziny, lecz nieustanna praca nad autodefinicją, zaklętą 
w obiektach kolekcji, wyraża również potrzebę zachowania tożsamości grupowej 
większej skali – wsi czy regionu; również potrzebę znalezienia jakiejś formuły 
kohabitacji z szerszym, narodowym, a nawet ponadnarodowym otoczeniem. 
W końcu omawiane zagadnienie dotyczy już społeczeństwa posttradycyjnego, 
mimo obecności w nim takich obiektów, jak dyskutowane muzeum rodzinne, 
zanurzone poprzez zgromadzone w nim artefakty jeszcze w świecie tradycyjnym. 
A owo społeczeństwo posttradycyjne jest – jak utrzymuje Anthony Giddens – 
równocześnie społeczeństwem globalnym [2005: 389]. Fakt życia rodziny Iwań-
czaków i na Spiszu, i w Ameryce, i to przecież nie od dziś, jest tego oczywistym 
dowodem. Przy czym nasz kustosz poprzez swoje dzieło wyraził to, co sam Giddens 
sformułował w sądzie typowym dla narracji naukowej, że porządek posttrady-
cyjny jest „porządkiem, w którym więzi społeczne muszą być bardziej faktycznie 
s t w o r z o n e, a nie odziedziczone z przeszłości” (tamże). Nie można już liczyć 
na bezproblemową tradycję integralną, która mocą autorytetu zapewni spójność, 
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ciągłość i trwałość grupowej (wspólnotowej, rodowej) tożsamości. Nadszedł czas 
na jej tworzenie, czego świadomość miał pan Iwańczak na równi z intelektualnym 
reprezentantem swojego pokolenia (niemal równolatkiem), słynnym angielskim 
socjologiem. Obaj wykazują poznawczą przenikliwość, choć ten pierwszy nie 
wyraża jej wprost, a jedynie poprzez dzieło, które zachowaniu tych więzi ma 
służyć, stworzone nie w znanej stolicy świata, lecz w górskiej wiosce oddalonej 
od wszelkich stolic. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że poznanie to dostępne 
jest w jakimś stopniu każdemu, kto stoi na rozdrożach starego i nowego świata. 
Dobrze to oddaje wypowiedź Elżbiety Łukuś: 

Bo to jest nasza historia, nie wiem, o naszych przodkach mówi. Nie mo-
żemy tego zdeptać. Jak się oderwiemy od tego, to będziemy tak jak glo-
balnie wszyscy tacy sami. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że mieliśmy takie 
narzędzia, takie przedmioty, że to nas odróżnia, albo, nie wiem, właśnie 
łączy z jakąś częścią Karpat. 

Czy spełni się tak rozumiana misja pana Iwańczaka i jego naśladowców? Tego nie 
wiemy, choć niedzickie sanktuarium i mauzoleum zarazem zapewnia do pewnego 
stopnia ciągłość nie tylko rodzinnej, lecz i regionalnej historii kulturowej. Póki co, 
do jego „arki” podpływają czasem nieliczni ocaleli ze starego świata. Czy dobije 
kiedyś do stałego lądu? Pan Iwańczak wsadził na tę „arkę” nie tylko liczne artefakty 
z przeszłości, które przeżyły swych niegdysiejszych właścicieli, lecz tą „łodzią” 
zdają się płynąć również duchy przodków, jak i duchy jego najbliższych – dzieci 
i ich dzieci – którzy ciałem są w dalekiej Ameryce. Czy podjęty wysiłek wystarczy 
do przemiany przodków w przedmioty, a przedmioty w potomków?
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Janusz Barański

Józef Iwańczak’s ‘Arka’ – about a Certain Family Museum  
in Polish Spisz

The subject of the paper is a private ethnographic collection, assembled over the past years 
by Stanisław Iwańczak, a retired farmer and a construction worker, in the village of Niedzica, 
in the southern region of Polish Spisz, displayed in a former farm building. The collection 
consists of agricultural tools and crafts, furniture, housewares, costumes, utensils, religious 
pictures, photographs, books, letters, decorations. In the creation of the collection were also 
involved Mr. Iwańczak’s children, who emigrated to the United States in the 1990s. The con-
ducted ethnographic research shows that the collection plays an important role in preserv-
ing not only ancestral identity, but also a wider one – local and regional. The reconstructed 
traditional interior hosts periodical family celebrations, especially during the annual visits 
of Mr. Iwańczak’s children, photo shoots exhibitions, local folklore music concerts and school 
classes concerning the culture of the region. This self-made museum, with collected objects 
de memoire, seems to be a kind of mental and cultural shelter for the members of the family 
living abroad, as well as for the local community. The collection is an anchor preventing people 
from losing the contact with the tradition of the region. It represents the heritage of absence, 
at the same time playing the role of a transmission belt linking generations, enabling trans 
valuation of this heritage in the modernized environment.

Keywords: family museum, inclusive museum, collection, cultural heritage, cultural region
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Prywatne i społeczne muzea  
na Śląsku Cieszyńskim w kontekście 

tożsamości regionalnej 

Przedmiotem niniejszych rozważań są przedsięwzięcia nawiązujące do idei 
muzeum, których inicjatorami są osoby prywatne przy ewentualnym wsparciu 
organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, towarzystw lub fundacji). Chodzi 

o miejsca, głównie w polskiej części Śląska Cieszyńskiego, których inicjatorzy – za-
leżnie od posiadanego zaplecza osobowego, merytorycznego oraz finansowego – 
starają się w mniejszym lub większym stopniu realizować cele przypisane mu-
zeum, określone przez ustawodawstwo polskie, a związane m.in. z gromadzeniem 
materialnych i niematerialnych dóbr dziedzictwa kulturalnego, informowaniem 
o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, kształtowaniem wrażliwości 
poznawczej przy umożliwieniu społeczeństwu korzystania ze zgromadzonych 
zbiorów [por. Ustawa… 1996]. 

Niniejszy tekst jest próbą opisania śląskocieszyńskiego fenomenu oddolnego 
tworzenia miejsc, w których gromadzone są ślady i świadectwa przeszłości. Przy 
tej okazji uwzględniony zostanie historyczny kontekst wspomnianego zjawiska, 
jak i jego rola w procesie kształtowania poczucia tożsamości zbiorowej (względnie 
kulturowej) mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Nie bez znaczenia jest również 
pograniczny charakter wspomnianego obszaru (położonego w granicach Re-
publiki Czeskiej i Polski oraz w sąsiedztwie Słowacji), a także jego wyznaniowe 
zróżnicowanie (obszar ten zamieszkują katolicy, ewangelicy oraz przedstawiciele 
innych wyznań protestanckich).
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Historia inicjatyw muzealnych na Śląsku Cieszyńskim sięga 1802 roku. Wtedy 
to prefekt katolickiego gimnazjum dla chłopców w Cieszynie – ksiądz Leopold 
Jan Szersznik (1747–1814), który po kasacji zakonu jezuitów powrócił w rodzinne 
strony – utworzył we wspomnianej placówce edukacyjnej muzeum. W połączeniu 
ze zgromadzonym przez niego księgozbiorem stanowiło ono formę zaplecza dydak-
tycznego służącego „unaocznieniu” niektórych treści przekazywanych w trakcie 
zajęć. Działania te można odczytywać jako praktykę budowania w beneficjentach 
placówki szkolnej poczucia przynależności zarówno do określonej kultury regionalnej, 
jak i do szerszej kategorii, jaką jest cywilizacja. Oczywiście wspomniane muzeum 
nie odbiegało zbytnio od powstających w tym czasie kunstkabinetów, niemniej, 
obok artefaktów przywołujących wyobrażenia świata antycznego pochodzących 
z kultur pozaeuropejskich i dokumentujących historię naturalną, zgromadzono 
w nim również przedmioty odwołujące się do historii regionu. Za przykład mogą 
posłużyć pochodzące z XVII wieku nakrycia trumienne cieszyńskiego cechu wi-
niarzy czy prochownica należąca do związanego z księstwem cieszyńskim zbójnika 
Andrzeja Szebesty (1680–1715), funkcjonującego w ludowych przekazach jako 
Ondraszek. Należy jednak zaznaczyć, że skąpe informacje w księgach inwenta-
rzowych nie pozwalają ostatecznie rozstrzygnąć, które przedmioty znalazły się 
w zbiorach muzeum za życia Szersznika, a które po jego śmierci nabyli w kolejnych 
dziesięcioleciach następni kustosze [Adamczyk 2005: 236–242]. Miejsce to na-
biera szczególnego znaczenia, jeśli uwzględni się fakt, że wspomniany ksiądz był 
również autorem licznych prac i przyczynków współtworzących dziejopisarstwo 
i historiografię księstwa cieszyńskiego [zob. Spyra 2015: 313–317]. Dziś taką dzia-
łalność można by określić mianem regionalizmu i zaliczyć do praktyk służących 
konstruowaniu tożsamości miejsca i jego mieszkańców.

Od lat 40. XIX wieku na Śląsku Cieszyńskim – podobnie jak w innych częściach 
monarchii habsburskiej – rozpoczyna się okres, w którym coraz częściej i głośniej 
podejmowane są kwestie narodowe, prawa do samostanowienia narodów lub możli-
wości posługiwania się językiem narodowym w szkołach, urzędach, sądach itp. Jako 
spadek m.in. po filozoficznych rozważaniach Johanna Gottfrieda Herdera (1744–1803) 
dotyczących języków, narodów (ale także cech słowiańszczyzny) oraz po filozofii 
i ideologii romantyzmu coraz częściej wyrażano zainteresowanie lokalną kulturą 
ludową jako wyrazicielką kultury narodowej [zob. Burszta 1974; Bobrownicka 1995; 
Janion 2007]. Tym sposobem kultura plebejska – zwana kulturą ludu lub ludową – 
oraz język używany przez mieszkańców regionu, przestały być obojętne narodowo. 
Zaowocowało to zwrotem w kierunku historyzmu – oparcie się na historii (szczegól-
nie powiązanie dziejów regionu z dziejami narodu) miało legitymizować postulaty 
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narodowe oraz dowartościowywać lokalną ludność. Z tego względu działalność 
tzw. budzicieli narodowych (polskich lub czeskich) – wywodzących się z miejsco-
wej inteligencji pochodzenia plebejskiego – w obszarze społeczno-kulturalnym, 
edukacyjnym i publicystycznym przeplatała się nieraz z zainteresowaniami ludo-
znawczymi i językoznawczymi. Jedną z dróg popularyzacji wiedzy z tym związanej 
było tworzenie miejsc pamięci w postaci archiwów bądź muzeów.

Zainteresowanie kulturą ludności wiejskiej Śląska Cieszyńskiego wynikało 
zarówno z pobudek politycznych, jak i z uświadomienia sobie przeobrażeń kulturo-
wych i cywilizacyjnych. Pojawiały się liczne odezwy wzywające do dokumentowania 
kultury ludowej nie tylko w postaci działalności ludoznawczej czy folklorystycznej 
(artykułów czy rozpraw na temat kultury i zwyczajów), ale także wzywające do 
gromadzenia artefaktów. Przykładem może być Odezwa do ziomków autorstwa 
Andrzeja Cinciały (1825–1898) –polskiego ewangelickiego działacza narodowego 
i ludoznawcy (dokumentującego m.in. powiedzenia ludu śląskiego) – opublikowa-
na na łamach „Przeglądu Politycznego” w 1894 roku. Zauważa on, że „poznanie 
naszego kraju należy do naszych obowiązków narodowych. Dlatego powinniśmy 
skrzętnie gromadzić wszelkie pomniki naszej przeszłości i wszystko” – m.in. książki, 
czasopisma, fotografie obrazujące kulturę i dzieje dawnego Śląska. Jednocześnie 
prosił o tworzenie i gromadzenie wszelkich „przyczynków do ludoznawstwa: pieśni, 
przysłów, baśni, gadek, zwrotów językowych, reguł gospodarskich, opisów zwycza-
jów, wspomnień historycznych utrzymujących się w pamięci ludu” [Cinciała 1894: 
69]. Zbiory takie miały w przyszłości posłużyć do utworzenia muzeum. Odezwę 
poparł pastor ewangelicki Franciszek Michejda (1848–1921) – redaktor „Przeglądu 
Politycznego” [Michejda 1894: 69–70]. Jednak śmierć A. Cinciały spowodowała, że 
tworzona przez niego kolekcja uległa znacznemu rozproszeniu.

Podobny charakter miała odezwa Do rodaków śląskich opublikowana w 1896 
roku w „Gwiazdce Cieszyńskiej”. Wystosowały ją władze działającego od 1873 roku 
towarzystwa oświatowo-wydawniczego „Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu 
Polskiego na Śląsku”. Prośba podpisana przez ks. Ignacego Świeżego (1839–1902) – 
prezesa stowarzyszenia i dokumentalistę regionalnego folkloru – akcentuje reflek-
syjny stosunek do zachodzących zmian społecznych oraz konieczność gromadzenia 
artefaktów kultury materialnej: „Znajdujemy się w czasie ogólnego przejścia i prze-
wrotu, tak w życiu codziennym jak i publicznym. Niewiele lat jeszcze upłynie, życie 
obecnego pokolenia pod niejednym względem ani podobieństwa mieć nie będzie 
do życia naszych przodków […]. Dlatego postanowiło «Dziedzictwo» zbierać takie 
przedmioty, które mogą nam przedstawić życie przodków i dać o nim wyobraże-
nie i utworzyć z tych przedmiotów muzeum. Takich starożytnych przedmiotów 
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jeszcze dużo można spotkać między ludem, np. stare rogowe lub drewniane łyżki, 
gliniane i drewniane miski, pasy, różne narzędzia rolnicze i rzemieślnicze… stare 
ubiory” [Świeży 1896: 15].

Dary mające tworzyć muzeum śląskie gromadzili m.in. I. Świeży, ks. Józef 
Londzin (1863–1929) – działacz polityczny, ludoznawca – oraz Teodor Bulik 
(1849–1909) – kolekcjoner pamiątek historycznych. Przynoszone przedmioty 
początkowo gromadzono w siedzibie towarzystwa (Stary Targ 4). Kiedy jednak 
zaczęło brakować miejsca, przeniesiono je w 1901 roku do budynku polskiej szkoły 
ludowej przy ul. Sydonii (obecnie ks. Świeżego) 6 w Cieszynie. W tym samym roku 
„Dziedzictwo” wycofało się z patronatu nad wspomnianą akcją [Branny 2003: 
22–23]. Rozwiązaniem problemu, co dalej robić z gromadzonymi artefaktami, było 
powołanie w 1901 roku – przez kilku polskich działaczy wyznania ewangelickiego 
i katolickiego – Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w księstwie cieszyńskim 
z siedzibą w Cieszynie (po śmierci prezesa ks. J. Londzina nastąpiła w 1929 roku 
zmiana nazwy na Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie). Organem wydawniczym 
towarzystwa było od 1908 roku „Zaranie Śląskie”. Pomysł powołania w księstwie 
cieszyńskim oddziału Towarzystwa Ludoznawczego działającego we Lwowie od 
1895 roku [Branny 2003: 23] poddał w 1897 roku nauczyciel Jan Kubisz (1848–1929), 
wieloletni propagator zbierania regionalnych przysłów, podań, pieśni itp. [zob. 
Kronika: 9; Farny 1897: 9]. Również statut cieszyńskiego towarzystwa wzorowa-
no na tym lwowskim. Jako cel stawiano sobie „badanie ludu polskiego i ludów 
sąsiednich oraz rozpowszechnianie o nim zebranych wiadomości, a zwłaszcza 
utrzymywanie muzeum śląskiego” [Statut 1901: 3]. Jednym z przedsięwzięć było 
zorganizowanie na przełomie sierpnia i września 1903 roku w gmachu wspomnia-
nej szkoły wystawy ludoznawczej, na której znalazły się m.in. przykłady sztuki 
sakralnej, druki, meble, stroje ludowe, sprzęty gospodarskie, naczynia pasterskie 
oraz zaaranżowane przez Bogdana Hoffa (1865–1932) wnętrze izby góralskiej 
z Wisły [zob. Smoliński: 1903: 647–650, 661–663, 674–676]. Gromadzone przez 
lata przedmioty w 1911 roku przeniesiono do pomieszczeń klasztoru oo. Boni-
fratrów w Cieszynie, a następnie jeszcze w tym roku zdeponowano w budynku 
seminarium nauczycielskiego na Bobrku koło Cieszyna. Ostatecznie w 1930 roku 
włączono je do zbiorów muzeum miejskiego w Cieszynie, które zostało uroczyście 
otwarte w 1931 roku. Do tej placówki trafiły również zbiory muzeum założonego 
przez ks. L. Szersznika oraz te, które gromadzono w powstałym w 1901 roku ma-
gistrackim muzeum (Stadtmuzeum) w Cieszynie. Ta ostatnia placówka powstała 
z inicjatywy pochodzącego z Wiednia austriackiego oficera Oskara Weissmana 
(1868–1910). Gromadzono w niej m.in. militaria, minerały, meble, narzędzia, 
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numizmaty oraz różne osobliwości i pamiątki związane z życiem cieszyńskich 
mieszczan [Branny 2003: 27; Spyra 2011: 62–64].

Przed wybuchem I wojny światowej w granicach księstwa cieszyńskiego 
istniały również inne miejsca pełniące funkcję muzeów, które uwzględniały 
specyfikę środowiska naturalnego, kulturę i przeszłość regionu. Wspomnieć tutaj 
można kolekcję Karla J. Bukovanskiego obejmującą pamiątki archeologiczne i et-
nograficzne, która stała się częścią powstałego w 1872 roku w Polskiej Ostrawie 
(dziś Śląska Ostrawa) pierwszego muzeum na Śląsku Cieszyńskim akcentującego 
kulturę czeską.

Podobny charakter miało muzeum założone z inicjatywy Antoniego Klva-
ni i działające od 1910 roku w budynku kierowanej przez niego czeskiej szkoły 
w Orłowej. Miejsce to dało początek muzeum regionalnemu, nad którym pieczę 
sprawował oddział Matice osvěty lidové w Orłowej. W mieście tym w 1912 roku 
powstała Slezská muzejní společnost, która w kolejnych latach – także po za-
kończeniu wojny i po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosło-
wację – starała się zakładać placówki muzealne w innych częściach regionu (np. 
w Jabłonkowie w 1922 roku). Z inicjatywy Maticy od 1923 roku czyniono starania 
o utworzenie muzeum w Czeskim Cieszynie [Pavelková: 170–172]. 

Innym przykładem inicjatyw muzealnych może być utworzone przez Karo-
la Praussa (1861–1918) szkolne Geograficzno-Geologiczne Muzeum Beskidzkie 
w Jasienicy, gdzie znajdowały się eksponaty geologiczne, przyrodnicze oraz 
dokumentujące miejscową kulturę ludności wiejskiej – w 1913 roku jego twórca 
przeniósł zbiory do Skoczowa [Morys-Twarowski 2013: 378]. 

Zapewne skromny charakter – o cechach kojarzonych współcześnie z izbą 
pamięci lub izbą regionalną – miało muzeum poświęcone tkaczowi i poecie 
ludowemu Adamowi Sikorze (1819–1871) z Jabłonkowa prowadzone przez jego 
krewnych. Z informacji zawartych w broszurze Pamiątka dziejowa kościoła para-
fialnego w Jabłonkowie wynika, że miejsce to można było zwiedzić „każdodzien-
nie, zgłaszając się w sklepie p. Szczepana Sikory”. Zgromadzono w nim pamiątki 
związane z „postacią pierwszego poety ludowego na Śląsku” (m.in. jego rękopisy) 
oraz nawiązujące do przeszłości miasta – stare monety i banknoty, książki pol-
skie i niemieckie, odznaczenia, kroniki miasta Jabłonków, tamtejszego kościoła 
i czytelni katolickiej, sprzęty domowe oraz sztandar zdobyty na „brandyburskich 
rozbójnikach przez Jabłonkowian w roku 1762” [Brożek 1931: 227–228]. Jego dzia-
łalność zakończyła się prawdopodobnie pod koniec lat 30. XX wieku. 

Podobnie skromny charakter mogło mieć istniejące w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego muzeum rodziny Tomanków w Ropicy. O jego działalności 
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informują skromne wzmianki prasowe [K.P. 1936: 3] oraz zdjęcia znajdujące się 
w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego (MC/F/8306, MC/F/8308), z których 
wynika, że prezentowano tam m.in. artefakty kojarzące się z kulturą ludową (np. 
ceramikę, obrazy, meble). 

Wspomnieć należy również o kolekcji tworzonej przez Brunona Konczakow-
skiego (1881–1959) z Cieszyna, zawierającej wiele przejawów rękodzieła artystycz-
nego (głównie ceramikę, stare meble, obrazy i starodruki), które w dużej mierze 
pochodziły spoza Śląska Cieszyńskiego. Po jego śmierci, w wyniku uzgodnień 
między jego synem Fryderykiem i żoną Frydą, artefakty tworzące zbiory zostały 
podzielone – część trafiła do Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w Krako-
wie, część do Muzeum w Cieszynie (dzisiejsze Muzeum Śląska Cieszyńskiego), 
natomiast resztę – drobne pamiątki rodzinne – pozwolono zachować krewnym 
i wywieźć do Wiednia [Spyra: 109–128; Żygulski: 42].

Uwzględniając rolę przedsięwzięć muzealnych w procesie kształtowania 
tożsamości (narodowych i regionalnych) mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, 
warto przywołać inicjatywy pozostające w relacji z instytucjami edukacyjnymi 
dwudziestolecia międzywojennego. Przykładem może być Koło Krajoznawcze 
im. L. Malickiego działające w latach 1919–1938 przy seminarium nauczycielskim 
w Bobrku koło Cieszyna. Kołem wzorowanym na ideach regionalistycznych i kra-
joznawczych opiekował się przez wiele lat Alojzy Milata (1885–1936). Członkowie 
koła brali udział w wycieczkach krajoznawczych, ale także gromadzili przedmioty 
o charakterze etnograficznym (m.in. elementy strojów ludowych), które w 1938 
roku zostały przekazane do Muzeum w Cieszynie. Działanie to można postrzegać 
jako przygotowanie przyszłych nauczycieli do prowadzenia zajęć muzycznych 
i plastycznych (tzw. rysunku) z uwzględnieniem wymiaru regionalnego [por. 
Makowski 1992; Studnicki 2014]. 

Edukacyjny charakter miało także niewielkie muzeum szkolne powstałe przy 
sekcji etnograficznej działającej z inicjatywy Bronisława Małkowskiego (1883–1936) 
i zrzeszającej uczniów gimnazjum matematyczno-przyrodniczego w Cieszynie. 
Uczniowie zdołali zgromadzić około 200 eksponatów, które ze względu na deficyt 
sal dydaktycznych zdecydowano się przekazać w 1933 roku Muzeum Miejskiemu 
w Cieszynie [Małkowski 1936: 120–121; Makowski 1993: 70].

W kontekście rozważań uwzględniających relację edukacja – muzeum – tożsa-
mość warto przywołać założone w Czechosłowacji w 1929 roku Muzeum Macierzy 
Szkolnej działające przy Polskim Gimnazjum Realnym im. Juliusza Słowackiego 
w Orłowej. Część eksponatów (ponad 850 przedmiotów, w tym elementy strojów, 
mebli, narzędzia rolnicze, dokumenty) zgromadził głównie jego kustosz Gustaw 
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Fierla (1896–1981), a także uczniowie i pozostali nauczyciele (informuje o tym ad-
notacja w księdze inwentarzowej przechowywanej w Archiwum Zabytków Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego – sygn. 118). Artefakty muzealne były wykorzystywane m.in. 
podczas zajęć rysunku. Gdy w orłowskim gimnazjum zaczęło brakować miejsca 
na muzealne zbiory, wysunięto propozycję przeniesienia muzeum do Czeskiego 
Cieszyna, co zaczęto realizować w latach 1937–1938. Na miejsce ekspozycji wybra-
no pomieszczenia polskiego Domu Reprezentacyjnego (ówczesny hotel Polonia, 
a obecnie hotel Piast) w Czeskim Cieszynie. Po zaanektowaniu Zaolzia przez Polskę 
w 1938 roku rozpoczęto starania o to, żeby połączyć Muzeum Macierzy Szkolnej 
z Muzeum Miejskim w Cieszynie [por. K.P. 1936: 3; Sprawozdania Macierzy Szkolnej… 
1930, 1931, 1937, 1938, 1939]. Wspomniany G. Fierla nie tylko był zwolennikiem 
wykorzystania regionalnej sztuki ludowej w procesie edukacji plastycznej dzieci 
i młodzieży, ale również angażował się w popularyzację wiedzy etnograficznej 
o Śląsku Cieszyńskim, pisząc i publikując prace o tej tematyce, np. Strój cieszyński 
(Czeski Cieszyn 1977), Strój Lachów śląskich (Wrocław 1969).

Zakończenie wojny, rozpoczęty proces upaństwowienia regionalnych i miejskich 
muzeów oraz ich podporządkowania muzeom okręgowym wyznacza nowy kontekst 
dla funkcjonowania Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Warto dodać, że 
w okresie okupacji niemieckiej – po usunięciu polskich napisów i pamiątek – nadal 
prowadziło ono swoją działalność, a z czasem zyskało trzy zamiejscowe oddziały. 
Dzięki staraniom Andrzeja Podżorskiego (1886–1971) – społecznego regionalisty 
i dokumentalisty kultury Górali Śląskich – w 1964 roku otwarto pierwszy z tych 
oddziałów – Muzeum Beskidzkie w Wiśle, mające charakter etnograficzny. W 1970 
roku mąż zmarłej Zofii Kossak-Szatkowskiej (1889–1968), Zygmunt Szatkowski 
(1896–1976), udostępnił zwiedzającym pamiątki rodzinne Kossaków w Górkach 
Wielkich, a trzy lata później miejsce to stało się oficjalnie oddziałem zamiejsco-
wym cieszyńskiego muzeum. W 1986 roku otwarto dla zwiedzających Muzeum 
im. Gustawa Morcinka w Skoczowie prezentujące zarówno pamiątki po pisarzu, 
jak i te związane z historią miasta, tutejszym rzemiosłem, zakładami pracy [zob. 
Brożek 1963: 39–43; Dembiniok 2003: 182–183]. 

Nieco inaczej sprawa się miała z Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej 
reaktywowanym w 1945 roku i udostępnionym zwiedzającym w 1947 roku. Pla-
cówka powstała w wyniku decyzji władz niemieckich, które w 1941 roku posta-
nowiły połączyć ze sobą zbiory dwóch muzeów miejskich: w Białej (otwartego 
w 1904 roku) i w Bielsku (udostępnionego zwiedzającym w 1906 roku). Połączoną 
instytucję ulokowano w zamku książąt Sułkowskich. Po utworzeniu województwa 
bielskiego w 1976 roku bielsko-bialska placówka stała się Muzeum Okręgowym, 
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a od lat 70. XX wieku zaczęły jej przybywać nowe oddziały, niektóre ulokowane 
poza granicami historycznymi Śląska Cieszyńskiego: Muzeum Józefa Fałata 
w Bystrej Śląskiej (1973), Muzeum Techniki Włókienniczej w Bielsku-Białej (1979), 
Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym (1980–1993), Muzeum w Kętach 
(1981–2000), Dom Tkacza w Bielsku-Białej (1992) – prezentujący wnętrze domu 
i warsztatu sukienniczego z przełomu XIX i XX wieku [zob. Oczko 1963: 59–66; 
Święs 2015: 120; Muzea województwa… 2004: 15–30]. Na marginesie można wspo-
mnieć również o Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa udostępnionym zwiedzającym 
w 1986 roku, którym opiekował się Zakład Kuźniczy FSM (od 1992 roku placówka 
podlega Urzędowi Miasta w Ustroniu) [Święs 2015: 121].

O ile rzeczywistość polityczna lat 1945–1989 sprzyjała upaństwowionym for-
mom muzeów, o tyle nie było to już tak oczywiste w przypadku inicjatyw noszących 
cechy muzeum podejmowanych przez osoby prywatne lub stowarzyszenia (oczy-
wiście poza kącikami pamięci, jakie można było spotkać w szkołach czy zakładach 
pracy). Niemniej w tym okresie istniało na Śląsku Cieszyńskim kilka oddolnych 
inicjatyw tego rodzaju podjętych przez miejscowe stowarzyszenia o charakterze 
regionalnym. Jedną z nich była Izba Regionalna utworzona w 1980 roku w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach (od 1990 roku znajduje się 
ona w pomieszczeniach tutejszego Miejskiego Domu Kultury). Za jej utworzenie 
odpowiedzialne były osoby związane Towarzystwem Przyjaciół Czechowic-Dziedzic 
[por. Pająk, Woźniak 2008: 27–36]. 

Inny przykład to Izba Regionalna nosząca imię Emilii Michalskiej (1906–1997), 
poetki ludowej z Pruchnej. Inicjatywę jej utworzenia wysunęli członkowie Koła 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu [Święs 2015: 121]. Artefakty (meble, 
zdjęcia, elementy strojów regionalnych, sprzęty gospodarcze itp.) zgromadzone 
w pomieszczeniach znajdującej się przy rynku kamienicy w 2014 roku zostały 
przeniesione do nowej siedziby – Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Stru-
mieniu [zob. MB 2014].

Z indywidualnych inicjatyw mających charakter miejsca pamięci o rysie 
muzealnym, jakie pojawiły się w okresie PRL-u, należy wymienić Chatę Kawu-
loka w Istebnej. W drewnianym budynku z 1863 roku jego właściciel Jan Kawulok 
(1899–1976), znany w regionie gawędziarz, artysta ludowy, muzyk i twórca góral-
skich instrumentów ludowych [Golec, Bojda 1995: 89–90], utworzył w 1962 roku 
przestrzeń o charakterze izby regionalnej bądź niesformalizowanego lokalnego/
regionalnego muzeum. Zgromadzone w tym miejscu przedmioty – elementy daw-
nego wyposażenia izb góralskich, instrumenty ludowe oraz narzędzia stosowane 
do ich wyrobu lub wykorzystywane w pracach gospodarskich – oraz towarzysząca 
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im narracja współtworzyły i współtworzą reprezentację wycinka kultury Górali 
Śląskich. Zapoczątkowane przez J. Kawuloka przedsięwzięcie kontynuowała jego 
córka Zuzanna Kawulok, znana w regionie instrumentalistka ludowa, gawędziar-
ka, związana od lat 50. do 90. XX wieku z zespołami regionalnymi „Koniaków” 
i „Istebna” [por. Sylwetki twórców 1987]. Osoby opiekujące się tym obiektem – zna-
nym też jako Beskidzka Izba Twórcza – oprowadzają wycieczki, prezentują grę na 
instrumentach ludowych, a przy współpracy z innymi osobami zainteresowanymi 
podtrzymywaniem lokalnych tradycji i praktyk kulturowych prowadzą warsztaty 
tematyczne (m.in. wyrób masła, obróbka słomy i siana, koronka szydełkowa), 
szkolenia przewodników itp. Chata jest jednym z punktów Szlaku Architektury 
Drewnianej w województwie śląskim [por. Chata Kawuloka…; http://chatakawu 
loka.eu/organizacha-spotkan-i-zabawy.html; data odczytu: 13.10.2017].

Mniej więcej w tym samym czasie, w którym kształtował się charakter Chaty 
Kawuloka, w nieodległym Koniakowie zaczynało funkcjonować miejsce znane jako 
Izba Pamięci Marii Gwarek (1896–1962), określane też mianem Muzeum Koron-
ki, w którym można zobaczyć przykłady koronki koniakowskiej, tzw. heklowane 
koronki, obrusy, czepce, kołnierzyki oraz pamiątki związane z M. Gwarek [zob. 
Święs 2015: 121]. Nieco ponad dwie dekady później, w 1984 roku, Helena Kamie-
niarz z domu Kubaszczyk (1931–2007) i jej mąż Mieczysław utworzyli w swoim 
koniakowskim domu Izbę Twórczości Rodziny Kamieniarz-Kubaszczyk, prezen-
tującą pamiątki związane z rzeźbiarzem ludowym Ludwikiem Kubaszczykiem 
(1905–1984), ojcem Heleny, jej prace koronczarskie oraz rzeźby i maski jej męża 
Mieczysława Kamieniarza [Golec, Bojda 2014: 126–127]. 

 Utworzeniem izby twórczej zajął się także pod koniec lat 80. XX wieku twórca 
drewnianych zabawek ludowych Jan Kocyan z Wisły. W tym celu w 1986 roku ro-
zebrał drewnianą chałupę z końca XIX wieku z Wisły Czarne i zrekonstruował ją 
na osiedlu Bajcary w dzielnicy Wisły Nowa Osada. W powstałej Regionalnej Izbie 
Twórczej, znanej też jako Izba Pracy Twórczej, prezentowane są m.in. drewnia-
ne zabawki ludowe autorstwa J. Kocyana, narzędzia służące do ich wykonania, 
meble pochodzące z innych domów góralskich, elementy strojów regionalnych, 
narzędzia gospodarcze, ale także dyplomy i wyróżnienia, które otrzymał opiekun 
izby [Hałgas, Studnicki 2015: 163].

Lata po 1989 roku przynoszą „wysyp” oddolnych inicjatyw powołujących do 
życia miejsca pamięci, w których pojedyncze osoby gromadzą (lub społeczności 
lokalne deponują) przedmioty wskazujące na zachodzące w świecie zmiany, a także 
odwołujące się zarówno do przeszłości w ogóle lub w jej ujęciu lokalnym – doty-
czącej określonych miejsc i związanych z nimi społeczności lub konkretnych osób. 

http://chatakawuloka.eu/organizacha-spotkan-i-zabawy.html
http://chatakawuloka.eu/organizacha-spotkan-i-zabawy.html
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Biorąc pod uwagę ograniczenia objętościowe publikacji oraz fakt, że praktycznie 
w każdej gminie znajduje się co najmniej jedno miejsce tego typu, niniejszy artykuł 
poprzestanie na przywołaniu przykładów z obszaru kilku miejscowości. 

W samym Cieszynie i Czeskim Cieszynie w ciągu ostatnich niespełna 30 
lat powstało kilka miejsc tego typu. Jednym z nich jest Muzeum Drukarstwa 
(1996) założone przez osoby zawodowo związane z drukarstwem. Obecnie opiekę 
nad tym miejscem sprawuje Stowarzyszenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. 
Zgromadzono w nim działające maszyny oraz liczne pamiątki dotyczące historii 
drukarstwa cieszyńskiego (i nie tylko). Odwiedzający mogą również wziąć udział 
w organizowanych tu warsztatach edukacyjnych – graficznych, typograficznych 
czy introligatorskich – prowadzonych przez byłych pracowników miejscowego 
przemysłu drukarskiego. W 2010 roku Muzeum Drukarstwa stało się częścią 
Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. 

Działalność ogółu cieszyńskich warsztatów rzemieślniczych i zakładów 
pracy upamiętnia Izba Cieszyńskich Mistrzów prowadzona przez Jerzego Wałgę, 
znajdująca się przy warsztacie rusznikarskim (na marginesie warto dodać, że 
w 2015 roku rusznikarstwo cieszyńskie zostało wprowadzone na krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Narodowego Instytut Dziedzictwa przy 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Zgromadzone w niej artefakty 
upamiętniają m.in. postaci cieszyńskich szlifierzy kryształów, introligatorów, 
grawerów medali i monet, złotników, koronczarki.

Innym miejscem jest działające od 2008 roku Muzeum 4 Pułku Strzelców Pod-
halańskich, w którym zdeponowane są pamiątki związane z tą formacją stacjonującą 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Cieszynie, a także z działaniami 
wojennymi na Śląsku Cieszyńskim w okresie II wojny światowej oraz wkrótce po 
jej zakończeniu. Warto odnotować, że to prywatne muzeum w 2011 roku zostało 
zarejestrowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest jedną 
z dwóch prywatnych rejestrowanych inicjatyw muzealnych tego typu na Śląsku 
Cieszyńskim (drugą jest Muzeum Zamkowe w Grodźcu Śląskim). Właściciel mu-
zeum przy wsparciu innych osób (głównie członków Sekcji Miłośników Militariów 
w Cieszynie, działającej przy Kole Hobbystów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, oraz 
innych pasjonatów walk zbrojnych) prowadzi również działalność popularyzatorską 
w muzeum i poza nim. Niektóre osoby związane z Muzeum 4 Pułku Strzelców Pod-
halańskich angażują się również w działalność grup rekonstrukcji historycznych, 
których obszarem zainteresowania jest okres II wojny światowej. 

Przy okazji wątku patriotycznego należy wspomnieć o funkcjonującej w Cieszynie 
Harcerskiej Izbie Tradycji mieszczącej się w siedzibie hufca Związku Harcerzy Pol-
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skich w Cieszynie. Na wzmiankę zasługuje także prywatne muzeum straży pożarnej 
(Hasičské muzeum) w Czeskim Cieszynie poświęcone m.in. losom pożarnictwa na 
Śląsku Cieszyńskim. Opiekuje się nim osoba zaangażowana w działalność ochotniczej 
straży pożarnej, która jest zarazem współautorem publikacji na temat pożarnictwa 
i współpracuje z tego typu muzeami w Republice Czeskiej (np. w Ostrawie) i w Pol-
sce (Mysłowice) oraz z licznymi kolekcjonerami – z myślą o tych ostatnich wydaje 
własnym sumptem karty pocztowe o tematyce pożarniczej. 

W 2009 roku, przy okazji obchodów 300. rocznicy budowy ewangelicko-
augsburskiego Kościoła Jezusowego w Cieszynie, w jednym z jego pomieszczeń 
otwarto Muzeum Protestantyzmu, w którym zgromadzono pamiątki i świadec-
twa losów wspólnoty ewangelickiej Śląska Cieszyńskiego. Placówka znajduje 
się pod opieką parafii. Warto dodać, że w 2017 roku w budynkach należących do 
czeskocieszyńskiego zboru Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego 
Wyznania otworzono izbę pamięci poświęconą jego losom, a szczególnie latom 
1948–1989. Będąc przy kwestii wspólnot religijnych, można zaznaczyć, że w jed-
nym z cieszyńskich budynków należących do oo. bonifratrów udostępniono dla 
zwiedzających – po wcześniejszym zgłoszeniu chęci zwiedzania – Archiwum 
i Bibliotekę Konwentu Zakonu Bonifratrów. Miejsce to – podobnie jak Biblioteka 
i Archiwum im. B.R. Tschammera usytuowane przy Muzeum Protestantyzmu, 
Książnica Cieszyńska, Biblioteka Muzeum Śląska Cieszyńskiego czy Archiwum 
Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie – współtworzy szlak cieszyńskich 
archiwów i bibliotek zabytkowych [zob. Szlak cieszyńskich…; www.eog.kc-cieszyn.
pl/index.php/content,107,,3/; data odczytu: 24.09.014]. Niemal wszystkie wymie-
nione miejsca pamięci o charakterze muzeum lub biblioteki zabytkowej biorą 
udział w organizowanej od 2008 roku Cieszyńskiej Nocy Muzeów. 

Na obszarze Śląska Cieszyńskiego – w jego polskiej i czeskiej części – funk-
cjonuje ponad 50 izb regionalnych, izb pamięci bądź innych miejsc, które swoją 
formą odwołują się do idei muzeum lub kolekcji muzealnej (w powiecie cieszyń-
skim praktycznie każda gmina ma co najmniej jedno lub dwa takie miejsca). 
Dla uzupełnienia wiedzy o początkach, funkcjonowaniu i roli tych miejsc oraz 
o towarzyszącym im praktykom można wspomnieć o kilku innych tego typu 
inicjatywach ulokowanych poza Cieszynem – m.in. o Muzeum Regionalnym „Na 
Grapie” w Jaworzynce, Izbie Regionalnej Wsi Cieszyńskiej w Kończycach Małych, 
Izbie Regionalnej w Cisownicy czy Chlebowej Chacie w Górkach Małych. 

Muzeum Regionalne „Na Grapie” powstało w 1993 roku. Jego inicjatorem 
był urodzony w Jaworzynce Jerzy Rucki (1919–2001) – poeta, publicysta, autor 
wspomnień, działacz polonijny – który po latach pobytu w Szwajcarii, gdzie 
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rzuciły go losy wojenne, postanowił ufundować w rodzinnych stronach muzeum 
odwzorowujące pamiętany przez niego świat, „skrawek dawnego życia miejscowych 
górali” odchodzący do przeszłości na skutek postępujących przemian cywiliza-
cyjnych [Legierska, Rucki 1993: 4; Golec, Bojda 2014: 241–242]. Przy tworzeniu 
ekspozycji korzystano m.in. z konsultacji etnografów (np. z Muzeum Beskidzkiego 
im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle). Przestrzeń muzealną współtworzą cztery 
obiekty: wybudowany w 1993 roku współczesny drewniany budynek nawiązujący 
do architektury góralskiej (na parterze mieści się ekspozycja i sala spotkań, a na 
piętrze pokoje gościnne); przeniesiona w 1998 roku z innej części Jaworzynki (nr 
354) drewniana chałupa z 1920 roku; stodoła, do budowy której w 1999 roku wy-
korzystano deski z dwóch starszych miejscowych stodół; replika kuźni murowanej 
oddana do użytku w 2006 roku, wzorowana na jednym z miejscowych warsztatów 
kowalskich (do budowy użyto m.in. kamienia bryńskiego). We wnętrzu wspo-
mnianych budynków zgromadzono sprzęty rolnicze, urządzenia do obróbki lnu 
i wełny, zainscenizowano wnętrza dawnej chaty góralskiej, prezentuje się stroje 
regionalne [por. Muzeum Regionalne…; http://www.nagrapie.com; data odczytu: 
29.10.2017]. W przestrzeni muzealnej przekazywane są nie tylko informacje na 
temat kultury regionu, ale organizowane są także warsztaty tematyczne doty-
czące m.in. wyrobu pożywienia, obróbki lnu i wełny, plecionkarstwa, kowalstwa, 
dawnych gier i zabaw. Miejsce to wspiera Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Re-
gionalnego „Na Grapie”, co umożliwia pozyskiwanie funduszy na remonty oraz 
prowadzoną działalność. Osoby opiekujące się tym miejscem prowadzą również 
gospodarstwo agroturystyczne.

Początki Izby Regionalnej Wsi Cieszyńskiej w Kończycach Małych sięgają 
1996 roku, kiedy to nauczycielka Joanna Nowak objęła opieką Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca „Kończaneczki”. Poszukując wśród mieszkańców gminy strojów 
ludowych, w których dzieci mogłyby występować na scenie, zapoczątkowała 
akcję, w rezultacie której „spłynęło” do niej wiele innych dawnych przedmiotów 
i sprzętów. Początkowo gromadzono je w szkolnym kąciku regionalnym, w sali 
muzycznej tutejszej szkoły. Nauczycielka zachęcona sukcesem zdecydowała się 
na kontynuowanie tej działalności wraz z Małgorzatą Grygierek, poszukując 
sprzętów w opuszczonych domach i na strychach. Jednocześnie tutejsze Koło 
Gospodyń Wiejskich w 1997 roku postanowiło otworzyć w jednej z sal pochodzą-
cego z XV wieku zameczku w Kończycach Małych wystawę związaną z życiem 
wsi cieszyńskiej. W trakcie trwania wystawy pojawił się pomysł utworzenia 
stałej ekspozycji dokumentującej kulturę mieszkańców gminy oraz przenoszącą 
„w niepowtarzalną atmosferę minionych lat, lat, których już dziś nie ma”. Do 
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realizacji tego przedsięwzięcia wykorzystano zbiory zgromadzone w szkole, ale 
także artefakty przekazane głównie przez mieszkańców Kończyc Małych oraz 
Zebrzydowic. Podczas aranżacji przestrzeni wystawienniczej w pomieszczeniach 
zamku, którym opiekuje się Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, konsul-
towano się z etnografami z muzeów w Wiśle, Cieszynie i z Parku Etnograficznego 
w Chorzowie [zob. Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej…; http://www.izbaregionalna.
konczyce.pl; data odczytu: 26.10.2017; Studnicki 2015: 126].

Społeczny wymiar gromadzenia pamiątek związanych z przeszłością spo-
łeczności lokalnej regionu można dostrzec również w otwartej w 2001 roku Izbie 
Regionalnej „U Brzezinów” w Cisownicy, którą usytuowano w drewnianym bu-
dynku z 1923 roku. W sieni oraz dwóch izbach obiektu umieszczono m.in. starsze 
meble, zabawki, naczynia, elementy strojów, dokumenty i druki. Idea utworzenia 
w tym miejscu izby regionalnej wiąże się z wystawą pt. „Wnętrze starej cisow-
nickiej chaty”, zorganizowaną w tutejszej świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Goleszowie. Złożyły się na nią eksponaty przyniesione przez mieszkańców 
Cisownicy. Podczas spotkania właścicieli wyeksponowanych przedmiotów wy-
artykułowano potrzebę utworzenia tego typu izby w celu uratowania domowych 
zbiorów i pamiątek związanych z Cisownicą. Na miejsce ich zdeponowania wy-
brano dom rodziny Brzezinów. 28 czerwca 2000 roku powołano Komitet Organi-
zacyjny, który monitorował remont wspomnianego budynku, odbywający się na 
zasadach „czynu społecznego”. Warto dodać, że w tym samym roku powołano do 
życia Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy [por. Izba Regionalna… b.r.w.: 6–8]. 
Izba Regionalna „U Brzezinów” jest często miejscem organizowanych przez sto-
warzyszenie spotkań i imprez, np. tzw. majówek. Właściciele obiektu prowadzą 
również działalność agroturystyczną. 

Przywołane przykłady oczywiście nie wyczerpują możliwych form funkcjo-
nowania miejsc pamięci. Izby tradycji czy izby regionalne działają choćby przy 
niektórych szkołach. Taka izba, założona z inicjatywy nauczycielki Danuty Ocza-
dły przy współudziale uczniów i mieszkańców, powstała w 2001 roku w Szkole 
Podstawowej w Pierśćcu. Jest wykorzystywana m.in. na potrzeby zajęć edukacji 
regionalnej [Oczadły 2003: 199]. Podobną funkcję pełnią „ekspozycje” tworzone 
przy zakładach pracy i instytucjach publicznych (np. muzeum w budynku Insty-
tutu Badań i Rozwoju Motoryzacji „Bosmal” w Bielsku-Białej lub izba pamięci 
cieszyńskiego oddziału Banku Spółdzielczego).

Gromadzone w tego typu miejscach przedmioty odsyłają do przeszłości, 
wskazując na istnienie ciągłości i zakorzenienie. Odsyłają także do kategorii 
lokalnego bądź regionalnego dziedzictwa, tradycji, procesów, kultury i historii 
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regionu oraz jego specyfiki. Są więc semioforami, czyli przedmiotami, które 
utraciły swoją wartość użytkową na rzecz bycia oglądanymi, i przeobraziły się 
w znaki, które przywołują lub odbijają niematerialną ideę [Pomian 2012: 44].

Wspomniane w artykule inicjatywy niewątpliwie tworzą przestrzeń zapełnianą 
przez mieszkańców regionu przedmiotami, które ich zdaniem są ważne dla pod-
trzymania ich tożsamości zbiorowej i kulturowej. Czas historyczny i dominujące 
w nim narracje oraz cele polityczne z pewnością nie pozostawały bez wpływu na 
podłoże powoływania do życia tego typu miejsc oraz wyobrażenia, jakie funkcje 
powinny one spełniać. W drugiej połowie XIX i w pierwszych dekadach XX wieku 
mocniej akcentowano narracje budowane wokół kategorii narodu, niż miało to 
miejsce po 1989 roku, kiedy sytuacja skłaniała raczej do mówienia o wielokul-
turowym charakterze regionu i podkreślania jego wyjątkowości kulturowej (co 
jednak nie oznacza, że wymiar narodowy zniknął zupełnie). Nie bez znaczenia jest 
odczuwane w ostatnich dekadach tempo zmian (zauważano je także m.in. w XIX 
wieku). Według Pierre’a Nory zwrot w kierunku miejsc pamięci (lieux de mémoire) 
pojawia się w momencie, „w którym świadomość zerwania z przeszłością łączy się 
z poczuciem, że pamięć została rozbita”, co jest motorem dążenia do „ucieleśnie-
nia pamięci w pewnych miejscach, w których wciąż trwa poczucie historycznej 
ciągłości”. Jego zdaniem miejsca pamięci istnieją, ponieważ zanikają rzeczywiste 
środowiska pamięci (np. wspólnoty wiejskie, sąsiedzkie), które przechowywa-
ły pamięć oraz gwarantowały transmisję i zachowanie zbiorowo pamiętanych 
wartości. Zawrotne tempo przeobrażeń, jakim uległ i ulega świat, powoduje, iż 
„przeszłość ukazuje się nam jako radykalnie inna, stała się czymś diametralnie 
obcym”. Towarzyszy temu lęk i niepewność co do powstających w przyszłości 
obrazów przeszłości, a to powoduje, że współcześni starają się zamienić wszystko 
w ślad historii lub jej wskazówkę. Wynika to poniekąd z ludzkiej potrzeby poczucia 
ciągłości i posiadania wiedzy o tym, „komu i czemu zawdzięczamy nasze istnie-
nie”. Dlatego zdaniem P. Nory tak istotna wydaje się idea korzeni. Stanowi ona 
świecką wersję narracji mitologicznej mającej jednocześnie potwierdzać nasze 
istnienie i naszą wielkość. W tym wymiarze opisywane wyżej inicjatywy można 
traktować jako przejaw społecznej woli pamiętania, która chce zablokować proces 
zapominania. Jako „unieśmiertelnienie czegoś martwego, materializację czegoś 
niematerialnego”, co pozwala „uchwycić maksimum znaczenia w najmniejszej 
liczbie znaków” [Nora 2009: 8–9].

Zgromadzone w opisanych miejscach artefakty – wyeksponowane tak, by 
odwzorowywać układ dawnych mieszkań bądź ułożone niczym w magazynie – 
można również postrzegać przez pryzmat estetyczny (są uznawane za ładne), ale 
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nabierają znaczenia także przez fakt przynależności do pozytywnie ocenianej 
przeszłości lub styczności z nią (są ładne, bo są stare). Miejsca te stanowią nie 
tylko przestrzeń pamięci społeczności lokalnej (regionu) – mogą także przywo-
ływać wspomnienia u odwiedzających je „niemiejscowych”. Oprowadzanie staje 
się okazją do zapoznania się z dziejami społeczności regionu, ale także z historią 
pewnych eksponatów (do kogo należały, jak trafiły do kolekcji, jakie były ich 
losy i losy ich właścicieli). Tym sposobem wyeksponowane przedmioty sprzyjają 
generowaniu mikronarracji (które mogą odwoływać się do wielkich narracji 
związanych z narodem lub procesami wykraczającymi poza granice regionu) 
bądź odsyłają do kategorii post-pamięci.

Bezpośredni kontakt ze starymi przedmiotami, możliwość zobaczenia, cze-
mu one służyły (np. podczas warsztatów tematycznych), budowane wokół nich 
narracje mogą być źródłem doświadczeń i przeżyć odbiegających od tych, jakie są 
udziałem zwiedzających w codziennym życiu, a więc źródłem przeżyć ludycznych. 
Dla „miejscowych” mogą one być miejscem pamięci, a dla osób z zewnątrz mogą 
być źródłem doświadczenia turystycznego (np. w ramach turystyki kulturowej). 
Opisane miejsca niejednokrotnie stają się częścią szlaków turystycznych o zasięgu 
lokalnym, regionalnym, ale i wojewódzkim czy przekraczających granice kraju. 
Są narzędziem służącym budowaniu wyobrażeń i narracji o regionie, a zarazem 
podkreślaniu kulturowej dystynkcji regionu. Jednocześnie samą swoją obecno-
ścią współtworzą jego kulturowy pejzaż/krajobraz. Wpisują się w pole turystyki 
i działań promujących region lub jego poszczególne miejscowości (wiele jedno-
stek terytorialnych umieszcza informacje o tego typu miejscach w materiałach 
zachęcających do odwiedzenia poszczególnych miejscowości lub gmin), zwłaszcza 
że wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu potencjalnych turystów (oferują karty 
pocztowe, pieczątki okolicznościowe, pamiątki itp.).

Na zakończenie warto zaznaczyć, że osoby opiekujące się tego typu miejscami 
borykają się z licznymi trudnościami natury finansowej, które z kolei pociągają za 
sobą problemy natury personalnej i merytorycznej (np. niemożliwość zatrudnienia 
osób odpowiednio przygotowanych do pracy w przestrzeni muzealnej). Chodzi tu 
m.in. o stworzenie warunków umożliwiających właściwe przechowywanie i eks-
ponowanie gromadzonych przedmiotów. Kolejna kwestia to konieczność inwenta-
ryzacji i dokumentacji artefaktów oraz ich naukowe opracowanie, skatalogowanie 
itp. Pośrednio wiąże się z tym niebezpieczeństwo rozproszenia zbiorów po śmierci 
ich właściciela. Ogólne – zarówno pozytywne, jak i negatywne – wnioski doty-
czące funkcjonowania prywatnych muzeów Śląska Cieszyńskiego pokrywają się 
w znacznym stopniu z uwagami autorów pracy Muzea prywatne/kolekcje lokalne. 



172 Grzegorz Studnicki

Raport z badań [Maciejewska, Graczyk 2012] oraz Muzea lokalne. Raport z badań 
zrealizowanych w ramach projektu „Nieprofesjonalne kolekcje jako nośnik tożsamości 
lokalnej” [Chodacz i inni 2012].
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Grzegorz Studnicki

Private and Community Museums in Cieszyn Silesia  
in the Context of Regional Identity

The beginnings of museums in Cieszyn Silesia reach back to 1802. Tracing their history 
one can notice that their main popularizing and educative functions have always been ac-
companied by cultural identity dimension including civilizational and local singularities. 
Today’s practices of museums and collecting, in the form of, for example, regional or school 
chambers of tradition and history, and private, nongovernmental organizations or parochial 
museums, may be regarded as grass-roots strategies to protect the regional heritage and 
substantial artifacts that refer to the past of a place and local communities. These initiatives 
are addressed both to the inhabitants as well as to the people outside the region. The cham-
bers may be considered to be memory places (lieux de mémoire) for building and supporting 
regional identity, while the latter, i.e. private and church museums, become one of the tools 
used to construct cultural distinctiveness of the region and tourist’s experience.

Keywords: Cieszyn Silesia, museum, regional identity
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Etnograf w mieście. Projekt wielokulturowości 
w Muzeum w Gliwicach

Odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowego jest jednym z naczel-
nych zadań muzeów regionalnych. Dorobek najbliższej społeczności nie 
tylko powinien być badany, opisywany, gromadzony i prezentowany na 

wystawach1, ale też działania muzealników powinny być formą dialogu z najbliż-
szym środowiskiem, dialogu zakładającego bycie obok i współdziałanie. Takie 
działania mieszczą się w nurcie postrzegania muzeów jako instytucji służących 
pielęgnowaniu tożsamości i dialogu.

Po przemianach w Polsce pod koniec XX wieku stało się możliwe badanie 
i przedstawianie wielu przemilczanych wcześniej aspektów przeszłości i teraźniej-
szości, w tym także dotyczących wielokulturowości oraz mniejszości narodowych, 
etnicznych i religijnych. Badania takie bywają prowadzone przez historyków, ale 
mogą być także domeną etnografów i antropologów kultury. W takim przypadku 
mamy zwykle do czynienia nie tylko z opisywaniem historii i teraźniejszości bada-
nych mniejszości i subkultur, ale także z ukazywaniem różnorodnych kontekstów 
towarzyszących omawianym zagadnieniom. Etnograf przedstawia możliwie pełny 
kontekst kulturowy, jaki wiąże się z danym tematem, co niezmiernie urozmaica 
i wzbogaca wyniki badań i prezentacje poszczególnych grup i społeczności. 

 1 Zgodnie z obowiązującą Ustawą o muzeach z 1996 r.: „Muzeum jest jednostką organizacyj-
ną (…), której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzic-
twa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i tre-
ściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury 
polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie 
korzystania ze zgromadzonych zbiorów”.
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Odkrywanie i ukazywanie historii lokalnej jest jednym z naczelnych zadań 
gliwickiego Muzeum. Instytucja ta powstała w 1905 roku w niemieckim wówczas 
mieście Gleiwitz jako Oberschlesische Museum (Muzeum Górnośląskie), stając 
się jednym z pierwszych muzeów na Górnym Śląsku. Od 1945 roku funkcjonuje 
jako Muzeum w Gliwicach. Obecnie placówkę tworzą następujące działy główne: 
archeologii, etnografii, historii, sztuki i rzemiosła artystycznego, fotografii ar-
tystycznej. Na gliwickie Muzeum składa się pięć oddziałów: Willa Caro, Zamek 
Piastowski, Oddział Odlewnictwa Artystycznego, Radiostacja Gliwice i najnowszy 
oddział – Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. 

Ta różnorodność działów i oddziałów Muzeum stwarza niepowtarzalną 
okazję do bieżącej, codziennej współpracy przedstawicieli różnych dziedzin 
humanistyki, w szczególności historyków, historyków sztuki, archeologów i et-
nografów. Wymiana poglądów, dyskusje nad poszczególnymi zagadnieniami, 
poszukiwania i badania w tak różnorodnym gronie stwarzają świetną sposobność 
do pogłębionego i szerszego spojrzenia na zagadnienia ze swojej dziedziny oraz 
wskazują na różne metody badawcze w dziedzinach pokrewnych. Dlatego też 
niejednokrotnie w takich placówkach przykładowo etnograf staje się po części 
historykiem, a historyk prowadzi działania typowo etnograficzne. 

Muzeum w Gliwicach od początku swego istnienia koncentrowało się przede 
wszystkim na historii lokalnej, tzn. historii miasta i regionu, realizując te za-
dania zarówno poprzez kolekcjonowanie zabytków, jak i różnorodne wystawy, 
publikacje, wykłady, różne wydarzenia, spotkania itp.2. Działania te zostały spo-
tęgowane zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, kiedy to wystąpiła możliwość 
ukazywania przemilczanych wcześniej elementów przeszłości. Jednocześnie 
skierowano swe zainteresowania nie tylko na przeszłość odległą, ale także na 
wydarzenia z historii najnowszej.

Od 2001 roku wielokulturowość Gliwic i regionu jest naczelnym tematem 
mojego autorskiego projektu realizowanego w gliwickim Muzeum3. Gliwice to 
miasto wyjątkowe. Miasto, w którym występuje mieszanka ludzi, kultur, obrzę-

 2 Muzeum w Gliwicach realizuje wystawy stałe i liczne wystawy czasowe, zajmuje się wyda-
waniem publikacji, głównie katalogów zbiorów i publikacji towarzyszących wystawom, Rocznika 
Muzeum w Gliwicach i wydawnictw tematycznych w ramach serii monograficznej oraz jest orga-
nizatorem konferencji, wykładów, spotkań, koncertów, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz in-
nych wydarzeń, takich jak np. Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. 
 3 Będąc kierownikiem Działu Etnografii Muzeum w Gliwicach, jednocześnie realizowałam 
i współorganizowałam projekty typowo etnograficzne, takie jak: dwie etnograficzne wystawy 
stałe (w Willi Caro; lata 2000–2008, w Zamku Piastowskim od 2008 roku), coroczny konkurs i wy-
stawy Najpiękniejsze Kroszonki, a następnie Górnośląskie Kroszonki (lata 1996–2011), coroczne 
wystawy bożonarodzeniowe, w tym cykl wystaw szopek: śląskich, krakowskich, włoskich (lata 
2005–2008), cykliczne imprezy: Wielkanocne Spotkania z Tradycją, Artystyczny Jarmark Bożonaro-
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dowości, języka. Wielokulturowość, wynikająca z dziejów miasta, niezmiennie 
wpływa na jego aktualne oblicze i ciągle zaskakuje. Odkrywanie w dzisiejszym 
mieście narosłej przez wieki różnorodności jest fascynującym zadaniem.

Głównym założeniem i celem wieloletniego projektu było – i jest nadal – 
wydobycie i ukazanie złożonej przeszłości regionu śląskiego, w szczególności 
Gliwic, oraz zachowanego do dzisiaj wielowymiarowego dziedzictwa materialnego 
i duchowego. Celem jest także upowszechnienie wiedzy na temat różnorodności, 
jaka występowała w przeszłości i wpływa na dzisiejszy charakter miasta i regionu, 
oraz zachowanego dziedzictwa kulturowego.

Cykl pod tytułem Gliwickie mniejszości – od 2011 roku noszący tytuł Wie-
lokulturowość Gliwic – realizowany był poprzez kolejne programy badawcze, 
wystawy, publikacje, a także konferencje, pokazy, spotkania itp. W ramach cyklu 
zrealizowałam następujące projekty: 

Ormianie w Gliwicach –  (2001),
Ewangelicy w Gliwicach –  (2003),
Żydzi gliwiccy –  (2005),
Gliwiccy Kresowianie –  (2011),
Schönwald – wieś z przeszłości –  (2013).

W każdym z projektów ukazana została specyfika tytułowej społeczności, jej 
historia w skali lokalnej i w szerszym wymiarze – regionalnym, krajowym, czę-
ściowo również międzynarodowym – a także jej wpływ na rozwój Gliwic i regio-
nu. Każdej wystawie towarzyszył katalog lub inna publikacja i różnego rodzaju 
wydarzenia. Podkreślić należy, że wydarzenia dodatkowe w wyraźny sposób 
ewoluowały: kolejne wystawy coraz bardziej wzbogacane były o towarzyszące im 
wykłady, koncerty, spotkania, a więc formy poszerzające muzealne ekspozycje. 
Dzięki takim działaniom w pełniejszy sposób ukazywano dorobek kulturowy 
omawianych wspólnot, stwarzając jednocześnie uzupełniającą interpretację dla 
obiektów zgromadzonych w salach Muzeum.

W dalszym ciągu wywodu skrótowo przedstawię wymienione projekty i zwią-
zane z nimi inne działania oraz omówię, jak te poczynania aktywizują i zmieniają 
lokalną społeczność.

dzeniowy (lata 2005–2008) oraz Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego Szlakiem kościołów drew-
nianych (2012 rok).
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Ormianie w Gliwicach4

Prezentacja tej wyjątkowej społeczności miała na celu ukazanie losów ludzi – pol-
skich Ormian – przesiedlonych w 1945 roku do Gliwic i na Śląsk z dawnych Kresów 
Wschodnich. Wiązało się to z przeniesieniem zupełnie nieznanych i odmiennych 
tradycji, innej obrzędowości religijnej i zwyczajów rodzinnych. 

Termin „Ormianie polscy” odnosi się do potomków dawnych przybyszów 
z Armenii, którzy już od XI wieku osiedlali się na terenach należących w później-
szym czasie do Polski. W ciągu wieków stworzyli oni liczące się społeczności na 
wschodnich terenach Rzeczypospolitej: m.in. we Lwowie, Kamieńcu Podolskim, 
Jazłowcu, Zamościu, Brodach, Buczaczu, Stanisławowie, Łyścu, Horodence. W po-
czątkowym okresie zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem, zaś w XIX wieku 
weszli w kręgi ziemiaństwa oraz środowisk naukowców i artystów. Asymilując 
się, zachowali poprzez wieki poczucie odrębności swego pochodzenia, w czym 
dużą rolę odegrał Kościół5 z katedrą ormiańską we Lwowie na czele. Po II wojnie 
światowej społeczność ormiańska uległa rozproszeniu, osiedlając się głównie na 
Górnym i Dolnym Śląsku. Ormianie zamieszkali przede wszystkim w Gliwicach, 
Katowicach, Bytomiu, Zabrzu, Opolu, Oławie, Strzelinie, Brzegu, Wrocławiu, 
a także w Krakowie, Warszawie, Trójmieście i w innych miejscowościach. Po-
czątkowo głównym miejscem scalającym tę społeczność były Gliwice, a z czasem 
wykształciły się inne ośrodki kultywowania tradycji ormiańskich: w Krakowie, 
Gdańsku i Warszawie. 

Ormianie, którzy zamieszkali w Gliwicach, wywodzili się z miast i okolic 
Lwowa, Stanisławowa, Horodenki, Łyśca i Kut. W Gliwicach już w 1945 roku 
przekazany został do ich użytku kościół pw. Świętej Trójcy6. W pierwszych po-
wojennych okresie posługę duszpasterską pełnili księża ormiańscy, którzy także 
przybyli z Kresów: w latach 1945–1964 był to ks. Kazimierz Roszko (1916–1987), 
a w latach 1969–1973 ks. Kazimierz Romaszkan (1909–1973)7 [Isakowicz-Zaleski 
2001]. To właśnie obrządek ormiańskokatolicki i praca duszpasterska księży były 
najważniejszymi czynnikami skupiającymi tę społeczność po wojnie. 

 4 Wystawa Ormianie w Gliwicach – kurator: Bożena Kubit, oprawa plastyczna: Adam Hałka, 
Bożena Kubit, termin: 22.06–7.10.2001, miejsce: Muzeum w Gliwicach – Willa Caro.
 5 Od XVII wieku jest to Kościół katolicki obrządku ormiańskiego
 6 Jest to niewielki kościół z XIX wieku, dawna kaplica przyszpitalna, który od 1872 roku użyt-
kowany był przez Kościół Starokatolicki w Niemczech. Kościół mieści się przy ul. Mikołowskiej.
 7 Ks. Kazimierz Roszko był wcześniej proboszczem parafii ormiańskiej w Horodence (dawne 
woj. stanisławowskie), natomiast ks. Kazimierz Romaszkan był wikariuszem katedralnym we Lwo-
wie, a następnie, do 1945 roku proboszczem parafii w Brzeżanach (woj. stanisławowskie). 
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Do kościoła pw. Świętej Trójcy w Gliwicach trafił w 1950 roku obraz Matki 
Boskiej Łysieckiej, pochodzący z Łyśca (dawne woj. stanisławowskie), jednej 
z najstarszych parafii ormiańskich na wschodzie8. Ważnym wydarzeniem w ży-
ciu środowiska była uroczysta koronacja obrazu w Gliwicach w 1989 roku, któ-
rej przewodniczył patriarcha ormiańskich katolików Jan Piotr XVIII Kasparian 
w obecności Episkopatu Polski z ks. Prymasem Józefem Glempem. 

W 1992 roku erygowana została Ormiańsko-Katolicka Parafia pw. Świętej 
Trójcy w Gliwicach9, a ponownym wielkim wydarzeniem liturgicznym była druga 
wizyta w Gliwicach katolickiego patriarchy w związku z jego udziałem w Kongresie 
Eucharystycznym we Wrocławiu w 1997 roku.

Ormianie polscy zadomowili się w Gliwicach i na Górnym Śląsku. Stanowili 
znaczącą grupę inteligencji miasta, m.in. naukowców związanych z Politechniką 
Śląską, lekarzy, prawników, architektów. Tradycyjnie do księży ormiańskich na-
leżało podtrzymywanie więzi, a nabożeństwa i spotkania z okazji uroczystości 
kościelnych i rodzinnych oraz wspomnienia z przeszłości jednoczyły przybyszów 
z Kresów i ich potomków. Jednak powojenna sytuacja społeczno-polityczna do-
prowadziła z czasem do postępującej dezintegracji środowiska i zanikania tra-
dycji. Dopiero w latach 90. XX wieku ponownie odżyły w środowisku tendencje 
odwoływania się do korzeni i do bogatej tradycji zarówno samej Armenii, jak 
i wielowiekowych dziejów funkcjonowania tej społeczności na dawnych Kresach. 
Obecnie Ormianie gliwiccy nadal kultywują pamięć o swym pochodzeniu, rodo-
wodach kresowych, odmiennych obrzędach i języku ormiańskim (stosowanym 
głównie w liturgii). 

Sytuacja polityczna i gospodarcza Armenii na przełomie lat 80. i 90. XX 
wieku zmusiła ponownie wielu mieszkańców tego kraju do emigracji. Część z nich 
przybyła do Polski, w tym także do Gliwic, tworząc nowe, odmienne środowisko 
Ormian. 

W ramach przygotowań do wystawy przeprowadzono szereg spotkań i wy-
wiadów z przedstawicielami rodzin ormiańskich w Gliwicach, zarówno wśród 
Ormian polskich, przybyłych po wojnie z dawnych Kresów, jak i wśród migracji 
ormiańskiej z lat 90. XX wieku. Wynikiem tych badań było pozyskanie obiektów na 
ekspozycję, z których zdecydowana większość pochodziła ze zbiorów prywatnych. 

 8 Obraz ten, powstały na przełomie XVI i XVII wieku, będący repliką obrazu Matki Bożej z ko-
ścioła ormiańskiego w Kamieńcu Podolskim, otaczany był kultem już w XVII wieku, a w szczegól-
ności w okresie międzywojennym. W 1945 roku przewieziony został do Starych Budkowic pod 
Opolem, a w 1950 roku trafił do Gliwic.
 9 Od 2009 roku jest to Ormiańskokatolicka Parafia Południowa pw. św. Grzegorza Oświecicie-
la z siedzibą w Gliwicach.
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Ponadto na wystawie znalazły się zabytki użyczone przez Ormiańsko-Katolicką 
Parafię pw. Świętej Trójcy w Gliwicach, Muzeum Miejskie w Zabrzu oraz Muzeum 
Śląskie w Katowicach. 

Na wystawie zaprezentowano historię Ormian polskich od czasów dawnych aż 
po współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności gliwickiej. Otwierała 
ją prezentacja korzeni – Armenii, z podkreśleniem znaczenia religii oraz alfabetu 
ormiańskiego dla rozwoju tego pierwszego chrześcijańskiego kraju. Następnie 
przedstawiono historię Ormian na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, ich 
zajęcia, znaczenie i wkład w kulturę polską. Kolejno zaprezentowano dzieje po-
wojenne, począwszy od migracji w 1945 roku z głównymi miejscami osiedlenia 
na Górnym i Dolnym Śląsku oraz rolą kościoła ormiańskiego pw. Świętej Trójcy 
w Gliwicach. Wystawa ukazywała dokumenty związane z działalnością kościoła, 
kolejnych kapłanów oraz społeczność gliwickich Ormian w pierwszych latach po 
wojnie. Przedstawiono w szczególności powojenne dzieje i znaczenie gliwickich 
rodów Bohosiewiczów, Theodorowiczów, Jakubowiczów, Minasiewiczów, Dona-
bidowiczów, Romaszkanów i innych. 

Grupę „Nowych Ormian”, tj. przybyłych do Polski głównie pod koniec XX 
wieku, pokazano poprzez te przedmioty, które były dla nich wspomnieniem ro-
dzinnego kraju, a dla następnych pokoleń będą zapewne cennymi pamiątkami 
z kraju ich przodków.

Ważną rolę na wystawie odegrały zdjęcia. Przechowywane skrupulatnie 
w domowych archiwach stały się wspomnieniami przeszłości, skarbnicami wiedzy 
o przodkach oraz formą przekazu pamięci rodzinnej. Obrazowały one historię 
zarówno poszczególnych rodzin, jak i całej społeczności ormiańskiej. Dlatego 
też na środku sali znalazły się powiększenia trzech z nich, będące niejako skró-
tem i symbolem ostatnich dziejów tej społeczności: zdjęcia grupowe Ormian ze 
Stanisławowa z lat 30. oraz z Gliwic z lat 50. i 90. XX wieku.

Wystawie towarzyszyła niewielka publikacja, w której popularyzatorsko 
przedstawiłam historię Ormian w Polsce, ich dzieje do 1945 roku i w okresie 
powojennym oraz stan aktualny z czasu wystawy, tj. z 2001 roku [Kubit 2001]. 
W czasie trwania wystawy odbył się ponadto wykład dr. Grzegorza Pełczyńskiego 
pt. Ormianie polscy – historia i tożsamość.
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Il. 1. Folder towarzyszący wystawie Ormianie w Gliwicach (wyd. Gliwice, 2001)

Il. 2. Folder towarzyszący wystawie Ewangelicy w Gliwicach (wyd. Gliwice, 2003)
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Il. 3. Podczas otwarcia wystawy Ewangelicy w Gliwicach (fot. S. Janiczek, 2003)

Il. 4. Fragment wystawy Ewangelicy w Gliwicach (fot. S. Janiczek, 2003)



Etnograf w mieście. Projekt wielokulturowości w Muzeum w Gliwicach 185

Il. 5. Publikacja pokonferencyjna Żydzi gliwiccy (wyd. Gliwice, 2006)
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Il. 6. Fragment wystawy Żydzi gliwiccy (fot. S. Janiczek, 2005)

Il. 7. Fragment wystawy Żydzi gliwiccy (fot. S. Janiczek, 2005)
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Ewangelicy w Gliwicach10

Kolejna z wystaw, Ewangelicy w Gliwicach, przybliżała odmienne nurty z historii 
Gliwic. Była to prezentacja społeczności ewangelickiej, która od ponad 200 lat 
wpisuje się w historię miasta, wnosząc istotny wkład w jego rozwój, życie spo-
łeczne i kulturalne. 

Przygotowania do wystawy poprzedzone zostały kwerendami i badaniami 
muzealnymi i archiwalnymi oraz wywiadami z obecnymi członkami wspólnoty. 
Ważną okazała się współpraca nawiązana z gliwicką parafią ewangelicką oraz 
katowicką kurią biskupią. 

Historia gliwickich ewangelików dzielona jest datą 1945, kiedy to w Gliwi-
cach nastąpiły tak radykalne zmiany ludnościowe. Wystawa ukazała historię 
parafii ewangelickiej, począwszy od jej utworzenia w 1809 roku (zaprezentowa-
no dokumenty archiwalne związane z powstaniem parafii i budową pierwszego 
kościoła), poprzez jej intensywny rozwój i znaczenie w ciągu XIX wieku oraz 
w pierwszej połowie XX wieku, po istotne zmiany, które nastąpiły w 1945 roku, 
i ich konsekwencje, aż po czasy nam współczesne i bieżącą działalność parafii. 
Z okresu przedwojennego ukazano ponadto historię parafii staroluterańskiej 

 10 Wystawa Ewangelicy w Gliwicach – kurator: Bożena Kubit, oprawa plastyczna: Franciszek Kłak, 
termin: 23.10.2003–4.01.2004, miejsce: Muzeum w Gliwicach – Willa Caro.

Il. 8. Oprowadzanie Bożeny Kubit podczas otwarcia wystawy Żydzi gliwiccy (fot. S. Janiczek, 2005)
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działającej w Gliwicach od 1835 roku do czasów II wojny światowej. Dzieje obu 
parafii zaprezentowane zostały poprzez historię poszczególnych kościołów, kaplic, 
domów parafialnych (kościół św. Barbary, kościół Zbawiciela, kościół w Łabędach, 
kaplica w Żernikach i inne obiekty), a także sylwetki ludzi: księży, działaczy, 
dobroczyńców. Wyróżniono na wystawie takie postacie jak Theodor Erdmann 
Kalide, Wilhelm von Blandowski, Max Steckel, rodzina Hegenscheidtów, rodzina 
Neumannów i inne osoby, zwłaszcza związane z tak znaną i ważną w XIX wieku 
królewską odlewnią żeliwa w Gliwicach.

Znaczącą cezurą był 1945 rok, gdyż był to rok wielkich zmian w gliwickiej 
społeczności ewangelickiej: zmian ludzi, języka, budynków kościelnych (czego 
wyrazem była skomplikowana historia zmian własności tych obiektów). W kolejnej 
części wystawy ukazano dzieje i powojenną działalność ewangelików: religijną, 
ewangelizacyjną, społeczną i oświatową aż po czasy bieżące (2003 rok).

Elementem spinającym obie społeczności, przed- i powojenną, są zachowane 
do dzisiaj i użytkowane kościoły: ewangelicki i staroewangelicki, których dzieje 
stanowiły znaczący trzon prezentacji historycznej.

Zarówno wystawa, jak i towarzysząca jej publikacja przedstawiały nie tylko 
historię tej wspólnoty oraz obecne działania, ale także specyfikę ewangelicyzmu, 
m.in. podstawowe założenia doktryny i obrzędowości ewangelickiej. Dlatego też 
na ekspozycji dominowały napisy: Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia i Solus 
Christus (jedynie wiara, jedynie Pismo Święte, jedynie łaska, jedynie Chrystus) oraz 
tzw. trójdźwięk liturgiczny, czyli współistnienie w świątyniach ołtarza, ambony 
i chrzcielnicy. Na wystawie zaprezentowana została także sztuka protestancka 
oraz główne elementy obrzędowości religijnej, a ważne miejsce zajmowały księgi 
religijne i śpiewniki, które zawsze odgrywały znaczącą rolę w życiu ewangelików. 
Wystawa była więc jednocześnie pomostem w zrozumieniu różnic i elementów 
wspólnych z katolicyzmem w zakresie dogmatów religijnych, sztuki i obrzędowości. 
Wiele z tych zagadnień wykraczało swym zasięgiem poza obszar miasta, ukazując 
istotny wkład w historię kościoła ewangelickiego na całym Górnym Śląsku. 

Wystawie towarzyszyła publikacja [Kubit 2003] pełniąca jednocześnie funk-
cję wprowadzenia i popularyzatorskiego opracowania podstawowych założeń 
ewangelicyzmu oraz historii i działalności gliwickiej wspólnoty. Spotkała się ona 
z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób zwiedzających wystawę, jak 
i miejscowej parafii ewangelickiej11. 

 11 Z inicjatywy gliwickiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 2010 roku wykonano dodruk pu-
blikacji w wersji poprawionej i uzupełnionej. 
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Il. 9. Publikacja towarzysząca wystawie Gliwiccy Kresowianie (wyd. Gliwice, 2010)
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Il. 10. Fragment wystawy Gliwiccy Kresowianie (fot. B. Kubit, 2010)

Il. 11. Fragment wystawy Gliwiccy Kresowianie (fot. B. Kubit, 2010)
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Il. 12. Fragment wystawy Gliwiccy Kresowianie (fot. W. Turkowski, 2010)
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Il. 13. Fragment wystawy Gliwiccy Kresowianie (fot. B. Kubit, 2010)

Il. 14. Podczas otwarcia wystawy Gliwiccy Kresowianie (fot. W. Turkowski, 2010)
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Il. 15. Publikacja towarzysząca wystawie Schönwald – wieś z przeszłości (wyd. Gliwice, 2013)
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Il. 16. Fragment wystawy Schönwald – wieś z przeszłości (fot. B. Kubit, 2013)

Aby jeszcze pełniej przedstawić dorobek kulturowy śląskich ewangelików i ich 
wkład w historię tej ziemi, zrealizowano cykl wykładów i koncertów. W trakcie 
wykładów prof. Ewy Chojeckiej, ks. Jerzego Samca oraz Bożeny Kubit przedstawiono 
sztukę protestancką na Śląsku oraz historię parafii ewangelickiej w Gliwicach. Z kolei 
kultura muzyczna zaprezentowana została podczas koncertów śląskich chórów 
ewangelickich. Pierwszy z nich odbył się w dniu otwarcia wystawy w gliwickim 
kościele ewangelickim, stając się jednocześnie okazją do poznania świątyni dla 
tych osób, które wcześniej jej nie znały. Drugi, zorganizowany na zakończenie 
całego projektu, odbył się w kościele katedralnym w Katowicach, stanowiąc okazję 
do szerszego, regionalnego spojrzenia na ten nurt historii śląskiej ziemi.

Żydzi gliwiccy12

Kolejnym, jeszcze bardziej rozbudowanym, był projekt Żydzi gliwiccy, realizowany 
w latach 2004–2006. Złożyły się na niego: wystawa i towarzyszący jej katalog, 
konferencja naukowa i publikacja pokonferencyjna, warsztaty dla nauczycieli, 
koncerty oraz wykłady. Patronat honorowy nad projektem objął Ambasador 
Państwa Izrael David Peleg.

 12 Wystawa Żydzi gliwiccy – kurator: Bożena Kubit, oprawa plastyczna: Franciszek Kłak, ter-
min: 9.11.2005 – 31.01.2006, miejsce: Muzeum w Gliwicach – Willa Caro.
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Wystawa Żydzi gliwiccy była pierwszą, nowatorską prezentacją historii i do-
robku tej społeczności miasta. Poprzedzona została dogłębną pracą badawczą 
i rozległą kwerendą, czasochłonną tak ze względu na brak wcześniejszych badań 
i opracowań, jak i na skalę problematyki oraz rozproszony, a bogaty materiał ba-
dawczy. Wymagało to nawiązania współpracy z wieloma ośrodkami w kraju i za 
granicą: z gminą żydowską w Katowicach oraz z miejscowymi przedstawicielami 
tej społeczności, z potomkami przedwojennych Żydów gliwickich rozproszonymi 
po świecie, a także z archiwami państwowymi oraz instytucjami żydowskimi 
w Warszawie i Berlinie.

Założeniem wystawy było ukazanie historii i wkładu społeczności żydow-
skiej w rozwój miasta, przedstawienie wspólnoty sprzed 1939 roku, jej zagłady 
w czasie II wojny światowej, a także dziejów nowej grupy Żydów przybyłych po 
wojnie z terenów wschodnich. Ponadto wystawa miała przybliżyć specyfikę religii 
i obrzędowości, jaka jest związana z tym wyznaniem. 

W części historycznej zaprezentowano dzieje gliwickiej wspólnoty żydowskiej 
od XVIII wieku, z którego to okresu pochodzą najstarsze dokumenty, poprzez 
wiek XIX, czas rozwoju liczebnego wspólnoty i znaczącego wkładu jej przedsta-
wicieli w rozbudowę miasta i przemysłu górnośląskiego. Przywrócono pamięć 
o przedstawicielach ważnych gliwickich rodzin, takich jak Troplowitz, Lubowski, 
Caro, Kern, Huldschinsky, Friedländer, Kleczewski, Kochmann, Lustig, Weich-
mann i wielu innych, m.in. zaprezentowano drzewa genealogiczne kilku z nich13. 
Pokazano także ich działalność społeczno-kulturalną i znaczący wkład w rozwój 
gospodarczy miasta i całego Górnego Śląska.

Lata 30. XX wieku to czas narastania nazizmu, ale także czas tzw. petycji Bern-
heima i odmiennego traktowania Żydów na terenach plebiscytowych Górnego Śląska. 
Zagadnienia te zobrazowane zostały poprzez zachowane dokumenty. Czas II 
wojny światowej i Holokaustu ukazano m.in. poprzez prezentację pełnej listy gliwic-
kich Żydów, którzy zginęli w ośrodkach zagłady. Natomiast zmiany, jakie nastąpiły 
w Gliwicach w 1945 roku, ukazane zostały w sposób symboliczny: na ekspozycji 
można było zobaczyć oryginał Protokolarza gminy żydowskiej z lat 1941–1949, 
łączący w jednym zeszycie przedwojenne wpisy niemieckie (do 1942 roku) i od 
1945 roku wpisy polskie. Tylko jedna kartka w wykazie dzieli te znaczące zmiany, 
jakie nastąpiły w latach 1942–194514. Historia powojennej gminy żydowskiej sta-
nowiła kolejną, inną część ekspozycji. Podkreślono przy tym odmienność Żydów 

 13 Drzewo genealogiczne rodu Troplowitz, udostępnione przez Rogera Lustiga, potomka tej 
rodziny, było tak rozbudowane, że na wystawie zajmowało planszę o długości kilku metrów.
 14 Protokolarz znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
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niemieckich mieszkających w Gliwicach do czasu II wojny światowej, którzy byli 
mocno zasymilowani, od Żydów polskich przybywających tu od 1945 roku.

Na wystawie ukazano także historię najważniejszych budynków i miejsc 
związanych z tą społecznością, takich jak synagoga, dwa cmentarze, budynki 
gminne, dawne kamienice żydowskie itp. Niektóre, zachowane do dzisiaj, są 
niemymi świadkami dawnej roli oraz tragicznej historii Zagłady.

Jednocześnie na ekspozycji ukazane zostało znaczenie wyznania, judaizmu, jako 
wyznacznika odrębności. Przedstawiono rolę synagogi jako miejsca skupiającego 
wyznawców religii oraz domu i rodziny jako miejsca przekazywania podstawowych 
wartości związanych z wyznaniem oraz kultywowania obrzędowości. W zrekon-
struowanym wnętrzu gliwickiej synagogi zaprezentowano unikatowe, pochodzące 
z Górnego Śląska, elementy wyposażenia domów modlitwy15. Osobną część wystawy 
stanowiła prezentacja wnętrza domu żydowskiego z przygotowaniami do kolacji sza-
batowej. Wykorzystano przy tym fakt, że siedzibą Muzeum jest dawna willa Oscara 
Caro, XIX-wiecznego żydowskiego przemysłowca. Ukazano stół przygotowany do 
kolacji szabatowej oraz obiekty związane z obrzędowością rodzinną. 

Zabytki prezentowane na wystawie pochodziły z polskich i zagranicznych 
muzeów i archiwów: Muzeum Żydowskiego i Centrum Judaicum w Berlinie, Ży-
dowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, muzeów w Zabrzu, Chrzanowie, 
Tarnowskich Górach, Sosnowcu i Gliwicach, wzbogacone dodatkowo eksponatami 
ze zbiorów prywatnych. Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach przygotowań do 
wystawy doprowadzono do zakonserwowania judaików ze zbiorów gliwickiego 
Muzeum i po raz pierwszy w powojennej historii instytucji zaprezentowano je na 
ekspozycji. Dzięki wystawie obiekty te – niezwykle interesujące dla specjalistów – 
stały się przedmiotem szerszego zainteresowania badaczy judaików. 

W związku z międzynarodowym aspektem wystawy i całego projektu wszyst-
kie napisy na ekspozycji były w dwóch językach – polskim i angielskim.

Wystawie towarzyszył dwujęzyczny, polsko-angielski katalog, prezentujący 
historię Żydów gliwickich i ich dorobek, a także specyfikę judaizmu i obrzędowo-
ści żydowskiej [Kubit 2005]. W katalogu zawarto także podstawową bibliografię 
i wykaz eksponatów zgromadzonych na ekspozycji.

W ramach projektu Żydzi gliwiccy w listopadzie 2005 roku odbyła się dwu-
dniowa konferencja naukowa, która skupiła badaczy z Polski, Niemiec i USA. Po 
raz pierwszy na tak szeroką skalę i w tak szczegółowy sposób naukowcy z różnych 
ośrodków i dziedzin nauki zaprezentowali wyniki badań dotyczące tej społeczno-

 15 Znaczna część tych obiektów była eksponowana po raz pierwszy w powojennej historii gór-
nośląskiego muzealnictwa.



Etnograf w mieście. Projekt wielokulturowości w Muzeum w Gliwicach 197

ści Gliwic. Zostały one zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej [Kubit (red.) 
2006], będącej podstawową prezentacją stanu badań nad tym tematem. W książce 
tej umieszczono także wykaz materiałów archiwalnych dotyczących gliwickich 
Żydów oraz judaików będących w zbiorach Muzeum w Gliwicach.

W ramach projektu odbyły się ponadto koncerty muzyki tradycyjnej i syna-
gogalnej, dodatkowe wykłady, warsztaty dla nauczycieli, lekcje muzealne i inne 
podobne działania popularyzatorskie.

Formalne zakończenie projektu w 2007 roku nie oznaczało końca dzia-
łań w nurcie tej tematyki. W 2007 roku zorganizowana została wystawa Tylko 
gwiazdy zostały jak wczoraj16, poświęcona Henrykowi Mandelbaumowi, miesz-
kańcowi Gliwic, ostatniemu żyjącemu wówczas więźniowi Sonderkommando KL 
Auschwitz-Birkenau. Odbywały się także inne spotkania, wykłady tematyczne, 
oprowadzania po mieście, a historię i znaczenie Żydów gliwickich wielokrotnie 
w latach 2005–2012 prezentowałam w trakcie różnego rodzaju spotkań i konfe-
rencji, m.in. w Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Berlinie i Paryżu.

Jednocześnie podjęłam społeczne działania związane z ochroną i propago-
waniem dziedzictwa żydowskiego Gliwic i regionu. W 2008 roku, wraz z innymi 
osobami, założyłam Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gli-
wicach „Pamięć-Zikaron”17, któremu przewodniczyłam do 2015 roku. W ramach 
tej działalności zaangażowałam się w ratowanie przed zniszczeniem dawnego 
żydowskiego domu przedpogrzebowego. O efektach tych działań będzie mowa 
w końcowej części opracowania. 

Gliwiccy Kresowianie18

Kolejny z projektów podejmował temat kresowości Gliwic, niezwykłej nici łączącej 
to górnośląskie miasto z przedwojennymi wschodnimi ziemiami państwa polskiego. 
Jest to jeden z bardziej znaczących nurtów wielokulturowości Gliwic, związany 
z przybyłymi od 1945 roku przesiedleńcami. Wpłynęli oni nie tylko na zewnętrzny 
wizerunek Gliwic, ale także, w sposób szczególny, na jego ducha. Przywieziono 
ze sobą nie tylko przedmioty, ale także wschodni zaśpiew języka, lwowski bałak, 
specyficzny humor, temperament, życzliwość i otwartość na innych. 

 16 Wystawa została wypożyczona z Bildungs werk Stanislaw Hantz e.V. (Centrum Edukacyjne 
Stanisława Hantza) w Kassel (Niemcy).
 17 Celem Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć-Zikaron” 
była opieka nad cmentarzami żydowskimi w Gliwicach, odkrywanie i popularyzowanie wiedzy 
o tym nurcie przeszłości Gliwic oraz szerzenie i propagowanie postawy tolerancji i otwartości na 
inne religie i kultury.
 18 Wystawa Gliwiccy Kresowianie – kurator: Bożena Kubit, oprawa plastyczna: Tomasz Kokott, 
termin: 17.09–31.12.2010, miejsce: Muzeum w Gliwicach – Willa Caro.
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Nie sposób dzisiaj ustalić, ile spośród mieszkających w Gliwicach osób przyje-
chało z dawnych wschodnich ziem Rzeczypospolitej lub ma związane z nimi korze-
nie, ale z pewnością jest to znacząca grupa. Przyjeżdżali oni w większości w latach 
1945–1946 zmuszeni do opuszczenia ziemi przodków na wschodzie i osiedlenia się 
w nowym miejscu, zupełnie sobie nieznanym. Wiele rodzin gliwickich – jak np. 
rodzina poety Adama Zagajewskiego – przez wiele lat żyło niejako w cieniu miejsc 
pozostawionych na wschodzie, wspominało miasta i miasteczka swego dzieciństwa, 
swoich przodków19. To rozdarcie między dwoma światami, podział życiorysu na życie 
na wschodzie i w Gliwicach, na czas przed wyjazdem i po nim, trwał u nich przez 
wiele powojennych lat. Trwał, pomimo prób ze strony władz komunistycznych, by 
za wszelką cenę wymazać pamięć o polskich Kresach. Z czasem Kresowianie wrośli 
w nowe miejsce i zadomowili się w nim, poświęcili swej nowej małej ojczyźnie pracę 
i zaangażowanie, wpływając na powojenne oblicze miasta i współtworząc je. Jed-
nak więź łącząca Kresy i Gliwice przetrwała i przez wszystkie te lata była ważnym 
elementem widzenia i odczuwania świata. 

Pamięć Kresów, ta indywidualna i ta rodzinna, pielęgnowana jest w wielu 
gliwickich domach do dzisiaj. Jest utrzymywana tak jak wiele bardziej i mniej 
istotnych pamiątek rodzinnych przywiezionych z tamtego utraconego świata – 
ich nieocenioną wartością jest to, że zostały przywiezione ze wschodu. Powraca 
przy wyjątkowych świętach, w czasie rodzinnych uroczystości, przy spotkaniach 
ze znajomymi. Kultywowana jest przez starsze pokolenie i przekazywana następ-
com: dzieciom i wnukom.

Projekt Gliwiccy Kresowianie miał na celu ukazanie tego wcześniej nieprzebada-
nego i słabo znanego rozdziału z historii Górnego Śląska, w szczególności Gliwic oraz 
wpływu, jaki przybysze ze wschodu wywarli na miasto, w tym w takich dziedzinach 
życia jak przemysł, nauka, szkolnictwo, kultura, życie społeczne i inne20. 

 19 Por. w szczególności wspomnienia Adama Zagajewskiego: Spędziłem dzieciństwo w brzydkim, 
przemysłowym mieście [Gliwicach – BK]; przywieziono mnie tam, gdy miałem zaledwie cztery miesią-
ce i potem przez wiele lat opowiadano mi o niezwykle pięknym mieście, które moja rodzina musiała 
opuścić. [...] Byłem trzeźwym chłopcem o pamięci małej jak orzech laskowy i byłem absolutnie pewny, 
że idąc ulicami Gliwic, pośród pruskich, secesyjnych kamienic, ozdobionych ciężkimi kariatydami z gra-
nitu, znajduję się naprawdę tam, gdzie się znajduję. Mój dziadek jednak, mimo że szedł tuż przy mnie, 
przenosił się w tym samym momencie do Lwowa. Ja szedłem ulicami Gliwic, on Lwowa. [Zagajewski 
2007: 19–20].
 20 Podjęcie tego tematu miało bardzo duże znaczenie nie tylko w skali miasta, ale także w ska-
li województwa śląskiego, gdyż żaden z miejscowych ośrodków naukowych nie zajmował się do-
tychczas tak szczegółowo tym zagadnieniem.
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Il. 17. Fragment wystawy Schönwald – wieś z przeszłości (fot. W. Turkowski, 2013)
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Il. 17b. Fragment wystawy Schönwald – wieś z przeszłości (fot. W. Turkowski, 2013)
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Il. 19. Oprowadzanie Bożeny Kubit podczas otwarcia wystawy Schönwald – wieś z przeszłości  
(fot. W. Turkowski, 2013)

Il. 18. Goście z Niemiec, dawni schönwaldzianie, podczas otwarcia wystawy Schönwald – wieś z przeszłości 
(fot. W. Turkowski, 2013)
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Il. 20. Dawny żydowski dom przedpogrzebowy, obecnie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich –  
oddział Muzeum w Gliwicach (fot. B. Kubit, 2016)

Il. 21. Wnętrze – sala główna – Domu Pamięci Żydów Górnośląskich (fot. Z. Daniec, 2016)
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Na cały projekt złożyły się: 
badania biblioteczne, archiwalne (w szczególności w Archiwum Pań- –
stwowym w Katowicach i w Oddziale w Gliwicach) i terenowe (łącznie 39 
wywiadów i wspomnień) oraz nawiązanie współpracy z innymi instytu-
cjami i ośrodkami;
cykl spotkań i wykładów pt.  – Kresy – przywracanie pamięci;
wystawa  – Gliwiccy Kresowianie;
publikacja towarzysząca wystawie [Kubit 2010];  –
konferencja naukowa  – Kresowianie na Górnym Śląsku zorganizowana wspól-
nie z Oddziałem katowickim IPN i wydanie publikacji pokonferencyjnej 
[Tracz (red.) 2012];
przegląd filmów  – Kresowianie;
spotkania z cyklu  – Kresowe reminiscencje.

Na wystawie zaprezentowane zostały podstawowe elementy tego zagadnienia, 
począwszy od przedwojennego życia na Kresach, poprzez tragiczne lata wojny, 
konieczność wyjazdu i osiedlenie się w Gliwicach, aż po wkład wniesiony w po-
wojenny rozwój miasta. Szczególnie ukazano na niej tematy związane z prze-
siedleniem ludności z Kresów na Górny Śląsk, w tym polityczne uwarunkowania 

Il. 22. Oprowadzanie Bożeny Kubit podczas otwarcia Domu Pamięci Żydów Górnośląskich,  
(fot. Z. Daniec, 2016)
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wysiedleń, problemy towarzyszące wyjazdom, warunki, w jakich odbywał się 
transport, działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR) oraz początki 
w nowej rzeczywistości, jaką były ziemie Górnego Śląska. Równocześnie ukazano 
powolne wrastanie w nowe miejsce i wkład Kresowian w to miasto oraz dzieje 
dwóch sanktuariów kresowych mieszczących się obecnie w Gliwicach: Matki 
Boskiej Kochawińskiej21 i Matki Boskiej Łysieckiej22. To także historia początków 
Politechniki Śląskiej, która wyrosła z Politechniki Lwowskiej [Bąba 2010; Recław, 
Bąba (red.) 2015]. Zaprezentowano ponadto działalność gliwickich towarzystw 
kresowych, które od początku lat 90. XX wieku przywracają pamięć o Kresach, 
i współczesne kontakty z pozostałymi na wschodzie Polakami. 

Na ekspozycji dodatkową formą narracji były fragmenty wspomnień gli-
wickich Kresowian, wcześniej niepublikowane. Równie wyjątkowy był materiał 
ilustracyjny: obok archiwalnych dokumentów znalazły się zdjęcia z przesiedleń, 
pamiątki rodzinne związane z tematem, archiwalne fotografie, które były pre-
zentowane publicznie po raz pierwszy. Narrację uzupełniały nagrania filmowe 
oraz dźwiękowe, tj. odtwarzane reportaże i wywiady.

W publikacji towarzyszącej wystawie przedstawiono wszystkie powyższe 
zagadnienia. Tekst uzupełniony jest fragmentami wspomnień gliwickich Kre-
sowian i bogato ilustrowany. Książka cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, 
że w 2011 roku ukazało się jej drugie wydanie, poprawione i wzbogacone o płytę 
DVD, na której zarejestrowano kuratorskie oprowadzanie po wystawie oraz do-
kumentację z otwarcia ekspozycji. 

W trakcie trwania wystawy zorganizowana została – wspólnie z Oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach – konferencja naukowa Kresowianie 
na Górnym Śląsku, w której uczestniczyli naukowcy z Warszawy, Wrocławia, Opo-
la, Katowic, Bytomia i Gliwic. W trakcie konferencji tematyka została znacznie 
rozszerzona, w szczególności terytorialnie. Zaprezentowano na niej m.in. takie 
zagadnienia jak wysiedlenia z ziem wschodnich, działalność Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego, osadnictwo na terenie Górnego Śląska, stosunki pomiędzy przy-
byszami ze wschodu a ludnością rodzimą, udział Kresowian w życiu politycznym, 
społecznym i kulturalnym Górnego Śląska, polityka „niepamięci” w okresie PRL, 
Kresy w literaturze górnośląskiej i inne.

Po zakończeniu wystawy tematykę „kresową” prezentowałam podczas licznych 
wykładów, m.in. w trakcie Muzealnych Spotkań z Kresami w Muzeum Niepodle-

 21 Obraz Matki Boskiej Kochawińskiej pochodzi z początku XVII wieku z miejscowości Kocha-
wina koło Stryja. W 1944 roku został przewieziony do Starej Wsi koło Brzozowa, a w 1974 roku 
sprowadzony do Gliwic.
 22 Por. przypis 8.
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głości w Warszawie, w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, na konferencji 
Ochrona dziedzictwa kulturowego Ukrainy Zachodniej w Bołszowcach (Ukraina) 
i w innych miejscach. 

Tematyka „kresowa” jest nadal obecna w działaniach gliwickiego Mu-
zeum. Od 2016 roku realizuję cykl comiesięcznych wykładów Spotkania 
z Kresami Rzeczpospolitej. Natomiast w październiku 2017 roku odbyła się 
trzydniowa, ogólnopolska konferencja naukowa Pamięć Kresów – Kresy w pa-
mięci, zorganizowana wspólnie z Oddziałem IPN w Katowicach, w trakcie 
której przedstawiłam referat Gliwice jako przestrzeń kultywowania pamięci  
o Kresach. W przygotowaniu jest publikacja pokonferencyjna.

Schönwald – wieś z przeszłości23

Bojków – obecnie dzielnica Gliwic – to wieś, która do 1945 roku nosiła nazwę 
Schönwald24 (w latach 1945–1946 obowiązywała nazwa Szynwałd). Miejsco-
wość, którą niemieccy badacze określali jako „niemiecką wyspę na polskim 
Górnym Śląsku” i traktowali jako wręcz wzorcową germańską wieś, w 1945 
roku zmieniła się w najbardziej polską w okolicy. Tę wyjątkową w skali regionu 
historię osady, nietypowe stroje ludowe, odmienny dialekt, charakterystyczne 
schönwaldzkie hafty i zwyczaje przybliżyła kolejna z wystaw zrealizowanych 
w cyklu wielokulturowości Gliwic.

W XIII stuleciu cystersi z klasztoru w Rudach k. Raciborza zasiedlili Schön-
wald osadnikami sprowadzonymi z głębi Niemiec (najprawdopodobniej z Fran-
konii). Ich potomkowie przez wieki zachowali swą odrębność: zarówno języka, 
jak też zwyczajów i strojów ludowych. Także zajęcia ludności – w tym dobrze 
rozwinięta gospodarka rolna i furmaństwo, którym do XIX wieku trudnili się 
mężczyźni, oraz hafciarstwo w XX wieku – były czynnikami wyróżniającymi tę 
miejscowość spośród okolicznych wsi. Sami schönwaldzianie kultywowali swą 
odmienność, tworząc społeczność raczej zamkniętą na zewnętrzne wpływy. 
Odrębność i wyjątkowość wsi utrzymana była do 1945 roku, kiedy to jej miesz-
kańcy musieli opuścić swą małą ojczyznę. W okresie powojennym ze względów 
politycznych nie można było w Polsce mówić i pisać o tej „wyspie niemieckości” 
i dopiero w ostatnim czasie została przywrócona z niepamięci jej nietypowa 
historia i wielowiekowa odmienność. Wystawa Schönwald – wieś z przeszłości 
była pierwszą powojenną prezentacją tego zagadnienia. 

 23 Wystawa Schönwald – wieś z przeszłości – kurator: Bożena Kubit, oprawa plastyczna: Tomasz 
Kokott, termin: 16.06 – 1.10.2013, miejsce: Muzeum w Gliwicach – Willa Caro.
 24 Z niem. „piękny las”.
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Bazą wyjściową do przygotowania ekspozycji stał się zachowany w gliwic-
kim Muzeum liczny zbiór archiwalnych fotografii pochodzących z 1. połowy XX 
wieku, ukazujących życie i działalność mieszkańców Schönwaldu. Niestety, na 
Górnym Śląsku przetrwało niewiele eksponatów związanych z tą społeczno-
ścią. Realizacja wystawy oraz całego projektu była możliwa dzięki nawiązaniu 
współpracy z instytucjami i osobami prywatnymi w Niemczech, w szczególności 
z Muzeum Górnośląskim (Oberschlesisches Landesmuseum) w Ratingen i Arbe-
itskreis Schönwald / Oberschlesien – Dokumentation zu Geschichte und Kultur 
w Butzbach oraz byłymi mieszkańcami wsi i ich potomkami. 

W oparciu o obiekty zgromadzone z tych różnych ośrodków i miejsc zapre-
zentowano na ekspozycji historię, kulturę i obyczaje mieszkańców Schönwaldu. 
Przedstawiono ich unikalne stroje, zarówno pokazując liczne archiwalne fotografie 
przedwojenne (niestety, czarno-białe, nieoddające bogatej kolorystyki strojów), 
jak i wypożyczone z Niemiec oryginały. Stroje i obrzędowość prezentowane były 
ponadto przez kopię unikatowego filmu z 1935 roku, dokumentującego przebieg 
uroczystości weselnych w Schönwaldzie25. Ukazano także odrębną mowę schön-
waldzką, zarówno w wersji pisanej, jak i do odsłuchu, oraz społeczną izolację 
schönwaldzian i niezwykłą powtarzalność nazwisk w kolejnych pokoleniach. Na 
ekspozycji znaczącą rolę odgrywały hafty schönwaldzkie, popularne w okresie 
międzywojennym, a także historia wyjątkowej gliwickiej kurtyny teatralnej ha-
ftowanej przez kobiety z Schönwaldu26. 

Ekspozycja przybliżyła także nieprzebadane wcześniej tragiczne dzieje tej 
społeczności w 1945 roku, powiązane z działaniami frontowymi i wysiedleniem 
tamtejszych mieszkańców, oraz obecne ośrodki życia i działalności schönwal-
dzian w Niemczech.

W związku z międzynarodowym aspektem wystawy i całego projektu wszyst-
kie napisy na ekspozycji były w dwóch językach – polskim i niemieckim.

Uzupełnieniem wystawy stała się dwujęzyczna, polsko-niemiecka publikacja 
pod tym samym tytułem [Oczko, Kubit 2013] przygotowana przez Joannę Oczko 
i Bożenę Kubit w oparciu o historyczne, przedwojenne publikacje na temat tej wy-
jątkowej wsi, z wykorzystaniem opracowań powojennych, głównie niemieckich oraz 
wspomnień byłych mieszkańców Schönwaldu. Jest to prezentacja historii wsi, jej 
odrębności, m.in. wyjątkowej mowy schönwaldzkiej (w publikacji są przykłady dia-
lektu schönwaldzkiego) oraz strojów i zwyczajów. Bogato ilustrowana archiwalnymi 

 25 Film pozyskano z Muzeum Holokaustu (United States Holocaust Memorial Museum) w Wa-
szyngtonie w USA. Jest on obecnie dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=l3m 
iFmU2-Jg&t=579s, data odczytu: 20.07.2017.
 26 Teatr wraz z kurtyną został w 1945 roku zniszczony przez żołnierzy Armii Czerwonej.

https://www.youtube.com/watch?v=l3miFmU2-Jg&t=579s
https://www.youtube.com/watch?v=l3miFmU2-Jg&t=579s
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zdjęciami zawiera także podstawową bibliografię tematu. To pierwsze po 1945 roku 
książkowe opracowanie tego zagadnienia ukazujące się w Polsce. 

Wernisaż wystawy odbył się w ramach tzw. Dnia schönwaldzkiego, kiedy to 
do Gliwic przybyli z Niemiec byli schönwaldzianie i ich potomkowie. Ich liczny 
udział w uroczystościach, uświetniony tradycyjnymi strojami, świadczył o zna-
czeniu tego wydarzenia. W ramach oprawy wernisażu odbył się koncert pieśni 
w mowie schönwaldzkiej w wykonaniu chóru Arbeitskreis Schönwald, zarówno 
pieśni tradycyjnych, jak i nowych, powstałych w okresie powojennym jako wynik 
tęsknoty za rodzinnymi stronami. Ponadto Magdalena Botschek, była mieszkanka 
Schönwaldu, zaprezentowała technikę tworzenia unikatowych haftów, z jakich 
w latach 30. XX wieku słynęła miejscowość, a potomek schönwaldzian, historyk 
niemiecki Sebastian Grois przedstawił wykład o historii wsi zapisanej w nazwi-
skach i przydomkach jej mieszkańców.

O międzynarodowym znaczeniu wystawy świadczy jej późniejsza prezentacja 
w Muzeum Górnośląskim (Oberschlesisches Landesmuseum) w Ratingen w Niem-
czech w 2014 roku. Za projekt Schönwald – wieś z przeszłości zostałam uhonorowana 
w 2014 roku Nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury.

* * *

Zaprezentowane powyżej projekty w ramach cyklu Wielokulturowość Gliwic w zna-
czący sposób wpłynęły na lokalne środowisko. Etnograficzne poszukiwania 
kontekstów kulturowych do poszczególnych projektów wymagały kontaktów 
z przedstawicielami poszczególnych społeczności, poznania nie tylko ich hi-
storii i stanu aktualnego, ale także zasobów kulturowych, widzenia świata itp. 
Działania te pokazywały niezbadane i nieopisane wcześniej wątki z przeszłości 
i teraźniejszości Gliwic, a także spowodowały nawiązanie więzi, które pozostały 
na dłużej, oraz mocno zaktywizowały lokalne środowisko do dalszego odkrywania 
i pielęgnowania tego typu niematerialnego dziedzictwa przeszłości. Wyrazem 
tego są liczne wydarzenia odbywające się w Gliwicach w ostatnich latach, takie 
jak coroczne Dni Kultury Ormiańskiej, organizowane przez Związek Ormian 
w Polsce, oprowadzania szlakami Żydów lub ewangelików gliwickich organizo-
wane przez różne środowiska i wiele innych wydarzeń27.

Jednak najważniejszym wynikiem jednego z wymienionych projektów było 
zaangażowanie się wielu środowisk społecznych oraz gliwickiego Muzeum w rato-

 27 W nurcie wielokulturowości Gliwic mieszczą się także Wieczory z Romami, organizowane 
przez Stowarzyszenie Romów w Gliwicach, choć w gliwickim Muzeum projekt poświęcony Romom 
nie został jak na razie zrealizowany.
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wanie i renowację dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego w Gliwicach28. 
Trwający w latach 2012–2016 remont budynku, sfinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice, doprowadził do uratowania obiektu i przywrócenia mu dawnej świetno-
ści29. Od stycznia 2016 roku działa w nim nowy oddział Muzeum – Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich, którego zadaniem jest nie tylko badanie i prezentowanie 
społeczności żydowskiej w tym regionie, ale także pokazywanie wielokulturowości 
tych ziem i podejmowanie działań na rzecz tolerancji. W oddziale tym zrealizo-
wana zostanie w najbliższym czasie wystawa stała Żydzi na Górnym Śląsku.

Poza projektem Wielokulturowość Gliwic Muzeum w Gliwicach przez ostatnie 
dziesięciolecia podejmuje szereg inicjatyw pokrewnych tym zagadnieniom. Od 
2003 r. realizuje Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, w ramach których także 
podejmowane były zagadnienia różnorodności i tolerancji, m.in. oprowadzano po 
obiektach i miejscach pamięci związanych z różnymi społecznościami i kultu-
rami. Zagadnienia te są prezentowane na stałej wystawie historycznej w Zamku 
Piastowskim30. Ponadto wydawane były tematyczne publikacje i realizowane 
liczne wykłady i spotkania związane z wielokulturowością regionu.

Na zakończenie ponownie chcę zwrócić uwagę na zagadnienie bycia etno-
grafem w muzeum regionalnym. 

Przedstawione powyżej projekty badawcze i wystawiennicze wymagały 
badań zarówno typowo etnograficznych, jak i typowo historycznych, takich jak 
poszukiwania archiwalne, praca ze starymi dokumentami itp. Praca w muzeum 
regionalnym, będącym najczęściej muzeum wielodziałowym, znacząco wpływa 
na badania oraz działania wystawiennicze i popularyzatorskie zatrudnionych 
tam osób, przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki. W codziennych kon-
taktach przekazują oni sobie nawzajem odmienne spojrzenia na podejmowane 
zagadnienia oraz metody badawcze i interpretacyjne, typowe dla poszczególnych 
dziedzin nauki. Takie współdziałanie znacząco poszerza perspektywy badawcze 
i wzbogaca realizowane projekty.

 28 W ratowanie budynku zaangażowana byłam jako prezes Stowarzyszenia „Pamięć-Zikaron” 
wspomnianego powyżej, a w latach 2013–2016 byłam pełnomocnikiem dyrektora Muzeum do 
spraw rewitalizacji tego obiektu. W ramach tych prac opracowałam, wraz z innymi osobami, kon-
cepcję zagospodarowania i przyszłego funkcjonowania nowego oddziału Muzeum oraz scenariusz 
wystawy stałej Żydzi na Górnym Śląsku.
 29 Za rewitalizację obiektu i stworzenie nowego oddziału Muzeum w Gliwicach zostało uhono-
rowane wyróżnieniem w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2016 Sybilla w dziedzinie: kon-
serwacja i ochrona dziedzictwa kultury.
 30 Wystawa Gliwice – miasto wielu kultur – kurator: Damian Recław, Monika Michnik, Bożena 
Kubit; oprawa plastyczna: Piotr Gara; termin: 2008–nadal; miejsce: Muzeum w Gliwicach – Za-
mek Piastowski.
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Uogólniając: etnografia to – jak nauczał prof. Czesław Robotycki – nauka 
marginesów, nie tylko w znaczeniu podmiotu badań, czyli różnych społeczności 
będących poza głównym nurtem kulturowym. Można ją uważać za naukę margi-
nesów także dlatego, że działa na marginesach innych nauk humanistycznych, 
czerpiąc z nich i wykorzystując ich zasoby i metody badawcze. Takie działania, 
mieszczące się w popularnym obecnie nurcie badań interdyscyplinarnych, po-
szerzają znacznie perspektywy badawcze i prowadzą do ciekawych wyników.

Badanie nurtu wielokulturowości miasta lub regionu wymaga takiej posze-
rzonej perspektywy badawczej, łączenia metod badań typowo historycznych, 
jak np. poszukiwania archiwalne, z typowo etnograficznymi, jak np. wywiady. 
Działania takie, prowadzone „na marginesach” różnych nauk humanistycznych, 
wnoszą dodatkowe wartości i przynoszą ciekawe wyniki.

Projekt Wielokulturowość Gliwic będzie – mam nadzieję – kontynuowany. 
Tematów badawczych jest nadal dużo, a bohaterami projektu będą ci wszyscy, 
którzy przyczynili się do rozwoju miasta i wpłynęli na jego zróżnicowanie i róż-
norodność, niezależnie od narodowości, pochodzenia i wyznawanej religii.
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Ethnographer in the City. The Multiculturalism Project  
in the Museum in Gliwice

Discovering local cultural heritage is one of the main tasks of regional museums. After the 
changes of the late twentieth century, it became possible to test and offer many previously 
unspoken aspects of the past and the present, including those related to minorities and 
multiculturalism. Since 2001, the Museum in Gliwice has been carrying out an original 
cycle on multiculturalism of the city and of the region. Within the cycle there have been 
launched the following projects: Gliwice Armenians (2001), Evangelicals in Gliwice (2003), The 
Jews of Gliwice (2005), Gliwice Kresowianie (pre-war population of the Eastern Poland) (2011), 
Schönwald – the Village of the Past (2013). These activities included research programs, ex-
hibitions, publications, and also conferences, shows, meetings, etc. Each of these projects is 
briefly described. In conclusion, I want to emphasize the importance of cooperation of the 
museum ethnographer in the multi department museum with representatives of other 
humanities, and the impact of such projects on the local community.

Keywords: multiculturalism, Museum in Gliwice, exhibitions
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Muzea w sieci zobowiązań.  
Próba zdiagnozowania problemów1

Od kilkunastu lat, jako bezstronny obserwator przyglądam się działaniom 
polskich muzeów posiadających zbiory z zakresu etnografii. Cieszą mnie 
sukcesy kolegów, przyznawane nagrody i wzrost frekwencji, ale jedno-

cześnie obserwuję pewne sytuacje i działania, które budzą mój szczery niepokój. 
Dotyczy to zarówno tematyki i sposobu realizacji wystaw jak podejmowania 
innych działań popularyzacyjnych.

Od zawsze muzea były uwikłane w rozmaite sieci znaczeń, jak to bardzo trafnie 
ujęła w swojej książce Katarzyna Barańska [Barańska 2013]. Owe powiązania były 
i są nadal bardzo istotne i ważne, bo nie tylko wypływają z istoty i misji muzeum, 
ale mają moc inicjowania jej zmian. Autorka wydzieliła kilka obszarów, w których 
muzeum realizuje rozmaite funkcje. Wymienia pośród nich kolekcjonowanie 
artefaktów, przechowywanie i przekazywanie pamięci, podkreśla rolę muzeum 
jako miejsca spotkań i dyskusji osób, które je tworzą, z osobami, które z nich 
korzystają, zwraca uwagę na rolę muzeum jako znaku, jako instytucji nadającej 
konkretne, odbierane przez publiczność komunikaty. Zwraca też uwagę na fakt, 
że muzea to społeczności. I to zarówno te wewnętrzne, składające się z osób sta-
nowiących tzw. załogę: dyrekcję, kadrę merytoryczną, obsługę techniczną itd., 
ale także niezwykle ważną społeczność, w której muzeum działa. I nie są to, jakby 

 1 Z racji swojej specjalizacji i doświadczenia zawodowego, swoje rozważania opieram na prze-
myśleniach dotyczących muzealnictwa regionalnego i etnograficznego.
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się na pierwszy rzut oka mogło wydawać, tylko goście muzealni, stowarzyszenia 
przyjaciół muzeum czy też instytucje, z którymi muzeum współpracuje, ale także 
cały system związany z zarządzaniem muzeum: jego podległości oraz powiązania 
finansowe i organizacyjne.

Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania tych powiązań i uzależnień 
muzeum, które w mojej opinii mogą być dla niego zagrożeniem, a mimo pozornej 
„normalności” mogą prowadzić do opacznej interpretacji stawianych mu zadań 
i nowych trendów w jego działalności.

Ustawa o muzeach dość precyzyjnie uściśla istotę działań tej instytucji 
podając jej definicję2:

Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie 
zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr natu-
ralnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze mate-
rialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach 
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości 
historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie 
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzysta-
nia ze zgromadzonych zbiorów3. 

Wielokrotnie w swoich opracowaniach [Nadolska-Styczyńska 2011: 450–451; 2014: 
28–36] dawałam wyraz wynikającemu z doświadczenia przekonaniu, że każde 
muzeum ma trzy podstawowe sfery działań: kolekcjonowanie, działania naukowe 
i upowszechnianie wiedzy powiązanej z charakterem zbioru. Jeśli jednak oprzemy się 
na ustawowej wersji definicji muzeum, to przeczytamy o przekazywaniu wartości, 
o kształtowaniu wrażliwości estetycznej i potrzeby rozwoju, poznawania świata 
itd. Elementy te, nieco inaczej sformułowane, odnajdujemy także w ustawie z roku 
1962 [Ustawa 1962]. Jak widać, treści te były i są ważne, a doskonale mieszczą się 
w trzech wymienionych zadaniach muzeum. I słusznie, bowiem każda edukacja, 
a zatem także edukacja muzealna, to nie tylko systematyczne przekazywanie wiedzy, 
ale również kształtowanie postaw i przekazywanie określonych wartości. Istotne 
jest to, że owe trzy wymienione wcześniej elementy są integralnie ze sobą powią-
zane i powinny być realizowane proporcjonalnie, to znaczy zgodnie z logicznym 
następstwem funkcji. Muzeum odróżnia od innych instytucji kultury posiadanie 
kolekcji zabytków, jej zabezpieczanie i naukowe opracowywanie. Natomiast upo-
wszechnianie wiedzy, połączone z wymienionymi powyżej zadaniami, które można 

 2 Wszystkim muzealnikom jest ta definicja oczywiście dobrze znana, ale jej przytoczenie po-
zwoli uporządkować dalsze rozważania.
 3 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. Ustaw, 1997, nr 5, poz. 24 z dalszymi zmia-
nami [Włodarski; Zeidler 2008: 209].
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nazwać roboczo „funkcją wychowawczą muzeum” jest ściśle powiązane z dwoma 
wspomnianymi poprzednio [I Kongres 2015: 277–278]4. Stanowi ich wypadkową 
i jest ich efektem.

Jeśli jednak przyjrzymy się dalszym punktom ustawy, to zobaczymy, że bardzo 
istotne stają się pewne dodatkowe cele działalności muzeów. Szczególnie wiele 
dyskusji wśród muzealników wzbudziło poszerzenie ustawowego paragrafu 25 i jego 
punktu 7 – „prowadzenie działalności edukacyjnej” o punkt 7a, czyli „popieranie 
i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę”. Wydawać 
by się mogło, że uprawomocnienie organizowania przez muzea koncertów, spo-
tkań autorskich, spektakli teatralnych i muzycznych, majówek i innych tego typu 
działań, niewątpliwie do jakiegoś stopnia usankcjonowało stan istniejący, bo 
wiele muzeów, od lat traktowało tego typu „imprezy”, zwane zresztą potocznie, 
niestety dość często, „iwentami”, jako sposób zdobywania środków na działalność 
merytoryczną6. Ustawa jedynie zalegalizowała te praktyki prawnie. Jednak upra-
womocnienie tych działań, połączone z dodanymi do ustawy w roku 20167 moż-
liwościami łączenia muzeów z innymi instytucjami o podobnych celach, zgodnie 
z najgorszymi przewidywaniami wywołało próby zamiany muzeów w domy kultury, 
lub narzucania muzeom działań, które z natury rzeczy winny być realizowane 
przez te inne instytucje. Pewne zabezpieczenie przed błędnymi decyzjami w tym 
zakresie daje drugi punkt paragrafu 5a, wymagający w tej sprawie opinii Rady do 
spraw Muzeów, niemniej jednak takie pomysły istnieją i jest obawa, że prędzej czy 
później pojawi się precedens. 

W efekcie mamy muzea, które kilka razy do roku organizują Noce Muzeów, 
warsztaty niezwiązane z kolekcjami, wystawami, czy ogólnie z reprezentowaną 
dyscypliną, kiermasze okolicznościowe, spotkania imieninowe i urodzinowe dla 

 4 Motyw ten znalazł się w uchwale nr 1 Kongresu Muzealników Polskich. 
 5 Dotyczącym sposobów realizacji celów określonych w paragrafie 1.
 6 O niedofinansowaniu muzeów, bez względu na ich podległość mowa jest już od lat i to bez 
żadnego skutku. Porównaj chociażby [Borusiewicz 1994; Folga-Januszewska 2008 http://www.kon 
greskultury.pl/library/File/rap.muzea/red_folga_muzea.pdf; data odczytu 31.X.2018]. O okoliczno-
ściach „wymuszania” osiągania przez muzea dochodów, które staje się „wręcz warunkiem ich prze-
trwania”, pisze także Michał Niezabitowski [Niezabitowski 2015: 41]. Problem znalazł nawet odbicie 
w uchwale nr 2: O zasadach bezpieczeństwa ekonomicznego muzeum [I Kongres... 2015: 279].
 7 Nowelizacja z dnia 1. 08. 2016 roku uwzględniła paragraf 5a: 1. Muzeum może być łączone 
z innymi instytucjami kultury działającymi na podstawie przepisów o organizowaniu działalności kul-
turalnej, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. 2. Połą-
czenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę do Spraw 
Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, zwaną dalej „Radą do Spraw Muzeów”. Poprzednia wersja mó-
wiła jedynie o łączeniu placówek muzealnych. Porównaj: [https://www.lexlege.pl/ustawa-o-muze 
ach/#ustawa-o-muzeach/; data odczytu: 31.10.2018] Poprzednia wersja mówiła jedynie o łączeniu 
placówek muzealnych.

http://www.kongreskultury.pl/library/File/rap.muzea/red_folga_muzea.pdf
http://www.kongreskultury.pl/library/File/rap.muzea/red_folga_muzea.pdf
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-muzeach/#ustawa-o-muzeach/
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-muzeach/#ustawa-o-muzeach/
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dzieci, a nawet bankiety dla wybranych państwowych i prywatnych instytucji8. 
W konsekwencji bezskutecznie kilkakrotnie próbowałam koledze pokazać zbiory 
jednego z łódzkich muzeów. Za każdym razem z jakiś powodów wystawy były 
nieczynne. Jest to pokłosie traktowania muzeów jak placówek, które utrzymują 
się z własnych dochodów, czyli organizator zabezpiecza zaledwie część po-
trzebnych funduszy, a resztę jednostki muszą sobie „wypracować”. Co prawda 
traktowanie muzeów jako przedsiębiorstwa nie jest niczym nowym ale Gerald 
Matt w swoim opracowaniu Muzeum jako przedsiębiorstwo, wyraźnie wskazuje 
na konieczność zachowania charakteru działalności instytucji jako priorytetu 
[Matt 2006: 39]. 

Obowiązujące, tak dawne jak i nowe przepisy, powodowały i nadal powodują 
także konieczność przyjmowania przez Muzea wystaw czasowych, często o cha-
rakterze planszowym lub „posterowym”, narzucanych przez organizatora, a nie-
związanych, albo słabo powiązanych merytorycznie z działaniami Muzeum. Zdarza 
się też niestety, że mają one bardzo niski poziom naukowy i artystyczny. Ponadto, 
brak funduszy na własne wystawy powoduje chętne przyjmowanie gotowych, „ob-
jazdowych” wystaw czasowych, często fotograficznych, które nie zawsze w pełni 
odpowiadają poziomem merytorycznym placówkom muzealnym, które przynajmniej 
w założeniu ustawy powinny „kształtować wrażliwość poznawczą i estetyczną”. 
Są często przysłowiową „zatkaj dziurą” czy też rakiem na bezrybiu.

Zadałam sobie zatem pytanie: Czy takie powinny być muzea XXI wieku? Na 
początku lat 2000 przetoczyła się w Polsce przez łamy czasopism i konferencje 
ostra dyskusja dotycząca wizji muzeów XXI wieku i realizacji polskiej wersji zasad 
Nowej Muzeologii9. Nadal zastanawiamy się nad istotą muzeum etnograficznego, 
tego, co powinno ono w czasach ponowoczesności zbierać, jak realizować nowe 
trendy i stosować wytyczne najnowszych osiągnięć humanistyki, czerpiąc z no-
wych metod i zakresów badawczych. Staramy się też, na swój środkowoeuropejski 
sposób realizować zasady Nowej Muzeologii.

Przypomnijmy zatem w wielkim skrócie główne jej tezy:
W nowym muzeum podstawą poznania powinno być przeżycie i interakcja, 1. 
a nie bierne odbieranie wizji i interpretacji twórców ekspozycji.

 8 Wystarczy porównać propozycje zajęć i spotkań realizowanych przez rozmaite muzea: 
[http://www.muzeum-lodz.pl/pl/palac-poznaskich/wynajem-wntrz; data odczytu 31.X.2018; http:// 
lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,18390642,palac-poznanskiego,,5.html; data odczytu 31.10. 2018; 
http://www.muzeum.torun.pl/aktualnosc-4-192-informator_edukacyjny_muzeum_okregowego.html; 
data odczytu 31.10.2018].
 9 Literatura dotycząca tego zagadnienia jest bardzo duża. Porównaj między innymi: [Vergo 
2005: 313-334; Szczerski 2005: 335- 344; Bal 2005: 345- 368; Zając 2005: s. 369 – 378.] Porównaj 
także: [Van Mensch, Meijer Van Mensch 2011].

http://www.muzeum-lodz.pl/pl/palac-poznaskich/wynajem-wntrz
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,18390642,palac-poznanskiego,,5.html
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,18390642,palac-poznanskiego,,5.html
http://www.muzeum.torun.pl/aktualnosc-4-192-informator_edukacyjny_muzeum_okregowego.html
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Wystawa winna być podstawą i punktem wyjścia do dyskusji autora z wi-2. 
dzem, który powinien zacząć relatywizować swoją wiedzę.
Ekspozycje muzealne nie powinny skupiać się wyłącznie na historii. Winny 3. 
częściej i szerzej poruszać tematykę współczesności.
Wystawa powinna być dziełem autorskim, spójnym merytorycznie i arty-4. 
stycznie.
Standardem winno być uznanie konieczności utrzymywania stałych kontak-5. 
tów z publicznością i badanie jej reakcji oraz potrzeb, a nawet dopuszczanie 
do współtworzenia wybranych działań, a także sposobu zarządzania czy 
polityki merytorycznej muzeum.
Konieczność zachowania przez pracowników muzealnych swoistego bez-6. 
piecznego dystansu do własnych poczynań, w celu ułatwienia im zarówno 
analizy samokrytycznej własnych działań jak zmiany poczynań i przy-
zwyczajeń.
Działania muzeów powinny szanować prawa depozytariuszy treści i ko-7. 
lekcji przechowywanych w zbiorach muzeum.
Działania wystawiennicze powinny mieć charakter zarówno kontekstowy 8. 
jak estetyczny10.

Oczywiście, wytyczne te są od lat, w rozmaitym stopniu, realizowane przez polskie 
muzea. Czy jednak zawsze i całkowicie zgodnie z pierwotnymi intencjami?

Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, dotyczy depozytariuszy zbiorów 
i zarzutów dotyczących kolonialnych korzeni nie tylko pozaeuropejskich kolek-
cji11. Europejskie problemy z uchodźcami, spowodowały wyraźnie zahamowanie 
zainteresowań kolekcjonerstwem i wystawiennictwem dotyczącym kultur innych 
kontynentów. Zamiast rozważać, w jaki sposób można te zbiory wykorzystać dla 
wychowania w atmosferze i ideach dialogu międzykulturowego, niektóre muzea 
wybrały częstokroć drogę najprostszą, czyli unikanie problemu12. Wydaje się to 
być zresztą zgodne z ogólnymi tendencjami przemian w humanistyce: w miejsce 
badań nad różnorodnością i dialogiem międzykulturowym dominować zaczęły 
studia ściśle historyczne, etniczne i tożsamościowe13. Cóż. Znak czasu. Jest to też 
dowodem na rozwój humanistyki i przemiany jej zainteresowań. W efekcie jednak, 
wiele pięknych, ciekawych i z trudem zdobywanych kolekcji leży zapomnianych 

 10 Szerzej te zasady w odniesieniu do muzealnictwa etnograficznego omawiam w pracy: [Na-
dolska-Styczyńska 2011: 386–387].
 11 W literaturze mowa jest na przykład także o polskim kolonializmie na Ukrainie.
 12 Pisałam o tym w roku ubiegłym [Nadolska-Styczyńska 2017:108–130].
 13 Na tę prawidłowość zwrócił już uwagę podczas kilku spotkań naukowych prof. dr hab. Alek-
sander Posern-Zieliński.
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w magazynach. Na szczęście nie dotyczy to wszystkich muzeów14. Na szczęście, 
stosowanym rozwiązaniem salomonowym bywa wyraźne, zgodne z nowymi 
paradygmatami, odrodzenie zainteresowań polskim poznawaniem świata15.

Kolejnym, ważnym elementem Nowej Muzeologii powszechnie wprowadzanym 
w naszych muzeach jest zasada partycypacji. Muzea już nie narzucają swojej wizji 
świata nieświadomym i uległym widzom16, nie starają się pokazać „podstawowych 
wiadomości”, a tym bardziej „całościowego obrazu” kultury grupy X czy Y, bo 
wiadomo, że w muzealnych warunkach zrobić się tego nie uda. Tworzy się coraz 
częściej wystawy problemowe, wymagające od widza „wejścia” w wizję autora 
ekspozycji, poszukiwania odpowiedzi na stawiane przez prezentację pytania, pod-
jęcia z nim dialogu lub nawet dyskusji17. Czasami koncepcja merytoryczna celowo 
ogranicza strefę informacyjną, edukacyjną ekspozycji18, kierując widza w dokładnie 
wyselekcjonowane sfery poznania, co niewątpliwie wpływa na skupienie uwagi na 
kluczowych zdaniem autora ekspozycji zagadnieniach, zostawiając jednocześnie 
pole dla wyobraźni i osobistych interpretacji gości muzealnych19. 

Według Katarzyny Barańskiej, muzeum powinno być po trochu świątynią, 
a po trochu forum dyskusji [Barańska 2013: 111–133]. Czy nasze muzea są świą-
tynią? Dla niektórych widzów jeszcze tak, a wizyta w nich, to coś wyjątkowego. 
Ale nie jest tych osób wiele. I nie ma w tym niczego niezwykłego. Większość Po-
laków nie chadza przecież co tydzień do któregoś z krajowych muzeów. Znacznie 
częściej odwiedzamy muzea w innym mieście czy wręcz za granicą kraju. Częściej 
„cudze” niż „własne” wystawy. Mnie bardziej niepokoją zakresy i efekty owych 
wspomnianych dyskusji20. Z założenia, miało to polegać na dokładnym słuchaniu 

 14 Wyjątkiem chwalebnym jest na przykład Muzeum Narodowe w Szczecinie, gdzie w ostatnich 
latach zrealizowano kilka ciekawych wystaw o tematyce afrykanistycznej, czy wciąż aktywne Mu-
zeum Azji i Pacyfiku.
 15 Porównaj między innymi wystawy stałe w Muzeum Miejskim w Żorach kilka wystaw zreali-
zowanych ostatnio w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, a poświęconych pol-
skim badaczom Afryki.
 16 Był to jeden z podstawowych zarzutów stawianych tradycyjnemu muzealnictwu.
 17 Przykładem takiej wystawy była między innymi ekspozycja z roku 2016: Biały? Czarny? 
Czerwony? O symbolice kolorów w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
 18 Taką koncepcję przyjęła między innymi dr Joanna Borucka-Piech – autorka ekspozycji Utra-
cone- Odzyskane. Zbiory pozaeuropejskie w przedwojennej kolekcji Miejskiego Muzeum Etnograficzne-
go w Łodzi w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Na ekspozycji dotyczącej obiek-
tów pozaeuropejskich komentarze dotyczyły głównie dziejów kolekcji. Informacje merytoryczne 
dotyczące poszczególnych zabytków były nieliczne.
 19 Jednak w przypadku obiektów pochodzących z całkowicie albo w znacznym stopniu niezna-
nych kultur, jest to moim zdaniem mocno dyskusyjne rozwiązanie.
 20 Na praktyki celowego „pozorowania debaty i markowania transparentności” zwraca w od-
niesieniu do instytucji kultury niebędących muzeami zwracają uwagę autorzy opracowania Efekt 
Bilbao/kult cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce [Efekt...: 2018]. Czytamy między innymi: [...] 
zdarza się, że retoryka partycypacji służy instytucji do legitymizacji braku zmian lub maskowania pro-



Muzea w sieci zobowiązań. Próba zdiagnozowania problemów 217

widza: tego, co ludzi do muzeów przyciąga i co ich zraża oraz na podejmowanie 
dialogu, czasem dyskusji z ich wiedzą, potrzebami, zachwytami, czy krytyką. 
Niestety u nas przyjęło to w wielu przypadkach formę dostosowywania się do 
tych najczęstszych, powszechnych rzec by można oczekiwań. Muzea stały się 
elementem kultury popularnej. Oczywistością jest twierdzenie, że placówki te 
powinny być dla ludzi, czyli wychodzić na przeciw ich zainteresowaniom. Ale 
zarówno efekty takiej postawy jak drogi do nich prowadzące często odbiegają 
od ideału. Należy sobie zadać pytanie: Skąd wzięły się mody na niezliczone, 
powtarzane kilka razy w roku Noce Muzeów, rekonstrukcje historyczne, multi-
media i najnowsze, chociaż czasem zupełnie zbędne urządzenia elektroniczne 
w ekspozycjach? Osobiście jestem zdania, że umieszczanie na wystawach gier 
planszowych, komputerowych itp. często, zamiast przyciągać dzieci i młodzież 
do muzeów i na wystawy, odwraca ich uwagę od innych, mniej rozrywkowych, 
nieco trudniejszych w odbiorze, ale za to bardziej edukacyjnych elementów eks-
pozycji, a przede wszystkim od prezentowanych zabytków. Zamieniamy myślenie 
i poszukiwania własnych rozwiązań na rozrywkę i kulturę obrazków. Sami my-
limy muzea z domami kultury, w których na pierwszym miejscu jest rozrywka, 
a edukacja w drugim, albo trzecim szeregu21.

Warto sobie jednak zadać pytanie, czy powyższe działania są efektem dosto-
sowywania się do wyników prowadzonych badań nad publicznością muzealną? 
A może jedynie konsekwencją podejścia populistycznego i zwykłych obserwacji 
frekwencyjnych efektów działalności? Od wielu już lat ilość zwiedzających jest 
nieomalże jedynym miernikiem sukcesu muzeum. I to jest głównym ich proble-
mem. Nie jest ważne bowiem, co się robi, żeby tę frekwencję wypracować. Także 
ten problem był szeroko dyskutowany podczas Kongresu. O dominacji kryteriów 
ilościowych, przyczynach i następstwach tego stanu rzeczy pisał w podsumowaniu 
dyskusji jednego z paneli Antoni Bartosz [Bartosz 2015: 73–80]

Katarzyna Barańska, w jednym ze swoich artykułów podkreśla: Nowoczesne 
muzeum, działające w demokratycznym społeczeństwie, przestało być już projektem 
elit (społecznych i politycznych) i jako takie powinno służyć wszystkim grupom. Nie 

blemów z finansowaniem (np. przenoszenie odpowiedzialności z mecenatu państwowego na poziom 
lokalny). [Efekt... : 80). Czytamy także: Zanim jednak instytucja usiądzie z widzem do jednego stołu, 
widz ten musi zostać dokształcony, a to już wymaga odgórnego (mikro)zarządzania. [Efekt...:79]. Jak 
widać, nie tylko we mnie sposoby wprowadzania w polskich instytucjach kultury (a muzea są do 
nich przecież zaliczane) zasad partycypacji budzą szczery niepokój.
 21 Absolutnie niczego nie ujmuję domom kultury. Sama przepracowałam w takich placówkach 
5 lat i do dzisiaj z nimi ściśle współpracuję, doceniając ich wkład w rozwój kulturalny kraju i roda-
ków. Ale nie należy tych instytucji utożsamiać z muzeami (i odwrotnie), bowiem mają one abso-
lutnie inne cele działalności i misje.
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oznacza to bynajmniej, że muzeum ma zbanalizować swoje działania, że stać się 
ma miejscem, gdzie łatwo, przyjemnie i bez stresu spędza się czas wolny od pracy, 
zakupów i telewizji. Przeciwnie, muzeum jest wszak miejscem tauzeryzacji, czyli 
skarbcem.[...] [Barańska 2011: 15]

Niestety ten niechciany „ludyczny” obraz staje się często codziennością naszych 
placówek muzealnych, a ich propozycja wyłącznie „lekka, łatwa i przyjemna”22. 
Problem ten nie jest oczywiście nowy. O obawach związanych z disneylandyzacją 
mówił już Jean Claire zwracając uwagę na błędne rozumienie nowych trendów 
muzeologicznych i wynikające z nich zagrożenia [Claire 2009: 50,51,67 i inne].

Kolejna sprawa, która niepokoi mnie równie mocno, to problem narzuca-
nia pewnych działań muzeom przez dość często zmieniane w ostatnich latach 
władze. Dotyczy to między innymi dyrektorów instytucji, którzy często zostają 
nimi w efekcie rozmaitych politycznych, a nie merytorycznych zawirowań i nie 
mają pojęcia o muzeach i specyfice ich działań, czego efekty są tragiczne. Muzea 
tracą swoją tożsamość na rzecz placówki o mieszanym profilu. Zabytki zaczynają 
przeszkadzać, badania naukowe stają się zbędne, albo przeciwnie – dominujące, 
na bezwzględny plan pierwszy wysuwa się współpraca ze szkołami, a pozostałe 
zadania są spychane na margines itp. Zdarza się także, że władze albo skupiają 
się na nic niewnoszących merytorycznie reorganizacjach, wprowadzając niemal 
korporacyjne obyczaje, które tylko pozorują działania zgodne z misją, albo skupiają 
się na zdobywaniu funduszy, na wspomniane, popularne, czysto rozrywkowe dzia-
łania, zapominając o konieczności zapewnienia zabytkom właściwych warunków 
przechowywania czy konserwacji. Podobnie destrukcyjne bywają także działania 
tzw. organizatorów, wymuszających na muzeach aktywności mające niewiele 
wspólnego z ich statutowymi działaniami, bo skupiające się przede wszystkim na 
„iwentach”, nic niewnoszących do wiedzy i rozwoju muzeum, ale za to przynoszą-
cych dochody i zwiększających ilości osób, które muzea odwiedzają. Zdarza się, 
że, szczególnie w małych miejscowościach, spotkania te bywają wykorzystywane 
przez miejscowych polityków, jako sposób na prezentację własnej osoby23. 

Często, ta „troska” organizatora podlega swoistym modom. Na przykład od kilku 
lat obserwujemy wymuszanie na muzeach realizacji niemiłosiernie rozbudowanej, 
wręcz rozdmuchanej edukacji, przy jednoczesnym ograniczaniu pozostałych ich 
funkcji24. Powszechne stało się także lekceważenie wiedzy i dorobku muzealników 

 22 Określenie to stosował w swoich wystąpieniach Lucjan Kydryński w odniesieniu do muzyki 
rozrywkowej. Niestety dla niektórych współczesnych decydentów hasło to jest nadal wykładnią 
dobrej działalności kulturalnej.
 23 Muzealnicy mówili już o tym głośno przed 10 laty [Nadolska-Styczyńska 2011: 434].
 24 Problem edukacji muzealnej, jej zakresów i roli był szeroko dyskutowany podczas wspo-
mnianego Kongresu Muzealników w Łodzi [Szeląg 2015: 203–212]
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nieco starszej generacji, zwalnianych, wymienianych na osoby pozbawione tak 
wiedzy jak doświadczenia muzealnego. Cóż. Pracownikami niekompetentnymi 
łatwiej rządzić autokratycznie. Nie stwarzają problemów merytorycznych, bo 
nie widzą ani potrzeb, ani błędów i zagrożeń w podejmowanych działaniach. 
W efekcie rośnie pokolenie młodych muzealników, którzy nie utożsamiają się ze 
swoją pracą, traktując pracę w muzeum jako przejściowy etap kariery albo mylą 
muzeum z instytutem naukowym. Absolutnie nie jestem przeciwna prowadzeniu 
przez muzea badań naukowych. Wręcz przeciwnie. Dawałam temu wyraz w kilku 
swoich tekstach, podkreślając fakt, że tak prace terenowe jak opracowywanie 
naukowe kolekcji jest jak najbardziej autorską praca badawczą. Jednak także 
w tym względzie musimy pamiętać o wspomnianej już kilka razy konieczności 
zachowania równowagi zadań stawianych muzeom [Nadolska-Styczyńska 2011: 
233–270; 2014].

Kolejnym, ważnym w mojej opinii pytaniem dotyczącym partycypacji, jest 
stopień zainteresowania muzeów współpracą ze stowarzyszeniami naukowymi, 
kulturalnymi czy społecznymi, działającymi w najbliższym otoczeniu placówki, 
a także instytucjami sprawującymi nad nimi opiekę. Myślę tutaj o Kołach Gospo-
dyń Wiejskich, instrumentalistach, zespołach śpiewaczych itp. A w środowisku 
miejskim o stowarzyszeniach miłośników miasta, klubach seniora, uniwersyte-
tach III wieku itp. Myślę tu także o Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, Pol-
skim Towarzystwie Historycznym i wielu innych organizacjach pozarządowych 
o naukowym charakterze. Adresatem i współrealizatorem takich muzealnych 
działań winny być moim zdaniem także miejskie i regionalne instytucje kultury. 
Oczywiście w zakresie zgodnym z misją muzeum. Symptomatyczne, że temat 
ten spotkał się z zainteresowaniem uczestników I Kongresu Muzealników25. Jest 
to w moim odczuciu pole do bardzo interesujących działań. Od prowadzenia 
wspólnych projektów i badań naukowych, po warsztaty, spotkania autorskie, 
a nawet publikacje. Na szczęście na tym polu mamy liczne przykłady dobrej 
współpracy. Świetną egzemplifikacją takich działań był projekt „Rekonstrukcji 
łęczyckich chust kamelowych” z roku 2008. Skupił on specjalistów z Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Muzeum w Łęczycy. W efekcie 
odtworzono dawną, a zapomnianą technikę wykonania chusty, a aktywizując 
miejscową społeczność, przywrócono ten element ubioru, jako przykład łęczyc-
kiego wyrobu regionalnego. Bardzo dobrym przykładem takich poczynań jest 
także wieloletnia już, zakończona wieloma świetnymi rezultatami współpraca 

 25 Porównaj uchwałę nr 6: O potrzebie wypracowania zasad wspierania zadań muzeum przez 
działające w ich otoczeniu organizacje społeczne i osoby prywatne [I Kongres 2015: 287–288].
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Działu Tkanin i Stroju Ludowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi z Działem Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów Łódzkiego Domu 
Kultury. To w jej ramach powstał między innymi wieloletni już cykl projektów 
„Nie tylko petanka. W kręgu haftów regionalnych”, obejmujący rewitalizację 
dawnych technik i wzornictwa hafciarskiego w regionach otaczających Łódź. 
Przyjęły one postać warsztatów szkoleniowych i konkursów na zastosowanie 
dawnych sposobów i motywów hafciarskich oraz wystawy pokonkursowej re-
alizowanej w Łodzi, a następnie w kolejnych muzeach województwa. Ostatnim 
etapem całości jest realizowany aktualnie projekt opracowania wzornika haftów 
charakterystycznych dla tzw. Ziemi Łódzkiej.

Poza wymienionymi kwestiami, warto wspomnieć o innych ważkich proble-
mach, z którymi spotkałam się podczas moich obserwacji. Jednym z nich, bardzo 
niepokojącym moim zdaniem, jest też powszechny brak lub bierność podstawowych 
grup samorządowych w muzeach (m. in. kolegiów kustoszy). Ponadto pracownicy 
bywają niestety często zmuszani do organizowania wystaw „własnym sumptem”, 
bez rozsądnych dotacji, czyli bez obecności fachowej pomocy plastyka i porząd-
nych wydawnictw. A rozliczani są z liczby osób uczestniczących w spotkaniu czy 
z frekwencji na wystawie.

Rzadko mamy możliwość czytania tekstów dotyczących tych problemów. 
W czasopismach nie spotykamy także krytycznych recenzji wystaw. Szkoda, 
bowiem może wpłynęłyby one na poprawę sytuacji, wymuszając także na kierow-
nictwu skupienie się tak na merytorycznej jak na estetyczno-technicznej stronie 
prezentacji i zapewnienie na ich realizację odpowiednich funduszy. Jednocześnie, 
o czym także mówi się otwarcie w środowisku muzealników, brak jest dyskusji 
i krytycznych recenzji wystaw. Muzealnicy ich nie piszą, bo często żal im kole-
gów, którzy mimo włożonych w wystawę tygodni czy miesięcy pracy, zmuszeni 
naciskami kierownictwa placówki do wprowadzenia w projekcie zasadniczych 
zmian są zmartwieni, a czasem załamani ostatecznym efektem własnej ciężkiej 
pracy. Ostra, krytyczna recenzja, nie tylko mogłaby pogłębić ten stan, ale z dużym 
prawdopodobieństwem ściągnęłaby na tę osobę dodatkowe przykrości służbowe. 
Myślę, że do głosu dochodzić tutaj może także coś w rodzaju swoistej, błędnie 
pojmowanej, lojalności zawodowej. Przyczyn, dla których takich recenzji nie 
piszą osoby niezwiązane z muzealnictwem, jest zapewne wiele. Moim zdaniem 
głównym powodem jest fakt, że niewiele osób spoza „branży” odwiedza polskie 
muzea. Poza tym, generalnie, w naszych czasopismach niewiele jest polemik, 
także tych dotyczących pozamuzealnych publikacji.
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 Z drugiej strony, bywają przypadki, że muzea, nie doceniając własnych 
pracowników, a licząc na spektakularną, nowoczesną ekspozycję, zlecają opra-
cowanie scenariusza wystawy osobom utytułowanym, ale nieposiadającym do-
świadczenia muzeologicznego i nie dość mocno orientującym się w zakresach 
kolekcji, co w efekcie prowadzi do nieporozumień albo nawet do zaniechania 
realizacji wystawy. 

Trudno się także dziwić, że muzealnicy, nawet jeśli włączają się w dyskusje 
prowadzone podczas konferencji, nie mają odwagi oficjalnie, na łamach czaso-
pism krytykować organizatora czy własnego dyrektora, który notabene wyjąt-
kowo, w przypływie dobrego humoru zgodził się na opłacenie kosztów delegacji. 
Uczestniczyłam w bieżącym roku w kilku takich, bardzo szczerych i ważnych 
spotkaniach, które nie mogły zaowocować tomem pokonferencyjnym czy nawet 
publikowanym raportem, bo słuszne poglądy uczestników dyskusji nie mogły 
zostać opublikowane.

Zarazem podczas takich seminaryjnych czy konferencyjnych spotkań po-
ruszane są moim zdaniem bardzo istotne problemy. Warto je tu przytoczyć, bo 
świadczą o ich uświadamianiu przez środowisko. Dotyczą formy i możliwości 
dostosowania się muzeów do potrzeb środowiska, w którym działa; Prowadzenia 
badań nad publicznością – ich zakresów oraz znaczenia; Usytuowania muzeum 
w strukturach miejscowych władz i instytucji kultury; Współpracy muzeum 
ze stowarzyszeniami i środowiskiem mieszkańców w zakresie realizacji zadań 
partycypacyjnych oraz edukacyjnych. Oto kilka pytań, które często stają się za-
rzewiem żywiołowych dyskusji: Co jest istotą podejmowanych aktualnie działań 
muzealnych? Jakie mają cele i przez kogo są inicjowane? Czy dają się zauważyć 
tendencje dostosowywania działalności do poprawności politycznej i ustawiania 
problematyki pod aktualne tendencje dające możliwości pozyskania dodatko-
wych funduszy? Jakie są oczekiwania otoczenia (publiczności i organizatorów) 
w stosunku do muzeów? Czy muzea powinny z założenia dostosowywać się do 
potrzeb i oczekiwań publiczności, czy może winny raczej – zgodnie z zapisem 
definicji ustawowej i szerokiego rozumienia pojęcia edukacja – starać się kształ-
tować gusta i potrzeby środowiska? Jakie problemy stają na drodze muzeów do 
realizacji wytyczonych przez misję zadań i w jaki sposób należy je rozwiązywać? 
W jaki sposób polskie muzea dostosowują się do wymogów i wyzwań XXI wieku? 
Jak widać, pytania te pokrywają się także z moimi przemyśleniami i obawami, 
którym dałam wyraz w niniejszym tekście.

Wyłania się z tego opracowania obraz niewesoły, który oczywiście nie jest na 
szczęście w pełni prawdziwy. Tak muzealnicy, jak i muzeolodzy mamy świadomość 
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tego, co dobrego i bardzo dobrego dzieje się w naszych muzeach. Z radością witamy 
każdą udaną inicjatywę, także w zakresie działań partycypacyjnych. Znajduje 
to, oczywiście, wyraz w wypowiedziach i referatach. Prezentowane są w nich 
liczne przykłady dobrych praktyk i to zarówno w odniesieniu do wystawiennic-
twa, jak i do szerokiego spektrum działań popularyzatorskich, skupiających się 
na rozmaitych grupach wiekowych, od przedszkolaków i spotkań oświatowych 
przeznaczonych dla matek z małymi dziećmi, po wieczorki taneczne (oparte na 
przykład na muzyce etnicznej), czy tematyczne spotkania seniorów. Jednak – jak 
wynika z przedstawianych na wspomnianych spotkaniach prezentacji i wypowiedzi, 
owe dobre praktyki są w większości przypadków efektem pasji i zaangażowania 
pracowników działalności podstawowej – bez względu na ich stanowisko i zakresy 
obowiązków. Bazą jest ich inwencja, wytrwałość i zaangażowanie w podejmowa-
nie, opracowywanie i realizowanie projektów. Owe dobre praktyki dotyczą także 
współpracy z wybranymi stowarzyszeniami pozarządowymi, głównie z Polskim 
Towarzystwem Ludoznawczym26 i domami kultury.

Jak widać z powyższego, istnieją uzasadnione nadzieje na zmiany tego, co 
złe i podtrzymania tego, co w naszym muzealnictwie dobre. Na właściwe inter-
pretacje i realizacje nowych trendów muzeologicznych. W mojej opinii pierwszym 
krokiem być powinno stanowcze powiedzenie: nie – dla korporacyjnych zapędów 
kierownictwa jednostek; poszanowanie wiedzy i doświadczenia muzealników, 
troska o ich realizację zawodową; zapewnienie przekazu międzypokoleniowego 
wiedzy, fachowości i dobrych praktyk zawodowych oraz trzymanie się zasady, że 
dobrym edukatorem jest specjalista w zakresie konkretnej dyscypliny, posiadający 
uprawnienia pedagogiczne. Ponadto kierownictwo jednostki powinno składać się 
z osób kompetentnych, posiadających doświadczenie zawodowe w tym zakresie 
oraz dobrych menadżerów, którzy będą mieli szacunek dla naukowej dyscypliny 
muzeum i jego zasobów kolekcjonerskich i potrafią walczyć o prawa muzeów do 
proporcjonalnej realizacji wszystkich jego zadań. Wówczas jest nadzieja, że nasze 
muzea – etnograficzne, lokalne, regionalne czy miejskie będą muzeami XXI wieku, 
działającymi w oparciu o zasady merytoryczne i etyczne wypracowane przez Nową 
Muzeologię. Są to postulaty prawie oczywiste i dobrze znane, bo powtarzane od 
wielu lat27 w rozmaitych gronach i dziesiątkach publikacji. Miejmy nadzieję, że kiedyś 
wreszcie będą także u nas właściwie pojmowane i w pełni realizowane.

 26 Stowarzyszenie to jest bardzo aktywne we współpracy z Muzeami, szczególnie z muzeami 
etnograficznymi i regionalnymi. Dotyczy to zarówno wspólnych projektów, jak organizacji wykła-
dów, konferencji itd.
 27 Wystarczy porównać przynajmniej kilka z uchwał wspominanego już wielokrotnie Kongresu 
Muzealników. Szkoda, że pomimo upływu już kolejnych kilku lat jego efekty nadal są niezauważalne.
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of museums, as well as problems related to the acceptance of the principles of New Museol-
ogy. She emphasizes the educational role (understood as inculcation of knowledge and the 
values) of the museum. Unfortunately, museums are often focused on such activities which 
give the opportunity to increase museum attendance. Besides, the paper is focused on the 
problem of the “participation in museums”. It is important to study the social environment in 
which the museum operates and let its representatives participate in the museum works and 
life. Generally, this participation ought to be a dialogue between the museum and visitors, 
who have their knowledge and needs. Unfortunately, museums often accept and get used 
to  simple expectations. Finally, museums have become the element of popular culture. The 
next problem, that has been raised by the author is the cooperation between Polish museums 
and local scientific associations. 

Keywords: museums, organization, mission 
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Muzea i samorządy. Uwagi o potrzebie 
wzajemności

„Nie pytaj, co Ty możesz zrobić dla samorządu, ale zapytaj co samorząd powinien 
zrobić dla ciebie”. Zdanie to nie jest wyłącznie prostym odwróceniem słynnej 
maksymy Johna Kennedy’ego, w zamyśle ma bowiem jeszcze wzmacniające przej-
ście z porządku możliwości do porządku powinności. Użycie takiej formuły jest 
rezultatem brania pod uwagę rozmaitych przesłanek. 

Przede wszystkim wynika z zapisów prawnych, głównie z Ustawy o samo-
rządzie terytorialnym. Drugim rozdziale tej ustawy określono zadania własne 
gminy, których celem jest „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty” [Usta-
wa o samorządzie terytorialnym 2016: R. 2, Art. 7. pkt. 1]. Takie sformułowanie 
oznacza przede wszystkim konieczność rozpoznawania owych potrzeb, jednakże, 
nawet bez konieczności przeprowadzania konkretnych i szczegółowych badań 
w tym zakresie, ustawodawca przewidział obszary, w których samorząd powinien 
realizować te zadania. Wśród dwudziestu szczegółowych punktów, są takie, które 
w ewidentny i nie budzący wątpliwości wiążą samorządy z instytucjami kultury 
i interesującymi nas przede wszystkim muzeami. Zadania własne dotyczą więc 
„kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony za-
bytków i opieki nad zabytkami” [Ustawa o samorządzie terytorialnym 2016: R. 2, 
Art. 7. pkt. 9]. Postawienie bibliotek w centralnym punkcie, wyszczególnienie ich 
jako jedynych wydaje się być pokłosiem myślenia rodem z rzeczywistości jeszcze 
powojennej, w okresie transformacji społecznej, kiedy walka z analfabetyzmem 
i „niesienie kaganka oświaty” były podstawowymi priorytetami budowania no-
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wego społeczeństwa, szczególnie w mniejszych ośrodkach. Ten rodzaj myślenia 
obecny jest także współcześnie, we wstępnych uwagach do „Raportu o stanie 
czytelnictwa w Polsce w 2015 roku” czytamy: „w światowym dyskursie badaw-
czym podkreśla się dziś przede wszystkim związki powszechnego czytelnictwa ze 
sprawą równości – politycznej, społecznej i ekonomicznej. Biegłość w korzystaniu 
z różnych mediów i w mierzeniu się z różnymi typami tekstów traktuje się jako 
rodzaj kapitału, pozwalającego na awans społeczny bądź skuteczne działanie 
w sferze publicznej” [Michalak, Koryś, Kopeć 2016: 3]. Czytelnictwo ma więc 
moc działania socjalizacyjnego, ale przecież – i tu nie może być wątpliwości – 
dziedzictwo jest również, jeśli nie przede wszystkim, czynnikiem budującym 
tożsamość, tworzącym środowisko wkorzenienia i rozwoju dla jednostki jako 
członka zbiorowości. W sytuacjach wysokiej migracyjności, stanowiącej coraz 
bardziej charakterystyczną cechę czasów współczesnych dziedzictwo może sta-
wać się elementem zakotwiczenia, jest bowiem nośnikiem wartości wyższych, 
symbolicznych, które wszak budują sensy w życiu i stanowią zwornik i element 
więziotwórczy. Wszelkie więc instytucje poświęcone ochronie dziedzictwa w jego 
materialnym i niematerialnym wymiarze – w tym nade wszystko muzea – po-
winny być priorytetowym z zadań własnych gminy. 

W punkcie 13 Ustawy wymieniono „cmentarze gminne” jako istotne zadanie 
gminy. Wydaje się to oczywiste, także w kontekście poprzednich uwag, które 
w tym przypadku wzmocnione są przekonaniem o tym, że to nadal jeszcze i ciągle 
człowiek jest miarą wszechrzeczy1 i to, co po nim pozostanie również zasługuje 
na najwyższy szacunek. Szczątki ludzkie na cmentarzach otoczone winny być 
ochroną, a pamiątki materialne po tych samych ludziach zachowywane w mu-
zeach? Czyż nie są unaoczniającymi świadkami tego, co minione? Czyż nie snują 
opowieści o najważniejszych obywatelach tego kraju, ich dokonaniach, pasjach 
i słabościach mogąc stawać się inspiracją do czynów i myśli równie wielkich? 
Czyż widzowie muzealni nie doznają wzruszeń oglądając galerię sztuki, ale 
także przedmioty, takie jak kapelusz i szalik Felliniego, rękopis Mickiewicza czy 
pamiątkę po bezimiennym bohaterze walk ważnych dla danej społeczności? Ileż 
razy wizyty w muzeach stanowiły impuls do dalszych badań i studiów, do odmie-
nienia poglądów na świat, do nieustającego rozwoju? Statystyk tego typu nie ma, 
chociaż oczywiście istnieją frekwencyjne statystyki obecności w muzeach, a ciągle 
wzrastająca liczba gości muzealnych może być jednym z dowodów na to, że muzea 

 1  Pomimo nurtów posthumanistycznych, które wprawdzie odgrywają coraz większą rolę, ale 
ciągle jeszcze nie osiągnęły dominującego charakteru. Zanim to się stanie należy brać pod uwagę 
formułę protagorejską jako najbardziej powszechne przekonanie w odniesieniu do miejsca czło-
wieka w świecie.
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są instytucjami ważnymi dla ludzi. I jako takie powinny (a nie tylko „mogą”, jak 
u Kennedy’ego) być otoczone szczególną opieką tych, którzy w demokratycznym 
społeczeństwie w imieniu tych właśnie ludzi pełnią władzę. 

Argumenty dla szczególnej opieki, którą władze są winne muzeom można 
znaleźć nie tylko w tych obszarach, które niejako odwołują się do przeszłości 
stając się podbudową dla tworzenia nowych jakości. Można bowiem postrzegać 
muzea jako katalizatory życia społecznego i wskazywać przede wszystkim ich 
potencjał więziotwórczy. Oczywiście zależy to po części od tego, w jaki spo-
sób muzeum będzie zarządzane i jakie cele postawią sobie jako priorytetowe 
jego pracownicy. Współczesne trendy wskazują, że pożądane jest otwieranie 
się instytucji muzealnych na współuczestnictwo zwiedzających i tym samym 
współudział w tworzeniu programu placówki oraz jego realizacji. W takim duchu 
należy traktować wystąpienie Niny Simon w pracy „The Participatory Museum” 
wydanej w 2010 roku, pracy, która odcisnęła wielkie piętno na piśmiennictwie 
muzeologicznym i muzealniczej praktyce. Książka ta znalazła doskonały grunt, 
w tym samym bowiem roku Międzynarodowa Rada Muzeów opublikowała „ICOM 
Cultural Diversity Charter”, która opierała się na Powszechnej Deklaracji UNESCO 
o Różnorodności kulturowej z 2001 roku. Postulaty włączania społeczeństwa 
obywatelskiego przez aktywność w obszarze kultury implikują włączanie do 
tej działalności wszelkich organizacji, które instytucjonalnie zajmują się kultu-
rą – w tym oczywiście muzeów. Muzea, które podejmują wyzwania tworzenia 
środowiska dla uczestnictwa społecznego w budowaniu obywatelskiej współod-
powiedzialności za świat, w którym żyjemy stają się partnerami dla samorządów 
w realizowaniu kolejnego z zadań, określonych w punkcie 17 jako: „wspieranie 
i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów aktywności obywa-
telskiej” [Ustawa o samorządzie terytorialnym 2016: R. 2, Art. 7. pkt. 17]. Muzea 
jawią się tutaj jako aktywni współtwórcy przyszłej rzeczywistości, a nie tylko jako 
repozytorium czasów przeszłych. Tym bardziej należy upominać się o powinności 
samorządów wobec tych placówek. 

Tymczasem doświadczenie wynikające z obserwacji życia publicznego, a przede 
wszystkim dane pochodzące z badań, mogą być dowodem na to, w jaki sposób sa-
morządy wywiązują się z tej powinności. Na przykład w 2013 roku według danych 
opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „wydatki budżetów jednostek 
samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (łącznie 
z transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) stanowiły 3,7% 
wszystkich wydatków budżetów samorządów terytorialnych” [Wydatki 2013]. Z opra-
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cowania GUS-owskiego wynika również, że najwięcej na kulturę i ochronę dziedzictwa 
przeznaczyły gminy i miasta na prawach powiatu oraz, że nakłady te miały tendencję 
zwyżkującą w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych. Z kolei z badań 
przeprowadzonych nieco wcześniej (w roku 2012) przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 
wynika, że nakłady na kulturę w „przeciętnej gminie” wynosiły w badanym okresie 
około 3,5 % wydatków [Stowarzyszenie 2014: 35]. Niestety, jak podaje wspomniany 
raport Stowarzyszenia Klon/Jawor nakłady na kulturę w gminach mają tendencję 
spadkową, co autorzy raportu tłumaczą przez kondycję finansową samorządów, która 
jest coraz gorsza, a cięcia dotyczą wszystkich dziedzin. Sprzeczność publikowanych 
danych jest zastanawiająca, szczególnie, że to finanse są wskazywane zwykle jako 
pierwszy i najważniejszy problem dla podejmowania działań kulturalnych. Ciągle 
jeszcze spotyka się samorządy, które trudno przekonać, że inwestycje w kulturę stają 
się siłą napędową dla innych obszarów gospodarki. I niestety akcja propagandowa 
w tym zakresie, prowadzona chociażby od kilku lat przez kampanię „Kultura się 
liczy!”, której organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury [Platforma Kultury] nie 
jest wystarczająca by przekonać wszystkich decydentów. A przecież już kilkanaście 
lat temu Mirosław Borusiewicz przekonywał, że na podstawie badań prowadzonych 
w Wielkiej Brytanii można stwierdzić, że „statystycznie każdy funt wydany w muzeum 
pociąga wydatek czterech funtów w najbliższym sąsiedztwie” [Borusiewicz 2000: 39]. 
Oczywistym jest, że turysta przebywający w okolicy muzeum musi tam dojechać, 
zaparkować, na turystach zarabiają lokale gastronomiczne, sklepy z pamiątkami, 
hotele etc. Muzea generują miejsca pracy dla mieszkańców lokalnej społeczności, 
ale trzeba także zwrócić uwagę na korzyści natury symbolicznej, które stają się 
udziałem mieszkańców. Nadal bowiem muzeum postrzegane jest jako instytucja, 
która podnosi prestiż miejsca, a otwarcie ludzi na wartości inne niż konsumpcyjne, 
te, które najczęściej w muzeach są reprezentowane jest istotnym wyznacznikiem 
podnoszenia jakości życia. 

Muzeum – jak to zostało już wyżej wspomniane – jest bowiem przestrzenią, 
w której odnajduje się sens, buduje tożsamość, które być może również spełniać 
funkcje tzw. „trzeciego miejsca”, stanowiącego swoistą „odskocznię” od codzienności 
pracy i miejsca zamieszkania, czyli dwóch podstawowych przestrzeni, w których 
ludzie spędzają najwięcej czasu. Autor koncepcji, Ray Oldenburg, lokalizuje „trze-
cie miejsca” przede wszystkim w rozmaitych lokalach gastronomicznych, rogach 
ulic, czy w parkach twierdząc, że przestrzenie nieformalne można metaforycznie 
określić jako rodzaj „systemu chłodzącego” dla środowiska miejskiego, który 
jak silnik ma tendencję do przegrzewania się w codzienności [Oldenburg 1999: 
20]. Ray Oldenburg nie mówi wprawdzie o muzeach, jednakże trzeba zauważyć, 
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że kawiarnie muzealne lub przestrzenie w otulinie muzeów takie jak muzealne 
foyer, ogrody lub place przed budynkami mogą stać się środowiskiem dla tworze-
nia nowych jakości społecznych. Dla budowania społeczeństwa obywatelskiego 
jest to okoliczność, której przecenić nie można, a samorządy powinny dostrzec 
tę możliwość i wspierać ją w całej rozciągłości. 

Prawdziwe problemy nie dotyczą jednak tego, jaka pula środków płatniczych 
przeznaczana jest na kulturę, a tego, w jaki sposób te środki są rozdysponowane 
w ramach poszczególnych organizacji, ale także tego, jakie są problemy w tworzeniu 
pełnego współdziałania samorządów i instytucji kultury. Problemy współpracy 
zostały zarysowane w raporcie Stowarzyszenia Klon/Jawor i chociaż w dużej mierze 
były one skupione na relacjach z trzecim sektorem, jednak należy przypuszczać, 
że pewne wnioski można ekstrapolować na funkcjonowanie wszystkich sektorów. 
Kiedy bowiem w tej ocenie współpracy zwraca się uwagę na to, że barierą współ-
pracy mogą być skomplikowane wymogi formalnoprawne dotyczące współpracy, 
brak elastyczności po stronie urzędników samorządowych oraz brak zrozumie-
nia z ich strony dla potrzeb i specyfiki działania w sferze kultury, wskazywane 
są problemy wynikające z odmiennej wizji projektów kulturalnych oraz inercji 
i zachowawczości urzędników [Stowarzyszenie 2014: 74–77] to należy przyjąć, 
że Ci sami ludzie współdziałający z muzeami sobie podległymi radykalnie nie 
zmieniają swojego funkcjonowania. Jeśli do tego dołączy się problemy wynikające 
z „upolitycznienia urzędów oraz związane z nim zjawisko wykorzystywania relacji 
nieformalnych” [Stowarzyszenie 2014: 76] to obraz jawi się niezbyt optymistycz-
nie. Zjawisko prymatu decyzji wynikających z nieformalnych więzi i motywacji 
jest niestety dość powszechnie znane i dostrzegane w rozmaitych instytucjach, 
oczywiście nie tylko wśród urzędników. Zwane „układami” lub „kolesiostwem” 
jest fragmentem wiedzy potocznej, niestety z przyczyn oczywistych bardzo trudno 
poddającej się rzetelnym badaniom diagnostycznym i przez to trudnym do wy-
plenienia. Zapewne, obok działań prawnych i lobbowania na rzecz precyzowania 
procedur, powinno się tu podejmować starania zgodne z filozofią małych kroków 
(kaizen [Maurer 2007]). To może być zadanie także dla muzeów i muzealników, 
którzy w natłoku obowiązków w pracy nad zachowaniem i upowszechnianiem 
dziedzictwa nie powinni zapominać także o tej części dziedzictwa niematerial-
nego, które jest podstawą wszelkich działań czyli o wartościach będących esencją 
naszej kultury (także narodowej). 

Ustawa o samorządzie terytorialnym zakłada, że „… w sprawach ważnych dla 
gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami 
gminy” [Ustawa o samorządzie terytorialnym 2016: R.1, Art.5a. pkt.1]. Zgodnie 
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z zasadą partycypacji społecznej takie konsultacje stają się okazją do budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, tworzą relacje międzypokoleniowe, partycypacja 
obywatelska traktowana jest jako prawo i „stała się priorytetem współczesnych 
demokracji” [Szaranowicz-Kusz 2012: 51–54]. Bardzo często jednak konsultacje 
w naszej rzeczywistości bywają jedynie pozorowane; można wskazać zbyt krót-
kie terminy i nieskuteczne sposoby zawiadamiania o konsultacjach, najczęściej 
także konsultacje są przeprowadzane wyłącznie w trybie zgłaszania uwag do już 
istniejących projektów, a obywatele nie są powoływani do współtworzenia i pracy 
nad projektami [Bogacz-Wojtanowska 2013: 136 i n.]. To powoduje obniżony stan 
prawdziwie obywatelskiej postawy w duchu współodpowiedzialności. Konsulta-
cje i współtworzenie rzeczywistości społecznej i kulturowej są wyzwaniem na 
nadchodzące czasy, a rozszerzanie tej formy uprawiania demokracji będzie gwa-
rantem wspierania świadomego obywatelstwa i przejmowania odpowiedzialności 
za środowisko lokalne. 

Swój udział mogą tu także mieć muzea. Zakładając, że kultura stanowi „sprawę 
ważną dla gminy”, a muzea są repozytoriami najważniejszych wartości danego 
regionu, konsultacje społeczne powinny mieć miejsce na niemal każdym etapie 
pracy muzealnej. Muzeum partycypacyjne, o którym pisała Nina Simon, powinno 
być instytucją kultury, w której wszyscy odwiedzający mogą, wychodząc od zbio-
rów tworzyć treści, którymi następnie będą się dzielić i w konsekwencji tworzyć 
nowe więzi [Simon 2010]. Amerykańska Autorka upomina się o współuczestnictwo 
zwiedzających w działaniach muzealnych, a w odniesieniu do relacji z samorzą-
dami w Polsce należy podkreślić, że taki rodzaj pracy w muzeum może stać się 
impulsem do tego, by móc wymagać podobnego sposobu procedowania przez 
władze samorządowe. Oddolne wprowadzanie pewnych standardów demokracji 
stanowić może dobrą drogę do zmiany struktur władzy. Możliwość wymagania 
od samorządów znacznie może ułatwić jeśli instytucje kultury – muzea – będą 
stosowały te same metody w ramach własnej działalności. Należy więc postulować: 
pytajmy zwiedzających co o nas myślą, twórzmy przestrzenie do ich wypowiedzi, 
do rozpoczynania dialogu, słuchajmy ich wypowiedzi i bierzmy je pod uwagę, 
pozyskajmy mieszkańców, by współtworzyli muzeum na każdym etapie prac 
muzealnych… Powinno się tu zwrócić uwagę na olbrzymi potencjał tkwiący w lu-
dziach, potencjał, który należy uruchomić dla dobra muzeum, a w konsekwencji 
dla dobra wspólnego i całej społeczności. Nie można przecenić mocy, która tkwi 
w dobrej woli człowieka, dlatego należy między innymi z uwagą czytać „Ustawę 
o wolontariacie”. Dobrym wsparciem byłyby szkolenia dotyczące prawa w tym 
zakresie, które powinny być przeprowadzone przez władze samorządowe. Trze-
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ba podkreślić, że aktywizowanie społeczeństwa do działań w obszarze kultury 
jest dla wszystkich stron korzystne i w związku z tym samorządy powinny być 
żywotnie zainteresowane wspieraniem takich działań. Być może właśnie to „sa-
morząd powinien zrobić dla muzeum” – przeprowadzać akcje upowszechniające 
i wspierające udział wolontariuszy w pracach nad dziedzictwem.

Angażowanie ludzi dotyczyć powinno nie tylko działań muzealnych, konsul-
tacje społeczne winny ogarniać wiele obszarów, także istotne bardzo zagadnienie 
tworzenia polityki kulturalnej. Jak podkreślają badacze ze Stowarzyszenia Klon/
Jawor, „wizja kultury jaką posiada i forsuje urząd jest często daleka od tej, jaką 
chciałby tworzyć trzeci sektor” [Stowarzyszenie 2014:62]. Można by zaoponować, 
że diagnoza stawiana przez trzeci sektor nie dotyczy instytucji publicznych, ale 
przecież właśnie uczestnikami organizacji samorządowych są ludzie, którym 
najbardziej zależy na realizacji wyznaczonych sobie zadań, najbardziej twórcze 
jednostki i Ci, którzy de facto tworzą klimat w środowisku lokalnym. No i przede 
wszystkim ci, którzy są odbiorcami działań kulturalnych i są użytkownikami, 
uczestnikami kultury. Dlatego ich głos jest istotny i powinien być brany pod 
uwagę. Nawet jeśli słowa wypowiadane są gorzkie: „badani krytykują samorząd 
za brak refleksji nad kulturą lokalną jako całością, za nikły poziom wiedzy o lo-
kalnych inicjatywach, a wreszcie za ubogie zainteresowania kulturalne, które 
wpływają m.in. na sposób dystrybucji pieniędzy na kulturę” [Stowarzyszenie 
2014: 62]. Smutny to wizerunek, ale doświadczenia z funkcjonowania muzeów, 
zwłaszcza w mniejszych ośrodkach w pełni go potwierdzają. Należy tu przypo-
mnieć, że muzea jakże często postrzegane są jako te instytucje, które w aktywny 
sposób mają upowszechniać wartości stanowiące o świadomej i obywatelskiej 
postawie2. Można powiedzieć więc, że zadaniem muzeów jest swoista „praca 
u podstaw” i tu należałoby jednak zapytać co możemy zrobić dla samorządów. 
Możemy. Spokojnie i stopniowo wprowadzać samorządowców w intencjonalne, 
świadome i odpowiedzialne uczestnictwo w kulturze. Zabiegać o to, by chcieli 
uczestniczyć w wydarzeniach przez nas organizowanych, przekonywać, że one 
mają sens i znaczenie dla społeczności lokalnej, pozyskiwać urzędników i władze 
samorządowe do prowadzenia pozytywnego lobbingu na rzecz muzeum… I ktoś, 
kto w tym momencie zwróciłby uwagę, że przecież to są działania podejmowane 
przez muzealników stale i że nie trzeba o tym przypominać, na pewno miałby 
rację. Chodzi jednak o to, by robić to z przekonaniem, że wspieranie działań 

 2  Np. http://muzeum.bydgoszcz.pl/o_muzeum/67,0,0,0, Misja, http://www.mhk.pl/o-muzeum, 
http://mnk.pl/misja-strategia-i-statut (odczyt 11.11.2016). Wybrano tu przykładowe trzy muzea, 
przykłady można mnożyć, nie jest to jednak konieczne i właściwe.

http://muzeum.bydgoszcz.pl/o_muzeum/67,0,0,0,
http://www.mhk.pl/o-muzeum
http://mnk.pl/misja-strategia-i-statut
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muzealnych jest powinnością samorządu terytorialnego wynikającą z ustawy 
oraz, że wsparcie muzeom po prostu się należy. 

Szczególnie istotnym czynnikiem w zakresie tworzenia uwarunkowań do 
zmiany relacji na linii muzea-samorządy jest kwestia obecnie bardzo istotna, to 
znaczy swego rodzaju odwrót ku zainteresowaniu dziedzictwem w rozmaitych 
jego wymiarach. Działania UNESCO w tym zakresie, w które aktywnie włączają 
się struktury europejskie, zgodnie z „Traktatem o utworzeniu Unii Europejskiej” 
stwierdzając, że „wspólnota przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkow-
skich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie 
podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego” [Traktat 2006] 
otwierają klimat dla poszanowania i pielęgnowania dziedzictwa w jednostkach 
samorządu terytorialnego. Stanowi to wyzwanie i szansę dla muzeów, które 
wszak są predystynowane do działań na tym obszarze.

Dobre realizowanie swoich zadań w obrębie ochrony i popularyzacji dzie-
dzictwa wymaga przede wszystkim odpowiedniego zdefiniowania tego, jakim 
zakresem spuścizny po przodkach lub/i jaką częścią kultury współczesnej po-
szczególne muzea powinny się zajmować. Często niestety można spotkać takie 
zbiory muzealne, które są raczej realizacją formuły rozpowszechnianej przez jedno 
z prywatnych muzeów: „Ratujmy co się da”3. W efekcie działań podejmowanych 
w imię takiego zawołania powstają swoiste „graciarnie”, magazyny przedmiotów 
bez szczególnego charakteru i bez możliwości oddziaływania na społeczność, 
w której funkcjonują. Tymczasem dobrze sformułowana misja instytucji, której 
konsekwencją są odpowiednio przygotowane dokumenty strategiczne, ze spre-
cyzowaną polityką budowania kolekcji na czele, jest ważnym argumentem na 
rzecz wspierania instytucji muzealnej. Jak podkreśla Andrzej Koźmiński, teoretyk 
zarządzania, misja określa „to, co organizacja proponuje otoczeniu, w zamian za 
zasilenia, które z niego otrzymuje” [Koźmiński 2000: 42], jest sformułowaniem sensu 
istnienia i głównych celów, wyznacza główne domeny działania, określa wartości, 
które kształtują najważniejsze zasady funkcjonowania i są wyrazem przekonania 
w co dana firma wierzy, i dla czego warto ją wspierać. I oczywiste jest, że nie chodzi 
tu wyłącznie o zasilenia materialne, ekonomiczne, ale także o działania o charak-
terze symbolicznym. Czyż bowiem do przecenienia w zakresie promocji działań 
instytucji kultury jest marketing szeptany [Hughes 2008]? Warunkiem jego dobrego 
funkcjonowania jest z jednej strony zaangażowanie do przekazywania informacji 

 3  http://muzeum.prv.pl/, (odczyt: 11.11.2016). Odwołanie dotyczy Muzeum w Andrychowie, 
jednak nie należy traktować tego przykładu jako deprecjonujący, a jedynie jako dobitne wyrażenie 
tendencji często obecnych na wystawach i w magazynach muzealnych.

http://muzeum.prv.pl/
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jak największej liczby ludzi, z drugiej zaś aktywność w tym dziele prominentnych 
jednostek, ważnych dla świata kultury czy polityki. Ale nawet najbardziej wrażliwi 
na dobra ekonomiczne potencjalni „ambasadorzy muzeum” nie będą chcieli swoim 
nazwiskiem promować czegoś, co nie jest do końca sprecyzowane, co nie ma wyra-
zistego charakteru i co nie daje gwarancji dobrego oddziaływania w społeczeństwie. 
Dlatego tak ważne jest zbadanie okoliczności miejsca i czasu, dobre zdefiniowanie 
swojego muzeum, a następnie wierne wypełnianie założonych celów. W ICOM-
owskiej definicji muzeum zostało jasno sformułowane, że muzea podejmują swoje 
działania „w służbie społeczeństwa i jego rozwoju” [ICOM Museum Definition]. Nie 
trzeba więc osobnego dowodzenia dla udowodnienia, że cele samorządów i muzeów 
są zbieżne. I należy z całą mocą podkreślić, że wzajemne wypełnianie powinności 
jest elementem wspólnego ich osiągania. 
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Museums and Local Governments. On the Need for Reciprocity

Relations between territorial self-government and museums in this article are perceived from 
the perspective of duty and responsibility. Museums are treated here as catalysts of social 
ties, building identity and „third places” (according to Ray Oldenburg concept). The necessity 
of undertaking social consultations and participatory model of engagement in culture is empha-
sized here. Recapitulation of relations between museums and local governments is perceived 
as particularly important in the face of ever-growing interest in cultural heritage.
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O obiektach przejściowych. Wystawa 
Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy... w Łodzi

We wrześniu 1940 roku dociera do Lipska dwanaście skrzyń. Przyjechały 
z Litzmannstadt – wielkiego przemysłowego miasta w Kraju Warty, 
które jeszcze rok wcześniej znane było jako Łódź. Skrzynie zawierają 

skarb – blisko tysiąc trzysta przedmiotów z Afryki, Ameryki Południowej i Azji, 
które od niedawna nazywane są przez Europejczyków sztuką.

Pół roku po wkroczeniu wojsk niemieckich do Łodzi, kierownikiem placówki 
powołanej w miejsce przedwojennego Miejskiego Muzeum Etnograficznego został 
Walter Frenzel. Jako prehistoryk i regionalista, ale przede wszystkim oddany 
członek NSDAP, Frenzel pracował – jak sam to określił – „z zawziętą wściekło-
ścią” [Frenzel 1940: 4]. Konfiskując lub „korzystnie” nabywając w antykwariatach 
fachową literaturę i zapełniając nią świeżo scaloną bibliotekę wszystkich łódzkich 
muzeów, przygotowywał grunt pod stworzenie propagandowego Muzeum Wscho-
du. Jego skala miała być ogromna, a głównym przeznaczeniem eksponowanie 
zbiorów z obszaru germańskiego „wschodniego przedpola”. Tym samym większa 
część łódzkiej kolekcji pozaeuropejskiej przestała przedstawiać dla niemieckiego 
Głównego Zarządu Muzeów szczególną wartość. W kwietniu 1940 roku dyrektor 
Grassi-Museum w Lipsku – Fritz Krause otrzymał propozycję wymiany zbiorów 
z Ameryki Południowej, Afryki i Chin na obiekty niezbędne Frenzlowi. Krause 
zjawił się w Łodzi w maju. W czerwcu dwanaście skrzyń czekało już na wywóz. 
Dwa miesiące po tym jak dotarły do Lipska, Frenzel został aresztowany przez 
gestapo pod zarzutem korupcji i „zbezczeszczenia rasy”. Niedługo potem popełnił 
samobójstwo [zob. Łaszczewska 1983: 16; Cieślińska-Lobkowicz 2014: 219].
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W 1941 roku nowym dyrektorem wyodrębnionego właśnie Miejskiego Mu-
zeum Prehistorii został, pragnący za wszelką cenę uniknąć wcielenia do armii, 
pragmatyczny Walter Grünberg i w 1942 roku ostatecznie rozwiązał z Krausem 
kwestię łódzkiej kolekcji1. Zamiast zabytków zaświadczających o niemieckiej 
kolonizacji Europy Wschodniej, otrzymał siedem i pół tysiąca marek. Grassi-
Museum zachowało dla siebie ponad pięćset siedemdziesiąt artefaktów z Afryki 
Środkowej i Północnej, Ameryki Południowej i Środkowej, Azji Wschodniej 
i Zachodniej, a między rokiem 1942 a 1943 odsprzedało resztę muzeom et-
nologicznym w Hamburgu i Kolonii oraz Instytutowi Etnologii Uniwersytetu 
w Getyndze. Pod koniec wojny Grünberg został zmobilizowany i wysłany na 
front wschodni. Tam zginął. Ostatnim niemieckim dyrektorem placówki został 
konserwator muzealny – Alois Vogel [zob. Łaszczewska 1983: 16].

Aby zrozumieć, czym była łódzka kolekcja i dlaczego w ostateczności za-
interesowała aż cztery ważne ośrodki, powinniśmy jeszcze bardziej cofnąć się 
w czasie. W 1911 roku grupa inteligentów postanowiła założyć w Łodzi mu-
zeum. Dzięki prywatnym składkom, darom i depozytom, zaczęto gromadzić 
osobliwości: dzieła sztuki, preparaty przyrodnicze, zabytki archeologiczne 
i numizmatyczne. Powstał zbiór stu kilkunastu etnographiców pozaeuropej-
skich – głównie azjatyckich – wynik wschodnich zainteresowań i kontaktów 
handlowych Lodzermenschów. W 1926 roku owo społeczne muzeum stało się 
Muzeum Miejskim, a kilka lat później podjęto decyzję o podziale jego zasobów 
i stworzeniu trzech odrębnych placówek. W efekcie w roku 1931 powstało sa-
modzielne Miejskie Muzeum Etnograficzne w Łodzi2 [zob. Nadolska-Styczyńska 
2004: 260–263; 2011: 135–136].

Kierownikiem nowej instytucji został warszawianin Jan Manugiewicz. Poza 
kilkunastoma przedmiotami z Afryki Północnej i Haiti prawdziwym zaczątkiem 
„kolekcji egzotycznych” stał się zbiór wschodnioazjatycki Przecława Smolika 
oraz kolekcja z górnego dorzecza Amazonki pochodząca od Aleksandra Freyda – 
członka ekspedycji badawczej Urzędu Emigracyjnego do Montanii Peruwiańskiej. 
Wykształcony etnologicznie Manugiewicz, zwolennik szkoły kulturowo-histo-
rycznej, zabrał się do pracy z werwą. Po nawiązaniu współpracy ze środowiskiem 
fabrykanckim, uniwersytetami i organizacjami polonijnymi, w 1934 roku – po-
mimo swoich „skrajnie lewicowych przekonań” [Jażdżewski 1995: 205] – pierw-

 1 W tym czasie główna siedziba Muzeum została już przeniesiona do budynku dawnego Ma-
gistratu przy pl. Wolności 14, gdzie znajduje się do dziś [zob. Łaszczewska 1983: 16].
 2 Placówka znalazła się wówczas w dawnym lokalu Muzeum Miejskiego w prawej oficynie ka-
mienicy przy ul. Piotrkowskiej 91 [zob. Łaszczewska 1983: 12].
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szy kierownik inicjuje kontakt z działaczami Ligi Morskiej i Kolonialnej3 [zob. 
Styczyńska 1999: 110]. W liście do Mieczysława Lepeckiego – adiutanta Józefa 
Piłsudskiego i późniejszego przewodniczącego rządowej komisji madagaskar-
skiej – pisze: „Łódź bowiem zarówno jako miasto dające wielką masę emigran-
tów i ośrodek przemysłu o wyjątkowo rozgałęzionych stosunkach handlowych 
w krajach egzotycznych, ma szczególne pośród miast polskich dane po temu by 
tworzyć nowocześnie potraktowane zbiory z zakresu etnografii egzotycznej” 
[AE MAiEŁ /DMME/ 1934/1 za: Nadolska-Styczyńska 2005: 49].

Dzięki ludziom bezpośrednio związanym z działaniami w Liberii4 – Kazi-
mierzowi Arminowi (plantatorowi), Ludwikowi Anigsteinowi (bakteriologowi, 
rzeczoznawcy Rządu Liberyjskiego do spraw higieny) oraz przede wszystkim 
Marii Januszewiczowej (żonie plantatora Edwarda Januszewicza), Muzeum 
wzbogaciło się o zbiór masek i rzeźb obrzędowych, broni, ozdób, strojów, tkanin, 
utensyliów, instrumentów muzycznych i fotograficznych negatywów – przed-
miotów opisywanych w terenie i kolekcjonowanych podług wytycznych samego 
Manugiewicza5. W 1936 roku kierownikowi łódzkiej placówki udaje się dotrzeć 
do Jerzego Giżyckiego – barwnej postaci polskiego międzywojnia – pisarza, 
podróżnika, dyplomaty, działacza sportowego i poszukiwacza przygód w jednej 
osobie. Giżycki, podróżujący przez kilka lat po Afryce Zachodniej, najpierw jako 
sekretarz i fotograf wyprawy Ferdynanda Ossendowskiego, potem pracownik 
Francuskiego Ministerstwa Kolonii, zgromadził imponującą kolekcję artefaktów 
ludów Mossi, Lobi, Fulbe i Bambara, Gurunsi oraz Berberów. Muzeum kupiło 
od niego ponad sto sześćdziesiąt obiektów i sto pięćdziesiąt klisz fotograficz-
nych, z których część przedstawiała sceny z życia Dogonów [zob. Nowosz 1970: 
168–175; Styczyńska 1999: 111–118].

Jeszcze przed nawiązaniem kontaktów z Ligą, Manugiewicz rozpoczął współ-
pracę z Aleksandrem Freydem i Kazimierzem Warchałowskim, a niedługo później 
ze Zdzisławem Szymońskim. Pierwszy i ostatni byli zainteresowanymi etnografią 
lekarzami, a wszyscy trzej uczestniczyli w ekspedycjach organizowanych przez 
Urząd Emigracyjny, badający możliwości polskich akcji osadniczych w dorze-

 3 W tym samym roku Muzeum, pomimo wcześniejszych planów budowy nowego gmachu, 
otrzymuje siedzibę w pałacu Heinzlów przy ul. Piotrkowskiej 104 [zob. Łaszczewska 1983: 13].
 4 Polskie poczynania w Liberii miały charakter wielowątkowy i wahały się między penetracją 
gospodarczo-handlową a polityczną [zob. Białas 1983: 208–224].
 5 Cytując Annę Styczyńską [1999: 122–123]: „Oczywiście [Jan Manugiewicz – przyp. autora] 
miał świadomość współpracy z amatorami, o czym świadczą, jak sądzę, dość szczegółowe zalece-
nia dotyczące zakresu i sposobu pozyskiwania zbiorów zamieszczane w korespondencji, selekcja 
zabytków pozyskiwanych z kolekcji prywatnych czy konsultowanie zakupów z profesorem Stani-
sławem Poniatowskim”.
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czach Ucayali i Tambo. Już niedługo do Łodzi popłynęły w wielkiej ilości stroje, 
tkaniny, broń, ozdoby i przedmioty codziennego użytku Piro, Campa, Shipibo, 
Cashibo, Yagua i Ese Ejja, obiekty z Montanii Peruwiańskiej i Chile, kamienne 
zabytki z Peru oraz tsantsa – pomniejszona i spreparowana głowa ludzka znad 
Marañón. Do Muzeum trafiły też notatki terenowe i rysunki Szymońskiego [zob. 
Nowosz 1968: 153–165; Styczyńska 1999: 118–122].

Do wybuchu wojny kolekcja pozaeuropejska powiększyła się niemal dziesię-
ciokrotnie i osiągnęła liczbę tysiąca czterystu sześćdziesięciu obiektów. W mo-
mencie wkroczenia Niemców zbiór prezentowany był w trzech salach: eksponaty 
azjatyckie wypełniały kilka, a afrykańskie i amerykańskie po kilkanaście gablot. 
Całość uporządkowano tematycznie, z uwzględnieniem rejonów etnograficznych, 
a każdej sali przyporządkowane zostały odpowiednie teksty wprowadzające. Jedyny 
historyczny opis układu ekspozycji istnieje dziś dzięki „zawziętej wściekłości” 
Waltera Frenzla [zob. Łaszczewska 1983: 13–14]. 

Po wojnie Muzeum podzielono i upaństwowiono. Z dawnych zbiorów pozaeu-
ropejskich pozostało jedynie sto sześćdziesiąt obiektów ukrytych przez polskich 
pracowników w zakamarkach muzealnego gmachu. W nowych, zimnowojennych 
warunkach, rząd PRL zmuszony był zrzec się wszelkich roszczeń wobec NRD i tym 
samym lipska część kolekcji (a przynajmniej to, co z niej zostało po wojennym 
pożarze) utknęła w Grassi-Musem aż do roku 1967, kiedy po rozmowach na mini-
sterialnym szczeblu, ocalałe obiekty przekazano Polsce. Tymczasem w Niemczech 
Zachodnich sytuacja wyglądała inaczej. Pomimo obowiązującej tu surowej polityki 
restytucyjnej, każdy z niegdysiejszych kontrahentów Lipska (Hamburg znajdował 
się teraz w brytyjskiej strefie okupacyjnej, Kolonia we francuskiej, Getynga – 
amerykańskiej) milczał w sprawie łódzkich muzealiów. Obiekty, które miały 
trafić do Hamburga i Kolonii uznano ostatecznie za zniszczone. Zbiór getyński 
wojnę przetrwał. Z symptomatycznym ociąganiem, pomimo starań i nacisków ze 
strony łódzkich muzealników, dopiero pięć lat temu i ponad pół wieku od zakoń-
czenia wojny, Instytut Etnologii Uniwersytetu w Getyndze przyznał, że posiada 
zrabowane w Łodzi etnographica. Droga do odzyskania kolekcji została otwarta. 
Po początkowych niepowodzeniach, ostatecznie udało się zaangażować w przed-
sięwzięcie polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgromadzono 
niezbędną dokumentację i wystosowano oficjalne roszczenie restytucyjne [zob. 
Cieślińska-Lobkowicz 2014: 221–228; Borucka-Piech 2017: 31–34].

W maju 2016 roku dotarło do Łodzi dwadzieścia osiem kartonowych pudeł. 
Z Getyngi przybyło trzysta trzydzieści siedem zabytków. Obiekty z Afryki Za-
chodniej i Ameryki Południowej zgromadzone przez Giżyckiego, Januszewiczową 
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i Szymońskiego. Sztuka Mande, Bambara, Kpelle i Dan. Broń Bahema, Mangbetu, 
Azande, Lumbwa, Mandingo, Ababua, Mbuti i Hausa. Naczynia Bakuba i Mossi. 
Uzbrojenie, ozdoby, stroje, instrumenty muzyczne i przedmioty codziennego 
użytku znad Ucayali. Gliniane figurki i naczynia z Peru i Boliwii.

Gdy w 2015 roku organizowano wystawę fotograficzną Utracone – odzyskane. 
Zbiory pozaeuropejskie w przedwojennej kolekcji Miejskiego Muzeum Etnograficznego 
w Łodzi, wiadomo było, że jest to ledwie zapowiedź tego, co musi nastąpić, kiedy 
w kraju pojawią się rewindykowane artefakty. Dzięki wysiłkom Joanny Boruckiej-
Piech, w połowie września 2017 roku na sto metrów kwadratowych sali wystaw 
czasowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi trafiło ponad 
osiemset (przez ponad osiemdziesiąt lat przechodzących z rąk do rąk) obiektów. 
Ekspozycja Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy... została oficjalnie otwarta6.

Na początku wystawy – imitacja przedwojennego gabinetu: stół o toczonych 
nogach, ciemna wzorzysta tapeta, zegar, żeliwna koza, witryna zapełniona to-
mami książek i dokumentów; wyżej globus, walizka i wypchany albatros. Rzecz 
niemal trąci surrealizmem à la René Magritte, bo ekspozycyjną kompozycją rządzi 
tutaj logika segmentacji. Jest to uzasadnione. Sala ma cztery części. Pierwsza to 
pamiątka narodzin kolekcji. Za sprawą właściwego wykorzystania multimediów 
można przejrzeć zdjęcia Giżyckiego z Afryki Zachodniej, notatki terenowe, listy 
i rachunki kontrahentów Muzeum. Kierunek zwiedzania skręca w lewo i widz 
przechodzi do części środkowej – jasnej i nowoczesnej, która sama z kolei po-
dzielona jest na dwoje. Najpierw narracje o wojennej grabieży. Niemieckie wojsko 
wjeżdża na plac Wolności – wielka reprodukcja fotografii z września 1939 roku. Na 
podłodze drewniane skrzynie wypełnione trocinami i artefaktami. Inne „jeszcze” 
spoczywają w oryginalnych przedwojennych gablotach. Azja, Afryka, Ameryka 
Południowa i Środkowa. Na ścianach cytaty z listów i sprawozdań. W ścianach 
dotykowe ekrany, dzięki którym rozpoznamy wszystkie zabytki. Wśród nich także 
te, które w 1940 roku udało się polskim muzealnikom ukryć. W trzeciej części 
trafia się między szklane nowoczesne gabloty: obiekty amerykańskie, azjatyckie, 
afrykańskie. To zbiory odzyskane z Lipska w 1967 roku. Na ścianie grupa masek 
i rzeźb figuralnych z Liberii. Niewielkie przejście prowadzi do czwartego frag-
mentu sali. Naprzeciwko barwne zdjęcie sielskiego rynku niemieckiego miasta – 
gorzka ironia powtórzenia sceny z podbitej Łodzi. Wielki napis głosi: „2016 r. 

 6 Wystawa czynna była między 15 września 2017 roku a 27 maja 2018 roku. Jej autorką była Jo-
anna Borucka-Piech (Dział Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich MAiE w Łodzi). Konserwacją 
zabytków i wsparciem organizacyjnym zajęła się Kinga Stanecka (p.o. Głównego Konserwatora MAiE 
w Łodzi), a oprawą plastyczną i graficzną – Beata Wawrzecka. Całości towarzyszyły warsztaty i po-
kazy filmów dokumentalnych; wydano dobrej jakości katalog [zob. Borucka-Piech 2017].
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Getynga – rewindykacja”. Na drewnianej posadzce znów skrzynie, pod ścianami 
szklane gabloty. Wzrok kieruje się ku okryciu cushma znad Ucayali, włóczniom 
znad Jeziora Alberta. Niemal pod sufitem – wyrafinowana rzeźba z maski Chiwara 
Bambarów. W rogu, nieco ukryte, maski twarzowe Dan i Kpelle, maska hełmowa 
Mende. Vis-à-vis dmuchawka Cashibo. Zmiana i powtórzenie – trafiony pomysł, 
który konceptualnie zbawia całą ekspozycję; przynajmniej w oczach tych, którzy 
potrafią odczytać paradoksalny wymiar jej scenariusza. 

Zmiana i powtórzenie pozycji obiektów pozaeuropejskiej kolekcji – pozycji 
w takim samym stopniu symbolicznej, co najbardziej dosłownie realnej – jest 
w końcu wielkim, choć ukrytym, tematem całego historycznego przedsięwzię-
cia, w jakie było i wciąż jest zaangażowane łódzkie Muzeum. Nie przez przypa-
dek razem z początkiem XX wieku, narodzinami modernizmu i prymitywizmu, 
w apogeum europejskiego panowania w koloniach, egzotyczne artefakty stały się 
dla zachodniego świata dziełami sztuki i obiektami kultury. Podwójna i zwykle 
rozłączna wartość estetyczno-etnograficzna określona została przez to, co James 
Clifford [2000: 212] opisał niegdyś z polotem jako „pełne niepokoju pragnienie 
i moc Zachodu ery nowoczesnej, by kolekcjonować świat”. Kiedy w latach trzydzie-
stych powstają łódzkie zbiory, mają nie tylko dowodzić naukowego i artystycz-
nego znaczenia obiektów wartych protekcyjnego (i oczywiście protekcjonalnego) 
„poznania”, ale również zaświadczać o znaczeniu młodego miasta i państwa. 
Wskazywać na ciężar narodowych ambicji i możliwości. Wartość, jaką artefakty 
pozaeuropejskie w tym czasie uzyskują oraz tymczasowość ich kolejnych przejęć 
prowokują z kolei, żeby metaforycznie (w aluzji do pojęcia z brytyjskiej tradycji 
psychoanalitycznej7) i dosłownie mówić tu o obiektach przejściowych.

W liście Marii Januszewiczowej do Manugiewicza z 1936 roku czytamy: „Ro-
bienie zbiorów dla Muzeum nie traktuję jako interes wielce dochodowy, gdyż nie 
licząc czasu i sporo kłopotu, a obliczając same wydatki minimalny procent zostaje 
dla mnie. Robię to raczej z zamiłowania, oraz z chęci poznania tutejszej sztuki 
jak również celem zaopatrzenia pańskiego Muzeum udostępniającego poznanie 
szerszym warstwom sztuki afrykańskiej” [AE MAiEŁ /DMME/ 1936/19 za: Nadol-
ska-Styczyńska 2005: 54]. Nie wiemy jak wyglądało w szczegółach owo „robienie 
zbiorów”, ale nawet jeśli podobnie jak członkowie ekspedycji Dakar-Dżibuti 

 7 Obiekt przejściowy (transitional object) w sensie, jaki nadał mu Donald Woods Winnicott [zob. 
1975: 229–242], to oczywiście pod względem technicznym coś zupełnie innego. Ciekawy jednak 
w tym kontekście jest iluzyjny charakter dziecięcego obiektu przejściowego, jego związek z przeży-
waniem sztuki, religii i twórczą pracą naukową oraz możliwość jego fetyszyzacji. Dla antropologów 
znaczący powinien być także fakt, że samo to pojęcie sięga pomysłów Gézy Róheima [zob. 1945: 
136–137] i jego koncepcji obiektu pośredniego (intermediate object).



O obiektach przejściowych. Wystawa Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy... w Łodzi 243

Il. 1. Sala amerykanistyczna przedwojennej ekspozycji pozaeuropejskiej Miejskiego Muzeum Etnograficznego 
w Łodzi (fot. autor nieznany, 1935)

Il. 2. Sala afrykanistyczna przedwojennej ekspozycji pozaeuropejskiej Miejskiego Muzeum Etnograficznego 
w Łodzi (fot. autor nieznany, 1935)
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Il. 3. Część wystawy Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy... MAiE w Łodzi poświęcona początkom kolekcji  
pozaeuropejskiej (fot. W. Pohorecki, 2017)

Il. 4. Część wystawy Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy... MAiE w Łodzi poświęcona grabieży podczas II wojny 
światowej (fot. W. Pohorecki, 2017)
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Il. 5. Część wystawy Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy... MAiE w Łodzi poświęcona restytucji z Lipska  
(fot. W. Pohorecki, 2017)
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Il. 6. Część wystawy Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy... MAiE w Łodzi poświęcona restytucji z Getyngi  
(fot. W. Pohorecki, 2017)

„płaciliśmy za wszystko” [Price, Jamin 1988: 170], kwestia tego, jak transakcje 
były faktycznie przeprowadzane, pozostaje otwarta. Pewnych wskazówek może 
nam udzielić Michel Leiris [2017: 163]:

[…] nigdy nie czuję niczego więcej ponad chwilowe zainteresowanie 
swoją pracą, przede wszystkim dlatego, że nasze metody badawcze 
przypominają o wiele bardziej przesłuchania prowadzone przez sę-
dziego śledczego, niż przyjazne rozmowy i dlatego, że w dziewięciu 
przypadkach na dziesięć nasze metody zbierania obiektów wiążą się 
z wymuszonymi zakupami, jeśli wręcz nie rekwizycją. Wszystko to 
rzuca cień na moje życie, a moje sumienie jest tylko w połowie czy-
ste. W ostatecznym rozrachunku, pomimo że takie przypadki, jak 
zabranie kono na koniec pozostawiają mnie bez wyrzutów sumienia, 
ponieważ nie ma innego sposobu na pozyskiwanie takich obiektów 
i ponieważ świętokradztwo samo w sobie jest raczej pompatycz-
nym pojęciem, wciąż całe to nieustanne kupowanie pozostawia 
mnie osłupiałego, ponieważ mam silne wrażenie, że poruszamy 
się w błędnym kole: rabujemy Murzynów pod pretekstem uczenia 
ludzi rozumienia i doceniania ich – czyli ostatecznie po to, żeby 
ukształtować innych etnografów, którzy w konsekwencji przyjdą 
ich „docenić” i obrabować.
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Metody badawcze, o których pisze Leiris w liście do swojej żony, zostały póź-
niej prowokacyjnie wyłożone przez kierującego wyprawą (w której Leiris był 
sekretarzem-archiwistą) Marcela Griauleʼa8. Zabranie fetysza kono z kolei, to 
gorzki epizod z czasu pobytu Francuzów w dogońskiej wiosce Bla. Do Dogonów, 
jako pierwszy Polak, trafił również Jerzy Giżycki [por. 1934: 227–244], którego 
intrygujące fotografie stanowią ważny element łódzkiej wystawy. Na jednym 
z nich Giżycki stoi wśród kucających zamaskowanych tancerzy Nuna. Ubrany 
w kolonialny uniform i lekki kask korkowy, paradoksalnie9 ucieleśnia polityczne 
marzenie części polskich elit i społeczeństwa [por. Ząbek 2007: 62–75]. Sen został 
przerwany brutalnie, kiedy na polskich ulicach pojawiły się – cytując poetę – 
„ciężkie kaski niemieckich żandarmów” [Miłosz 2000: 7]. 

Nie istnieje oczywiście rodzimy ekwiwalent Afryki fantomowej i to pomimo 
znacznej liczby, wymownie dziś zapomnianych, tekstów ludzi związanych z Ligą10. 
Znając je, trzeba jednak założyć, że „zatrważający szantaż” [Leiris 2017: 153] bywał 
i w naszym wypadku jedną z metod pozyskiwania obiektów, i to nawet jeśli „polskie 
doświadczenie kolonialne” weźmiemy w cudzysłów nie tylko dosłownie jako pojęcie, 
ale i przenośnie jako zjawisko polityczne i psycho-socjo-ekonomiczne.

U Frantza Fanona [1985: 144] odnaleźć można charakterystyczne stwierdze-
nie: „Kolonializmowi nie wystarcza to, że pęta lud łańcuchem, że rozpościera 
nad podbitym narodem bezkres umysłowej pustki. Wedle reguł swoistej per-
wersyjnej logiki kolonializm zagarnia też przeszłość podbitego ludu, koślawi ją, 
zniekształca, unicestwia”. Bez względu na to, jak oceniać będziemy sam projekt 
polityczny Fanona, trudno oprzeć się wrażeniu zakłopotania, kiedy przeczyta się 
ten fragment w sąsiedztwie tekstu (znalezionego wiosną 1945 roku przez pierw-
szego powojennego kierownika łódzkiego Muzeum – Konrada Jażdżewskiego) 
oryginalnego napisu z wystawy prehistorycznej Grünberga: Słowianie znajdowali 
się na tak niskim stopniu rozwoju i tak byli pozbawieni inicjatywy i zdolności pań-
stwowotwórczych, że nie byli zdobyli się na to, by sami przywędrować na obszary 
w dorzeczach Wisły i Odry, opróżnione przez Germanów w VI w. n.e. Dopiero parci od 

 8 Tak pisze Griaule [1957: 59 za: Clifford 2000: 85] w swojej Metodzie etnograficznej: „Rola 
osoby przeczuwającej fakty społeczne często porównywana jest do detektywa czy przesłuchują-
cego sędziego. Fakt jest zbrodnią, rozmówca stroną oskarżoną; a wszyscy członkowie społeczeń-
stwa współwinnymi”. W Legendarnych Sao stwierdza zaś, że każde badanie jest „oblężeniem, 
które trzeba zorganizować” [Griaule 1943: 60 za: Clifford 2000: 81).
 9 Co znaczące, najważniejsze aspekty pisarstwa Giżyckiego prezentują interesującą krytykę 
rzeczywistości kolonialnej [por. Nadolska-Styczyńska 2017: 261–294]; na szczególną uwagę za-
sługują pod tym względem jego Biali i czarni. Fragmenty kolonjalne [zob. Giżycki 1934] oraz Mię-
dzy morzem a pustynią [zob. Giżycki 1936].
 10 Wartościowego przeglądu tej literatury i publicystki dokonała Anna Nadolska-Styczyńska 
[zob. 2005].



248 Michał Żerkowski

wschodu przez stepowych nomadów zjawili się tutaj ci Słowianie, powoli zaludniając 
te tereny [za: Jażdżewski 1995: 206].

Czy można mówić tu o tragicznym paralelizmie? A jeśli tak, to czy literatura 
postkolonialna opisuje doświadczenie, które stało się również naszym udziałem 
i to w dwójnasób? I czy ma to wreszcie jakiekolwiek znaczenie dla oceny rodzimej 
tradycji antropologicznej i muzealniczej? Na jaką dyskusję gotowi jesteśmy w koń-
cu drugiego dziesięciolecia XXI wieku? To ważne pytania, a my w żadnej mierze 
nie powinniśmy stawiać fałszywych znaków równości i to nie tylko dlatego, że 
łódzkie Miejskie Muzeum Etnograficzne to nie paryskie Muzeum Człowieka, ani 
nie dlatego, że historia to koszmar, z którego próbujemy się obudzić, ale przede 
wszystkim dlatego, że wciąż nie mamy jasności co do tego, czym uzasadniane 
powinny być naukowe roszczenia naszej dyscypliny i jakie konsekwencje jej 
uprawiania należy uznać za nieuniknione.

W tej sytuacji warto zdać sobie sprawę, że choć incydentalna biopolityczność 
antropologii kulturowej jest faktem, jej autorytet nie powinien być resentymental-
nie mylony z władzą, a już w żadnej mierze nie z władzą instytucjonalną i to nawet 
jeśli takiej destrukcyjnie (i autodestrukcyjnie) służyła czy służy. Przemoc to nie 
tylko nie to samo, co przemoc symboliczna, ale niejednokrotnie coś względem niej 
przeciwnego. Poza tym nawet jeśli uchylimy pytanie o to, czy rzeczywiście istnieją 
wystarczające podstawy do przypisania dyscyplinie rodowodu kolonialnego, wciąż 
nie dowiemy się czy realne i domniemane praktyki niegdysiejszych badań podwa-
żają sens antropologicznego przedsięwzięcia jako takiego. Bezkrytyczne przystanie 
na interpretację wytwarzania antropologicznej wiedzy we wczesnych terminach 
późnego Michela Foucault [por. 1980; 1998; 2009] oznaczać będzie w ostateczności 
niewiele ponad kapitulację przed arbitralnością jedynie niefalsyfikowalnej teorii. 
Pójście z kolei tropem ich „genealogicznie” nastawionych użytkowników grozi 
uwikłaniem w pułapkę myślenia magicznego, w którym metonimiczne podobień-
stwo minionych i obecnych procedur określa charakter antropologii jako nauki. 
Dodatkowo, w parareligijnej wizji współczesnego progresywizmu sytuacja kolo-
nialna jest „grzechem pierworodnym” dyscypliny, a jej „odkupienie” możliwe jest 
wyłącznie za cenę ideologicznego podporządkowania teorii i praktyki naukowej 
celom politycznym. W istocie wszelka forma pokuty jest działaniem zastępczym, 
jednak w momencie, kiedy odpowiedzialność ma mieć charakter zbiorowy i dzie-
dziczny, niebezpiecznie zbliżamy się do granicy, za którą rozciągać się może wy-
łącznie przestrzeń prawa rytualnej zemsty. 

Czy nadchodzi właśnie moment kłopotliwej, bo autonomicznej względem 
nowej ortodoksji – także tej obecnej w antropologii muzealnej – dyskusji na temat 
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granic naszej politycznej odpowiedzialności? Solum tempus narrabo. Tymczasem 
przesyceni już jesteśmy literaturą, wobec której należałoby się ustosunkować. 
Zarzut oczekiwanej „anonimowości” i „autentyczności” niezachodnich obiek-
tów musi być równie poważnie przemyślany, co historyczna (ale nie miniona) 
kwestia przypisywanego im znaczenia oraz artystycznego i „prymitywnego” 
(lub „archaicznego”) charakteru [por. Price 1989; Errington 1998]. Koniecznie 
przyjrzeć się też trzeba ekspozycyjnym strategiom, jakie przyjmują dzisiejsze 
muzea i zadać pytanie o to, na ile wystawa „wytwarza” swój przedmiot [por. 
Kirshenblatt-Gimblett 1998; Price 2007]. Na koniec powinniśmy przeanalizować 
również faktyczną jakość istniejących kolekcji. Musimy pamiętać, że czas i spo-
sób nabywania artefaktów (w łódzkim kontekście w szczególności afrykańskich 
i prekolumbijskich) decydowały o ich proweniencji. Tak w swoim Prawie przemocy 
ironicznie rozprawia się z gorączkową atmosferą tworzenia afrykanistycznych 
zbiorów Yambo Ouologuem [1971: 95–96]:

W oparach magiczno-religijnego, kosmologicznego i mitycznego 
symbolizmu narodziła się szkoła afrykanistyczna: skutkiem czego 
przez trzy lata ludzie ściągali do Nakem – i to jacy ludzie! – pośredni-
cy, poszukiwacze przygód, bankierzy na stażu, politycy, handlowcy, 
konspiratorzy – rzekomo „naukowcy”, a w rzeczywistości zniewoleni 
strażnicy zmieniający wartę przed „shrobeniusologicznym” pomni-
kiem murzyńskiego pseudosymbolizmu.

Już wtedy było bardzo trudno zdobyć stare maski, bo Shrobenius 
i misjonarze mieli szczęście rozchwytać je wszystkie. Tak więc Saif – 
a praktyka ta do dziś się utrzymuje – przysypywał niestaranne 
kopie cetnarem ziemi lub zanurzał je w stawach, jeziorach, bagnach 
i dołach z błotem po to, aby je później ekshumować i sprzedawać 
za niebotyczne ceny niepodejrzewającym niczego zbieraczom oso-
bliwości. Mówiono o tych trzyletnich maskach, że są ciężkie wagą 
czterech stuleci cywilizacji11.

Shrobenius to oczywiście ukryty pod literacką maską z maskarady kolonial-
nych stosunków – Leo Frobenius. Saif z kolei w tym teatralnym sparowaniu to 
przedstawiciel lokalnej elity – bezwzględny manipulator, którego pozycji nie 
jest w stanie zachwiać nawet francuska administracja i przed wpływami którego 
nie może umknąć wykształcony na wzór europejski Raymond-Spartacus Kasso-
umi. Ten ostatni pochodzi z „pierwszego pokolenia tubylczych administratorów 

 11 Pomimo zgłaszanych zastrzeżeń co do literackiej oryginalności książki Ouologuema, frag-
ment ten jest na tyle interesujący, że został niegdyś przywołany w ważnym (również dla antropo-
logii) eseju Kwame Anthonyʼego Appiaha [por. 2008: 162].
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utrzymywanych przez notabli w stanie ozłoconej prostytucji” [Ouologuem 1971: 
136]. Prawie taki sam, ale nie biały – jak by powiedział Homi K. Bhabha [2010: 84], 
rozwijający swego czasu psychoanalityczną interpretację mimikry [por. Lacan 
1998: 98–100]. Ktoś, o kim we właściwy sobie sposób pisałby zapewne również 
kontrahent łódzkiego Muzeum – plantator Kazimierz Armin12. 

Ten tragiczny wymiar doświadczenia kolonialnego i jego karnawałowa sub-
wersja (o której w mieście Wicka i Wacka13 powinniśmy przecież zawsze pamiętać) 
czekają w łódzkich warunkach dopiero na właściwe rozpoznanie. Tymczasem 
otrzymaliśmy zręczną opowieść o epizodyczności historycznych zbiorów, ich przej-
ściowym i przechodnim charakterze. Domyślnie, również o ich sfetyszyzowaniu. 
Pomimo widmowej grozy niezręcznego sentymentalizmu zainscenizowanego 
gabinetu osobliwości, z wnętrza niewielkiej sali ponad osiemset artefaktów prze-
mówiło własnym, choć wciąż jeszcze nie w pełni zrozumianym głosem. W tych 
okolicznościach nasze antropologiczne prawo zadawania pytań staje się niemal 
obowiązkiem. Czym jest i czym może być łódzkie Muzeum i jego kolekcja? Co czyni 
ich historię wyjątkową i czym w ostateczności jest łódzka tradycja etnologiczna? 
Gdzie, kiedy i dzięki komu w rzeczywistości się narodziła? Czy możemy pisać 
o „polskim doświadczeniu kolonialnym”, nawet biorąc pod uwagę jego namiast-
kowość i jednocześnie nie popaść w paradoks intelektualnej niesamodzielności? 
Kiedy w maju 2016 roku dotarło do Łodzi dwadzieścia osiem kartonowych pudeł, 
być może był to początek naprawdę poważnych kłopotów. 
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Michał Żerkowski

On Transitional Objects. The Lost – Regained. The Story Continues... 
Exhibition in Łódź

Presented in 2017/2018 in the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź the Lost – 
Regained. The Story Continues... exhibition was the result of the restitution of artefacts from 
the non-European ethnographic collection of the Łódź Museum plundered during the German 
Nazi occupation of Poland. The history of this collection and its creators dates back to the 
early 20th century and is directly connected with the turbulent events of the last century: 
European domination in the colonies, World War II, the Cold War division of Europe and 
its end. Looking at this past through the prism of the exhibition of the restituted African, 
American and Asian objects, gives a unique opportunity to ask questions about the ori-
gins of the Łódź ethnological tradition, as well as the current state of anthropological and 
museological discussions about the circumstances in which Polish pre-war, non-European 
ethnographic collections were created.

Keywords: Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź, non-European artefacts, restitu-
tion, museum anthropology
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Nadja Valentinčič Furlan
Słoweńskie Muzeum Etnograficzne

Ludzie z fabryki porcelany

Wystawa Ludzie z fabryki porcelany gościła w Słoweńskim Muzeum 
Etnograficznym (SEM) w cyklu indywidualnych wystaw czasowych, 
wpisujących się w stałą ekspozycję muzeum pod tytułem Ja, my i inni: 

Obrazy mojego świata. Opiera się ona na pomyśle, by ucieleśnioną i niewidoczną 
wiedzę pracowników ćmielowskiej fabryki porcelany zwizualizować za pomocą 
niebieskich śladów ich palców na białych wyrobach z porcelany. Wystawa stawia 
pytanie, czy umiejętności pracujących w fabryce robotników można uznać za dzie-
dzictwo, a także zachęca do refleksji o pracy jako dziedzictwie przemysłowym. 

Kulturowa biografia projektu i koncepcja wystawy

Kulturowa biografia (cf. Kopytoff 1986) projektu Ludzie z fabryki porcelany sięga 
roku 2016, kiedy antropolożka Ewa Klekot prowadziła badania nad pracą, wiedzą 
i umiejętnościami pracowników fabryki w Ćmielowie, jednej z najstarszych polskich 
fabryk porcelany, która powstała w oparciu o lokalną tradycję garncarską. Uznała, 
że wiedza robotników jest pokrewna wiedzy i umiejętnościom garncarzy, oraz że 
jest w znacznym stopniu ucieleśniona. Dzięki pomocy projektanta ceramiki Arka-
diusza Szweda wzbogaciła badania terenowe o interwencję artystyczną w proces 
produkcyjny, wizualizującą pracę i wiedzę robotników przemysłowych. Serwis 
„Ślad człowieka” został wykonany przez robotników zatrudnionych przy produkcji 
porcelany, którzy pracowali w rękawiczkach zamoczonych w solach kobaltu. Ślady 
ich rąk początkowo były słabo widoczne, lecz po wypale stały się ciemnoniebieską 
dokumentacją ich pracy przy wytwarzaniu porcelanowych naczyń.
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Białe naczynia z niebieskimi śladami palców zostały pokazane na wystawie 
w samej fabryce. Pracownicy byli zadowoleni ze swoich fotograficznych portretów, 
lecz naczynia wzbudziły mieszane uczucia. Następnie projekt prezentowano na 
festiwalach dizajnu i w muzeach w Polsce i Europie. W środowiskach związa-
nych z dizajnem podziwiano przede wszystkim estetyczną wartość wyrobów, 
natomiast w muzeach etnograficznych zauważano też historię codziennej pracy 
anonimowych twórców. 

W październiku 2017 roku Ewa Klekot zaprezentowała pomysł wizualizacji 
„czynnika ludzkiego” w pracy przemysłowej na międzynarodowej konferencji 
poświęconej wizualizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która odby-
wała się w Słoweńskim Muzeum Etnograficznym w Lublanie, stawiając w swoim 
wystąpieniu pytanie o to, czy umiejętności robotników przemysłowych można 
uznać za niematerialne dziedzictwo kulturowe. Przy okazji pobytu w Lublanie 
dowiedziała się, że w Narodowym Muzeum Słoweńskim odbędzie się w 2018 
roku IV Międzynarodowe Triennale Ceramiczne UNICUM. Pod koniec roku 2017 
ostatecznie ustalono, że podczas jego trwania Słoweńskie Muzeum Etnograficzne 
będzie gościło polską wystawę Ludzie z fabryki porcelany. 

Ponieważ SEM miało już program wystawienniczy na 2018 rok zamknięty, 
jedyną możliwością pokazania polskie wystawy był Musem Living Room, stano-
wiący część stałej wystawy Ja, my i inni: obrazy mojego świata i przeznaczony na 
indywidualne wystawy członków muzealnej publiczności. Ekspozycja stała dotyczy 
jednostki ludzkiej i miejsca pojedynczego człowieka wśród ludzi i w przestrzeni 
świata. Stawia ona podstawowe pytania: kim jestem? Gdzie jest mój dom? Co 
znaczy dla mnie rodzina? Jacy ludzie są mi bliscy? Co mnie w świecie pociąga? 
Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Ta przestrzeń ma w założeniu zachęcać do 
refleksji i czynnego uczestnictwa: zapraszamy zwiedzających, by przygotowywali 
indywidualne, osobiste wystawy, albo nagrywali swoje narracje. Metody par-
tycypacyjne to jedna ze strategii pozwalających dokumentować teraźniejszość 
(Mensch and Meijer-van Mensch 2015: 59). Wystawy przygotowuje się wspólnie 
i odpowiedzialność jest współdzielona (Black 2012: 219–220), ponieważ auto-
rzy-członkowie publiczności korzystają z metodologicznej pomocy i wskazówek 
muzealnych kuratorów. Zatem Ewa Klekot i Arkadiusz Szwed stanęli przed wy-
zwaniem nadania swoim pomysłom wymiaru osobistego. Przekazałam im pyta-
nia stojące za narracją wystawy stałej oraz sugestię, że mogliby do scenariusza 
wystawy włączyć swoje portrety filmowe. Wystawa była otwarta od 17 maja do 
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Il. 1. Serwis i portrety pracowników fabryki w tle. SEM, maj 2018 (fot. A. Szwed)

Il. 2. Ewa Klekot demonstruje odciski palców na talerzyku. SEM, maj 2018 (fot. A. Szwed)
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Il. 3. Na dnie naczyń umieszczono kalkomanię wskazującą liczbę pracowników, którzy dotknęli naczynie 
w trakcie produkcji oraz cyfrę 380 oznaczającą liczbę pracowników fabryki zatrudnionych na produkcji.  
SEM, maj 2018 (fot. J. Jamšek)

Il. 4. Arkadiusz Szwed tłumaczy interwencję w proces wyrobu porcelany. SEM, maj 2018 (fot. J. Jamšek)
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7 listopada. W tym czasie zwiedziły ją 5532 osoby. Zwiedzający byli zachwyceni 
pomysłem, jego zastosowaniem oraz wielowarstwowością przekazu wystawy. 
Pokazano ją w telewizji i omawiano online, a Paul Steed aka JL Flanner zakończył 
swój materiał o wystawach w SEM dla portalu Total Slovenia News filmem Meeting 
People from the Porcelain Factory (zob. Steed 2018). 

Układ wystawy i film

Wystawa ma trzy części składowe: serwis „Ślad człowieka”, portrety i historie 
robotników z ćmielowskiej fabryki oraz krótki filmowy portret inicjatorów pro-
jektu. Twórcy i projektanci wystawy skupili całą uwagę na kruchych naczyniach 
z porcelany noszących niebieskie ślady dotyku. Ta decyzja spotęgowała „efekt 
muzealny”, jak Svetlana Alpers (1991: 26) określiła percepcję rzeczy codzien-
nych wystawionych na ekspozycji jak dzieła sztuki. Jako muzeum etnograficzne 
oczywiście oczekujemy także ujawnienia kontekstu: do jakiego społeczeństwa 
należały, kto je zrobił i ich używał, jaką funkcję pełniły w życiu ludzi, co znaczyły 
dla tożsamości jednostek czy wspólnot, jaką wartość zyskały dzięki podróży poza 
własną kulturę i pokazaniu w muzeum. Tę warstwę wprowadzało na wystawie 
osiemnaście portretów pracowników fabryki, pięć osobistych historii oraz pre-
zentacja procesu produkcji w fabryce ceramicznej. 

Na portretach fotograficznych autorstwa Arkadiusza Szweda robotnicy są 
dumni i zadowoleni, co wskazuje, że łączą go z nimi bliskie, oparte na zaufaniu 
relacje. Wybór reprodukcji zdjęć w czerni i bieli wynikał, jak sądzę, z pragnienia, 
by biało-niebieska porcelana była lepiej widoczna na tle monochromatycznych 
tablic ze zdjęciami. Na wystawę w Lublanie projektant systemu ekspozycyjnego, 
Jarek Hulbój, wykonał metalowe stojaki naśladujące system standów stosowany 
w fabryce, więc złudzenie było tym silniejsze. 

Krótki film o autorce badań, Ewie Klekot, i pomysłodawcy ingerencji w proces 
produkcji, Arkadiuszu Szwedzie, zatytułowany jest Meeting people in the porcelain 
factory (Spotkanie z ludźmi w fabryce porcelany) (Michał Reich i Arkadiusz Szwed, 
2018, 5 min.). Ewa Klekot przedstawia się jako antropolożka i streszcza koncepcję 
brytyjskiego antropologa Tim Ingolda, który rzeczownik „człowiek” przekształcił 
w czasownik „człowieczyć”. Mówi, że chciała się dowiedzieć, jak to jest człowieczyć 
w fabryce porcelany i doszła do wniosku, że oznacza to przede wszystkim współ-
pracować: z innymi ludźmi, z surowcem, z maszynami, wilgotnością powietrza 
oraz ruchami potrzebnymi, by wykonać złożone zadanie produkcji porcelany. 
Arkadiusz Szwed uczy w projektowania ceramiki w School of Form w Poznaniu. 
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Zainspirowali go ludzie pracujący w fabryce. Razem zrealizowali projekt Ludzie 
z fabryki porcelany jako rodzaj hołdu dla robotników. 

Podczas filmu, kiedy Ewa i Arkadiusz mówią, na wizji ukazani są pracownicy 
fabryki i proces produkcji. Film kontekstualizuje w ten sposób treści wystawy, 
uzasadniając jednocześnie włączenie ekspozycji w cykl osobistych, indywidual-
nych wystaw SEM. Arkadiusz przyznał, że on i Ewa odpowiedzieli na większość 
pytań, które stawia stała wystawa muzeum, lecz uznał, że film byłby zbyt długi 
do oglądania na wystawie i wraz z Michałem Reichem, który była autorem zdjęć 
i montażystą postanowili skoncentrować się na tożsamości zawodowej autorów 
projektu i samym projekcie.

Kwestia uznania potrzebnych w fabryce umiejętności  
oraz pracy przemysłowej za dziedzictwo

Projekt jest przykładem ponowoczesnego podejścia do antropologii, łączącego 
badania ze sztuką. W artykule Ceramic Production as Intangible Cultural Herita-
ge and its Visualisation (2018) Ewa Klekot podkreśla uczestnictwo robotników 
w projekcie, choć polegało ono na wykonaniu zadania wymyślonego przez nią 
i Arkadiusza Szweda. Robotnicy nie uczestniczyli w decyzji o tym, jak zwizuali-
zować ich wiedzę i być może właśnie dlatego „niespecjalnie byli przekonani do 
estetyki gloryfikującej „brudne plamy” na tym, co powinno być nieskazitelne 
i czyste” (Klekot 2018: 126). 

We wrześniu fabryka porcelany w Ćmielowie zaczęła wytwarzać naczynia 
„Ślad człowieka” przeznaczone do sprzedaży. Kilka dobrych miesięcy trwały ne-
gocjacje między autorami pomysłu a fabryką, która jest właścicielem tradycyjnych 
form naczyń (zestaw Rococo), by porozumieć się co do warunków komercjalizacji 
naczyń wytwarzanych metodą użytą w projekcie. Ostatecznie także robotnicy 
będą mieli swój udział w zyskach. Sprzedaż naczyń będzie promowała wartość 
pracy i wiedzę robotników fabryki w Ćmielowie. 

Wystawa widziana w szerszej perspektywie uświadamia, jak wiele wiedzy 
nieodwołalnie ginie w epoce postindustrialnej na skutek zamykania fabryk. 
Muzea często starają się ratować dziedzictwa przemysłowe i dokumentować 
historie robotników, którzy stracili pracę w zamykanych fabrykach i z nostalgią 
wspominają „stare dobre czasy”. Podczas międzynarodowej konferencji Cultural 
Heritage of the industrial Fields słoweńscy i chorwaccy etnolodzy doszli do wniosku, 
że przedsiębiorstwa nie mają wystarczającej świadomości znaczenia własnego 



Ludzie z fabryki porcelany 263

dziedzictwa przemysłowego, nie tylko jeśli chodzi o tożsamość i tradycję zakładu, 
ale także jego promocję i postrzeganie (Rožman 2011: 9).

Wzorcowy przykład dziedzictwa przemysłowego, które eksponowane jest 
jako działający zakład jest szwajcarska huta szkła Glasi Hergiswil (http://www.
glasi.ch/en/), w której zarząd wspólnie z robotnikami obmyślił i ustalił sposób jej 
eksponowania i promocji. Historia fabryki sięga miejscowych warsztatów szklar-
skich działających przed dwoma stuleciami; jednak po okresie prosperity w epoce 
przemysłowej w 1975 roku zakładowi groziło zamknięcie. Społeczność Glasi za-
prosiła do objęcia kierownictwa zakładu włoskiego projektanta Roberta Niedera, 
dla którego wcześniej fabryka kilkakrotnie wykonywała duże formy specjalne 
zamówienia. Nieder podjął wyzwanie, a pod jego kierownictwem zakład nabrał 
nowego rozpędu; obecnie dzieło kontynuuje jego syn. Wystawa to tylko jeden ze 
sposobów promowania wiedzy robotników, wyrobów fabryki, w której pracują, 
lokalnej tożsamości i sposobu życia. Przez interaktywną ekspozycję o historii 
i znaczeniu huty szkła Glasi dla lokalnej społeczności zwiedzający przechodzą do 
hali produkcyjnej, w której wykwalifikowani pracownicy wykonują nowoczesne 
produkty z dmuchanego szkła. Mogą spróbować sami wydmuchiwania szkła, 
obejrzeć wzorcownię, prezentującą historyczny asortyment wyrobów fabryki, 
przejść przez labirynt luster, obejrzeć niezwykłe, wykonane ze szkła, instrumenty 
muzyczne, zajrzeć do sklepu, pójść na spacer do parku i miasteczka Hergiswil, 
w którym wszystko, od szkoły i ośrodka zdrowia do restauracji i orkiestry dętej jest 
związane z hutą szkła. Wystawa stanowi część fabryki, a fabryka jest nieodłącznym 
elementem lokalnej społeczności – i wszystkie trzy świetnie sobie radzą. 

Ludzie z fabryki porcelany i Glasi Hergiswil to przykłady zaprezentowania 
publiczności dziedzictwa przemysłowego, które jest nadal żywe i w działaniu. 
Znaczenie wystawy Ludzie z fabryki porcelany leży nie tylko w funkcji, jaką peł-
ni wobec publiczności, lecz także w stosunku do pracowników oraz właścicieli 
fabryki: wszystkim uświadamia wartość fabrycznej pracy oraz wiedzę i umie-
jętności potrzebne do jej wykonywania. Być może właściciel, robotnicy i twórcy 
wystawy pomyślą o stworzeniu jakiejś stałej ekspozycji w fabryce w Ćmielowie? 
Prezentowałaby ona zarówno tradycję, jak i współczesną tożsamość, promując 
równocześnie wyroby i zwiększając widzialność firmy. 

tłum. Ewa Klekot

(http://www.glasi.ch/en/
(http://www.glasi.ch/en/
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Filip Wróblewski
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Oddział w Krakowie

Wileńskie kiermasze. Fotografia 
„etnograficzna” między archiwum a ekspozycją

Tematyka niniejszego tekstu wiąże się bezpośrednio ze zorganizowaną przez 
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 
(dalej: MET) wystawą czasową Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. 

Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich, której wernisaż miał miejsce 28 
czerwca 2018 roku, a zamknięcie której zaplanowano na kwiecień następnego roku. 
Co warte uwagi, wystawie towarzyszy starannie wydany katalog (Jakubowska, 
Słomska-Nowak 2018), zawierający wysokiej jakości reprodukcje prezentowanych 
na niej fotografii. Ekspozycję, a także publikację omówię osobno, obie wszakże 
stanowią wyraz szerszego zjawiska związanego z utrwalającym się w dyskursie 
antropologicznym sposobem wykorzystywania fotografii traktowanych jako 
etnograficzny materiał dokumentacyjny. Prezentacja zdjęć małżeństwa Zdanow-
skich jest wspólnym przedsięwzięciem zatrudnionych w MET kuratorek Jolanty 
Jakubowskiej oraz Justyny Słomskiej-Nowak.

Wystawa

Omawianą wystawę zaaranżowano nie w budynku Arsenału czy przylegającym do 
niego pawilonie wystawienniczo-administracyjnym, ale w spichrzu dworskim na 
terenie należącego do zespołu muzealnego parku skansenowskiego. Na potrzeby 
wystawy niewielkie okna znajdujące się w drewnianej konstrukcji zostały zakry-
te. Sam budynek został zaadaptowany do celów organizacji wystaw czasowych. 
Wspominam o tym, ponieważ poprzez sposób prezentacji zdjęć przyjęte przez 
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organizatorów rozwiązanie wpływa bezpośrednio na odbiór wystawy oraz jej 
kontekstualizację w innym aniżeli galeryjne otoczeniu. Wystawa zajmuje całą 
przestrzeń parteru spichrza, który stanowi jedno rozległe i otwarte pomieszcze-
nie. Strop jest stosunkowo nisko, przez co sprawia klaustrofobiczne wrażenie. 
Naprzeciw wejścia znajdują się schody, wokół których zaaranżowano dodatkowe 
ścianki ekspozycyjne.

Na ścianach z drewnianych bali zawieszono ponad sześćdziesiąt antyram ze 
zdjęciami. Niektóre z nich wiszą swobodnie pośrodku pomieszczenia, zagęszczając 
wolną przestrzeń, tak jakby składały się na zaułki labiryntu. Wszystkie antyramy 
są jednakowych rozmiarów. Jedne zawieszono poziomo, inne pionowo. W niemal 
wszystkich ułożenie zdjęć jest symetryczne (analogiczne do układu znaków trójki 
lub czwórki z talii kart), zaś w obrębie poszczególnej planszy wszystkie zdjęcia 
mają pionową lub poziomą orientację. Ten rygoryzm złamano tylko w sześciu 
przypadkach, to jest tam, gdzie na planszach prezentowano powiązane tematycz-
nie zdjęcia lub ujęcia tej samej sytuacji o różnym układzie klatek – pion i poziom. 
We wnętrzu antyram znajdują się czwór- lub trójpolowe czarne passe-partout, 
których białe ścięcie stanowi dodatkowe obramowanie dla prezentowanych zdjęć. 
Dzięki kwerendzie przeprowadzonej w Muzeum Narodowym w Warszawie decyzję 
o takim sposobie prezentacji i wyborze albumowej czerni (na wystawie i w kata-
logu) kuratorki podjęły, inspirując się tym, jak Zdanowscy aranżowali prywatne 
albumy ze swoimi zdjęciami1. To kluczowy zabieg wpływający na odbiór fotografii, 
te bowiem wywołano w tonacji ciepłej szarości, brązu i dominującej sepii. Tym 
samym uzyskano efekt optycznego przełamania i nieznacznego, acz wyraźnego 
kontrastu między powierzchniami zdjęć i passe-partout. 

Jednorodność zastosowanych środków wystawienniczych sprawia, że mimo 
możliwości naocznego oszacowania rozmiarów wystawy, trudno w pierwszym mo-
mencie powiedzieć, jak bardzo jest szczegółowa. Ocenę tę komplikuje multiplikacja 
zdjęć w ramach plansz, dlatego dopiero w trakcie zwiedzania, z czasem, ogląda-
jący może przekonać się, że łącznie na wystawie zaprezentowano 231 fotografii 
wybranych spośród kolekcji liczącej „498 klatek negatywów małoobrazkowych” 
(Jakubowska 2018: 17). Tematyka kolekcji sprzedanej w 2000 roku przez Aldonę 
Zdanowską-Hosbein – córkę wileńskich fotografików – dotyczy pięciu jarmarków 
i sytuacji targowych, organizowanych w Wilnie w ciągu roku kalendarzowego. Tym 
samym porządek wystawy Wileńskie kiermasze ma charakter chronologiczny.

 1  Za udzielenie tej i innych informacji na temat wystawy dziękuję kuratorkom Jolancie Jakubow-
skiej oraz Justynie Słomskiej-Nowak, w szczególności zaś jestem zobowiązany za możliwość indywi-
dualnego oprowadzenia po wystawie oraz poświęcony czas na długą i wyczerpującą dyskusję o niej.
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Naprzeciwko wejścia, po lewej stronie schodów, ustawiono stolik z księgą 
pamiątkową wystawy; tuż obok znajduje się wielkoformatowa, kilkumetrowa 
mapa Wilna z 1890 roku, na której umieszczono po kilka fotografii prezentujących 
poszczególne kiermasze. Kuratorki zadały sobie trud, by poszczególne zdjęcia 
rozmieścić zgodnie z lokalizacją ulic, na których je wykonano. Dzięki temu zostaje 
pokazany porządek przestrzenny miejsc targowych towarzyszących poszczególnym 
świętom kościelnym, jednakże istotnym mankamentem tego rozwiązania jest 
zignorowanie perspektywy czasowej w tak pomyślanej i przygotowanej wizuali-
zacji (różnicy pór roku można się domyślać wyłącznie na podstawie warunków 
pogodowych i ubioru sfotografowanych postaci).

Główna linia narracyjna ekspozycji wiedzie wzdłuż ścian pomieszczenia, 
poczynając na lewo od drzwi, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 
Prezentuje kolejno: sylwetki Zdanowskich, Kaziuki, Niedzielę Palmową, Kiermasz 
św. Jana, Kiermasz św. Piotra i Pawła oraz Zaduszki. Forma prezentacji zdjęć jest 
jednolita, przez co kluczowe znaczenie dla odróżnienia poszczególnych jarmar-
ków mają pojedyncze plansze wprowadzające w tematykę danego kiermaszu. 
Informacje o nich znajdują się na czarnych planszach połowy wielkości antyram 
ze zdjęciami. Przy użyciu białej czcionki umieszczono na nich nazwę danego 
święta, a także lakoniczny opis związanych z nim zwyczajów oraz powiększony 
fragment głównej mapy umieszonej przy wejściu. Od pozostałych plansze te 
odróżnia, oprócz rozmiaru, dyskretny detal – krawędzie ich antyram stanowią 
wąskie białe listwy. Tym samym kod wizualny przyjęty przez kuratorki, choć mi-
nimalistyczny, jest konsekwentny i przemyślany, ponieważ pozwala w surowych, 
rustykalnych wnętrzach wydobyć walory estetyczne fotografii Zdanowskich. Te 
bowiem ze względów dyskursywnych sytuowalibyśmy zazwyczaj w przestrzeniach 
galerii sztuki, a przestrzeń MET przeznaczona na omawianą wystawę okazała 
się daleka od tego ideału. Równowagę w tym względzie przywróciły kuratorki 
zwielokrotniając ramę (czy też efekt ramowania), która – jak przypomina Ste-
ve Edwards – „odgrywa centralną rolę w fotografii (…) jako przedmiot zwraca 
uwagę na zdjęcie, oddziela je od ściany” (Edwards 2014: 145–146). Bez podobnej 
dbałości o materialny aspekt etalażu mielibyśmy prawdopodobnie do czynienia 
z fatalnym efektem końcowym.

 Oprócz mapy pierwszą częścią wystawy jest czarna ścianka ustawiona na 
lewo od wejścia. Znajdują się na niej podstawowe informacje biograficzne na temat 
małżeństwa Bolesławy i Edmunda Zdanowskich oraz reprodukcje ich fotografii 
portretowych z okresu młodości oraz wieku średniego. Tuż obok postawiono 
gablotę, w której można zobaczyć oryginalne, tekturowe albumy z wycinkami 
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klisz fotograficznych składających się na prezentowaną kolekcję. Jest to jedyny 
przedmiot innego formatu niż fotografia prezentowany na wystawie. Zapoznanie 
się z nim pozwala zwiedzającym na pobieżne zorientowanie się o stanie i charak-
terze kolekcji, jak również rodzaju skąpych opisów poszczególnych klatek, jakimi 
dysponowały kuratorki podczas przygotowywania scenariusza wystawy.

Nad gablotą w tym samym miejscu zawieszono planszę z opisem kierma-
szu św. Kazimierza – Kaziuków. Poświęcona mu część wystawy jest najbar-
dziej obszerna, liczy bowiem 102 zdjęcia. Już ta seria w pełni ujawnia inklinacje 
artystyczne Zdanowskich. Z jednej strony pokazuje ich związki z warsztatem 
Jana Bułhaka i założonego przez niego Fotoklubu Wileńskiego (Lechowicz 2012: 
201–203), w którym działali aktywnie zarówno jako praktycy, jak i teoretycy. 
Będąc pod wpływem tego kręgu ich prace wpisują się z jednej strony w estetykę 
piktorializmu, co wielokrotnie unaoczniają obrazy prezentowane na wystawie. 
Z drugiej zaś strony Zdanowscy chętnie sięgali po repertuar środków typowych 
dla reportażu fotograficznego, przez co na ich zdjęciach pojawiają się – podobnie 
jak u Lewisa Wickesa Hine’a – tematy istotne społecznie, zaś sama praktyka foto-
graficzna zyskuje znamię zaangażowania i aktywizmu, lecz nie interwencyjności. 
Tematyka fotografii prezentowanych w tej części zorganizowana jest wokół kilku 
wątków. Zwiedzający oglądają intymne scenki rodzajowe między przechodniami 
lub handlarzami, a wiele spośród nich przyjmuje formę sytuacyjnych portretów. 
Fotografom udało się uchwycić wyjątkowy czas w życiu miasta, rytm i pulso-
wanie ruchu ulicznego na okazjonalnie organizowanym targowisku. Fotografie 
te, jako studia gestów, mogłyby być z powodzeniem wartościową dokumentacją 
komunikacji niewerbalnej. Sposób ujmowania postaci ludzkich wprowadza – 
jeszcze słabo widoczny w przypadku Kaziuków – motyw relacji społecznych i ich 
ekonomicznego wyrazu. Widzimy chłopów i rzemieślników starających się zbyć 
wyprodukowane przez siebie towary; młodzików i podrostków chcących dorobić 
na handlu jarmarcznymi atrakcjami – balonami oraz karykaturalnymi lalkami 
z papieru; wreszcie klientów ulicznej garkuchni w pośpiechu posilających się zupą 
i chlebem na mrozie, za niechlujnie zastawionymi stołami. W większości – sądząc 
po ubiorze – to biedota, ciułacze, uliczne łepki i cwaniaczki, robotnicy, chłopi, 
których łączy konieczność radzenia sobie, szukania środków, by wiązać koniec 
z końcem. Uważna lustracja zdjęć Zdanowskich prezentowanych na wystawie 
uzmysławia, że to jeden z podskórnych motywów wiodących, który przenika te 
pozornie okolicznościowe i rodzajowe scenki z kiermaszów i jarmarków. Osobną 
grupę zdjęć stanowią te dotyczące przedmiotów, którymi handlowano. W zimowej 
aurze mamy zatem fotografie przedstawiające spiętrzenia czy nagromadzenia 
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rzeczy tego samego rodzaju: drewniane balie, przetaki, niecki, sanie, blaszane 
wiaderka, kanki, świąteczne pierniki; z rzeczy ozdobnych: figurki bocianów, 
świątki, koniki na biegunach, figurki dewocyjne; różnoraką ceramikę: naczynia, 
misy, dzbany ułożone w stosach. Ten naddatek rzeczy, swoiste szaleństwo ich 
zwielokrotnienia uchwycone w kadrze, dobrze chyba odda porównanie do prac 
Andrzeja Kramarza (2008) poświęconych krakowskiemu targowisku staroci albo 
estetyki popartu lubującej się w banalności i powszedniości. Z czymś podobnym 
mamy i tutaj do czynienia. Fotografie Zdanowskich dokumentują w tym wzglę-
dzie nie tylko estetykę codzienną czy też doraźną, z właściwymi jej sposobami 
komponowania towarów w przestrzeni i osobliwym handlowym display (por. 
Chéroux 2014: 149–167), ale ciążą wyraźnie ku wrażliwości surrealistycznej. 
Przykładem tego może być zdjęcie flagi polskiej zatkniętej na szczycie hałdy 
obwarzanków (suszki), masy kolii wiązanych z obwarzanków przelewające się 
przez siebie, wieża beczek ułożonych jedna na drugiej, drewniany bocian nijak 
niepasujący do beczek, na których go ustawiono. To dowód na poczucie humoru 
fotografujących, ale też puszczenie oka do zwiedzających przez kuratorki – tak 
jakby tych parę niekonwencjonalnych zdjęć, świadczących o poszukiwaniu formy 
i odwadze eksperymentowania, miało rozsadzić dyskurs antropologiczny, który 
wyzyskuje z fotografii przede wszystkim ich walor dokumentacyjny. To zarazem 
jedyny (zauważalny) akcent nieposłuszeństwa wobec „etnograficzności” fotografii, 
na jaki pozwalają sobie Jakubowska i Słomska-Nowak.

Kolejne części wystawy są o połowę mniejsze, liczą po trzydzieści kilka do 
pięćdziesięciu kilku zdjęć. Kiermasz towarzyszący Niedzieli Palmowej wydaje się 
monotematyczny, na wszystkich bowiem zdjęciach znajdujemy postaci ulicznych 
handlarek trzymających wykonane przez siebie palmy lub bazie. A jednak to 
w przypadku właśnie tych zdjęć z całą mocą ujawnia się wrażliwość społeczna 
Zdanowskich przepajająca całą serię. Zmienna wiosenna pogoda staje się soczewką 
różnicy klasowej, którą tak naprawdę portretuje małżeństwo. Na zdjęciach z tej 
grupy najłatwiej dostrzec różnice między fotografowanymi grupami społecz-
nym – dotyczą nie tylko stroju, lecz przede wszystkim sytuacji towarzyszących 
sprzedaży palm. Dystans między miastem a wsią, między zamożnymi a biedotą 
widać w gestach, spojrzeniach i grymasach. Kilka przykładów. Na zabłoconej 
jezdni obok kałuż stoi wąsaty mężczyzna w sukmanie i wełnianej czapie, przed 
nim po względnie czystym chodniku przemieszczają się mężczyźni w kapeluszach 
i kobiety w szykownych płaszczach, futrach czy pelisach – dwa osobne światy; na 
innym elegancko ubrana kobieta w lakierowanych butach na obcasie, spinanych 
paseczkiem z klamerką, wybiera palmę wielkanocną spośród kilku różnych ofe-
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rowanych przez stojącą przed nią handlarkę; tuż obok inne czekają z towarem, 
klientka jest wyraźnie znużona, nie musi wcale kupować u tej konkretnej kobiety 
i daje to do zrozumienia. Jeszcze inne zdjęcie przedstawia dwie kobiety liczące, 
każda osobno, swój dotychczasowy utarg. Jedna z nich robi to zgrabiałymi ręka-
mi – w dłoni okrytej rękawiczką mocno przytrzymuje zarobione monety; praw-
dopodobnie nie jest ich dużo. Palcami drugiej, nieosłoniętej i przykurczonej od 
zimna, przewraca bilon. Za nimi stoi trzecia – patrzy błagalnie poza kadr na kogoś 
albo na coś. Jest jeszcze jedno zdjęcie, którego łatwe do przeoczenia znaczenie 
wskazała Justyna Słomska-Nowak. Przedstawiona na nim kobieta tylko częściowo 
stoi pod parasolem, w całości stara się nim osłonić palmy, którymi handluje. Ona 
może moknąć, towar, od którego zależy jej dalszy los, już nie. 

Wizerunki postaci odwiedzających wileńskie kiermasze to przede wszystkim 
portrety ludzi pracy i o nich tak naprawdę opowiadają Zdanowscy. W tym sensie 
ich fotografie są w jakimś stopniu zbliżone do prac Walkera Evansa i Dorothei 
Lange pracujących w czasach wielkiego kryzysu. Ich zdjęcia pokazują, kto i na 
jakich warunkach ma prawo do przestrzeni miejskiej, kto i w jakiej sytuacji jest 
mimo wszystko nie na swoim miejscu. Za pomocą fotoreportażu, migawek ulicznej 
rzeczywistości Zdanowscy pokazują świat klasy robotniczej, miejskiej biedoty 
i chłopów; przynajmniej ta perspektywa jest dla nich najważniejsza. Ujęcia kadru-
ją z ukosa, trochę z dołu, z boku, ale nigdy z góry czy z perspektywy patrzących 
wprost przechodniów (klientów), tak jakby zajmowali pozycję któregoś z portre-
towanych – można pomyśleć, że antycypowali antropologiczną kategorię emic. 
Dzięki cierpliwości i zdolności wniknięcia w fotografowane środowisko Zdanowskim 
udaje się uchwycić cielesny habitus biedoty: na twarzach widać wysiłek czekania, 
jego beznadzieję i nudę, przestępowanie z nogi na nogę, skulenie sprzedawczyń, 
zgięcie portretowanych postaci w pół, jakby w czujnym ukłonie, podpieranie się 
o ściany i mury, załomy pozwalające choćby na chwilę odpocząć, by ponownie 
zebrać siły do trwania na ulicy w szeregu sobie podobnych czekających na okazję. 
Nikt się na tych fotografiach nie uśmiecha, może poza korpulentną handlarką 
w białym szalu o dużych oczkach. Ale to tylko jedno zdjęcie. Obraz wyłaniający 
się z tych fotografii nie jest wyłącznie rejestracją bierności, nie esencjonalizuje 
też ubóstwa jako takiego – wszak portretowani podjęli trud i starania mające 
na celu poprawę ich losu. Siła zdjęć Zdanowskich bierze się z udokumentowania 
istnienia tego zjawiska, pokazania jego skali, a także tego, jak bardzo działania 
związane z handlem ulicznym są doraźne i niewystarczające. Oglądając kolejne 
zdjęcia, okazuje się, że ważna jest jeszcze jedna płaszczyzna uchwycona na foto-
grafiach – chodzi mianowicie o ściany i mury towarzyszące bohaterom. Jakiś czas 
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temu, analogicznie, na materialny aspekt darkroomów zwrócił uwagę fotograf 
Konrad Pustoła (2008) w cyklu zdjęć prezentującym ich mroczne, ciasne i lepkie 
wnętrza. W wileńskim przypadku przekonujemy się, że mur to nie wyłącznie tło, 
lecz medium poświadczające koleje życia osób wystających godzinami na ulicy. 
Fotografowani wchodzą bowiem w bezpośredni kontakt z tymi barierami, najczęściej 
szukając w nich fizycznego oparcia, gdy im samym brakuje już sił. Ślady na murach, 
widoczne przetarcia na podobnej wysokości, skrawki papieru po oderwanych pla-
katach, uszczerbki w tynku, odrapania, złuszczenia farby, plamy przebarwień lub 
gnicia korespondują ze stanem ciał, które im towarzyszą. W tych okolicznościach 
„skóra” budynków niewiele się różni od ludzkiej. Jest równie zużyta.

Nieco odmienne w tonacji są zdjęcia z kiermaszu św. Jana – w większości 
przedstawiają kobiety handlujące ziołami. Ze względu na sprzyjającą słoneczną 
aurę Zdanowscy mieli lepsze warunki do pracy, co dowodnie prezentują poszcze-
gólne odbitki. Także w tym przypadku praca kobiet sprowadza się do czekania na 
klientów z tą różnicą, że już nie w chłodzie, lecz w spiekocie. Siedzą one w kucki, 
w przysiadzie, na tobołkach zwiniętych ze szmat, na jakichś większych kamieniach, 
na ziemi, oparte o mury, a od skwaru mają je chronić chusty na głowach. Dzięki 
Zdanowskim ponownie podglądamy drobne gesty – obgryzanie paznokci czy 
grymasy rezygnacji na twarzy. To za ich pomocą jest kreślona osobliwa kronika 
straconego czasu, opowieść o wiejskiej (?) starości w mieście. Wszak o położeniu 
kobiet świadczą przetarcia i dziury w bez tego i tak lichych spódnicach, bądź far-
tuchach. Na jednym zdjęciu, w lewym górnym rogu, można zauważyć kawałek 
profilu kobiety wtulonej w mur, o który się oparła i zasnęła; na innej fotografii 
zwalisty tobołek leżący między murem a siedzącą sprzedawczynią – gdy tylko 
mu się przyjrzeć uważniej okazuje się korpusem kobiety, która pewnie zasnęła 
ze zmęczenia i w takim stanie przewróciła się na ziemię dla większej wygody. 
To najlepszy komentarz na temat żmudności pracy, którą muszą wykonywać, 
choć widzimy tylko jej końcowy etap – próbę zbytu, zioła trzymane w koszach 
i rozłożone na płóciennych płachtach (fotografie te mogą być wartościowym 
źródłem informacji dla etnobotaników zainteresowanych medycyną ludową). 
Możemy się jedynie domyślać czasochłonności poszukiwania i zbierania ziół czy 
wreszcie ich przygotowania i suszenia. Zbiór związany z kiermaszem św. Jana 
dał też fotografującym sposobność do wykorzystania pełni repertuaru środków 
typowych dla piktorializmu. Zdjęcia dzięki ich zabiegom zyskują malowniczość, 
przez co umykają z pola reportażu. Dekoracyjność spojrzenia widzimy choćby 
w zestawieniach poszukiwanych celem sfotografowania. Ot, na jednym ze zdjęć 
w świetlnej plamie utworzonej na murze z cienia kratownicy, przy koszach z łyka 
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drzewnego układających się w romby, siedzi kobieta w białej chustce w ciemne 
groszki i spódnicy w ciemne zygzaki przetykane prawdopodobnie czerwonymi 
kwadratami. Niewątpliwie fotograf starał się uchwycić piękno postaci i towarzy-
szących jej wzorów. O estetyzacji świadczą również inne fotografie umieszczone 
przez kuratorki na asymetrycznych tablicach. Jedna z nich prezentuje grę świa-
tłocieni rzucanych przez korony drzewa na kremowy mur przy wąskim chod-
niku, po którym spacerują dostojnie starszy mężczyzna z laską i w słomianym 
kapeluszu i kobieta w białej sukni. Na innej planszy znalazło się magnetyzujące 
studium kobiety z oklapłymi nenufarami trzymanymi w dzbanie. Seria jej zdjęć 
portretowych zachwyca tym bardziej, że postać tę potraktowano w podobny 
sposób jak zrobił to Aleksander Gierymski z Pomarańczarką. Ogółem, ujęcia 
twarzy prezentowane na fotografiach przywodzą na myśl równie enigmatyczne 
w wyrazie zdjęcia portretowe wykonywane przez Stefanię Gurdową (2008). Ze 
względów estetycznych trudno byłoby nie zdecydować się na pokazanie tych 
zdjęć, odsyłają one do piktorializmu, który przecież reprezentowali Zdanowscy. 
Warto jednak zadać pytanie, czy kuratorki uniknęły przy tym niebezpieczeństwa 
estetyzacji całości kolekcji balansującej przecież na granicy między polem sztuki 
i „etnograficznego” dokumentu?

W przypadku targu towarzyszącemu odpustowi św. Piotra i Pawła na zdjęciach 
widać największy dynamizm – oglądamy na nich odmierzanie tkaniny, momenty 
targowania się, liczne rozmowy, postaci często się uśmiechają i pewnie patrzą 
w aparat. Jest tu też najwięcej przedstawień młodych osób, głównie dziewcząt. To 
właśnie spośród tej grupy fotografii wybrano zdjęcie kobiet w chustach firmujące 
materiały promocyjne wystawy. Urozmaicenie scen i miejsc, w których wykonano 
zdjęcia, oddaje radosną atmosferę odpustu. Z tą grupą kontrastuje liczący ledwie 
14 odbitek zbiór fotografii z Zaduszek. Po raz kolejny widzimy na nich scenki 
rodzajowe: sprzedawcę świec, kobiety handlujące kwiatami, wyrostków stara-
jących się coś sprzedać pod bramą cmentarną, licznych żebraków. Kilka odbitek 
rejestruje intymne sceny modlitwy, opłakiwania czy wspominania zmarłych nad 
ich grobami. Aparat dyskretnie towarzyszy żyjącym, chwyta istotę chwili, ale nie 
pokazuje twarzy, bo zdjęcia są wykonywane z pewnego oddalenia. Są też i inne 
gatunkowo próby świadczące o poszukiwaniach estetycznych – choćby ujęcie 
wznoszącego się na zboczu muru cmentarza i sąsiadującej z nim drogi, na którą 
pada wysmukły cień dzwonnicy (?). To najmniej koherentny zbiór.

Wystawę, niczym klamra, zamyka druga ścianka ustawiona wokół schodów 
naprzeciw wejścia. Po przeciwnej stronie, równoległej do opisanej uprzednio 
mapy, znajduje się obszerna mozaika ułożona z wywołanych w całości pasków 
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klisz Zdanowskich. Nie mają one tak dużego formatu jak zdjęcia prezentowane na 
wystawie, ale dają możliwość wglądu w całość kolekcji. O ich ułożeniu decydował 
raczej układ klatek niż temat. Całość sprawia wrażenie chaotycznego układu po-
wstałego z duchem horror vacui. Pojawia się bowiem pytanie, czy było potrzebne 
pokazywanie wszystkich zdjęć i czy sposób, w jaki dokonano ich prezentacji, licuje 
z resztą starannej i minimalistycznej wystawy? Co do estetyki prezentacji, zbliżo-
nej w formie do skomplikowanej fototapety, nie jestem przekonany. Broni się ona 
jedynie unaocznieniem redundancji kadrów na oryginalnych kliszach, pokazuje 
bowiem, przed jakimi wyborami stały kuratorki. Po trosze też odsłania warsztat 
pracy Zdanowskich – poszukiwanie dobrego ujęcia, wielokrotne portretowanie 
ulubionych „bohaterów”, eksperymenty z kadrowaniem.

Za inne mankamenty można uznać problemy z odpowiednim ustawieniem 
oświetlenia tak, by refleksy nie odbijały się od zdjęć uniemożliwiając obejrzenie ich 
w całości; z tym jednak problemem mierzy się większość wystaw. Na niektórych 
odbitkach pozostały ślady przetarć powstałe na skutek przechowywania klisz; 
szkoda, że nie dokonano retuszy tych uszczerbków. Za poważne ograniczenie 
w otwieraniu się na szerszą publiczność uważam brak materiałów anglojęzycz-
nych dostępnych dla zwiedzających. W kontekście obecności Centrum Sztuki 
Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, działającego po sąsiedzku z MET, i boga-
tego programu artystycznego tej instytucji (np. wystawa retrospektywna Mariny 
Abramović) można by było oczekiwać przygotowania wystawy także pod kątem 
międzynarodowej publiczności.

Logika narracji, według której została zorganizowana wystawa Wileńskie 
kiermasze, jarmarki i odpusty, podporządkowana jest przede wszystkim pokazaniu 
specyfiki Wilna jako miasta wielokulturowego i głównego ośrodka kulturalnego 
i religijnego regionu, w którym przecinają się szlaki handlowe, dając możliwość 
spotykania ludności miejskiej z wiejską. Kolejne fotografie dokumentują nie tylko 
żywotność, ale też wielowymiarowość tych kontaktów, w których prócz wartości 
wymiennej dóbr istotnym wątkiem okazuje się zasobność materialna i stratyfikacja 
społeczna. Kuratorkom udało się zatem zaprezentować szerszej publiczności dotąd 
mało lub wyrywkowo znaną kolekcję klisz autorstwa Bolesławy i Edmunda Zda-
nowskich, dotyczącą kultury kresowej lat 30. XX wieku. Zorganizowaną wystawą 
udowadniają, że to ciekawy tematycznie i wartościowy poznawczo zbiór.

Katalog

Katalog towarzyszący wystawie został wydany w miękkiej oprawie, formacie 
i objętości zbliżonej do innych katalogów wydawanych przez MET. Dzieli się na 
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dwie części. Pierwsza, licząca raptem 35 stron, zawiera teksty kuratorek. Ich ar-
tykuły stanowią dopowiedzenie, którego zdecydowanie brakowało w tekstowej 
narracji prezentowanej na wystawie. Informacje zawarte w katalogu naświetlają 
wiele wątków, szczególnie tych związanych z obyczajowością i kulturą między-
wojennych Kresów, których zwiedzający nijak nie może sobie sam dopowiedzieć. 
Druga część katalogu to obszerny zestaw reprodukcji fotografii prezentowanych 
na wystawie. Na końcu umieszczono streszczenia w języku angielskim.

Tekst Jolanty Jakubowskiej opisuje biografie Zdanowskich zarówno z okresu 
wileńskiego, jak również ich powojenne losy. Archiwistka MET omawia wyczer-
pująco specyfikę poszczególnych kolekcji fotografii Zdanowskich znajdujących 
się w zasobach różnych instytucji na terenie kraju, przybliża też czytelnikom 
czynione przez kuratorki poszukiwania i przeprowadzone kwerendy, które po-
przedziły organizację wystawy. Tekst ten w sposób wygodny dla czytelnika do-
starcza niezbędnych informacji, sumując istniejący stan wiedzy na temat pary 
osiadłych w Gdyni fotografików.

Inne zadania postawiła przed sobą Justyna Słomska-Nowak. Jako etnolożce 
z wykształcenia to właśnie na niej spoczął obowiązek przybliżenia czytelnikom 
charakteru i specyfiki zwyczajów związanych z wileńskimi kiermaszami. Trze-
ba przyznać, że autorka wywiązała się z tego zadania solidnie. Na tyle, na ile 
pozwalał na to materiał, źródła i literatura dotyczące wskazanego zagadnienia, 
przedstawiła poszczególne kiermasze i jarmarki, dając przy tym wyczerpujące 
omówienie katalogu kultury materialnej związanej z tymi wydarzeniami. „Etno-
graficzność” (Sztandara 2006) objaśnienia fotografii reportażowych Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich pozostaje w zgodzie z profilem dyscypliny i instytucjo-
nalizacją interpretacji tej właśnie kolekcji w ramach dyskursu antropologicznego. 
Słomska-Nowak, zdając sobie sprawę z innej niż naukowa proweniencji kolekcji, 
parokrotnie przypominała o jej artystycznej i reportażowej genezie, niemniej 
w przygotowanym przez siebie tekście nie zdobyła się na to, by przekroczyć ba-
rierę „etnograficznego” odczytania treści obrazów. Gdyby taką decyzję podjęła, 
mogłaby z powodzeniem rozwinąć wątki, które ujęła zgrabnym określeniem 
„pełni kontrastów kulturowej rzeczywistości” (Słomska-Nowak 2018: 33). Być 
może dające się poprowadzić w oparciu o tę kolekcję rozważania na temat polskiej 
specyfiki kultury ubóstwa (Posern-Zieliński 1987) okazałyby się intersujące dla 
czytelników, a przynajmniej byłyby wartościowym głosem w dyskusji na temat 
tego zagadnienia (Lewis 1970, 2011). Mogłyby też stanowić kontrapunkt dla ustaleń 
na temat roli zdjęć w badaniu i prezentowaniu podobnych zagadnień (Michoń, 
Pawlak 2009). W końcu, jak przekonują krytycy, fotografowanie nędzarzy i lu-
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dzi marginesu wiąże się z władzą i przemocą uprzywilejowanych do tworzenia 
tego typu reprezentacji (Edwards 2014: 36–61; Ferenc 2004: 69–81; Ryan 1997: 
173–180; Sekula 2010). Szkoda, że Słomska-Nowak nie podjęła się również próby 
zinterpretowania zdjęć w duchu antropologii ekonomicznej, a miała wszelkie ku 
temu podstawy. Wszak, pomijając świąteczny charakter uwiecznionych sytuacji, 
wszystkie one dotyczą transakcji handlowych. W oparciu o zdjęcia Zdanowskich 
można by również opowiedzieć o przestrzennej i czasowej organizacji miejsc 
targowych, ich płynności, a także wkomponowaniu w tkankę miejską i oddziały-
waniu na nią (Gell 2006), wreszcie o ich funkcji społecznej (Malinowski, Fuente 
2004) czy modelu rozrywkowym atrakcji towarzyszący jarmarkom (Chéroux 2014: 
125–147). I na to jednak zabrakło miejsca. W mojej ocenie nie został wykorzy-
stana szansa – jaka nadarzyła się przy wydaniu katalogu – na wieloaspektową 
interpretację kolekcji fotografii, które posłużyły do przygotowania wystawy 
Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Być może byłoby to możliwe, gdyby ku-
ratorki zaprosiły do współpracy zewnętrznego komentatora, tak jak przyjęło się 
to robić w przypadku wysokiej klasy albumów fotograficznych?

W części katalogu zawierającej zdjęcia kuratorki zdecydowały się zaprezen-
tować 159 fotografii pośród 231 pokazanych na wystawie, co daje około ⅓ pełnej 
kolekcji jaką dysponuje MET. Zdjęcia, podobnie jak na wystawie, zaprezentowano 
w białym wąskim obramowaniu na czarnym tle stronnic. Warto dodać, że zastoso-
wany druk na kredowym papierze naśladuje niejednorodność i chropowatość kart 
albumowych. Na każdą stronę przypada tylko jedno zdjęcie, takie zaś ułożenie 
fotografii znosi efekt analityczny, który udało się uzyskać poprzez poczwórne 
i potrójne zestawienia w obrębie poszczególnych plansz prezentowanych na wy-
stawie. W zamian za to czytelnicy otrzymują dostęp do wysokiej jakości wydruku 
fotografii dużego jak na katalog formatu. Niemniej taki sposób prezentacji sprzyja 
procesowi wtórnej estetyzacji zdjęć, rozbijając przy tym linie interpretacyjne, które 
dało się dostrzec podczas wystawy. Tym większa szkoda, że osoby, którym w przy-
szłości przyjdzie zapoznać się z katalogiem, nie będą miały odniesienia do tego, 
jak pokazano fotografie podczas wystawy. Jako bibliofil dodam, że gdyby katalog 
wydano w twardej oprawie, miałby szansę zaistnieć na rynku wydawnictw fotogra-
ficznych i antykwarycznym jako obiekt kolekcjonerski; w każdym razie wydatnie 
podniosłoby to żywotność książki. Ograniczone środki publiczne przeznaczone 
na organizację wydarzeń kulturalnych czy publikacji w pełni usprawiedliwiają 
decyzję o takiej, a nie innej formie wydania. Z satysfakcją należy przyjąć to, że 
katalog w ogóle się ukazał – będzie dzięki temu stanowił dobre źródło inspiracji 
oraz zaczątek indywidualnych poszukiwań estetycznych lub naukowych.
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Podsumowanie

Wystawa czasowa Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Ed-
munda Zdanowskich stanowi monograficzną prezentację kolekcji fotografii świąt 
okolicznościowych organizowanych w Wilnie lat 30. minionego stulecia. Choć ko-
lekcja ta wydaje się otwarta na wielorakie odczytania i różne linie interpretacyjne, 
kuratorki, prawdopodobnie ze względów instytucjonalnych, zdecydowały się na 
wykorzystanie „etnograficznej” ramy interpretacyjnej, podkreślając tym samym 
dostrzegalne na zdjęciach wątki związane z tradycyjną kulturą ludową i religijną 
(Klekot 2016; Korduba 2013; Szcześniak 2017). Taki sposób poprowadzenia narracji 
(szczególnie w katalogu) uważam za niewystarczający. W pewnym sensie kuratorki 
nie wyzyskały pełnego potencjału, jaki dała im wspomniana kolekcja.

Ponadto, kuratorki nie wytłumaczyły dokonywanych przez siebie wyborów 
związanych z selekcją zdjęć – prawidłowości z tym związanych zwiedzający i czy-
telnik może się wyłącznie domyślać. W pracy z tego rodzaju kolekcją, zwłaszcza 
w kontekście muzeum o profilu specjalistycznym, równie intrygującymi stają się 
względy wpływające na to, co o danej decyzji waży – kwestia estetyki czy jakiś 
wzgląd na aspekt merytoryczny wartościowy dla perspektywy naukowej? Ostatecz-
nie decyzje kuratorek są autonomiczne i arbitralne (tak jak w przypadku każdego 
pomysłodawcy wystawy), nie chodzi też by ktokolwiek tłumaczył się z własnego 
gustu, wyrobienia i smaku. Wydaje mi się, że wystarczyłoby zaanonsowanie klucza, 
którym się kierowano profilując kształt poszczególnych zbiorów prezentowanych 
na wystawie i w katalogu. W końcu – jak pisze Hubert Czachowski – „fotografie 
stały się interpretacjami”, co dotyczy również wyboru „takiego, a nie innego 
ujęcia, takiego a nie innego fragmentu” (Czachowski 1992: 111). Wszak decyzje 
podejmowane przez kuratorki, podczas kolejnych selekcji zdjęć mających repre-
zentować obraz przeszłości, same stają się praktyką interpretacji. Gdy zdjęcia ze 
wspominanej kolekcji zaczną cyrkulować w szerszym obiegu, gdy już okrzepnie 
ich pozycja jako usankcjonowanych użyciem obrazów Wilna, zapośredniczenie 
to będzie się z czasem pogłębiać, przyczyniając się do wyznaczenia kierunków 
możliwych czy dopuszczalnych linii interpretacji. Ważne jest zatem to, jak za 
pomocą obrazów Jolanta Jakubowska i Justyna Słomska-Nowak zdecydowały 
się opowiedzieć o specyfice i narastających napięciach pogranicza kulturowego, 
etnicznego i społecznego polskich Kresów końca lat 30. XX wieku.

Mimo to z uznaniem należy przyjąć ich staranie, by zdjęcia Zdanowskich 
dotyczące tematyki wileńskich jarmarków i odpustów znalazły swoje miejsce 
w głównym obiegu świata kultury i nauki. Fotografie, o których mowa, stanowią 
materiał artystyczny wysokiej klasy, tym samym przywrócenie wiedzy o nich 
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szerszej publiczności dopełni biografie, profil działalności i talentów Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich.

Otwarta, dopracowana i minimalistyczna forma wystawy, jeśli tylko się ją obej-
rzało, uruchamia w zwiedzającym szereg pytań nie tylko natury estetycznej, lecz 
również społecznej, ekonomicznej czy politycznej. Reportażowe zdjęcia Zdanowskich, 
które – jak trafnie ujęła to jedna z kuratorek – „opowiadają o ludziach i ich życiu 
w sposób pozbawiony idealizacji i estetycznego lukru” (Słomska-Nowak 2018: 33), 
można taktować jako raport z minionej rzeczywistości, można też widzieć w nich 
uniwersalny namysł nad kondycją ludzką i równie uniwersalny apel o międzyludzką 
solidarność wrażliwą na potrzeby Innego. Tym bardziej należy pogratulować ku-
ratorkom, że udało im się w sposób wyważony i pozbawiony nachalności wydobyć 
zaangażowany, prospołeczny z ducha aspekt twórczości Zdanowskich.
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Recenzja wystawy stałej Na wspólnym 
podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań 

(Muzeum Miasta Łodzi)

Opowiedzieć historię miasta za pomocą wystawy, tak aby nie była ona 
trywialna ani podobna do innych, nie jest łatwo. Dlatego z zaintere-
sowaniem przyjęliśmy wiadomość o otwarciu nowej stałej wystawy 

w Muzeum Miasta Łodzi. Historia Łodzi, lokowanej w średniowieczu, lecz roz-
kwitającej dopiero od połowy XIX wieku, jest historią miasta przemysłowego, 
robotniczego, wielokulturowego i wielonarodowego, tworzonego przez ludzi 
szukających w nim szansy na poprawę bytu. Przemysł i handel były jej moto-
rami napędowymi. Ten sposób rozwoju miasta wpłynął na ukształtowanie się 
jego struktury społecznej, zawodowej, narodowej. Obok burżuazji tworzonej 
przez przemysłowców, inteligencji, pomniejszych wytwórców i rzemieślników 
największą grupę stanowili robotnicy. Jej konglomerat kulturowy do 1939 roku 
tworzyli Niemcy, Polacy, Rosjanie i Żydzi. I to właśnie o takiej Łodzi postanowili 
opowiedzieć autorzy wystawy. 

Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań to wystawa autor-
stwa Anny Walaszczyk otwarta w październiku 2017 roku. Powstała ze środków 
programów Rozwój infrastruktury kultury. Priorytet: Infrastruktura kultury Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Dziedzictwo Kultury. Priorytet: 
Wspieranie działań muzealnych na lata 2016–2017 oraz środków Miasta Łodzi. 
Ekspozycja została zlokalizowana w podziemiach Muzeum Miasta Łodzi jako 



280 Anna Deredas, Jarosław Świtalski

wystawa stała, zastępując wcześniejszą, poświęconą historii Łodzi, jej rozwo-
jowi i życiu codziennemu. Założenie, jakie postawili sobie autorzy wystawy, to 
ukazanie wielokulturowej przedwojennej rzeczywistości Łodzi, przedstawienie 
zarysu dziejów powstawania miasta, które z małej miejscowości przekształciło 
się w ogromną metropolię – potęgę przemysłową i tygiel wielu narodowości. 
Wystawa, według informacji podanych na stronie internetowej, podzielona jest 
na osiem stref tematycznych, w ramach których zwiedzający ma poznawać różne 
aspekty życia w dawnej Łodzi. Wystawa jest projektem multimedialnym (filmy, 
dźwięki) i dwujęzycznym (wszystkie informacje znajdujące się na tablicach są 
przetłumaczone na język angielski). Niekonwencjonalnym, bardzo oryginalnym 
pomysłem wydało nam się ukazanie historii Łodzi przez pryzmat podwórka, 
miejsca gdzie od wczesnej wiosny do późnej jesieni spędzano w gronie rodzinnym 
i sąsiedzkim czas wolny.

Tytułowe podwórka były wspólną przestrzenią dla wszystkich mieszkańców 
domów czy kamienicy. Jak zauważa Grażyna Ewa Karpińska, spotykali się oni 
tutaj przy okazji różnych sytuacji.

Tu, na podwórku, po drodze do sklepu lub do piwnicy, ludzie przy-
staną na chwile, by wymienić ceremonialne „co słychać”, tu, przy 
okazji wyjścia z psem, do wspólnej toalety bądź ze śmieciami, wy-
palą z sąsiadem papierosa. Jedni tylko przechodzą, inni przysiądą, 
jeśli jest na czym, jeszcze inni mają zajęcie przy stojących tu samo-
chodach. [...] Dorośli, przede wszystkim zaś osoby starsze, mają tu 
swoje obszary dla różnych działań [Karpińska 2000: 142].

Wystawie towarzyszy dwujęzyczna publikacja Na wspólnym podwórku – łódzki 
tygiel kultur i wyznań (Muzeum Miasta Łodzi, 2017). Jest to obszerny (280 stron) 
zbiór tekstów naukowych poruszających tematy związane z wielokulturowo-
ścią Łodzi, wzbogacony o galerię zdjęć z wystawy, bogato ilustrowany starymi 
fotografiami i grafikami przedstawiającymi dawną Łódź i jej mieszkańców. Wy-
dawnictwo stanowi cenne uzupełnienie treści prezentowanych na wystawie, 
jednocześnie stanowiąc wartość poznawczą samą w sobie, jako przewodnik po 
wielokulturowym świecie miasta.

Na początek

Zwiedzanie wystawy rozpoczynamy się w sali, gdzie z informacji umieszczonych 
na planszach poznajemy dzieje Łodzi w formie syntetycznego streszczenia. For-
ma ta, którą można by uznać za banalną, w tym wypadku stanowi odpowiednie 
wprowadzenie dla zwiedzającego, który wcześniej nie miał wielu okazji do zapo-
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znania się z Łodzią i jej historią. Dzieje się tak za sprawą dobrze dobranego tekstu 
i zdjęć, połączonych z sączącą się z głośników narracją. W ten sposób miasto jest 
opowiadane poprzez dźwięk, tekst i obraz, co zachęca do zapoznania się z dalszą 
częścią wystawy.

Przechodząc dalej trafiamy do sali z gablotami, w których zgromadzono 
artefakty kultury materialnej łodzian sprzed lat. Są to między innymi: laurki 
okolicznościowe, pamiątki chrztu świętego, śpiewnik, obrazki religijne, stemple 
fabryczne, taca, naczynia ceramiczne, papierośnica, kufle, kałamarz z dedykacją 
dla L.G. i inne. W jednej z gablot znajduje się gipsowy model figury z Kościoła 
p.w. WNMP. Wyeksponowanie tych przedmiotów w trybie galeryjnym, jedynie 
z podpisami pod eksponatami, bez dodatkowego opisu, sprawia, że przekaz tej 
sali jest nieczytelny, a całość wygląda na pozostałość poprzedniej, stałej ekspo-
zycji prezentującej historię i rozwój Łodzi. Jedynym ich spoiwem tematycznym 
jest Łódź, co wywołuje wrażenie jakby autorce wystawy zabrakło pomysłu na 
tę salę, albo postanowiła po prostu pokazać odbiorcom różne eksponaty będące 
w posiadaniu muzeum. Narracja rozpoczęta w pierwszym pomieszczeniu zo-
staje przerwana, co może dezorientować zwiedzającego. Całość stanowi rodzaj 
przedsionka, ozdobionego eksponatami, skąd zgodnie z informacją o kierunku 
zwiedzania przechodzimy na lewo, do sali zatytułowanej 

„Wielokulturowe dziedzictwo miasta. Religie narodów”

Pierwszym elementem przykuwającym wzrok w tej sali jest ekran, na którym 
wyświetlany jest film o historii miasta, dosyć długi, lecz pomimo to, dzięki do-
brej narracji i dynamicznemu montażowi ciekawy. Jego mocne strony to dobrze 
dobrane zdjęcia i fragmenty filmów z epoki obrazujące życie miasta. Niestety, 
przyjemność z oglądania psują niewygodne ławki, których w dodatku jest zdecy-
dowanie za mało. Dalej mamy odtworzone wnętrze gabinetu urzędnika carskiego, 
od widzów oddzielone szybą. Nie wiadomo, czy jest to zabezpieczenie, mające 
chronić eksponaty, czy jest też to metafora dystansu, jaki dzielił petentów od 
urzędników. Wrażenie to potęguje dodatkowo zlokalizowanie całości na podeście, 
powyżej poziomu podłogi. Efekt autentyczności, który dobrze budują ustawio-
ne na biurku sprzęty biurowe, psuje niestety tło w postaci kiepskiej fototapety 
z książkami. Obok gabinetu znajduje się krótki, ciemny korytarzyk, z widokiem 
na ekran wyświetlający wycinek przedwojennej ulicy, oglądanej z perspektywy 
wyjścia z bramy. Zaaranżowana scena z przeszłości jest świetnym pomysłem na 
wprowadzenie w klimat przedwojennej Łodzi, najpierw słuchamy o przeszłości 
miasta, a potem możemy tam spojrzeć przez okno w czasie. Problemem jest nie-
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stety przestrzeń w której to wszystko zostało umieszczone. Sala wygląda jak zbiór 
usytuowanych obok siebie przypadkowych elementów mających prezentować 
przeszłość miasta. Mamy tutaj ekran, na którym wyświetlany jest film, następnie 
planszę ze zdjęciem mężczyzny wyglądającego jak dziewiętnastowieczny fabrykant, 
„gablotę” z gabinetem carskiego urzędnika, korytarz prowadzący w przeszłość 
oraz klasyczne gabloty z eksponatami związanymi z życiem religijnym miasta 
(ewangelikami, katolikami, protestantami i Żydami, przy czym najbardziej wy-
eksponowani zostali prawosławni, którzy de facto byli w Łodzi najmniej liczną 
grupą). Przykuwającym oczy eksponatem są zabytkowe drewniane drzwi, których 
umieszczenie w tym miejscu wydaje się być cokolwiek niepotrzebne. W pierwszym 
momencie można je wziąć za element pałacu nienależący do wystawy, potem 
za przejście do dalszej części ekspozycji (co byłoby ciekawym rozwiązaniem 
formalnym), ale drzwi po prostu tam są, donikąd nie prowadzą i nie za bardzo 
wiadomo, co mają oznaczać. 

Jak Łódź budowano

Wychodząc z sali wielokulturowej zwężeniem korytarza, przechodzimy dalej. 
W tej ciasnej przestrzeni znajduje się tapeta z fotografiami ilustrującymi budowę 
miasta, przybliżająca jego architekturę oraz jego czołowych architektów. Przed 
jedną z tych ścian jest fragment muru ceglanego, który dopełnia fotografie.

U modystki i jubilera

Wchodzimy do kolejnej sali, w której po lewej stronie znajdują się tablice informa-
cyjne, traktujące o ulicy Piotrkowskiej i sposobach spędzania wolnego czasu przez 
łodzian. Po prawej natomiast zainscenizowano fragment podwórza handlowego 
z zakładem jubilera i sklepem modystki. Przez witryny tych przedsiębiorstw mo-
żemy spojrzeć do środka. Najpierw podziwiamy sklep modystki z piękną suknią 
i kapeluszami. Aż chce się wejść do środka, niestety drzwi są zamknięte, cóż 
może jest już po godzinach otwarcia. Przechodząc dalej, zaglądamy do jubilera, 
gdzie możemy obserwować jego warsztat pracy. Całe pozytywne wrażenie psu-
je nierówność fototapet znajdujących się w tych pomieszczeniach. U grawera 
dopełniają całość wystroju, mimo niezachowanych proporcji w stosunku do 
użytych eksponatów mebli. Natomiast u modystki fototapeta podkreśla ubogość 
eksponatów i całego wystroju.
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Na wspólnym podwórku

Następnie przed zwiedzającymi ukazuje się przejście stylizowane na bramę w ka-
mienicy. Prowadzi ono na wyczekiwane od samego początku tytułowe podwórko. 
Mieści się ono w kamienicy przy ulicy Piekarskiej 20. Jest to rzeczywisty adres, 
znajdujący się w Łodzi na Bałutach (fot. 9). Bałucka kamienica stała się zatem 
przykładowym wzorem mającym obrazować życie w wielokulturowym mieście. 
Znajdujemy tu między innymi pompę studzienną wyznaczającą jego centrum, 
trzepak z opartym o niego rowerem, komórkę z gołębnikiem, wózek dziecięcy, 
psią budę. Na podłodze udającej bruk podwórza jest wyświetlana przez rzutnik 
dziecięca gra chłopek, w którą mogą pograć zwiedzający. Poświadczenie takiego 
wyglądu łódzkiego podwórka znajdujemy w źródłach etnograficznych:

Na połowie podwórka był piach i tam, jako dziecko grałam z ko-
leżankami w klasy, a połowa była przykryta kamieniami. Była też 
studnia na środku, zlewnik, do którego wylewało się zlewki, śmieci 
wyrzucało. Były też piętrowe komórki drewniane. Każdy nie miał 
komórki, bo ci co mieszkali na parterze, to mieli piwnice. Była także 
ławka, na której siadywali sąsiedzi, żeby sobie porozmawiać. Nie 
było drzew ani trawy1.

Podwórko, przestrzeń wspólną dla wszystkich mieszkańców, wypełniają od-
głosy bawiących się dzieci, rozmów dorosłych, lejącej się wody oraz ogólnego 
podwórkowego hałasu. Na ścianach znajdują się imitujące zabudowę podwórka 
fototapety, a na jednej z nich wyświetlane są archiwalne zdjęcia obrazujące życie 
na łódzkich podwórkach w okresie międzywojennym. Cały świetny zamysł psuje 
realizacja, a właściwie użyte do niej materiały. Na jednej ze ścian umieszczona 
została witryna sklepowa z wystawą porcelany sklepu jednego z mieszkańców 
kamienicy. Obok niej znajduje się kranik z dostępem do wody, który nie jest 
zrekonstruowany, tylko reprezentuje go fototapeta. Tworzy to pewien dysonans 
w odbiorze tego elementu wystawy. Sufit rażący bielą psuje efekt uzyskany przez 
fototapety. Podwórka zazwyczaj były wybrukowane kocimi łbami, lub pokryte 
ubitą ziemią czy piachem. Na wystawie natomiast znajdujemy płytki pcv oraz 
wykładzinę słabo imitującą bruk. Zaglądając przez okno do komórki, widzimy 
zamiast węgla, drewna czy jakichkolwiek narzędzi zwykłą, białą ścianę. Natomiast 
znajdujący się na niej gołębnik jest czysty, nie ma żadnych odchodów czy piór. 
Te wszystkie elementy sprawią wrażenie sztuczności, sterylności i plastikowości. 
Jednym słowem psują efekt autentyczności. 

 1 Materiały znajdujące się w archiwum naukowym Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej Uniwersytetu Łódzkiego pod sygnaturą AZE B 4772.
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Zaglądając do mieszkań przez… sznur

Z podwórka wchodzimy do kamienicy, do której zaprasza nas napis Pod jednym 
dachem. Zaraz po lewej stronie od wejścia znajduje się spis lokatorów. Czytając 
umieszczone na nim nazwiska, mamy od razu wskazówkę, że znajdujemy się 
w wielokulturowej kamienicy. W wielonarodowej Łodzi niejednokrotnie Polacy, 
Niemcy, Żydzi byli sąsiadami z tego samego domu. Informacje te znajdują po-
twierdzenie zarówno w źródłach historycznych, jak i etnograficznych.

Zdarzało się, że jako lokatorzy jednego domu mieszkali Polacy, 
Niemcy i Żydzi, byleby tylko odstępne zapłacili i regularnie komorne 
płacili, bo inaczej to eksmisja z mieszkania i wyrzucenie na bruk2.

Ze spisu lokatorów dowiadujemy się, że mieszkają tutaj rodziny: żydowska Gold-
manów, polska Kaczmarków i niemiecka Langerów. Przechodząc korytarzem, 
możemy zajrzeć do poszczególnych mieszkań. W każdym z nich widzimy cha-
rakterystyczne dla przedstawicieli danej kultury przedmioty, między innymi: 
wycinankę żydowską oraz menorę u Goldmanów, obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej i krucyfiks u Kaczmarków oraz niemieckie napisy na pojemnikach 
kuchennych i pamiątce ślubnej u Langerów. Zaglądając do pomieszczeń, możemy 
również usłyszeć fragmenty rozmów rodzinnych w danych językach, co oddaje 
nastrój i klimat i dodaje wrażenia autentyczności. Zastanawiające jest, dlacze-
go w przypadku rodzin polskiej i żydowskiej ukazane zostało wnętrze pokoju/
izby, natomiast niemieckiej –kuchni. Wybór ten nie jest dla odbiorcy czytelny, 
a nigdzie nie można znaleźć jego wyjaśnienia. Zaaranżowane pomieszczenia są 
niezwykle bogate w eksponaty muzealne z epoki, niestety nie dane jest obejrzeć 
je z bliska, ponieważ zwiedzającego oddziela od nich sznur, który jest wyraźnym 
sygnałem patrz ale nie dotykaj. Niestety bardzo zubaża to odbiór wystawy. Nie 
ma się odczucia podglądania mieszkańców poprzez uchylone drzwi, co byłoby 
niezwykle interesujące, za to pojawia się poczucie bycia traktowanym jak intruz, 
któremu nie można ufać.

Sterylny magiel

Z mieszkań korytarz wiedzie zwiedzających dalej do magla, którego właścicielką 
jest Berta Langer, jedna z mieszkanek kamienic. To rozwiązanie zwraca uwagę 
na fakt, iż nie wszyscy łodzianie byli robotnikami fabrycznymi. Duża część z nich 
prowadziła własne przedsiębiorstwa: sklepy, magle, składy opału, zakłady i warsz-

 2 Materiały znajdujące się w archiwum naukowym Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej Uniwersytetu Łódzkiego pod sygnaturą AZE B 4779.
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taty różnego rodzaju itp., które zaspokajały potrzeby robotniczej części mieszkań-
ców miasta. Nad wejściem do magla znajdują się dwie tablice w językach polskim 
i niemieckim, które informują o tym, jakie przedsiębiorstwo się tutaj mieści oraz 
kto jest jego właścicielem. Niestety nie są to szyldy z epoki, lecz tablice wizualnie 
komponujące się z tytułowym banerem. Znowu jesteśmy odzieranie z klimatu 
i autentyczności. Wnętrze zaaranżowane jest poprzez wystawienie kilku ekspo-
natów, a jego centralne miejsce zajmuje duży drewniany magiel. Na próżno jednak 
rozglądamy się za opisem, instrukcją czy chociażby schematem przedstawiającym 
sposób jego działania. Wobec braku tych informacji zwiedzający ma ochotę pokręcić 
korbą magla, myśląc, że może sam odkryje jego sposób działania. Powstrzymuje 
go jednak wielka przyklejona kartka z napisem Nie kręcić. Eksponat zatem stoi 
i tyle. Wobec tego traci się ochotę na czytanie informacji znajdującej się na ścianie 
a mówiącej, jak to życie w maglu przebiegało, czy oglądanie pozostałych ekspo-
natów. Nie są już satysfakcjonujące głosy ludzi pracujących i przychodzących do 
magla. Denerwuje sterylna czystość, brak śladów pracy, czy charakterystycznego 
zapachu. Ściany wykończone są w stylu, którego nie powstydziłby się współczesny 
developer. Zdegustowani wracamy na korytarz w kamienicy, z którego wychodzimy 
drugimi drzwiami tym razem już nie na podwórze, ale chyba na przestrzeń miasta, 
gdzie trafiamy do kawiarni.

Kawiarniany gwar

Przestrzeń stylizowana na kawiarnię jest ostatnim elementem wystawy. W jednym 
z rogów ustawiono stoliki i krzesła kawiarniane, wieszak na palta, na ścianach 
z fototapetą powieszono obrazy. Z głośników rozlegają się dźwięki muzyki, fili-
żanek odstawianych na spodki, oraz fragmenty rozmów. Aż chciałoby się zasiąść 
w tym kawiarnianym gwarze, zamknąć oczy i słuchając dźwięków, poczuć klimat 
przedwojennej wielokulturowej Łodzi. Realizatorzy wystawy nie dają jednak 
zwiedzającemu takiej możliwości, ponieważ cała ta część oddzielona jest sznu-
rem (wbrew informacji na stronie muzeum, gdzie twórcy wystawy chwalą się 
„możliwością odpoczynku”) [http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/
wystawa-stala-na-wspolnym-podworku; data odczytu: 01.05.2018].

Trudna przestrzeń

Na potrzeby tej wystawy zaadaptowano pomieszczenia znajdujące się w podzie-
miach. Jest to przestrzeń niekorzystna z kilku względów. Po pierwsze, powierzch-
nia wydaje się zbyt mała jak na potrzeby tej wystawy, przez co panuje wrażenie 
stłoczenia ekspozycji i jej minimalizacji. Powoduje to również problemy w prze-

http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawa-stala-na-wspolnym-podworku
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawa-stala-na-wspolnym-podworku


286 Anna Deredas, Jarosław Świtalski

mieszczaniu się zwiedzających, w wielu miejscach trudno się minąć. Utrudnione 
jest również zwiedzanie grupowe, ponieważ więcej niż 20 osób tworzy tłok. Po 
drugie, pomieszczenia te są bardzo niskie, co jest niefortunne, jeżeli zamie-
rza się przedstawić łódzkie podwórko. Trudno uzyskać odpowiednie wrażenie 
przebywania na dnie studni. Zapewne przy użyciu środków podwyższających 
optycznie przestrzeń można by uzyskać całkiem dobry efekt, te nie zostały jed-
nak zastosowane. Po trzecie, trudno do niej trafić bez wskazówek pracowników 
muzeum, brakuje oznaczeń. Po czwarte, nie ma osobnego wyjścia z wystawy. 
Trzeba się cofać i wracać poprzez całą ekspozycję, co dodatkowo przynosi utrud-
nienia w ruchu i zwiedzaniu. Po piąte, umieszczenie wystawy w bezpośrednim 
sąsiedztwie toalet, z których roznoszącym się charakterystycznym zapachem 
nie jest w stanie poradzić sobie wentylacja. Ogólnie wentylacja nie radzi sobie 
z utrzymaniem odpowiedniej temperatury. Podsumowując: przestrzeń jest nie-
zwykle trudna i autorce wystawy udało się z niej wybrnąć najlepiej, jak to było 
możliwe. Jednakże w naszym odczuciu wybranie na wystawę mającą przedstawiać 
historię miasta przestrzeni w podziemiach, gdy mamy do dyspozycji wielki pałac, 
trochę ją dyskredytuje.

Rozwiązania praktyczne

Wystawa jest multimedialną opowieścią o wielonarodowym i wielokulturowym mie-
ście i życiu jego mieszkańców [Na wspólnym podwórku... 2017: 176] – twierdzi jej 
kuratorka Anna Walaszczyk. Rzeczywiście pod względem doboru treści dobrze 
prezentuje historyczny rozwój miasta Łodzi oraz jej wielonarodowy i wielokul-
turowy charakter. Ciekawe są również rozwiązania multimedialne. Filmy poka-
zujące migawki miasta, za pomocą zdjęć archiwalnych tworzą opowieść o jego 
życiu. Dźwięki, które można usłyszeć w niemal każdej sali budują atmosferę 
autentyczności, oddając klimat miasta. Jest to nieczęsto spotykane rozwiązanie 
w muzeach, gdzie pobudzanie zmysłu słuchu najczęściej jest podejmowane za 
pomocą słuchawek, w których po założeniu można usłyszeć przygotowany mate-
riał. Jednakże takie zastosowanie multimediów ma również swoje wady, których 
nie udało się tutaj uniknąć. Przede wszystkim dźwięki z różnych sal zachodzą 
na siebie, co zakłóca ich odbiór. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy wszystkie 
głośniki działają. Niestety i tu nie udało się obyć bez problemów: z niektórych 
nie dało się wychwycić treści, bo albo dźwięk był za słaby, albo słychać było tylko 
szum, inne się zacinały, a jeszcze w innych salach w ogóle nie słychać dźwięku, 
chociaż głośniki były widoczne. I tu przechodzimy do kolejnego problemu ze 
sprzętem multimedialnym – jego widoczności. Kiedy obecność rzutników czy 
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głośników umieszczonych pod sufitem w salach z niektórymi eksponatami czy 
na podwórku nie razi, to już brak ich zamaskowania w stylizowanych pomiesz-
czeniach mieszkańców kamienicy rzuca się w oczy i zakłóca spójność ekspozycji. 
Dodatkowo, gdzieniegdzie ustawione są urządzenia grzewcze, których niczym 
nie zamaskowana obecność kłóci się z konwencją wystawy, a wydawane głośne 
dźwięki zagłuszają przekaz dźwiękowy. Natomiast, ciekawym elementem mul-
timedialnym, wzmacniającym wartość edukacyjną wystawy jest quiz z wiedzy 
o Łodzi, który można wykonać na monitorze typu multitouch. Na praktycznie 
całej wystawie brakuje również widocznych oznaczeń kierunku zwiedzania. Także 
w aranżacji plastycznej można zobaczyć wiele defektów, o czym już wspominaliśmy 
wcześniej. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. 
Wystawa owszem jest multimedialna, lecz nie jest interaktywna. Pobudza tylko 
dwa zmysły: wzroku i słuchu. Nie ma żadnej pożywki dla pozostałych zmysłów. 
W przypadku węchu czy smaku trudno przygotować wystawę je pobudzającą. 
Natomiast pozbawienie zwiedzających możliwości korzystania ze zmysłu do-
tyku jest według nas wysokim zaniedbaniem. Sznury i gabloty, z których coraz 
częściej rezygnuje się przy organizacji wystaw, są tutaj wszechobecne. Czyli 
z jednej strony mamy multimedia przybliżające zwiedzającym miniony świat, 
a z drugiej sznur i szybę oddzielające ich od tego świata. Chyba nie o taki efekt 
chodziło autorce wystawy.

Podsumowując: wystawa podejmuje bardzo ważny temat, jakim jest historia 
Łodzi. Opowiada o niej z ciekawej strony, przez pryzmat łódzkiego podwórka, 
kładąc jednocześnie akcenty na wielokulturowość i wielonarodowość. Na duże 
uznanie zasługuje wykorzystanie tak trudnej przestrzeni, multimediów oraz 
udostępnienie wystawy cudzoziemcom za pomocą tłumaczeń na język angielski. 
Jednakże już samo wykonanie i aranżacja plastyczna pozostawiają wiele do ży-
czenia. Fototapety i wykładziny, imitacje bruku i ścian, słabe dźwięki, wszystko 
to sprawia wrażenie tandety. Plastikowość, brak dbałości o szczegóły, nierówność 
ekspozycji, brak możliwości dotyku, psuje jej ogólny odbiór.

Bibliografia

Karpińska Grażyna Ewa 
2000: Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, „Łódzkie 

Studia Etnograficzne”, t. 38.

Na wspólnym podwórku...
2017: Na wspólnym podwórku, łódzki tygiel kultu i wyznań, red. A. Walaszczyk, Łódź.



288 Anna Deredas, Jarosław Świtalski

Źródła niepublikowane
AZE B 4772
AZE B 4779

Strony internetowe
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawa-stala-na-wspolnym-podworku

http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawa-stala-na-wspolnym-podworku


Wystawa

Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań 
(Muzeum Miasta Łodzi) 

Fotografie autorstwa  

Anny Deredas i Jarosława Świtalskiego



290 Anna Deredas, Jarosław Świtalski



Recenzja wystawy stałej Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań  291



292 Anna Deredas, Jarosław Świtalski



Recenzja wystawy stałej Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań  293



294 Anna Deredas, Jarosław Świtalski



Recenzja wystawy stałej Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań  295



296 Anna Deredas, Jarosław Świtalski



Recenzja wystawy stałej Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań  297



298 Anna Deredas, Jarosław Świtalski



Z B I ó R  W I A D O M O Ś C I  D O  A N T R O P O L O G I I  M U Z E A L N E J
ISSN 2391–6869, Nr 5/2018, s. 299–304 doi: 10.12775/ZWAM.2018.5.14 

Olga Purchla
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Recenzja wystawy „Widok zza bliska.  
Inne obrazy Zagłady” prezentowanej  

w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie

Od 1 grudnia 2018 do 31 marca 2019 roku w Oddziale Muzeum Etnograficznego 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Dom Esterki, można oglądać wystawę 
zatytułowaną „Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady”, która podejmuje 

problematykę reprezentacji traumatycznych zdarzeń w sztuce nieprofesjonalnej. 
Wystawa ta jest efektem pracy nad międzynarodowym projektem, mającym na 
celu odnalezienie wizualnych wypowiedzi artystów o Zagładzie w zbiorach pu-
blicznych oraz prywatnych kolekcjach etnograficznych w Polsce i w Niemczech. 
Prezentowanym obiektom towarzyszy cykl fotograficzny Wojciecha Wilczyka 
Przybliżenia (2016-2018). W swoich fotografiach Wilczyk dokonuje tytułowego 
przybliżenia poprzez przeskalowanie w obiektywie fragmentów wybranych prac, 
który to zabieg pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony zmusza widza do skon-
frontowania się z reprezentacją traumy ludobójstwa, stanięciem z nią twarzą 
w twarz, z drugiej natomiast umożliwia dostrzeżenie detali, które często umykają 
spojrzeniu podczas oglądania oryginalnych obiektów. W opisie wystawy kurato-
rzy – dr hab. Roma Sendyka, dr Erica Lehrer, Wojciech Wilczyk oraz Magdalena 
Zych – odsłaniają pytania badawcze, będące inspiracją zarówno dla prowadzonych 
badań, jak i realizacji samej wystawy: W jakich okolicznościach powstawały pra-
ce? Kto je wykonywał? Z jakim nastawieniem? Kto kupował, zamawiał i zbierał 
takie sceny? Czy były pokazywane, jakiej publiczności? Co w ogóle przedstawiają? 



300 Olga Purchla

Jak na nie patrzeć? Autorzy konsekwentnie budując narrację starają się udzielić 
nam odpowiedzi na nurtujące ich kwestie. W tym krótkim wstępie chciałabym 
jeszcze zwrócić uwagę na tytuł wystawy, który sam w sobie jest intrygujący – jak 
możemy rozumieć „widok zza bliska”. Zza bliska, czyli skąd, w jaki sposób? O ile 
druga część tytułu: „Inne obrazy Zagłady” odsłaniają jej główną koncepcję, czyli 
zaproponowanie innego spojrzenia na Zagładę – spojrzenia z perspektywy sztuki 
nieprofesjonalnej, o tyle pierwsza jest dla mnie nieprzejrzysta. Pozostawiam swoje 
wątpliwości w zawieszeniu.

Już dwie fotografie wprowadzające nas w przestrzeń wystawy, które poprze-
dzają tablicę z tekstem bardzo ogólnie rysującym dla niej kontekst, wskazują, że 
najważniejszym założeniem jest tu namysł nad obiektem. Wykonane przez Woj-
ciecha Wilczyka przedstawiają kolejno zbiory z magazynu Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie oraz zbiory przechowywane w magazynie Muzeum 
Kultur Europejskich w Berlinie. Jest to bardzo dobre otwarcie, ponieważ zarówno 
przekazuje informację o zakresie terytorialnym przeprowadzonych kwerend, jak 
i odsłania jeden z celów projektu, czyli wydobycie obiektów z magazynów i skon-
frontowanie ich przekazu ze spojrzeniem zwiedzających. Dalsza część została 
podzielona na cztery sekcje, zatytułowane kolejno: Zza bliska, Historie, Warsztat 
i Emocje. W zarysie opiszę z czym można zetknąć się w każdej z nich.

W pierwszej części wystawy, Zza bliska, zaprezentowane zostały drewniane, 
pomalowane figurki przedstawiające więźniów obozów i żołnierzy niemieckich 
autorstwa Franciszka Skocza, uzupełnione kartami ewidencyjnymi figurek oraz 
obraz Adama Czarneckiego Wygnanie Żydów dn. 25 VI 1943 r. Przypatrujemy się 
tutaj Zagładzie z perspektywy naocznych świadków – jak wskazują biogramy 
obydwu artystów. Byli oni w centrum wydarzeń: Franciszek Skocz jako więzień 
obozów Auschwitz oraz Neuengamme, Adam Czarnecki zaś jako świadek prze-
śladowania i wywiezienia Żydów z miejscowości Pierzchnica. Poza fotografiami 
Wilczyka, ukazującymi w dużym przeskalowaniu figurki oraz płaskorzeźby eks-
ponujące wizerunki zarówno ofiar jak i katów, zwiedzającym towarzyszy nagra-
nie fragmentu wywiadu z Franciszkiem Skoczem, w którym opisuje on swoje 
doświadczenia wojenne oraz ujawnia powody, dla których poruszył w swoich 
pracach temat Zagłady: „Chcę pokazać, jakie to były czasy. Dzisiaj młodzież 
nawet nie wie, co to było, tak? Tylko z opowiadania. Ale niech to ta wyobraźnia 
im przedstawi. To drzewo wyrzeźbione. Tak. Jak było. (…) To dlatego właśnie to 
robię, żeby, o, pokazać komuś”1. W narracji tej odbija się chęć zatrzymania pa-

 1 Fragment z wywiadu Pozostanie człowiek z Franciszkiem Skoczem, 1978, Archiwum Polskie-
go Radia
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mięci, przekształcenia jej w materialny obiekt, świadectwo i w tej właśnie formie 
przekazania jej kolejnym pokoleniom.

Sekcja Historie powstała w oparciu o trzy prace. Pierwszym, będącym zara-
zem najstarszym prezentowanym na wystawie obiektem, jest obraz „bez tytułu” 
z 1948 roku autorstwa Sławomira Kosiniaka. Podjęta w nim tematyka wywiezienia 
Żydów została uzupełniona tekstem „Gawędy wierszem pisanej o Żydach w parafii 
Ślęzaki” Ludwika Kłosa, której zapętlone nagranie słyszymy w tle. Druga z nich 
to płaskorzeźba „Oświęcim” z 1962 r., wykonana przez Zygmunta Skrętowicza, 
dla której kontekst stanowią publikacje inspirujące artystę. Trzecia praca nato-
miast, rzeźba Jana Kowalczyka z 2017 roku pod tytułem „Jedwabne”, powstała na 
zamówienie prywatnego kolekcjonera. Jak dowiedziałam się z opowieści Romy 
Sendyki podczas oprowadzania kuratorskiego po wystawie, które miało miejsce 3 
grudnia 2018 roku, zamysłem towarzyszącym autorom wystawy w doborze trzech 
wspomnianych dzieł było pokazanie trzech trybów opowiadania historii. Są to: 
tryb dokumentalny, mający na celu jak najdokładniejsze zrelacjonowanie tego, 
co się wydarzyło, czego autor był świadkiem; tryb robienia kalek polegający na 
stworzeniu reprezentacji inspirowanej źródłami fotograficznymi oraz tryb me-
tafory rozmywający opowieść, nie dający odbiorcom prostych odpowiedzi. Trzem 
przytoczonym trybom odpowiadają kolejno trzy przytoczone dzieła. Opisywaną 
część dopełnia zestawienie fotografii prac podejmujących tematykę związaną 
z wojną, wyeksponowane w formie swoistej osi chronologicznej, która aby opo-
wiedzieć historię Zagłady zamiast suchymi datami operuje obrazem.

Warsztat jest wzięciem pod lupę sześciu wybranych obiektów, wraz z próbą 
zrekonstruowania ich historii. Prezentowane eksponaty to: rzeźba „Got mit Uns” 
(Bóg z nami) Edmunda Zielińskiego, obraz Adama Czarneckiego „Żydy do roboty”, 
rzeźba „Czarne niebo” Jarosława Furgały, płaskorzeźba Władysława Chajca zaty-
tułowana „Hitlerowcy”, rzeźba Jana Wojtarowicza „Deutsche Fabriken” oraz rzeźba 
autorstwa Adama Zegadły „Wspólna dola”. Ekspozycja każdego z nich została uzu-
pełniona o materiały źródłowe, skłaniające do bardziej kompleksowego spojrzenia 
na wymienione dzieła. Poprzez takie zabiegi, jak m.in. pokazanie w jakim „obiegu” 
funkcjonowała sztuka nieprofesjonalna, jakim i czyim zainteresowaniem się cieszyła, 
jak była wystawiana i opisywana, wreszcie umieszczenie w gablotach fragmentów 
wypowiedzi poszczególnych artystów, kuratorzy ukazują zróżnicowania kontek-
stów, w których funkcjonują dzieła i przybliżają zwiedzającym ich dzieje. Obiektom 
towarzyszy krótki fragment filmu Andrzeja Wajdy z 1978 roku „Zaproszenie do 
wnętrza”, w którym kolekcjoner Ludwig Zimmerer prezentuje swoją bogatą kolekcję 
dzieł polskiej sztuki ludowej snując na jej temat opowieść.
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Najciekawszą z mojego punktu widzenia jest część Emocje, w której autorzy 
wystawy odsłaniają się ze swoimi dylematami, które pojawiły się w zetknięciu 
z wystawionymi pracami. Jak można dowiedzieć się z opisu tej sekcji, wybrane 
dzieła wzbudziły u autorów wystawy najdłuższe dyskusje oraz pozostały dla nich 
samych nieprzezroczyste. Zwornikiem dla umieszczenia ich w jednej sali było 
przyjęcie założenia, że wymagały one od twórców (Józefa Firmantego, Kazimierza 
Sandeckiego, Jana Staszaka, Włodzimierza Naumiuka, Wacława Czerwińskiego 
i Franciszka Wacka) próby zbliżenia się do losu ofiary. Tytułowe emocje lokują się 
zatem zarówno w odbiorze samych prac, które wymykają się próbom interpretacji, 
jednak w jakiś sposób – może właśnie przez swoją niejednoznaczność – poru-
szają, jak i w perspektywie twórców starających się nadać im materialną formę. 
Uzupełnieniem dla wystawionych obiektów jest film dokumentalny „Ślady” An-
drzeja Brzozowskiego, który był prezentowany szerszej publiczności w 1982 roku 
i jest zapisem pamięci twórców ludowych o społeczności żydowskiej z terenów 
Kielecczyzny, społeczności eksterminowanej w czasie okupacji.

Minimalistyczna oprawa omawianej wystawy bezsprzecznie wzmacnia jej 
wydźwięk. Ograniczona liczba wybranych eksponatów, jednolicie popielate ścia-
ny, krótkie wprowadzenie i opisy poszczególnych sekcji pozostawiają przestrzeń 
do namysłu oraz pozwalają eksponowanym pracom i fotografiom mocniej wy-
brzmieć. O skuteczności takiej strategii wystawienniczej świadczą wpisy do księgi 
pamiątkowej, w których treści zwiedzający przyznają się do odczuwania silnego 
ładunku emocjonalnego podczas zwiedzania. Warto zwrócić szczególną uwagę 
na fotografie Wojciecha Wilczyka, które w bardzo przemyślany sposób dopełniają 
przestrzeń, wchodząc w swoisty dialog z prezentowanymi obiektami. Przyjęcie 
techniki przeskalowania fotografowanych obiektów wzmacnia ich odbiór, ale – 
co ważniejsze – jest aktem uznania ich możliwości ekspresji, uznania ich jako 
istotnego źródła poszerzającego wiedzę na temat Zagłady.

We wstępie do pracy zbiorowej „Ślady Holocaustu w imaginarium kultury 
polskiej” Justyna Kowalska-Leder zwraca uwagę na „wszechobecność Zagłady”, 
która na różne sposoby manifestuje się zarówno w kulturze polskiej, jak i poza 
granicami kraju [Kowalska-Leder, Dobrosielski, Kurz, Szpakowska (red.) 2017: 
13]. Zbiory etnograficzne, do których sięgnęli twórcy ekspozycji, są kolejnym 
repozytorium tego imaginarium rozumianego przez Kowalską Leder jako „kon-
figurację „dużych” znaków komunikatywnych dla całego społeczeństwa, rodzaj 
kodu, który jest powszechnie zrozumiały, choć używany bywa w różny sposób 
i z różnymi intencjami” [Kowalska-Leder, Dobrosielski, Kurz, Szpakowska (red.) 
2017: 15]. Za sprawą wystawy „Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady” autorzy 



Recenzja wystawy „Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady”... 303

przybliżają wybrane wizualne zapisy historii w bardzo komplementarny sposób. 
Zwiedzający konfrontowani są z przedstawieniami ofiar i katów, przestrzeni i dzia-
łań utrwalonych w formie różnych przykładów ekspresji artystycznej (malarstwa, 
rzeźby, płaskorzeźby, zabawek). Autorzy prac to zarówno naoczni świadkowie 
zdarzeń, jak i twórcy, którzy wiedzę o Zagładzie zapośredniczyli poprzez przekazy 
mówione oraz różnego rodzaju źródła pisane i wizualne. Poprzez swoją działal-
ność artystyczną dokonali materialnego zapisu zarówno konkretnych zdarzeń, 
osób, jak i bardziej zuniwersalizowanego obrazu Zagłady. W swojej różnorodnej 
twórczości próbują zmierzyć się z przedstawieniem traumy wydarzeń z czasów 
wojny, sięgając również po odmienne sposoby wyrazu, takie jak wspomniane 
wcześniej: metafora, kalka czy próba starannego oddania zapamiętanych scen. 
Istotne jest również zwrócenie przez autorów wystawy uwagi na rolę kuratorów 
i kolekcjonerów, którzy motywując wykonanie prac, zarządzając nimi i opisując 
je, mają znaczący wpływ na ich eksponowanie oraz odbiór.

Wystawa „Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady” jest w moim odczuciu 
spójną koncepcją, mimo że jej twórcy nie narzucają publiczności żadnych kluczy 
interpretacyjnych. Odsłaniając w opisach tylko to, co niezbędne, pozostawili 
zwiedzającym dużo miejsca na własne odczytania eksponowanych obiektów. 
Należy podkreślić, że kuratorzy wystawy nie pretendują do wyczerpania podjętej 
problematyki w przestrzeni ekspozycji, co niewątpliwie jest atutem całej realizacji. 
Na wystawie skutecznie realizują natomiast dwie koncepcje, które w moje opinii 
zostały zawarte w tytule wystawy: ograniczenie prezentowanych prac pozwala na 
skrupulatniejsze przyjrzenie się im, pogłębienie spojrzenia („widok zza bliska”), 
a zawężenie eksponatów wyłącznie do zbiorów etnograficznych poszerza topikę 
Zagłady2 o kolejny, nie dla każdego oczywisty obszar („inne obrazy Zagłady”). Na 
koniec, sięgając do przywołanej już wcześniej księgi pamiątkowej, warto zwrócić 
uwagę na wpisy wskazujące na to, że konfrontacja z unaocznieniem tego, do czego 
zdolny jest człowiek, stanowi swoistą przestrogę oraz przyczynek wyrażenia woli 
o niedopuszczeniu do tego, by historia zatoczyła koło. W wymiarze ludzkim jest 
to największy sukces tej wystawy.

 2 Pojęcie „topika Holocaustu” zaczerpnęłam z tytułu artykułu Sławomira Buryły [2012].
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Synergia okrągłych jubileuszy.  
O wystawie czasowej Awangarda i państwo, 

Muzeum Sztuki w Łodzi

4 listopada 1917 roku w siedzibie krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych miało miejsce otwarcie I Wystawy Ekspresjonistów Polskich. Trochę 
czasu musiało jednak upłynąć, by historycy sztuki stwierdzili, że tak oto 

symbolicznie narodziła się polska awangarda. W 2017 roku świętowaliśmy 100-lecie 
awangardy w Polsce. Inicjatywa trzech muzeów szczycących się bogactwem dzieł 
sztuki awangardowej – Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego 
w Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi – przerodziła się w głośne ogólnopaństwowe 
obchody okrągłej rocznicy pod patronatem Prezydenta RP.

Z kolei rok 2018 to inny bardzo ważny jubileusz – 100. rocznica odzyskania 
niepodległości. „Po 123 latach zaborów Polska z powrotem pojawiła się na mapie 
Europy”, by sięgnąć do zeszytu do historii. 

Z efektem synergicznym obu jubileuszy, większym od sumy składowych, mam 
do czynienia, zwiedzając wystawę czasową Awangarda i państwo (26 października 
2017 r. – 27 stycznia 2019 r.) w Muzeum Sztuki w Łodzi. À propos: moją uwagę zwraca 
koherencja samego tytułu wystawy z jej lokalizacją. Po pierwsze, Łódź jest/pragnie 
być „stolicą awangardy”, a jak wiemy, każde państwo ma swoją stolicę. Zresztą Łódź 
była krótko nieoficjalną stolicą państwa zaraz po II wojnie światowej. Po drugie, 
właśnie w Łodzi powstało pierwsze w Polsce (w 1930 r.), a drugie w Europie muzeum 
rozsmakowane w awangardzie. 
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Kuratorką wystawy jest Dorota Monkiewicz, zaś pomysłodawcami – Marek 
Janiak i Zofia Łuczko z grupy Łódź Kaliska, która zajmuje miejsce centralne na 
mapie mentalnej współczesnej polskiej awangardy, obok innych artystów, któ-
rych pobieżne wyliczenie zakrawa na brak elegancji. Takie autorstwo koncepcji 
stanowi obietnicę podjęcia z widzem gry. W puli nagród – choćby przyjemność 
ze złamania szyfrów (np. z Sali Neoplastycznej, serca muzeum, zniknęły obrazy 
Władysława Strzemińskiego i rzeźby Katarzyny Kobro; w ich miejscu – dzieła 
PRL-owskiego przemysłowego „proletkultu”).

Wystawa prezentuje dzieła sztuki awangardowej w relacji do organizmu pań-
stwowego, a w efekcie różne aksjologie i postawy artystów wobec idei państwa. 
To wszystko na tle burzliwych dziejów, zmian granic państwowych, „wędrówki 
ludów”, zwrotów politycznych oraz procesów społecznych, jakie miały miejsce 
w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Wystawa nie zamyka się w wieży 
z kości słoniowej dyskursu estetycznego; nie tylko przedstawia kolejne awangardowe 
kierunki artystyczne i ich ewolucję, ale zawsze kontekstualizuje je w określonym 
problemie, w którym państwo partycypuje (np. tożsamość etniczna i narodowa, 
mniejszości, wojna, kryzys, biurokracja, polityka historyczna i kulturalna, wolność 
słowa, kariera, płeć, seksualność itd.), miejscu i czasie. Przedstawia awangardę 
jako niezwykle złożoną formację artystyczną, która w odniesieniu do idei pań-
stwa demaskuje swoje ambicje, słabości i pokusy dające się umieścić na różnych 
kontinuach, między innymi: 

kosmopolityczny dialog artystyczny – lokalny dialog artystyczny, –
sztuka patriotyczna – sztuka anarchiczna, –
sztuka indyferentna religijnie – sztuka nieindyferentna religijnie, –
stosowana sztuka społeczna [zob. Żmijewski 2007] – sztuka autoteliczna, –
sztuka lojalna wobec państwa – sztuka nielojalna wobec państwa, –
sztuka zajęta sprawami publicznymi – sztuka zajęta sprawami prywatnymi. –

Obszerna wystawa na trzech kondygnacjach pałacu Maurycego Poznańskiego, 
oprócz dzieł pochodzących ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, prezentuje zbio-
ry: Litewskiego Muzeum Sztuki (Wilno), Narodowego Muzeum Sztuk Pięknych 
Ukrainy (Kijów), Muzeum Sztuki Teatralnej, Muzycznej i Filmowej Ukrainy (Ki-
jów), Słowackiej Galerii Narodowej (Bratysława), Galerii Południowoczeskiej 
(Hluboká nad Vltavou), acb Gallery (Budapeszt), Trapéz Gallery (Budapeszt), 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego we Wrocławieu, Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN – by wymienić tylko niektóre instytucje. 
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Wśród autorów dzieł wielogłos: od Kazimierza Malewicza i Władysława 
Strzemińskiego, poprzez Stefana i Franciszkę Themersonów, po Natalię LL i post-
modernistyczne postscriptum w postaci „eksponatów” Łodzi Kaliskiej. 

Nie tak oczywisty to fakt, że inicjatorami wystawy są właśnie artyści z Łodzi 
Kaliskiej. Ewa Nowina-Sroczyńska podkreśla, że ruchy awangardowe, a wśród nich 
Łódź Kaliska, „prawie zawsze miały kłopoty z instytucjami zawiadującymi sztuką, 
stąd zdolność do poszerzania przestrzeni i anektowania dla własnych wystąpień 
artystycznych nowych miejsc – małych galerii, placów, domów prywatnych” [No-
wina-Sroczyńska 2018: 116]. O ile w latach 70. i 80. XX wieku artyści ci pokonywali 
instytucjonalne przeszkody „istnienia w obiegu sztuki”, działając na przykład 
w przestrzeni publicznej (choćby happening Upadek zupełny na krakowskim Rynku 
Głównym w 1981 r.), o tyle powtórzenie go w murach Muzeum Sztuki podczas 
otwarcia wystawy, w zupełnie innym kontekście, to kolejna gra z widzem. 

W folderze wystawy instrukcja: „Kolejnymi numerami na białym i czarnym 
polu oznaczono oddzielne ścieżki, które może wybrać zwiedzający (kierując się 
na lewo lub prawo od wejścia). Obie narracje są równoważne. Zapraszamy rów-
nież widzów do tworzenia własnych ścieżek” [Awangarda… 2018: brak numeracji 
stron], chciałoby się dodać: awangardowych i okrągłych.

Il. 1. Happening Łodzi Kaliskiej podczas otwarcia wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi.  
Z Archiwum Łodzi Kaliskiej (fot. N. Zdziebczyńska)
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15th EASA Biennial Conference,  
Staying, Moving, Settling,  

Sztokholm 14-17 sierpnia 2018

Europejskie Stowarzyszenie Antropologów Społecznych (European Associa-
tion of Social Anthropologists) organizuje co dwa lata konferencje w jednym 
z ośrodków akademickich. Tym razem konferencję EASA-y gościł Uniwersytet 

Sztokholmski, którego kampus położony jest na północnych obrzeżach miasta, po-
śród rozległych błoń, w sąsiedztwie jeziora, pobliskich zagajników, z wszędobylskimi 
dzikimi kaczkami i wiewiórkami. Jeśli dodamy do tego szczególne skandynawskie 
niebo, które robi wrażenie bardziej rozległego, przestrzennego niż w innych rejo-
nach kontynentu, otrzymamy jeden z typowych pejzaży skandynawskich, wielce 
przyjaznych refleksji, w tym tej naukowej.

Temat tegorocznej konferencji Staying, Moving, Settling, jak zwykle w przy-
padku tej organizacji, nie był przypadkowy – bliski „gorącej” dziś kwestii migracji, 
zwłaszcza w Europie, a szerzej – ludzkiej mobilności. Chodzi zatem o kolejne fale 
uchodźców i migrację zarobkową, także pielgrzymów i wzmagający się ruch tury-
styczny, wreszcie międzynarodowe migracje emerytów. Celem konferencji miało 
być oczywiście nie jedynie skupienie na zmysłowo uchwytnych symptomach tych 
zjawisk, lecz również ich korzeniach, kontekstach i długofalowych skutkach. Podob-
nie ważne są konsekwencje przemieszczania się ludzkich grup: adaptacja w nowym 
otoczeniu kulturowym; integracja w miejscach pracy, szkole oraz w bliższym lub 
dalszym sąsiedztwie; komplikacje związane z przystosowaniem się do nowych ry-
gorów prawnych; procesy diasporyzacji. Te i inne zjawiska dotykają zresztą nie tylko 
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pierwszego pokolenia migrantów, lecz zwykle kilku kolejnych, czego przykładem 
powroty do korzeni własnej kultury drugiego czy trzeciego pokolenia imigrantów 
z krajów muzułmańskich w Europie.

Z powyższą problematyką związany był również temat panelu muzealnego: 
Museums of World Culture: History and Future of an Idea. Oto od lat 1990. wiele 
muzeów europejskich postanowiło zmierzyć się z ideą tak zwanych kultur świata, 
której koncept jest ściśle związany z procesami globalizacyjnymi i migracyjnymi. 
Rzecz dotyczy zmian w organizacji muzealnictwa etnograficznego w Europie od 
tamtego czasu. W praktyce oznacza to między innymi likwidację dawniejszych, 
stosunkowo niewielkich muzeów etnograficznych i ich swoistą komasację w większe 
kompleksy, jakimi są na przykład Museum der Weltkulturen we Frankfurcie nad 
Menem, Världskulturmuseet w Göteborgu czy Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée w Marsylii. Ceną za realizację ostatniego projektu była na 
przykład likwidacja zasłużonego paryskiego Musée National des Arts et Traditions 
Popularies, którego zbiory przeniesione zostały do muzeum w Marsylii. Projekt 
szwedzki powiódł się jedynie połowicznie, gdyż wprawdzie „muzeum kultur świa-
ta” powstało, nie doprowadziło to jednak do likwidacji trzech antropologicznych 
placówek muzealnych w samym Sztokholmie, które wszakże podległy częściowej 
unifikacji pod wspólną nazwą Statens museer för världskultur. Warto nadmienić, 
że sama idea spotkała się z głosami krytyki, które w Szwecji doprowadziły nawet 
do protestów ulicznych. Być może ich konsekwencje są na tyle dolegliwa dla mu-
zealnictwa skandynawskiego, że większość panelistów reprezentowała właśnie 
ten region Europy. Do nich należeli także organizatorzy panelu: Magnus Fiskesjö 
z Uniwersytetu Cornell i Ulf Johansson Dahre z Uniwersytetu w Lund, panelu, na 
którym również dominowały opinie krytyczne.

Zacznijmy od wystąpienia badacza, który nie wprost nawiązał do genezy tej 
idei, u podstaw której legła niezgoda na dotychczasowy charakter muzeów etno-
graficznych, będących częstokroć forum promowania wartości jednej nacji, a nawet 
narzędziem opresji politycznej. Cengiz Haksoz z Uniwersytetu w Pittsburghu (Repre-
senting Cultures in Peripheral Museums in Bulgaria: World, National, and Local Cultures 
in Ethnographic and Regional History Museums) przedstawił obraz etnograficznego 
muzealnictwa bułgarskiego, w którym dostrzec można narzędzia polityki narodowej 
państwa, będącej jeszcze kontynuacją praktyk z okresu komunistycznego. Wyraża się 
to głównie w niesymetrycznej relacji dominującej bułgarskiej większości i turecko-
muzułmańskiej mniejszości, co przejawia się w narracjach muzealnych służących 
deformacji pamięci zbiorowej ze szkodą dla drugiej grupy. Autor wysunął wszelako 
sugestię, że również w skali globalnej zawsze mamy do czynienia z dominacją pew-
nych grup i państw, a zatem problem nie ma charakteru li tylko lokalnego. 
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Do genezy powstania „muzeów kultur świata” nawiązał wprost pierwszy 
z konwenorów, Magnus Fiskesjö (Lost Opportunity: The Emancipatory Potential 
of „World Culture”), który podkreślał fakt pojawienia się tej idei jako antidotum 
na dotychczasowe ograniczające kryteria rządzące muzeami, jak to narodowe 
właśnie i często polityczne, tak charakterystyczne dla europejskich muzeów 
etnograficznych. Realizacja projektu muzeum etnograficznego na skalę współ-
czesności prowadzić miała do większego otwarcia się na globalne dziedzictwo 
kulturowe. Jednak pierwotny zamysł nie został zrealizowany, co było w szwedzkim 
przypadku następstwem niekorzystnych zmian organizacyjnych i biurokratycz-
nych, z równoczesnym zanikiem debaty na ten temat. 

Drugi z prowadzących panel, Ulf Johansson Dahre (The Ethnographic MU-
SEUM: From Cultural Heritage to Social Arena), skupił się z kolei na historycznej 
genezie idei „muzeum kultur świata”, której pierwsze symptomy można dostrzec 
w latach 1980. w zainicjowanej wówczas dyskusji o politycznej i społecznej roli 
muzeów etnograficznych. Nie bez znaczenia był tutaj zwrot postkolonialny, lecz 
wraz z globalizacją doszły do tego jeszcze idee: multikulturalizmu, nowego zarzą-
dzania w sektorze publicznym czy ekonomii eksperymentalnej, które podważały 
dotychczasową ideę muzeum etnograficznego. Jednak i on stwierdził, że nowe 
spojrzenie nie przyniosło pozytywnej zmiany w sferze merytorycznej, a jedynie 
wzrostem znaczenia sfery biurokratycznej.

Hélena Regius (World Culture without Anthropology), również reprezentu-
jąca muzealnictwo szwedzkie, stwierdziła w swoim wystąpieniu, że wspomnia-
ne sztokholmskie Statens museer för världskultur stały się „raczej megafonami 
ideologii politycznej, aniżeli ośrodkami wiedzy o świecie”. Podobnie rzecz się 
ma z „muzeum kultur świata” w Göteborgu, stworzonym w miejsce dawnego 
muzeum etnograficznego, które w żadnym stopniu nie przejęło etnograficznego 
charakteru swego poprzednika. Wysunęła również tezę, że wraz ze stworzeniem 
koncepcji „kultur świata” antropologia i antropologiczne rozumienie kultury 
podległy konsekwentnej marginalizacji w świecie muzealnym. Nowa misja two-
rzonych placówek muzealnych nie wymaga zatrudniania w nich antropologów, co 
w konsekwencji skutkuje zanikiem wiedzy specjalistycznej, badań prowadzonych 
niegdyś przez muzea, zerwaniem ciągłości przekazywania nowozatrudnionym 
unikatowych kompetencji antropologów muzealnych. 

Inne krytyczne spojrzenie na ideę „muzeów kultur świata” zaprezentował 
Tom Svensson z Uniwersytetu w Oslo (On the Voice of Material Objects). Z ujęcia 
makro, jak w powyższych przykładach, punkt ciężkości przeniósł na perspektywę 
mikro – poszedł w ślad Héleny Regius, skupiając się na jednym z aspektów praktyki 
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muzealnej, jakim jest artefakt i praca z nim. Nowy typ muzeów gubi mianowicie 
unikatowość konkretnych obiektów muzealnych: ich materiał i techniki tworzenia, 
indywidualne i zbiorowe biografie, wielość i zmienność funkcji. W „muzeach kul-
tur świata” dotychczasowe podejście muzealników, wyrażające się przekonaniem 
o potrzebie poznawczej i wystawienniczej bliskości z artefaktami muzealnymi, 
a w konsekwencji z reprezentującymi je osobami czy społecznościami, już nie 
istnieje. Pozostają jedynie mgliste idee wielości, multikulturalizmu, globalizmu, 
które gubią specyfikę konkretnych kultur. 

Piszący te słowa (Museums of World Culture Need Balance: about the Family 
Collection of Mr. Iwańczak) wpisał się, mam nadzieję, w powyższą dyskusję poprzez 
kontrapunkt “muzeum rodzinnego”, stworzonego przez emerytowanego rolnika 
i cieślę Stanisława Iwańczaka ze wsi Niedzica na Polskim Spiszu. Prywatna ko-
lekcja artefaktów dawniejszej rodzimej kultury, stworzona na dwóch poziomach 
niegdysiejszej stajni, reprezentuje coraz częstszą tendencję w urbanizujących się 
i modernizujących terenach wiejskich naszego kraju. Okazuje się bowiem, że wraz 
z procesami globalizacji, czego konsekwencją jest między innymi powstawanie 
„muzeów kultur świata”, ma miejsce proces lokalizacji, skutkujący między innymi 
oddolnie tworzonymi „muzeami kultury lokalnej”. Wskazane przedsięwzięcie wpisało 
się w temat ogólny konferencji – zbiory pana Iwańczaka stały się nie tylko inkluzywną 
formą kultywowania pamięci kulturowej społeczności, lecz również kapitałem dla 
zagranicznej diaspory spiskiej, w tym członków jego najbliższej rodziny.

Panel tylko częściowo odniósł się do zagadnień wskazanych w jego tytule. 
Nie miał wątpliwości ze wskazaniem historii idei „muzeum kultur świata”, któ-
rej nie można wszak odmówić słusznych motywacji. Jednak, jak to często bywa, 
dobre chęci nie zawsze skutkują równie dobrymi ich realizacjami, co podkreślali 
paneliści, czego wyrazem była przewaga argumentów krytycznych. Pytanie o przy-
szłość nie znalazło odpowiedzi. Być może potrzebna jest szersza debata, która 
powinna wziąć w nawias dotychczasową rutynę intelektualną i nawyki myślowe. 
Zarazem powinna otworzyć się bardziej na współczesne procesy, w tym zmiany 
w politycznych krajobrazach ludzkich zbiorowości, na przykład polaryzację na 
„globalistów i lokalistów”, za którą podążają zmiany optyki postrzegania rze-
czywistości. Nie ma bowiem wątpliwości, że te i inne jakości wprowadzają nowe 
wartości, znaczenia, idee w relacjach między ludźmi i zbiorowościami ludzkimi 
różnego autoramentu, jak również w stosunku do ludzkiej przeszłości. Mamy 
ponadto do czynienia i z niewielkimi jedynie zmianami w owych krajobrazach, 
a bywa, że i z nieznacznie tylko skorygowaną kontynuacją. Pomijanie tej złożo-
ności grozi kolejnymi niepowodzeniami.
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Sprawozdanie z I Dorocznej Konferencji 
Stowarzyszenia Muzealników Polskich  

Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian 
społecznych, 7–9 marca 2018,  

Muzeum Śląskie w Katowicach

W dniach 7–9 marca 2018 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła 
się I Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Muzealników Polskich 
zatytułowana Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych. 

Wydarzenie współorganizował Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbio-
rów oraz Muzeum Śląskie w Katowicach i Muzeum Miejskie w Żorach. Tematyka 
konferencji dotyczyła społecznej roli muzeów i ich znaczenia w zmieniającym 
się świecie. W związku z zachodzącymi we współczesnym muzealnictwie prze-
mianami instytucje muzealne stoją w obliczu nowych wyzwań oraz pytań doty-
czących sposobu funkcjonowania, a także zasad komunikacji oraz współpracy ze 
zwiedzającymi. Aktywizacja odbiorców oferty muzealnej i poszukiwanie nowych 
metod dotarcia do nich poprzez czynne zaangażowanie wpisuje się w nowo-
czesne tendencje w muzealnictwie, wpływając jednocześnie na zmianę oblicza 
muzeów. Przeobrażenia te w polskim muzealnictwie widoczne są zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, podczas których obserwuje się wzmożony 
nacisk na popularyzację i udostępnianie zbiorów. Muzeum jako miejsce sku-
piające lokalną społeczność czy też osoby zainteresowane konkretną tematyką 
staje się szczególnego rodzaju przestrzenią; centrum, wokół którego tworzy się 
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wspólnota. Jest to możliwe dzięki eksponatom – kolekcji muzealnej, jednakże 
misja muzeów wykracza daleko poza gromadzenie zbiorów. Zmianie ulega także 
sposób postrzegania publiczności, niebędącej wyłącznie przedmiotem ale stającej 
się także podmiotem działań. 

Uczestnicy konferencji opisywali przykłady inicjatyw popularyzatorskich 
przeprowadzanych w konkretnych muzeach, a podczas debaty rozważano szanse 
i zagrożenia związane z nowymi tendencjami w muzealnictwie, zastanawiając się 
nad rolą muzeów we współczesnym świecie. Zagadnienie to w interesujący sposób 
poruszyła Nina Simon w książce The Participatory Museum [2010]. Pojawiają się 
także próby powiązania muzeów z koncepcją tzw. trzeciego miejsca, autorstwa 
Ray’a Oldenburga [1989].

Konferencja podzielona była na cztery części merytoryczne: sensu largo, sensu 
stricto, sensu futuro oraz sensu collectio. O muzeum jako trzecim miejscu w rozu-
mieniu teorii Oldenburga mówiła Melania Tutak z Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa. Do tejże koncepcji nawiązał także dr Marcin Szeląg z Wydziału Edukacji 
Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, omawiając 
historyczny dorobek muzealnictwa w relacji do współczesnej praktyki. Dr Katarzy-
na Jagodzińska z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęciła 
wystąpienie strategiom obecności muzeów poza ich siedzibami. Kolejni referenci – 
dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach dr Lucjan Buchalik oraz dr Bogdan Radzicki 
z Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, poruszali 
zagadnienia związane z lokalnością. Część ogólną zamknęło wystąpienie Agnieszki 
Murawskiej z Muzeum Narodowego w Poznaniu, która w referacie zatytułowanym 
„Muzea i muzealnicy dziś dla społeczeństwa i środowisk lokalnych” krytycznie 
odniosła się do idei partycypacji w muzealnictwie, ze względu na wynikające z niej 
liczne – zdaniem prelegentki – zagrożenia dotyczące między innymi postrzegania 
roli i zawodu muzealnika oraz niebezpieczeństwa związane ze zmarginalizowa-
niem znaczenia eksponatu w działalności muzeów. Kolejne wystąpienia stanowiły 
prezentacje działań podejmowanych w muzeach, mających znaczenie w kontekście 
procesu ich „otwierania” i budowania więzi z odbiorcami muzealnego przekazu. Nie 
zabrakło także rozważań dotyczących przyszłości polskiego muzealnictwa, zarówno 
w odniesieniu do planowanych i podejmowanych przez muzea form aktywności, 
jak i projektowanych zmian legislacyjnych. W ramach konferencji zorganizowane 
zostały wizyty studyjne w Muzeum Miejskim w Żorach oraz Oddziale Etnologii 
Miasta Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu.

W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt muzealniczek i muzealników z całej 
Polski. Reprezentowane były instytucje o różnym zasięgu i odmiennych profilach, 
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co umożliwiło dokonanie przeglądu dobrych praktyk i porównanie doświadczeń, 
skłaniając jednocześnie do głębszej refleksji nad nowymi tendencjami w mu-
zealnictwie i sposobem ich adaptacji na polskim gruncie. Zagadnienia te stały 
się przedmiotem dyskusji ujawniając jednocześnie różnice zdań w środowisku 
muzealników-praktyków. W obradach wzięli udział także przedstawiciele środo-
wiska naukowego, co ułatwiło poddanie pod dyskusję zarówno kwestii teoretycz-
nych, jak i praktycznych problemów związanych z wcielaniem w życie nowych 
strategii i metod postępowania, jednocześnie skłaniając do zastanowienia nad 
długofalowymi skutkami przemian, których doświadcza polskie muzealnictwo. 
Procesy te stawiają muzea i ich pracowników w obliczu wyzwań i rozlicznych 
trudności, wymagając jednocześnie otwartości i elastyczności w działaniu. Prze-
bieg konferencji oraz pojawiające się pytania i kontrowersje świadczą o dużych 
rozbieżnościach występujących w środowisku muzealników, dotyczących tego 
czym powinno być i jakie funkcje ma spełniać współczesne muzeum. Pojawiają 
się także obawy środowiska związane z przeobrażeniami zachodzącymi w zawo-
dzie muzealnika, od którego wymaga się nierzadko łączenia wielu kompetencji 
i posiadania rozlicznych predyspozycji, także w zakresie pracy z publicznością, 
edukacji i animacji kultury. Tego rodzaju wielozadaniowość stanowi wyzwanie, 
któremu niełatwo sprostać. 

Z punktu widzenia muzealników-praktyków istotne były omówione podczas 
obrad przykłady związane ze sposobem rozwiązywania praktycznych problemów, 
z jakimi stykają się instytucje kultury (zwłaszcza te liczące niewielu pracow-
ników), pragnące poszerzać zakres swych działań. Konkludując: opis inicjatyw 
muzealnych aktywizujących odbiorców oferty instytucji kultury oraz pozy-
tywne przykłady współpracy pomiędzy muzeami a zwiedzającymi – zarówno 
te zakrojone na szeroką skalę, jak i nieduże projekty realizowane w lokalnym 
wymiarze – pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem. Działań tego typu 
jest w polskim muzealnictwie coraz więcej a muzea, wypełniając niezmiennie 
zadania związane z gromadzeniem, zabezpieczaniem i opracowywaniem muze-
aliów, stają się jednocześnie centrami kulturalnymi budującymi więź z lokalną 
(i nie tylko) społecznością, dzięki czemu w pełniejszy sposób realizują swe 
funkcje społeczne.
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Żartobliwie i poważnie w sierpeckim skansenie

22 i 23 listopada 2018 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Śmiech i powaga 
w przestrzeni muzealnej”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 

środowiska muzealnego i akademickiego z kilkunastu polskich ośrodków. 
Spotkanie rozpoczął mgr Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu. W następujących kolejno wystąpieniach prelegenci pokazali, na jak wiele 
sposobów w świecie muzealnym przejawia się sfera śmiechu i powagi. Profesor Jan 
Święch, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, opowiedział 
o niezamierzonym komizmie, w jaki obfitują muzealne księgi inwentarzowe, teksty 
na wystawach i oficjalne komunikaty muzealne. Prelegent przyrównał ten typ ko-
mizmu do humoru z zeszytów szkolnych. Pomyłki w identyfikacji obiektów, które 
zaczynają żyć życiem własnym, niezależnym od autora; nieudolne próby sporządzenia 
szczegółowego opisu w kartach muzealnych; stosowanie poważnych i złożonych 
procedur do rozwiązywania problemów błahych, rodzą efekt komiczny. 

Dr Alicja Soćko-Mucha z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz dr Ka-
rolina Radłowska z Uniwersytetu w Białymstoku sięgnęły po koncepcję wspólnoty 
śmiechu, wypracowaną przez Kazimierza Żygulskiego, w odniesieniu do rzeczywistości 
muzealnej. Pierwsza z prelegentek rozważała, czy istnieje wspólnota śmiechu muze-
alników. Rozróżniła pojęcie dowcipu muzealnego, biorącego za przedmiot stereotyp 
muzealnika (w uchwyceniu tego rodzaju komizmu pomocna była koncepcja typów 
zawodowych Jana Stanisława Bystronia), oraz humoru muzealnego, czyli poczucia 
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humoru muzealników. Materiału ilustracyjnego dostarczyły prywatne spostrzeżenia 
prelegentki oraz memy i teksty ze strony „Muzealnicy” na Facebooku. Dr Radłow-
ska opowiedziała o wspólnocie śmiechu zwiedzających Muzeum Bimbrownictwa 
w Białymstoku. Bimber to tabu społeczne; przejaw kultury oddolnej, doskonale 
znanej statystycznemu Polakowi, ale nielegalnej z punktu widzenia polskiego 
prawa. Jak zauważył przywołany przez prelegentkę Kazimierz Żygulski, w Polsce 
związki alkoholu z komizmem są bardzo silne. Ekspozycja muzealna w Białymsto-
ku wywołuje uśmiech na twarzach odbiorców, budząc wspomnienia uczestnictwa 
w nielegalnym procederze. Wspólnota doświadczeń pozamuzealnych przekłada się 
na zaistnienie wspólnoty śmiechu zwiedzających Muzeum Bimbrownictwa. 

Liczna grupa prelegentów podjęła temat roli śmiechu, zabawy i rozrywki 
w działalności wystawienniczej i edukacyjnej muzeum. Mgr Katarzyna Kurowska 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiedziała o Currywurst Muzeum w Berlinie. 
Mgr Patrycja Hajder z Muzeum Pałac w Rogalinie omówiła założenia i realizację 
programu edukacyjnego prowadzonego w rogalińskim muzeum, odwołującego 
się do idei neurodydaktyki. Mgr Ewa D. Rutkowska, sekretarz konferencji, zapre-
zentowała ofertę dorocznych imprez i warsztatów skansenu w Sierpcu. Dr Tomasz 
Węsierski opowiedział o działaniach pasjonatów skupionych wokół zabytków 
Polskich Kolei. Mgr Zofia Gralak z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiła problem 
kulturowych uwarunkowań percepcji sztuki na przykładzie badań nad postrzega-
niem rzeźby ludu Makonde przez respondentów z Warszawy. Wszyscy prelegenci 
zwracali uwagę na to, że właściwa śmiechowi i zabawie gra z konwencją, atmosfera 
swobody, przełamywanie monotonii wykładu, pobudzanie wszystkich zmysłów, 
sprzyjają przyswajaniu wiedzy i podnoszą atrakcyjność oferty muzealnej w oczach 
zwiedzających. Echem tych rozważań była dyskusja nad zagrożeniem banalizacją 
w działalności wystawienniczej i edukacyjnej muzeum. Podniesiony został problem 
rezygnacji z oryginalnego obiektu muzealnego wraz z jego rzetelnym opisem, na 
rzecz multimediów i przesycenia bodźcami.

Co ciekawe, ciężar refleksji w czasie konferencji skupił się raczej na problemie 
śmiechu niż powagi w muzeum. Tym niemniej referat mgr Magdaleny Łuków 
vel Broniszewskiej z Muzeum Śląskiego w Katowicach wywołał żywą dyskusję, 
poświęconą trudnym decyzjom kuratorskim, związanym z pozyskiwaniem do 
zbiorów muzealnych i pokazywaniem na wystawach (a więc, w pewnym sensie, 
promowaniem) dzieł artystów z nurtu art brut, czyli sztuki tworzonej przez osoby 
z marginesu społecznego, w tym ze świata przestępczego. Referaty zostały przyjęte 
z dużym zainteresowaniem licznej publiczności. Planowane jest opublikowanie 
ich w tomie pokonferencyjnym.
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Nieodłączną częścią konferencji było poznawanie obiektów muzealnych – nocne 
i dzienne zwiedzanie skansenu, wizyta w pracowni konserwatorskiej i w Hotelu 
Skansen, zwiedzanie Ratusza w Sierpcu z wystawą czasową „Wszystkie barwy 
muzyki”, spacer po Sierpcu oraz oczywiście wspólne biesiadowanie. Uczestnicy 
konferencji zostali obdarowani wydanymi przez gospodarzy publikacjami, w tym 
najnowszym, VIII tomem „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. 

Korzystając z okazji, pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji i Pracow-
nikom Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, za organizację konferencji oraz 
nadzwyczajną gościnność. 
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Doktoranci dla dziedzictwa kulturowego. 
Sprawozdanie z warsztatów UNA EUROPA,  

21-24 listopada 2018, Uniwersytet 
Complutense, Madryt

UNA EUROPA to nazwa powołanej w 2018 roku jednostki zrzeszającej 
6 wiodących europejskich uczelni: Katolicki Uniwersytet w Lueuven, 
Panthéon-Sorbonne, Uniwersytet w Bolonii, Wolny Uniwersytet Berliński, 

Uniwersytet Complutense w Madrycie oraz Uniwersytet Jagielloński. Każda ze szkół 
szczyci się wielowiekową tradycją nauczania i prowadzenia badań. Uniwersytety, 
jako jedne z najstarszych i najtrwalszych instytucji europejskich, funkcjonujące 
od stuleci w nieomal niezmienionym kształcie, w trosce o przyszłe pokolenia 
powzięły decyzje o stworzeniu forum, które skupi swoje działania na próbie 
redefinicji pojęcia uniwersytetu i jego zadań w przyszłości. Pierwsze działania 
konsorcjum uniwersytetów to spotkania i debaty zarówno na poziomie eksperc-
kim, jak i studenckim. Tylko w drugim półroczu 2018 roku odbyły się 2 zjazdy 
przedstawicieli władz uniwersytetów (w Leuven oraz w Paryżu).

W dniach 21-24 listopada br. na madryckim Uniwersytecie Complutense prze-
prowadzone zostały warsztaty dla doktorantów różnych dyscyplin badających 
zagadnienia dziedzictwa kulturowego. Zaproponowane przez organizatorów za-
gadnienia dotyczyć miały dziedzictwa uniwersyteckiego, zarówno materialnego, 
jak i niematerialnego, konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych, turystyki 
kulturowej, a także muzealnictwa i muzeografii. W drodze konkursu wyselekcjo-
nowano 30 doktorantów II i III roku studiów, którzy podczas 3 dni prezentowali 
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tematy badawcze i podejścia metodologiczne w oparciu o wybrane teorie. W zakresie 
muzealnictwa pojawiły się 3 tematy poświęcone szczególnie specyficznym jednost-
kom muzealnym jakimi są muzea uczelniane. Pierwsze wystąpienie, przygotowane 
przez studentkę z Bolonii, Chiare Bartolini, poświęcone zostało w całości istotnemu 
zagadnieniu dotyczącemu tego na ile skutecznie muzea uczelniane komunikują się 
w języku angielskim z wielokulturową publicznością. Podstawa rozważań autorki 
jest post-modernistyczna teoria muzeologiczna, zgodnie z która wszelkie działania 
instytucji zorientowane są na publiczność. Do badan wyselekcjonowanych zostało 
20 muzeów, w tym Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Druga prezentacja należała do reprezentantki Uniwersytetu Panteon-Sor-
bona, Ines Lamouri. Doktorantka w swojej pracy badawczej koncentruje się na 
dziedzictwie akademickim znajdującym się w kolekcjach Uniwersytetu. Okazuje 
się, że główną bolączką Université Panthéon-Sorbonne jest brak wiedzy w zakre-
sie liczebności, stanu zachowania, a także miejsca przechowywania niektórych 
muzealiów. Warto zauważyć, że uczelnia jest jednym z 13. autonomicznych uni-
wersytetów, jakie powstały po podziale Uniwersytetu Paryskiego. Choć trudno 
w to uwierzyć Panteon-Sorbona funkcjonuje w co najmniej 26 różnych gmachach, 
dzieląc równocześnie przestrzeń z innymi uniwersytetami. W obliczu cennych 
zbiorów, dokumentujących działalność najstarszego francuskiego uniwersytetu 
rozpoczęto prace mające na celu przeprowadzenie inwentaryzacji we wszystkich 
kolekcjach, a następnie pogrupowania obiektów według kategorii, m.in. historii 
sztuki, archeologii, zasobów bibliotecznych itp. Docelowo powstanie elektro-
niczna baza zawierająca pełne dane o obiektach. Równocześnie prowadzone 
zostaną badania mające określić status prawny obiektów, poszukując odpowiedzi 
na pytania o pochodzenie i przynależność muzealiów.

Wystąpienie wskazało na powszechny problem dotykający muzea bez względu 
na organizatora i szerokość geograficzna w jakiej funkcjonują. Uporządkowanie 
stanu prawnego obiektów muzealnych jest jednym z najważniejszych wyzwań 
stojących przed muzeami, m.in. w dobie digitalizacji i upubliczniania cyfrowych 
odwzorowań w sieci. Od rozpoznania utworu w rozumieniu prawa autorskiego, 
poprzez jego ochronę, po ustalenie dysponenta praw do utworu, to tylko najważ-
niejsze etapy weryfikacji statusu prawnego obiektów muzealnych.

Ostatnia z prezentacji poświęcona była zagadnieniu misji pełnionej przez muzea 
uczelniane. Na wstępie pisząca te słowa doktorantka z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przedstawiła wyniki badań mających na celu określenie skali zjawiska. Zakończona 
w 2018 roku kwerenda wszystkich, tj. 134 działających w Polsce publicznych szkół 
wyższych, przeprowadzona w zakresie występowania w ich strukturach muzeów, 
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wskazała istnienie 68 jednostek muzealnych. To znacząca grupa w odniesieniu do 
ilości polskich muzeów w ogóle, najczęściej pomijana w badaniach i opracowaniach 
dotyczących muzealnictwa. Dalsze rozważania dotyczyły wpływu jaki misja uni-
wersytetu wywiera na funkcjonowanie muzeów uczelnianych, miejsca jakie muzea 
zajmują w strukturze uczelni, a także relacji z organizatorem.

Spotkanie w Madrycie pokazało, że utworzenie konsorcjum jakim jest UNA 
EUROPA przypadło na właściwy czas. W dobie przekształceń i nowych wyzwań 
jakie stoją przed europejskimi szkołami wyższymi porozumienie może stać się 
gwarantem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
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Dziedzictwo rzemieślnicze i rękodzielnicze 
Gminy Wiśniowa w działaniu

    Praca jest wynikiem konieczności zewnętrznej.
    Twórczość jest wynikiem konieczności wewnętrznej.
    [motto Beskid Art Deco z Poznachowic Dolnych]

Wielokontekstowe i wielowymiarowe badania dziedzictwa od jakiegoś 
czasu robią zawrotną karierę na świecie zarówno wśród rozmaitych 
interesariuszy, wśród których wymienić można m.in. akademików 

i badaczy różnych dyscyplin, szeroko pojętych praktyków: polityków, urzędników, 
animatorów, edukatorów, menadżerów i innych działaczy w obszarze kultury, 
regionalistów, folklorystów, jak i bezpośrednich różnorodnych właścicieli danej 
spuścizny kulturowej, których akty prawa międzynarodowego w zakresie dzie-
dzictwa ochrzciły mianem depozytariuszy. W ostatnich latach „trend” studiów 
nad dziedzictwem: materialnym i niematerialnym rozwija się również w Polsce. 
Jednym z działań, które z pełną świadomością można zaklasyfikować do wspo-
mnianego powyżej nurtu badawczego oraz ruchu kulturalno-społecznego są 
badania oraz działania animacyjne tradycyjnych profesji, a dokładniej, szeroko 
pojętego dziedzictwa rzemieślniczego i rękodzielniczego, prowadzone wspólnie 
przez pracowników i współpracowników Państwowego Muzeum Etnograficzne-
go w Warszawie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej terenie 
Gminy Wiśniowa.
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Gmina Wiśniowa (powiat myślenicki, województwo małopolskie) to teren po-
graniczny. Zlokalizowana jest na pograniczu trzech regionów zamieszkałych przez 
różne grupy etnograficzne:

górale: Zagórzanie i Kliszczacy (część południowa   –
za pasmem Lubomira i Łysiny);
Lachy Limanowskie (część wschodnia i południowo wschodnia); –
Krakowiacy Zachodni (część zachodnia i północna). –

Wedle podziałów etnograficznych (które ukazują mapy zasięgu grup etnograficz-
nych w Małopolsce) gmina Wiśniowa (z wyjątkiem Węglówki) należy do Krakowia-
ków Zachodnich. Niemniej jednak uformowane odgórnie podziały etnograficzne 
nie zawsze idą w parze z tożsamością regionalną. Tak właśnie jest w przypadku 
mieszkańców gminy Wiśniowa. Wstępnie wykazały to badania Olgi Radziszew-
skiej i Moniki Brytan przeprowadzone w roku 20171. Wedle wyników, mieszkańcy 
Wiśniowej mają wątpliwości co do swojej tożsamości regionalnej. 

Wiedzą, że nie są góralami (tak nazywają węglowian), ale nie są 
pewni, czy są Krakowiakami lub Lachami. Odpowiada za to pogra-
niczność ich małej ojczyzny, w czym należy widzieć korzyść. Tereny 
pograniczne, gdzie ścierają się, konkurują lub splatają gwary i kul-
tury, są znacznie ciekawsze niż obszary zlokalizowane centralnie. 
Górale, Lachy i Krakowiacy od wielu lat są przedmiotem badań dia-
lektologicznych, etnograficznych, folklorystycznych (…). Inaczej jest 
w przypadku Wiśniowej – o gwarze i kulturze tej części Małopolski 
wiadomo naprawdę niewiele [Rak 2018: 11-12]. 

Dodatkowo sprawę komplikuje pewien niefortunny termin jaki obszarowi temu 
nadali etnografowie: „teren przejściowy”. Nie będzie nadużyciem kiedy napi-
szemy, że stał się on wręcz punktem zapalnym, który sprawił, że tzw. świadomi 
swoich korzeni i refleksyjni przedstawiciele lokanej społeczności dodatkowo 
zaangażowani w jej życie kulturalno-społeczne poczuli się jawnie wykluczeni. 
„Teren przejściowy”, czyli jaki? – padało podczas spotkań z mieszkańcami gmi-
ny. Pojawiły się wręcz hasła typu: „kto nas przeszedł? Skąd? I na którą stronę?” 
W odpowiedzi na takie ich zaszufladkowanie połączone – jak sami twierdzą – ze 
współczesnym omijaniem ich regionu przez badaczy2, w myśl modnych dziś tzw. 
aktywnych, sprawczych podejść do dziedzictwa i pamięci kulturowej, postanowili 

 1 Wyniki tych badań zaprezentowane zostały w formie referatu pt. Próba określenia tożsamości 
regionalnej mieszkańców gminy Wiśniowa podczas 3. edycji konferencji „Nasz Język Ojczysty” – „Róż-
ne oblicza tożsamości”, która odbyła się w marcu 2018 roku na Wydziale Polonistyki UJ.
 2 Podczas gdy o sąsiadach powstały całe monografie, o obyczajach, stroju i tradycji Gminy Wi-
śniowa istnieje jedynie wzmianka w Monografii Powiatu Myślenickiego. Możliwa ona była dzięki 
profesorowi Romanowi Reinfussowi, który odwiedził te rejony w latach 60-tych ubiegłego wieku.
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wziąć sprawy w swoje ręce. Sami nawiązali współpracę z ośrodkami akademic-
kimi i badawczymi. W pierwszej kolejności wzięto na warsztat lokalną gwarę. 
W 2017 roku na terenie gminy w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych” realizowany był projekt „Wiśniowsko godka – 
językowe dziedzictwo Wiśniowej”. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Wiśniowej we współpracy z Sekcją Dialektologii i Socjolingwistyki Koła 
Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczy-
sława Karasia, Gminą Wiśniowa oraz Fundacją Sztuki, Przygody i Przyjemności 
ARTS. Projekt kontynuowany był również w roku 2018 a jego efektem jest świeżo 
wydana publikacja Słownictwo i kultura ludowa Gminy Wiśniowa składająca się 
z trzech części: 1. słownika; 2. opisów wybranych zwyczajów i obrzędów ludowych 
(haseł tematycznych) praktykowanych w gminie w dalszym ciągu; 3. transkrypcji 
tekstów gwarowych. Oprócz działań mających na celu opisanie gwary wiśniowian 
w trakcie realizacji projektu na różne sposoby starano się też promować szeroko 
pojętą kulturę ludową regionu. Jednymi z najważniejszych przedsięwzięć były: 
przywrócenie i jednoczesne poszerzenie formuły lokalnych przeglądów śpiewa-
ków i gawędziarzy3 oraz organizacja serii warsztatów i wykładów na temat wi-
śniowskiego folkloru oraz charakterystycznych dla tych terenów cech gwarowych 
w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach.

Szybko okazało się, że badania dziedzictwa językowego oraz różnego rodzaju 
działania skierowane na jego promocję rozbudziły w mieszkańcach chęci do roz-
szerzenia ich o kolejne aspekty wiśniowskiego dziedzictwa. Tak zrodził się pomysł 
by w następnej kolejności zająć się szeroko pojętym dziedzictwem rękodzielniczym 
i rzemieślniczym4. Dwuletni projekt „Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów 
Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu (2018-2019)”5

 
zainicjowany został 

przez przedstawicieli lokalnej społeczności6. Organizatorem jest Gminny Ośro-

 3 Ciekawą kategorią w przeglądzie jest „Godka miodzy młodsym a starsym” polegająca na luźnej 
tematycznej rozmowie gwarą między przedstawicielem starszego i młodszego pokolenia opierająca 
się na dziedzictwie regionu ale poruszająca również tematy współczesne.
 4 Projekt zrodził się dosłownie przy stole w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu podczas spo-
tkań, w których uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności, ówczesny wójt (prowoderzy 
całego przedsięwzięcia), dyrekcja i pracownicy ośrodka oraz tzw. eksperci – badacze dziedzictwa 
z krakowskiego (UJ) i cieszyńskiego ośrodka akademickiego (UŚ).
 5 Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” 2018 oraz funduszy Gmi-
ny Wiśniowa, http://wisniowskijarmark.gokis-wisniowa.pl/.
 6 Główną inicjatorką była Grażyna Murzyn – lokalna regionalistka, z wykształcenia technik odzie-
żowy, która od lat zajmuje się wszelakim rękodziełem, szyje tradycyjne stroje ludowe i stroje inspiro-
wane tzw. modą folk. Wszystkie haftuje wyłącznie ręcznie. Wraz z mężem prowadzi atelier regionalne 
oraz serwis i sklep internetowy „Beskid Art Deco”, w którym pracuje z grupą artystów i rękodzielników. 
Poza strojami w sklepie zakupić można lokalne pamiątki wykonane przez miejscowych artystów 

http://wisniowskijarmark.gokis-wisniowa.pl/
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dek Kultury i Sportu w Wiśniowej. Głównym partnerem projektu jest Państwowe 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Ponadto partnerami są Gmina Wiśniowa, 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej oraz Fundacja Sztuki, 
Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic. Projekt swoim honorowym patrona-
tem objęli Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Marszałek Województwa Małopolskiego 
oraz Starosta Powiatu Myślenickiego. 

Wbrew nazwie (Wiśniowski Jarmark...), która sugerować może popularne dziś 
jednorazowe, lub cykliczne, ale w większości jednowymiarowe przedsięwzięcia 
eventowe projekt składa się z wielu konsekwentnie ze sobą połączonych działań – 
jasno zdefiniowanych, zaplanowanych i połączonych ze sobą etapów. Dodatkowo 
człon „w działaniu” odnosi się do performatywnych7 podejść w badaniach nad 
dziedzictwem, które polegają m.in. na przeniesieniu zainteresowań badawczych 
„z człowieka jako istoty wytwarzającej [lub jedynie odtwarzającej – przyp. aut.] na 
człowieka jako istotę działającą, (…) z narracji na akcję, z kontemplacji na działanie, 
z tego, co się stało, na to, co się staje, z komunikacji pośredniej na komunikację 
bezpośrednią” [Dudzik 2009: 426]. 

Projekt ukierunkowany jest na wypełnienie znaczących luk w zakresie in-
wentaryzacji, dokumentacji, ochrony, interpretacji i popularyzacji wybranego – 
przez samych mieszkańców – aspektu różnorodnego, pogranicznego dziedzictwa 
kulturowego Gminy Wiśniowa. Głównym jego celem jest zbadanie współczesnych 
znaczeń, funkcji i przemian profesji: rzemiosł, rękodzieła, lokalnego wytwórstwa, 
przetwórstwa oraz wszelkiej twórczości i produkcji gminnej – uchodzących wśród 
tamtejszej społeczności jako aktywności tradycyjne – w szerszym kontekście 
społeczno-kulturowym. Jednym z nich jest kontekst popularnych dziś działań 
na rzecz umacniania tożsamości lokalnej oraz prób budowania wspólnotowości 
wokół rodzimych tradycji (ich roli w życiu kulturowym: społecznym, religijnym, 
kulturalnym i ekonomicznym mieszkańców). 

Podczas wstępnego rozeznania terenu potrzebnego jeszcze na etapie przy-
gotowania ministerialnego wniosku na terenie gminy rozpoznano następujące 
(nadal czynne) tradycyjne profesje i rzemiosła: kowalstwo, ciesielstwo, stolarstwo, 
kamieniarstwo, artystyczne i użytkowe wyroby z drewna, zduństwo, masarstwo, 
piekarstwo i piekarnictwo, pszczelarstwo, wikliniarstwo, krawiectwo, hafciarstwo 

i twórców. Misją „Beskid Art Deco” od jego powstania jest promowanie twórców z regionu Beskidu 
(zarówno zapomnianych twórców ludowych, jak i młodych początkujących artystów) oraz ochrona 
ginących zawodów związanych nierozerwalnie z kulturą i tradycją tego terenu.
 7 Wieloznaczny, wielopoziomowy i niezwykle operatywny termin performans (ang. performan-
ce) poza popularnymi definicjami widowiskowymi tłumaczy się jako „wykonanie czegoś”, „wytwo-
rzenie czegoś”.
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(prawdziwe „zagłębie” stworzenia regionalnych strojów ludowych), koronkarstwo, 
opałkarstwo, wyroby ze słomy, rzeźbiarstwo, malarstwo, plastyka obrzędowa 
(w której należy wymienić przede wszystkim bardzo mozno reprezentowane 

Il. 1. Fotografia z prywatnego archiwum Marii Poradzisz mieszkanki gminy Wiśniowa,  
Kobielnik 1939 (fot. autor nieznany)
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bibułkarstwo), pisarska twórczość ludowa, rolnictwo, ochotnicza straż pożarna, 
profesja organisty i coraz bardziej dziś zanikająca profesja śpiewaka pogrzebo-
wego, tradycyjne muzykowanie, amatorski ruch artystyczny, folklorystyczny. 
Ponadto w świadomości społecznej mieszkańców bardzo silny jest jeszcze jeden 
rodzaj tzw. specjalizacji zawodowej. Wiśniowa jeszcze w czasach przedwojennych 
oraz długo po wojnie słynęła (nie zawsze w sposób chwalebny) z uprawy i handlu 
koniczyną. Jej zbiór miał miejsce od połowy maja. „Najlepsze są te z drugiego 
pokosu. Suszy się je na rusztowaniach, a po omłóceniu przechowuje w ciepłych, 
przewiewnych miejscach. Była koniczyna czerwona, koniczyna biała, lucerna, 
a także inne gatunki traw, tańsze i mniej szlachetne np. życica zwana u nas 
rajgrasem” (fragment rozmowy z lokalnym mieszkańcem). Handel nasionami 
koniczyny jeszcze do lat osiemdziesiątych był głównym źródłem utrzymania 
wielu wiśniowskich rodzin. Jeżdżono z nią na jarmarki gdzie sprzedawano ją 
w staropolskich jednostkach miary tzw. kwarta lub garniec. Inicjatorzy i wyko-
nawcy projektu wychodzą z założenia, że profesje te odegrały i nadal odgrywają 
ważną rolę w życiu mieszkańców gminy. Czy jednak te tradycyjne praktyki 
wykonawcze, wytwórcze – co niezwykle istotne zidentyfikowane bezpośrednio 
przez samych przedstawicieli lokalnej społeczności jako owa znacząca część 
ich spuścizny – traktowane są przez nią również jako współczesny potencjał 
prorozwojowy (kulturotwórczy, społeczny, turystyczny etc.) mogący przyczynić 

Il. 1. Aleksander Kus w swoim warsztacie: kowal, konstruktor maszyn, mechanik, muzyk w jednym –  
lokalna złota rączka – na tle zaprojektowanej i własnoręcznie wykonanej maszyny, Węglówka,  
wrzesień 2018 (fot. A. Rezaei)
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się do rozpoznania oraz wykorzystania konkretnych zasobów niematerialnego 
i materialnego dziedzictwa gminy? Takie performatywne, aktywne podejście 
wpisuje się w założenia Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, według której dziedzictwem tym są 
różnorodne praktyki kulturowe realizowane przez członków danej wspólnoty 
w określonej przestrzeni kulturowej i w określonym kontekście kulturowym 
z użyciem związanych z nimi określonych artefaktów, z którymi członkowie tej 
wspólnoty nadal się utożsamiają (tj. czują się ich spadkobiercami i kontynuatorami). 
Tradycyjne profesje odwołują się bezpośrednio do dziedziny/domeny nazwanej 
w konwencji jako umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym. 

Kolejnym istotnym elementem projektu jest próba zbadania jak w pamięci 
lokalnej społeczności Gminy funkcjonują tytułowe jarmarki, które (według ksiąg 
parafialnych) odbywały się na tych terenach od ok. XVII wieku, oraz jaki mają 
one związek z tradycyjnymi profesjami współcześnie. Jeden z opisów jarmarków, 
jakie miały miejsce na tych terenach w okresie międzywojennym podaje: 

W Wiśniowej odbywały się tzw. targi duże, gdzie handlowano by-
dłem. Możliwość prowadzenia targów wielkich była związana m.in. 
z niewielkimi odległościami do stacji kolejowych (9 km do Kasiny 
Wielkiej), utworzeniem specjalnych placów targowych oraz dzierża-
wą miejsc rzeźnikom. Jarmarki odbywały się w Wiśniowej regularnie 
w czwartki co dwa tygodnie [Mysieński 2003]. 

Po wojnie jarmarki dalej odbywały się w co drugi czwartek na placu pod cmentarzem. 
Z czasem w coraz mniejszym stopniu był to jednak handel żywymi zwierzętami, 
a w coraz większym, artykułami przemysłowymi, ziemiopłodami itp. Zakupić 
można było ziemniaki do sadzenia, ziarno do siewu, koniczynę i inne nasiona 
traw z handlu i uprawy, z których Wiśniowa słynęła. Nadal przyjeżdżali drobni 
rzemieślnicy, u których można było nabyć np. “stylisko” do kosy czy plecione 
koszyki na siano. Na jarmarku mogły też pięknie ubrać się miejscowe elegantki. 
Górale przywozili różnorodne tkaniny, wśród których znajdowały się tzw. tybety 
amerykańskie i chustki zaś miejscowe hafciarki sprzedawały gorsety.

Jednym z zamierzeń lokalnych inicjatorów projektu jest bowiem próba ich 
reaktywacji (idea: cykliczne wielowymiarowe wydarzenie aktywizujące i inte-
grujące różne grupy twórców i odbiorców zorientowane w pierwszej kolejności 
na społeczność miejscową). Ten rodzaj praktyki poza tym, że odzwierciedla 
w działaniu następną ważną profesję jaką jest handel i kupiectwo – szczególnie 
we współczesnej formie – wpisuje się z jednocześnie w dziedzinę/domenę, która 
we wspomnianej powyżej konwencji nosi nazwę zwyczaje, rytuały i obrzędy 
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świąteczne. Ponadto projekt ma jeszcze jedno ambitne zadanie, które wypływa 
z powyższego zagadnienia. Ma na celu zbadać i przybliżyć jak w świadomości 
współczesnych mieszkańców rysują się wielokulturowe aspekty dziedzictwa tam-
tejszych pogranicznych terenów, które ukształtowały się m.in. poprzez obecność 
na nich społeczności żydowskiej trudniącej się głównie handlem. Tym samym 
badania prowadzone w gminie poza studiami nad dziedzictwem wpisują się 
w równie dziś popularny nurt badań nad pamięcią społeczno-kulturową: regio-
nalną, lokalną.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

zbadanie (geo)lokalizacji tradycyjnych profesji gminy (zarówno dawnych, 1) 
jak i obecnych);
dotarcie do lokalnych twórców, rzemieślników, rękodzielników i zapro-2) 
szenie ich do badań (nie tylko w charakterze informatorów ale również 
w charakterze partnerów/uczestników badań – partycypacyjne badania 
w działaniu);
zbadanie aranżacji wizualnej otoczenia pracy i działalności lokalnych 3) 
twórców, rzemieślników, rękodzielników;
ustalenie genezy powstawania profesji, ich cech charakterystycznych oraz 4) 
uchwycenie ich przemian, zbadanie funkcji i znaczenia tradycyjnych pro-
fesji w gminnych wspólnotach lokalnych oraz szerzej w społecznościach 
sąsiedzkich i ponadlokalnych;
zebranie i udokumentowanie wierzeń, obrzędów i rytuałów bezpośrednio 5) 
związanych z tradycyjnymi profesjami;
upowszechnienie oraz promocja zbadanych i udokumentowanych profesji we 6) 
współczesnej kulturze: przede wszystkim na terenie gminy i powiatu a w dal-
szej kolejności na terenie województwa małopolskiego oraz całej Polski.

Multimedialny materiał pozyskany i opracowany przez zespół badawczo-dokumen-
tacyjny z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie8 oraz pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej, przy aktywnym współudziale 
lokalnej społeczności podczas etnograficznych badań terenowych, upowszech-
niony zostanie w atrakcyjnej formie odpowiadającej współczesnym kontekstom 
kulturowym zróżnicowanych odbiorców:

problemowej, ilustrowanej tematycznej monografii (forma drukowana i elek- –
troniczna) – książka udostępniona zostanie w wolnym dostępie. Publikacja 

 8 W składzie: Joanna Dziadowiec-Greganić (kierownik, koordynator naukowo-merytoryczny 
projektu), Anahita Rezaei, Aleksander Bratek Robotycki, Patryk Pawlaczyk, Mariusz Grabarski.



Dziedzictwo rzemieślnicze i rękodzielnicze Gminy Wiśniowa w działaniu  333

z założenia nie będzie tzw. klasyczną monografią X – ani historyczną, ani 
etnograficzną. Nie będzie też miała formy encyklopedii twórców ludowych, 
chociaż oczywiście zawarte w niej będą sylwetki respondentów. Zadaniem 
publikacji jest bowiem przede wszystkim przedstawienie i interpretacja 
jednego konkretnego wymiaru dziedzictwa tamtejszego regionu – szeroko 
pojętych tradycyjnych profesji – w działaniu;
internetowej interaktywnej mapy tradycyjnych profesji: rzemiosł, ręko- –
dzieła, lokalnych produktów i ich twórców (charakter crowdsourcingowy – 
mieszkańcy gminy na bieżąco sami będą mogli rozbudowywać bazę);
wystawy prezentującej stare fotografie mieszkańców przedstawiające  –
tytułowe tradycje rzemieślnicze, rękodzielnicze, wytwórcze i przetwórcze 
oraz dawne lokalne jarmarki w działaniu, a także współczesne portrety 
ich narratorów tj. twórców, rzemieślników, rękodzielników, wśród których 
prowadzone były badania terenowe. Po zakończeniu projektu wystawa 
dostępna będzie również w formie wirtualnej na stronie projektu. Ważnym 
aspektem wystawy jest to, że będzie ona współtworzona przez mieszkań-
ców. Warto podkreślić, że będą one prezentowane w swoich oryginalnych 
rozmiarach, pierwotnym formacie i kształcie, tak aby każdy mógł do nich 
podejść i je dotknąć nie zaś jako popularne od pewnego czasu wielko-
formatowe wydruki. Koncept ten zachęcać ma do interkacji – rozmów 
i wspomnień na temat lokalnego dziedzictwa;
tematycznych filmów stworzonych przez absolwentów warszawskiej Aka- –
demii Sztuk Pięknych, specjalność: nowe media), które pełnić będą rolę 
nie tylko dokumentacji całego przedsięwzięcia ale również formę profe-
sjonalnych materiałów promujących Gminę Wiśniowa.
konferencji/debat oraz animacyjnych spotkań praktyków i teoretyków; –
tematycznych widowisk współtworzonych przez różne pokolenia mieszkań- –
ców działających w lokalnym ruchu artystycznym, folklorystycznym;
wieńczącego projekt jarmarku, który w swoim zamierzeniu bazować bę- –
dzie na wspomnianych dawnych, cyklicznych jarmarkach wiśniowskich 
(współtworzonego w różnym wymiarze i charakterze przez mieszkańców 
a przede wszystkim przez wszystkich zidentyfikowanych w trakcie pro-
jektu przedstawicieli tradycyjnych profesji: rzemieślników, przetwórców, 
rękodzielników, twórców, artystów etc).

„Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w dzia-
łaniu” jest projektem złożonym, niezwykle wielowymiarowym i przede wszystkim 
otwartym (forma włączająca, aktywizująca). Tym samym na wielu polach zaczyna 
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żyć przysłowiowym własnym życiem. Angażuje coraz to nowe grupy ze społeczności 
lokalnej, której jest poświęcony w pierwszej kolejności. Jako koordynatorów i reali-
zatorów niezwykle cieszy nas jego rosnąca popularność oraz tak ważna ewoluująca 
inkluzywność, które generują z kolei coraz to szersze formy działań i współpracy 
znacznie wychodzące poza określony w projekcie scenariusz: m.in. dużo większa 
od zakładanej liczba wywiadów z respondentami, spotkań z mieszkańcami Gminy 
i okolic (o które zabiega sama społeczność), pogłębione kwerendy, których wyni-
kiem są kolejne materiały z archiwów parafialnych, instytucjonalnych oraz – tak 
cennych – archiwów prywatnych. Jednymi z nich są niezwykle cenne materiały 
z gminnych ksiąg parafialnych (prowadzonych od 1620) oraz archiwalne inwen-
tarze lokalnych wsi, z których można wywieść czym trudnili się ich mieszkańcy. 
Ponadto w ramach współpracy z zespołem projektowym wspomnianej już wyżej 
Wisniowskiej godki stworzona przez nich mapa przysiółków, która powstawała 
przy aktywnej pomocy społeczności lokalnej posłuży do wywiedzenia z ich nazw 
profesji z jakich slynęli ich mieszkańcy (np. Kowalowka, Mlynowka). Społeczność 
otworzyła przed nami swoje domy udostępniajac m.in. różnorodne prywatne 
archiwa w postaci własnorecznych zapiskow, pamiętników, tomikow, zdjęć, pa-
miątek rodzinnych i wreszcie kluczowych z perspektywy projektu wytworów 
szeroko pojetej twórczości własnej: rękodzieła, wyrobów, produktów ale także 
własnoręcznie skonstruowanych maszyn i wielofunkcyjnych wyrobów użytko-
wych i artystycznych oraz tzw. wytworów warsztatowych i garażowych. Wszystko 
to projekt szalenie ubogaca i – co najważniejsze – jest bezpośrednią informacją 
zwrotną z otoczenia o zasadności i potrzebie jego realizacji oraz prawdopodobnie – 
co widzimy już teraz – jego kontynuacji. Przypominając, że całe przedsięwzięcie 
zainicjowane zostało wspólnie przez przedstawicieli lokalnej społeczności staje 
się – co współcześnie jest szalenie cennym zjawiskiem – odpowiedzią na realną, 
a nie kreowaną potrzebę mieszkańców tego regionu. 
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Żaden zwiedzający nie jest samotną wyspą. 
Komunikat na temat projektu badawczego 

„Krakowski odbiorca kultury”

„Żadne muzeum nie jest samotną wyspą” – głosi tytuł niedawnego artykułu Sha-
ron Macdonald, Christine Gerbich i Margarety von Oswald [MacDonald, Gerbich, 
van Oswald 2018]. To sformułowanie mogłoby stać się mottem również innego 
projektu badawczego, jaki właśnie kończy się w Krakowie, a zatytułowany został 
Krakowski odbiorca kultury. 

Jest to pierwsze przekrojowe badanie publiczności krakowskich instytucji 
kultury, które swoim zasięgiem obejmuje 27 instytucji teatralnych, muzycznych 
i wystawienniczych1. Spośród muzeów przebadano: MOCAK Muzeum Sztuki 
Współczesnej; Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka; Muzeum 
Lotnictwa Polskiego; Muzeum Inżynierii Miejskiej; Muzeum Historii Fotografii; 
Zamek Królewski na Wawelu; Muzeum Archeologiczne; Muzeum Armii Krajowej 
oraz po 5 wybranych oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa. Dodatkowo do instytucji wystawienniczych 
zaliczono również Międzynarodowe Centrum Kultury (którego główna działal-
ność to wystawy) oraz Nowohuckie Centrum Kultury (w którym prezentacja dzieł 
Zdzisława Beksińskiego jest od 2 lat jedną z najchętniej odwiedzanych wystaw 

 1 Projekt badawczy Krakowski odbiorca kultury realizowany jest przez Zakład Zarządzania Kultu-
rą (Instytut Kultury) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Narodowe w Kra-
kowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego. Zespół w składzie: dr hab. Łukasz Gaweł (kierownik projektu), Marcin Bańdo, Patry-
cja Król, Iwona Parzyńska, Filip Skowron, Agnieszka Szostak. 
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w Krakowie [Czyżewicz 2017]). W każdej instytucji od listopada 2017 do maja 2018 
roku przeprowadzono 100 wywiadów na podstawie tej samej ankiety2. 

Projekt Krakowski odbiorca kultury został zainicjowany przez środowisko mu-
zealników. Od początku niezwykle ważną kwestią było dla nas pokazanie muzeów 
na tle teatrów i instytucji muzycznych, a więc zarysowanie całościowego obrazu 
krakowskich odbiorców zinstytucjonalizowanej kultury. Zamiar podjęcia badań 
wynikał z bezpośrednich potrzeb konkretnych instytucji, dlatego tak ważne było 
dla nas skonstruowanie autorskiego narzędzia badawczego, samodzielne szko-
lenie i koordynowanie pracy ankieterów oraz przeprowadzenie własnej analizy 
zebranego materiału. Zminimalizowaliśmy zatem korzystanie z zewnętrznych, 
komercyjnych ekspertów, wspomagając się jedynie programem do analizy danych 
statystycznych (SPSS) oraz wsparciem organizacyjnym i doradczym ze strony 
Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Obecnie zespół jest w trakcie opracowywania materiału. 

Na podstawie wstępnie zanalizowanych danych można stwierdzić, że kra-
kowskie muzea, podobnie jak inne instytucje kulturalne, jawią się jako miejsca 
prowadzenia życia towarzyskiego: aż 72,3% przepytanych przez nas osób odwie-
dziło dane miejsce w małej grupie (z partnerem, znajomym, rodziną lub dzieckiem). 
Samodzielnie wyszukali sobie oni informację o danym wydarzeniu na stronie in-
ternetowej instytucji (46,5%), albo dowiedzieli się o nim od rodziny lub znajomych 
(bezpośrednio – 28%, z mediów społecznościowych – 11,5%)3. Zaplanowali swoją 
wizytę dość spontanicznie (62,5% – mniej niż 10 dni wcześniej) i wpływ na nich 
decyzję miała pogoda (zła pogoda panowała jedynie w czasie 16,3% rozmów). Od-
wiedziny samotne oraz inne źródła informacji pojawiały się w naszych rozmowach 
wiele rzadziej, przez co zrewidować należałoby obraz uczestników kultury elitarnej 
jako samotnych indywidualistów czerpiących wiedzę na temat życia kulturalne-
go z tradycyjnych mediów i krytyki artystycznej – na co wskazują inne badania 
współczesnego uczestnictwa w kulturze [np. Bachórz i in. 2014]. 

Muzea umożliwiają publiczności wspólne spędzanie czasu głównie poprzez 
cele programowe. W 2/3 przebadanych przez nas instytucji można było wykonać 
czynność „zwiedzania” i aż 45% naszych rozmówców przyszło tam w celu zwie-
dzenia wystawy, zaś 35% w celu zwiedzenia danego miejsca (czyli całego muzeum 

 2 Ankietowania nie udało się dokończyć w Muzeum Historii Fotografii, które w czasie trwania 
badania rozpoczęło remont swojej siedziby. 
 3 Jako źródło informacji podawano często również newslettery i inne strony internetowe 
(w sumie 32,5%) oraz plakaty i ulotki (w sumie 41,1%). Analogiczne wyniki dotyczące m.in. źródeł 
informacji i towarzyskości odwiedzin otrzymano w badaniach warszawskich instytucji kultury 
z 2016 roku [Milward Brown 2016]. 



Żaden zwiedzający nie jest samotną wyspą. Komunikat na temat projektu badawczego...  337

lub Zamku Królewskiego na Wawelu). Duża część z nich skorzystała jednocześnie 
z księgarni lub kawiarni. Ankieterzy rozmawiali z bardzo niewielką liczbą osób, 
które przyszły do muzeów na jednostkowe wydarzenia (mimo że zajęcia edu-
kacyjne, koncerty, spektakle itp. oczywiście się odbywają, wybrało je w sumie 
poniżej 10% rozmówców). Ta koincydencja świadczy o tym, jak bardzo w centrum 
społecznego profilu muzeum to właśnie wystawa pozostaje najistotniejszym 
aspektem tej instytucji, wokół którego ogniskują się aktywności publiczności, 
mimo że nie ograniczają się do niej. 

Spontaniczne zwiedzenie wystawy w gronie rodziny lub znajomych, połączone 
niekiedy z wypiciem kawy i kupieniem pamiątki lub książki – oto najczęstszy obraz 
korzystania z krakowskich muzeów, jaki wynika z danych zebranych w naszych 
badaniach. Aby powrócić do sformułowania, od którego rozpocząłem: „Żadne 
muzeum nie jest samotną wyspą” – powiedzieć również można, że ani wystawy, 
ani ich zwiedzający nie są taką wyspą. 

* * *
Szczegółowe wyniki projektu Krakowski odbiorca kultury zostaną opublikowane 
w raporcie, którego premiera odbędzie się w czasie podsumowującej konferencji 
pt. Badania publiczności w instytucjach kultury (12-14.04.2019). Informacje: www.
badania.kultura.uj.edu.pl
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Artur Trapszyc, Rybacy nieszawscy. Studium 
z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX 
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Recenzowana książka ma charakter interdyscyplinarny, jest studium ekolo-
giczno-etnologicznym i po części historycznym, czym wybiega poza ramy 
klasycznych opracowań etnologicznych. Powstała w oparciu o solidną pod-

stawę w postaci źródeł wywołanych jak i zastanych oraz obszerną literaturę. Bazą 
empiryczną były 102 wywiady terenowe przeprowadzone przez autora i innych 
pracowników Muzeum Etnograficznego w Toruniu w 42 miejscowościach położo-
nych wzdłuż środkowego i dolnego biegu Wisły. Autor wykorzystał także materiały 
zgromadzone w Archiwum Powiatowym w Toruniu i jego Oddziale we Włocławku 
oraz Archiwum Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK.

Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i wniosków końcowych. Po-
siada obszerny spis literatury przedmiotu a także wykaz miejscowości w których 
Autor prowadził badania terenowe. Wzbogacają ją liczne fotografie.

Kultura i życie rybaków było tematem wielu publikacji etnologicznych, jednak 
podejście Artura Trapszyca jest oryginalne. Autor swoją narrację rozpoczyna od 
przedstawienia koncepcji determinizmu przyrodniczo-geograficznego Friedricha 
Ratzla, poprzez amerykańską szkołę areałów kulturowych, neoewolucjonizm i zwią-
zane z nim nowe ekologie, co pokazuje, że zna dobrze teorie etnologiczno-antropo-
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logiczne, a jednocześnie umie je zastosować w badaniach empirycznych. A.Trapszyc 
dużo uwagi poświęcił problematyce ekologicznej oraz rzekom w polskich badaniach 
etnologicznych. Zauważył, iż pierwszym polskim badaczem, który wyraźnie pod-
kreślił związek między człowiekiem i jego kulturą a naturą był Wincenty Pol. Z kolei 
Eugeniusz Romer zajmował się rolą rzek w historii i geografii narodów, sformułował 
też pojęcie „kultury rzecznej”. Zbliżone poglądy głosił Stanisław Poniatowski, który 
uważał, iż przystosowanie do środowiska naturalnego, było jedną z przyczyn po-
wstania lokalnych grup etnograficznych.

Środowisko geograficzno-przyrodnicze Wisły w którym żyli i pracowali 
rybacy nieszawscy było determinantą ich kultury, toteż w trzecim rozdziale 
autor dokonuje jego charakterystyki, dużo uwagi poświęcając też środowisku 
historyczno-kulturowemu. Podkreśla różnice w krajobrazie cywilizacyjnym po-
szczególnych odcinków Wisły będące rezultatem podziałów zaborowych (zabór 
rosyjski i pruski). Przynależność do odrębnych państw wpłynęła na gospodarkę 
rybacką, regulację koryta rzeki oraz życie i kulturę rybaków w poszczególnych 
regionach. Autor zauważa też, że Wisła niezależnie od podziałów administra-
cyjnych i politycznych była szlakiem komunikacyjnym oraz miejscem wymiany 
idei i interakcji kulturowych.

Interdyscyplinarność wpłynęła na sposób narracji, która różni się w poszcze-
gólnych rozdziałach w zależności od podejmowanej problematyki. Najobszerniejszy 
jest rozdział piąty w którym autor zajął się statusem grupowym Nieszawiaków. 
Punktem wyjścia były klasyczne definicje grup i regionów etnograficznych oraz 
regionów kulturowych. Następnie Autor pokazuje iż często grupa regionalna jest 
utożsamiana z grupą etnograficzną lub terytorialną. Dzieje się tak wówczas, gdy 
cechy kulturowe zaobserwowane na konkretnym terytorium służą do wyodręb-
nienia grupy. W przypadku rybaków nieszawskich jest to (sub)kultura zawodowa, 
a jej wyróżnikami specyficzne łodzie, narzędzia i metody połowu – na podstawie 
których ich identyfikowano. W osobnym rozdziale Autor przedstawił artefakty 
charakterystyczne dla tej grupy. Ponadto zwrócił uwagę, iż rybaków nieszaw-
skich cechowały połowy w głównym nurcie Wisły z zastosowaniem dużych sieci 
spławnych i udziałem jednej lub dwóch łodzi. Do tego celu używali oni charak-
terystycznych łodzi nieszawek o smukłej linii oraz podniesionym dziobie.

Autor umiejętnie łączy rozważania teoretyczne z praktyką badawczą, co jest 
bardzo cenne. Przedstawia problematykę rybaków nieszawskich z perspektywy 
antropologii ekologicznej, będącej rezultatem oddziaływania i przekształceń 
„nowych ekologii”. To zasługujące na uwagę podejście jest dość rzadkie w polskich 
badaniach i publikacjach etnologicznych, gdzie dopiero w ostatnich dwóch dekadach 
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podobnie jak w innych dziedzinach humanistyki widać powrót do problematyki 
rzecznej i ekologicznej. Stąd duże uznanie dla Autora recenzowanej książki, 
wykraczającej poza utarte drogi badań i interpretacji, pokazującej powiązania 
między środowiskiem naturalnym a środowiskiem kulturowym i reakcje natury 
na nadmierną jej eksploatację oraz konsekwencje dla ludzi.

Książka Artura Trapszyca Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawo-
dowo-regionalnej w XX wieku znacznie wzbogaca naszą wiedzę dotyczącą rybaków 
nieszawskich, zwłaszcza mechanizmów kształtowania odrębności tej grupy zawo-
dowo-regionalnej oraz ich atrybutów kulturowych związanych z niszą ekologicz-
ną Wisły. Mam nadzieję, że kolejni badacze podążą wskazaną przez niego drogą 
ekologii antropologicznej badając różnorodne interakcje między człowiekiem 
i jego kulturą a środowiskiem.
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Przedsięwzięcie badawcze sfinalizowane w postaci wydawnictwa Muzeum 
Regionalnego w Opocznie jawi się jako ambitna próba kontynuacji dzieł 
polskich ludoznawców i etnografów, którzy od ponad 200 lat żmudnie zapi-

sują zwyczaje, sposób życia, mowę, podania, przysłowia, obrzędy, zabawy, pieśni, 
muzykę i tańce... Doświadczenia uczą nas, że dokumentacja poczyniona onegdaj 
przez badaczy tej miary co Oskar Kolberg, Jan Karłowicz, Kazimierz Nitsch, Julian 
Krzyżanowski i wielu innych, zostaje spożytkowana dopiero po wielu latach – często 
po wymianie demograficznej, gdy młode pokolenia gorączkowo szukają zakorzenienia, 
„kierunkowskazów tożsamości” i sensów zakodowanych w rozmaicie pojmowanych 
tradycjach. Jednym słowem badania etnograficzne i popularyzacja ich wyników to 
praca na rzecz przyszłości, a nie tylko doraźna akcja dokumentacyjna.

Warunki realizacji tej idei uległy jednak wyraźnej zmianie. Z dekady na 
dekadę przedmiot badań i dokumentacji kurczy się w dramatycznym tempie. 
Odchodzą ostatni mieszkańcy wsi pamiętający dawne zwyczaje, one same zaś 
ulegają ujednoliceniu i symbolicznej redukcji. 

Jednym z niezbywalnych elementów kultury duchowej jest obrzędowość 
weselna w jej regionalnych odmianach. Prezentowana książka jest udaną próbą 
udokumentowania zwyczajów weselnych jednego z najbardziej rozpoznawalnych 
etnograficznie regionów kraju – Opoczyńskiego. 
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Realizacja całości zadania wymagała spójnej koncepcji merytorycznej oraz 
kompleksowego planu działań. Zaowocowało wieloletnie doświadczenie, wiedza 
i kompetencje głównych realizatorów przedsięwzięcia – ks. prof. dr. hab. Zdzisława 
Kupisińskiego SVD (pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
specjalisty w zakresie religijności i obrzędowości ludowej) i dr. Jana Łuczkowskie-
go (emerytowanego muzealnika, działacza kultury, wybitnego znawcy etnografii 
regionu opoczyńskiego).

Warstwę źródłowo-empiryczną stanowią materiały terenowe pozyskiwane przez 
autorów w ciągu kilku dekad – od lat 80. XX wieku do roku 2015 – w kilkudziesięciu 
wsiach dzisiejszego powiatu opoczyńskiego, utożsamionego tu z regionem etno-
graficznym (s. 11). Na zawartość książki składa się Wprowadzenie, sześć rozdziałów, 
Zakończenie, obszerna bibliografia, aneksy (opisy zalotów, zwiadów i swatów, teksty 
pieśni i przyśpiewek wraz z zapisem nutowym, kwestionariusz, wykaz informatorów 
i solistów), serwis fotograficzny oraz mapa regionu opoczyńskiego z naniesionymi 
nazwami miejscowości, w których prowadzono badania. 

We Wprowadzeniu Z. Kupisiński i J. Łuczkowski charakteryzują instytucję mał-
żeństwa, objaśniają kluczowe terminy takie jak: zwyczaj, obyczaj, obrzęd i wierzenia, 
szczegółowo analizują stan badań nad obrzędowością weselną w Opoczyńskiem, 
przywołując postaci ludoznawców, etnografów i etnomuzykologów: Oskara Kolberga, 
Błażeja Stolarskiego, Tadeusza Seweryna, Jana P. Dekowskiego, Jana Kolasińskiego, 
Anny Czekanowskiej i innych. Autorzy szczegółowo opisują czas, miejsce i charakter 
własnych badań, a teren znają „od podszewki”. Obaj są synami ziemi opoczyńskiej. 
J. Łuczkowski urodził się w Żelazowicach, natomiast Z. Kupisiński w Białaczowie. 
W dalszej kolejności kreślą rys historyczno-geograficzny Opoczyńskiego, uwzględ-
niając też najważniejsze postaci pochodzące z tych stron.

Pierwszy rozdział poświęcony jest przedślubnym zabiegom matrymonialnym – 
zalotom, zwiadom, zmówinom, swatom. Drugi koncentruje się na przygotowaniach 
do wesela. Trzeci, zatytułowany Ślub, to opis wydarzeń między przybyciem pana 
młodego do domu weselnego, a powrotem nowożeńców z kościoła. Czwarty roz-
dział traktuje o uczcie weselnej wraz z najważniejszym obrzędem – oczepinami. 
Piąty stanowi charakterystykę tańców opoczyńskich, szósty zaś poświęcony jest 
poprawinom, przenosinom i pieśniom miłosnym.

Lektura dzieła Z. Kupisińskiego i J. Łuczkowskiego skłania do szeregu refleksji. 
Zastanawia dlaczego autorzy nie zdefiniowali „obrzędu przejścia” i nie wyeksplo-
atowali tej kategorii jako narzędzia interpretacyjnego. Na próżno będziemy szukać 
w bibliografii stosownego dzieła Arnolda van Gennepa [2006]. Jedynie za pomocą 
przypisów zostajemy odesłani do literatury autorstwa Anny Zadrożyńskiej i Bar-
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bary Ogrodowskiej. We Wprowadzeniu – gdzie powinniśmy szukać wyjaśnienia 
podstawowych terminów – tylko dwukrotnie i dość zdawkowo autorzy wspomi-
nają o obrzędach przejścia, nie rozwijając tej teorii. To zdecydowanie za mało aby 
czytelnik dowiedział się czym właściwie obrzędy przejścia są i czym się charak-
teryzują. Ów teoretyczny deficyt jest tym bardziej doskwierający, że autorzy dość 
często sięgają po omawianą kategorię w dalszych fragmentach pracy, szczególnie 
w rozdziale III i IV (s. 109-111, 122). Fazę preliminalną (wyłączenia), liminalną 
(marginalną) i postliminalną (włączenia) da się przecież wyraźnie w obrzędach 
weselnych wskazać. To dlatego w czasie wesela wysnuwano horoskopy, kierowano 
się licznymi zakazami i nakazami mającymi zabezpieczać przed złem, bacznie ob-
serwowano zachowanie szczególnie panny młodej, a jej strój różni się nie tylko od 
codziennego, ale i świątecznego. Jednak autorzy nie kładą na ten aspekt właściwego 
nacisku, w związku z czym szereg opisywanych zachowań nie zyskuje należytej 
interpretacji i wyjaśnienia. 

Kolejna uwaga również odnosi się do obszaru teorii. Wydaje się bowiem, 
że słabo wyeksponowana została przez autorów kategoria religijności ludowej. 
Pamiętając, że mamy do czynienia z ujęciem modelowym w ramach tak zwanej 
tradycyjnej kultury chłopskiej, zwróćmy uwagę, że tak określona postawa po-
siada swoiste cechy, m.in.: związek rytmu życia religijnego z kalendarzem prac 
rolnych, długie utrzymywanie się elementów magicznych w myśleniu i prakty-
kach, silna wiara w cuda i objawienia, przewaga form zbiorowego uczestnictwa 
w praktykach religijnych nad indywidualnym, rozbudowany kult świętych i kult 
maryjny, opór przeciw innowacjom oraz sensualizm, wyrażający się między 
innymi w niesymbolicznym traktowaniu przedmiotów kultu [por. Potocki 2005: 
161-180]. W takich ramach funkcjonowały wiejskie zwyczaje, obrzędy i rytuały 
weselne przyjmując określoną formę. 

Innym deficytem teoretycznym pracy wydaje się być zaniechanie szerszych 
refleksji nad rolą kobiety w tradycyjnej społeczności wiejskiej. Miejsce kobiety 
w ludowej wizji świata to kluczowa sprawa w kontekście instytucji małżeństwa 
i obrzędów weselnych. Zdecydowana większość reguł (nakazów, zakazów, działań 
magicznych i zabiegów wróżebnych) odnosiła się do panny młodej. Dlaczego? Bez 
wyjaśnień, przy wykorzystaniu takich kategorii jak ambiwalencja, medialność, 
patriarchalizm, patrylokalność, rola społeczna, płeć kulturowa itp. czytelnik 
tego w pełni nie zrozumie. 

Każdy z rozdziałów wieńczy zwięzły fragment streszczający jak dziś w Opo-
czyńskiem przebiega wesele i wydarzenia z nim związane. To bardzo cenne uwagi, 
ponieważ są zapisem chwili i jako takie same zyskają z czasem status dokumentu. 
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Niestety nie udało się autorom uniknąć w tych miejscach tonu kaznodziejskiego 
i dryfu w stronę mityzacji dawnej kultury ludowej. Oto kilka przykładów:

Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie. Dziewczyny, będąc już 
w ostatnich klasach gimnazjum, rozglądają się w poszukiwaniu 
przyszłych mężów, na tym etapie określając ich „swoimi chłopaka-
mi”. Niektóre muszą wychodzić za mąż, inne bardzo chcą ze strachu 
przed staropanieństwem, kolejnym powodem jest też brak chęci 
do kontynuowania nauki. Wierzą, że mąż zapewni im stabilizację 
finansową, a one zostaną w domu z dziećmi. Po pewnym czasie oka-
zuje się, że wybranek to nie ten wymarzony „rycerz z bajki” i coraz 
częściej dochodzi do rozwodów, co kiedyś zdarzało się niezwykle 
rzadko (s. 53).

Inny komentarz:

Współcześnie organizowany jest huczny pożegnalny wieczór mło-
dych (…). W zabawie biorą udział wyłącznie osoby stanu wolnego, 
często dochodzi do nadużycia alkoholu i całość posiada formę za-
bawnej imprezy (…). W dzisiejszych panieńskich wieczorach trudno 
dostrzec symbolikę dawnego obrzędu. Pojawiają się propozycje 
reklamowe usiłujące przejąć organizację wieczorków z rąk narze-
czonych i przekazać ją „profesjonalistom”. Chcą doradzać, pisać 
scenariusze przebiegu imprezy zgodnie z panującą modą, aby tylko 
było „szałowo i nietuzinkowo” (s.87).

W kilku miejscach mamy dodatkowo do czynienia z dydaktyzmem katechetycz-
nym. Fragment, w którym autorzy referują współczesne zalecenia Kościoła, aby 
zaręczyny zyskały oprawę obrzędu religijnego, wieńczy myśl: 

Nie wszyscy jednak rozumieją powyższe zasady i stosują się do 
zaleceń Kościoła (…). Dlatego dziś taką drogę przygotowania do 
małżeństwa obierają osoby cechujące się dojrzałością religijną, od-
bierające przykazania Boże i naukę Kościoła nie jako nakazy i ży-
ciowe utrapienie, ale jako wskazówki prowadzące do pełni szczęścia 
i realizacji powołania (s. 67-68). 

Książka jako całość ma charakter naukowy i powinna pełnić takież funkcje. Nieza-
leżnie od przebijającej z powyższych fragmentów słusznej troski o młode pokolenie, 
refleksje tego rodzaju powinny zostać umieszczone w innego rodzaju publikacji. 
Czy w swoistej „kapsule czasu” jaką jest bez wątpienia to opracowanie, nie znajdują 
się zbyt surowe i ogólnikowe oceny młodych Opocznian?

Pomimo tych kilku krytycznych uwag wypada podkreślić, że mamy do czynienia 
z dziełem o wyjątkowych walorach inspiratorskich, integracyjnych i edukacyjnych. 
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Trafiając do regionalistów, samorządowców, animatorów kultury, książka ożywia 
szacunek do małych ojczyzn. Odpowiednio dystrybuowana posiada sporą wartość 
promocyjną dla atrakcyjnego pod względem etnograficznym regionu. Opracowa-
nie to, dzięki połączeniu faktografii obrzędowej z zapisem słowno-muzycznym, 
może stanowić skarbnicę inspiracji dla opoczyńskiego ruchu regionalistycznego 
na najbliższe dekady. Wystawianie „wesel” na deskach teatrów amatorskich (i nie 
tylko), od niemal stulecia jest wiodącym nurtem inicjatyw scenicznych w du-
chu regionalistycznym [Dahlig 1998: 329-349]. Istnieje realna szansa, że dzieło 
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem.... będzie inspirowało do 
podobnych realizacji badawczo-dokumentacyjnych w przyszłości, zwróci uwagę 
na wartość detali kulturowych – nie tylko tych związanych z zapomnianymi ob-
rzędami. Z całą odpowiedzialnością można też polecić książkę jako obowiązkową 
lekturę w zakresie edukacji regionalnej. To wartościowa realizacja wydawnicza 
opoczyńskiego Muzeum, mająca szansę zostać zaliczona w poczet kanonicznych 
opracowań na temat kultury regionu.
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Muzeum Guzików w Łowiczu – 
 z perspektywy 20 lat

Kolekcjonowanie guzików zdawać by się mogło zajęciem śmiesznym, 
pozbawionym sensu, nikomu niepotrzebnym. Wręcz przeciwnie! Guziki 
są pretekstem, abyśmy choć przez krótką chwilę zastanowili się nad 
przemijaniem czasu, zmiennością losu, kruchością naszego istnienia 
i wszystkiego co stworzyliśmy [Kostrzewa 2000: 29].

Muzeum Guzików w Łowiczu (MG) powstało w lipcu 1997 r. jako prywatna 
placówka muzealna, skupiająca się na pozyskiwaniu eksponatów na 
drodze darowizn i znalezisk. Prawnym opiekunem zbiorów, a obecnie 

kustoszem muzeum jest Jacek Rutkowski, który do współpracy przy tworzeniu 
tej unikalnej na europejską skalę placówki zaprosił przyjaciół, znajomych i rodzi-
nę. Pierwszy skład dyrekcji MG stanowiło blisko trzydziestu trzech dyrektorów, 
specjalizujących się w różnych dziedzinach. W ciągu dwudziestu jeden lat funk-
cjonowania muzeum, lista osób skracała się i wydłużała. Obecnie w działalność 
muzealną jest zaangażowanych 42 dyrektorów (honorowych).

Muzeum Guzików w Łowiczu wypełnia zadania, które są zawarte w Ustawie 
z dnia 21 listopada 1996 r. o Muzeach w art. 2.
Muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;1) 
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;2) 
przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im 3) 
właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób 
dostępny do celów naukowych;
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zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie 4) 
zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów 
kultury materialnej i przyrody;
urządzanie wystaw stałych i czasowych;5) 
organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;6) 
prowadzenie działalności edukacyjnej;7) 

7a) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej 
 kulturę;

udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;8) 
zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów 9) 
i zgromadzonych informacji;
prowadzenie działalności wydawniczej10)  [Ustawa... 1996]

MG powyższe cele realizuje następująco:
Gromadzenie zabytków – od chwili powstania roztacza ochronę nad gu-

zikami, wchodzącymi w skład wielu kategorii. Od kilku lat, skupia się jednak na 
powiększaniu zbioru guzików personalnych – stanowiących obecnie trzon kolekcji. 
Należały one pierwotnie do historycznych i współczesnych osób reprezentują-
cych różne dziedziny życia, m.in.: naukę, kulturę, sztukę, politykę, sport i wiele 
innych. Dział guzików personalnych, którym opiekuje się Izabela Chmielnicka 
liczy przeszło 4000 eksponatów. Pośród nich znajdują się guziki św. Jana Pawła II 
i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Prymasa Tysiąclecia, wybitnych polskich dowódców 
z okresu drugiej wojny światowej: gen. Władysława Sikorskiego, gen. Władysława 
Andersa, gen. Tadeusza Kutrzeby; laureatów Nagrody Nobla: Czesława Miłosza, 
Wisławy Szymborskiej i Lecha Wałęsy; znanych artystów i literatów: Heleny Mo-
drzejewskiej, Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Sławomira Mrożka, Stanisława Lema, 
Tadeusza Różewicza, Wojciecha Kilara, Milesa Davisa i wiele innych. Swoje guziki 
ofiarowali do naszych zbiorów prezydenci RP oraz inni mężowie stanu.

Ponieważ eksponaty przekazywane są bezpośrednio przez ich właścicieli 
bądź osoby z nimi związane (w przypadku osoby nieżyjącej) w drodze darowizny, 
muzeum przechowuje także dokumentację, otrzymywaną wraz z guzikiem, jed-
nocześnie stanowiącą potwierdzenie jego autentyczności. Sprawami związanymi 
z korespondencją zajmują się: Karolina Wanda Rutkowska, Jacek Rutkowski oraz 
Michał Chmielnicki (korespondencja w języku angielskim).

Katalogowanie i naukowe opracowywanie eksponatów – wszystkie 
gromadzone w MG guziki są skatalogowane i wpisane do Księgi Inwentarzowej. 
W początkach funkcjonowania placówki prace te wykonywał Jacek Rutkowski, a od 
2006 r. Karolina Wanda Rutkowska. Poza opracowywaniem naukowym zbiorów 
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należących do nas, wspieramy także inne placówki muzealne, które zwracają się 
do nas z prośbą o ekspertyzę. Do naszych największych osiągnięć można zaliczyć 
analizę eksponatów do monografii Joanny Paprockiej-Gajek, Platery warszawskie 
w latach 1822-1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj [2010]. W minionym okresie MG 
przygotowało kilkadziesiąt nieodpłatnych ekspertyz indywidualnych na potrzeby 
wielu placówek muzealnych w Polsce.

Przechowywanie gromadzonych zabytków – wszystkie eksponaty znajdu-
jące się w Muzeum Guzików są odpowiednio przechowywane. Część zbiorów jest 
bezpiecznie prezentowana na stałej ekspozycji. Dokumentacja jest gromadzona 
w domu kolekcjonera.

Zabezpieczanie i konserwacja – wraz z prawidłowym przechowywaniem 
zbiorów, dbamy również o ich zabezpieczenie oraz odpowiednią konserwację. Jest 
to szczególnie widoczne w przypadku eksponatów, które otrzymujemy od osób 
zajmujących się „poszukiwaniem skarbów”. Często młodzi ludzie, chodzący po 
okolicznych polach i łąkach z wykrywaczami metalu przynoszą do muzeum słoiki 
z niezliczoną ilością guzików od mundurów pochodzących z obu wojen świato-
wych. Dlatego też przykładamy ogromną wagę do tego, by eksponaty odpowiednio 
zabezpieczyć oraz w razie konieczności dokonać ich konserwacji.

Wystawiennictwo – ponieważ od początku istnienia, statutową siedzibą 
MG był XIX-wieczny kufer podróżny należący do mojego prapradziadka Bole-
sława Modesta Majewskiego, nasza placówka organizowała wystawy czasowe, 
w zaprzyjaźnionych instytucjach kultury. 

Debiutem wystawienniczym Muzeum Guzików była prezentacja w 1999 r. 
części kolekcji na wystawie pt. Mistrzowie nożyc, igły i nici zorganizowanej przez 
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze.

Wielokrotnie mieliśmy możliwość udostępniać zwiedzającym nasze zbiory na 
terenie Łowicza, m.in. dzięki gościnności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. K. Ce-
browskiego w Łowiczu oraz Muzeum w Łowiczu. Współpraca z Muzeum w Łowiczu 
zaowocowała serią przedsięwzięć zorganizowanych w ramach „Nocy Muzeów”.

Bardzo często organizowaliśmy wystawy wyjazdowe. Warto przywołać wy-
stawę guzików autorstwa Barbary Nakoniecznej (Galeria Łowicka 2008), wystawy 
guzików personalnych m.in. podczas obchodów Dni Guzika (12 grudnia) 2011 r. 
w Konstantynowie Łódzkim czy wystawę we foyer Teatru „Scena wspólna” Cen-
trum Sztuki Dziecka „Łejery”– towarzyszącą Międzynarodowym Mistrzostwom 
Polski w Piłce Guzikowej. To ostatnie wydarzenie jest o tyle interesujące, że po-
wrót wraz z eksponatami koleją stał się okazją, aby zaprezentować zbiory wielu 
współpasażerom w pociągu relacji Poznań – Łowicz.
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Od 2014 r. Muzeum Guzików ma stałą ekspozycję, mieszczącą się w Galerii 
Łowickiej przy ul. Stanisławskiego 10 w Łowiczu1. Ekspozycja prezentuje ponad 
500 eksponatów, w których większość to guziki personalne oraz przykładowe 
egzemplarze guzików produkowanych z różnych materiałów.

Organizowanie badań i ekspedycji naukowych – do tej pory nie mieliśmy 
okazji samodzielnie prowadzić ekspedycji naukowych oraz badań (szczególnie 
archeologicznych). Wynika to m.in. z ukształtowanego przed kilkoma laty profilu 
naszej kolekcji. Jednak wspieramy wszelkie inicjatywy, które do nas docierają. 
Jakich czas temu, do MG zwróciła się po pomoc studentka pedagogiki, która 
przygotowywała pracę magisterską na temat buttonoterapii, czyli wykorzystania 
guzika w terapii zajęciowej. Przekazaliśmy jej potrzebne informacje dotyczące 
działalności naszej placówki muzealnej. Dzięki tej współpracy otrzymaliśmy od 
autorki zgodę na wykorzystywanie opracowanego przez nią zestawu ćwiczeń 
podczas prowadzonych przez nas warsztatów i lekcji muzealnych. Ponieważ po-
siadam także wykształcenie pedagogiczne, na moich barkach spoczywa obowią-
zek przygotowania zarówno konspektu zajęć, jak i przygotowanie odpowiednich 
materiałów dla poprowadzenia zajęć.

Muzeum Guzików ściśle współpracuje z Towarzystwem Miłośników Gier Guzi-
kowych (TMGG) z Poznania, które istnieje od 1977 r. Jeden z członków tej organiza-
cji, Jakub Krüger, jest w muzeum dyrektorem, szefem działu guzików sportowych. 
Co roku TMMG organizuje Mistrzostwa Świata w Piłce Guzikowej, a także wiele 
innych przedsięwzięć o charakterze sportowym. Od kilku lat organizowanym przez 
TMGG wydarzeniom sportowym towarzyszy także sympozjum naukowe2, podczas 
którego wygłaszane są referaty dotyczące zagadnień dotyczących guzików, także 
z udziałem osób związanych z MG.

Działalność edukacyjna – jest jednym z najszerszych pól działalności na-
szej placówki. Ten cel muzeum realizowany jest na wielu różnych płaszczyznach 
od początku istnienia muzeum. Prowadzimy lekcje muzealne w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i średnich w zakresie informacji o profilu naszych zbiorów, 
elementów terapii zajęciowej i kolekcjonerstwa. Niejednokrotnie zdarzyło nam 
się prowadzić także zajęcia z osobami dorosłymi i starszymi (najwięcej tego typu 
spotkań odbyło się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wycześniaku koło 
Skierniewic); najczęściej jednak dotyczyły buttonoterapii. Jak widać, ta forma 
działalności edukacyjnej odbywa się w siedzibach tych placówek. Lekcje muze-

 1 Obecnie budynek Galerii Łowickiej jest w remoncie, z tego też powodu Muzeum Guzików w Ło-
wiczu jest nieczynne do połowy lutego 2019 r.
 2 Tak to wydarzenie się nazywa, jednak nazwałabym je popularno-naukowym.
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Il. 1. Lekcja muzealna w Muzeum w Łowiczu (fot. W. Olkuśnik, 2010)

Il. 2. Otwarcie stałej ekspozycji MG w Galerii Łowickiej 2014 (fot. Z. Gradowski)
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alne prowadzimy także w instytucjach kultury (biblioteki, świetlice). Odrębną 
formą edukacyjnego wymiaru pracy MG są lekcje muzealne (głównie dla szkół) 
odbywające się w siedzibie muzeum, połączone z prezentacją eksponatów.

W okresie wakacyjnym, podczas wzmożonego ruchu turystycznego, ja, Jacek 
Rutkowski, Izabela Chmielnicka oraz Michał Chmielnicki, pełnimy dyżury w okre-
ślone dni (zazwyczaj są to piątki i soboty), prowadząc prelekcje z cyklu „Małe 
guziki – wielka historia”. Spotkania te odbywały się do tej pory w lipcu i sierpniu 
od 2014 do 2018 r. Cieszyły się one niezwykłym zainteresowaniem, przyciągając 
nie tylko przyjezdnych, ale także mieszkańców Łowicza i okolic.

Dodatkowo, działalność tę realizujemy w ramach gościnnym wykładów na 
uczelniach; wielokrotnie miałam przyjemność poprowadzić zajęcia ze studentami 
etnologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Działalność edukacyjną prowadzimy także uczestnicząc w różnego rodzaju 
imprezach, a także konferencjach naukowych poświęconych muzeologii czy ko-
lekcjonerstwu. Przykładem może być mój udział w IX Ogólnopolskim Sympozjum 
Muzealnictwa Regionalnego zorganizowanym w Muzeum w Łowiczu w 2008 r. 
Odrobinę odbiegające od tematyki muzealnej, ale także posiadające walor eduka-
cyjny miało wystąpienie, podczas międzynarodowej konferencji naukowej Wzory 
Europy. Patterns of Europe. Mówiliśmy na nim o Ogólnopolskiej Akcji na Rzecz 
Ochrony Praw Autorskich Twórców Ludowych „Łapta złodzieja!”, która powstała 
przy Muzeum Guzików w 2011 r.3.

Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej 
kulturę – W latach 2001-2008 współpracowaliśmy z Muzeum w Koszalinie, a w la-
tach 2008-2011 z Muzeum w Łowiczu w ramach organizowanego pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji, mię-
dzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży „Muzealne spotkania z fotografią”. 
MG promuje to cenne przedsięwzięcie i co roku funduje nagrodę specjalną Muzeum 
Guzików w Łowiczu, wręczaną podczas łowickiej „Nocy Muzeów”.

12 grudnia przypada Dzień Guzika – wykreowany i rozpropagowany przez 
MG. Podczas uroczystych obchodów tego święta, wprowadzonego przez dyrekcję 
muzeum, a stopniowo rozprzestrzeniającego się nie tylko na terenie Łowicza 
i okolic, przygotowujemy towarzyszący wystawom eksponatów, specjalny reper-
tuar kulturalny. Dla przykładu: w 2011 r. podczas Dnia Guzika w Konstantynowie 
Łódzkim, recital muzyczny przygotował Adam Raczkowski, grając na gitarze 

 3 Akcja ta cieszyła się wielkim zainteresowaniem nie tylko ze strony okradanych twórców ludo-
wych, ale także środowiska naukowego. Por. https://kulturaludowa.pl/aktualnosci/lapta-zlodzieja-
ogolnopolska-akcja-na-rzecz-ochrony-praw-autorskich-tworcow-ludowych/ (dostęp: 10.10.2018).

https://kulturaludowa.pl/aktualnosci/lapta-zlodzieja-ogolnopolska-akcja-na-rzecz-ochrony-praw-autorskich-tworcow-ludowych/
https://kulturaludowa.pl/aktualnosci/lapta-zlodzieja-ogolnopolska-akcja-na-rzecz-ochrony-praw-autorskich-tworcow-ludowych/
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z wykorzystaniem… guzika. W 2015 r. obchodom tym, zorganizowanym w Mu-
zeum Posterunek 77 w Nieborowie, towarzyszyła konferencja naukowa pt. Rola 
symbolu w kształtowaniu świata wartości oraz występ łowickich młodych artystek 
Anny Tomaszkiewicz (wokal) oraz Małgorzata Lesiak (gitara). W 2018 r., podczas 
tegorocznego Dnia Guzika w kinie Fenix w Łowiczu, został zaprezentowany film, 
pt. Perłowy guzik, w reżyserii Patricio Guzmána4.

Udostępnianie zbiorów – Bardzo chętnie nawiązujemy współpracę z innymi 
placówkami muzealnymi, różnego rodzaju instytucjami oraz osobami prywatny-
mi. Dzięki temu mamy przyjemność udostępniać nasze zbiory nie tylko w formie 
eksponatów prezentowanych czasowo, ale umożliwiamy także wypożyczenia 
w celach edukacyjnych i naukowych. W latach 2011-2014 placówkom edukacyjnym 
i ośrodkom kultury udostępnialiśmy specjalnie przygotowane tablice z guzikami 
personalnymi. Wystawy te były połączone w prelekcjami dotyczącymi kolekcjo-
nerstwa oraz idei Muzeum Guzików.

Zapewnianie właściwych warunków zwiedzania – dzięki otworzeniu 
stałej ekspozycji MG w 2014 r. znacznie poprawiły się warunki prezentowania 
naszych eksponatów. Ponieważ MG jest kolekcją prywatną, mieszczącą się w domu 
kustosza, do 2014 r. oglądanie zbiorów odbywało się głównie podczas różnego 
rodzaju eventów przez nas organizowanych. Dzięki uprzejmości Marty Wróbel 
(także dyrektora MG, szefa działu guzików ludowych), w niezależnej przestrzeni 
galerii handlowej, 22 marca 2014 r. mogliśmy oficjalnie otworzyć wystawę stałą, 
udostępnioną zwiedzającym w godzinach otwarcia Galerii Łowickiej5.

W bardzo szybkim czasie nastąpił wzrost zainteresowania działalnością 
Muzeum Guzików, czego efektem jest prestiżowa odznaka turystyczna „Polskie 
Naj”, do której zdobycia niezbędne jest m.in. zwiedzanie guzikowej kolekcji po-
twierdzone pieczęcią placówki.

Działalność wydawnicza – do tej pory nasza placówka nie prowadziła 
szeroko zakrojonej samodzielnej działalności wydawniczej. Na swoim koncie ma 
kilka publikacji książkowych oraz kalendarz:

Z. Kostrzewa, Guzik w literaturze, Łowicz 2000.
Kalendarz „Guziki honorowych obywateli Łowicza”, 2013.
Z. Kostrzewa, Guziki w literaturze, Łowicz 2015. (e-book)
E. Daszkowski, Kalejdoskop morski, Warszawa 2017.

Ponadto ukazało się drukiem blisko 20 kart pocztowych z wizerunkami ważniejszych 
eksponatów ze zbiorów MG. Należy dodać, że zdjęcia eksponatów oraz archiwalia 

 4 Film ten zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. podczas festiwalu w Berlinie.
 5 Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku od 10 do 19, a w soboty od 10 do 15.
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znajdujące się w naszych zbiorach były wielokrotnie prezentowane w publikacjach 
dotyczących m.in. dziejów Łowicza i regionu.

Oceniając funkcjonowanie Muzeum Guzików w Łowiczu na przestrzeni dwóch 
dekad, dostrzegam pewną zmianę w mentalności osób stykających się z naszą pla-
cówką. Początkowo wielu ludzi pukało palcem w głowę na wieść o jego istnieniu. 
Teraz nie tylko na głównym terenie oddziaływań MG jakim jest Łowicz i region 
łowicki, ale na arenie ogólnopolskiej, znajdują się sympatycy naszego muzeum, ro-
zumiejący jego ideę, wielu z nich gościło w Łowiczu i zapoznało się z walorami naszej 
kolekcji. Wielokrotnie powtarzamy, że jesteśmy muzeum prywatnym, działającym 
dzięki zaangażowaniu przyjaciół i rodziny, wszelkie inicjatywy przeprowadzamy 
własnym sumptem, a jako placówka żebracza nie kupujemy eksponatów. 

Idea guzikowa spowodowała, że nie tylko zawieramy nowe kontakty z ludźmi 
na całym świecie, co owocuje nieustannym napływem interesujących eksponatów, 
ale także naszą obecnością w różnych obszarach kultury. Znani literaci wspominają 
o nas na kartach swoich książek [Szymborska 2002; Gałczyńska 2008; Pilipiuk 
2012], uczestniczymy w konferencjach naukowych i panelach dyskusyjnych, 
media relacjonują naszą działalność, o Muzeum Guzików opowiada się także na 
uczelniach6, a wykreowany przez MG, przypadający 12 XII Dzień Guzika przyjął 
się jako oryginalne święto. Jesteśmy także zapraszani, jako goście specjalni, na 
różnego rodzaju prelekcje, organizowane przez instytucje państwowe i samo-
rządowe (biblioteki, ośrodki kultury, szkoły wyższe).
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