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Słowo od Redakcji

Rok 2020 dziwny to był rok, spełniający ze wszech miar kryteria „ciekawych 
czasów” wymienianych w (podobno) chińskim przekleństwie… Pandemia, 
konflikty, rozruchy i podziały społeczne, kryzys ekonomiczny i utrata 
płynności finansowej przez wiele osób i firm dotknęły nasz kraj, podobnie 
jak cały świat. Nigdy wcześniej bodaj nie mieliśmy aż tak mocnego prze-
konania, że jesteśmy cząstką rzeczywistości globalnej. Zmieniło się chyba 
wszystko, także sposoby uczestnictwa w kulturze, a muzea, które w czasie 
pandemicznej izolacji społecznej musiały zamknąć dla zwiedzających swe 
podwoje, prawdopodobnie wreszcie uświadomiły sobie, że hasło „muzeum 
dla muzealników” i narzekanie na nadmiar zwiedzających należy defini-
tywnie odłożyć do lamusa. Pandemia unaoczniła wszystkim, jak bardzo 
ważne są możliwości bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki. Okazało 
się to w letnich miesiącach, kiedy Polacy masowo ruszyli na wakacje i nie 
tylko spędzali czas na plaży we Władysławowie czy spacerując po zakopiań-
skich Krupówkach, ale także licznie odwiedzając muzea. Wielu ze znanych 
nam pracowników muzeów odnotowało znaczny wzrost frekwencji, ale 
także zmianę zachowań zwiedzających, którzy — podobnie jak wszyscy 
inni — byli zmęczeni przymusowym odosobnieniem i niemożliwością 
wchodzenia w interakcje społeczne.

Dla Redakcji ZWAM rok ten zapisze się w pamięci także z innego powodu. 
29 stycznia zmarła pani profesor Zofia Sokolewicz, Ta, którą w „Słowie od 
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redakcji” drugiego numeru nazwaliśmy „Matką Chrzestną całego przed-
sięwzięcia”. 

Historia naszego pisma zaczęła się od dosyć luźnych rozmów o potrzebie 
znalezienia formuły mówienia o antropologicznym podejściu/rozumieniu 
zjawiska, jakim jest muzeum i wszystkie jego konteksty. Rozmowy te były 
niezbyt formalne i odbywały się przede wszystkim we wrześniu 2011 roku, 
czasie wolnym od obrad oficjalnych LXXXVII Walnego Zgromadzenia De-
legatów PTL i Konferencji w Opolu. W prywatnej rozmowie relacjonującej 
nieobecnej w Opolu Pani Profesor przekazaliśmy pomysł na zorganizowanie 
Sekcji Muzeologicznej PTL lub/i powołanie czasopisma. Zofia Sokolewicz 
wówczas bardzo interesowała się sytuacją w warszawskim Muzeum Et-
nograficznym, z różnych powodów była ona dla Niej źródłem osobistego 
zatroskania, które starała się rozwiązać na drodze sobie właściwej, czyli 
naukowej. Zapoznawała się z literaturą, rozmawiała z Muzealnikami 
i Teoretykami, szukała naukowego rozwiązania nienaukowego problemu… 
Dobrze się stało, że dla Muzeum zaświtała nadzieja jeszcze przed śmier-
cią Pani Profesor, która o tym się dowiedziała i bardzo ucieszyła z faktu 
wprowadzania zmian. We wrześniu 2011 roku, kiedy przedstawiliśmy Jej 
nasze pomysły, przyjęła je ze zrozumieniem i wsparciem. Niedługo potem 
zorganizowaliśmy w Warszawie spotkanie wszystkich późniejszych człon-
ków redakcji. Dzięki Pani Profesor wydarzenie odbyło się w Instytucie 
Etnologii, brał w nim udział również prof. Lech Mróz. Pamięć podsuwa 
smak ciasteczek, które Pani Profesor specjalnie kupiła dla umilenia czasu 
i wzmocnienia większości z nas (przyjezdnych spoza Warszawy). Później 
spotykaliśmy się kilkukrotnie w różnych personalnych składach. Pani 
Profesor była dla nas wsparciem i ostatecznie, po udzielonej przez Zarząd 
Główny zgodzie na uruchomienie czasopisma, podjęła się przewodniczenia 
jego Radzie Naukowej. We wspomnieniach z tamtego czasu pozostaje także 
i kwestia tytułu czasopisma, który spodobał się Pani Profesor (w odróżnieniu 
podobno od niektórych członków ówczesnego Zarządu Głównego). Uważała, 
iż ma sens odwoływanie się do historii dyscypliny i czasopiśmiennictwa 
antropologicznego i nie trzeba było specjalnie wiele dyskutować tej kwestii, 
by nasza Matka Chrzestna „pobłogosławiła” tę propozycję. 

A potem pozwoliła nam dorastać…, a Jej postawę w tym zakresie można 
by uznać za leseferystyczną. Zawsze jednak wysyłaliśmy link do nowo uka-
zującego się numeru, a Ona pisała maile, dzwoniła, komentowała wspierała 
nasze poczynania rozmową, a niekiedy samym byciem z nami. Pamiętaliśmy 
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o Niej w naszych rozmowach, często mówiliśmy, że Jej pasja poznawania 
nowego i zainteresowania otaczającym światem są inspiracją dla nas, nie 
tylko jako redaktorów czasopisma muzeologicznego, ale także prywatnie. 
Pani Profesor obserwowała świat, w którym żyła, reagowała zaciekawieniem, 
komentowała, rozumiała, szukała rozwiązań w bardzo różnych obszarach 
życia publicznego. Budowała relacje w sferach bynajmniej nie tylko nauko-
wych; dla niektórych z nas stała się także i prywatnie Przyjacielem. 

Jej Pamięci pragniemy poświęcić ten numer, który — podobnie jak po-
przednie — nie ma charakteru tematycznego, ale stara się uchwycić świat 
w jego różnorodności i wielości wątków, w przekonaniu, że żyjemy w „cie-
kawych czasach”; wątków, które znaleźć się mogą zarówno w naukowej 
analizie mądrych profesorów akademickich, jak i w muzealnej prezentacji 
niemniej mądrych muzealników, które ciekawiły i poruszały Zofię Sokole-
wicz, które są ważne dla nas i dla ludzi nam współczesnych. Podobnie jak 
Pani Profesor staramy się reagować na to, co aktualne, poprzez muzealne 
działania próbować zrozumieć i akceptować w pełni człowieka w jego 
najszerszym, antropologicznym wymiarze, rozumieniu. Chcemy mówić 
o podstawowej materii muzealnej, czyli o rzeczach i ich przedstawianiu, 
upowszechnianiu, o ich nowym miejscu i nowych wymiarach (szczegól-
nie w świecie wirtualnym…). Chcemy pokazać, że muzea są aktywnie i z 
wrażliwością reagują na bieżące trendy i wydarzenia. W tym jesteśmy 
wierni sposobowi myślenia Pani Profesor i mam nadzieję, że od tego nigdy 
nie odejdziemy. Zaczynamy jednak od tekstu bodaj najważniejszego w tym 
numerze, od informacji o związkach Zofii Sokolewicz z muzealnictwem, 
jesteśmy za niego wdzięczni Joannie Koźmińskiej, która była jedną z naj-
bliższych współpracownic Pani Profesor. 

Josif Brodski we wstępie do Wspomnień Nadieżdy Mandelsztam napisał: 
„Jeżeli istnieje jakaś namiastka miłości, to jest nią pamięć. A zapamięty-
wanie przywraca intymność”. Jeśliby sparafrazować słowa Noblisty, to 
można by napisać, że zapamiętywanie jest także namiastką przyjaźni, 
wdzięczności i wierności. A pamięć o Pani Profesor pozwoli nam na intym-
ność łączenia się z Nią w myślach ponad podziałami światów. Dziękujemy, 
Pani Profesor, Zofio.
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Profesor Zofia Sokolewicz (1932–2020) miała bardzo szeroki wachlarz 
fascynacji naukowych. W ciągu swego długiego i pracowitego życia inte-
resowały Ją antropologia ekonomii, etnologiczne teorie kultury, krytyka 
źródeł etnograficznych, historia etnologii polskiej i światowej, biografie 
badaczy, prawa człowieka w ujęciu kulturowym, polityka kulturalna Unii 
Europejskiej, obywatelstwo i narodowość etc.

Od wczesnych lat działalności naukowej także muzealnictwo było obec-
ne wśród Jej zainteresowań. Nie poświęciła mu osobnego dzieła, jednak 
stanowiło nieustanny punkt zaciekawienia i różnych aktywności. Otwar-
tość na świat i holistyczne, humanistyczne, podejście do nauki sprawiły, 
że problemy związane z muzealnictwem etnograficznym były Jej bliskie 
przez całe życie. W swoim polu widzenia miała zawsze instytucje muzealne, 
przedmioty i kolekcje, rozwój teorii muzeologicznych, a przede wszystkim 
ludzi — muzealników. Z. Sokolewicz zajmowała się muzealnictwem za-
równo w aspektach naukowym oraz praktyczno-organizacyjnym: badała 
związki nauki z muzeum, inicjowała utworzenie muzeum uniwersytec-
kiego i wspierała wiedzą ekspercką. 

Zofia Sokolewicz wiele czasu i uwagi poświęciła swojej poprzedniczce 
w Katedrze Etnografii UW (od 1985 r. przekształconej w Katedrę Etnologii 
i Antropologii Kulturowej1) prof. Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehren-
kreutz-Jędrzejewiczowej, która była autorytetem w zakresie muzealnictwa 
etnograficznego. Była ona autorką jednej z koncepcji muzeów etnograficznych 
w Polsce, twórczynią Muzeum Laboratorium i Muzeum Demonstracyjne-
go przy Zakładzie Etnologii w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
I chociaż zainteresowanie muzealnymi przedsięwzięciami C. Jedrzejewi-
czowej przyszło w ostatniej dekadzie życia, to będzie punktem wyjścia 
niniejszego tekstu.

Na podstawie analizy zgromadzonych źródeł Zofia Sokolewicz podjęła 
próbę odtworzeniadziałalności i poglądów tej uczonej także w zakresie mu-
zeologii, a wyniki tych badań opisała w kolejnych publikacjach [Sokolewicz 
2014, Sokolewicz 2018, Sokolewicz 2019]. Zaplanowała badania, ustaliła 
kolejność działań równocześnie typując instytucje, w których pracowała. 
Miały to być biblioteki, archiwa i muzea w Warszawie, Toruniu i Krakowie, 
gdzie tworzyła spis materiałów rękopiśmiennych spuścizny. Zachowały się 

 1 W 1934 r. powstała Katedra Etnografii Polski na Uniwersytecie Warszawskim, którą ob-
jęła prof. C. Jędrzewiczowa. 
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materiały i odręczne notatki Z. Sokolewicz, które pozwalają śledzić wyniki 
badań oraz dają możliwość poznania Jej warsztatu naukowego. 

Mimo pogłębiających się problemów ze zdrowiem, prof. Sokolewicz 
z wielką starannością i wnikliwością analizowała dokumenty odtwarza-
jąc kolejność zdarzeń, splatając w całość skomplikowane wątki związane 
z tworzeniem zbiorów etnograficznych w Wilnie i Warszawie.

Kwerenda archiwalna została przeprowadzona w lipcu i sierpniu 2011 r. 
przy udziale Agaty Rybus i objęła Archiwum Akt Nowych, Archiwum Na-
ukowe PME, Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie i Bibliotekę 
Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła też badania archiwalne w Kra-
kowie w Archiwum PAN-PAU, a dzięki pośrednictwu życzliwych przyjaciół 
dotarła także do materiałów wileńskich. Badania w Archiwum Muzeum 
Etnograficznego w Toruniu zostały zainicjowane, ale Pani Profesor nie 
zdążyła ich doprowadzić do końca. Z notatek wynika, że planowała także 
wykorzystać metodę historii mówionej i nagrywać swoje rozmowy.

Już w czasach wileńskich na Uniwersytecie im. Stefana Batorego Cezaria 
Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa uważnie budowała 
strategię Zakładu Etnologii i Etnografii, gdzie oprócz spraw dydaktyczno-

-badawczych dużą rolę przywiązywała do organizacji zaplecza biblio-
teczno-muzealnego. Zakład Etnologii USB składał się z dwóch jednostek 
dydaktycznych: Seminarium Etnologicznego i Muzeum Laboratorium. 
Opisując historię tworzenia zbiorów, Zofia Sokolewicz pisała o teoretycznym 
zamyśle utworzenia muzeum stanowiącego humanistyczne laboratorium. 
Jędrzejewiczowa „rozwija koncepcję muzeum-laboratorium, w którym 
student spotyka się z rzeczą rozumianą jako klucz do ludzkich spraw, do 
kultury. Jest to koncepcja nieznana większości muzealników i, niestety, 
części kadry uniwersyteckiej, oparta na założeniu o znaczeniu widzenia 
rzeczy w naszym poznaniu” [Sokolewicz 2016: 76]. W obliczu szybko rosnącej 
kolekcji, oprócz muzeum-laboratorium, C. Jedrzejewiczowa zainicjowała 
organizację muzeum demonstracyjnego dostępnego dla zainteresowanych 
osób, nie tylko studentów i akademików. Zwróciła również uwagę na to, 
jak istotną edukacyjną rolę pełnią magazyny i ich otwarcie dla specja-
listów, badaczy teoretyków oraz artystów. Była zwolenniczką integracji 
muzeum z uniwersytetem pisząc: „[…] chcąc ażeby z jednej strony Muzeum 
nie zmartwiało, z drugiej zaś, ażeby etnografowie-książkowcy również 
nie kamienieli w fikcjach mózgowych, koniecznem jest zachowania i w 
przyszłości jak najściślejszego kontaktu między Uniwersytetem a Muzeum” 
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[Baudouin Courtenay-Ehrenkerutzowa 1924: 94–95]. Niestety, nie udało 
się do końca odtworzyć skomplikowanych losów kolekcji etnograficznej, 
składającej się z 2543 eksponatów która uległa rozproszeniu lub zniszczeniu 
w czasie wojny. W 1934 r. po przeniesieniu do Warszawy i objęciu Katedry 
Etnografii Polski na UW, C. Jędrzejewiczowa jako członkini Państwowej 
Rady Muzealnej kontynuowała działania w tym zakresie we współpracy 
z Muzeum Narodowym, Prezydentem m.st. Warszawy a potem Muzeum 
Rolnictwa i Przemysłu. I w tym przypadku prace przerwała wojna. Być 
może informacje, których poszukiwała Z. Sokolewicz są jeszcze możliwe 
do odnalezienia, kwerenda archiwalna i wywiady etnograficzne powinny 
być kontynuowane, istnieje szansa, że przyniosą one możliwość pełnego 
odtworzenia działań C. Jędrzejewiczowej, w zakresie muzealnictwa. Byłby 
to temat na osobny artykuł, którego niestety Profesor Zofia Sokolewicz już 
nie napisze…

Podobna sekwencja wydarzeń miała miejsce na początku lat 80. XX w., 
kiedy rozpoczął się proces tworzenia Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jego główną inicjatorką była Z. Sokolewicz, która wspólnie z prof. Marianem 
Pokropkiem dostrzegła konieczność istnienia takiego muzeum na UW. Zo-
stała wtedy sformułowana idea powstania Muzeum UW, bowiem wcześniej 
realnie nikt w jednym miejscu nie gromadził zbiorów dotyczących całego 
Uniwersytetu. Z dokumentów i korespondencji znajdującej się w Muzeum 
i Archiwum UW oraz relacji ustnej Jerzego Halbersztadta2, późniejszego 
dyrektora Muzeum UW, wynika, że była to inicjatywa oddolna obojga wy-
mienionych badaczy. Uważali oni, że Uniwersytet Warszawski, podobnie 
jak np. uczelnie amerykańskie, powinien mieć muzeum, wspomagające 
uczelnię w pracach dydaktyczno-naukowych w różnych obszarach i dys-
cyplinach nauki. Zbiory etnograficzne, które gromadził Marian Pokropek, 
mogły być ku temu działaniu szczególnym bodźcem. 

Pierwotna koncepcja była zbliżona do pomysłu Cezarii Jędrzejewiczo-
wej i jej muzeum wileńskiego, opartego o specjalistyczne zbiory dostępne 
dla badaczy i studentów. W obrębie UW istniały kolekcje dziedzinowe: 
archeologiczne, geologiczne, etnograficzne, przyrodnicze gromadzone 
według współczesnych potrzeb dydaktyczno-naukowych. Były to zbiory 
rozproszone w różnych lokalizacjach i w pierwotnych planach to one miały 

 2 Informacje na podstawie obszernej relacji ustnej z dnia 22 lipca 2020 r. z J. Halbersztad-
tem. Autoryzowana notatka z rozmowy w archiwum autorki artykułu. Bardzo dziękuję 
p. Jerzemu Halbersztadtowi za niezmiernie ciekawą i inspirującą rozmowę.
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stanowić podstawę kolekcji i na nich opierała się koncepcja organizacji 
muzeum. Muzea uniwersyteckie, a konkretnie te poświęcone historii 
uczelni nie istniały jeszcze wówczas na uczelniach wyższych w Polsce 
z wyjątkiem Muzeum UJ. 

W wyniku rozmów z prorektorem UW Józefem Szaflikiem we wczesnych 
latach osiemdziesiątych powołano Radę ds. Organizacji Muzeum UW, której 
przewodniczył prof. Aleksander Gieysztor, a członkami byli między innymi 
prof. Maria Poprzęcka i prof. Zofia Sokolewicz. Wtedy też powołano przy Kate-
drze Etnografii, kierowanej przez Z. Sokolewicz. Zakład Naukowo-Badawczy 
pod nazwą Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. który miał za zadanie 
zapoczątkować organizację przyszłego Muzeum UW. Nie miał on budżetu, 
siedziby, wystawy stałej. Jego kierownikiem został M. Pokropek. 

W pracach nad powstaniem Muzeum UW szczególną rolę odegrała Zofia 
Sokolewicz, dobry duch i opiekunka przedsięwzięcia, przez cały czas za-
angażowana w prace. Jak wspomina J. Halbersztadt, wieloletni kierownik/
dyrektor tej placówki, Jej „intelektualna bezinteresowność”, inspirowała, 
przyspieszała bieg rzeczy. Z wielką energią i aktywnością prof. Sokolewicz 
patronowała przedsięwzięciu nie oczekując uznania dla swojej osoby. Poj-
mowała swoją misję związaną z muzeum, w której dobro sprawy jest naj-
ważniejsze, oferując szczodrą, życzliwą współpracę, stałe zaangażowanie 
w sprawy organizacyjne dotyczące muzeum, w walkę o siedzibę. Wnosiła 
w prace twórczy element, merytoryczne wsparcie, miała wyczucie i „dobre 
oko” wnikliwie recenzując organizowane później wystawy. Pomocne było 
Jej w tym uprawianie etnografii/etnologii i wieloletnie doświadczenie wy-
nikające ze sprawowania funkcji kierowniczych. 

W 1984 r., gdy okazało się, że koncepcji muzeum uniwersyteckiego, jako 
muzeum kolekcji dydaktyczno-naukowych, nie uda się zrealizować ze względu 
na brak siedziby i środków, nikłe zaangażowanie poszczególnych instytutów, 
które wolały zachować pełną kontrolę nad swoimi zbiorami, stało się jasne, 
że przyszłością tej placówki może być głównie badanie i przedstawianie 
historii oraz tradycji środowiska uniwersyteckiego. Zofia Sokolewicz zapro-
ponowała wtedy podjęcie tego zadania Jerzemu Halbersztadtowi (kandyda-
turę wskazał prof. Aleksander Gieysztor). Głównymi etapami budowania 
narracji o historii i tradycjach uniwersytetu stało się kilkanaście wystaw 
czasowych, poczynając od najwcześniejszej „Królewski Uniwersytet War-
szawski 1816–1831”, która została zorganizowana w 1984 r. 
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W 1985 r., kiedy rektorem UW został wybrany prof. Grzegorz Białkowski, 
fizyk-poeta, sprawy związane z powstaniem muzeum nabrały większego 
tempa. Rektor uważał, że świadomość własnej tradycji w nieprzyjaznym 
otoczeniu związanym z ciągle trwającymi konsekwencjami stanu wo-
jennego jest czymś niezmiernie istotnym, dającym nadzieję środowisku 
uniwersyteckiemu. W każdych warunkach można tworzyć pozytywny 
przekaz wzmacniający więź i tożsamość związaną z UW. Było to rozwi-
nięcie koncepcji opierającej się na ukazaniu i upowszechnianiu złożonej 
i bogatej historii uczelni, a nie na zgromadzonych wcześniej w obrębie 
poszczególnych dyscyplin kolekcjach. Za kadencji prof. Białkowskiego mu-
zeum otrzymało dużą salę w Pałacu Kazimierzowskim z przeznaczeniem 
na wystawę stałą, własny budżet, etaty, zostało bezpośrednio podporząd-
kowane Rektorowi UW. Otwarcie stałej ekspozycji nastąpiło w listopadzie 
1989 r. Profesor Zofia Sokolewicz była w Radzie Muzeum UW do 1994 roku3 
i przez wszystkie te lata angażowała się w sprawy muzeum. Jak wspomina 
J. Halbersztadt: „Kiedy odchodziłem z muzeum w maju 1998 r., to Jej się 
radziłem w sprawie kandydata na mojego następcę. Zaproponowałem dra 
Tomasza Strączka z IEiAK i to poparcie przesądziło, że przez następnych 
kilkanaście lat to on kierował Muzeum UW”. 

Innym muzeum, z którym Zofię Sokolewicz łączyły bliskie związki, było 
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Jednym z pierwszych 
projektów związanych z muzealnictwem, w których Pani Profesor wzięła 
udział była praca przy przygotowaniu wystawy Afryka nieznana a bliska 
w 1962 r. Wystawa została zorganizowana pod patronatem Polskiego Ko-
mitetu do spraw UNESCO i Towarzy stwa Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej, 
a Z. Sokolewicz była jej komisarzem, autorką scenariusza i katalogu. To 
wynik naukowej fascynacji Afryką, a Muzeum Etnograficzne w Warsza-
wie (wówczas Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej) było w posiadaniu dużej 
kolekcji afrykańskich artefaktów. Wystawa okazała się w tamtym cza-
sie jedną z największych ekspozycji powojennych [Kamocki 1966: 476]. 
W zbiorach Filmoteki Narodowej, znajduje się dostępny online fragment 
nagrania z wernisażu tej wystawy (https://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/
node/10687), niestety, jedyną wymieniona i ukazaną osobą jest ówczesny 
Minister Kultury, nie Autorka scenariusza. 

 3 W Archiwum UW, w teczce personalnej prof. Z. Sokolewicz istnieje dokument z 1991 r. 
o powołaniu do Rady Muzealnej UW. J. Halbersztadt uważa, że prof. Sokolewicz była dłużej 
niż do 1994 r. w Radzie Muzeum UW.

https://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/10687
https://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/10687
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Od początku działalności naukowej Zofia Sokolewicz była więc związana 
z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, a problemy wiodącej 
placówki muzealnictwa etnograficznego bardzo ją przejmowały. Przede 
wszystkim istotni byli dla niej pracownicy PME, z których zdecydowana 
większość stanowili absolwenci etnologii UW (najpierw Katedry, później 
Instytutu). Anna Zadrożyńska napisała, że „otwieranie możliwości przed 
młodszymi kolegami jest jednym z najcenniejszych rysów prof. Zofii So-
kolewicz” [Zadrożyńska 2009: 10], z pewnością dotyczyło to zarówno tych, 
którzy znaleźli zatrudnienie na Uniwersytecie, jak i tych, którzy pracowali 
w PME, a także w wielu innych miejscach. 

Współpraca Katedry Etnografii z Muzeum była niezbędna i oczywista, 
a dwie placówki etnograficzne komplementarnie uzupełniały swoją działal-
ność. Katedra stanowiła zaplecze naukowe muzeum i odwrotnie muzeum 
stanowiło źródło specjalistów przez wiele lat wykładających na UW (Bar-
bara Kohutnicka, Jolanta Koziorowska, Jadwiga Koszutska, Jan Krzysztof 
Makulski, Lech Mróz, Piotr Szacki, Teresa Walendziak et al.). Prof. Sokole-
wicz uważała za niezbędne zapewnienie studentom etnologii, możliwości 
kształcenia w zakresie specjalizacji muzealnej ponieważ bez tego wiedzę 
etnologiczną uznawała za niepełną. W ofercie dydaktycznej były więc za-
jęcia z teorii muzealnictwa i wykłady monograficzne obejmujące kultury 
świata, rzemiosło, sztukę ludową etc. Zwiedzanie magazynów muzealnych 
stanowiło zawsze ciekawe doświadczenie dla studentów, a bezpośredni 
kontakt z eksponatami wzbogacony fachowym komentarzem umożliwiał 
poznanie szerszego kontekstu wytworów kultury.

Jednym z przykładów współdziałania i wykorzystania wiedzy eksperckiej 
w dziedzinie etnografii był prowadzony od końca lat 70. rządowy program 

„Rola Wisły w historii i kulturze Polski”4. Jako kierownik Katedry Etnografii 
Zofia Sokolewicz została jego koordynatorką, a do prac został między innymi 
zaproszony Piotr Szacki, kustosz i wieloletni kierownik Działu Gospodarki 
Podstawowej i Rzemiosł w PME. Wziął on udział w projektowaniu części 
etnograficznej programu, bowiem jego wizja muzeum opierająca się na 
całościowym ujęciu faktu społecznego stanowiła interesującą koncepcję, 
przydatną podczas realizacji projektu.

 4 Krzysztof Braun we wspomnieniu poświęconemu Annie Kutrzebie-Pojnarowej wymienia 
inną nazwę projektu: rządowy program RP-7 „Rola Wisły w tworzeniu się polskiego obszaru 
etnicznego”, być może chodzi o kolejne edycje tego programu [Braun, 2008: 98–106, 105].
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W drugiej połowie lat 70. w trakcie dyskusji na temat regulacji polskich 
rzek pojawił się problem zniszczenia części substancji kulturowej istnie-
jącej w ich bezpośrednim otoczeniu. Nowa infrastruktura, czyli powsta-
nie obiektów hydrotechnicznych, zagrażało dotychczas funkcjonującym 
układom osadniczym, formie nadbrzeży, architekturze, ale także zajęciom 
związanym z wodą czy rzemiosłu. W związku z tym konieczne były ba-
dania etnograficzne dla dokumentacji istniejącego stanu rzeczy „zmiana 
dorzeczy Wisły w wyniku inwestycji może spowodować istotne zmiany 
w pamięci ludzkiej i kategoriach przekazywanych z pokolenia na poko-
lenie. Jest to ostatni moment by tradycją ustną zasilić źródła historyczne” 
[Sokolewicz 2011: 190].

W wyniku dyskusji, a także pod wpływem inspiracji francuskich badaczy, 
pojawiła się możliwość zastosowania koncepcji ekomuzeum, czyli istnienia 
muzeów krajobrazowych gdzie równie ważne jak obiekty architektoniczne 
było otaczające je środowisko naturalne5.

Ta koncepcja była bliska Piotrowi Szackiemu, który był przekonany o ko-
nieczności włączenia w całościowego inwentaryzowania substancji zwią-
zanych z kulturą wsi, a nie tylko pojedynczych, wyjątkowych artefaktów. 
Jak pisała Zofia Sokolewicz, „należałoby jednak sprawić, by to co nazywało 
się zabytkiem in situ, było rozumiane jako łączne zachowanie fragmentów 
krajobrazu” [tamże: 190]. Projekt „Wisła” był realizowany od końca lat 70. 
do połowy lat 90. XX w., kiedy nastąpiła zmiana koncepcji regulacji Wisły 
i systemu przyznawania grantów [Braun 2008: 98]. Piotrowi Szackiemu i jego 
koncepcji muzeum Z. Sokolewicz poświęciła artykuł Eko-muzeum i współcze-
sność: Wspomnienie o Piotrze Szackim [Sokolewicz 2011: 184–194].

W 1977 r. otrzymała powołanie do Rady Muzealnej przy Muzeum Azji 
i Pacyfiku w Warszawie, a następnie w latach 80. XX wieku została Prze-
wodniczącą Rady Muzealnej przy Państwowym Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie. W skład Rady Muzealnej PME wchodziła od 1983 r. i działalność 
tę kontynuowała do 2012 r. Była niezwykle mocno zaangażowana w proces 
przemian zachodzących w muzeum, pragnęła, by muzeum było społecznie 
odpowiedzialną, nowoczesną i znaczącą naukowo instytucją. Dążyła do 
tego, aby muzeum było miejscem spotkań całego środowiska, oraz miejscem 
przyjaznym zarówno użytkownikom jak i pracownikom. 

 5 Jako pierwszy pojęcie ekomuzeologii skonstruował w 1971 r., Huges de Varine, który 
zdefiniował dla francuskiego Ministerstwa Środowiska Naturalnego słowo „ecomuseé”.
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Do ostatnich dni była zainteresowana losami PME i jego pracowników, 
mocno przeżywała sytuację kryzysową w muzeum, czuła się za nią od-
powiedzialna, a w ostatnich latach życia interesowała się jego aktualną 
kondycją starając się wspierać muzealników w ich staraniach o dobre 
funkcjonowanie placówki. Ostatnia rozmowa z Panią Profesor, którą z dr 
Katarzyną Waszczyńską przeprowadziłyśmy 7 stycznia 2020 r. dotyczyła 
między innymi właśnie zmian kadrowych zachodzących w tej instytucji. 
Pani Profesor wyraziła nadzieję, że zmiany okażą się pozytywne i że będą 
impulsem do dalszego rozwoju muzeum, bardzo zależało Jej na tym, by 
warszawskie Muzeum Etnograficzne było ciekawą placówką o istotnym 
znaczeniu naukowym i edukacyjnym. Zofia Sokolewicz zmarła trzy tygo-
dnie później, 29 stycznia 2020 r.

I na zakończenie odniesienie do związków ze „Zbiorem Wiadomości do 
Antropologii Muzealnej”, czasopismem, na łamach którego pojawia się ten 
tekst. Zofia Sokolewicz wsparła swoim autorytetem powstanie nowego cza-
sopisma, pomogła przy kompletowaniu redakcji, na etapie początkowym 
była obecna na spotkaniach organizacyjnych, które odbywały się w Insty-
tucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Bliskie Jej było przesłanie 
redakcyjne ujęte w słowach: „Zależy nam bardzo na tym, by doprowadzić 
do stałej obecności myślenia antropologicznego w muzeach, a także na tym, 
by muzea, jako zjawiska kulturowe, zostały poddane dogłębnej interpretacji 
w ramach naszej dyscypliny” [Barańska 2014: 5].

Także tytuł czasopisma nawiązujący do „Zbioru Wiadomości do An-
tropologii Krajowej” (ZWAK), który nakładem Komisji Antropologicznej 
Akademii Umiejętności ukazywał się od 1877 r. cieszył Panią Profesor od-
niesieniem do odległych czasów kształtowania się dyscypliny, która była 
osią Jej życia: etnografii/etnologii/antropologii…
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Museum cases of Zofia Sokolewicz

Professor Z. Sokolewicz (1932-2020) was a humanist with broad research interests (ethnol-
ogy, cultural anthropology, human rights, European studies etc.) and with extraordinary 
organisational talent. Her involvement in matters related to museology was one of her many 
activities. The text discusses matters related to this subject, among others, using as an ex-
ample the activity of professor Cezaria Jędrzejewiczowa, the author of the concept of the 
ethnographic museum theory. On the basis of an archival research query, Zofia Sokolewicz 
made an attempt to reconstruct Cezaria Jędrzejewiczowa’s museological views. Z. Sokolewicz 
was the initiator and patron of the University of Warsaw Museum, which was established 
as a result of a grassroots ethnographic community initiative (together with M. Pokropek) 
in the early 1980s. The article discusses her long-term cooperation with the National Ethno-
graphic Museum in Warsaw, which had always been a subject of her concern and interest, 
from the substantive issues to the daily functioning of this institution. She cared deeply to 
use the competences and expertise of the museum staff. In the article’s conclusion professor 
Sokolewicz’s role in the creation of ZWAM magazine is described.
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„Mikrohistorie”, czyli jak opowiadać 
o obiektach etnograficznych

Są to historie ludzkie, patetycznie żałosne, 
 Których nigdy nie opowiem. Zastanawiam się 
 Co mnie powstrzymywało. Może zrozumienie, 

 Że wszystkim nam właściwa jest pewna koślawość 
 Czy też niezborność, starannie ukrywana […]

Czesław Miłosz: Historie ludzkie

Wstęp

W świetle zmian, które zachodzą w dobie pandemii, instytucje kultury 
na początku tzw. lockdownu musiały zadać sobie pytanie: jak realizować 
swoje działania skierowane do publiczności, kiedy obowiązuje zasada 
społecznego dystansu, a bezpośrednie spotkanie ze zwiedzającymi jest 
utrudnione, jeśli nie niemożliwe1.

Na to pytanie stosunkowo szybko odpowiedziały muzea, w tym etnogra-
ficzne, które przecież od lat są aktywne w przestrzeni wirtualnej. Obecność 
w sieci to dla muzeum reklama, sposób na podtrzymanie relacji z odbiorcą 
oraz na upowszechnianie swoich zbiorów, a nawet organizowanie wirtual-
nego oprowadzania i wystaw. Jednym z najpopularniejszych działań w tym 
zakresie jest udostępnianie opisów i zdjęć pojedynczych obiektów. Regularnie 
na swoich profilach w mediach społecznościowych takie treści zamieszczają 
m.in. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüffnerowej w To-

 1 W momencie, w którym piszę ten tekst, świat jest pogrążony w kryzysie związanym 
z pandemią koronawirusa COVID-19.
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runiu czy Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, a za granicą na 
przykład wiedeńskie Weltmuseum i Tropenmuseum w Amsterdamie.

W Polsce pierwszym muzeum etnograficznym, które zaczęło w ten spo-
sób udostępniać zbiory, było Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie2: na początku jako Obiekt tygodnia, później dodatkowo jako 
Obiekt na dzień dobry. Muzeum, w którym znajdują się najstarsze zbiory 
etnograficzne w kraju, liczy obecnie ponad 80 tys. obiektów, z czego zaled-
wie garstka jest prezentowana na wystawie stałej. Dlatego celem publikacji 
w internecie jest jak najszersze udostępnianie muzealiów znajdujących się 
nie tylko na wystawach, lecz także w magazynach Muzeum.

Obiekt tygodnia, jak sama nazwa wskazuje, jest publikowany na oficjalnej 
stronie internetowej oraz na profilach społecznościowych MEK od 2008 r. 
co tydzień. Prezentowane w tym cyklu obiekty są wybierane i opisywane 
przez pracowników merytorycznych Muzeum. Opis ma charakter naukowy 
albo popularnonaukowy: stanowi rozwinięcie informacji znajdujących się 
w dokumentacji muzealnej o komentarz naukowy i konteksty3.

Osobnym cyklem do Obiektu tygodnia był do końca 2017 r. tzw. Obiekt 
na dzień dobry, wybierany i opracowywany również przez kustoszy i in-
nych pracowników MEK. W ciągu roku prezentowano dwanaście takich 
obiektów, nie tylko w przestrzeni wirtualnej, lecz także w formie studium 
przypadku na ekspozycji przy wejściu do Muzeum. Celem cyklu było upo-
wszechnianie i prezentacja obiektów, znajdujących się w zbiorach MEK, ale 
niewpisujących się w narrację wystawy stałej, np. obiektów pochodzących 
spoza Europy. Obiekt na dzień dobry można było oglądać w gablocie tuż 
przy wejściu na wystawę stałą, bez konieczności kupowania biletu.

W 2017 r. zaistniała potrzeba zmiany formuły Obiektu na dzień dobry, 
by odróżnić go od Obiektu tygodnia oraz przetestować inne formy narracji 
o obiektach. Wtenczas zaproponowałam, by o prezentowanych co miesiąc 
obiektach opowiadać poprzez mikrohistorie.

Cykl Mikrohistorie przywodzi na myśl praktykę historiograficzną o tej 
samej nazwie, która rozwinęła się na przełomie lat 70. i 80. XX w. Praktycy 
mikrohistorii byli sceptyczni wobec oficjalnych dokumentów tworzonych 
przez grupy uprzywilejowane i jednocześnie przypisywali dużą rolę rela-
cjom ustnym jako źródłom historycznym. Interesowała ich rola jednostki 

 2 W dalszej części artykułu posługuję się zamiennie nazwą Muzeum Etnograficzne w Kra-
kowie i skrótowcem MEK.
 3 Pisze o tym Małgorzata Oleszkiewicz w opisie palmy wielkanocnej w ramach „Obiektu 
tygodnia”. [https://etnomuzeum.eu/zbiory/palma-wielkanocna-2, data odczytu: 11.08.2020].

https://etnomuzeum.eu/zbiory/palma-wielkanocna-2
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w historii, wycinki przeszłości dotyczące życia niewielkich społeczności 
oraz „małe historie”4. Zatem w oczywisty sposób badania mikrohistoryczne 
w historiografii związane były z przedmiotem zainteresowań i metodami 
stosowanymi w antropologii. Dlatego na próżno szukać inspiracji dla cyklu 
Mikrohistorie w badaniach historycznych. Pomysł powstał bowiem w muzeum 
etnograficznym i to wśród antropologów, dla których badanie rzeczywistości 
z perspektywy jednostki jest praktyką powszechną. Co więcej, Mikrohistorie 
w MEK nie są rezultatem rozbudowanej metodologicznej konceptualizacji, 
a efektem doświadczeń badawczych, poglądów na antropologię oraz misji 
Muzeum skupionych wokół jednostkowego przeżywania.

Celem, jaki obrałam przy tworzeniu Mikrohistorii w MEK, jest więc 
nadanie obiektom wyraźnego rysu antropologicznego. Dlatego kosztem 
rezygnacji z opisu z perspektywy pracownika naukowego, daję głos osobom, 
które wywodzą się z tego samego kontekstu kulturowego, co poszczególne 
obiekty. Źródłem wiedzy o tych obiektach są wywiady swobodne, które 
przeprowadzam z ich byłymi właścicielami, użytkownikami, darczyńcami. 
W konsekwencji, opis towarzyszący później eksponowanym rzeczom to 
właściwie zredagowane cytaty z wywiadów. Ciekawsze dla mnie jest indy-
widualne użycie i znaczenia, jakie ludzie przypisują rzeczom przekazywa-
nym do Muzeum, oraz to, jak o nich opowiadają, niż opis fizyczny, sposób 
wykonania i funkcje w szerszym kontekście społecznym. Mikrohistorie to 
właściwie opowieści o życiu snute przez osoby je przeżywające; opowieści 
wywoływane przez rzeczy. Wraz z tworzeniem kolejnych Mikrohistorii 
stało się zatem jasne, że to nie tylko ludzie są źródłem wiedzy o rzeczach, 
ale też rzeczy o ludziach.

Ludzie i rzeczy

„Dlaczego niektóre rzeczy mają znaczenie?” — pyta brytyjski antropolog 
Daniel Miller we wstępie do zbioru esejów o współczesnym badaniu rzeczy 
[Miller 1998: 3]. Zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie, wycho-
dzi z założenia, że świat materialny nie istnieje w oderwaniu od świata 
społecznego, dlatego badając rzeczy, należy uwzględniać ich społeczne 
konteksty i nieustannie pytać nie tylko, dlaczego niektóre z nich mają zna-

 4 Zdaję sobie sprawę, że to duże uproszczenie. Historycy zajmujący się mikrohistoriami 
nie wypracowali jednolitej metody. Ich podejście różniło się m.in. obszarami zaintereso-
wań, doborem metod i źródłami. Niniejszy tekst nie ma jednak na celu opisu praktyk histo-
riograficznych. Zainteresowanych odsyłam do pracy Ewy Domańskiej, Mikrohistorie: spo-
tkania w międzyświatach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2005.
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czenie, ale, dla kogo mają znaczenie [Miller 1998: 11]. Bowiem, okazuje się, 
jak zauważa Tomasz Rakowski, że podczas badań terenowych rzeczy mogą 
inaczej znaczyć dla badacza i inaczej dla badanego [Rakowski 2008a: 89]. 
W związku z tym, poszukując znaczeń rzeczy, należy zawsze uwzględnić 
ich relację z człowiekiem.

Relacja człowiek-rzecz sugeruje, że badania skupiające się na samej 
materialności nie są wystarczające. Kanadyjska antropolożka Julie Cru-
ikshank skrytykowała tego typu podejście w muzealnictwie, gdzie rzecz 
miałaby być reprezentacją i wyobrażeniem danej kultury, podczas gdy jest 
ona ukazywana jedynie w jej wymiarze materialnym [Cruikshank 1992: 5]. 
Wszak w takim ujęciu, jak zauważa Rakowski, „nawet materialne pozosta-
łości, ślady, próbki badawcze, prowadzą nas w kierunku, w którym kultu-
ry rysują się jako istniejące w sposób pewny i niewzruszony” [Rakowski 
2008b: 6]. A przecież, parafrazując Czesława Robotyckiego, „nie wszystko 
jest oczywiste”. Zatem, by uchronić się przed ryzykownymi uogólnieniami 
i nie ograniczać możliwości interpretacyjnych, należy przyjąć biograficz-
ne podejście do kultury materialnej, w którym znaczenia przypisywane 
rzeczom przez ich użytkowniczki i użytkowników są ważniejsze niż ich 
opis formalny. Janusz Barański w Świecie rzeczy: zarysie antropologicz-
nym powiada: „badanie kultury materialnej jest więc badaniem tego, co 
materialne, w celu zrozumienia kultury, odsłonięcia przekonań: wartości, 
idei, nastawień i motywacji określonej zbiorowości lub społeczeństwa 
w określonym czasie” [Barański 2007: 23].

Choć muzeum jest miejscem, w którym rzeczy są oderwane od swojego 
społecznego kontekstu, może i — w moim odczuciu — powinno być prze-
strzenią refleksji nad relacjami ludzi i rzeczy. Takim laboratorium badań 
nad społecznym życiem rzeczy może być przede wszystkim muzeum et-
nograficzne. Prowadzone tam badania terenowe oraz testowanie różnych 
teorii antropologicznych pomaga zobaczyć człowieka jako tego, który — jak 
powiada Rakowski — „bez przedmiotów, bez rzeczy, jakimi się posługuje, 
nie może zostać zrozumiany albo zrozumiany bywa jedynie cząstkowo” 
[Rakowski 2008b: 7].
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W poszukiwaniu człowieka

Proces tworzenia Mikrohistorii zaczyna się od poszukiwania darczyńcy, 
byłego użytkownika obiektu, osoby w jakiś sposób z nim związanej5. Na 
tym etapie często jeszcze nie wiadomo, jaki obiekt zostanie bohaterem 
opowieści. Wybór prezentowanej rzeczy zależy od darczyńcy. W przy-
padku Mikrohistorii takie podejście jest zresztą konieczne: gdyby zacząć 
poszukiwania od obiektu, już na samym początku napotkano by wiele 
trudności, np. w zidentyfikowaniu darczyńcy. Poszukiwania należy więc 
zacząć od osób, które żyją, z którymi spotkanie jest możliwe i które są 
chętne porozmawiać. Zatem tworzenie Mikrohistorii zaczyna się zamiast 
w magazynach, w dokumentacji inwentarzowej Muzeum.

Pierwszym kontaktem na drodze poszukiwań są więc pracownice i pra-
cownicy zajmujący się inwentaryzacją w Muzeum oraz Sekretarz Komisji 
Gromadzenia Zbiorów, czyli ci, którzy zazwyczaj jako pierwsi mają kon-
takt z osobami przekazującymi obiekty do zbiorów, a co za tym idzie także 
bazę teleadresową. Drugą grupą osób wspierających działania związane 
z Mikrohistoriami są opiekunowie poszczególnych części zbiorów, którzy, 
poszukując obiektów do kolekcji i pogłębiając ich konteksty, mają kontakt 
z darczyńcami. Jako osoba koordynująca tworzenie cyklu, często przeglądam 
również nowsze wpisy do księgi wpływów muzealiów: istnieje wtedy duża 
szansa, że darczyńcy żyją i Muzeum ma do nich aktualny kontakt.

Na początku, kiedy jeszcze testowałam różne sposoby poszukiwania dar-
czyńców, pojawiła się pewna wątpliwość etyczna: czy ja, jako osoba niepra-
cująca w dziale inwentaryzacji, mogę korzystać ze znajdującej się tam bazy 
kontaktów. By w jakiś sposób obejść ten problem lub chociaż przesunąć 
zmierzenie się z nim w czasie, pierwsze Mikrohistorie dotyczyły osób w jakiś 
sposób związanych z MEK: byłych pracowników i przyjaciół instytucji.

W związku z tym, że w procesie tworzenia Mikrohistorii konieczne jest 
spotkanie z darczyńcą/użytkownikiem poszczególnych rzeczy, istnieje 
trudność w tworzeniu harmonogramu prezentowanych w cyklu obiektów. 
Niektóre osoby przesuwają albo odwołują spotkania, a nawet — choć to nie 
zdarza się często — nie zgadzają się na opublikowanie opisu ze względu 
na osobiste treści w nim zawarte. Mikrohistorie więc powstają na bieżąco. 
Choć nie da się ukryć, że powoduje to niedogodności w planowaniu pracy 

 5 Wszystkie Mikrohistorie można przeczytać na stronie Muzeum Etnograficznego w Kra-
kowie: https://etnomuzeum.eu/mikrohistorie, data odczytu: 11.08.2020.

https://etnomuzeum.eu/mikrohistorie
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przy tej cyklicznie zmieniającej się ekspozycji, to ma to też niewątpliwą 
zaletę. Opowieść snuta przez darczyńcę w trakcie spotkania jest prowa-
dzona z perspektywy czasu, w jakim dana osoba aktualnie się znajduje. 
W Mikrohistoriach bowiem ciekawszy od daty wykonania czy pozyskania 
obiektu jest czas opowiadania o nim.

Spotkania

Kontaktowanie się z osobami związanymi z poszczególnymi obiektami 
jest bardzo zbliżone do tego, jak obecnie wygląda praktyka umawiania się 
na wywiady w badaniach jakościowych: zazwyczaj telefonicznie, czasem 
mailowo. Zachęcenie darczyńców do spotkania wymaga przedstawienia 
sprawy i celu: zazwyczaj argument o chęci prezentacji rzeczy bliskiej danej 
osobie powoduje, że ludzie chętniej przystają na rozmowę.

Spotkanie zazwyczaj odbywa się w Muzeum (jeśli dana osoba mieszka 
w Krakowie i okolicach), czasem w domu darczyńcy, jak również w przestrze-
ni publicznej, np. w kawiarni czy w parku, niezbyt często poza Krakowem. 
Niektóre rozmowy odbywają się poprzez komunikatory internetowe.

Rozmówcy są wcześniej informowani, że spotkanie będzie trwało do 
półtorej godziny, wszystkie rozmowy za ich zgodą są nagrywane, a później 
wykorzystywane podczas realizacji celów statutowych Muzeum.

Jeśli spotkanie ma miejsce w siedzibie MEK, w miarę możliwości „uczest-
nikami” rozmowy są też obiekty związane z danym rozmówcą, co ułatwia 
uruchomienie pracy pamięci. Rozmowy mają charakter wywiadu swo-
bodnego. Zazwyczaj zaczyna je pytanie wywołujące: jak to się stało, że 
rzecz związana z życiem danej osoby znalazła się w Muzeum. Bywa, że po 
wcześniejszej konsultacji z pracownikiem naukowym, mającym pod swoją 
pieczą dany obiekt, zadaję rozmówcom pytania, na które odpowiedź może 
uzupełnić wiedzę kuratorską o tym obiekcie (np. miejsce wykonania, sposób 
użytkowania czy nazwiska przodków). Niemniej jednak, sama rzecz w swej 
wizualnej obecności jest jedynie pretekstem do snucia opowieści z życia. 
Rozmowa o niej samej, czyli czym jest, jak pojawiła się w życiu danej osoby, 
szybko przeradza się w opowieść o relacjach między ludźmi.

Przykładowo, podczas jednej z Mikrohistorii został zaprezentowany bia-
łoruski (prawdopodobnie) ręcznik obrzędowy. Ręcznik był pretekstem do 
rozmowy o krewnej darczyni: kim była, jaka była i przede wszystkim jak 
wyglądało ich wspólne życie pod jednym dachem. Obiekt został zakupiony 
przez Jadwigę Biernakiewiczową (ur. 1900 r.), jedną z pierwszych anglistek 
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w Krakowie, komendantkę krakowskiej chorągwi żeńskiej, osobę „abso-
lutnie nietuzinkową”, jak powiedziała pani Anna, z którą rozmawiałam. 
Biernakiewiczowa kolekcjonowała sztukę ludową, ale moja rozmówczy-
ni nie potrafiła nic więcej powiedzieć o przekazanym do MEK ręczniku, 
oprócz tego, że wisiał na ścianie pokoju ciotki. A pokoje ciotki pani Anna 
zapamiętała bardzo dobrze, bo wprowadziła się tam, kiedy zaczęła studia 
w Krakowie. Panie mieszkały razem przez 10 lat. Moja rozmówczyni wspo-
minała, że ciotka uwielbiała zagadywać kolegów pani Anny, a nie rzadko 
też namawiała ją do zwierzeń.

Rozsiadałam się u niej na łóżku i miałam sprawozdawać, co się działo. 
Któregoś razu wróciłam no i dywagacje na temat jakiegoś chłopaka, 
tak na zasadzie, że nie wiadomo, czy się nim bliżej zająć czy nie, czy 
to poważne czy niepoważne, takie różne wątpliwości. No i tak to 
właśnie mówię, a ciotka na to słucha i mówi: „a dobry jest w łóżku?”. 
Ja mówię: średnio. „To zostaw go, zapomnij o nim, nie zajmuj się nim. 
To jest strasznie ważne, nie wolno tego aspektu lekceważyć”6.

Innym razem bohaterką Mikrohistorii była szopka krakowska wykonana 
w całości z recyklingu. Obiekt wywołał rozmowę o światopoglądzie, kry-
zysie klimatycznym, potrzebie działania na rzecz środowiska, a także 
o małżeństwie z obcokrajowcem.

Leslie wyszła z założenia, że szopki krakowskie oryginalnie były 
wykonywane z tego, co było dostępne, więc najlepszym obecnie ma-
teriałem będą tworzywa recyklingowe. Do skonstruowania szopki 
użyła m.in. kartonu, butelek plastikowych, kubków po jogurcie, pu-
dełka po paście do zębów, rolek po papierze toaletowym, reklamówek, 
patyczków z lodziarni Good Lood, opakowań po jajkach, ulubionych 
ciastkach, czekoladzie i po perfumach.

„Kiedy używasz materiału recyklingowego, jesteś ograniczona do 
pewnego stopnia. Nie możesz po prostu wziąć kawałka papieru, jaki 
tylko ci się spodoba i ułożyć w taki sposób, jaki tylko zechcesz”.

Na tylnej ścianie znajduje się logo szczytu klimatycznego, Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, który odbywał 
się od 2 do 14 grudnia 2018 roku w Katowicach.

 6 Pełny opis Mikrohistorii o ręczniku na stronie MEK: https://etnomuzeum.eu/zbiory/recznik, 
data odczytu: 13.08.2020. Wszystkie cytaty pochodzą z wywiadów, które przeprowadziłam 
w ramach prac nad Mikrohistoriami.

https://etnomuzeum.eu/zbiory/recznik
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Leslie swoją pracę magisterską pisała o zarządzaniu odpadami w śre-
dniowiecznym Krakowie. Obecnie jest na studiach doktoranckich7.

Nierzadko podczas prac nad Mikrohistoriami okazuje się, że obiekty inicjują 
opowieści — wydawać by się mogło — całkowicie odmienne od przewidy-
wanych. Na przykład foremka do pierogów, kiedy pokazałam ją kobiecie, 
która przekazała ją do zbiorów MEK, wcale nie przywołała wspomnień 
natury kulinarnej. Natomiast zapoczątkowała rozmowę o dzieciństwie na 
krakowskim Kazimierzu i szkole, która znajdowała się wtenczas w obecnej 
siedzibie Muzeum.

„Pamiętam z dzieciństwa klasę, tablicę, dziewczynki. Dużo Żydówek 
chodziło. Żydówki miały osobne godziny zajęć, a my osobne”.

Podział na osobne zajęcia dla dziewczynek żydowskich i katolickich 
wynikał z tego, że edukacja Żydówek miała ścisły związek z formacją 
religijną. Dziewczynki katolickie miały natomiast katechezę poza 
szkołą, w przypadku pani Jasi — w kościele Bożego Ciała.

Jak wspomina pani Jasia, miała wiele koleżanek Żydówek. Jej najlep-
szą przyjaciółką z dzieciństwa była Tuśka, która później podobno 
wyszła za katolika.

„Absolutnie nie było konfliktów, myśmy się bardzo solidaryzowa-
ły. To jest efekt wspólnych zabaw, szacunku wzajemnego. Tego się 
uczyło w rodzinie i ja to sobie bardzo cenię. Dzieci nie wojowały 
ze sobą. Tym bardziej nie było żadnych konfliktów na tle religijnym”. 
Kiedy wybuchła wojna, pani Jasia była dziewięcioletnią dziewczynką. 
Z tamtego czasu pamięta głód, biedę i przejmujący strach.

„Bardzo gorąco się modliłam, żeby się skończyła wojna. Często płaka-
łam, że się dużo złych rzeczy dzieje”.

Pani Jasia wstąpiła do podziemnego harcerstwa i brała udział w kol-
portażu ulotek w Szarych Szeregach8.

Kiedy indziej, przywieziona z Peru figurka byka wywołała opowieść o stu-
diach w czasach PRL oraz trudnościach związanych z wyjazdem na za-
graniczne stypendium.

 7 Pełny opis Mikrohistorii o szopce na stronie MEK: https://etnomuzeum.eu/zbiory/szopka- 
krakowska-leslie, data odczytu: 13.08.2020.
 8 Pełny opis Mikrohistorii o foremce na stronie MEK: https://etnomuzeum.eu/zbiory/ 
foremka-do-pierogow-mikrohistoria, data odczytu: 13.08.2020.

https://etnomuzeum.eu/zbiory/szopka-krakowska-leslie
https://etnomuzeum.eu/zbiory/szopka-krakowska-leslie
https://etnomuzeum.eu/zbiory/foremka-do-pierogow-mikrohistoria
https://etnomuzeum.eu/zbiory/foremka-do-pierogow-mikrohistoria
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Maria Zachorowska, dyrektorka MEK w latach 1992–2008, podczas 
studiów etnograficznych interesowała się przede wszystkim kultu-
rami afrykańskimi. Na badania terenowe do Afryki jednak nigdy nie 
pojechała. W latach 70. było to niemal niemożliwe.

„Inaczej nie można było wyjechać jak do rodziny. Siostra wykładała 
geografię na Uniwersytecie Świętego Marka w Limie. Musiała zastrzec, 
że mnie utrzyma i w związku z tym wystawić taki specjalny dokument”.

Przy wyrabianiu paszportu pani Maria musiała tłumaczyć urzędni-
kom, że taki kraj jak Peru w ogóle istnieje.

Przebywała tam w latach 1973–1975, imając się różnych zajęć, pra-
cowała między innymi jako opiekunka czy nauczycielka polskiego. 
Równocześnie podróżowała i prowadziła własne badania nad peru-
wiańską kulturą ludową.

„Interesowało mnie wszystko, ale jakie miałam możliwości? Więc po 
pierwsze spenetrowałam wszystkie muzea w Limie, na wszystkie 
wystawy chodziłam. Ponieważ ojciec mojego szwagra, José Sabo-
gala, dużo podróżował po kraju w celach malarskich, to szwagier 
miał wszędzie różnych znajomych i mnie zabierał. Z przyjemnością 
jeździłam w rozmaite dziwne miejsca. Jak tylko można było, to się 
wyrywałam z Limy, żeby coś zobaczyć”.

Z tych podróży pani Maria przywiozła wiele rzeczy, które obecnie 
znajdują się w kolekcji MEK. Zapytana o prezentowanego tu ceramicz-
nego byka, powiedziała, że pamięta, jak niosła go w plecaku i jak się 
bała, żeby się nie stłukł9.

Od początku 2018 r. do lipca 2020 goście MEK mieli okazję poznać dwadzie-
ścia dziewięć Mikrohistorii, m.in. o domu, dzieciństwie, podróżach, pracy, 
wierze, pięknie i miłości. O życiu, po prostu.

Dla moich rozmówczyń i rozmówców spotkanie w ramach Mikrohistorii to 
okazja do opowiedzenia historii z życia. To również wyróżnienie: zobaczenie 
własnej rzeczy w kontekście muzealnym, za gablotą, z numerem inwentarza, 
dotykanej z zachowaniem procedur, delikatnie i w rękawiczkach, sprawia, 
że człowiek czuje, że to, co ma do opowiedzenia, jest ważne, że wpisuje się 
w szerszą historię, jest częścią kulturowego dziedzictwa.

 9 Pełny opis Mikrohistorii o figurce byka na stronie MEK: https://etnomuzeum.eu/zbiory/
figurka-byka, data odczytu: 13.08.2020.

https://etnomuzeum.eu/zbiory/figurka-byka
https://etnomuzeum.eu/zbiory/figurka-byka
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Opis etnograficzny/mikrohistoryczny

Po spotkaniu z darczyńcami/użytkownikami obiektów rozmowy są spisy-
wane, a następnie podlegają „etnograficznemu tłumaczeniu”, czyli skróceniu 
do formy „mikro”, kapsuły, w której w skondensowanej formie znajdują 
się znaczenia, jakie się pojawiły podczas wywiadu. Jak każdy przekład, 
tłumaczenie etnograficzne nie należy do zadań łatwych. Wymaga przeło-
żenia tego, co powiedział rozmówca, na język ekspozycji, zrozumiały dla 
odbiorców, przy jednoczesnym zachowaniu wierności temu, co w rozmowie 
rzeczywiście się pojawiło.

W każdym przypadku idzie o to, by spojrzeć na każde zagadnienie 
z równą wrażliwością i świeżością spojrzenia, zawierzającą własnym 
doświadczeniom, obserwacjom, nasuwającym się intuicjom i pomysłom, 
uchylając całą wiedzę, znane i wypowiedziane prawdy na te tematy 
[Benedyktowicz 2011: 227].

Zbigniew Benedyktowicz proponuje więc przyjąć postawę refleksyjnego 
„tłumacza”.

Opis Mikrohistorii jest tworzony przez osobę prowadzącą rozmowę. Zwy-
kle nie zajmuje więcej niż jedną stronę maszynopisu. Składają się na niego 
cytaty z wywiadu, które zestawione z obiektem poszerzają jego kontekst 
o znaczenia i historię osoby opowiadającej. Cytaty są uzupełnione skromnymi 
komentarzami badacza. Opisy mikrohistoryczne, ponieważ przeznaczone 
są na wystawę, muszą uwzględniać perspektywę zwiedzających, a co za 
tym idzie — powinny być krótkie, czytelne oraz napisane konwersacyjnym, 
żywym językiem. Należy tu zauważyć, że Mikrohistorie, ze względu na 
to, że bazują na jednostkowym doświadczeniu, a cytowania mają formę 
pierwszoosobową, mogą sprawić, że odbiorca będzie miał nie tylko do czego 
się odnieść, lecz także do kogo. W sytuacji, kiedy wiemy, kto do nas mówi, 
może być nam łatwiej się zaangażować w opowieść i odnieść ją do własnego 
doświadczenia. Zagranicą podobny zabieg został zastosowany m.in. w na 
nowo otwartym Weltmuseum w Wiedniu. Na jednej z pierwszych wystaw 
pojawił się cykl, podczas którego prezentowano tzw. wybory kuratorskie: 
rozmaite eksponaty, wybrane przez poszczególnych kustoszy muzeum; 
eksponaty, które są dla nich szczególnie interesujące i bliskie. Opis obiektów 
stanowiły pierwszoosobowe, osobiste wypowiedzi kustoszy.

Równolegle do tworzenia opisu toczy się proces przygotowania obiektu 
do prezentacji: przekazanie go do opinii konserwatorskiej w celu aktuali-
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zacji dokumentacji, sfotografowanie oraz stworzenie koncepcji ekspozy-
cyjnej. Obiekty są zawsze prezentowane w tym samym miejscu, zwykle na 
klockowym ekspozytorze z gablotą. Obok ekspozytora zawsze wisi tablica 
z opisem obiektu w języku polskim i angielskim oraz krótka informacja 
o cyklu Mikrohistorie. Koncepcją i instalacją samej ekspozycji zajmują się 
osoby pracujące w Muzeum przy działaniach wystawienniczych.

Etyka w trakcie tworzenia Mikrohistorii

W związku z tym, że w badaniach etnograficznych ma miejsce bliski kon-
takt z ich uczestnikami, bardzo ważna jest wrażliwość etyczna badacza. 
Wchodząc w bezpośrednią interakcję z badanymi, należy być świadomym, 
że spotkania mogą prowadzić do nieumyślnych konfliktów czy nawet po-
czucia krzywdy. Dlatego po stworzeniu opisu mikrohistorycznego, zanim 
zostanie on opublikowany i przedstawiony wraz z obiektem na wystawie, 
jest on konsultowany z badanym. Ta konsultacja ma charakter autoryzacji, 
gdyż rozmówcy opowiadają o swoich osobistych doświadczeniach; nieraz 
w trakcie rozmów pojawiają się bardzo wrażliwe treści, które — opu-
blikowane — mogłyby w jakiś sposób zaszkodzić rozmówcy. Rozmowy 
zazwyczaj oscylują wokół historii rodzinnych, czasem intymnych, nieraz 
bardzo trudnych. Bywa, że rozmówcy opowiadają o konfliktach z bliskimi, 
przywołują bolesne wspomnienia.

Zdarza się więc, że wywiady w ramach cyklu mają charakter zwierzenia, 
co zobowiązuje badacza do przyjęcia postawy wrażliwej i rozumiejącej. 
Dlatego konsultacja z osobami udzielającymi wywiadu po napisaniu przez 
badacza opisu mikrohistorycznego jest niezbędna. Ponadto, Mikrohistorie 
przez to, że są pierwszoosobowe, muszą być autoryzowane. Rozmówcy mogą 
zostać podpisani własnym nazwiskiem albo tylko imieniem. Niektórzy 
jednak pragną pozostać anonimowi, pod pseudonimem lub zaprezentowani 
z perspektywy zawodu, jaki wykonują/wykonywali.

Studium przypadku

Każda Mikrohistoria jest inna. Oprócz praktyk badawczych i muzealniczych, 
jakie towarzyszą tworzeniu każdego opisu obiektu, treści, jakie się w nim 
pojawią, są trudne do przewidzenia. Każda osoba, z którą w trakcie Mikrohi-
storii rozmawiam, jest inna, ma inne doświadczenia, na coś innego kładzie 
nacisk w swojej opowieści. Dlatego trudno na łamach krótkiego artykułu 
opisać całe spectrum powstałych w przeciągu ponad dwóch lat historii, tym 
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bardziej stworzyć ich dogłębną analizę. Materiał, który w Mikrohistoriach 
jest zbierany, wychodzi z terenu. Aby jednak zaspokoić ciekawość Czytel-
niczki i Czytelnika, spróbuję tu opisać jeden przypadek.

Mikrohistoria, którą tutaj przedstawiam, dotyczyła palmy wielkanocnej 
z powiatu myślenickiego, powstałej w 2014 r. Stworzenie jej opisu zasuge-
rowała mi jedna z kustoszek MEK, która pamiętała, od kogo palma została 
zakupiona, i miała kontakt do tej osoby. Zainteresowana sprawą, zadzwoniłam 
pod numer, który dostałam od mojej współpracowniczki. Telefon odebrał 
mężczyzna z Gliwic. Szybko zdałam sobie sprawę, że numer telefonu jest 
niewłaściwy. Kustoszka pamiętała, że w swoich notatkach ma również adres 
do darczyni i napisała do niej list z prośbą o rozmowę. Po paru tygodniach 
odebrała telefon od córki kobiety, która poinformowała, że jej matka, która 
przekazała palmę do MEK, zmarła kilka lat wcześniej. Zaproponowałyśmy 
jednak córce rozmowę, na którą chętnie przystała.

Spotkałam się z nią w siedzibie MEK. „Towarzyszką” naszej rozmowy była 
palma wielkanocna. Kobieta szybko potwierdziła, że obiekt został wykonany 
przez jej matkę: rozpoznanie było możliwe dzięki specyficznej technice two-
rzenia bibułkowych kwiatów: „każdy kwiatek wygląda inaczej ze względu 
na wielkość palca. A to widać, że zrobione jest rękoma mamy”10.

Obiekt przywołał wiele wspomnień związanych z rodzicem. Moja rozmów-
czyni opowiadała o relacjach z matką, o tym, co robiła w życiu i jaką osobą 
była. Po skończonym spotkaniu zrobiłam transkrypcję wywiadu i na tej 
podstawie stworzyłam opis palmy do Mikrohistorii i przesłałam go mailowo 
mojej rozmówczyni. Rozmowa była w moim odczuciu bardzo udana, jakże 
więc byłam zdziwiona, gdy w przeciągu kilku dni dostałam od kobiety dwa 
maile: jeden z prośbą o niepublikowanie Mikrohistorii, dopóki ona go nie 
zredaguje, a drugi z ostateczną odmową publikacji. Decyzję swoją umoty-
wowała rozmową z resztą członków rodziny, którzy uznali, że przytoczone 
przez nią historie są zbyt osobiste i mogą być ośmieszające.

Z początku podziękowałam za wiadomość i wyraziłam żal, że nie będzie-
my mogli zaprezentować publiczności Muzeum obiektu wykonanego przez 
jej matkę, tym bardziej, że zbliżała się Niedziela Palmowa. Na drugi dzień 
stwierdziłam jednak, że nie dam za wygraną i zaproponowałam mojej roz-
mówczyni, by opowieść przedstawić całkowicie anonimowo. Ku mojej radości, 
starania o zgodę na publikację okazały się skuteczne. Kobieta naniosła swoje 
poprawki na tekst i poprosiła o niepublikowanie nazwisk.

 10 Wszystkie cytaty pochodzą z dokumentacji zebranej w trakcie prac nad Mikrohistoriami.
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W związku z tym, opis Mikrohistorii, który przesłałam na początku mojej 
rozmówczyni, znacznie różnił się od tego, jaki ostatecznie został opubliko-
wany na stronie MEK.

Palma wielkanocna | Mikrohistorie 31.03–27.04.2020

W Muzeum Etnograficznym w Krakowie znajduje się około dwieście 
palm wielkanocnych, najstarsza ma ponad sto lat. Niestety, w więk-
szości przypadków nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, która 
je wykonała, dlatego jeśli tylko pojawia się możliwość spotkania 
z twórczynią, korzystamy z tego. Tak też miało być tym razem.

Telefon vs. poczta

W materiałach muzealnych znalazłyśmy numer telefonu i adres do 
pani Weroniki, która wykonała dwie palmy należące do naszych 
zbiorów. Kiedy zadzwoniłyśmy, okazało się, że to pomyłka. Postano-
wiłyśmy wysłać list z prośbą o kontakt.

Niedługo potem zadzwoniła do nas jej córka Elżbieta ze smutną wia-
domością, że jej mama zmarła kilka lat temu. Ucieszyła się jednak, 
że Muzeum chce się podzielić twórczością jej mamy z publicznością 
i zgodziła na spotkanie.

Nuda vs. kreatywność

Pani Weronika całe życie mieszkała na wsi pod Myślenicami, zaj-
mowała się gospodarstwem, ale w okolicy była znana jako wszech-
stronna artystka o niepohamowanej chęci działania: malowała, szyła, 
robiła na drutach, tworzyła świąteczne ozdoby…

„Zima była okresem stagnacji na wsi, a mama nie lubiła się nudzić. 
Zawsze miała jakiś pomysł, żeby ten czas wykorzystać, przede wszyst-
kim na rękodzieło. Uwielbiała malować. Nie obrazy, a mieszkania. 
Pamiętam, że była taka moda na wzory na ścianach. Mieliśmy w domu 
ogromny kufer, to chyba jeszcze po dziadkach, w którym leżało kil-
kadziesiąt różnych wałków do robienia wzorów. Ze względu na swój 
zmysł estetyczny i fachowość bardzo często malowała również miesz-
kania znajomym”.
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Kolory

„Bardzo lubiła ciepłe kolory, które dodawały energii, radości. Jeśli już 
się pojawił kolor biały, to zawsze musiał być wzorek, który dodawał 
pomieszczeniu wyrazistości. Nie lubiła monotonii, nawet do takiej 
kwestii jak malowanie mieszkania podchodziło bardzo twórczo”.

Palmy

„Wielkanoc to dla niej były najpiękniejsze święta, przygotowywa-
nia do nich zaczynała już poł roku wcześniej, poprzez gromadzenie 
materiałów do ich wykonania. Pierwsze palmy, które robiła, były 
z suszonych kwiatów, ziół i traw, które następnie farbiła różnokolo-
rowymi pigmentami. Ale później był taki rok, że zapomniała posiać 
te kwiaty, więc nie miała, co suszyć. To właśnie wtedy zaczęła robić 
kwiaty z bibuły, które stały się taką jej wizytówka, ponieważ kształ-
tem przypominały prawdziwe stokrotki, żonkile i kaczeńce. W palmie, 
poza kwiatami z bibuły, były również gałązki wierzby z rozwiniętymi 
kotkami i świeżym bukszpanem. Wraz z kolejnymi latami technika 
oraz rodzaj tych kwiatów się ubogacał o nowe pomysły, których nigdy 
jej nie brakowało. Powstałe palmy były bardzo barwne, misternie wy-
konane i zachwycały wszystkich. Największymi entuzjastami twór-
czości oczywiście na początku była rodzina, ale później grono ludzi 
zaczęło się poszerzać, tak że postanowiła się podzielić swoimi pracami 
z innymi, sprzedając swoje palmy na Nowym Kleparzu w Krakowie”.

Razem

„Bardzo dobrze wspominamy z siostrą czas, kiedy razem z mamą 
siadałyśmy i robiłyśmy kwiaty z bibuły, zaczynałyśmy tuż po Bożym 
Narodzeniu, ponieważ nie było już żadnych prac polowych, a wieczo-
ry były bardzo długie. Samej techniki zwijania kwiatów uczyłyśmy 
się od mamy, oczywiście z początku nie szło nam tak świetnie jak jej, 
ale z upływem czasu było coraz lepiej. Pamiętam, że zawsze można 
było od razu poznać, które kwiaty było przez nią zrobione, ponieważ 
charakteryzowały się lepszą formą i kształtem. Pamiętam, że nie 
było chyba kwiatka, którego by nie potrafiła zwinąć z bibuły swoimi 
zręcznymi palcami, od stokrotki po róże jeszcze w pączku. Śmiały-
śmy się, że mistrza nie dogonimy, ale starałyśmy się. Mama nigdy nie 
krytykowała, że na przykład: nie taka wielkość kwiatka czy płatka, 
mówiła, że »w życiu nic nie jest idealne, jeden kwiat może być większy, 
a drugi mniejszy«.
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Razem z siostrą kultywujemy tradycje robienia palm wielkanocnych, 
ale w naszym przypadku już tylko dla siebie i najbliższych, bardzo 
chcemy nowemu pokoleniu przekazać tę tradycję”.

Podczas wizyty córki artystki w Muzeum okazało się, że w zbiorach 
znajduje się jeszcze jedna palma wykonana przez jej mamę. Pani 
Elżbieta rozpoznała ją po charakterystycznych „palcach” na bibuł-
kowych kwiatach.

Mikrohistoria o palmie była też na tyle wyjątkowa, że nie została zaprezen-
towana w przestrzeni Muzeum w związku z lockdownem. Z tego samego 
powodu, palma nie mogła też być ponownie sfotografowana. Publikując jej 
opis na stronie MEK, byliśmy zmuszeni wykorzystać zdjęcie zrobione podczas 
przyjmowania jej do zbiorów.

Mikrohistorie, czyli jak opowiadać o obiektach etnograficznych

Od dłuższego czasu w polskim muzealnictwie etnograficznym toczy się 
dyskusja o tym, co kolekcjonować. Nie chciałabym jednak w tym miejscu 
podejmować próby odpowiedzenia na to pytanie. Przywołałam je dlate-
go, że w moim odczuciu ono nieoderwalnie wiąże się z tym, co muzeum 
etnograficzne już zgromadziło i jak o tym opowiadać.

Pośród tysięcy obiektów, które w oczach ludoznawców, zbieraczy i później 
etnografów stały się artefaktami związanymi z tzw. kulturą ludową, znaj-
dują się również takie, które nie zostałyby przez nich zaklasyfikowane jako 
ludowe, np. syfony, szklane butelki do karmienia niemowląt czy garnitury 
komunijne. Oczywiście, można by podjąć dyskusję, czy garnitur komunijny 
wpisuje się w kategorię „ludowości”, „folkloru” czy może „ludyczności” — ta-
kie dyskusje nieustannie toczą się w środowisku etnograficznym, nieraz też 
wszak na łamach „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”. Ośmie-
lę się nie zajmować stanowiska w tej sprawie i zwrócić uwagę na to, co te 
wszystkie obiekty z pewnością łączy: człowiek. Dlatego uważam, że zadaniem 
muzealników pracujących w muzeach etnograficznych jest przede wszyst-
kim patrzenie na zgromadzone tam obiekty poprzez pryzmat ludzi. Rzeczy 
znajdujące się w tych muzeach są związane z życiem zwykłego człowieka: 
z tym, jak organizuje swoją codzienność, dom, relacje, system wartości. Dzięki 
temu muzeum etnograficzne jest instytucją egalitarną, w której można wejść 
w dialog z drugim człowiekiem i przejrzeć się w jego doświadczeniu jak 
w lustrze. W końcu „wizyta w muzeum jest często sentymentalną wycieczką, 
w trakcie której ożywają wspomnienia minionych lat, budzą się refleksje 
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nad przebytą już drogą życiową i radością odkrywania, że w tym miejscu 
uratowano przed zapomnieniem, wprawdzie jedynie w części m.in. i nasze 
doświadczenia przeszłości” [Święch 2014: 148].

Jak opowiadać o tych obiektach? Pierwszoosobowo, szczerze. Biorąc od-
powiedzialność za słowa, przyjmując postawę pokornego badacza, który 
nic nie bierze za pewnik. Dlatego zaproponowałam opis mikrohistoryczny, 
odwołujący się do doświadczenia konkretnych darczyńców/byłych użyt-
kowników obiektów. Bo tekst etnograficzny ma bowiem wiele wspólnego 
z autobiografią: choć nie jest wierną odsłoną rzeczywistości (cóż jest?!), to 
jest z pewnością obrazem tego, jak ta rzeczywistość zachowała się w jed-
nostkowej pamięci. Literaturoznawca Marek Zaleski zauważa, że:

Rzeczywistość jest dostępna w tekście nawet nie jako zapis doku-
mentujący to, co minione: jako taka jest w tekście jedynie pozornie 
obecna. Na sposób prawdziwy jest nam dostępna pod postacią aktu 
biograficznego. To nie przeszłość przeżyta, ale tekst sporządzony 
przez autora jest faktem autobiograficznym, a ten jest zawsze „spo-
rządzony” pod dyktando wymogów teraźniejszej świadomości autora 
[Zaleski 2004: 5].

Bohaterowie mikrohistorycznych opowieści to nie osoby portretowane, 
a portretujące. Bowiem Mikrohistorie dają możliwość mówienia o danej 
rzeczywistości kulturowej nie z pozycji obserwatora (badacza, muzealnika), 
a z perspektywy uczestnika kultury. Dlatego muzea etnograficzne powinny 
kontynuować pracę terenową, prowadzić wywiady z byłymi i potencjalnymi 
darczyńcami, szukać nieoczywistości w rozmowach — być może gdzieś tu 
kryje się wskazówka dla przyszłości etnograficznego kolekcjonowania.
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Microhistories, or how to talk about ethnographic objects

Microhistories, or how to talk about ethnographic objects raises the issue of description and pres-
entation of objects in ethnographic museums that do not fit into the traditionally understood 
ethnographic collection as related to so-called “folk culture”. The article presents a proposal 
of the Ethnographic Museum in Krakow called Microhistories. This exhibition cycle applies 
to objects which are not displayed on the permanent exhibition of the Museum. The descrip-
tion of objects is based here on ethnographic interviews with donors of items donated to the 
MEK collection, to present objects through the eyes of their former users.
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O muzealnym magazynie rzeczy

Rem tene, verba sequentur. Trzymajmy się (sensu) rzeczy, słowa się znaj-
dą — to mogłoby być motto do wystawy Porządek rzeczy. Magazyn Piotra 
B. Szackiego czynnej już od pięciu lat w Państwowym Muzeum Etnogra-
ficznym w Warszawie1. Niniejszy tekst jest odautorską refleksją na temat 
jej założeń oraz kłopotów rozmaitej natury (zarówno technicznych, jak 
i merytorycznych), jakich od początku przysparzała2.

Przywołane na wstępie sławne zdanie Katona z Nauk dla syna wskazuje 
na fakt, iż obserwowany we współczesnej humanistyce (ale też w sztuce) 
już od dłuższego czasu szczególny „powrót” do rzeczy w istocie nie jest 
niczym nowym. Fenomenologiczne poszukiwania pierwotnych sensów 
rzeczy, czy rozważania o ich mityzacji, idea bricolage czy też przedmioty 
jako dzieła sztuki od readymade Duchampa po artystyczne widzimisię 
Kuśmirowskiego — wszystkie te działania dotyczą pytań o rzeczy i o to 
co jest ich istotą, co stoi za rzeczą, a raczej za jej metaforą, a jeszcze zasad-
niej — za nieustannie nakładającą się metaforycznością. 

 1 Wystawa stała Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego. Kuratorzy: Iwona Święch, 
Jan Święch, współpraca: Małgorzata Jaszczołt, Aleksander Robotycki, Mariusz Raniszewski, 
Joanna Bartuszek, realizacja: zespół Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 
pod kierunkiem Adama Czyżewskiego.
 2 Mam tu na myśli zmagania zespołu dotyczące samej koncepcji wystawy odchodzącej od 

„oswojonej” opowieści o kulturze wsi i próby „doklejania” do niej fragmentów według cał-
kiem innego porządku, rezygnację z katalogu, nieukończenie prac nad materiałem filmo-
wym, czy też prozaiczne problemy ze szwankującym sprzętem elektronicznym i katalo-
giem zbiorów Musnet. Nie wszystkie z tych kłopotów udało się rozwiązać.
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To są też pytania, które stawia sobie muzealnik, badacz kultury mate-
rialnej i kolekcjoner, a takim badaczem był Piotr Szacki; jego fascynacja 
codziennością i spojrzenie na niepowtarzalność rzeczy, będące punktem 
wyjścia do prekursorskich w muzealnictwie etnograficznym wystaw, 
były impulsem do powstania tej wystawy. Zaprezentowanie tego punktu 
widzenia, tej filozofii i tego kolekcjonerskiego dzieła, wydało nam się 
ważne i znaczące dla historii muzealnictwa. Także dlatego, że Piotr Szacki 
tworzył i realizował swoją ideę dotyczącą przedmiotów codziennych na 
długo przed wspomnianym „zwrotem” ku rzeczom, na bardzo długo zanim 
Deyan Sudjic podsumował to lapidarnie: 

Nasze związki z tym co posiadamy, nigdy nie są proste. To skompli-
kowana mieszanka przemyślności i niewinności. Przedmioty nie są 
w żadnym razie niewinne, jak to sugerował Berger. I właśnie dlatego 
są zbyt interesujące, by o nich nie mówić [Sudjic 2013: 11]. 

To był główny powód, dla którego przyjęliśmy propozycję dyrektora Adama 
Czyżewskiego — kuratorstwa wystawy w PME. 

Były także inne powody. Niemniej ważne było nasze przekonanie, że 
spełnione są warunki, aby wytwory dawnych umiejętności mogły zaistnieć 
w tym specyficznym pokazie. Chodziło o to, że przestrzeń magazynów mu-
zealnych została już odkryta przez twórców różnych dziedzin, że powszech-
na stała się swoboda odniesień kojarzonych z rzeczami i bezpruderyjny 
do nich stosunek, że istnieje odpowiednie ukierunkowanie wrażliwości. 
Innymi słowy: stan gotowości do odbioru takiego komunikatu jest na tyle 
ukształtowany, że nasza wystawa — rekwizytornia może stać się właściwym 
stymulatorem do poznania nieistniejącej już kultury chłopskiej, do specy-
ficznych doznań. Pozycję takich stymulatorów poświadcza klasyczny wątek 
proustowskich magdalenek, przywoływany zresztą przez Piotra Szackiego 
w jego rozważaniach nad muzealnictwem etnograficznym [Szacki 1991: 
136]. Kwalifikacje kustosza, jego biegłość w postrzeganiu treści zawartych 
w formie i substancji przedmiotu, swoboda skojarzeń i trafnych odniesień 
nie są przywilejem wyłącznie tego zawodu. Uznaliśmy, iż zatrzymamy się 
wobec tego na kreacji magazynu rzeczy — skarbca przedmiotów. Wpisując 
się w antropologię współczesności, przedstawiliśmy rodzaj słownika, bazy 
do interpretacji, nie formułując żadnych wyjaśniających narracji. Chcie-
liśmy stworzyć możliwość szczególnego doświadczenia: odnajdywania 
drogi do własnej pamięci, do fragmentów przeszłości zapisanych w tymże 
własnym magazynie, do poszukiwań ich źródła, po prostu do własnych 
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wspomnień. Albo wyobrażeń. Porzucając antropologiczne roszczenia do 
interpretacji, zaproponowaliśmy widzowi niesformalizowany osobisty 
ogląd. Indywidualne patrzenie oparte o swój własny bagaż wiedzy, do-
świadczeń, emocji, wrażliwości, umieszczając jednocześnie w obszarze 
wystawy zestaw wspomagających narzędzi.

Ale najbardziej może oczywistym, w każdym razie dla etnologa, powo-
dem pozostaje specyfika nieistniejącej już tradycyjnej kultury chłopskiej 
epoki przedprzemysłowej, funkcjonującej jeszcze w enklawach do lat 
70. XX wieku, kultury związanej z naturą w sposób trudny dziś do wy-
obrażenia. Jak każda inność zawsze wzbudzała zainteresowanie, rodząc 
stereotypy, ale też wnikliwe studia. Świat przedmiotów był zwykle ich 
scenografią, istotną, niemniej pozostającą w tle. Nasza wystawa to kolejna 
wypowiedź o realiach wiejskiego świata tamtych czasów, ale taka w której 
scenografia staje się przedstawieniem właściwym, niemal kompletnym. 
Niemal — bowiem zorganizowane w kolekcje przedmioty potrzebują do-
pełnienia w sferze umiejętności: układów ciała, wyspecjalizowanych na-
wyków ruchowych, perfekcyjnych gestów, dzięki którym narzędzie staje 
się precyzyjnym instrumentem, przedmiot zostaje doskonale uzbrojony 
w ciało człowieka myślącego. Ten niematerialny kontekst przedmiotów 
przedstawiają filmy (nie tylko Piotra Szackiego), przywołując jednocześnie 
dźwięki tamtego świata jak terkotanie kołowrotków, chlupot śmietany 

Il. 1. Fragment wystawy (Fot. Jan Święch)



46 Iwona Święch

w maselnicy, metaliczny dźwięk młota na kowadle, plusk ryby w sieci, 
turkoty nieogumionych wozów. 

I powód ostatni — nasz świadomy autoportret. Nasz, czyli badaczy, 
kolekcjonerów, tzw. terenowców, prze-nośników historii rzeczy i ludzi, 
obciążonych kantorowskim mechanizmem pamięci3, twórców nowego 
życia rzeczy, nowej ich roli jako świadectwa tego, czym były w kulturze, 
niekoniecznie pewnych swego autorów nowych znaczeń — muzealników. 
Z tym wiąże się jeszcze jedno: możliwość przedstawienia nie tylko samej 
kolekcji przedmiotów gospodarki podstawowej i rzemiosł w Państwowym 
Muzeum Etnograficznym — efektu pracy wielu muzealników tego zespołu, 
ale też przedstawienie jej założeń — autorstwa Piotra Szackiego. 

Kolekcja jako punkt wyjścia, fundament dalszych działań czy to wysta-
wienniczych, czy edukacyjnych czy naukowych w polskim muzealnictwie 
etnograficznym zyskała wcześniej zaledwie trzy wzorcowe modele4. Naj-
wcześniejszy przedstawił Bronisław Piłsudski w 1913 r. Zarządowi Mu-
zeum Tatrzańskiego [Piłsudski 1921: 170–181]. Zaproponował zbudowanie 
podhalańskiej kolekcji etnograficznej w postaci 28 działów — zagadnień 

 3 Jak to ujęła K. Czerni: Jak może żaden inny artysta współczesny, Kantor wierzył w pamięć 
martwej materii, przechowaną w zapomnianych rekwizytach przeszłość dawnych ceremonii 
i zdarzeń. „Każda metafizyka musi mieć swoją fizykę”, powtarzał [Czerni b.d.: 1]
 4 Dodać należy, iż niemal każda szkoła lub kierunek w etnologii od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia odciskał swoje piętno na kolekcjach muzealnych. Zagadnienie to zostało 
szerzej omówione przez J. Święch i R. Tubaję [Święch, Tubaja 2001: 135–142]. 

Il. 2. Fragment wystawy (Fot. Jan Święch)
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grupujących przedmioty konieczne dla perspektywy historycznej, społecz-
nej, obyczajowej i geograficznej, uwzględniając (co warte podkreślenia) 
kontekst etniczny. 

Drugi model opublikował w 1928 r. Kazimierz Moszyński [Moszyński 
1928: 1–78] Jego koncepcja koncentrowała się na dokumentacji określonego 
regionu etnograficznego poprzez tworzenie zestawów przedmiotów nie-
zbędnych do ekspozycyjnej prezentacji tej kultury zarówno materialnej jak 
i duchowej i społecznej. Ta propozycja kierowana zasadniczo do muzeów 
regionalnych stała się podstawą organizacji licznych działów etnograficz-
nych w muzeach polskich w okresie przed- i powojennym. 

Kolejny model zarysowała, a następnie rozwinęła Cezaria Baudouin 
de Courtenay Ehrenkreutzowa [1926: 1–28 oraz 1933: 82–93]. W jej koncepcji 
kluczem do doboru przedmiotów do kolekcji była ich funkcja ideologiczna 
rozumiana jako zdolność do obrazowania przemian, kontekstu wynika-
jącego ze stosunku tworzywa do techniki wytwórczej. Kolekcję budowali 
pracownicy i studenci Zakładu Etnologii Uniwersytetu w Wilnie, tworząc 
Uniwersyteckie Muzeum Etnograficzne. Wojna przeszkodziła w pełnej 
realizacji tego projektu, a zgromadzone zbiory zostały rozproszone.

Ostatni model opracował, wzorując się osiągnięciami muzealnictwa skan-
dynawskiego, i realizował właśnie Piotr Szacki, który głównie w latach 70. 
ubiegłego stulecia stworzył przemyślaną kolekcję z zakresu gospodarki pod-
stawowej i rzemiosł. Dla wprowadzanego do kolekcji obiektu opracowywano 

Il. 3. Fragment wystawy (Fot. Jan Święch)
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jego studium, metrykalną dokumentację obejmującą technologię wytwórczą, 
funkcjonowanie w systemie kultury, pojedynczą historię, podbudowaną 
zapisem filmowym. Wynikało to z przekonania, iż w procesie użytkowania 
i wytwarzania dopiero połączenie człowieka z przedmiotem, włącznie z od-
głosami i uwalnianymi zapachami tworzy całościowy obraz. 

Naszą wystawą postanowiliśmy powrócić do kolekcji i kolekcjonerstwa 
jako do źródła muzealnych spektakli wystawowych, do przedmiotów, 
które skutkiem wcielenia do muzealnych zbiorów stały się zabytkami. 
Ten szczególny akt podnoszenia najzwyklejszej nieraz rzeczy do takiej 
rangi angażuje nie tylko wiedzę i kompetencje muzealnika-kolekcjonera, 
ale często w równym stopniu emocje towarzyszące tej pracy, potencjał 
symboliczny rzeczy, całe dossier. Ten etap „pozyskiwania” przedmiotów 
do zbiorów można odnaleźć na wystawie w tekstach i fotografiach. Przede 
wszystkim jednak chodzi o etap muzealnej egzystencji rzeczy, przedmiotów 
już do kolekcji wcielonych. Na scenę wprowadzamy więc kulisy. Pokazu-
jemy przedmioty takie, jakie muzealnik ogląda na co dzień, jak aktorów 
przed charakteryzacją, w garderobie, w szczególnym momencie pomiędzy 
życiem prywatnym a spektaklem. Przedmioty, które nie spełniają już 
swych zadań w kulturze, która je stworzyła, i nie odtwarzają dawnej roli 
w charakteryzacji scenograficznej wystawy. Czekają, są prawdziwe. Można 
wejść pomiędzy nie z własnym bagażem wiedzy, wspomnień, ciekawości, 
emocji, empatii. Na tym indywidualnym użyciu szczególnie nam zależało. 
Na trzymaniu się rzeczy, sprzed jakichkolwiek interpretacji. 

Realizacja nie była łatwa, ale pomysły obecnych opiekunów kolekcji, 
kustoszy-magazynierów, dawnych współpracowników Szackiego, plasty-
ków i informatyków były nie tylko inspiracją, ale też radością wspólnego 
myślenia. Szczęśliwie Szacki opisał swój magazyn bardzo precyzyjnie. 
Stworzył klasyfikacje przedmiotów obejmującą ponad 20 działów, z których 
każdy dzieli się na wiele podgrup. Zastosowane kryterium — rozumiane 
jako powód wprowadzenia przedmiotu do muzealnej kolekcji — to jego 
funkcja. Każdy przedmiot jest więc środkiem do uzyskania określonego 
efektu. I tak na przykład funkcja obręczy czy wątorników jest związana 
z tworzeniem beczki, a funkcją beczki jest przechowywanie czy też kon-
serwacja żywności. Te przedmioty powinny się więc znaleźć w różnych 
częściach wystawy. Tak jest ułożony magazyn i to jest podstawowy wyróżnik 
i wyjątkowość tej wystawy spośród dotychczasowych prezentacji kultury 
materialnej, pokazujących te przykładowe przedmioty razem, w zespole 
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dotyczącym bednarstwa. Koncepcja tej wystawy-magazynu skupia się na 
miejscu, jakie zajmował przedmiot w środowisku dawnej wsi ze względu 
na swoją przydatność. Ową kategorię, elementarną dla tej kultury, a raczej 
mało podkreślaną w tradycji wystawienniczej, ta ekspozycja ma unaocz-
niać. Specyficzną paralelą jest jednoczesne pokazanie miejsca, jakie ten 
sam przedmiot zajmuje w środowisku muzeum pośród innych rzeczy 
niekoniecznie podobnych, a nawet skrajnie różnych ale służących temu 
samemu. Od form zgrzebnych i byle jakich po arcydzieła precyzji i urody. 
Przy czym sam przedmiot jest traktowany nie tylko jako rzecz służąca 
do czegoś, ale też wytwór rąk ludzkich z tkwiącą w nim „czystą” myślą 
techniczną, nieprofesjonalną, niejako „art brut”. 

Wystawa wychodzi jednak poza prezentację kolekcji rzeczy. Chodzi o peł-
nowymiarową formułę udostępnienia tej kolekcji, czyli demonstrację całego 
kontekstu dokumentacyjnego: jako entourage dla przedmiotu muzealnego. 
Wystawa korzysta w tym celu z multimediów. Przede wszystkim prezen-
tuje tuż obok rzeczy — tak dziś docenione — niematerialne dziedzictwo 
kulturowe: wyspecjalizowane ruchy ludzkiego ciała wraz z „częścią pra-
cującą”, czyli narzędziem, zapis wizualny dynamiki procesu technicznego 
wraz z jego dźwiękiem (w przyszłości nawet zapachem). Jednym słowem 
poprzednie, przedmuzealne „życie” rzeczy, ale ponadto proces tworzenia 
kolekcji od pracy w tzw. terenie po klasyfikacje muzealne. 

Możliwości techniczne, ekonomiczne, zapewne także ideologiczne nie 
pozwoliły samemu Szackiemu na takie realizacje. Dziś stało się to możliwe 
i być może po raz pierwszy w muzealnictwie wystawa podejmuje takie wy-
zwanie. Być też może, że dość słaba wiedza o pracy muzealnika, zwłaszcza 
muzealnika-etnografa, a jednocześnie artykułowana chęć poznania tego 
szczególnego zajęcia zostanie dzięki tej wystawie poszerzona. Uwolniliśmy 
tę przestrzeń dla wszystkich, można do niej wracać wielokrotnie, oglądać 
dziwne przedmioty o dawno zapomnianych nazwach (oryginały!), szukać 
ich tutaj, wraz z całą o nich informacją, sprawdzić kompleksowe rozwią-
zywanie problemów jak transport czy utrzymywanie czystości. 

Taka wielowarstwowość to główna cecha wystawy-magazynu. Informa-
cje dotyczące prezentowanych na magazynowych półkach przedmiotów 
zapisane są w kioskach multimedialnych, stanowiskach komputerowych, 
pulpicie multimedialnym, cyfrowych ramkach, na teleekranie. W kioskach 
przy pomocy indeksu rzeczowego określony przedmiot i dane o nim można 
odnaleźć poprzez jego fotografię. Stanowisko komputerowe umożliwia 
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dostęp do elektronicznego katalogu zbiorów (Musnet), który jest bazą 
szczegółowych informacji o zabytku: technice wykonania, pochodzeniu, 
autorze, indywidualnej historii przedmiotu. W ramkach cyfrowych zo-
baczymy posługiwanie się przedmiotami, gesty wykonywane przy pracy, 
nawyki ruchowe, techniki użytkowania, przestrzeń, w której funkcjono-
wały i którą kształtowały wraz z towarzyszącymi temu dźwiękami. Pulpit 
multimedialny prezentuje pracę muzealnika — etnologa tj. warsztat bada-
cza terenowego i twórcy kolekcji z jego narzędziami, nieraz równie dziś 
archaicznymi jak pozyskiwane dzięki nim muzealia, czyli kwestionariusze, 
fiszki, karty katalogowe, notatki, fotografie, rysunki i inne dokumenty 
działań, w tym (nieco mimochodem) przeżycia i anegdoty całkiem niezłej 

Il. 4. Fragment wystawy (Fot. Jan Święch)
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nieraz literackiej próby. Zasadniczą sprawą w opracowaniu katalogu ko-
lekcji jest systematyka typologiczna i związana z nią terminologia. Taką 
właśnie klasyfikację (indeks rzeczowy) prezentowanej na wystawie ko-
lekcji przedstawiliśmy w formie elektronicznej. Na monitorze telewizora 
zaś zapisy filmowe z pracy w tzw. terenie, czyli elementarnej przestrzeni 
dla etnologa, zrealizowane w Państwowym Muzeum Etnograficznym. 
I temu aspektowi wystawy warto poświęcić więcej uwagi, bowiem PME, 
wprowadzając film do stałej praktyki prac dokumentacyjnych już w latach 
60. XX w. wyróżniało się na tle powszechnie panującego opisu słownego 
wspartego ewentualnie rysunkiem lub fotografią. Prezentowane zatem 
filmy, nawet jeśli są obarczone niedostatkami w wyposażeniu technicznym, 

Il. 5. Fragment wystawy (Fot. Jan Święch)
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a także — jak to ujmował sam Szacki — „względy autentyczności planu 
filmowego i merytorycznej zawartości zapisu /które/ grały tu jednak rolę 
pierwszorzędną, co nie pozostawało bez wpływu na urodę zdjęć i rytm 
narracji” [Chojnacki, Szacki 1989] mają ten niezwykły walor realizmu 
etnograficznego. Są obrazem dynamiki procesu technicznego, funkcjo-
nowania człowieka i narzędzia, relacji pomiędzy czynnością a efektem. 
Tak potraktowany film jest częścią dokumentalnego zespołu jaki stano-
wi kolekcja rzeczy oraz dotyczące ich informacje pisane, serie fotografii, 
nagrania itp. W wielu wypadkach rekwizyty akcji filmu leżą na półkach 
wystawy-magazynu ponieważ weszły do zbiorów muzealnych. Tylko w ta-
kim kontekście te rejestracje osiągają pełny wymiar. Wystawa jest próbą 
wypracowania formuły umożliwiającej udostępnienie takich zespołów 
dokumentalnych szerszej publiczności. Filmów nie można jednak traktować 
tylko jak naświetlonej taśmy zawierającej wyłącznie zapis jakiś działań. 
Autorzy zwykle starają się ująć ową podstawową akcję w nieco szerszy plan 
sytuacyjny, nie ominąć interesującego kontekstu, nadać kompozycję. Filmy 

Il. 6. Fragment wystawy (Fot. Jan Święch)
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na wystawie roztaczają przed widzem świat sprzed lat ponad pięćdziesię-
ciu. Wiejski świat ich bohaterów i badawczą rzeczywistość ich twórców, 
są w jakiejś mierze portretami konkretnych ludzi, utrwalają pewne cechy 
ich osobowości w sposób niekoniecznie zamierzony.

W założeniu to miała być wystawa rozwojowa, ciągle uzupełniana. Przede 
wszystkim o digitalizowane stopniowo dawne dokumentacje, filmy, na-
grania, rzeczy po konserwacji. Ale także nowe nabytki, zdobywane infor-
macje, napisane artykuły, opracowane fragmenty filmowe i fotograficzne. 
Powinna się nasycać i rosnąć jak każda kolekcja i kompendium wiedzy 
jej towarzyszące. Te wszystkie praktyki powinny też doskonalić i uczy-
telniać przyjętą formułę wystawienniczą, mającą ambicje wykraczające 
poza prostą prezentację magazynu, co w gruncie rzeczy (nomen omen) 
leży u źródeł kolekcjonerstwa: pokaz przedmiotów zgromadzonych wedle 
przyjętej zasady. Ten powrót do źródeł, do prezentacji magazynów (choć 
czasem opisywany jako przedsięwzięcie zupełnie nowatorskie) można 
obserwować w polskim muzealnictwie od kilku lat. Realizacje te zbliża 
do pewnego stopnia forma udostępniania zbiorów, jednak różni wszystko 
inne: powody takiego wyboru prezentacji, liczba pokazywanych zbiorów 
i ich rodzaj, rzeczywista dostępność. Oto ich przegląd.

W 2013 roku w oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, w Muzeum 
Rzeźby w Królikarni udostępniono Magazyny Studyjne rzeźby XX/XXI wieku, 
nie traktując tego jako wystawę, lecz wybór do wieloaspektowych prezenta-
cji, „tak zorganizowany magazyn, by publiczność podczas studyjnych wizyt 
(uprzednio jednak umówionych, p.m.) mogła z bliska zapoznać się z kolekcją 
Muzeum, porównać właściwości materiałów rzeźbiarskich, śledzić kierun-
ki w sztuce ostatnich lat, a nawet podjąć własne studia rysunkowe” [www.
krolikarnia.mnw.art.pl/kolekcje/magazyny, data odczytu: 05.02.2020].

Rzeczywisty magazyn nieco ponad 400 rzeźb udostępniany do studiów, 
to w pewnym stopniu nawiązanie do przedwojennej idei tzw. muzeów 
demonstracyjnych i laboratoryjnych5. Działania Muzeum Rzeźby w Króli-
karni miały jednak własne ciekawe preludium. Była to trwająca w dwóch 

 5 Zarysowała ją Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa [1933: 87–96], a rozwi-
nęła i zrealizowała tę koncepcję Maria Znamierowska-Prüfferowa w założonym w 1959 r. 
Muzeum Etnograficznym w Toruniu (obecnie jej imienia). Magazyny zostały w nim podzie-
lone na: demonstracyjne, do których mógł wejść każdy po wcześniejszym umówieniu, ma-
gazyny studyjne, w których przechowywano wybrane przedmioty w kontekstowym ujęciu 
i prowadzono zajęcia dla studentów i młodzieży szkolnej oraz magazyn poczekalnia, gdzie 
gromadzono obiekty przed konserwacją. Pewne „rozszerzenie magazynowe” miała także 
wielka wystawa rybołówstwa (w tamtych czasach „wizytówka” tego muzeum), zaopatrzo-
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odsłonach przez rok wystawa zatytułowana Skontrum6. Jak sugeruje tytuł 
był to pokaz stanu zbiorów, ale też ich braków (na drugą część wystawy kil-
kanaście prac wypożyczono z kolekcji prywatnych), w założeniu pokazujący 
życie zabytków ukryte dotąd przed publicznością. Było to równocześnie 
świadome zaprzeczenie jakiejkolwiek systematyki (czy to magazynowej, 
czy wystawowej), chodziło właśnie o gąszcz figur, o rodzaj „ekspresyjnej 
metainstalacji” — jak to określa w katalogu wystawy jej kuratorka [Tara-
siuk 2013: 12]. Poszukiwanie własnych narracji pozostawiono widzom i to 
łączy ten udany eksperyment z „udostępnianiem magazynów”, do której to 
idei muzealnictwo z takim zapałem powraca. Królikarnia zrobiła to jako 
pierwsza, organizując dla publiczności przestrzeń magazynową z częścią 
kolekcji rzeźby współczesnej już w rok po wystawie Skontrum, a następnie 
także kolekcję Xawerego Dunikowskiego wraz z pracownią artysty. Prze-
strzeń, która udostępniania jest artystom do własnych układów i komen-
tarzy, a z racji jednorodności kolekcji jest znakomitą platformą do dyskusji, 
wykładów, impresji. Rok później została otwarta „magazynowa” wystawa 
w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie7. 

W kolejnym, 2016 r. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oddało 
zwiedzającym swój nowy oddział: Centrum Konserwacji Wraków Statków 
wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie. W specjalnie zaprojektowanym 
budynku, dostosowanym dla wielkogabarytowych obiektów mieszczą się 
magazyny w postaci wielkiej nowoczesnej hali ekspozycyjnej z piętrowo 
umieszczonymi zabytkami dostępnymi dzięki specjalnym konstrukcjom 
z systemem wciągarek. Jest także przestrzeń dla muzealiów o mniejszych 
rozmiarach prezentowanych w przeszklonych, przesuwnych regałach. 
Dzięki aplikacjom mobilnym oraz stanowiskom komputerowym można 
uzyskać informacje o zabytkach i ich historii. Kolejna przestrzeń to pra-
cownia konserwacji połączona komunikacyjnie z ekspozycją magazynową, 
ze specjalnej antresoli można bezpośrednio obserwować proces konserwacji 

na np. w wysuwane szuflady, w których prezentowano kolejne warianty wystawionych 
przedmiotów. Taki układ funkcjonował jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w.
 6 Wystawa w Muzeum Rzeźby w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; 
Odsłona I: Skontrum 04.12.2011–15.04.2012, Odsłona II: Skontrum Ewolucje 18.05.–04.12.2012. 
Kurator Agnieszka Tarasiuk, współpraca Aleksandra Janiszewska, Michał Suchora.
 7 Tu także zaproszono do współpracy artystów, którzy przygotowali współczesne wersje 
dawnych, tradycyjnych wytworów rzemieślniczych, przedmiotów z kolekcji zbudowanej 
przez Piotra Szackiego. Celem interdyscyplinarnego projektu Uwolnić projekt było przy-
wrócenie ludowym wytworom użyteczności w nowym świecie [www.ethnomuseum.pl/
projekty/uwolnic-projekt].

http://www.ethnomuseum.pl/projekty/uwolnic-projekt
http://www.ethnomuseum.pl/projekty/uwolnic-projekt
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wraków [www.nmm.pl/centrum-konserwacji-wrakow-statkow/magazyn-
-studyjny, data odczytu: 05.02.2020].

Specjalnie zaprojektowaną przestrzeń nie tylko pod kątem aranżacji czy 
układu zbiorów, ale także warunków konserwatorskich oddało publiczności 
do normalnego zwiedzania w 2017 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie, pod nazwą Galeria Magazynowa w Markoniówce8. Było to możliwe 
dzięki odpowiedniej adaptacji pawilonu Markoniego, który przylega do 
pałacu, dzięki czemu wprost z ekspozycji można przejść do magazynów, 
a przy tym jest na tyle odrębną kubaturą, iż można było zadbać o stabi-
lizację warunków odpowiednich dla zabytków. Było to tym ważniejsze, 
że Muzeum udostępnia kolekcję rzemiosła artystycznego bardzo zróżni-
cowaną i co za tym idzie wymagającą różnych gablot z mikroklimatem 
i całego muzealno-magazynowego entourage. Umożliwienie zwiedzania 
bez przewodnika wymagało dostarczenia widzowi podstawowych infor-
macji o oglądanych dziełach. Gabloty mają więc swoje karty ze spisem 
wraz z metryczkami obiektów w nich zawartych. Wszystko trzyma się 
blisko rzeczy: rzemieślniczego kunsztu, konserwatorskiej profilaktyki 
i restauracji. Widoczne pracownie konserwatorskie są zgodnie z tą ideą 
usytuowane w tym samym budynku. Te założenia i cele szczegółowo opi-
suje Agnieszka Pawlak w artykule zamieszczonym na stronie Muzeum 
w Wilanowie [www.wilanow-palac.pl/magazyny_zbiorow_otwarte_dla_pu-
blicznosci_nowa_koncepcja_profilaktyki_muzealnej; odczyt: 05.02.2020], 
dorzucając także nieco ogólnych uwag dotyczących przestrzeni magazy-
nowej w muzeach9. Mało znane aspekty dbałości o zabytkowe przedmioty 
przedstawia też popularny folder dostępny w Muzeum.

W końcu 2017 r. otworzyło swoje magazyny dla widzów Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa (obecnie Muzeum Krakowa)10, i to w sposób impo-

 8 Galeria Magazynowa w Markoniówce, kurator Agnieszka Pawlak, aranżacja Barbara 
Kowalewska. 
 9 Nie jest celem tego tekstu ocena ani recenzja przywołanych tu prezentacji czy artykułów, 
trudno jednak przemilczeć takie zdumiewające konstatacje autorki jak np.: „…w wielu 
mniejszych i gorzej finansowanych instytucjach, magazyny ciągle przypominają graciar-
nie, gromadzące nikomu już niepotrzebne przedmioty, niszczejące z upływem czasu w za-
pomnieniu” albo „nowoczesne muzeum musi odejść od koncepcji magazynu…, który jest 
jedynie cichym zapleczem lub miejscem „dogorywania” niepotrzebnych, zapomnianych 
przedmiotów”. Jeśli coś może zilustrować powiedzenie o strzelaniu sobie w stopę, to wła-
śnie to, zwłaszcza na muzealnej witrynie.
 10 Thesaurus Cracoviensis. Centrum Interpretacji Artefaktów. Autorzy: Zespół opiekunów 
kolekcji i konserwatorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod kierunkiem Michała 
Niezabitowskiego, przy współpracy Bożeny Urbańskiej — kierownika magazynu zbiorów.

http://www.nmm.pl/centrum-konserwacji-wrakow-statkow/magazyn-studyjny
http://www.nmm.pl/centrum-konserwacji-wrakow-statkow/magazyn-studyjny
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Il. 7. Fragment wystawy (Fot. Jan Święch)
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nująco kompletny. Centralny magazyn wszystkich zbiorów tego muzeum 
powstał w odrębnym zaadoptowanym i przeprojektowanym budynku 
mieszczącym również pracownie konserwatorskie i digitalizacyjne. Zwra-
ca uwagę również wielka dbałość o aranżację pomieszczeń, ze względu 
na jej kunsztowną niekiedy estetykę znakomicie podkreślającą charakter 
tematycznie ułożonych zbiorów. Ten magazynowy oddział Muzeum kra-
kowskiego został nazwany Tezaurus Cracoviensis. Centrum Interpretacji 
Artefaktów, co wskazuje tyleż na zaufanie do erudycji publiczności, co 
zachętę do nawiązywania relacji z oglądanymi przedmiotami, relacji wła-
snych lub stymulowanych przez przewodnika. Magazyn jest dostępny raz 
w tygodniu w grupach prowadzonych wytyczoną trasą, oferta ta ma być, 
w miarę rosnących doświadczeń, poszerzana. Oczywiście, konieczne są 
ograniczenia, wszystkie magazyny muzealne normalnie przecież „pracują”: 
prowadzone są ciągle wypożyczenia, kwerendy, prace porządkowe, kon-
trole stanu zbiorów. Stąd odpowiednio zaprojektowane oszklone gabloty, 
w przypadku na przykład szopek są jednocześnie pudłami transporto-
wymi. Zadbano też o dostęp gości do elektronicznego katalogu zbiorów 
w sali multimedialnej, planowane są warsztaty i pokazy w sali spotkań. 
Ofertę edukacyjną, pracownie konserwatorskie i krótką charakterystykę 
poszczególnych kolekcji Muzeum prezentuje wydany katalog.

Jak wynika z krótkich opisów tych realizacji należy rozgraniczyć maga-
zyny sensu stricto (Muzeum w Wilanowie, Muzeum Krakowa) od wystaw-
-magazynów (Muzeum Narodowe — Królikarnia w Warszawie, Muzeum 
Etnograficzne w Warszawie), co jednak nie wiąże się z rodzajem udostęp-
nienia: ciągłym jak wszystkie inne wystawy (Etnograficzne, Wilanów) lub 
w wyznaczonych terminach (Kraków, Królikarnia). Specyficzne jest Muzeum 
w Tczewie, gdzie studyjny magazyn kolekcji szczególnego rodzaju obiektów 
oraz pokaz ich konserwacji zorganizowany jest w formie zwartej wystawy 
w odrębnym budynku zaprojektowanym dla tej kolekcji, z wykorzystaniem 
rozszerzonej rzeczywistości dla pokazania kontekstu zabytku.

Powracając, na tak zarysowanym tle, do wystawy-magazynu w Państwo-
wym Muzeum Etnograficznym w Warszawie: prezentuje ona dość dużą 
(kilkutysięczną) kolekcję dotyczącą gospodarki podstawowej i rzemiosł, 
a więc całkowicie spoza sztuki (co oczywiście nie oznacza braku artystycz-
nie wykonanych przedmiotów), jako jedyna przedstawia także założenia 
tej kolekcji, sposób jej budowania (dość specyficzny w przypadku obiektów 
etnograficznych) jej słowną i wizualną dokumentację oraz jej niematerialny 
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kontekst. To oznacza, że cechą tej wystawy jest niedokończenie, czy raczej 
nieustanny rozwój, w miarę poszerzania badań, dokumentacji, cyfryzacji. 
Tak przynajmniej było w założeniach. 

Już po otwarciu wystawy Muzeum podjęło próby działań w jej obszarze 
idące w innym kierunku. Udostępniona w sąsiedniej sali wystawa (w za-
łożeniu stała) Biblia Pauperum traktująca o chłopskiej interpretacji Biblii 
i ludowym pojmowaniu świata11 zaczyna się i „wchodzi” w wystawę „ma-
gazynową”. Figurom i obrazom o treści przeważnie religijnej, wstawionym 
pomiędzy przedmioty dnia codziennego towarzyszą tekstowe odwołania 
do biblijnych i apokryficznych wątków. Powiązane są z działami kolekcji: 
obróbką drewna, kowalstwem, transportem itd. Eksperyment być może 
interesujący, ale dla widza słabo czytelny, choćby dlatego, że nie wyjaśniony. 
Być może odbiór utrudniła kolejna wystawa (tym razem czasowa) jedno-
cześnie (i ryzykownie — jako trzecia) usytuowana w tej samej przestrzeni: 
prywatna kolekcja „Maryjek” — barwnej rzeźby ludowej12, a być może 
brak wskazówek dla zwiedzających. O ich pewnym zdezorientowaniu 
świadczą wypełniane na wystawie ankiety (o tym za chwilę). Sławomir 
Sikora, były muzealnik, a więc niepozbawiony zawodowych kompeten-
cji, autor celnych uwag i impresji związanych z wystawą magazynową 
Porządek rzeczy (zwiedzaną, kiedy „Maryjek” jeszcze nie pokazywano) 
podaje swoją interpretację częściowego nakładania się dwóch wystaw: 
urozmaicenie ekspozycji, niwelacja rozróżnienia na Sztukę i Rzemiosło, 
aluzja do sakralnego wymiaru pracy [Sikora 2017: 188]. O takim wymiarze 
ludzkich działań z pewnością mówi sąsiednia Biblia Pauperum, ale czy 
wprowadzone „do magazynu” jej akcenty są czytelne bez wyjaśnienia 
tego widzowi? Niemniej, muzeum jest także miejscem dla eksperymentów, 
doświadczenie je udoskonala i zamienia w dzieło akceptowane, czy może 
raczej zrozumiałe przez odbiorców. Jak zatem oni, najważniejsi, odebrali tę 
wystawę? Przyjemnie zaskakujące są wysokie oceny, tej nietypowej bądź 
co bądź, ekspozycji. Pomijając szczegółowe uznania, a nawet zachwyty nad 
przykładowo: krosnami tkackimi (bardzo wiele wpisów), przedmiotami 
z dziedziny kowalstwa czy pszczelarstwa, czy też (odosobnione) „odnajdy-
wanie śladów kurpiowszczyzny”, zatrzymajmy się przy uwagach bardziej 
ogólnych. Podoba się nasycenie wystawy, natłok przedmiotów, możliwość 

 11 Biblia Pauperum. Sztuka ubogich i wykluczonych. Obraz Boga w sztuce ludowej. Zespół 
kuratorski: Paweł Matwiejczuk, Justyna Otwinowska, Amudena Rutkowska.
 12 „Magnificat. Ludowy kalendarz maryjny w Polsce” Wystawa czasowa grudzień 2017- kwie-
cień 2018. Kolekcja Elżbiety Zajdel. Teksty w katalogu Elżbieta Zajdel, Paweł Matwiejczuk.
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zobaczenia ich różnych wariantów, „starego” obok „nowego”, połączenie 
form ozdobnych i prostych, zgromadzenie obok siebie różnych przedmiotów 
tego samego rodzaju, pokazanie „pomysłowości ludzi”. Widzowie zauważają 
też przejrzystość konstrukcji, „swoisty porządek”, a nawet „dekoracyj-
ność porządku”, „wzory układające się z powtarzających się eksponatów”. 
Premiowane jest także „samodzielne poznawanie przez porównywanie” 
i to, że na wystawie „trzeba myśleć” lub że „może być punktem wyjścia 
do przemyśleń”. Wszystkie te uwagi zdają się potwierdzać kuratorskie 
intuicje, fenomenologiczny i semiotyczny potencjał wystawy. Są oczywi-
ście także uwagi krytyczne, choć głównie techniczne. Przede wszystkim 
szwankowanie multimediów, a co za tym idzie trudność w dotarciu do 
szukanych informacji, lub zwyczajna wątłość niektórych opisów lub ich 
brak w udostępnianych dokumentacjach (zarzut niekoniecznie łatwy do 
skorygowania, przedmioty muzealne bywają też anonimowe). Umieszczenie 
wytworów sztuki ludowej na wystawie-magazynie podoba się nielicznym, 
ale są wśród nich entuzjaści, co najlepiej oddaje wpis: „Bóg jest w naszym 
codziennym życiu od zawsze. Inspiracja: nie zapominać o tym”. Postawę 
przeciwników tego eksperymentu najlepiej oddaje uwaga: „Tak, wysta-
wa jest przejrzysta, tylko usuńcie stąd drugą nakładającą się ekspozycję 
sztuki, jest obca w stosunku do założeń wystawy”. Nie chodzi, rzecz jasna, 
o przesadne generalizacje na podstawie kilkuset ankiet, wystawę obejrzało 
już przecież tysiące ludzi. Otwarte jest pytanie, którzy z nich byli bardziej 
skłonni wypełnić ankietę, ci którym się podobała czy raczej odwrotnie. 
Korzystny dla autorów byłby ten drugi przypadek, negatywnych ocen 
(poza brakami technicznymi) właściwie nie było. 

Na koniec ocena wystawy, która nas urzekła: „Jakby Kuśmirowski spotkał 
Wilkonia”. Cokolwiek to znaczy. Niech będzie wysłuchana i druga strona. 
Audiatur et altera pars.
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Iwona Święch

On museum storeroom of things

The article explores the author’s thoughts on the artistic conception, scenario, and prob-
lems related to the permanent exhibition “The Order of Things. The storeroom of Piotr B. 
Szacki” held in the National Ethnographic Museum in Warsaw. The starting point is the 
collection related to primary economy and crafts, which was created by the Museum’s staff 
member and remarkable museologist, Piotr Szacki. The article discusses how and why the 
Museum’s storeroom that houses the collection has been transformed into an exhibition. 
Additionally, it outlines the background of the exhibition, including earlier collection models 
in ethnographic museology and similar exhibitions in Polish museums. Finally, the article 
outlines the activities around the already opened exhibition (not always well-received) and 
opinions of visitors.

Keywords: museology, collection, storeroom exhibition, objects, folk culture, video recording
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Arcydzieła z ciasta.  
Toruńskie pierniki w zbiorach muzealnych  

w Polsce i na świecie

„Odkryć, ponumerować, skatalogować, i schować w szafach muzealnych — 
oto namiętność badaczy przeszłości. No bo i cóż innego można zrobić 
z mumją egipską lub narzędziami tortur średniowiecznych. Są to rzeczy 
umarłe, do których stosunek współczesnego życia przejawia się tylko 
w zainteresowaniach, mniej lub więcej, ściśle naukowych. Istnieją jednak 
rzeczy przedwcześnie pogrzebane w muzeach, mające prawo do życia, za-
padłe w ciężki letarg z którego warto je obudzić. W takim właśnie letargu 
pogrążony jest Piernik Toruński” — pisał w 1935 r. Witold Ulanowski [1935: 
437]1. Obserwacja artysty słynącego jako „malarz pierników”2 świadczy 
między innymi o charakterystycznej dla okresu międzywojennego fascy-
nacji słynnymi toruńskimi wypiekami dekoracyjnymi. Wiązała się ona 
z zachwytem nad kunsztem i urodą kształtów, zaciekawieniem funkcją 
tego typu pieczywa, w gruncie rzeczy trudno jadalnego, ale o wysokich 
walorach estetycznych, wreszcie z nostalgią wiążącą się z łączeniem pier-

 1 Artykuł jest ilustrowany zdjęciami polichromowanych i złoconych toruńskich pierni-
ków figuralnych. Witold Ulanowski (1893–1980) — łódzki artysta, malarz i rzeźbiarz. Zob.: 
http://www.piernikarka.pl/index.php/2020/03/21/wiersz-o-malarzu-piernikow/, data odczy-
tu: 15.07.2020.
 2 Określenia tego użył poeta Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953) w wierszu pt.: Pier-
niki toruńskie. Zob.: http://www.piernikarka.pl/index.php/2020/03/21/wiersz-o-malarzu-pier-
nikow/, data odczytu: 15.07.2020.

http://www.piernikarka.pl/index.php/2020/03/21/wiersz-o-malarzu-piernikow/
http://www.piernikarka.pl/index.php/2020/03/21/wiersz-o-malarzu-piernikow/
http://www.piernikarka.pl/index.php/2020/03/21/wiersz-o-malarzu-piernikow/
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ników z okresem staropolskim, traktującym je jako elementy przenoszące 
pamięć o dawnym wybitnym rzemiośle piernikarskim z Torunia.

Toruńskie pierniki figuralne wraz z formami piernikarskimi w kon-
tekście muzealnym zaklasyfikować można do grupy artefaktów kultury 
kulinarnej3 i jako takie traktować jako źródło poznawcze do badań nad 
dziejami kultury materialnej i niematerialnej, szczególnie w kontekście 
lokalnej społeczności jaką tworzą mieszkańcy Torunia. Tradycje te jednak 
wychodzą poza lokalność, wpisując się w kontekst międzynarodowy.

 3 Zarówno jako produkty spożywcze (pierniki), jak i przedmiotów służących do ich wyro-
bu (formy piernikarskie) zob.: Krzysztof M. Kowalski [1993: 44].

Il. 1. Pierniki królewskie Zygmunt III Waza i Konstancja, polichromowane, złocone, ilustracja artykułu 
Witolda Ulanowskiego pt. „Ciasto św. Priski” w Arkady 1935 rok, r. 1, nr 8, s.436, źródło: Kujawsko-
Pomorska Biblioteka Cyfrowa, https://kpbc.umk.pl/publication/17429

https://kpbc.umk.pl/publication/17429
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Wzrost zainteresowania piernikami figuralnymi związany był niewąt-
pliwie z pracami badawczymi Stanisława Dąbrowskiego [1926]. W 1926 r. 
ukazała się jego publikacja będąca kamieniem milowym w opracowaniu 
dziejów piernikarstwa w Toruniu. Było to praktycznie pierwsze monogra-
ficzne, napisane w języku polskim, ujęcie problematyki toruńskich tradycji 
związanych z wypiekiem pierników. Artykułowi towarzyszył katalog form 
piernikarskich uzupełniony o ilustracje przedstawiające zdjęcia toruńskich 
wypieków figuralnych. Zostały one ukształtowane za pomocą drewnianych 
form, znajdujących się wówczas w kolekcjach fabryk Gustawa Weesego 
i Herrmanna Thomasa4. Badania Dąbrowskiego nad drewnianymi forma-
mi piernikarskimi, opublikowane w „Roczniku Toruńskim”, ale również 
w czasopismach w formie krótszych artykułów o charakterze populary-
zatorskim, przywróciły pamięć o roli toruńskiego piernika figuralnego 
w kulturze polskiej [Dąbrowski 1931, 1935]. Nie bez znaczenia był fakt, że 
w roku publikacji, minęło już 6 lat od powrotu Torunia do Macierzy. W owym 
czasie poszukiwano oraz podkreślano związki miasta z Polską. Piernik 
toruński stał się symbolem polskości i polskiej tradycji, kunsztu rzemiosła 
piernikarskiego, artystycznego oraz snycerstwa. Jako taki, szczególnie stał 
się atrakcyjny dla zbiorów muzealnych. Formy z XVII i XVIII w. — przedsta-
wiające np. świętych, alegorie, wizerunki polskich władców, — występowały 
w pojedynczych egzemplarzach, przechowywanych wówczas w fabrykach 
i stanowiących własność fabrykantów5. Muzea nie mogły więc nabywać 
ich do zbiorów. Zatem o wiele łatwiejsze stało się kolekcjonowanie samych 
wypieków — ozdobnych pierników figuralnych. 

Pierwsze tego typu nabytki trafiły do Muzeum Etnograficznego w Krako-
wie już w 1925 r. Kolejne zasiliły zbiory tzw. „drugiego” Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu. Prezentowane były także na Wystawie Światowej w Nowym 
Jorku, stanowiąc przykład wybitnego polskiego rzemiosła artystycznego. 
Do dzisiaj w placówkach muzealnych odnaleźć możemy kilkadziesiąt to-
ruńskich pierników figuralnych, w dużej mierze wypieczonych w okresie 
międzywojennym. Część z nich uległa prawdopodobnie zniszczeniu podczas 

 4 Więcej o kolekcji i inwentarzu form oraz badaniach prowadzonych przez S. Dąbrow-
skiego i jego biografii: Jędrzejewska [2018: 207–220]. Dąbrowski w katalogu wzmiankował 
jeszcze formy z fabryki Jana Ruchniewicza oraz muzeów miejskich w Toruniu i Grudzią-
dzu. Natomiast artykuł był ilustrowany jedynie piernikami z fabryk Gustawa Weese i Her-
rmanna Thomasa.
 5 O kolekcji form Gustawa Weese wspomina Edward Chwalewik w opracowaniu: Zbiory 
polskie: „Weese G. Bogaty zbiór form piernikowych oraz archiwum cechu piekarskiego”. 
[Chwalewik 1927, 256].
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działań wojennych6. Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie 
na formach piernikarskich. Zachowane w zbiorach pierniki nie zostały 
szczegółowiej opracowane i opisane, poza nielicznymi wzmiankami. Ni-
niejszy artykuł stanowi uzupełnienie stanu wiedzy7.

Produkt spożywczy jako muzealium. Problematyka przechowywania 
i prezentowania pieczywa obrzędowego w muzeach

Przechowywanie pierników w zbiorach muzealnych stanowi wyzwanie 
dla zespołów pracowników opiekujących się wpisanymi do inwentarzy 
muzealiami. Dotyczy to generalnie produktów żywnościowych, które 
należą bodajże do najmniej chętnie gromadzonych zbiorów8. Największe 
doświadczenie w pracy nad tego typu obiektami mają muzealnicy pracują-
cy w muzeach etnograficznych. Ich wiedza oraz praktyczne umiejętności 
wynikają z długiej tradycji opieki nad dziedzictwem materialnym zwią-
zanym z żywnością, produktami spożywczymi łączonymi z obrzędami 
i zwyczajami. W zbiorach polskich są to m.in. pisanki, pieczywo obrzędowe 
(korowaje, kurki z ciasta, pierniki odpustowe), opłatki, wyroby cukiernicze 
i wyroby z sera. Zaskakująco skromnie na tle popularności tych zbiorów 
prezentuje się literatura fachowa dotycząca sposobów opieki nad tego 
typu zabytkami. Nie opracowano dotąd także monograficznego ujęcia tej 
problematyki. Praktyka muzealna wskazuje na istotną rolę doświadczenia 
i przekazywania informacji przez kolejne pokolenia pracowników danej 
instytucji. Doświadczenie w zakresie opieki nad obiektami artystycznymi 
zbudowanymi z elementów jadalnych i efemerycznych mają także muzea 
sztuki nowoczesnej9.

Przedmiotowe toruńskie pierniki, podobnie jak inne pierniki, zaliczamy 
do grupy obiektów o charakterze pieczywa odpustowego oraz obrzędowego. 

 6 Tak mogło być w przypadku pierników przechowywanych w zbiorach muzeum miej-
skiego w Toruniu. Pierniki występują w inwentarzu, natomiast po II wojnie światowej już 
ich nie odnaleziono.
 7 Autorka przeprowadziła badania w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej pt.: 
Toruńskie kolekcje form piernikarskich pod kierunkiem dr hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. 
UMK, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prowadzi także blog „Piernikarka”, na któ-
rym popularyzuje wiedzę o piernikarstwie. http://www.piernikarka.pl/index.php/2019/07/18/
sladami-torunskich-piernikow/ data odczytu: 03.06.2020.
 8 Na temat m.in.: Anne Ewbank [2019]; Conservator Bronwen [2013]; Megan Harvey, 
Cerys Davidson, Coralie O’Hara [2016].
 9 O konserwacji obiektów spożywczych w kontekście sztuki współczesnej m.in.: Julie Gil-
man, Claire Van Damme, Bruno Demeulenaer and Frank Devlieghere [2011]; Alexandra 
Jeberien und Christian Lindhorst [2003]; Jennifer Levy [2008: 38]. W Polsce wywiązała się 
dyskusja na temat konserwacji dzieł Władysława Hasiora z cyklu: Chleb polski.

http://www.piernikarka.pl/index.php/2019/07/18/sladami-torunskich-piernikow/
http://www.piernikarka.pl/index.php/2019/07/18/sladami-torunskich-piernikow/
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Głównymi zagrożeniami dla tego typu zabytków są między innymi: kru-
chość materiału, a tym samych narażenie na uszkodzenia mechaniczne 
(przy przenoszeniu, eksponowaniu i transporcie obiektów), przemijanie 
walorów estetycznych zabytku (m.in. kruszenie lukru, uszkodzenia po-
wierzchni, która matowieje, zmniejszenie objętości, zmiany kolorystyczne, 
szarzenie), utrata właściwości konsumpcyjnych, a przede wszystkim szcze-
gólne narażenie na działanie pleśni (pojawiających się wraz ze zmianami 
wilgotności i temperatury) czy insektów żerujących na cieście. 

Praca z tego typem wrażliwym obiektem jest wyzwaniem dla zarówno 
kustoszy odpowiedzialnych za zbiory, jak i konserwatorów muzealnych. 
W czasie konsultacji i kwerend z pracownikami muzeów10 wskazywano 
na wypracowane procedury związane z opieką nad pieczywem pierniko-
wym. Kluczowe są regularne, dość częste kontrole i przeglądy w magazynie, 
w którym przechowuje się obiekty. Pierniki zamykane są zwykle w wyście-
łanych tekturowych pudełkach z przykryciem. Opakowania są odpowiednio 
opisane i oznaczone numerami inwentarzowymi i zdjęciami poglądowymi. 
Warunki w magazynach są uwspólnione dla obiektów w nich przechowy-
wanych. Stosowaną praktyką jest ograniczenie ruchu muzealiów, ponieważ 
właśnie często transport związany z wypożyczeniami powoduje uszkodze-
nia (pękanie, kruszenie, odłamanie fragmentów). Eksponaty prezentowane 
na wystawach stałych i czasowych, z reguły wybierane są także pod kątem 
walorów estetycznych oraz stabilności i zwartości całości.

Do innych działań związanych z konserwacją pieczywa należy zabez-
pieczenie przed insektami (molami spożywczymi) poprzez środki od-
straszające oraz usuwanie skutków wyrządzonych przez owady żerujące 

 10 Dziękuję za konsultacje prof. Bogumile Roubie z Katedry Konserwacji — Restauracji Ma-
larstwa i Rzeźby Polichromowanej, prof. Monice Jadzińskiej z Wydziału Konserwacji i Re-
stauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także kolegom i koleżan-
kom z muzeum: Hannie Łopatyńskiej, Ewie Martin-Sobeckiej i Grażynie Szelągowskiej 
z Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Karolinie 
Pachli-Wojciechowskiej oraz Działowi Konserwacji z Muzeum Etnograficznego im. Sewe-
ryna Udzieli w Krakowie, dr inż. Annie Grześkowiak-Przyweckiej i Paulinie Kryg z Narodo-
wego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Alicji Mironiuk-

-Nikolskiej oraz Działowi Konserwacji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. 
Autorka w czasie swojej pracy zawodowej w Dziale Historii Toruńskiego Piernikarstwa 
Muzeum Toruńskiego Piernika — oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu, współpraco-
wała nad gromadzonymi piernikami toruńskimi z pracownikami Działu Konserwacji — 
Aliną Targowską, Katarzyną Łukawską, Krystyną Noworytą-Przystał i Ewą Brewką. Gro-
madzone wypieki nie były wpisywane do inwentarza, natomiast po zaatakowaniu przez 
insekty były poddawane procesowi wymrażania. Krzysztof Lewandowski — obecny pra-
cownik Działu dodaje, że pierniki po wymrożeniu ponownie podpiekano. Zdarzało się też, 
że ubytki uzupełniano także ciastem.
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na zabytkach. Niekiedy pieczywo zainfekowane przez larwy poddaje się 
zabiegom wytrucia poprzez zagazowanie, dezynsekcję lub wymrażanie. 
Pieczywo często ma otworki — są to dawne ślady po zaatakowaniu przez 
owady. Ubytki czasem wypełnione są pianką poliuretanową. Pierniki by-
wają także zaatakowane przez pleśnie. Konserwacja tego typu obiektów jest 
trudna i stanowi wyzwanie, tym bardziej, że jak już wspomniano brakuje 
opracowań związanych z tą tematyką.

Pierniki toruńskie wpisywane do inwentarzy w latach 20. a potem 50. 
i 60. XX w., dzisiaj po blisko 100 latach są w różnym stopniu zachowane. 
Z biegiem czasu te wrażliwe zabytki ulegały destrukcji, nawet niezależnie 
od opisanych wyżej czynników zewnętrznych. Procedura wykreślenia 
muzealiów z inwentarzy muzealnych jest skomplikowana, stąd obecnie 
muzea w Polsce wypracowały praktykę niewpisywania doń obiektów 
zrobionych z nietrwałych materiałów o charakterze spożywczym. Ewi-
dencjonuje się je w tzw. inwentarzach pomocniczych, często wykonując 
dokumentację fotograficzną, w miarę możliwości uzupełniając zbiory 
o kolejne nabytki wytwarzane przez te same pracownie piernikarskie (o 
ile jeszcze funkcjonują).

Prezentowanie eksponatów zrobionych z materiałów spożywczych jest 
wyzwaniem. W muzeach zabronione jest wnoszenie i konsumowanie pro-
duktów żywnościowych, co określają regulaminy zwiedzania [Fic-Lazo 
2015: 32]. Wynika to z troski o zabezpieczenie zbiorów, w szczególności 
przed insektami. Niemniej w kolekcjach muzealnych znajdujemy obiekty, 
które wcześniej miały przeznaczenie konsumpcyjne. Zabytki powstałe 
z materiałów spożywczych i organicznych, są podwójnym wyzwaniem dla 
opiekunów kolekcji. Z jednej strony mogą stanowić zagrożenie, ze względu 
na materiał z którego powstały, z drugiej jako wpisane do muzealnego 
inwentarza stają się dobrem kultury, prawnie chronionym. To swoiste 
napięcie między pierwotną, często częściowo, konsumpcyjną funkcją 
a jego nabytą rolą muzealium nie tylko nie umniejsza jego atrakcyjności, 
ale powoduje wręcz wzrost zainteresowania. Goście muzealni szukając 
w muzeach autentyczności i oryginalności, zostają zaskoczeni kontaktem 
z obiektem, który według doświadczenia codzienności powinien ulec szybkiej 
destrukcji, a w tym przypadku został zachowany. W kontekście rosnącej 
fali zainteresowań turystyką kulinarnej oraz regionalnym dziedzictwem 
kulinarnym to muzeum jest gwarantem autentyczności prezentowanych 
zbiorów [Woźniczko, Orłowski 2017: 186].
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Kolekcje toruńskich pierników figuralnych.  
Prezentacja i charakterystyka

Pierniki figuralne, inaczej zwane piernikami ozdobnymi lub historycz-
nymi, kształtowano w Toruniu za pomocą drewnianych a z czasem także 
metalowych form11. Pełniły funkcje estetyczne, dekoracyjne, bywały ma-
lowane, złocone. Efemeryczny charakter wypieków sprawił, że do naszych 
czasów dotrwało niewiele artefaktów zrobionych z ciasta. O tym jak wy-
glądały toruńskie pierniki w XVII, XVIII i XIX w. wiemy właściwie dzięki 
zachowanym w zbiorach muzealnych formom piernikarskim. Pierwsze 
fotografie przedstawiające wypieki figuralne z Grodu Kopernika pocho-
dzą z początku XX w. Poprzez określenie „toruńskie pierniki figuralne” 
rozumieć należy ozdobne wypieki, ukształtowane z ciasta piernikowego 
za pomocą drewnianych i metalowych form. Zarówno formy, jak i masa 
piernikarska, pochodzić powinny z fabryk zlokalizowanych w Toruniu. 
Pieczywo takie wypiekały fabryki Gustawa Weesego, Herrmanna Thomasa, 
Jana Ruchniewicza12. Obecnie toruńskie pierniki figuralne wypiekane są 
nadal w Fabryce Cukierniczej „Kopernik” SA.

Obserwowany w pierwszym dwudziestoleciu XXI w. wzrost zaintereso-
wania odradzającymi się lokalnymi tradycjami związanymi z piernikami, 
nie tylko w Toruniu, ale i na Śląsku i w innych regionach oraz rozwój 
badawczy nad problematyka piernikarstwa w Polsce13, dały impuls do 
poszukiwania w zasobach muzealnych materialnych śladów popularności 
korzennych wypieków. Wynik kwerendy przyniósł ciekawe spostrzeżenia 

 11 Płaskorzeźby wykonywano za pomocą reliefu wklęsłego. Wraz z rozwojem przemysłu 
piernikarskiego, przy produkcji pierników zaczęto stosować formy metalowe. W okresie 
przejściowym drewniane formy obijano blachą. Obecnie używane są także formy z two-
rzyw sztucznych. Nadal jednak zamawiane są formy drewniane. Współczesnymi wyko-
nawcami drewnianych klocków piernikarskich są m.in. twórcy ludowi Zygmunt Kędzier-
ski i Danuta Sroka, artyści rzeźbiarze dr Stanisław Kośmiński, rzemieślnicy i snycerze 
amatorzy Andrzej Pietrzak, Tadeusz Makowski, Beata Pranke-Zdziebło oraz mistrz snycer-
ski z Czech Oldřich Kvapil i jego uczeń Tomasz Karamon.
 12 W zbiorach muzealnych nie zachowały się pierniki z polskiej fabryki Jana Ruchniewi-
cza. Wspomina o nich w swoim artykule Stanisław Dąbrowski oraz wzmianki prasowe. 
 13 W ostatnich latach Anna Rumińska, antropolożka i liderka convivium Slow Food Dolny 
Śląsk zaproponowała termin „piperatologia” — jako nazwę subdyscypliny wiedzy na temat 
piernikarstwa i pierników, analogicznie badacze zajmujący się tą dziedziną określani byli-
by jako piperatolodzy i piperatolożki. Terminologia ta staje się coraz bardziej popularna. 
Szersze objaśnienie rozumienia terminu, badaczka zawarła w opracowaniu „Antropologia 
piernika. Compendium piperatologiczne” z 2020 roku. Kompendium można zamówić onli-
ne. Planowane jest wydanie naukowe. http://slowfooddolnyslask.org/woj-dla-dzieci/artys-
tyczny-warsztat-piernikarski-slow-food-na-726-lecie-dolnoslaskiego-piernikarstwa/ data 
odczytu: 3.06.2020.

http://slowfooddolnyslask.org/woj-dla-dzieci/artystyczny-warsztat-piernikarski-slow-food-na-726-leci
http://slowfooddolnyslask.org/woj-dla-dzieci/artystyczny-warsztat-piernikarski-slow-food-na-726-leci
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dotyczące toruńskich pierników, które znalazły się w zbiorach muzeów 
w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, a nawet w Londynie i Chicago.

Pierniki w zbiorach w Krakowie

Najwcześniejsze ślady pozyskiwania toruńskich pierników do kolekcji 
związane jest z obecnym Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie14. W artykule pt.: Pierniki toruńskie z 1925 r. czytamy: 

Tradycje dawnego przemysłu piernikarskiego, przechowują jeszcze 
dwie stare firmy w Toruniu: Weesego i Tomasa, które przechowały 
dotychczas stare formy do wyrabiania pierników z XVII i XVIII w. 
i dzięki zabiegom p. Stanisława Dąbrowskiego udało się uzyskać 
do Muzeum etnograficznego w Krakowie na tych dawnych formach 
wyrobionych kilkadziesiąt pierników. Można tu podziwiać bardzo 
staranne, prawie artystyczne wykonanie form w drzewie, w których 
wygniecione pierniki mają podobieństwo płaskorzeźb rżniętych 
w drzewie lub kamieniu [Udziela 1925: 20]. 

Artykuł ilustrowany jest czterema piernikami toruńskimi przedstawiającymi 
pary królewskie: Zygmunta III Wazy z żoną Konstancją oraz Władysława 
IV Wazy z żoną Cecylią Renatą15. W artykule Udzieli wspomniana jest rola 
wspominanego Stanisława Dąbrowskiego w pozyskiwaniu pierników do 
zbiorów. On sam pisał: „Reprodukowane odciski pierników w cieście oraz 
niektóre inne zostały ofiarowane przez firmy G. Weesego i H. Thomasa 
Muzeum etnograficznemu na Wawelu w Krakowie i tam się znajdują” [Dą-
browski 1926: 287]. Warto dodać, że fotografie umieszczone w publikacji 
Dawne pierniki toruńskie z 1926 r. wykonane zostały w zakładzie repro-
dukcji fototechnicznej Stanisława Welanyka w Krakowie i przedstawiają 
pierniki pozyskane do krakowskiej kolekcji. Są to jedne z najstarszych 
fotografii odcisków toruńskich pierników figuralnych16.

 14 W zachowanym w archiwum krakowskiego muzeum fragmencie artykułu Jerzego Do-
brzyckiego [1925]: czytamy: „Muzeum Etnograficzne na Wawelu może rok ubiegły zaliczyć 
do szczęśliwych. Zbiory muzealne poszerzyły się w tym czasie znakomicie […]. Do ciekaw-
szych okazów należy też kolekcja pierników toruńskich, wypieczonych dla Muzeum przez 
dwie firmy w Toruniu, w formach z 17 wieku. Pierniki te przedstawiają ówczesnych kró-
lów i królowe polskie we wspaniałych strojach, dalej sceny biblijne, postacie świętych, ry-
cerzy itd.”. 
 15 W podpisie ilustracji pierników nastąpiły błędy. Omyłkowo zidentyfikowano pary. Wizerun-
ki Zygmunta III i Konstancji podpisano jako Władysława IV i Cecylii Renaty. Zob. tamże: s. 21. 
 16 Do najstarszych należy piernik przedstawiający Zygmunta III Wazę i podpisany „nie-
miecki cesarz” jako element germanizacji, Sonntag Zeitung 1904, archiwum Działu Historii 
Toruńskiego Piernikarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu.
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Il. 2. Piernik toruński król Zygmunt III 
Waza 1925 r., Toruń, firma Gustav Weese, 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie, nr inw. 4501/MEK,  
(Fot. MEK)

Il. 3. Piernik toruński królowa 
Konstancja, 1925 r., Toruń, firma 
Gustav Weese, Muzeum Etnograficzne 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 
nr inw. 4502/MEK, (Fot. MEK)

Przekazane w 1925 r. do Krakowa pierniki, zostały wpisane z do inwen-
tarza w 1928 r.. Pierniki były eksponowane w tzw. „refektarzu” w budynku 
dawnego seminarium na Wawelu. W artykule z 1927 r. czytamy: „W 3 salach 
parterowych znajdujemy najpiękniejsze zbiory. W dawnym refektarzu 
znajdują się przepiękne hafty, stroje, drzeworyty ludowe, rzeźby ludowe 
[…] oraz ciekawy zbiór pierników toruńskich, wykonanych w XVII w. […]; 
wspaniały jest piernik z firmy H. Thomas w Toruniu z roku 1637, przedsta-
wiający królową polską Cecylię Renatę, żonę Władysława IV” Wargowski 
1927: 7]. Seweryn Udziela [1927] opublikował także inny artykuł pt.: Pier-
niki w Polsce, w którym opisywał toruńskie wypieki. Tekst był ilustrowany 
zdjęciami 26 pierników.
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Obecnie zespół liczy 42 pierniki17. 34 pochodzą z ok. 1925 r. — z pierwszego 
przekazu w 1925 r., wpis do inwentarza z 1928 r. Siedem pochodzi ze zbio-
rów Rapperswilu z ok. 1930 r., wpisane do inwentarza w 1953 r. Jeden został 
podarowany przez licealistów z Torunia w 1961 r.. Pierniki z kolekcji zostały 
wypożyczone na wystawę czasową do Torunia w 1954 r. i włączone do kata-
logu autorstwa Janiny Kruszelnickiej [1956].

 17 Dziękuję Pani Karolinie Pachli-Wojciechowskiej oraz Panu Janowi Tomaszewskiemu 
z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie za konsultacje podczas kwe-
rendy.

Il. 4. Piernik toruński Chorąży, Toruń, firma Gustav Weese, lata 20-30te XX w., z niezachowanej formy 
piernikarskiej, przekazane z Muzeum w Rapperswilu, ślady polichromii, Muzeum Etnograficzne 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, polichromia, nr inw. 15442/MEK, (Fot. MEK)
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Motywami występującymi są: Król Zygmunt III, Królowa Konstancja, 
Król Władysław IV, Królowa Cecylia Renata, Katarzynka, Trębacz na ko-
niu, Saneczki z trzema gęsiami, Hołd Trzech Króli (2), Archanioł Michał, 
Alegoria Miłości Chrześcijańskiej (2), Alegoria Roztropności, Popiersie 
Tadeusza Kościuszki, Święty Jerzy na koniu (2), Dama przy kołowrotku — 
Prządka (2), Kogut niosący na grzbiecie zwierzę grające na dudach, Scena 
humorystyczna pod drzewem (2), Tambour-major, Dzik, Rękawiczki, Dama 
(4), Dama jako pasterka, Dama tańcząca, Huzar na koniu (3), Rzeźnik z wo-
łem (2), Jelonek (2), Chorąży, Syrena, Kawaler z fajką, Kawaler z mieczem, 
Rycerz, Mikołaj Kopernik. Część wizerunków pierników jest zdigitalizo-
wana i udostępniona w repozytorium cyfrowym18. Na stronie muzeum 
rozbudowaną informację posiada toruńska katarzynka19.

Pierniki w zbiorach w Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Pierniki toruńskie znajdowały się w tzw. drugim Muzeum — Muzeum 
Polski Współczesnej 1936–1952 w Rapperswilu. Po jego likwidacji w 1952 r., 
zbiory zostały wywiezione do Polski i trafiły do Muzeum w Łowiczu i in-
nych muzeów w Polsce20. Pierniki te noszą ślady zachowanej polichromii 
i złoceń. Zostały wyciśnięte w toruńskich klockach piernikarskich na 
pewno przed 1939 r. Świadczy o tym fakt, że niektóre z form użytych do 
pierników zaginęły w czasie II wojny światowej. Przetrwały same wypieki. 
O proweniencji rapperswilskiej wspomina Janina Kruszelnicka [1956: 8]21.

Pierniki w zbiorach w Poznaniu

Muzeum Etnograficzne — oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 
w swoich zbiorach gromadzi zespół 8 pierników toruńskich o kolejnych 

 18 O problematyce korzystania z Internetu wspominam w artykule Narzędzia cyfrowe do 
badań nad dziejami piernikarstwa (w druku). Odnośnie rozpoznania ikonograficznego po-
szczególnych pierników, w artykule podano nazwy używane w muzeach. Czasami to samo 
przedstawienie jest w danych instytucjach inaczej określane. W niniejszym opracowaniu, 
ze względu na ograniczenia związane z objętością, nie podjęto ujednolicenia przedstawień. 
Zagadnienie to rozwijam w przygotowywanej rozprawie.
 19 https://etnomuzeum.eu/zbiory/piernik-torunski-katarzynka, data odczytu: 3.06.2020 — 
opracowanie Karolina Pachla-Wojciechowska, z którą miałam przyjemność współpraco-
wać przy konsultacji obiektu. 
 20 Konsultacje przeprowadzone z Robertem Pawłowskim Kierownikiem Archiwum Mu-
zeum w Rapperswilu. Dokumenty oraz ówczesny inwentarz muzealny znajduje się w Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie.
 21 W katalogu badaczka przywołuje zbiory pierników z muzeów w Krakowie, Łodzi i Po-
znaniu, s. 74–78, s. 84–85. 

 https://etnomuzeum.eu/zbiory/piernik-torunski-katarzynka


72 Anna Kornelia Jędrzejewska

sygnaturach od E-919 do E-92622. Obiekty wpłynęły do zbiorów na mocy 
protokołu z 8 maja 1953 r. Na kartach znajduje się informacja: „Ze zbiorów 
rapperswilskich”. Datowane są na ok. 1930 r. Pierniki przedstawiają: pie-
częć majestatyczną króla Władysława IV Wazy, świętego Jerzego, Matkę 
Bożą z Dzieciątkiem (lub Damę z dzieckiem), Kawalera z fajką (błędnie 
interpretowanego jako trębacza), Żołnierza grający na piszczałce (flecie), 
Żołnierza szwedzkiego (kawalera z mieczem), Damę, Saneczki z gąskami. 
Na piernikach zachowane są ślady polichromii i złoceń. Pierniki były 
udostępnione jedynie na wystawie toruńskiej w 1954 i 55 r. [Kruszelnicka 
1956: 8, 74–78, 84–85].

 22 Za konsultacje dziękuję Pani Anecie Skibińskiej — kierownikowi Muzeum Etnograficz-
nego w Poznaniu — oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Il. 5. Piernik toruński św. Jerzy — awers, Toruń, firma Gustav Weese, lata 20-30te XX w., przekazane 
z Muzeum w Rapperswilu, Muzeum Etnograficzne — oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
nr inw. E 920, (Fot. Muzeum Narodowe w Poznaniu)
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Pierniki w zbiorach w Łodzi

Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Łodzi23 gromadzi w kolekcji 
również zespół ośmiu pierników MAEŁ-E-VIII-699-706 pochodzących tak-
że, jak informuje wpis na kartach zabytków, „Ze zbiorów w Rapperswilu”. 
Zostały wpisane do inwentarza w 1953 r. Pierniki powstały przed 1939 r., 
o czym może świadczyć analogia z piernikami ze zbiorów poznańskich 
oraz wyciśnięte wzory z zaginionych w czasie zawieruchy wojennej form. 
Pierniki przedstawiają: Niewiastę (Cecylia Renata)24, Damę, Dobosza, Ka-
walera z pieskiem, Koguta ze zwierzęciem grającym na kobzie, Archanioła 
Michała, Kawalera z mieczem, Rycerza w stroju antykizującym.

 23 Za pomoc w kwerendzie dziękuję Pani dr Barbarze Chlebowskiej oraz Piotrowi i Agacie 
Burchardtom.
 24 Obiekt określony w karcie jako „Piernik — niewiasta z XVII wieku, w czasie kwerendy 
zidentyfikowałam jako piernik królewski przedstawiający Cecylię Renatę.

Il. 6. Piernik toruński św. Jerzy — rewers, Toruń, firma Gustav Weese, lata 20-30te XX w., przekazane 
z Muzeum w Rapperswilu, Muzeum Etnograficzne — oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
nr inw. E 920, (Fot. Muzeum Narodowe w Poznaniu)
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Il. 7. Piernik toruński Dama, firma Gustav Weese, lata 20-30te XX w., z niezachowanej formy 
piernikarskiej, przekazane z Muzeum w Rapperswilu, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi, nr inw. MAEŁ/E/VIII/700, (Fot. Anna Kornelia Jędrzejewska)
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Pierniki w zbiorach w Chicago

30 kwietnia w 1939 r. otwarto w Nowym Jorku Wystawę Światową. Polski 
pawilon wystawy udostępniono 3 dni później. W katalogu prezentującym 
polską ekspozycję — w dziale C — „rzemiosło artystyczne”25 odnajdujemy 
informację o umieszczonych na wystawie 36 piernikach toruńskich, do 
których polichromię wykonał Witold Ulanowski26. W opisie czytamy, że 
tradycje polskiego rękodzieła są podtrzymywane przez twórców toruń-
skich pierników, którzy nadal w swoich wypiekach zachowują barokowe 
wzornictwo z XVII i XVIII w. Drewniane formy prezentują drobiazgowość 
i dokładność snycerki. Natomiast toruńskie pierniki przechowują wspo-
mnienie dawnego tradycyjnego polskiego rzemiosła wspieranego przez 
zamożne mieszczaństwo27. 

Po wybuchu II wojny światowej, dekoracyjne wypieki pozostały w Stanach 
Zjednoczonych i w 1941 r. zostały włączone do kolekcji Muzeum Polskiego 
w Chicago. Toruńskie pierniki przechowywane w zbiorach Muzeum tworzą 
obecnie zespół 11 obiektów. Pierwotnie było ich więcej. Osiem z nich ma na 
odwrociu zapisaną obszerną informację — numer, nazwę oraz określenie 
pochodzenia: „Wyrób firmy G. Weese — Toruń” a także wzmiankę o autor-
stwie malunku: „polichromował W. Ulanowski, Warszawa”. Upewnia to 
w datowaniu obiektów przed 1939 r. Pierniki toruńskie są prezentowane 
na wystawie stałej oraz prezentowane online28. Zespół ten wyróżnia nie-
zwykle starannie opracowana polichromia. Pierniki pomalowano i po-

 25 Official catalogue of the Polish Pavilion at World’s Fair in New York, Warsaw 1939, https://
polona.pl/item/official-catalogue-of-the-polish-pavilion-at-the-world-s-fair-in-new-york-
1939,NDYxMjI5NDM/249/#info:search:Gingerbread, np. s.215, s. 234, data odczytu: 12.07.2020; 
Poland in the World of Tommorow the Polish Pavilion „New York World’s Fair”, wn., 1939. 
Dziękuję Pani Julicie Siegel — kustoszowi i kuratorowi zbiorów Muzeum Polskiego w Chi-
cago, Polish Museum of America za przekazane informacje.https://polona.pl/item/po 
land-in-the-world-of-tomorrow-the-polish-pavilion-new-york-world-s-fair,NzUwMDExMzc
/0/#info:metadata, data odczytu: 12.07.2020.
 26 Karta 234. Numery od 263 do 298. Osobno zaznaczony był wykonany z ciasta pierniko-
wego statek jako nr 299 (37 piernik), w: Official catalogue of the Polish Pavilion at World’s 
Fair in New York, Warsaw 1939.
 27 Karta 215. Informację o trwałości wzorów XVII i XVIII-wiecznych w piernikarstwie to-
ruńskim podkreślono także w innym katalogu do wystawy, na stornie 13. Zob.: Poland 
in the World of Tommorow the Polish Pavilion „New York World’s Fair”, wn., 1939; https://
polona.pl/item/poland-in-the-world-of-tomorrow-the-polish-pavilion-new-york-world-s-fai
r,NzUwMDExMzc/0/#info:metadata, data odczytu: 12.07.2020. 
 28 Obiekty są dostępne w kolekcji online muzeum.: https://polishmuseum.pastperfecto 
nline.com/search?utf8=%E2%9C%93&search_criteria=gingerbread&searchButton=Search, 
data odczytu: 03.06.2020. O piernikach toruńskich wspomina artykuł: https://www.po 
lishmuseumofamerica.org/pieces-of-poland-in-its-2nd-capital/ data odczytu: 03.06.2020.

 https://polona.pl/item/official-catalogue-of-the-polish-pavilion-at-the-world-s-fair-in-new-york-19
 https://polona.pl/item/official-catalogue-of-the-polish-pavilion-at-the-world-s-fair-in-new-york-19
 https://polona.pl/item/official-catalogue-of-the-polish-pavilion-at-the-world-s-fair-in-new-york-19
https://polona.pl/item/poland-in-the-world-of-tomorrow-the-polish-pavilion-new-york-world-s-fair,NzU
https://polona.pl/item/poland-in-the-world-of-tomorrow-the-polish-pavilion-new-york-world-s-fair,NzU
https://polona.pl/item/poland-in-the-world-of-tomorrow-the-polish-pavilion-new-york-world-s-fair,NzU
https://polona.pl/item/poland-in-the-world-of-tomorrow-the-polish-pavilion-new-york-world-s-fair,NzU
https://polona.pl/item/poland-in-the-world-of-tomorrow-the-polish-pavilion-new-york-world-s-fair,NzU
https://polona.pl/item/poland-in-the-world-of-tomorrow-the-polish-pavilion-new-york-world-s-fair,NzU
https://polishmuseum.pastperfectonline.com/search?utf8=%E2%9C%93&search_criteria=gingerbread&searchB
https://polishmuseum.pastperfectonline.com/search?utf8=%E2%9C%93&search_criteria=gingerbread&searchB
https://www.polishmuseumofamerica.org/pieces-of-poland-in-its-2nd-capital/
https://www.polishmuseumofamerica.org/pieces-of-poland-in-its-2nd-capital/
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Il. 8. Piernik toruński Syrena — awers, 
z niezachowanej formy piernikarskiej, Toruń, 
firma Gustav Weese, przed 1938, polichromia 
Witold Ulanowski, Muzeum Polskie 
w Ameryce w Chicago, nr inw. 2018.004.0093, 
fot.: https://polishmuseum.pastperfectonline.
com/webobject/985EE9CC-CD00-4B51 

-ABB1-583228000849

Il. 9. Piernik toruński Syrena — rewers, z niezachowanej formy piernikarskiej, Toruń, firma 
Gustav Weese, przed 1938, polichromia Witold Ulanowski, zachowana inskrypcja, Muzeum Polskie 
w Ameryce w Chicago, nr inw. 2018.004.0093, fot.: https://polishmuseum.pastperfectonline.com/
webobject/985EE9CC-CD00-4B51-ABB1-583228000849

https://polishmuseum.pastperfectonline.com/webobject/985EE9CC-CD00-4B51-ABB1-583228000849
https://polishmuseum.pastperfectonline.com/webobject/985EE9CC-CD00-4B51-ABB1-583228000849
https://polishmuseum.pastperfectonline.com/webobject/985EE9CC-CD00-4B51-ABB1-583228000849
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kryto złotem. Doczepiono także zawieszki. Obiekty są starannie opisane. 
Malunek nawiązywał do tradycji złocenia pierników, z którą spotykamy 
się w źródłach literackich, jak i wzmiankach archiwalnych. Pierniki przed-
stawiają: Hołd Trzech Króli, Scenę humorystyczną pod drzewem, Damę 
jako pasterkę, Syrenę, Saneczki z gąskami, Świętego Mikołaja, Mężczyznę 
z mieczem, Damę z kądzielą, Statek. Na wystawie ponadto pokazywane są 
inne wyroby toruńskie z późniejszego okresu (2 sztuki) przedstawiające 
karetę i wizerunek Cecylii Renaty.

Il. 10. Piernik toruński Hołd Trzech Króli, Toruń, firma Gustav Weese, przed 1938, polichromia Witold 
Ulanowski, Muzeum Polskie w Ameryce w Chicago, nr inw. 2018.004.0094, fot.: https://polishmuseum.
pastperfectonline.com/webobject/9A81A05F-E96F-4CC2-AE22-463471383005

https://polishmuseum.pastperfectonline.com/webobject/9A81A05F-E96F-4CC2-AE22-463471383005
https://polishmuseum.pastperfectonline.com/webobject/9A81A05F-E96F-4CC2-AE22-463471383005
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Pierniki w zbiorach w Londynie

W Muzeum Hornimana w Londynie znajduję się jeden toruński piernik, 
przedstawiający prządkę29. Piernik ten trafił do zbiorów w 1963 r. Zaku-
piony został przez kuratora muzeum Otto Williama Samsona, podczas 
wizyty w Polsce. W tym samym czasie nabył także kolekcję etnograficzną 
dotyczącą Polski, przygotowaną przez ówczesne Muzeum Kultury i Sztuki 
Ludowej w Warszawie30. W uzasadnieniu funkcji piernika toruńskiego jest 
opis mówiący o prezentowaniu tego typu pierników jako daru od rodzica 
chrzestnego dla dziecka. Etykieta umieszczona przy obiekcie informuje 
o pochodzeniu z okolic Krakowa, Małopolski31. Jest to błędne określenie. 
Piernik pochodzi z formy toruńskiej znajdującej się pierwotnie w zasobach 
fabryki Herrmanna Thomasa, a potem przekazanej do Muzeum Okręgowe-
go w Toruniu. Warto dodać, że w 1963 r. kiedy Otto W. Samson odwiedzał 
Polskę, trwał jubileusz 200-lecia toruńskiej fabryki „Kopernik”, będącej 
najstarszą firmą cukierniczą w Polsce. W Toruniu zorganizowano wów-
czas okolicznościową wystawę [Jędrzejewska 2020: 212 fot.02], a nakładem 
Biura Wydawniczego „Ruch” ukazała się seria pocztówek przedstawiająca 
pierniki toruńskie zaprojektowana przez jednego z wybitnych artystów 
grafików — Zbigniewa Rychlickiego..

 29 Sygnatura 20.11.63/94. 
 30 https://www.horniman.ac.uk/object/authority/agent-4519, data odczytu: 3.06.2020.
 31 https://www.horniman.ac.uk/object/20.11.63/94, data odczytu: 03.06.2020.

Il. 11. Piernik toruński Prządka, Toruń, 
piernik wypieczony ok. 1963 r., w fabryce 
pierników, pierwowzór forma drewniana 
w zbiorach MOT S/767, formy mosiężna 
i aluminiowa w zbiorach Fabryki 
Cukierniczej „Kopernik”, Muzeum 
Hornimana w Londynie, nr inw. 
20.11.63/94, fot.: https://www.horniman.
ac.uk/object/20.11.63/94

https://www.horniman.ac.uk/object/authority/agent-4519
https://www.horniman.ac.uk/object/20.11.63/94
https://www.horniman.ac.uk/object/20.11.63/94
https://www.horniman.ac.uk/object/20.11.63/94
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Pierniki w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

Zdziwieniem może napawać brak przedwojennych pierników we współ-
czesnych toruńskich zbiorach muzealnych. Niemniej były gromadzone 
i przechowywane w muzeum miejskim jeszcze w okresie przedwojennym, 
o czym świadczą zapisy w inwentarzu muzealnym przechowywanym 
w archiwum. Pod hasłem: „Holzformen — Honigkuchen” czytamy, że 
w gablocie znajdowało się 9 sztuk wypieczonych pierników32. Nie wiemy 
czy chodziło o pierniki toruńskie, czy może te wypieczone z form pocho-
dzących z innych ośrodków piernikarskich, a zgromadzonych w muzeum 
i kojarzonych często błędnie, z toruńską sztuką snycerską33. Niemniej 
domyślamy się, że chodziło o pierniki figuralne. Prawdopodobnie czas II 
wojny światowej spowodował rozproszenie zbioru.

Obecnie w Muzeum Okręgowym najstarszymi piernikami są te powstałe 
w ostatniej ćwierci XX w. i zgromadzone w latach 70. XX w. przez starszego 
kustosza Janinę Mazurkiewicz w Muzeum Mikołaja Kopernika. Od 2012 r. 
wypieki są systematycznie przekazywane do powstałego w tym samym 
czasie Działu Historii Toruńskiego Piernikarstwa Muzeum Okręgowego 
w Toruniu34. Do tego zbioru trafiają zabytkowe egzemplarze ofiarowane 
przez mieszkańców miasta i turystów. W trakcie pracy nad uzupełnieniem 
kolekcji, kuratorki wspomnianego działu miały okazję spotkać się m.in. 
Ryszardem Mirowskim, twórcą formy piernikarskiej35 z której wypieczono 
pierniki dla papieża Jana Pawła II w 1999 r. Ku zaskoczeniu, autor nie tylko 
podzielił się wiedzą o powstaniu formy, ale także przekazał do zbiorów 
zachowany kilkunastoletni pamiątkowy piernik. Pracownicy toruńskiego 
Muzeum Okręgowego nie wpisują pieczywa do inwentarza muzealnego, 
ale ewidencjonują w księgach pomocniczych. Obiekty objęte są opieką, 
a także omawianym już zabiegom konserwatorskim. 

W kolekcji muzealnej znajdują się również przedstawienia toruńskich 
pierników wykonane z innych materiałów niż ciasto (gips, wosk, ceramika). 

 32 APT, AmT, sygn.. E 838, Inwentarz Muzeum Miejskiego w Toruniu. Na stronie nr 49 
w dziale: „Holzformen — Honigkuchen”. Pod numerem 41 zapisano „Honigkuchen, gebac-
ken, 9 Stück.”. Pierniki wyeksponowano w gablocie: „Schaukasten Nr. 5.”.
 33 Być może samo ciasto, którego użyto do ukształtowania wypieków pochodziło z toruń-
skich fabryk?
 34 Obok zbioru pierników, w Muzeum Mikołaja Kopernika (obecnie Dział Domu Mikołaja 
Kopernika) zbierano opakowania po piernikach toruńskich z logiem Fabryki, na którym 
znajduje się Mikołaj Kopernik. Zarówno pierniki jak i opakowania przekazano do Działu 
Historii Toruńskiego Piernikarstwa w latach 2012–2017.
 35 Forma powstała na zamówienie Fabryki Cukierniczej „Kopernik” SA.



80 Anna Kornelia Jędrzejewska

W okresie międzywojennym w Toruniu wykonywano gipsowe odlewy z form 
przedstawiające toruńskie pierniki. Były one malowane i funkcjonowały 
jako pamiątka oraz towar eksportowy [Mikulska-Wernerowicz, Lewan-
dowski 2020: 77]. Estetyczne walory pierników figuralnych zainspirowały 
artystów pracujących w Spółdzielni Artystycznej „Rzut”. Popularnością 
cieszyły się wykonywane przez nich ceramiczne odbitki przedstawiające 
toruńskie wypieki. Nabywano je jako pamiątkę, prezent lub dekorację. Był 
to charakterystyczny element wyposażenia toruńskich domów i wnętrz 
publicznych [Kluczwajd 2002: 10, 26, 33, 41, 57, 60–61]. 

Wystawy z udziałem pierników toruńskich

Pierniki wypieczone z ciasta z fabryki Gustawa Weese uzupełniały wystawy 
stałe i czasowe. Wspomniano o ekspozycji stałej w Muzeum Etnograficznym 
w Krakowie. Również w Toruniu pierniki pojawiały się na wystawach. Naj-
wcześniejszym, potwierdzonym przykładem sposobu prezentacji zbioru 
muzealnego form z odbitkami z ciasta, znajdujemy na ekspozycji czasowej 

„Thorner Kunsthandwerk”, która miała miejsce w dniach 09.08–29.11.1941 
w ówczesnym Muzeum Miejskim. Zachowała się dokumentacja fotograficz-
na autorstwa Kurta Grimma. W gablotach, pod szkłem oraz na ścianach 
zawieszono drewniane formy piernikarskie oraz podmalowane wypieki. Na 
jednym zdjęciu jest czytelny podpis na którym umieszczono informację o tym, 
że prezentowane pierniki zostały wypieczone przez firmę Weese36.

W okresie powojennym w Muzeum Okręgowym w Toruniu, na wystawach 
stałych dotyczących toruńskiego rzemiosła artystycznego, prezentowano 
formy piernikarskie wraz z ich odciskami powstałymi z gipsu lub ciasta. 
Dokumentują to zdjęcia Alojzego Czarneckiego z 1947 i 1956 r.37. 28 listopada 
1954 r. otwarto wystawę czasową Pierniki toruńskie. Znane jest zdjęcie pre-
zentujące odlewy gipsowe38 oraz opis ekspozycji wspominający o sposobie 
prezentacji obiektów muzealnych, w tym tych powstałych z ciasta:

 36 Zdjęcie A. 1014, autor: Kurt Grimm, 1941 r. — zdjęcie wystawy czasowej. Na fotografii wi-
doczne są formy oraz pierniki z nich wypieczone powieszone obok. Poniżej czytelna infor-
macja: „Die hier augestellten Honiguchen wurden von der Firma Weese — Thorn herge-
stellt”, zob.:Mierzejewska, Załuska, Markowska 2018: 121, 290; Jędrzejewska 2018b: 208, 213.
 37 Wystawa Toruńskie rzemiosło artystyczne, 27 III 1956 r., fot. A. Czarnecki, ze zbiorów 
Archiwum Muzeum Okręgowego w Toruniu; Wystawa Toruńskie rzemiosło artystyczne 
XVII–XIX, 17 VII 1947 r., fot. A. Czarnecki, ze zbiorów Archiwum Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, obie reprodukowane w: Jędrzejewska 2018b: 213–214, il. 5 i 6.
 38 Pierniki toruńskie, 1955 r., fot. A. Czarnecki, ze zbiorów Archiwum Muzeum Okręgowe-
go w Toruniu, zob. Jędrzejewska 2018b: 210.
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Il. 12. Fotografia pierników, wypieczonych z toruńskiego ciasta w Fabryce Weese i eksponowanych na 
wystawie „Toruńskie rzemiosło artystyczne” w Muzeum Miejskim w Toruniu. Kształty uformowano 
z klocków z Nowego Dworu Gdańskiego i Pasłęka włączonych do kolekcji Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, wrzesień 1941, fot. Kurt Grimm, A.1020, wł. Muzeum Okręgowe w Toruniu

Osobny problem stanowiło przedstawienie pierników toruńskich 
na tle materiału porównawczego z innych ośrodków polskich i za-
granicznych. […] Wystawę umieszczono w Sali I piętra zachodniego 
skrzydła. Formy piernikowe, odlewy gipsowe z form i wypieki z ciasta 
eksponowano w wiszących witrynach wyłożonych jutą w kolorze 
złocistym, doskonale podkreślającym plastykę brązowych form i wy-
pieków z ciasta [Załęska 1962: 45–46].

4 czerwca 1978 r. w Piwnicy gdańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu 
odbyła się wystawa pt.: Pierniki w dawnej Polsce, prezentująca kolekcje form 
piernikarskich z kilkunastu ośrodków w kraju. W ramach zorganizowanej 
biesiady odbyły się dwa odczyty, jeden o historii fabryki w Toruniu oraz 
wypieku pierników historycznych oraz drugi o historii cechu i zabytko-
wych formach piernikowych. Ciekawa uwaga ukazała się na łamach prasy 
w recenzji wystawy czasowej „Na wystawie nie ma — a szkoda — pierni-
ków, poza oczywiście brzydkimi atrapami z gipsu. Są natomiast cudowne, 
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stare i nowe formy, rzeźbione w drewnie” [Marciniak 1978]. Równolegle 
organizowano wystawy czasowe w kraju i zagranicą39.

W 2006 r. otwarto pierwszą muzealną stałą wystawę poświęconą lokal-
nemu piernikarstwu pt. Świat toruńskiego piernika, a w 2015 r. Muzeum 
Toruńskiego Piernika — oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu dedy-
kowanego tej tematyce40. Zarówno we wspomnianych przestrzeniach jak 
i organizowanych od 2008 r. wystawach czasowych w całej Polsce, aranża-
cję uzupełniano o gipsowe kopie pierników królewskich (wykonanych na 
podstawie odbitek zachowanych w Krakowie), ceramiczne odciski z form 
wykonanych we wspomnianej spółdzielni „Rzut”, a przede wszystkim 
dekoracyjne wypieki zrobione współcześnie z ciasta niespulchnionego 
w Fabryce Cukierniczej „Kopernik”. Z tego samego, z którego wypiekane 
są pamiątkowe, historyczne specjały, będące nadal w sprzedaży.

Wykonanie. Stan zachowania

Najstarsze pierniki toruńskie w zbiorach muzealnych mają blisko sto lat. 
Biorąc pod uwagę wiek, ich stan zachowania jest zadawalający. Wypieczone 
z ciasta na bazie mąki, miodu i mieszanki korzeni obiekty szczególnie były 
i są narażone zarówno na zmianę warunków przechowywania takich jak 
wilgotność czy temperatura (możliwość rozwoju pleśni). Materiał z którego 
powstawały, jest kruchy — stąd często zdarzały się uszkodzenia mecha-
niczne (np. przy przekładaniu, wypożyczaniu). Na piernikach widoczne 
są pęknięcia, często odłamane fragmenty szczególnie w partii delikatnej, 
ażurowej części piernika np., wystającej kończyny lub fragmentu trzy-
manego przedmiotu. Zauważalne są ślady łączeń elementów, sklejania 
ich, wzmacniania całej konstrukcji innymi tworzywami. W niektórych 
piernikach, szczególnie tych malowanych i złoconych widoczne są uszko-
dzenia polichromii, ukruszenia warstwy powierzchni. Pierniki są podma-
lowywane na brązowe kolory, co jest widoczne szczególnie na odwrociu 

 39 O prezentacji form piernikarskich: Kukowicz-Wirowska, Jędrzejewska 2014 oraz Mikul-
ska-Wernerowicz, Lewandowski 2020.
 40 Otwarcie wystawy Świat toruńskiego piernika miało miejsce 24 czerwca 2006 r. w Domu 
Mikołaja Kopernika. Autorkami scenariusza są Barbara Kukowicz-Wirowska, Maria Mag-
dalena Gessek, za aranżację plastyczną odpowiadał Stanisław Lackowski, 25 listopada 
2008 r. ten sam zespół kuratorski zrealizował wariant wędrujący wystawy. Następnie 
19 czerwca 2015 r. w dawnej fabryce pierników rodziny Weese, przy ulicy Strumykowej 4 
otwarto Muzeum Toruńskiego Piernika — oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Kura-
torkami projektu są Barbara Kukowicz-Wirowska, Anna Kornelia Jędrzejewska. Więcej 
o projekcie: Kukowicz-Wirowska, Jędrzejewska 2014; Jędrzejewska 2020, Mikulska-Wer-
nierowicz, Lewandowski 2020.
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piernika, gdzie widoczna jest oryginalną kolorystyka ciasta i odciśnięta 
faktura blachy (?) lub innego podłoża na którym były wypiekane. Zacho-
wane są także fragmenty złoceń.

Dotkliwe są uszkodzenia powodowane przez insekty, szczególnie mole 
spożywcze. Brak szybkiej reakcji konserwatorskiej mógł doprowadzić do 
degradacji i zniszczenia obiektu, co zresztą miało miejsce w różnych oma-
wianych kolekcjach. Część pierników po zniszczeniu, trzeba było usunąć 
z inwentarza. Praktyką było wymrażanie pierników. Otwory wypełniano 
i zaklejano. W trakcie prowadzonej kwerendy pracownicy zadawali pytania 
o praktykę stosowaną w innych muzeach. Wydaje się, że szczególnie cenne 
w kontekście omawianej tematyki byłoby nawiązanie kontaktu, wymiana 
wiedzy pomiędzy pracownikami poszczególnych instytucji, a może nawet 
stworzenie platformy badawczej koncentrującej się na piernikarstwie 
w Polsce, również w zakresie opieki nad zabytkami oraz praktyki kon-
serwatorskiej. Niewątpliwie usprawniłoby to komunikację i wzbogaciło 
stan badań nad gromadzonymi zabytkami. Należy jednak podkreślić, że 
to dzięki umiejętnościom i staraniom kolejnych pokoleń pracowników 
muzeów, pierniki przetrwały do współczesnych czasów.

Ikonografia 

„Formy piernikarskie są interesującymi źródłami historycznymi, głównie 
ikonograficznymi, do poznania dziejów kultury materialnej” — wspomina 
Krzysztof Maciej Kowalski, dodając, że „formy piernikarskie, podobnie 
jak tłoki mennicze (mincerskie) czy pieczątne, są trwałymi przekazami 
ikonograficznymi pewnego zapisu obrazowego — utrwalonego jednak 
zgodnie z przeznaczeniem i pełnioną przez nie w procesie produkcyjnym 
funkcją — w postaci negatywu” [Kowalski 1993: 104]. W dalszej części 
wskazuje na konieczność prowadzenia analizy tego zapisu nie na formie 
ale na odcisku — czyli np. na pierniku. Dopiera analiza płaskorzeźby wy-
pukłej ciasta daje nam pełny obraz koncepcji artystycznej zamierzonej 
przez twórcę [Kowalski 1993: 104].

Zakres wzorów i motywów omawianych toruńskich pierników jest 
bardzo szeroki i bogaty. Nie sposób w niniejszym opracowaniu wyczer-
pać tematyki. Do kanonu przedstawień kojarzonych z piernikarstwem 
toruńskim należą herb Torunia, pierniki królewskie, kareta, prządka oraz 
katarzynka. W niniejszym opracowaniu warto przyjrzeć się temu ostat-
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niemu motywowi, który do tej pory nie został szerzej zbadany i poddany 
analizie porównawczej.

Najsłynniejszym toruńskim piernikiem jest katarzynka, powstała z sześciu 
okrągłych motywów połączonych ze sobą. Zarówno nazwa, jak i kształt tego 
wypieku znany był także w innych ośrodkach piernikarskich. Niemniej 
to w Toruniu motyw ten nie tylko został na trwałe, ale nawet ewoluował 
z figuralnego piernika historycznego do współczesnego piernika konsump-
cyjnego. Katarzynka jest przykładem udanego transferu i adaptacji pieczywa 
przedstawiającego do wypieku o charakterze spożywczym. Współczesny 
kształt w zarysie odwołuje się do dawnej formy. Przekształcenia tej formy 
na podstawie opracowania Janiny Kruszelnickiej zaproponował Mateusz 
Magalski [2014: 126]. Warto dodać, że forma do katarzynki nadal ulegała 
ewolucji, przechodząc fazy z drewnianego klocka z wyodrębnionymi po-
staciami figuralnymi41, poprzez uproszczenie wzoru do ornamentu flory-
stycznego i geometrycznego, następnie wzmocnionego blachą, aż do — co 
chciałabym zaproponować — metalowego lub współcześnie plastikowego 
(ze sztucznego tworzywa) wycinaka, schematycznie już naśladującego 
pierwotny motyw.

Piernik nazywany katarzynką kojarzony był ze wspomnieniem świętej 
Katarzyny Aleksandryjskiej, które przypada na 25 listopada. Zwyczajowo 
ten dzień był w Toruniu symboliczną datą rozpoczęcia wypieku pierników 
[Kujot 1884: 93; Kruszelnicka 1956: 26]. Z tego względu piernik toruński 
mógł mieć także charakter pieczywa odpustowego, nabywanego z okazji 
udziału w świątecznym jarmarku i zabieranego do domów42. W Toruniu 
nie zachowały się formy przedstawiające figurę św. Katarzyny43. Znane 
są jednak przykłady wypiekania pieczywa przedstawiającego wizerunek 
świętej. Formą z jej przedstawieniem znajduje się w zbiorach Muzeum Lon-
dynu (Museum of London)44. Opis zawiera prezentację obiektu, dodane są 
podstawowe dane dotyczące czasu powstania oraz nawiązanie do tradycji 

 41 W Muzeum Okręgowym w Toruniu przechowywana była forma S/933, przedstawiająca 
motywy roślinne i zwierzęce. Forma zaginęła.
 42 Janina Kruszelnicka wspomina, że w „Gazecie Toruńskiej” z 6 lipca 1884 r. znajduje się 
wzmianka, że na jarmarkach toruńskich naklejano obrazki świętej na piernik. Zob. Kru-
szelnicka 1956: 26. O piernikach odpustowych pisali m.in.: Wójcik 1966: 203-215; Ambroże-
wicz 1978:, 81–90. Szelągowska 2020.
 43 Znane są jednak inne postacie świętych: m.in. św. Jerzy, św. Michał Archanioł, św. Mikołaj.
 44 Ceramiczna forma do słodyczy figuralnych przedstawiająca wizerunek św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, poł. XVI–pocz. XVI wieku, numer inwentarzowy A11480, obiekt z kolekcji 
Museum of London. https://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/37595.html, 
data odczytu: 03.06.20.

https://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/37595.html
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wypiekania przysmaków na jarmarki z okazji dnia świętej. Inne badania 
prowadzone metodą kwerendy internetowych baz zasobów cyfrowych 
dziedzictwa kulturowego wskazują na występowanie piernika o zbliżonym 
kształcie w Austrii („Pięciomigdałówkę”, „Fünfmandlern” — produkuje 
znana firma Pirker45. W niemieckiej miejscowości Berchtesgaden (przy 
granicy z Austrią), tradycyjnym pieczywem jest tzw. „sztuka” (Stuck), skła-
dająca się z sześciu bułkowatych kształtów połączonych ze sobą parami 
w trzech rzędach46. Jest to wypiek zaliczany do kategorii Gebildbrote, czyli 
ozdobnego pieczywa figuralnego, przedstawiającego, obrzędowego. Bułki 
odrywa się od całości i zjada w gronie rodzinnym. W ikonografii form 
służących do kształtowania pierników, wyróżnia się typ tzw. „form sze-
regowych, rzędowych, linijkowych” (Zielenmodel), w którym poszczególne 
elementy, powtarzając się, tworzą rzędy. Funkcją tych form jest ukształto-
wanie wypieku, tak aby można się nim było łatwo podzielić [Fischer 2013: 
122–124]. Warto zwrócić także uwagę na przedchrześcijańskie znaczenie 
symbolu wirującego koła, rozety lub wianka z kwiatami oznaczającego 
w dużym skrócie płodność, ruch, zmianę, pory roku, solarne i lunarne, 
astralne, akwatyczne, magiczne symbole, nawiązujące do ruchu kosmosu 
i sił przyrody.

 45 https://www.lebkuchen-pirker.at/de/funfmandler, data odczytu: 03.05.2020.
 46 Więcej o „Sztukach” („Stuck”) — tradycyjnym pieczywie z Berchtesgaden: https://www.
berchtesgadeninfo.de/de/kultur-brauchtum-alpen/kulinarisches/der-stuck.html, data od-
czytu: 04.05.2020.

Il. 13. Piernik toruński — katarzynka — 
awers, 1925 r., Toruń, firma Herrmann 
Thomas, Muzeum Etnograficzne 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, nr inw. 
4474/MEK, (Fot. MEK)

https://www.lebkuchen-pirker.at/de/funfmandler
https://www.berchtesgadeninfo.de/de/kultur-brauchtum-alpen/kulinarisches/der-stuck.html
https://www.berchtesgadeninfo.de/de/kultur-brauchtum-alpen/kulinarisches/der-stuck.html
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Dzięki analizie danych wyszukanych w cyfrowych bazach danych i re-
pozytoriach, można wysnuć przypuszczenie, że katarzynka jest rodzajem 
pieczywa odpustowego, pierwotnie przygotowywanego z okazji dnia świę-
tej Katarzyny, figuralnego piernika dzielonego, którego forma pozwala 
na łatwość podziału na mniejsze części. Jako jedyny toruński piernik 
figuralny został przekształcony do współczesnej wersji wypieku spulch-
nionego, jadalnego, w wersji z czekoladą i bez. Ciasto na katarzynki było 
dawniej prawdopodobnie takie samo jak na inne pierniki. Obecnie jest to 
już określona i zastrzeżona receptura — wraz z kształtem — dla Fabryki 
Cukierniczej „Kopernik” SA.

W Toruniu w XX w. powstały legendy mające na celu wyjaśnienie po-
chodzenia charakterystycznego piernika47. Opowieści te są przekazywane 
mieszkańcom miasta i turystom także podczas współcześnie prowadzonych 

 47 Istnieje także wiele XX-wiecznych legend o Katarzynie zakonnicy lub córce piernikarza, 
która stworzyła te pierniki, albo miała być inspiracją do ich powstania (dwa serca i obrącz-
ki połączone ze sobą). Zob.: Bobecka 2012. 

Il. 14. Piernik toruński — katarzynka — 
rewers 1925 r., Toruń, firma Herrmann 
Thomas, widoczne wzmocnienia oraz ślady 
zabiegów konserwatorskich, Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie, nr inw. 4474/MEK, (Fot. MEK)
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w muzeach i piernikarniach działań edukacyjnych, spotkań i warsztatów. 
Sprzyjają kontynuowaniu pamięci o tradycjach piernikarskich, wzmacnia-
jąc postrzeganie Torunia jako piernikarskiej stolicy w Polsce i w Europie 
(obok Norymbergi).

Rola i funkcja toruńskich pierników figuralnych

Pierne pieczywo z Torunia było znane w Toruniu co najmniej od XIV wie-
ku. W XVII wieku chwalono jego smak. Zaliczano do najpopularniejszych 
w kraju produktów i symbolu najlepszej jakości. W opracowaniach ency-
klopedycznych przy omawianiu Torunia często wskazywano na miasto 
jako ośrodek piernikarski. Natomiast w hasłach dotyczących pierników 
można było znaleźć informacje, że toruńskie wyroby były słynne, sław-
ne. Działania władz miasta wzmacniały pozycję toruńskiego rzemiosła 
i przemysłu piernikarskiego, m.in. poprzez wręczanie pierników, jako 
oficjalny dar od mieszkańców miasta. Ponadto pełniły one funkcje m.in. 
przekąski, przysmaku, lekarstwa, dekoracji oraz pamiątki [Jędrzejewska 
2018a: 186–196]. Do dzisiaj stanowią rozpoznawalny element dziedzictwa 
kulinarnego w Polsce48. 

Ciasto na pieniki figuralne pozbawione było spulchniaczy. W ten sposób 
zachowywano jego kształt. Niemniej nadal cieście znajdowały się cenne 
i drogie przyprawy korzenne. W takim znaczeniu wypiek mógł stanowić 

„magazyn” mieszanki przyprawowej. W razie potrzeby starty dekoracyj-
ny piernik mógł być wykorzystany jako dodatek do sosów (zarówno przy 
mięsach jak i rybach) czy panierka49. O użyciu piernika w tym charakterze 
wspominają książki kucharskie, na ten element wskazują badacze dziejów 
kulinarnych50.

Jednym z najstarszych świadectw wypieku pierników figuralnych w To-
runiu są formy — narzędzia używane do kształtowania korzennego ciasta. 
Najstarsze są datowane na XVII wiek. Toruńskie wypieki przedstawiające, 
miały rozbudowane znaczenie, poszerzone o wizualny kontekst. Mogły 
stanowić dekorację, ozdobę stołu lub wnętrza. O tej funkcji wspomina 

 48 Toruńskie pierniki pojawiły się w opracowaniu dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek, 
która włączyła je do kanonu polskich potraw w opracowaniu „Polski stół”. https://bunka 
tura.pl/the-polish-table/, data odczytu: 15.11.2020.
 49 „Piernik gastronomiczny” — produkt stworzony jako dodatek do innych potraw przez to-
ruńskiego cukiernika Adama Pokojskiego we współpracy z prof. Jarosławem Dumanowskim, 
 50 Dumanowski 2010 i 2016, Kleśta-Nawrocka 2016.

https://bunkatura.pl/the-polish-table/
https://bunkatura.pl/the-polish-table/
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Maria Żywirska prowadzące pionierskie badania nad dziejami pierni-
karstwa w Polsce: 

Często nabywano pierniki jedynie dla ozdoby. Poczesne miejsce, jakie 
zyskał piernik wędrując prze stoły wszystkich warstw społecznych — 
od królewskiego po chłopską chatę — zawdzięczał nie tylko walorom 
wyszukanego smaku, ale także różnorodności swego kształtu. Kształt 
ten, czasem obwarowany tradycją, uzyskiwano przez odciśnięcie 
ciasta piernikowego w drewnianej formie, pokrytej wklęsłą rzeźbą 
o skomplikowanej symbolice. Dzięki walorom artystycznym tych 
rzeźb, słodki piernik zamieniał się w dzieło sztuki dekoracyjnej [Ży-
wirska 1957: 69-70].

Za danym kształtem, kryły się treści, czytelne dla danej grupy odbiorców. 
Poprzez ukształtowanie ciasta w wybrany wizerunek nadawano mu kon-
kretne znaczenie i przekształcano w niewerbalny komunikat [Berendt 
2005: 149]. Anna Rumińska proponuje rozumienie piernika figuralnego 
przedstawieniowego jako „tekstu kultury”, który należy odczytywać51. 
W tym kontekście wręczanie toruńskiego piernika figuralnego, nabierało 
podwójnego znaczenia. Nie tylko wiązało się z wręczeniem daru, upominku, 
ale także z przekazaniem określonej informacji. 

Widoczne jest to na przykład w przypadku wypieków z wizerunkiem 
herbu Torunia. Pierniki o tym kształcie szczególnie podkreślały związek 
wypieku z nadwiślańskim miastem. O popularności motywu świadczy 
to, że jest to obok katarzynki najczęściej występujące przedstawienie na 
klockach piernikarskich z Muzeum Okręgowego w Toruniu czy Fabryki. 
Przeprowadzone badania wykazały, że również w innych muzeach w Polsce 
odnajdujemy formy z tym motywem52. Czasem tak dalece przekształconym, 
że trudno dopatrzeć się w nim oryginału. Może to świadczyć o uznaniu 
dla toruńskich wyrobów, które próbowano naśladować. Przedstawienie 
to ewoluowało w lokalnych ośrodkach tworząc zupełnie nieznane dla To-
runia warianty. Nabycie wypieku w kształcie herbu Torunia niosło zatem 
komunikat o zakupie prawdziwego toruńskiego piernika.

 51 https://artecubo.pl/blog/kuchnia-pachnaca-piernikiem-slow/, data odczytu: 16.07.2020.
 52 Takim przykładem są formy zachowane w kolekcjach muzeów: Zamek w Kwidzynie — 
oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna w Krakowie, Muzeum Etnograficze — oddział Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. W kolekcji Muzeum 
Etnograficznego oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu występuje forma z moty-
wem określanym jako herb Torunia, niemniej po analizie ikonograficznej należy wyklu-
czyć związek tego przedstawienia z Toruniem.

https://artecubo.pl/blog/kuchnia-pachnaca-piernikiem-slow/
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Znaczenie toruńskich pierników figuralnych dla dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego Torunia oraz lokalnej tożsamości 
i pamięci torunian

„Sława toruńskiego piernika była tak powszechna i niepodzielna, że za-
ćmiła niemal zupełnie inne ośrodki kunsztu piernikarskiego w Polsce. 
Począwszy od XVI w., piernik toruński zajmował miejsce niepoślednie 
w obyczajach ówczesnej Polski stanowej” — pisała Maria Żywirska [1957: 
69]. Co wpłynęło na takie postrzeganie omawianych wypieków? Z jednej 
strony jak wspomniano chodziło o smak z drugiej o walory estetyczne 
produktu. Istotne znaczenie ma także nieprzerwany od XIV w. zwyczaj 
wypiekania piernikowych wyrobów. Tradycje najstarszej działające fa-
bryki cukierniczej w Polsce nawiązują do roku 1763. Przez kolejne wieki 
zmieniali się właściciele warsztatów i przedsiębiorstw, niemniej pracujący 
w nich mieszkańcy Torunia, pozostawali, przekazując wiedzę o dawnych 
sposobach wypiekania pierników. Przykładem takiego procesu jest postać 
mistrza piernikarskiego Konrada Szwarca, dzięki którego relacji znamy 
lepiej realia pracy piernikarzy toruńskich przed II wojną światową53. Wiele 
osób pracujących w fabrykach toruńskich, pozostało w Toruniu, przeka-
zując pamięć o sposobach pracy kolejnym pokoleniom., czy dzieląc się 
wspomnieniami w gronie rodzinnym54.

W Toruniu nie wyodrębnił się osobny cech piernikarzy jak to miało miejsce 
w Krakowie, we Wrocławiu czy Warszawie. Najstarsza wzmianka o wypieku 
pierników w Polsce jest związana ze Świdnicą i rokiem 129355. Niemniej to 
w Toruniu pamięć o dziedzictwie piernikarskim nie tylko przetrwała, ale 
także nadal jest twórczo kontynuowana przez kolejne pokolenia piernikarzy 

 53 Relację mistrza Szwarca spisał Michał Samulski (1909–1990) — wieloletni dyrektor Fa-
bryki Cukierniczej „Kopernik”. Samulski opracowywał historię toruńskiego rzemiosła 
i przemysłu piernikarskiego. Z jego inicjatywy przekazano m.in. historyczne formy do Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu. Por.: Sudziński, Samulski, 1971. Dokumenty ofiarował do 
Działu Historii Toruńskiego Piernikarstwa wnuk Samulskiego Piotr Rozwadowski. 
 54 Takie relacje zbierają pracownicy Działu Historii Toruńskiego Piernikarstwa. Obecnie 
w dziale pracują Małgorzata Mikulska-Wernerowicz — kierownik, oraz adiunkci dr Alek-
sandra Kleśta-Nawrocka i Krzysztof Lewandowski.
 55 https://slowfooddolnyslask.org/produkty/pierniki/pierniki-dolny-slask-piperatas-torta 
s-swidnica/, data odczytu: 16.07.2020. W wielu miastach odkrywana jest na nowo lokalna 
tradycja wypieku pierników, m.in. w Jaworze (Teresa Chołubek-Spyt, Arkadiusz Muła, 
czynna jest kawiarenka piernikowa przy Muzeum Regionalnym w Jaworze), Bardzie (To-
masz Karamon — snycerz i twórca projektu Bardzkie Pierniki, kawiarenkę z piernikami 
wypiekanymi według dawnych bardzkich przepisów prowadzi twórczyni ludowa Magda-
lena Topolanek), Niemczy (Karolina Klimek, Piernikarnia Śląska), Pasłęka (Piotr Adamski). 
Więcej na ten temat: Jędrzejewska 2020.

https://slowfooddolnyslask.org/produkty/pierniki/pierniki-dolny-slask-piperatas-tortas-swidnica/
https://slowfooddolnyslask.org/produkty/pierniki/pierniki-dolny-slask-piperatas-tortas-swidnica/
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pracujących zarówno w Fabryce „Kopernik”, jak i prowadzących własne 
warsztaty, czego przykładem może być działalność rodziny Pokojskich56, 
których członkowie praktykowali także we wspomnianych zakładach 
cukierniczych. Organizowane przez pracowników muzeum miejskiego, 
a potem okręgowego w Toruniu wystawy stałe i czasowe zarówno w To-
runiu, jak i w innych miastach Polski i Europy57 sprzyjały popularyzacji 
wiedzy o dawnym i współczesnym piernikarstwie. Ważnym elementem 
w budowaniu wizerunku miasta miała kontynuacja wypieku historycznych 
pierników figuralnych. Ich kształty, zachowane w XVII–XVIII-wiecznych 
formach przechowanych w muzeum i fabrykach, inspirowały kolejne 
pokolenia artystów, którzy w twórczy sposób przekształcali je w swojej 
działalności. Warto wspomnieć o artystach tworzących pierniki ceramiczne, 
naczynia i kilimy w spółdzielni „Rzut” [Kluczwajd 2002], projektujących 
witraże58, wykonujących ilustracje59 i elementy w przestrzeni miasta60. 
Również dzisiaj współcześni twórcy nadal czerpią z tego aspektu dziejów 
miasta61, niektórzy podjęli się kontynuacji tradycji w zakresie np. snycerki 
piernikarskiej. Znaczące jest także występowanie dużej liczby gadżetów 
i pamiątek związanych z piernikami, często niestety dość niskiej jakości. 
To zagadnienie wymaga jednak odrębnego spojrzenia.

W niniejszym artykule poruszano kwestię ochrony dziedzictwa mate-
rialnego związanego z piernikarstwem toruńskim. W tym zakresie ważną 
rolę pełnią muzea. W Toruniu proces nabywania form piernikarskich do 
zbiorów muzealnych rozpoczął się co najmniej w 1908 r. Od tego czasu 

 56 Cukiernia Franciszek Pokojski w Toruniu. Historia piekarzy i cukierników z tej rodziny 
sięga 9 listopada 1932 r., http://www.pokojski.com.pl/index.php?p=1&s=2, data odczytu: 
03.06.2020. Od 1956 r. zakład działa w Toruniu, od trzech pokoleń jest prowadzony przez 
kolejnych członków: Franciszka I, Franciszka II, Adama i Grażynę.Dziękuję Panu Adamowi 
i Pani Grażynie Pokojskim za pomoc w kwerendzie i udzielenie informacji. W ofercie firma 
ma także pierniki figuralne inspirowane historią Torunia. http://www.pokojski.com.pl/ 
index.php?p=2&s=5, data odczytu: 03.06.2020.
 57 O prezentacji form piernikarskich: Kukowicz-Wirowska, Jędrzejewska 2014; Jędrzejew-
ska 2018b; Jędrzejewska 2020, Mikulska-Wernerowicz, Lewandowski 2020.
 58 Autorami witraży, znajdujących się we wnętrzach dworca PKP w Toruniu inspirowa-
nych historycznymi piernikami figuralnymi byli: Zdzisław Kulikowski, Edward Kwiatkow-
ski, a także Romuald Drzewiecki [Hudzik 2018: 176].
 59 M.in. Irena Kuczborska, Zbigniew Rychlicki, Bożena Truchanowska-Majchrzak, Janina 
Krzemińska, Jerzy Wróblewski.
 60 Maria Hoffmann zaprojektowała fryz w technice sgraffito z motywami piernikarskimi 
na fasadzie na kamienicy przy ul. Szeroka 38.
 61 Henryk Jerzy Chmielewski „Papcio Chmiel”, Bohdan Butenko, Ryszard Kaja, Małgorzata 
Wojnowska-Sobecka, Dariusz Przewięźlikowski, Tadeusz Porębski (twórca rzeźby Pierni-
karki). W Toruniu znajduje się także Piernikowa Aleja Gwiazd.

http://www.pokojski.com.pl/index.php?p=1&s=2
http://www.pokojski.com.pl/index.php?p=2&s=5
http://www.pokojski.com.pl/index.php?p=2&s=5
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zabytki były udostępniane szerszej publiczności na wystawach stałych 
dotyczących rzemiosła artystycznego jak i czasowych. W działalności 
Muzeum Okręgowego w Toruniu miała znaczenie praca kilku kolejnych 
pokoleń muzealników nad ochroną, opracowywaniem i udostępnianiem 
obiektów piernikarskich zarówno na wystawach stałych jak i czasowych 
w Toruniu oraz w kraju i za granicą a także realizacja działalności eduka-
cyjnej. Jej uwieńczeniem było powstanie stałej i mobilnej wystawy „Świat 
toruńskiego piernika”, powołanie Działu Historii Toruńskiego Piernikar-
stwa i otwarcie w 2015 r. Muzeum Toruńskiego Piernika62.

Aktualną i istotną kwestią staje się ochrona dziedzictwa niematerialnego 
związanego z toruńskim piernikarstwem. W ostatnich latach prowadzono 
badania i dyskusję nad możliwością zarejestrowania wypieku toruńskich 
pierników na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego. Warto wspo-
mnieć tutaj przykład chorwackich pierników — licitarów, które dzięki 
m.in. współpracy między piernikarzami a muzealnikami zgłoszono i za-
rejestrowano na Liście Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO [Biškupić 
Bašić 2000]. Analiza pokazała, że taka rejestracja w przypadku toruńskich 
pierników byłaby trudna do przeprowadzenia, m.in. ze względu na to, 
że obecnie wytwarzane są one w sposób przemysłowy, w jednej fabryce, 
według określonych receptur dostępnych bardzo wąskiemu gronu osób. 
Nie umniejsza to roli najstarszej firmy cukierniczej w Polsce, założonej 
w 1763 r. w przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy na temat sposobów 
wytwarzania pierników przez kolejne pokolenia piernikarzy. W Fabryce 
Cukierniczej „Kopernik” SA zgromadzono obiekty historyczne (dokumenty, 
maszyny, narzędzia, zdjęcia, opakowania), które systematycznie przeka-
zywano oraz przekazuje się nadal do muzeum. Prowadzone jest archiwum 
m.in. opakowań oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa etapów pro-
dukcji. Oprócz obecnie przechowywanych drewnianych zabytkowych 
form, pochodzących jeszcze z pocz. XX w., tworzone były i są nadal kolejne 

 62 Informacje o powstaniu i kształtowaniu toruńskiej muzealnej kolekcji omawia szerzej 
wydana w lipcu 2020 roku publikacja „Formy piernikarskie ze zbiorów Muzeum Okręgowe-
go w Toruniu” autorstwa Małgorzaty Mikulskiej-Wernerowicz i Krzysztofa Lewandowskie-
go, pracowników Działu Historii Toruńskiego Piernikarstwa, która stanowi część zadania 
pt.: „Od katalogu do wystawy o formach piernikarskich z Muzeum Okręgowego w Toruniu. 
Badania Toruńskiego Piernikarstwa”. Dwuletni projekt dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. https://
muzeum.torun.pl/blog/formy-piernikarskie-ze-zbiorow-muzeum-okregowego-w-toruniu/, 
data odczytu:15.11.2020.

https://muzeum.torun.pl/blog/formy-piernikarskie-ze-zbiorow-muzeum-okregowego-w-toruniu/
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drewniane oraz metalowe formy do wypieku pierników figuralnych63. Sama 
produkcja tych ozdobnych pierników odbywa się, na etapie kształtowania, 
ręcznie. Pracownik sam wygniata zarobione wcześniej w maszynie ciasto 
i odciska wybrany kształt, po czym własnoręcznie go wycina. Istnieją 
wśród pracowników wspomnienia i anegdoty, w których przekazywa-
no, że sprawdzianem umiejętności piernikarza, było udane wytłoczenie 
piernika z największych, przechowywanych w fabryce form. Pierniki 
figuralne tworzą stały asortyment pamiątkarski w sklepach firmowych. 
W archiwalnych nagraniach z Polskich Kronik Filmowych pracownicy 
fabryki do kształtowania pierników figuralnych używają oryginalnych, 
zabytkowych form, przekazanych z biegiem czasu do muzeum64. Pomimo 
procesu umuzealnienia artefaktu, kształt został wiernie przeniesiony na 
matrycę mosiężną w latach 60. XX w. i do dzisiaj jest z powodzeniem uży-
wany65. W ostatnich latach fabryka realizując projekt: „Z serca fabryki”, 
odwołuje się do swojej historii, nagrywając i udostępniając m.in. wywiady 
z mistrzami piernikarskimi”66.

W szerszym kontekście zaangażowania mieszkańców miasta — lokalnej 
społeczności Torunia — w podtrzymywanie i kontynuowanie tradycji 

 63 Ich twórcami byli i są m.in.: Andrzej Pietrzak, Zygmunt Kędzierski, Tadeusz Makowski 
(który zajmował się także naprawą form w fabryce).
 64 „Pierniki toruńskie” Polska Kronika Filmowa 52/49. Data wydania 21.12.1949 r., lektor: 
Andrzej Łapicki, numer tematu: 4 od 6:28-7:30, Widoczny proces kształtowania pierników 
figuralnych z dawnych form, obecnie znajdujących się w muzeum; http://www.repozy 
torium.fn.org.pl/?q=pl/node/5063; „Reportaż z toruńskiej fabryki pierników” Polska Kroni-
ka Filmowa 37/45 Data wydania: 22.12.1945, Czas trwania: 00:24, lektor: Władysław Hań-
cza, proces wypieku katarzynek http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4609. 
W Polskiej Kronice Filmowej z 1958 r. nr 15b/58, w reportażu „Toruńskie pierniki” również 
możemy zobaczyć zabytkowe formy w produkcji pierników figuralnych.
 65 W fabryce jest specjalny magazyn form służących do tego celu. W 1961 r. Dyrektor Mi-
chał Samulski przekazał oryginalne formy z Fabryki do Muzeum. W zamian Muzeum prze-
kazało kopie z mosiądzu, które służyły do wytwarzania pierników figuralnych. Z biegiem 
czasu obok form mosiężnych zamówiono aluminiowe. Dziękuję Panu Przemysławowi My-
śliwy — Prezesowi, Dyrekcji (Paniom Zdzisławie Olszewskiej i Annie Kowalskiej) oraz Pra-
cownikom Fabryki, za możliwość przeprowadzenia kwerendy i udzielone informacje.
 66 Powstał cykl z filmami z doświadczonymi pracownikami fabryki m.in. z Pawłem La-
skowskim — mistrzem piernikarskim pracującym od 1984 r. w Fabryce Cukierniczej „Ko-
pernik” S.A. https://www.youtube.com/watch?v=t_xjLNyCXek, data odczytu: 03.06.2020, 
Witoldem Olszewskim — piekarz, https://www.youtube.com/watch?v=A6w4iO9jybU, data 
odczytu: 03.06.2020. Marcinem Szczęsnym, Rafałem Przybyłowskim. Część z nich pobiera-
ła nauki jeszcze u mistrza Tadeusza Szymańskiego, który często brał udział w wyjazdach 
promocyjnych z pokazem wypieku toruńskich pierników m.in. w Barcelonie, Rydze, Goete-
borgu i Norrköping (w tym ostatnim szwedzkim mieście wraz z pracownikiem muzeum 
Barbarą Kukowicz-Wirowską przygotowana była wystawa dawnych form i pokaz pracy 
współczesnego piernikarza toruńskiego), https://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,1378554.
html, data odczytu: 03.06.2020.

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5063
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5063
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4609
https://www.youtube.com/watch?v=t_xjLNyCXek
https://www.youtube.com/watch?v=A6w4iO9jybU
https://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,1378554.html
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piernikarskich warto byłoby wskazać na dwa aspekty związane z ochroną 
dziedzictwa niematerialnego poprzez jego rejestrację.

Pierwszym pomysłem na ochronę dziedzictwa niematerialnego byłaby 
rejestracja zwyczaju wręczania pierników — piernikowego „gościńca” 
jako pamiątki z wizyty w Toruniu. Udokumentowanie wręczanie pier-
ników łączy się co najmniej z XVII wiekiem. Zachowane są informacje 
o obdarowywaniu ważnych gości, a także wysyłaniu pieników władcom 
jako podarunek. Wśród lokalnej społeczności jest nadal żywa praktyka 
nabywania pierników i wręczania ich przybyłym członkom rodziny lub 
znajomym. W literaturze funkcjonuje pojęcie „gościńca” czyli pamiątki — 
piernika przywiezionego przez turystów z podróży do Torunia. Torunianie 
wyjeżdżając z miasta również zabierają ze sobą pierniki jako prezenty. 
Także władze miasta i regionu przekazują piernikowe podarunki w trakcie 
oficjalnych wizyt67.

 67 Na ten temat m.in.: Kruszelnicka 1956: 16–17; W.W. [Wacław Wytyk?] O pierniku toruń-
skim wiadomości kilka. Specjał, którym Toruń królewskich gości witał, „Dzień Pomorza”, 
nr 296, 24-25-26.12.1937, s. 16; Jędrzejewska 2018a: s. 191–192. Słowo „gościniec” nie jest 
może obecnie rozpoznawalne, ale funkcja nabywania pierników w Toruniu jako prezent 
i pamiątka jest aktualna. [Woźniczko, Orłowski 2018: 112].

Il. 15. Wytwarzanie pierników figuralnych z mosiężnych i drewnianych form w toruńskiej fabryce, po 
1960 roku, (Fot. Archiwum Fabryki Cukierniczej „Kopernik” SA)
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Innym wariantem byłaby rejestracja zwyczajów związanych z kształ-
towaniem i wypiekaniem pierników figuralnych z Torunia. Proces ten 
udokumentować można, posługując się formami piernikarskimi, pochodzą-
cymi z kolekcji warsztatów i firm piernikarskich gromadzonymi w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu, od co najmniej XVII w.. Pomocne są tutaj zachowane 
opisy i źródła archiwalne oraz literackie. Pierniki figuralne wytwarza się 
nadal ręcznie w Fabryce Cukierniczej „Kopernik” SA. w oparciu o zabytkowe 
formy z XVII i XVIII w. Wypieki dekoracyjne powstają także współcześnie 
w toruńskich muzeach i piernikarniach68 w ramach prowadzonych działań 

 68 Żywe Muzeum Piernika, Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła, Starotoruńska Pier-
nikarnia, Piernikarnia Forteczna, Piernikowa Przygoda. Drewniane formy piernikarskie 
można zakupić w sklepach muzealnych. Największy wybór form posiada sklep Emporium 
Toruń, prowadzony przez Dariusza Lipińskiego, [Jędrzejewska 2020]. Więcej o roli pierni-
ków w turystyce kulinarnej Torunia [Woźniczko, Orłowski 2018]. Działania edukacyjne 
w zakresie wypieku toruńskich pierników prowadzili także pracownicy toruńskich fabryk 
w okresie międzywojennym, artykuł: Fabrykacja ozdobnych pierników. Toruń nie zerwał 
z tradycją, w: Dzień Bydgoski, 1935, R.7, nr 292, s.7.

Il. 16. Toruńskie pierniki figuralne na 
wystawie w sklepie firmowym z okazji 
255-lecia Fabryki Cukierniczej „Kopernik” 
SA. w Toruniu, sierpień 2018 rok, (Fot. Anna 
Kornelia Jędrzejewska)
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edukacyjnych. Na potrzeby działalności tych warsztatów przygotowywane 
są nowe snycersko opracowane formy piernikarskie, zarówno inspirowa-
ne historią, jak i uwzględniające zapotrzebowanie na nowe współczesne 
wzory które przedstawiają np. architekturę i charakterystyczne elemen-
ty związane z Toruniem lub okazyjne wydarzenia, święta. Świadczy to 
o żywotności i zainteresowaniu, jakim cieszy się zwyczaj wypiekania 
pierników figuralnych w Toruniu. Współcześnie toruńskie pierniki figu-
ralne, nie pełnią ze względu na skład ciasta (brak spulchniacza) funkcji 
konsumpcyjnych. Ich twardość powoduje obniżenie walorów smakowych 
i sprawia, że stają się trudno — o ile w ogóle — jadalne. Niemniej atrakcyjny 
wygląd, tak mocno związany z historią i stylistyką okresu baroku działa 
na wyobraźnię, budzi sentyment, tworzy więzi z dawną epoką.

Podsumowanie

Toruńskie pierniki figuralne zachowane w muzealnych kolekcjach w Polsce 
i na świecie oraz zabytkowe formy piernikarskie przechowywane w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu i innych muzeach jak i w Fabryce Cukierniczej „Ko-
pernik” SA świadczą o znaczeniu rzemiosła i przemysłu piernikarskiego dla 
Torunia oraz Polski a także utrwalają pozycję piernika toruńskiego wśród 
innych, charakterystycznych wyrobów piernikarskich w Europie69.

Kilkadziesiąt toruńskich pierników znajdujących się obecnie w omówionych 
muzealnych zbiorach powstało w dawnych fabrykach rodów Weese, Thomas 
oraz w Fabryce Cukierniczej „Kopernik” SA. Zaprezentowane wypieki wy-
tłoczono w historycznych drewnianych formach, które częściowo przepadły 
podczas zawieruchy wojennej. Dzięki zachowanym wyciskom znamy wzory 
zaginionych klocków piernikarskich. Pierniki z nich ukształtowane są za-
tem cennym materialnym śladem dokumentującym wiedzę o wizerunkach 
utraconych form. Prawdopodobnie przygotowywano je z ciast zarabianych 
w tych nieistniejących dziś zakładach. W tym kontekście szczególnie ważna 
jest świadomość, że wypieki te, to nie tyko obiekty przenoszące informację 
o tym, jak wyglądały pierniki wypieczone z form, ale również artefakty 
zawierające wiedzę o składzie ciast używanych we wspomnianych firmach. 
Podobnie jest w przypadku wypieków powstałych w latach 60. XX w. i póź-

 69 Pierniki toruńskie i ich formy są wzmiankowane w opracowaniach dotyczących tradycji 
piernikarskich w Europie m.in.: Stegmann 1875/1990; Piroska 1964; Jürgen 1968; Kürth 
1981; Hörandner 1982; Hinrichsen 2008; Hinrichsen 2009; Pechová 2014; Hipp Berlin 2015. 
Na trwałość produkcji historycznego piernika toruńskiego zwraca uwagę Piroska 1964.
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niejszych w obecnej Fabryce Cukierniczej „Kopernik”. Piernik wówczas 
powstały może przybliżyć wiedzę o ówczesnym składzie ciasta na wypieki 
tradycyjne, historyczne. Dbałość o zachowanie i bezpieczeństwo zbiorów 
w muzeach pozwoli kolejnym pokoleniom odkrywać i poznawać nieznane 
dzieje toruńskich pierników.

Pierniki figuralne przechowywane w muzeach są przykładem wybitne-
go toruńskiego rzemiosła i przemysłu piernikarskiego. Stanowiły element 
życia codziennego mieszkańców Torunia oraz charakterystyczną, rozpo-
znawalną dla osób przybywających do miasta, atrakcję, symbol. Z biegiem 
wydarzeń dziejowych pierniki wykorzystywano w napięciach o charak-
terze narodowym i propagandowym. W czasach zaborów podkreślano 
przywiązanie Torunia do tradycji Zakonu Niemieckiego, w okresie powrotu 
miasta do wolnej Polski pierniki stały się przykładem staropolskiej tradycji 
i łączności Torunia z Królestwem Polskim, symbolem polskiego rzemiosła 
artystycznego70. W trakcie II wojny światowej wykorzystano piernikarstwo 
do celów propagandowych wiążąc je z niemiecką, narodową tradycją [Kleś-
ta-Nawrocka 2019:39-40]. Po 1945 r. uosabiały przemysł, w który zaangażo-
wane były kolejne pokolenia torunian. Ówczesny system doprowadził do 
nacjonalizacji lub likwidacji prywatnych fabryk i zakładów, tak jak miało to 
miejsce w przypadku rodziny Ruchniewicz. Niemniej pomimo zawirowań 
dziejowych wiedza o produkcji pierników w Toruniu oraz zwyczaje z nimi 
związane nie tylko przetrwały, ale z sukcesem zostały rozwinięte. Współcze-
śnie pierniki toruńskie są symbolem miasta, z którym lokalni mieszkańcy 
na co dzień mają możliwość obcować i z którym czują się związani, a dla 
gości i turystów są atrakcją oraz szansą na spotkania nie tylko z zabytkami, 
ale i żywą tradycją, poprzez doświadczenie wzięcia udziału w warsztatach 
przygotowania toruńskiego piernika figuralnego.

Na walory poznawcze płynące z artefaktów jakimi są formy piernikar-
skie, a tym samym także wykonane z nich zabytkowe piernikowe odciski, 
w omawianym lokalnym kontekście, zwraca uwagę przywoływany już 
Krzysztof M. Kowalski:

Formy piernikarskie świadczą o parametrach pierników i w tym 
skromnym zakresie można ustalić wielkość głównie toruńskich spe-
cjałów. Podstawowe znaczenie to bezprecedensowy chyba w dziejach 

 70 Więcej na temat wątków patriotycznych związanych z piernikarstwem toruńskim: 
https://historiaposzukaj.pl/wiedza,historiomat,832,historiomat_pierniki_patriotyczne.
html, data odczytu: 03.06.2020.

https://historiaposzukaj.pl/wiedza,historiomat,832,historiomat_pierniki_patriotyczne.html
https://historiaposzukaj.pl/wiedza,historiomat,832,historiomat_pierniki_patriotyczne.html
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społeczeństw dokument związków rzemiosła artystycznego z rzemio-
słem spożywczym. Dzięki najwyższym osiągnięciom w obu dziedzi-
nach doszło do niezwykłego wytworu — piernika, łączącego w sobie 
walory płaskorzeźby i artykułu spożywczego [Kowalski 1993: 107]. 

Opieka nad zachowanym dziedzictwem materialnym w postaci historycz-
nych pierników figuralnych jest także ochroną dziedzictwa niematerialnego 
związanego z tradycją kształtowania tych wyrobów i ich funkcjonowania 
w życiu społecznym zarówno mieszkańców Torunia i regionu, jak i przybywa-
jących gości czy turystów. Tym bardziej pilna staje się potrzeba naukowego 
opracowania tego zagadnienia, które łączy w sobie nie tylko aspekt cenny 
dla lokalnej czy nawet narodowej społeczności, ale także niesie w sobie 
unikatowe i jedyne w swoim rodzaju, wartości w kontekście światowym.
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The pastry masterpieces. Toruń gingerbread  
in museum collections in Poland and abroad

The article presents the idea of collecting historical, figurative Toruń gingerbread in Poland 
and abroad. Toruń gingerbread cookies, regarded as one of the symbols of the Polish culinary 
heritage, were collected to in museums and exposed on permanent as well as on temporary 
exhibitions. The oldest of those objects are about one hundred years old. Some of them were 
baked in wooden gingerbread molds, which vanished during WW II. Gingerbread cakes 
and cookies (made in that way) are the only material trace left of how those molds looked 
as well as what the composition of the dough was. Hard, almost inedible figurative pastries 
played a significant role in social communication. Gingerbread, as well as gingerbread molds, 
are examples of durability, vivacity, continuity of gingerbread craft and industry tradition, 
which dates back to the 14th century. Their shapes were connected with specific functions 
they had: decorative elements, gifts, souvenirs. Toruń gingerbread cookies and cakes are 
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an important part of cultural heritage, not only locally but also worldwide. The paper also 
refers to the problem of collecting and preserving food objects in museums. 

Keywords: gingerbread, collection, gingerbread craft, culinary heritage, gingerbread mold, 
local community, piperatology, Toruń, food in museum 



ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII  MUZEALNEJ
ISSN 2391–6869, Nr 7/2020, s. 105–134 doi: 10.12775/ZWAM.2020.7.06

Anna Nadolska-Styczyńska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk o Kulturze
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Nie tylko wystawa1. Rzecz o muzealnych 
formach upowszechniania wiedzy 

etnologicznej oraz o historii  
pewnego projektu 

Wprowadzenie

Istnieje przekonanie, że wiek XXI to wiek muzeów. Znane od połowy po-
przedniego stulecia zasady Nowej Muzeologii stały się w naszych czasach 
obowiązującym standardem, a polskie muzea przyjęły większość jej wskazó-
wek. W konsekwencji otwierają się między innymi na potrzeby i wymagania 
publiczności, stwarzając możliwości współuczestniczenia w planowaniu 
i realizacji podejmowanych działań. Powstają liczne nowe placówki, liczeb-
ność grup odwiedzających muzea wzrasta z każdym rokiem, a fenomen 
Nocy Muzeów jest przedmiotem muzeologicznych rozważań2.

 1 Tytuł stanowi nawiązanie do omawianego w artykule projektu oraz do tytułu opracowa-
nia zamieszczonego przeze mnie w JUE [Nadolska-Styczyńska 2016].
 2 Porównaj między innymi teksty odnoszące się do Nocy Muzeów [Gutowski, 2013; Ro-
kosz, Głowacki 2008]. Dane dotyczące polskiego muzealnictwa (raporty i dane statystycz-
ne) zawarte są między innymi w opracowaniach Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zabytków. Porównaj między innymi publikację zbiorową: Statystyka muzeów. 
Muzea w 2018 r: [https://statystykamuzeow.pl/storage/do%20pobrania/Publikacje/Statys 
tyka%20muzeow_2018_PL.pdf, data odczytu: 23.08.2020]. 

https://statystykamuzeow.pl/storage/do%20pobrania/Publikacje/Statystyka%20muzeow_2018_PL.pdf
https://statystykamuzeow.pl/storage/do%20pobrania/Publikacje/Statystyka%20muzeow_2018_PL.pdf
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W konsekwencji tych zmian dawne „upowszechnianie wiedzy” zamieniło 
się (także formalnie) w edukację muzealną. Działy Naukowo-Oświatowe 
przekształcono w działy lub muzealne centra edukacji, a sposoby działania 
dostosowywano (mniej lub bardziej skutecznie) do deklarowanych przez 
słuchaczy potrzeb i nowych metod pracy. Zapominamy jednak czasem, że 
działania edukacyjno-popularyzatorskie muzeum to nie tylko wykłady, 
warsztaty czy lekcje. To także wystawy, które poza prezentacją posiadanych 
przez muzea obiektów, upowszechniają konkretne treści nauki. Mają swoje 
narracje i cele, a ponadto towarzyszą im liczne działania edukacyjne. 

Artykuł niniejszy jest efektem moich przemyśleń dotyczących stoso-
wanych w polskim muzealnictwie form upowszechniania wiedzy i reali-
zacji oczekiwań naszej publiczności, ale także kształtowania jej potrzeb 
i otwartości na wprowadzane nowe rozwiązania i propozycje współpracy. 
Pierwszą część tekstu poświęciłam więc przybliżeniu rozmaitych poglądów 
dotyczących tego, jaką rolę muzealna edukacja winna zajmować w pracy 
tych instytucji i z jakimi problemami spotykają się muzealni edukatorzy 
i autorzy wystaw. Natomiast drugą — ukazaniu konkretnego przykładu 
działań, które w moim przekonaniu spełniają w tym kontekście nieomal 
wszystkie omawiane wymagania i postulaty. 

Artykuł oparty jest na moich doświadczeniach zawodowych3 i na poszu-
kiwaniach teoretycznych związanych z muzealną edukacją, bowiem jest 
to dziedzina, od której zaczynałam swoje działania muzeologiczne i której 
w nieco bardziej teoretycznej formie pozostałam wierna do dzisiaj, śledząc 
nowe trendy i prowadząc obserwacje realizowanych przez muzea działań.

Edukacja a muzeum

Na temat wystawiennictwa muzealniczego, także etnograficznego, napisano 
już bardzo wiele. Jest ono uznawane za główne zadanie instytucji muzeal-
nych, a czasem nawet mylnie uznawane za ich jedyną działalność4. Jest to 
jednak niewątpliwie ważny aspekt aktywności tych placówek, bowiem — 
jak już wspomniałam — jest to nie tylko jedna z form upowszechniania 
nauki, podparta wiedzą i doświadczeniem autora-scenarzysty, ale także 

 3 Przez trzy lata pracowałam w Dziale Naukowo-Oświatowym Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi, a przez kolejne piętnaście realizowałam liczne wystawy i wy-
kłady popularyzujące tematykę prowadzonego przeze mnie Działu Kultur Ludowych Kra-
jów Pozaeuropejskich tego Muzeum.
 4 Owocuje to na przykład przekonaniem, że gdy gmach muzeum jest w remoncie i wysta-
wy są nieczynne, to muzealnicy siedzą w biurach bezczynnie.
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sposób i możliwość prezentacji zbiorów muzealnych, które — jak ustawa 
o muzeach wskazuje — stanowią „kulturalne dziedzictwo ludzkości”. Jest 
też jednym z bardziej wszechstronnych sposobów realizacji podstawowych 
celów muzeum, które przecież: 

[…] informuje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upo-
wszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, 
pozwala kształtować wrażliwość poznawczą i estetyczną oraz umoż-
liwia korzystanie ze zgromadzonych zbiorów. [http://isap.sejm.gov.pl/
isap.nsf/download.xsp/WDU19970050024/U/D19970024Lj.pdf, data 
odczytu: 27.07.2020].

Wystawę — jak wszyscy wiemy — „zwiedzamy”: oglądamy, zatrzymujemy 
się w miejscach wskazanych przez autora, albo dowolnie wybranych, od-
czytujemy treści z opisów, porównujemy nabywane informacje z własną 
wiedzą i doświadczeniem… Pozostajemy jednak cały czas w sferze obser-
wacji i podstawowego zapamiętywania obrazów oraz odnoszenia zdobytej 
wiedzy do własnych doświadczeń i kompetencji. Trudno jest zapamiętać 
wszystkie treści prezentowane na ekspozycji (na przykład etnograficznej). 
Jest ich wiele. Często — zbyt wiele. Podczas zwiedzania skupiamy się zatem 
na formie, na kolorystyce, estetyce ekspozycji i zazwyczaj to plastyczne 
wrażenie pozostaje z nami najdłużej. A czasami, gdy wystawa nas szcze-
gólnie zainteresuje — wracamy, aby poznać jej szczegóły i zawarte w nich 
treści. Autorzy ekspozycji doskonale znają zasady fizycznych możliwości 
odbioru prezentacji muzealnych i starają się ich elementy składowe: kon-
cepcję, poziomy wiedzy specjalistycznej, sposób narracji (także plastycznej), 
dostosować do możliwości percepcyjnych widza. Badania nad możliwo-
ściami odbioru i utrwalania zdobytej informacji wskazują wyraźnie, że 
tak nadmiar jak niedobór bodźców mogą stać się skutecznym stoperem 
w procesie zapamiętywania. Wiadomo, że ekspozycji — tak jak innych 
działań muzealnych- nie można adresować do wszystkich. Już od dawna 
wiadomo, że tak zwany przeciętny widz nie istnieje. 

Wiedza dotycząca warunków i sposobów działania naszego układu ner-
wowego w odniesieniu do rzeczywistości muzealnej stała się ostatnimi czasy 
przedmiotem zainteresowania i dyskusji, a doświadczenia dotyczące sposo-
bów reagowania naszego układu nerwowego w kontekście działań muzeum, 
są coraz częściej wykorzystywane w badaniach muzeologicznych5.

 5 Literatura dotycząca tego tematu jest coraz szersza [Sensualność… 2016; Friedrich 2016: 
61–68]. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970050024/U/D19970024Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970050024/U/D19970024Lj.pdf
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Dorota Folga-Januszewska poruszyła te problematykę między innymi 
w tekście: Po co nam muzea? O powstaniu neuromuzeologii: 

Badania te, jak wspomniałam, przenoszone były stopniowo z labo-
ratoriów, szpitali i instytutów uczelnianych do muzeów. Okazało się 
bowiem (jak często w dziejach nauki przez przypadek), że „sytuacja 
muzealna”, czy „kontekst przestrzeni muzeum”, dodatkowo zmienia 
i czyni niespecyficznym rodzaj percepcji, jaką nasz mózg stosuje 
w tym otoczeniu. Można w wielkim uproszczeniu powiedzieć, że ten 
sam obraz, oglądany na ścianie własnego mieszkania lub w postaci 
reprodukcji na kartach książki, nigdy nie będzie w taki sposób za-
nalizowany przez mózg, gdy wypreparowany zostaje z codziennego 
otoczenia i wstawiony w otoczenie innych obrazów lub obiektów. 
Nazwaliśmy to zjawisko syndromem muzeum [Folga-Janiszewska 
2011: 595].

Nie zawsze możemy te teorie i efekty badań zastosować w naszych działa-
niach wystawienniczych. Bardzo często podstawą podejmowanych decyzji 
jest doświadczenie zawodowe i wynikająca z niego intuicja. Muzealnicy 
doceniali i nadal przywiązują znaczną wagę do działań około-wysta-
wienniczych, które mają za zadanie poszerzenie możliwości percepcji 
i zapamiętywania treści ekspozycji, poprzez działania interakcyjne, od-
działywania na inne zmysły (węch, słuch), spotkania warsztatowe orga-
nizowane w trakcie, albo po zwiedzeniu ekspozycji, które pozwalają na 
uruchomienie pamięci długotrwałej itd. W ten sposób, na przykład podczas 
działań plastycznych, można utrwalić wzornictwo, techniki wykonawcze 
czy znaczenie i symbolikę kolorów oraz motywów zdobniczych obiektów 
prezentowanych na ekspozycji. Im więcej form przekazu i sposobów zapa-
miętywania, tym lepsze uzyskujemy efekty. Warto jednak także pamiętać, 
że — jak stwierdza Marzena Żylińska w tekście: Neurodydaktyka, czyli 
nauczanie przyjazne mózgowi — podstawą sukcesu wszelkiej edukacji jest: 

„odwołanie się do ciekawości poznawczej” [Żylińska https://www.ore.edu.
pl/2015/03/zmieniajaca-sie-szkola/; PDF, data odczytu: 18.07.2020].

Między innymi dlatego coraz powszechniejszą, a od kilku lat — prawie 
ogólnie obowiązującą formą działalności edukacyjnej stały się projekty, 
które pozwalają na łączenie rozmaitych form edukacji pod jednym tytułem 
i zakresem tematycznym6. Zazwyczaj obejmują one ekspozycję muzealną, 
towarzyszące jej spotkania autorskie (np. kuratorskie oprowadzania), wy-

 6 Pisałam o tym szeroko w związku z działaniami podjętymi przez Muzeum Miejskie w Żo-
rach, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Archeologiczne i Et-

https://www.ore.edu.pl/2015/03/zmieniajaca-sie-szkola/
https://www.ore.edu.pl/2015/03/zmieniajaca-sie-szkola/


Nie tylko wystawa… 109

kłady, lekcje muzealne i warsztaty oraz towarzyszące projektowi publikacje. 
Całość musi być spójna, a każda z zastosowanych form działalności ma swój 
rytm, logikę i wymaga rozmaitego stopnia zainteresowania i kwalifikacji 
uczestników. Winna też uwzględniać podstawowe zasady stopniowania 
zakresów i poziomów podawanej wiedzy. Muzealnikom wiadomo, że ma 
ten system także swoje trudne strony, związane na przykład z pozyski-
waniem środków, „poślizgami” terminów, problemem z uzyskaniem tzw. 
wkładu własnego itd.7. Wart jest jednak uwagi i cierpliwości w pozyski-
waniu funduszy i organizacji całości, bo jego skuteczność jest zauważalna 
[Nadolska-Styczyńska 2016]. Jednak aby odnieść w tym zakresie sukces, 
trzeba wiedzieć nie tylko, czego chcemy nauczyć, ale także jakie działania 
podjąć, aby było to skuteczne.

Poszukując odpowiedzi na to pytanie, przyjrzyjmy się pojęciu edukacja: 
Jest to według encyklopedii PWN: „ogół czynności i procesów mających 
na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umie-
jętności” [https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/edukacja;3896542.html; data 
odczytu: 27.07.2020].

Natomiast nestor polskiej pedagogiki — Wincenty Okoń — podkreśla, 
że jest to:

[…] ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, 
przede wszystkim dzieci i młodzieży — stosownie do panujących 
w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych [Okoń 
1996: 84]. 

A dalej czytamy: 

Obecnie upowszechnia się szerokie rozumienie tego terminu jako 
oznaczającego ogół procesów oświatowo-wychowawczych, obejmu-
jących kształcenie i wychowanie oraz szeroko pojmowaną oświatę 
[Okoń 1996: 84]. 

Zatem można przyjąć, że edukacja muzealna to nauczanie dostosowane do 
celów, zadań, możliwości i zasad obowiązujących w muzeum oraz przez tę 
instytucję realizowane. Ważne, że są to działania nie tylko przekazujące 
wiedzę i informacje o zbiorach, ale także uwzględniające wspomniane 

nograficzne w Łodzi i Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego 
[Nadolska-Styczyńska 2016]. 
 7 Muzealnicy zwracają uwagę na uwarunkowania takich działań także w swoich tekstach 
naukowych: Woźniak „Na kanwie zabytków…: 3]. Tekst wygłoszony podczas konferencji 
w Muzeum Narodowym Sztuki Ukrainy w listopadzie 2019 r, został złożony u organizato-
rów konferencji i powinien się ukazać drukiem w roku obecnym. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/edukacja;3896542.html
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wcześniej w Ustawie „kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej” 
oraz „upowszechnianie podstawowych wartości nauki i kultury” [Usta-
wa…, art. 1].

Renata Pater tak przybliża początki panującej od wielu już lat w muze-
alnictwie „mody na edukację”: 

Cztery klasyczne zadania muzealnictwa: zbierać, przechowywać, 
badać i udostępniać zostały w XX wieku w znacznym stopniu posze-
rzone o pośredniczenie, komunikację i mediację, uprzystępnianie 
oraz udostępnianie nie tylko sztuki. Wiele muzeów zorganizowało 
w końcu lat sześćdziesiątych działy oświatowe, wydzielając w swych 
budynkach specjalne pomieszczenia na zajęcia warsztatowe, szukając 
przez oferty edukacyjne i pośredniczenie muzealnicze bezpośrednie-
go kontaktu ze swoją publicznością [Pater 2016: 8].

Tak było rzeczywiście. Tworzono wówczas liczne cykle lekcji muzealnych, 
zaktywizowano współpracę ze szkołami, uwzględniając w proponowanych 
tematach potrzeby programowe poszczególnych poziomów nauczania8. Jed-
nak zasady „nowej muzeologii” wymusiły dalsze, właściwie ciągłe zmiany 
poruszanych tematów, dostosowywanie kuratorskiego oprowadzania po 
wystawach i działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości konkretnej 
grupy widzów oraz aktywizację osób odwiedzających muzeum itd. 

Gerard Radecki w opracowaniu Obszar wydzielony czy nowe otwarcie? 
Edukacja muzealna jako muzeologia, stwierdza, że termin edukacja muzealna 
już w latach 60–70. XX w. „zaczął nabierać znaczenia cechy konstytutywnej 
muzeum — w przeciwieństwie do dawnego «kształcenia» czy «upowszech-
niania», które były po prostu jednym z wielu zadań muzeum” [Radecki 2015: 
6]. Dodaje on jednak na końcu swoich rozważań, że: „Edukacja z przymiot-
nikiem «muzealna» ma sens wtedy tylko, jeżeli w tej zbitce dwóch słów 
uznamy za prymarne właśnie to drugie” [Radecki 2015: 22]. 

Podobnego zdania jest Katarzyna Barańska, która tak określa rolę edu-
kacji w muzeum: 

To, co moim zdaniem trzeba zrobić, to powrócić do źródeł, przypo-
mnieć sobie na nowo, czym muzea rzeczywiście są, oraz właśnie 
w obszarze definicyjnym raz jeszcze umiejscowić edukację. Punktem 
wyjścia (i dojścia) każdego działania muzealnego jest kolekcja trakto-
wana jako zbiór zgromadzonych obiektów, z których wszystkie — jeśli 
sięgnąć do klasycznej definicji muzeum — powinny być poddawane 

 8 Czasami „wychodziły” one poza ramy tematyczne zbiorów muzealnych i realizowane 
były także w oparciu o inne materiały (np. filmy) [Nadolska-Styczyńska 2016: 108].



Nie tylko wystawa… 111

konserwacji, ochronie, interpretowane oraz upowszechniane. Wła-
śnie w obszarze upowszechniania mieści się edukacja,[…]. Poprzez 
takie działania upowszechnia się w naturalny sposób także „naukę 
i kulturę”, które na inne sposoby zajmują się przedmiotami groma-
dzonymi w muzeum; to przecież oczywiste i nieuniknione [Barańska 
2010: 49].

Podobnie o edukacji muzealnej pisze Renata Pater: 

Muzeum jest instytucją, która stanowi doskonałe medium dla per-
manentnej edukacji kulturalnej, skierowanej zarówno do przed-
szkolaków, jak i uczestników uniwersytetu trzeciego wieku. Pełni 
istotną funkcję w upowszechnianiu kultury w demokratyzującym 
się społeczeństwie. 

Autorka, stwierdza dalej, że muzeum: 

Należąc do przestrzeni publicznej, jest nieformalnym miejscem zdo-
bywania wiedzy, wrażeń i doświadczeń. Odpowiada na społeczne 
zapotrzebowanie, którego nie może wypełnić edukacja formalna 
[Pater 2012: 134, 136]. 

Badaczka podkreśla także zróżnicowanie publiczności muzealnej wspo-
minając o działaniach adresowanych do dzieci przedszkolnych i do osób 
starszych. Rzeczywiście, kryterium wieku stało się w znaczącej części 
naszych muzeów jednym z podstawowych przesłanek dla podejmowanych 
aktywności edukacyjnych9. 

Jednak powszechność i rozmiary współczesnej edukacji muzealnej by-
wają czasem także uważane za jej słabość. Słyszy się od kilku już lat za-
rzuty, że muzea przestają być muzeami, a stają się placówkami oświaty, 
a poziom prezentacji nie zawsze odpowiada aspiracjom tak pracowników 
jak uczestników spotkań. Bywa, że ilość nie przekłada się na jakość. Piotr 
Górajec jest zdania, że muzea: 

[…] wręcz rywalizują ze sobą, tworząc programy edukacyjne skiero-
wane do szerokiego grona odbiorców. Wszelkiego rodzaju warsztaty, 
spotkania, wykłady, lekcje muzealne, programy dla rodzin, kursy, 
plenery kuszą potencjalnych uczestników, którzy szukają pomysłu 
na spędzenie wolnego czasu bądź też chcą pogłębiać swoją wiedzę 
i zainteresowania [Górajec 2010a: 28]. 

 9 Świadczą o tym chociażby strony internetowe proponujące rozmaite formy zajęć dla po-
szczególnych grup gości muzealnych [http://etnomuzeum.pl/edukacja/; http://ethnomuseum.
pl/muzeum-dla-dzieci/; https://www.etnomuzeum.eu/edukacja, data odczytów: 24.08. 2020].

http://etnomuzeum.pl/edukacja/; http://ethnomuseum.pl/muzeum-dla-dzieci/; https://www.etnomuzeum.eu/
http://etnomuzeum.pl/edukacja/; http://ethnomuseum.pl/muzeum-dla-dzieci/; https://www.etnomuzeum.eu/
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W innym opracowaniu autor rozwija ten wątek wskazując, że muzea są 
wręcz postrzegane przez pryzmat działań o charakterze kulturalnym 
i edukacyjnym. „I nie należy się temu dziwić. Muzea służyć mają właśnie 
i przede wszystkim zwiedzającym, […] Widzowie szukają w muzeum od-
powiedzi na nurtujące ich pytania, czasem też rozrywki i przeżyć kultu-
ralnych” [Górajec 2010b: 9]. 

No cóż. Temat ten i pytania o to, czy muzea mają upowszechniać wartości 
historii i nauki oraz kształtować wrażliwość poznawczą i estetyczną [Ustawa…, 
art. 1.: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000917/U/
D20190917Lj.pdf, data odczytu: 27.07.2020], czy też podążać głównie za 
oczekiwaniami widza/uczestnika spotkań10, poruszany bywa często w roz-
maitych okolicznościach. Wiele emocji budził i nadal budzi także problem 
zakresów omawianej edukacji. Jej ciągłe poszerzanie grozi bowiem utratą 
tożsamości muzeum. Padają pytania: Czy muzea mają powoli zastępować 

„niewydolne” w swej działalności szkoły, a może stać się konkurencją dla 
Uniwersytetów III wieku? A może stawać się powoli domami kultury11? 
Wiele sprzeciwów wzbudza przecież w tym kontekście poszerzenie ar-
tykułu 2 ustawy o muzeach o punkt 7a, upoważniający te placówki do: 

„popierania i prowadzenia działalności artystycznej i upowszechniającej 
kulturę” [Ustawa…, art. 2, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20190000917/U/D20190917Lj.pdf; data odczytu: 27.07.2020]. Zagrożenie 
istnieje, bo są do tego podstawy prawne. Jednak wszystko zależy od ludzi. 
Od tych, którzy te muzea prowadzą, ale też od tych, którzy przygotowują 
ofertę dla muzealnej publiczności. Jeśli będą poważnie traktować obo-
wiązki dotyczące ochrony zabytków, zakupu muzealiów, ich przechowy-
wania, konserwacji i opracowania naukowego, to muzea zachowają swoją 
tożsamość, podejmując nawet bardzo szeroką współpracę z instytucjami, 
które uzupełnią ich ofertę w zakresie oczekiwanym przez publiczność. 
Bez względu na to z jakimi instytucjami/partnerami i na jakich zasadach 
współpracują. Cytowana już K. Barańska tak pisze:

[…] nie chodzi tylko o to, by muzea pracowały na rzecz pozyskiwania 
widzów wyłącznie dla muzeów. Wydaje się, że pełny sukces będzie 

 10 W dalszym ciągu frekwencja, poza płynnością finansową, jest głównym kryterium for-
malnej oceny działań muzeum.
 11 Artykuł 5a „Ustawy o muzeach…” dopuszcza łączenie muzeów z innymi instytucjami kul-
tury. Odbywać się to może pod pewnymi warunkami, ale jest możliwe: [Ustawa…. art. 5a 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000917/U/D20190917Lj.pdf, data od-
czytu: 27.07.2020.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000917/U/D20190917Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000917/U/D20190917Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000917/U/D20190917Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000917/U/D20190917Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000917/U/D20190917Lj.pdf
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można odnieść jedynie wtedy, gdy zostaną przełamane podziały po-
między różnymi rodzajami instytucji kultury i oświaty oraz gdy poli-
tyka kulturalna władz samorządowych i centralnych będzie wzmac-
niać ich wzajemną współpracę. Zdarza się bowiem, że teatry, muzea 
i domy kultury raczej konkurują ze sobą, zapominając, że rozbudzone 
potrzeby kulturalne zaspokajać można w rozmaitych miejscach i na 
różne sposoby [Barańska 2010: 48–49].

Zgadzam się z tym twierdzeniem i sądzę, że punktem wyjścia, a zarazem 
rozwiązaniem najlepszym jest wzajemna, stała współpraca12. To najlepszy 
sposób na unikanie konfliktów interesów, przejmowania kompetencji, 
pomysłów czy ludzi. Tymczasem, coraz powszechniejsza partycypacja mu-
zealnej publiczności niestety nie zawsze się przekłada na szeroką, otwartą 
współpracę placówki muzealnej z innymi instytucjami kultury. A powinna. 
Każda z tych instytucji ma swoje zadania i cele, wykształconych specja-
listów i stałą publiczność. Wzajemna współpraca może jedynie „wyjść 
na dobre”. Pisała o tym szeroko wielokrotnie już cytowana K. Barańska 
w swojej książce Muzeum w sieci znaczeń, odnosząc się w niej nie tylko do 
współpracy międzyinstytucjonalnej, ale także współpracy interdyscypli-
narnej [Barańska 2013: 212–214]. 

Istotne w kontekście działań edukacyjnych muzeów jest właściwe po-
dejście do osoby „edukowanej”. W jednym z opracowań poświęconych 
otwartości, kreatywności i innowacyjności w edukacji przez kulturę, czyli 
także edukacji muzealnej czytamy: 

[…] edukacja może oznaczać aktualizowanie potencjału, który już 
istnieje. W takim ujęciu osoby biorącej udział w procesie edukacyj-
nym nie postrzega się jako niezapisanej karty, którą dopiero trzeba 
zapełnić określoną przez muzeum treścią. Nie jest on już tedy pasyw-
nym odbiorcą komunikatu a aktywnym uczestnikiem wydarzenia, 
podczas którego w zetknięciu z dziełem wyzwolona zostaje jego zdol-
ność do samodzielnego przeżywania i rozumienia rzeczywistości. […] 
Prawdziwa aktywność wiąże się raczej z wzbudzaniem aktywnego 
nastawienia do tego, co dane [Sochan, Ludwisiak, 2000: 236]. 

Wynika z powyższego, że muzea, które nie są przecież szkołami, nie po-
winny edukować czy nauczać. Mają rozwijać i dawać możliwości posze-
rzenia zainteresowań, pasji, poszukiwań własnej drogi rozwoju, albo po 
prostu — umożliwiać znalezienie w sobie owych pasji i zainteresowań. Poza 

 12 Zazwyczaj, najbardziej owocna bywa współpraca oparta na oddolnych, interpersonal-
nych kontaktach i przyjaźniach pracowników merytorycznych poszczególnych instytucji.
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tym muzea dają to, czego czasem brakuje innym instytucjom zajmującym 
się edukacją. One budzą emocje. To nie tylko „zdolność do samodzielnego 
przeżywania i rozumienia rzeczywistości” [Sochan, Ludwisiak, 2000: 236]. 
To także możliwość odczuwania najrozmaitszych uczuć związanych z jej 
odkrywaniem: piękna, satysfakcji, radości z dzielenia się wrażeniami 
itd. Możliwości poznawcze i możliwości przeżywania rozmaitych emocji 
wzmacniają się, gdy połączymy w jedno to, co dają uczestnikom wydarzeń 
rozmaite instytucje kultury. No i nie bez znaczenia jest połączenie środków 
i możliwości techniczno-lokalowych współpracujących podmiotów.

Przykład dobrych praktyk, czyli opowieść o pewnym projekcie

Coraz więcej zdarza się w polskim muzealnictwie takich wspólnych, spraw-
dzonych, udanych działań, ale wychodzę z założenia, że przykładów rzeczy-
wiście „dobrych praktyk” nigdy za wiele. Dlatego celem tej części artykułu 
uczyniłam przybliżenie pewnego zespołu projektów etnologicznych, który 
został zrealizowany przez Łódzki Dom Kultury i Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi, przy współpracy kilku muzeów regionalnych ob-
szaru Polski środkowej13. Mowa o projekcie Nie tylko „petanka”… W kręgu 
haftów regionalnych, poświęconym tradycjom i zmianom zachodzącym 
w hafciarstwie obszaru Polski środkowej oraz promocji tych tradycji wśród 
mieszkańców Łodzi i okolic. Autorkami były etnografki: z ramienia Łódz-
kiego Domu Kultury (ŁDK) — Danuta Wachowska — animator kultury, 
specjalista z zakresu współczesnego wiejskiego rękodzieła artystycznego, 
a z ramienia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego (MAiEŁ) — Alicja 
Woźniak, ekspert z zakresu tkaniny i stroju ludowego, która objęła całość 
opieką merytoryczną [Woźniak 2018: 6–11]14. 

Petanka, to regionalna (opoczyńska) nazwa ściegu hafciarskiego polega-
jącego na szyciu „przed igłą” i przeplataniu go dodatkową nitką. Zdobiono 
nim elementy stroju, a także przedmioty stanowiące wyposażenie mieszkań. 
Był ściegiem tradycyjnym, znanym w poprzednich pokoleniach i z czasów, 
gdy kolorystyka ograniczała się do bieli, czerni i bieli oraz czerni i koloru 

 13 Muzea w Opocznie, Sieradzu i Łowiczu. Organizatorami pierwszej edycji byli: Łódzki 
Dom Kultury, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, współorganizatorem Mu-
zeum Regionalne w Opocznie. [https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/nie-tylko-
petanka…w-kregu-haftow-regionalnych-edycja-i-t133, data odczytu 27.07.2020]. Całość 
projektu (wszystkie cztery edycje) sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.
 14 Por. także: A. Woźniak, Na kanwie zabytków — metoda projektu w działalności muzealnej 
na przykładzie realizacji pt. „Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie”, maszynopis.

https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/nie-tylko-petankaw-kregu-haftow-regionalnych-edycja
https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/nie-tylko-petankaw-kregu-haftow-regionalnych-edycja
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pomarańczowego. W miarę upływu czasu paleta barw stawała się coraz 
bogatsza. W Opoczyńskiem ścieg ten jest nadal spotykany, a tradycja jego 
stosowania żywa. Stał się on w tym przypadku hasłem wywoławczym 
projektu, którego celem było podtrzymanie tradycji hafciarskich i upo-
wszechnienie jej w środowisku wielkomiejskiej Łodzi. Projekt miał z za-
łożenia docelowo objąć regiony Polski środkowej, w których nadal żywe 
są tradycje rękodzieła, a mianowicie: Opoczyńskie. Łowickie i Sieradzkie 
[https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/nie-tylko-petanka…w-
kregu-haftow-regionalnych-edycja-i-t133, data odczytu: 27.07.2020].

Pierwsza edycja rozpoczęła się wiosną 2013 r. i dotyczyła regionu opo-
czyńskiego. Obejmowała kilka etapów. Pierwszym był cykl spotkań odby-
tych w Łodzi oraz kilku podłódzkich miejscowościach, które promowały 
projekt, zachęcając miejscowych miłośników haftu15 do udziału w warsz-
tatach, stanowiących drugi etap cyklu, a prowadzonych przez hafciarki, 
które uczyły tradycyjnych ściegów swojego regionu. Warsztaty uzupełniały 
wykłady kustosz Alicji Woźniak, dotyczące zmian zachodzących we wzor-
nictwie i kolorystyce sztuki „szycia opoczyńskiego”, połączone z prezenta-
cją obiektów stanowiących zbiory łódzkiego Muzeum. Trzeci etap edycji 
polegał na pracy własnej adeptek, a kończyła go wystawa ich wytworów, 
zorganizowana w październiku w Łódzkim Domu Kultury, a po miesiącu 
przeniesiona do Muzeum Regionalnego w Opocznie16.

II edycja projektu (2014 r.) objęła tradycje regionu łowickiego i promowała 
oczywiście wzornictwo i techniki charakterystyczne dla tego obszaru. Jest 
to — podobnie jak Opoczyńskie — teren nadal żywego rękodzieła i podobnie 
jak poprzednio, celem edycji była aktywizacja miejscowych hafciarek oraz 
umożliwienie przekazania ich umiejętności osobom z terenów miejskich 
i podmiejskich. Tym razem odbiorcą projektu stali się także przedstawiciele 
młodego pokolenia — studenci szkół artystycznych zainteresowani polskimi 
tradycjami rękodzielniczymi. Zarówno wzory, jak i techniki hafciarskie 
tej edycji reprezentowały tradycje łowickie (szycie polskie, wykonywane 
stebnówką i łańcuszkiem, szycie ruskie czyli ścieg oparty na wyszywaniu 
krzyżyków i wreszcie haft płaski i koralikowy17). I tym razem rozpoczęto 

 15 W samej tylko Łodzi działa kilka klubów hafciarskich.
 16 Uczestniczyłam w otwarciu wszystkich wystaw tego projektu realizowanych w Łódzkim 
Domu Kultury i mogłam obserwować olbrzymie zainteresowanie wydarzeniem. Odwiedzi-
ło wystawę liczne grono uczestników warsztatów i ich rodzin, a także ludzie zainteresowa-
ni tematem haftu regionalnego. 
 17 Znany i stosowany był tu także haft richelieu.
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od spotkań edukacyjnych i promocyjnych. Uczestnicy odwiedzili muzea 
w Łodzi i Łowiczu, poznali zbiory obu placówek, udostępnione i opatrzone 
szczegółowym komentarzem dwóch kustoszy: Alicji Woźniak (MAiEŁ) 
i Magdaleny Bartoszewicz (Muzeum w Łowiczu). W maju 2014 r. odbyły 
się w Łódzkim Domu Kultury warsztaty haftu łowickiego, uzupełnione 
jak zwykle prelekcjami dotyczącymi tak tradycji, jak inspiracji tradycjami 
sztuki łowickiej we współczesnym wzornictwie. Po przerwie wakacyjnej, 
przeznaczonej na wykonanie własnych prac, autorki haftów mogły zoba-
czyć je na wystawie zorganizowanej w Muzeum w Łowiczu oraz miesiąc 
później — w Łódzkim Domu Kultury18. 

III edycja projektu miała miejsce w roku 2015 i, dopełniając całość za-
łożenia, objęła trzeci z regionów: Sieradzkie. Rozpoczęła ją seria spotkań, 
zrealizowanych w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, Muzeum Miasta 
Pabianic, Bibliotece Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie 
Łódzkim oraz w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskie-
go w Łodzi. Kolejnym etapem były warsztaty poprzedzone wykładami 
kustosz Alicji Woźniak, dotyczącymi specyfiki stroju i haftu sieradzkiego. 
Podczas spotkań poznawano techniki, motywy i wzory popularne w tym 
regionie, a także zasoby magazynowe muzeum łódzkiego oraz Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu. Ściegi haftu sieradzkiego miały swoje specyficzne 
określenia: m.in. drobecka, gzygzok, prążeczka. Te najbardziej tradycyjne 
były skromne (ścieg przed igłą, za igłą oraz dziergany). Obecny w regionie 
haft płaski rozwinął się wraz z wejściem mody na fartuchy szyte z tkanin 
fabrycznych, a jego motywy były inspirowane drukowanymi wstążkami 
i miejskimi wyrobami tekstylnymi. Hafciarki umiały jednak stworzyć 
własny, niepowtarzalny styl, dostosowany do stroju i własnych potrzeb19. 
Bardzo charakterystyczny dla regionu jest haft na tiulu, wykorzystywany 
w tzw. kopkach (czepcach). Tradycje hafciarskie w regionie niestety po-
woli gasną, a haft na tiulu prawie zaniknął20. Dlatego znaczenie podjętych 

 18 Szczegółowe założenia poszczególnych edycji i etapów dostępne są na stronach 
internetowych Łódzkiego Domu Kultury: https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/
nie-tylko-petanka…-w-kregu-haftow-regionalnych-edycja-ii-haft-lowicki-2014-t130, data 
odczytu: 27.07.2020;https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/nie-tylko-petanka… 
w-kregu-haftow-regionalnych-edycja-i-t133, data odczytu: 27.07.2020; https://www.ldk.
lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/sieradzkie-szycie…nie-tylko-petanka.-w-kregu-haftow-
regionalnych.-iii-edycja-t124, data odczytu: 27.07.2020. Wszystkie teksty opracowały 
autorki projektu.
 19 [https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/sieradzkie-szycie…nie-tylko-petanka.-
w-kregu-haftow-regionalnych.-iii-edycja-t124, data odczytu 27.07.2020].
 20 Została jedyna hafciarka znająca tę technikę.
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https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/nie-tylko-petankaw-kregu-haftow-regionalnych-edycja
https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/nie-tylko-petankaw-kregu-haftow-regionalnych-edycja
https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/sieradzkie-szycienie-tylko-petanka.-w-kregu-haftow-
https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/sieradzkie-szycienie-tylko-petanka.-w-kregu-haftow-
https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/sieradzkie-szycienie-tylko-petanka.-w-kregu-haftow-
https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/sieradzkie-szycienie-tylko-petanka.-w-kregu-haftow-
https://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/petanka-t28/sieradzkie-szycienie-tylko-petanka.-w-kregu-haftow-
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działań, mających na celu umożliwienie nielicznym już specjalistkom, 
przekazanie tych umiejętności innym osobom jest bardzo cenne. Edycję 
i tym razem zamknęły podsumowujące ekspozycje haftów wykonanych 
przez uczestników warsztatów, prezentowane w Łodzi i w Sieradzu.

Wszystkie trzy edycje projektu zostały sfinansowane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każda z nich objęła około 40 osób 
zainteresowanych poznaniem nowych technik i wzorów hafciarskich. 
Natomiast realizowane wystawy podsumowujące każdą z edycji cieszyły 
się wyjątkowym zainteresowaniem mieszkańców Łodzi, Opoczna, Łowicza 
i Sieradza oraz okolic, w tym — uczestników opisywanych działań i ich 
rodzin. Wykonane w ramach projektu przykłady haftu prezentowane były 
w podziale na kilka kategorii. Związane były one z wykorzystywaniem 
tradycyjnych wzorów i technik w tworzeniu przedmiotów stanowiących 
elementy wyposażenie wnętrza (poduszki, makatki, obrusy), elementów 
ubioru i galanterii (m.in. torebki, krawaty) oraz pamiątek i drobnych upo-
minków (igielniki, zakładki, obrazki itp.). 

Pewna grupa osób zainteresowanych poznała hafty trzech regionów, 
inni uczestniczyli w pojedynczych edycjach. Wśród hafciarek i hafciarzy 
były zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ludzie starsi i zupełnie młodzi. 
Pojawiały się także dwa, a nawet trzy pokolenia rodziny (w przypadku 
jednej hafciarek prowadzącej warsztaty)21.

Alicja Woźniak zaznacza, że celem nie mniej ważnym niż odtworzenie 
i spopularyzowanie tradycji hafciarskich pośród mieszkańców wojewódz-
twa było też: 

wyzwolenie kreatywności hobbystów, twórców, artystów i młodzieży, 
aby przy zastosowaniu tradycyjnych technik i regionalnych moty-
wów stworzyli nowe, współczesne wzornictwo dotyczące zdobienia 
odzieży oraz wyposażenia wnętrz mieszkalnych [Woźniak 2018: 6].

IV edycją projektu, a zarazem jego podsumowaniem, stała się książka doty-
cząca tradycji hafciarskich Polski środkowej, która wpisała się dokładnie 
w ideę ochrony i zachowania tej ciągle jeszcze żywej gałęzi tradycyjnej 
sztuki i rękodzieła ludowego. „Wzornik — szycie opoczyńskie, łowickie, 
sieradzkie (IV edycja)” to praca autorstwa Alicji Woźniak. Badaczka za-
łożyła, że jej głównym celem będzie publikacja materiałów uzyskanych 
podczas realizacji projektu, co pozwoli na spopularyzowanie tego elementu 

 21 Informacje uzyskane podczas rozmów z autorkami projektu oraz zebrane podczas wła-
snych obserwacji autorki, która uczestniczyła w wybranych spotkaniach projektu.
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dziedzictwa wspomnianych trzech regionów Polski środkowej, także poza 
granicami łódzkiego województwa. Ponadto, zgodnie z zasadami edukacji, 
po opisanych powyżej edycjach, które dały możliwość poznania wzorów 
i tradycyjnych technik hafciarskich oraz doprowadziły do znacznego, 
często zaskakującego rozmiarami ich spopularyzowania, przyszła kolej 
na utrwalenie zdobytych umiejętności oraz ich jeszcze szersze rozpropago-
wanie. Jak już pisałam, każde działanie edukacyjne wymaga dostępności, 
systematyczności i ciągłości podjętych działań oraz skierowania oferty 
do konkretnej, właściwej grupy osób22. Dlatego uważam, że projekt Wzor-
nik… był jednym z ważniejszych elementów całego realizowanego cyklu. 
Odpowiedział bowiem na nieczęsto zadawane pytania: Co potem? Co po 
projekcie? Jakie będą jego rzeczywiste, praktyczne efekty? Podsumował 
uzyskane rezultaty, a zarazem trwale je zarejestrował. Materiały zebrane 
i opracowane podczas poprzednich edycji zostały opublikowane w formie 
bogato ilustrowanego albumu, a bazą merytoryczną i ilustracyjną dla 
tych działań stały się zarówno zasoby muzealne, jak i prace wykonane 
przez uczestników warsztatów poprzednich edycji23. Powstała w efekcie 
końcowym publikacja będąca kompendium wiedzy dotyczącej hafciarstwa 
tradycyjnego wspomnianych obszarów Ziemi Łódzkiej oraz ukazująca 
możliwości jego twórczego przetwarzania. Autorka tak pisze w założeniach 
przedsięwzięcia:

Poprzednie trzy edycje projektu ukazały znaczną potrzebę kiero-
wania działań edukacyjnych do młodego pokolenia uczniów i stu-
dentów szkół artystycznych z Łodzi. Wzornik ma wypełniać brak 
tego podręcznika, który stanowić ma podstawę wiedzy historycznej, 
uwzględniającej zróżnicowanie regionalne, wykonanie technicz-
ne wzorów a także możliwości zastosowania haftów tradycyjnych 
we współczesnym wzornictwie [Założenia projektu udostępnione 
przez autorki, maszynopis: 5].

Pięknie wydany album jest rzeczywiście swoistym podręcznikiem i wzor-
nikiem dla tych wszystkich, którzy interesują się tą gałęzią rękodzieła. Jest 
nie tylko skarbnicą motywów, wzorów i starych technik, ale także książką 
ukazującą, w jaki sposób można je zachować, powielać i twórczo reinter-
pretować. Tym samym daje szansę utrwalenia umiejętności nabytych 

 22 Jest to jedna z podstawowych zasad edukacji w ogóle.
 23 Warto wspomnieć, że każdej z edycji towarzyszył wydany przez ŁDK folder, publikowa-
ny z okazji końcowej wystawy, a pokazujący efekty podjętych działań.



Nie tylko wystawa… 119

w poprzednich edycjach projektu. Co bardzo istotne, publikacja pozwala 
na ich przekazanie kolejnym zainteresowanym, którzy w projekcie udziału 
nie brali. Polskie tradycje hafciarskie są wyjątkowo interesujące. Rozbu-
dowane, wielobarwne, bardzo zróżnicowane regionalnie, przechodziły 
w ostatnich kilkudziesięciu latach rozmaite koleje losu. Czasem odżywały, 
wzbudzone modą folkową, to znowu przygasały, przyduszone motywami 
ponadregionalnymi, powszechnie popularyzowanymi przez czasopisma 
kobiece. Publikacja autorstwa Alicji Woźniak daje szansę powrotu do źró-
deł: poznania wątków, ich twórczego opracowania i zastosowania prak-
tycznego. Niezwykle ważne jest też ukazanie bogactwa i zróżnicowania 
regionalnego prezentowanych haftów nie tylko w zakresie wzornictwa, 
kolorystyki i kompozycji, ale i wykonania technicznego, przekładającego 
się na rozmaite ściegi i rodzaj wykończenia. Warte zaznaczenia jest też 
przywołanie tradycyjnych nazw poszczególnych ściegów i technik. Książka 
jest bardzo dobrym narzędziem do prowadzenia działań edukacyjnych. 
Zarówno z zakresu edukacji regionalnej, jak i artystycznej, związanej 
z kształceniem przyszłych projektantów i artystów tworzących sztukę 
użytkową24. Warto dodać, że w skład publikacji wchodzi płyta CD zawie-
rająca przykłady wzorów. 

Album posiada nie tylko wybitne walory merytoryczne, ale i artystyczne. 
Zarówno świetne zdjęcia, jak i precyzyjne rysunki dodały dodatkowych 
wartości tej publikacji. Wszystko to zostało docenione przez jury 27 edycji 
konkursu „Złoty Exlibris”, które w roku 2019 przyznało autorce — Alicji 
Woźniak — najwyższą nagrodę w kategorii „najlepsze wydawnictwo albu-
mowe o Ziemi Łódzkiej”. Opracowania tekstu oraz wyboru zdjęć i obiek-
tów dokonała autorka publikacji. Opracowanie graficzne wykonała Beata 
Wawrzecka, a stroną redakcyjną kierowała Danuta Wachowska25. Pod 
koniec pierwszego rozdziału książki autorka pisze: „Chcemy, aby «Wzor-
nik» posłużył wszystkim chętnym do świadomego kreowania rzeczy, do 
kontynuowania opowieści o rękodziele, jego twórcach oraz wyrobach 
będących nośnikami naszej tradycji” [Woźniak 2018: 10]. 

 24 Publikacja, sfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest dzie-
łem, w którego opracowanie włączyły się rozmaite podmioty (w tym wszystkie cztery zain-
teresowane Muzea oraz Łódzki Dom Kultury, będący wydawcą albumu).
 25 Ilustracje (fotografie i rysunki) wykonali: Alicja Woźniak, Dariusz Wasiak, Andrzej Białkow-
ski, Władysław Pohorecki, Ryszard Sąsiadek, Izabella Stronias i Wiesława Przybyło-Cieślik.
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Projekt zakładał pierwotnie powstanie wystawy, która dopełni działania 
warsztatowe i podsumuje całość założenia edukacyjnego26. Ostatecznie 
promocji książki towarzyszyła prezentacja haftów reprezentujących rę-
kodzieło wszystkich trzech regionów.

Autorka opracowania — Alicja Woźniak — podkreśla, że organizacja 
wystaw towarzyszących każdemu z etapów projektu była ważnym elemen-
tem przedsięwzięcia. Nie tylko podsumowywały one poszczególne części 
programu i warsztatów, ale pozwalały uczestniczkom na zaprezentowanie 
swoich prac szerszej publiczności. Na każdej z nich, „pochodzące z mu-
zeum hafty mistrzów regionu, stanowiące podstawę do projektu zostały 
zestawione z efektami pracy ich uczniów” [Woźniak 2018: 8]. W efekcie 
podjętych działań warsztatowych powstawały wyroby niepowtarzalne, 
stanowiące dowód umiejętności technicznych i artystycznych oraz kre-
atywności uczestników projektu. Adresowanie programu do rozmaitych 
grup zawodowych zaowocowało także powstaniem ciekawych przykładów 
profesjonalnej twórczości artystycznej [Woźniak 2018: 8].

Wystawa

Natomiast niewątpliwym ukoronowaniem i podsumowaniem opisanych 
powyżej działań, chociaż nie wchodzącym w zakres opisanego projektu 
była wystawa Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, której 
pomysłodawczynią, autorką koncepcji i scenariusza była Alicja Woźniak. 
Otóż, 31 maja 2019 r. w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Ło-
dzi została otwarta ekspozycja pod tytułem: Wzornik. Szycie opoczyńskie, 
łowickie, sieradzkie. Tradycja /Trwanie/. W 100 lecie województwa łódzkie-
go. Jak się łatwo domyślić, realizacja w sposób zasadniczy odnosiła się do 
całego cyklu projektowego i do treści wspomnianej publikacji, podkreślając 
zarazem obchody stulecia niepodległości kraju.

Celem bezpośrednim prezentacji autorka uczyniła ukazanie występu-
jącego na terenach Ziemi Łódzkiej zróżnicowania twórczości hafciarskiej 
oraz zaprezentowanie zmian, jakie przez 100 lat istnienia województwa 
dokonywały się w zdobnictwie stroju ludowego wybranych trzech regionów. 
I w tym przypadku dała wyraz przekonaniu, że rekonstrukcja wzornictwa 
i technik, którym zagraża wyginięcie pozwoli na ich zachowanie, a ich 
popularyzacja — na dalszy rozwój i twórcze przetworzenie.

 26 Nie udało się jej zorganizować. Informacja uzyskana od autorki projektu.
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Kolejnym celem była popularyzacja kultury tradycyjnej województwa, 
a tym samym kreowanie jego pozytywnego wizerunku oraz podtrzyma-
nie tradycji, bowiem „trwanie to popularyzacja, edukacja i nowe czytanie 
haftów regionalnych wśród wszystkich pokoleń mieszkańców wojewódz-
twa łódzkiego” [Woźniak, Założenia scenariusza wystawy Wzornik…., 
maszynopis: 1]. 

Wystawa prezentowała zbiory Muzeum Archeologicznego i Etnogra-
ficznego w Łodzi oraz muzeów regionalnych biorących udział w projek-
cie: Muzeum w Łowiczu, Muzeum Regionalnego w Opocznie i Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu27. Ważnym elementem ekspozycji stały się także 
wybrane przykłady efektów opisanych warsztatów hafciarskich.

Autorka ekspozycji uznała, że obecnie hafciarstwo przeżywa prawdzi-
wy renesans i jako hobby jest praktykowane w wielu, bardzo rozmaitych 
środowiskach. Natomiast jego wzornictwo jest odtwarzane zazwyczaj 
z tygodników kobiecych, promujących często techniki i motywy charakte-
rystyczne dla odległych regionów. Większości Polaków tradycyjne motywy 
hafciarskie kojarzą się z Kaszubami oraz Łowiczem, ograniczając się zresztą 
w odniesieniu do tego drugiego, głównie do motywu róży łowickiej28. 

Wystawa z założenia była odzwierciedleniem wspomnianego Wzorni-
ka… Tak jak w książce, widz mógł dzięki niej poznać zasadnicze różnice 
występujące wśród technik i wzorów, trzech wybranych regionów Ziemi 
Łódzkiej, a także zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w tym zakresie 
na przestrzeni 100 lat istnienia województwa. Była odpowiedzią na wspo-
mniane przejawy globalizacji kultury i zapożyczenia wzornictwa innych 
regionów, ukazując wartości artystyczne tradycyjnego rękodzieła regionów 
reprezentujących województwo łódzkie. Umożliwiła także poznanie zasad 
komponowania i kolorystyki ornamentów, ściegów hafciarskich, a także 
wskazała sposoby wykorzystania starego wzornictwa i technik do współ-
czesnych elementów odzieży czy wystroju wnętrz. 

W towarzyszącej ekspozycji ulotce autorka tak pisała:

Założeniem wystawy jest pokazanie rękodzieła ludowego, które bę-
dzie opowieścią o ludziach go wykonujących, ukazującą znaczenie 
rzeczy na kolejnych etapach życia człowieka. Hafty to również opo-
wieść o ubieraniu się, to historia rzemiosła, umiejętności, dostępu do 

 27 Ekspozycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury. Porównaj: Założenia 
scenariusza wystawy.
 28 Założenia scenariusza wystawy: 1 i dalsze.
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dóbr materialnych, możliwości finansowych, znak identyfikacyjny 
regionu. Dawne znaki mają dzisiaj nowe konteksty. Chcielibyśmy by 
wystawa była odpowiedzią na pytania: czego poprzez umiejętności 
człowieka dowiadujemy się o życiu ludzi, stosunku do tradycji, zmian, 
otwartości na współczesność? Czy estetyka rzeczy które nosimy jest 
opowieścią o nas samych? [Woźniak, Wzornik…. (ulotka towarzysząca 
wystawie): 2].

Podział ekspozycji był odbiciem koncepcji całego projektu. Rozpoczynała 
ją niewielka sala ukazująca przykłady tradycyjnych strojów omawianych 
regionów, z zaznaczeniem ich przemian historycznych, zwracająca uwagę 
na miejsca nanoszenia ornamentów. Kolejna — prezentowała hafty opo-
czyńskie, następna sieradzkie, a ostatnia — przybliżała hafciarstwo łowic-
kie. Wszystkie trzy części wystawy zawierały podobne zespoły obiektów, 
bowiem punktem wyjścia były przedmioty użytkowe, a także elementy 
stroju i dekoracji wnętrza, tradycyjnie pokrywane ornamentem hafto-
wanym. W osobnych gablotach przedstawiono przykłady współczesnych 
rekonstrukcji oraz działań inspirowanych haftem tradycyjnym. Rytm 
zwiedzania był we wszystkich przypadkach na tyle zbliżony, że pozwa-
lał na łatwe odnajdywanie w kolejnych pomieszczeniach tych obiektów 
i wątków, które wzbudzały u widza szczególne zainteresowanie.

W założeniach scenariusza ekspozycji czytamy:

Pokazane rzeczy będą łączyć przeszłość z teraźniejszością zawar-
tą w cyklach: tradycja/trwanie/odtwarzanie/tworzenie/inspiracje. 
W każdym z tematów zostaną wydobyte charakterystyczne elemen-
ty tworząc obrazy pozwalające w łatwy sposób odczytać podstawę 
tworzenia opowieści o haftach, regionie i ludziach go tworzących 
[Woźniak, scenariusz wystawy Wzornik…, maszynopis: 3].

Niezwykle ważne w całej koncepcji wystawy było uczynienie głównym 
jej tematem HAFTU, a nie wytworów, na których pojawiał się on daw-
niej i pojawia się dzisiaj. Przykłady technik, motywów, kolorystyki oraz 
przemian w nich zachodzących były podstawą organizacji przestrzeni 
ekspozycji. Koncepcja ta wymusiła odmienną, z zasady niespotykaną 
w muzeach etnograficznych formę prezentacji obiektów. Pozwoliła na 
przykład zaprezentować zdobione fragmenty koszul i innych elementów 
stroju w formie obrazków i obrazów za szkłem. Pomysł autorki ekspozycji 
był bardzo nowatorski, ale też bardzo skuteczny. Pozwalał na porównanie 
samych elementów haftowanych, bez skupiania się na kroju, czy funkcji 
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Il. 1. „Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. Tradycja /Trwanie/. W 100 lecie województwa 
łódzkiego” - Wystawa Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, maj 2019-czerwiec 2020, 
scenariusz Alicja Woźniak (zdjęcie wykonane i udostępnione przez autorkę wystawy)

Il. 2. „Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. Tradycja /Trwanie/. W 100 lecie województwa 
łódzkiego” - Wystawa Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, maj 2019-czerwiec 2020, 
scenariusz Alicja Woźniak (zdjęcie wykonane i udostępnione przez autorkę wystawy)
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Il. 3. „Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. Tradycja /Trwanie/. W 100 lecie województwa 
łódzkiego” - Wystawa Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, maj 2019-czerwiec 2020, 
scenariusz Alicja Woźniak (zdjęcie wykonane i udostępnione przez autorkę wystawy)

Il. 4. „Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. Tradycja /Trwanie/. W 100 lecie województwa 
łódzkiego” - Wystawa Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, maj 2019-czerwiec 2020, 
scenariusz Alicja Woźniak (zdjęcie wykonane i udostępnione przez autorkę wystawy)
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tej części ubioru. Ważną częścią ekspozycji był bardzo interesujący zbiór 
fragmentów haftów, czyli właśnie „wzorników”, pochodzących ze zbiorów 
łódzkiego Muzeum, a pokazujących przemiany formy i technik zachodzą-
cych w wytworach poszczególnych regionów. 

Aranżacja przestrzenna ekspozycji nawiązywała celowo — zgodnie 
z założeniami autorki — do zasad estetyki wiejskiej, uwzględniając zasadę 
horror vacui oraz pokazując bogactwo, złożoność i różnorodność stoso-
wanych zdobień29. Rzeczywiście bogactwo nagromadzonych przykładów, 
motywów, barw, technik i wytworów mogło na pierwszy rzut oka zaska-
kiwać. Jednak nie było w tej realizacji żadnych oznak chaosu, a ekspozycję 
zwiedzało się bez specjalnych problemów w odbiorze.

Wystawa z założenia adresowana była do widzów indywidualnych30. 
Do grupy osób zainteresowanych haftem i to zarówno w wymiarze pla-
stycznym, jak i technicznym31. Jak zwykle — było zapewne wielu widzów, 
którzy ekspozycję odwiedzali raz, pozostając na niej krócej lub dłużej, ale 
byli też tacy, którzy wracali, robili zdjęcia, odrysowywali wzory i motywy32. 
Odwiedzili ją także liczni uczestnicy warsztatów, którzy mieli możliwość 
porównania tradycji trzech regionów, ale także poznania wybranych 
efektów wszystkich trzech edycji działań warsztatowych.

Ekspozycję uzupełniały przemyślane programy multimedialne, ukazujące 
dzieje hafciarstwa w poszczególnych regionach, odnoszące się do przemian 
zachodzących w modzie ubraniowej i sposobie dekorowania wnętrza do-
mów. Prezentowano także filmy ilustrujące odbyte warsztaty, dotyczące 
motywów i technik oraz prezentujące poszczególne fazy powstawania 
haftu wybranego regionu. Cennym uzupełnieniem były interaktywne 
stanowiska multimedialne, które pozwalały stworzyć i wydrukować wła-
sny wzór haftu lub skopiować dawny, istniejący układ motywów. Przed 
wejściem do sal wystaw czasowych ustawiono stolik z materiałami do 

 29 Kolejna zasada wiejskiej estetyki wymagała, aby zdobienia były obfite i „na bogato”. Łą-
czono przeto paski, kwiatki, kratki, pokrywając haftem nawet wzorzyste tkaniny. 
 30 Jest to raczej rzadkie rozwiązanie. Zazwyczaj autorzy dedykują ekspozycje grupom 
zwiedzającym (w tym grupom szkolnym), co wymusza odpowiednie dostosowanie prze-
strzeni ekspozycyjnej do sporych zespołów osób zwiedzających.
 31 Odwiedziłam tę wystawę kilkakrotnie. Tak sama, jak w towarzystwie studentów. Efekty 
tej wizyty omawiane były później na kolejnych zajęciach z muzealnictwa. Mimo zwiedza-
nia ekspozycji w większej grupie, co utrudniało jej percepcję, spotkała się ona w większo-
ści z dobrymi i bardzo dobrymi ocenami. Zwracano także uwagę, że aby wystawę w pełni 
docenić i skorzystać z jej treści, potrzebne było posiadania pewnych kompetencji i konkret-
nych zainteresowań.
 32 Sytuacja zaobserwowana przeze mnie podczas jednego z pobytów na wystawie.
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rysowania i kolorowania oraz krzesełka dziecięce, umożliwiając młodym 
widzom przelanie na papier swoich wrażeń i pomysłów, a rodzicom spo-
kojne zwiedzenie wystawy. Bardzo trafionym pomysłem była także tablica 
z magnesami w kształcie krzyżyków, pozwalająca na ułożenie własnego 
wzoru. Wystawie towarzyszyła ulotka opublikowana w języku polskim 
i angielskim [Wzornik…, ulotka informująca o założeniach wystawy]. Język 
ten znalazł się także w prezentacjach multimedialnych.

Jak wspomniałam, odważna, ale współgrająca z ideą wystawy była tak-
że jej oprawa plastyczna. Koncepcja, zasugerowana przez Alicję Woźniak 
i ujęta w scenariuszu ekspozycji33, została podjęta i kontynuowana przez 
Beatę Wawrzecką. Zastosowano w niej niespotykane rozwiązania, jak na 
przykład wspomniany, nietypowy sposób prezentacji haftów na koszulach 
lub tapety ścienne powtarzające wzory i motywy hafciarskie pochodzące 
ze zbiorów łódzkiego Muzeum.

Integralną częścią ekspozycji stały się także dalsze działania edukacyj-
ne około-wystawowe. Objęły one warsztaty i wykłady dotyczące szeroko 
pojętej kultury tradycyjnej, w wymiarze materialnym i niematerialnym34. 
Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem i ostatecznie jej prezentację 
przedłużono do maja 2020 r. Niestety, pandemia ograniczyła możliwości 
jej dalszego zwiedzania35.

Ta wyjątkowa, świetna pod wieloma względami, ekspozycja miała także 
w moim odczuciu pewną słabszą stronę, zawinioną przez okoliczności i wa-
runki lokalowe. Przede wszystkim podstawowe moje wątpliwości budzi 
sala wystaw czasowych MAiEŁ. Ta refleksja nachodzi mnie za każdym 
razem, gdy zwiedzam ekspozycję w niej prezentowaną36. Jest to w sumie 
około 150 m2, podzielonych na 4 pomieszczenia, ale ułożone w amfiladzie, 
z umieszczonymi na stałe gablotami, co nie tylko uniemożliwia wprowa-

 33 Scenariusz zawiera także wyraźne sugestie kolorystyczne ekspozycji [Woźniak, Scena-
riusz…, maszynopis: 3 i dalsze].
 34 A. Woźniak, Założenia wystawy… maszynopis; https://plasterlodzki.pl/wydarzenia/wars 
ztaty-z-lowickiego-haftu-koralikowego/, data odczytu 30.07.2020].
 35 „Finisaż” odbył się 30 czerwca 2020 r. Na stronach internetowych i Facebooka Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi zamieszczono bogaty materiał dotyczący eks-
pozycji: [https://www.facebook.com/Muzeum-Archeologiczne-i-Etnograficzne-w-

-%C5%81odzi-163379517116031/videos/finisa%C5%BC-wzornik-szycie-opoczy%C5%84skie-
%C5%82owickie-sieradzkie/211560806671881/, data odczytu: 27.07.2020].
 36 Muzeum posiada jedną z największych kolekcji etnograficznych w Polsce. Jest jednostką 
wielodziałową, a jej zbiory reprezentują kilka dyscyplin. Sale wystaw czasowych są 
w moim odczuciu nieadekwatne metrażowo. Obecnie w Muzeum przeprowadzany jest re-
mont, który w założeniach ma gruntownie poprawić jego sytuację lokalową.

https://plasterlodzki.pl/wydarzenia/warsztaty-z-lowickiego-haftu-koralikowego/
https://plasterlodzki.pl/wydarzenia/warsztaty-z-lowickiego-haftu-koralikowego/
https://www.facebook.com/Muzeum-Archeologiczne-i-Etnograficzne-w-%C5%81odzi-163379517116031/videos/f
https://www.facebook.com/Muzeum-Archeologiczne-i-Etnograficzne-w-%C5%81odzi-163379517116031/videos/f
https://www.facebook.com/Muzeum-Archeologiczne-i-Etnograficzne-w-%C5%81odzi-163379517116031/videos/f
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dzenie jakichś zasadniczych zmian w planowanych aranżacjach kolejnych 
wystaw, ale także powoduje pewną ciasnotę. Zabytki są „na wyciągnięcie 
ręki”. Dosłownie. Ma to oczywiście swoje dobre strony: zwiększa odczucie 

„zatopienia się” widza w ekspozycji, bardzo osobistego, dosłownie „nama-
calnego” jej poznawania. I tutaj warte ponownego podkreślenia jest to, że 
omawiana wystawa z założenia była adresowana do widza indywidualnego, 
a nie do grup i wycieczek. Jednak niewielka powierzchnia poszczególnych 
pokoików wymaga od osób sprawujących nadzór nad ekspozycją absolutnie 
wyjątkowej uwagi i starań, aby skuteczne przeciwdziałać „organoleptycz-
nemu” zwiedzaniu, czy ewentualnej próbie kradzieży37. 

Szkoda także, że wystawa nie posiadała folderu — szerszej, rozbudowanej 
ulotki, która przybliżałaby bardziej szczegółowo jej założenia, zastępując 
w przypadkach koniecznych opisany powyżej, świetny i trzeba przyznać, 
że niedrogi, ale jednak dość szybko wyprzedany, wydany przez Łódzki 
Dom Kultury album. 

I na koniec jeszcze jedna uwaga, odnosząca się do wszystkich ekspozy-
cji muzealnych: Wiadomo, że wystawa o tak rozbudowanym „zapleczu” 
interaktywnym wymaga stałej uwagi i opieki pionu administracyjno-

-technicznego. Wystarczy bowiem lekka niedbałość przejawiająca się na 
przykład w braku wystarczająco szybkiej reakcji na awarie techniczne 
multimediów czy o wiele prostszy w rozwiązaniu problem braku dostęp-
nych materiałów rysowniczo-piśmiennych, aby obniżyć efekt całościowy 
wystawy. Ale jak widać, są to uwagi nie dotyczące warstwy naukowej ani 
artystycznej omawianej wystawy, a raczej wchodzące w zakres spraw 
związanych z ogólną działalnością muzeów.

Podsumowanie

Opisany powyżej cykl projektów połączonych wspólnotą tematu, formy 
i treści wybrałam jako przykład „dobrych praktyk” edukacyjnych z kilku 
względów. Przede wszystkim z powodu jego szerokiego zakresu i wielowąt-
kowości, oryginalności pomysłu potraktowania haftu jako dzieła sztuki 
oraz promowania we współczesnym świecie znaczenia przekazu między-
pokoleniowego i międzykulturowego. Ważne tu jest też prowadzenie dzia-

 37 Powyższy problem: Jak połączyć w muzeach nieposiadających środków na rozbudowa-
ne systemy ochrony, zasady inkluzji widza przez umożliwienie bezpośredniego, „osobiste-
go” odbioru obiektów z ochroną dziedzictwa, to temat powracający w muzeologicznych 
dyskursach, w kolejnych tekstach i spotkaniach muzealników.
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łań mających na celu nie tylko podtrzymywanie tradycji, ale także rozwój 
nowych trendów wzornictwa, inspirowanego folklorem i wytwórstwem 
rękodzielniczym Polski środkowej.

Projekt oddaje idee zawarte w cytowanej już we wstępie definicji muzeum 
zawartej w „Ustawie o muzeach”, uwzględniając kolekcjonerskie (wybrane 
prace prezentowane i powstałe podczas warsztatów zasiliły kolekcję łódz-
kiego Muzeum) ochronne, informacyjne i wychowawcze aspekty działań 
oraz wykorzystując w poczynaniach edukacyjnych zbiory muzealne. 

Jest to również dla mnie przykład dobrego nastawienia do widzów. Przede 
wszystkim uwagę zwraca głęboko sięgająca interaktywność, pozwalająca 
nie tylko na bezpośredni kontakt uczestnika z obiektem muzealnym i na 
przyswojenie materiału wykładów, ale umożliwiająca mu własne działa-
nia artystyczne. Te aktywności można było rozwijać tak podczas warsz-
tatów, jak i podczas poznawania zbiorów i tworzenia własnych motywów 
i wzorów hafciarskich. Bardzo ważnym elementem była także możliwość 
zaprezentowania własnych wyrobów rękodzielniczych swoim bliskim 
i osobom o podobnych zainteresowaniach. W efekcie — te działania wpisują 
się we wszystkie zasady edukacji muzealnej, jakie wymieniłam w pierw-
szej części tego opracowania. Były skierowane do wyznaczonej, konkretnej 
grupy osób, pozwalając uczestnikom rozwinąć posiadane umiejętności albo 
wywołując u nich zainteresowania tematem projektu. Miały charakter 
cykliczny, przekazywały nowy materiał i go utrwalały w rozmaity sposób. 
Opierały się na osobistym zaangażowaniu w wykonywane prace i umoż-
liwiały ugruntowanie pozyskanej wiedzy i umiejętności, a ponadto dały 
szansę przekazania tego kolejnym grupom osób zainteresowanych38. 

Wart podkreślenia po raz kolejny jest także fakt, że zarówno projekty 
warsztatowe, jak również sama wystawa nie były adresowane, jak to 
najczęściej bywa, ani do małych dzieci, ani do przedstawicieli grupy 60+. 
Kryterium wieku nie odgrywało tutaj żadnej roli. Uczestnikami była za-
równo młodzież, jak i dorośli oraz przedstawiciele najstarszego pokolenia. 
Bowiem elementem łączącym tych ludzi była ich wspólna pasja i chęć 
zdobycia lub poszerzenia umiejętności haftowania. 

 38 W moim przekonaniu, projekt powyższy jest dobrym materiałem dla przeprowadzenia 
badań publiczności. Warto byłoby zebrać opinie dotyczące tak samych warsztatów jak wy-
stawy wśród uczestników spotkań i osób odwiedzających ekspozycję. Niestety stan pande-
miczny uniemożliwił podjęcie takich działań. O dobrym „odbiorze” wystawy można jed-
nak wnioskować z wpisów w księdze pamiątkowej ekspozycji i komentarzy zamieszczanych 
na Facebooku Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
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Na zakończenie pragnę jeszcze raz podkreślić, że dzięki współpracy 
rozmaitych instytucji, które od lat wypracowały swoje specyficzne metody 
pracy, a także dzięki wieloletniemu, tradycyjnemu już dzisiaj współdziała-
niu autorek projektu: pasjonatów, a zarazem świetnych profesjonalistów — 
powstał cykl działań, który przyniósł trudne do przewidzenia na początku 
tej drogi efekty społeczne, merytoryczne i artystyczne. Autorka oprawy 
plastycznej — dr Beata Wawrzecka, współuczestniczyła w powstawaniu 
książki i ostatniej wystawy. To kolejny przykład twórczej przyjaźni dwóch 
indywidualności (B. Wawrzeckiej i A. Woźniak), które współpracując od 
lat, nie zawsze się ze sobą zgadzając, nieraz ścierając swoje wizje, wypraco-
wują konsensus, tworząc kolejne mądre i piękne publikacje oraz wystawy 
o wyjątkowych walorach merytorycznych i artystycznych39.

Wystawa miała swój „finisaż” pod koniec czerwca 2020 r. Spotkanie 
zakończyło tym samym wieloletni cykl spotkań, wykładów, warsztatów 
i ekspozycji poświęconych haftom tradycyjnym i ich współczesnym in-
terpretacjom, promujących zarazem kulturę województwa i ukazujących, 
że tradycyjne hafty polski środkowej, to nie tylko petanka i róża łowicka. 
Ponadto opisane, oparte na muzealnych kolekcjach działania pokazały po 
raz kolejny, że edukacja muzealna ma rzeczywiście sens „wtedy tylko, jeżeli 
w tej zbitce dwóch słów uznamy za prymarne właśnie to drugie” [Radecki 
2015: 22]. Są także świetnym przykładem słuszności tezy, że:

[…] pełny sukces będzie można odnieść jedynie wtedy, gdy zostaną 
przełamane podziały pomiędzy różnymi rodzajami instytucji kul-
tury i oświaty oraz gdy polityka kulturalna władz samorządowych 
i centralnych będzie wzmacniać ich wzajemną współpracę [Barańska 
2010: 48-49]. 

Warto walczyć zatem o realizację drugiej części tej wypowiedzi, mó-
wiącej o potrzebie prowadzenia w tym zakresie właściwej polityki władz 
samorządowych. Należy tu wypracować standardy, które pozwoliłyby 
uniknąć ewentualnych spięć dotyczących na przykład podziału kompe-
tencji czy praw autorskich, które mogą wpływać negatywnie na ciągłość 
takiej współpracy. Z drugiej strony, obowiązuje tutaj zasada „nic na siłę”. 

 39 Pierwsza wystawa autorska A. Woźniak, której towarzyszyła aranżacja plastyczna 
B. Wawrzeckiej to Wyróżnieni strojem — Huculszczyzna. Tradycja i współczesność…. Ekspo-
zycja otrzymała w roku 2012 nagrodę Sybilli w kategorii wystawy etnograficzne i archeolo-
giczne. Uzupełniał ją album pod tym samym tytułem, wydany przez Muzeum Archeologicz-
ne i Etnograficzne w Łodzi [http://konkurssybilla.nimoz.pl/hucul, data odczytu: 28.07.2020].

http://konkurssybilla.nimoz.pl/hucul
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Podstawą musi być wzajemne zrozumienie i wspólne zainteresowania 
kadry obu podmiotów.

Opisywany projekt pokazał także, że sprawdza się słuchanie samych 
zainteresowanych. Stały, długotrwały kontakt z potencjalnymi beneficjen-
tami działań gwarantuje sukces poczynań oraz właściwy dobór metod 
i zakresów. Wskazuje zarazem kierunki doboru materiału muzealnego, 
jaki można w danych działaniach wykorzystać, bowiem:

Prawdziwa aktywność wiąże się raczej z wzbudzaniem aktywnego 
nastawienia do tego, co dane — zapewniają autorzy tekstu omawia-
jącego zasady edukacji kulturalnej [Sochan, Ludwisiak, 2000, s. 236, 
data odczytu: 28.07.2020]. 

Jak już zaznaczyłam wielokrotnie, opisany projekt i wieńcząca go wystawa 
niewątpliwie wyczerpują opisane w pierwszej części artykułu postulaty 
właściwie prowadzonej i szeroko pojętej edukacji muzealnej. Nie znaczy to, 
że nagle wszystkie muzea wraz z domami kultury powinny organizować 
warsztaty hafciarskie, ale może ten przykład dobrych praktyk zainspiruje 
kogoś do stworzenia kolejnego zespołu działań, które rozwiną aktywność 
muzealnej i nie tylko muzealnej publiczności w oparciu o zasoby muze-
alnych magazynów.
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Not only exhibition. About the museum ways of popularizing 
ethnological education and about the history of some project. 

The article discusses the issues related to museum education in the context of creating 
projects covering various forms of activities combined with common themes. In the first 
part of the text, the author justifies the need to organize such activities, quoting the state-
ments of researchers and educators. In the second part, she describes an example of a „good 
practice”, analyzing activities associated with the project: Not only “petanka”…. In the circle 
of regional embroidery. developed and executed by the employees of the Archaeological 
and Ethnographic Museum in Łódź and the Łódź Centre of Culture in cooperation with se-
lected three regional museums of the Łódź Province. The author highlights not merely the 
complexity and effectiveness of the adopted methods and tasks, but also the good results 
of long-term cooperation between the institutions involved in the project. The article ends 
with a review of the exhibition which served as a summary of the whole project.
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museum education, cooperation, review of the exhibition
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Stan i potrzeby badań nad tradycyjnym 
budownictwem chłopskim w muzeach  

(na przykładzie łódzkiego ośrodka 
etnograficznego i wybranych placówek 

z terenu Polski środkowej)

Zainteresowanie problematyką tradycyjnego budownictwa chłopskiego1 
zaowocowało licznymi pracami terenowymi oraz publikacjami. W opraco-
waniach dotyczących konkretnej wsi, danego regionu, obszaru całej Polski, 
lub nawet szerszego terytorium znajdują się bowiem pokaźne rozdziały 
poświęcone tej tematyce [zob. np. Moszyński 1967: 473–578; Gładyszowa 
1976: 279–327]. Nie zapominajmy przy tym o publikacjach traktujących 
wyłącznie o tradycyjnym budownictwie chłopskim w danym regionie 
opartych na źródłach i wynikach badań terenowych [zob. np. Święch 2002, 
2012] lub rozpatrujących to zagadnienie w szerszej perspektywie czasowej 
niż XIX–XX wiek z wykorzystaniem przede wszystkim źródeł pisanych 
[zob. np. Czajkowski 2011].

W ramach niniejszego opracowania2 uwaga zostanie skoncentrowana 
na przeglądzie badań nad tradycyjnym budownictwem chłopskim, które 

 1 W niniejszym opracowaniu przyjąłem termin „budownictwo chłopskie” tj. związane 
z tą warstwą mieszkańców wsi. Nie jest on tożsamy z terminem „budownictwo wiejskie”, 
który kierowałby naszą uwagę na całokształt zabudowań wsi, a zatem także na obiekty 
sakralne, dworskie, przemysłowe czy rzemieślnicze.
 2 Artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu pt. O potrzebie badań nad tradycyjnym bu-
downictwem chłopskim w muzeach (na przykładzie działalności wybranych placówek z tere-
nu Polski środkowej) wygłoszonego 21.09.2018 r. na ogólnopolskiej konferencji poświęco-
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prowadzono z ramienia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi na terenie środkowej Polski. W szczególności dokonane zostanie 
nawiązanie do prac przeprowadzonych we wsi Stobiecko Miejskie (dziś 
część miasta Radomska) oraz w wybranych wsiach regionu łęczyckiego. 
Wszystko to posłuży podjęciu próby odpowiedzi na pytanie, czy rezultaty 
tych badań przełożyły się na powstanie funkcjonujących placówek muze-
alnych lub ich oddziałów.

Początki zainteresowań tradycyjnym budownictwem chłopskim na 
obszarze Polski środkowej sięgają II połowy XIX wieku [np. Grajnert 1880; 
Karłowicz 1884: 406; Wawrzeniecki 1898; Piątkowska 1899]. Dopiero jed-
nak w okresie międzywojennym podjęto pierwsze systematyczne prace 
inwentaryzacyjne. Wykonano je z ramienia ówczesnego Zakładu Archi-
tektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w latach 1921–1946, przy czym 
zdecydowana większość dokumentacji powstała przed wybuchem II wojny 
światowej. Inwentaryzację przeprowadzano w myśl jednolitych kryteriów, 
dokumentując przykłady zabudowań najstarszych, typowych (czyli najczę-
ściej ówcześnie występujących we wsi), oraz najmłodszych. Materiały te 
zawierają obok rzutów przyziemi i przekrojów obiektów również rysunki 
rozplanowania zagród, detali architektonicznych budynków oraz stosun-
kowo nieliczną dokumentację fotograficzną. Systematyczne sprawozdania 
z badań, zawierające ich program oraz katalog badanych miejscowości, 
były publikowane przez Franciszka Piaścika [zob. Piaścik 1932, 1935]. Nie 
należy zapominać także o wkładzie poszczególnych osób, jak np. związa-
nego z Tomaszowem Mazowieckim Tadeusza Seweryna gromadzącego 
materiały m.in. z zakresu budownictwa na terenie Opoczyńskiego.

Znaczący przełom w badaniach nad architekturą chłopską w Polsce 
środkowej przyniósł dopiero okres po II wojnie światowej. W prowadzone 
prace włączały się kolejne ośrodki badawcze, zarówno uniwersyteckie, 
politechniczne, jak i muzealne oraz z kręgu Polskiej Akademii Nauk. Na 
polu badań nad tradycyjnym budownictwem chłopskim aktywne było 
także Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz służby konserwatorskie. 
W ramach działalności tych służb opracowano szereg kart ewidencyjnych 
tzw. zielonych kart. Wśród szerzej zakrojonych prac wymienić należy 
działania związane z Polskim Atlasem Etnograficznym obejmujące obszar 

nej pamięci Profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej pt. Etnografie współczesności. 
Obszary, metody, perspektywy. Konferencja towarzyszyła 94. Walnemu Zgromadzeniu De-
legatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
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całej Polski środkowej, na którym trwały one od 1959 roku do połowy lat 
sześćdziesiątych XX wieku.

Badania terenowe, w tym nad zagadnieniami tradycyjnego budownictwa 
chłopskiego, prowadzone przez zespół etnograficzny Muzeum Archeologiczne-
go i Etnograficznego w Łodzi w wytypowanych wsiach w różnych regionach 
Polski środkowej nie miały charakteru doraźnych działań, lecz stanowiły 
realizację programu badawczego sformułowanego i kierowanego przez prof. 
Kazimierę Zawistowicz-Adamską [zob. Zawistowicz-Adamska 1957, 1959, 1960]. 
Realizowano go od początku lat pięćdziesiątych XX wieku m.in. na terenie 
Radomszczańskiego (Włynice, Stobiecko Miejskie), Sieradzkiego (Klonowa), 
Rawskiego (Jasień) czy Łęczyckiego (Łęka). Duże zasługi na polu badań nad 
tradycyjnym budownictwem chłopskim z ramienia wspomnianej placówki 
posiadają jej długoletni pracownicy Bożenna Paszkowska-Wróblewska i Józef 
Lech. Pokłosiem ich działań badawczych są liczne publikacje dotyczące tej 
problematyki na obszarze środkowej Polski [zob. Paszkowska-Wróblewska 
1960, 1963, 1964, 1965, 1969; Lech 1979].

Badania w Stobiecku Miejskim, wsi położonej w powiecie radomszczań-
skim w południowej części ówczesnego województwa łódzkiego (w grani-
cach administracyjnych istniejących do 1975 roku), podjęto w 1959 i 1961 
roku. Stobiecko Miejskie zlokalizowane było w odległości około 4 kilome-
trów na północny-zachód od miasta Radomska. W czasie prac terenowych 
wieś należącą do typu wielodrożnicy zamieszkiwało w przybliżeniu 2100 
mieszkańców. Szczególną uwagę prowadzącej prace terenowe Bożenny 
Paszkowskiej-Wróblewskiej zwróciły obiekty tzw. budownictwa „tatarskie-
go”. W wyniku badań nad tego rodzaju budownictwem, których ustalenia 
nie będą tu szerzej prezentowane, ponieważ były one już przedmiotem 
publikacji, badaczce udało się udokumentować pięć w pełni oraz jedenaście 
częściowo zachowanych zagród [Paszkowska-Wróblewska 1963].

Drugi interesujący nas kierunek badań przeprowadzonych z ramienia 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi odbył się na terenie 
Łęczyckiego w latach 1961–1963. Do badań wytypowana została wieś Łęka 
położona około 12 km na zachód od Łęczycy, gdzie problematyką budow-
nictwa chłopskiego zajęła się ponownie Bożenna Paszkowska-Wróblewska. 
We wsi badaczka udokumentowała tam zarówno budownictwo drewniane 
jak i gliniane [Paszkowska-Wróblewska 1964]. Ponadto również w latach 
sześćdziesiątych XX wieku przedmiot jej zainteresowania stanowiło miesz-
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kalne budownictwo chłopskie wzniesione z gliny w łęczyckiej wsi Chorki3, 
w której przeprowadzono prace z uwagi na liczne zachowane tam tego 
typu obiekty [Paszkowska-Wróblewska 1969].

Temat glinianego budownictwa chłopskiego w Chorkach podjął również 
autor niniejszego artykułu w 2011 r., realizując próbę napisania epilogu jego 
historii i przybliżenia sylwetek ostatnich mieszkańców [Czepas 2015].

Po omówieniu zarysu historii prac badawczych podejmijmy próbę od-
powiedzi na pytanie, czy ich wyniki przełożyły się lub przyczyniły do po-
wstania na obszarze Polski środkowej placówek muzealnych chroniących 
tradycyjne budownictwo chłopskie?

Warto przypomnieć w tym momencie, że myśl o stworzeniu skansenu 
pokazującego walory architektury chłopskiej z terenu Łowickiego naro-
dziła się już w okresie międzywojennym [Brzostowski 1972: 55-56; por. 
Pytlińska-Spiss 1989: 197]. Duże muzeum na wolnym powietrzu, w ra-
mach którego miała znaleźć swoją reprezentację chłopska architektura 
z różnych regionów Polski środkowej powstać miało w mieście Łodzi (na 
Młynku — ostatecznie utworzono tylko część rekreacyjną stanowiącą 
obecnie Park na Młynku) [zob. np. Zawistowicz-Adamska, Lech 1964; Lech 
1967, rycina na stronie 85]. Wśród zamierzeń, których niestety nie udało 
się zrealizować znalazł się plan utworzenia placówki skansenowskiej przy 
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego 
[Zawistowicz-Adamska, Lech 1964: 35]. 

Pierwszą zakończoną powodzeniem inicjatywą na tym polu było utwo-
rzenie z początkiem lat 60. ubiegłego wieku skansenu prezentującego wa-
lory budownictwa regionu łowickiego, który powstał w centrum miasta 
Łowicza przy Muzeum w Łowiczu. W następnych dekadach tj. w latach 70. 
i 80. XX wieku udało się doprowadzić do powstania Sieradzkiego Parku 
Etnograficznego oraz nadal wzbogacanego o nowe obiekty Łowickiego 
Parku Etnograficznego.

Przez długi czas wydawać by się mogło, że rozwój nowych placówek 
muzealnych związanych z ochroną chłopskiej architektury w Polsce 
środkowej został definitywnie zakończony. Stało się jednak inaczej. Otóż 

 3 Miejmy na uwadze, że chłopskie budownictwo o ścianach wniesionych z gliny nie wystę-
powało tylko w Chorkach. Na terenie Łęczyckiego miało ono bowiem szerszy zasięg teryto-
rialny, co wyraźnie podkreśla Bożenna Paszkowska-Wróblewska w swoim opracowaniu. Po 
glinę jako surowiec budowlany sięgano także w przypadku budownictwa dworskiego, 
o czym przekonuje udokumentowany przez autorkę dwór w łęczyckiej wsi Siemszyce (Pasz-
kowska-Wróblewska 1969: 151, ryc. 8).
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w pierwszych latach XXI wieku podjęto uwieńczone sukcesem działania, 
w wyniku, których udało się uratować in situ ostatnią zagrodę tzw. tatar-
ską w Radomsku (zlokalizowaną w części dawnego Stobiecka Miejskiego). 
Jednym z sygnałów o możliwości ostatecznego zaniku takich zagród był 
artykuł autorstwa Katarzyny Filarowskiej, który opublikowano w 2003 r. 
w Biuletynie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku [zob. Filarow-
ska 2003]. Ostatecznie w 2011 r. miasto Radomsko po remoncie przekazało 
zagrodę Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. 
Jakie informacje możemy przeczytać na temat zagrody? Cytuję: 

Jedyna w tej części Polski zagroda tatarska zbudowana w 1875 r. przez 
cieślę Adama Gałwę, przebudowana po II wojnie światowej. Dom 
w zagrodzie „tatarskiej” usytuowany był szczytem do drogi. Składał 
się z sieni, izby i komory. Za komorą znajdowały się stajnia i obora, 
dalej była stodoła. Od strony drogi, do domu przylegała szopa — wo-
zownia z chlewikiem dla drobiu i drwalnią. Zabudowania szopy wraz 
ze ścianą szczytową domu, zajmowały szerokość placu i tworzyły 
zamkniętą ścianę zewnętrzną zagrody. Zwarta zabudowa oraz brak 
okien w domu od strony drogi świadczą o obronnej funkcji zagrody. 
Zagrodę „tatarską” zamieszkiwała jedna rodzina, czasem wraz ze sta-
rymi rodzicami. Zagrody takie przestano budować już przed I wojną 
światową. Jedną z głównych przyczyn zanikania tego typu budow-
nictwa były liczne pożary nękające Stobiecko. W dwudziestoleciu 
międzywojennym zaczęto rozbierać najstarsze zniszczone obiekty 
całkowicie lub częściowo. Domy budowano z grubych bali sosnowych 
pod podwaliny podkładano kamienie polne — największe na rogach. 
Podwaliny tworzyły progi w drzwiach, a od strony drogi przedłuża-
ły się w próg furtki. Na podwalinach spoczywało 7-8 grubych bali 
tworzących ściany. Dachy pokrywano słomą. Domy od strony drogi 
miały dach przyczółkowy, wysunięty przed ścianę na wystających 
końcach górnych belek ścian nazywanych „wystawką”. Radomsz-
czańska Chata Tatarska znalazła się wśród dziesięciu laureatów trze-
ciej edycji regionalnego plebiscytu, przeprowadzonego przez serwis 
naszemiasto.pl — „Perły w Koronie Województwa Łódzkiego 2010”. 
Zabytek, zrekonstruowany przy dużym wysiłku Miasta i znaczącym 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, znalazł się w bardzo 
zacnym gronie obiektów wyróżnionych jako atrakcje turystyczne 
[http://www.radomsko.pl/zagroda-tatarska,m,mg,17,35,107,116.html, 
data odczytu: 10.09.2018]. 

Warto zauważyć, że wyżej przytoczone dane na temat budowy zagrody 
opracowano na podstawie ustaleń dokonanych przez Bożennę Paszkow-

http://www.radomsko.pl/zagroda-tatarska,m,mg,17,35,107,116.html
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ską-Wróblewską. Zatem to, co zapisano na kartach muzealnego periodyku, 
udało się szeroko upowszechnić za pośrednictwem współczesnych kanałów 
przekazu informacji przy okazji tworzenia placówki in situ. Obecnie Zagroda 
Tatarska jest udostępniona dla zwiedzających, organizowane są na jej terenie 
również imprezy kulturalne, takie jak: wystawy czasowe, koncerty, pikniki, 
warsztaty rzemieślnicze i plastyczne itp. [http://muzeum.radomsko.pl/wakacje- 
z-tradycja-w-zagrodzie-tatarskiej, data odczytu: 10.09.2018]. 

Drugą placówką, która powstała w początkach XXI w. jest Łęczycka 
Zagroda Chłopska w Kwiatkówku. Stanowi ona część Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego w Łodzi. Jej powstanie było by niemożliwe, 
z uwagi na niemal całkowity brak zachowanych w terenie oryginalnych 
obiektów, bez odwołania się do wyników badań prowadzonych przez Bo-
żennę Paszkowską-Wróblewską w Łęce i Chorkach. Ostatecznie formułując 
założenia programowe placówki, zdecydowano się na zaprezentowanie 
tradycyjnej architektury chłopskiej z regionu łęczyckiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem budownictwa glinianego. Powstała zatem trzybudyn-
kowa zagroda, na którą składa się: wzniesiony z gliny dwuizbowy dom 
z przelotową sienią, gliniany trójwnętrzny budynek inwentarski z szopą 
na torf pod jednym dachem oraz wzniesiona z drewna stodoła o dwóch 
sąsiekach i jednym boisku. Budynki uzupełniają elementy małej archi-
tektury w postaci studni z żurawiem, piwnicy, gnojownika oraz ogrodzeń. 
Wyposażenie zagrody ilustruje warunki życia średniozamożnej rodziny 
chłopskiej na łęczyckiej wsi w okresie międzywojennym. Na całość skan-
senowskiego założenia składa się także część rzemieślniczo-przemysłowa, 
która złożona jest z wiatraka kozłowego, olejarni i kuźni [szerzej na ten 
temat zob.: Chlebowska 2013a, 2013b; Chlebowska, Czepas 2015; Czepas 
2013, 2014a, 2014b, 2015, 2018a, 2018b, 2018c]. Łęczycka Zagroda Chłopska 
została otwarta dla zwiedzających w 2013 r. W programie jej działania 
w sezonie turystycznym trwającym od początku kwietnia do końca paź-
dziernika cyklicznie organizowana jest: majówka, Dzień Dziecka i obcho-
dy Nocy Świętojańskiej. W latach ubiegłych miały miejsce także obchody 
Europejskich Dni Dziedzictwa oraz Festiwal pt. Igrzyska Gier Dawnych. 
Program działania skansenu jest stale poszerzany, a przykład tego stanowi 
wydarzenie zorganizowane w czerwcu 2019 r. dotyczące obrzędu wesel-
nego. Ważnym elementem działalności placówki są wystawy czasowe 
udostępniane zwiedzającym w ramach inauguracji sezonu turystycznego 
oraz z okazji obchodów Nocy Świętojańskiej, a ostatnio, jak powiedziano 

http://muzeum.radomsko.pl/wakacje-z-tradycja-w-zagrodzie-tatarskiej
http://muzeum.radomsko.pl/wakacje-z-tradycja-w-zagrodzie-tatarskiej
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wyżej, Wesela. W skansenie prowadzone są również lekcje i warsztaty oraz 
plenery malarskie4 [Chlebowska, Czepas 2015: 247–252, fot. 10–12; Czepas 
2018a; 2018c: 201–205].

Powstanie w ostatnich latach oddziałów placówek muzealnych wzboga-
ciło dotychczasową mapę Polski środkowej o nowe punkty skansenowskie. 
Stało się to równo po pięciu dekadach od zakończenia badań terenowych 
w radomszczańskim Stobiecku i wsiach na terenie Łęczyckiego. Dodać 
należy, dla pełności obrazu ukazanej wyżej sytuacji, że w pierwszych 
dekadach XXI stulecia powstało jeszcze kilka innych placówek prezentu-
jących budownictwo z terenu Polski środkowej m.in. Zagroda Młynarska 
w Uniejowie, Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim czy Żywy 
Skansen Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach. Nie są to jednak pla-
cówki o statusie muzeum.

Na zakończenie niniejszego opracowania należy zadać pytanie, czy 
prowadzenie badań z ramienia placówki muzealnej nad wiejskim budow-
nictwem jest nadal uzasadnione? 

Próbując udzielić odpowiedzi, zauważyć wypada, że zdecydowaną większość 
systematycznych prac badawczych dotyczących tradycyjnego budownictwa 
chłopskiego w Polsce środkowej wykonano do połowy lat siedemdziesią-
tych XX w. W następnych dekadach nastąpił z różnych przyczyn znaczny 
spadek liczby realizowanych prac terenowych, chociaż w pewnej mierze 
Karty Ewidencyjne Zabytków Architektury i Budownictwa tzw. białe karty 
sporządzał nadal Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Również zespół 
etnograficzny Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi — bada-
no także budownictwo — prowadził prace terenowe w Klonowej i Jasieniu5, 
powstały ponadto gminne ewidencje zabytków. 

 4 Informacje o wydarzeniach odbywających się w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej są po-
dawane w ramach zakładki strony internetowej Muzeum Archeologicznego i Etnograficz-
nego w Łodzi. Zob. http://www.maie.lodz.pl/pl/skansen/.
 5 Prace badawcze przeprowadzono w ramach grantu pt. „Trwałość kulturowa w społecz-
nościach lokalnych na przykładzie wybranych wsi z terenu Polski środkowej”. Badania 
terenowe zrealizowano w latach 1994–1995 we wsi Klonowa na terenie Sieradzkiego oraz 
w latach 1996–1997 w Jasieniu w Rawskiem. Wyniki badań zostały zaprezentowane 
w dwóch numerach Serii Etnograficznej „Prac i Materiałów Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi”, które ukazały się drukiem w 2001 i 2004 r. Należy szczególnie 
podkreślić, że wymienione wyżej wsie stały się wówczas ponownie przedmiotem badań 
prowadzonych przez zespół etnograficzny Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi. Prace pod kierunkiem prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej przeprowadzono 
bowiem w latach 1953–1956 w Jasieniu, a w latach 1956–1957 (materiały uzupełniające 
gromadzono w 1958 roku) w Klonowej. Ich efekty zostały ogłoszone drukiem w pierwszym, 

http://www.maie.lodz.pl/pl/skansen/
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Warto również mieć na uwadze, że proces rozwoju budownictwa wiej-
skiego nie zatrzymał się w połowie XX w., lecz trwał dalej i trwa nadal. 
W jego efekcie, nie będące dotychczas przedmiotem szerszych badań, domy 
mieszkalne, zabudowania gospodarcze i inwentarskie z pierwszych po-
wojennych dekad zachowane w oryginalnym stanie są coraz mniej liczne 
w środowisku wiejskim. Wskutek modernizacji budynków mieszkalnych 
szczególnie ich elewacje i wystrój wnętrz ulegają bezpowrotnemu zatarciu. 
Na podstawie obserwacji zauważyć można, że wymieniane są poszycia 
dachowe — pokrycie papą przestaje być wykorzystywane — drewnia-
ne drzwi i okna zastępuje się wykonanymi z tworzywa, nieotynkowane 
ceglane elewacje ścian ociepla się zakładając warstwę izolacyjną. Tak 
samo dzieje się w przypadku młodszych domów pochodzących np. z lat 70. 
XX w. Przeobrażeniu uległy też już niektóre, lub prawdopodobnie ulegną 
w niedalekiej przyszłości dalsze, całe podłódzkie wsie np. Krzywiec czy 
Rąbień. Można sądzić, że zmiany nie będą dotyczyć tylko poszczególnych 
obiektów architektonicznych, lecz obejmą wszystkie elementy wiejskiego 
krajobrazu kulturowego. 

Nieco na marginesie zauważmy także, że wskutek rozwoju dużych in-
westycji przemysłowych na obszarze Polski środkowej z krajobrazu okolic 
Bełchatowa zniknęły w ostatnich dekadach całe wsie np. Grabek, Młynki, 
Parchliny, Kuców czy Wola Grzymalina. Prace terenowe w Bełchatowskiem 
w związku z planowaną budową Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” 
prowadzono m.in. z ramienia ówczesnej Katedry Etnografii (aktualnie 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w latach sześćdzie-
siątych XX wieku [zob. np. Mulkiewicz-Goldbergowa 1964: 53–59; także: 
Lechowa 1966: 5], inwentaryzacyjne zaś we wsiach na tym obszarze pro-
wadziło dekadę później Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Reasumując, wydaje się zatem, że znajdujemy się obecnie w podobnej sy-
tuacji jak nasi poprzednicy ponad pół wieku temu. Wtedy właśnie zaczynał 
się zanik tradycyjnego budownictwa chłopskiego wznoszonego przed II 
wojną światową, który drastycznie przybrał na sile w latach 70. XX wieku 
wskutek przemian kulturowo-cywilizacyjnych wsi. Dziś coraz większym 
przeobrażeniom ulega budownictwo wiejskie pochodzące z pierwszych 

drugim i trzecim numerze Serii Etnograficznej „Prac i Materiałów Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi” w 1957, 1958 i 1960 roku.
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dekad po II wojnie światowej, toteż potrzeba jego systematycznej doku-
mentacji wydaje się być uzasadniona.

Przy tej okazji zapytać należy, czy również budownictwo wiejskie powstałe 
po 1989 r. i wciąż wznoszone mogłoby stać się przedmiotem zainteresowań 
badawczych? Zapis myśli o dokumentacji ówcześnie nowo budowanych 
domów odkryć możemy w zasobach Archiwum Etnograficznego Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Wśród licznych materia-
łów związanych z tradycyjnym budownictwem chłopskim stanowiących 
pokłosie badań kierowanych przez Józefa Lecha znajduje się pięć teczek 
zatytułowanych „Inwentaryzacja uproszczona budynku mieszkalnego 
(współczesnego)”. Na materiały te składa się dokumentacja rysunkowa, 
opisowa i fotograficzna domów mieszkalnych ze wsi Mierzyce i Toporów 
z terenu Wieluńskiego. Została ona sporządzona w 1972 r., a jej przedmio-
tem są obiekty wzniesione na przestrzeni lat 1956–1966. Były to murowa-
ne domy wzniesione według gotowych projektów, które wprowadzono 
w pierwszych dekadach po II wojnie światowej6.

Należy zatem wyrazić nadzieję, że realizacja systematycznych badań 
nad wiejskim budownictwem przeprowadzona z ramienia placówki mu-
zealnej mogłaby przyczynić się do wzbogacenia bazy źródłowej dotyczącej 
budownictwa wiejskiego z okresu po II wojnie światowej i posiadanych 
kolekcji muzealiów, organizacji wystaw np. poświęconych wystrojowi 
wnętrz domów, a także realizacji nowych, śmiałych inicjatyw skansenow-
skich w przyszłości.
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Piotr Czepas

About the need and importance of research into traditional 
peasant architecture in museums (shown on the example 
of chosen institutions in Central Poland)

This article attempts to address the current state of on-site research conducted by museum 
institutions, devoted to the issue of traditional peasant buildings. As part of the article, 
a review of research work undertaken in Central Poland throughout the 20th century was 
carried out. The review is particularly focused on on-site research performed on behalf of the 
Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź in Stobiecko Miejskie (being now part 
of the City of Radomsko) and in selected villages of Łęczyca region. Its output contributed 
to the establishment of two facilities in the first decades of the 21st century, i.e. the Tatar 
Homestead and Łęczyca Peasant Homestead, which are part of the Stanisław Sankowski 
Regional Museum in Radomsko and the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź, 
respectively. The article also attempts to answer the question whether it is currently justi-
fied to conduct ethnographic on-site research on behalf of museums on rural buildings 
erected after World War II.
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Ľubovňa Museum — Stará Ľubovňa Castle

Castle Versus Ethnography.  
Creation of Museum Expositions  
in Ľubovňa Museum — the Castle

Museum: The museum is located in a renovated building of the second court-
yard. Various historical artefacts are showcased in display vitrines while 
historical paintings can be admired on the walls of the large hall on the 
second floor. Interesting ethnographic collections from Stará Ľubovňa and 
its surroundings are displayed in four additional chambers. Ground floor 
consists of an office and four chambers dedicated to the exhibition of tools 
typical of the crafts that once flourished in Stará Ľubovňa: fabric blue-print-
ing, tanning, candle making, gingerbread making, confectionery, furriery 
etc [Ľubovnianske múzeum 1967].

Andrej Čepiššák, Director of the Town Museum in Stará Ľubovňa, 1966

A passage from the first printed guide from 1966 provides information 
about the condition of the exhibitions, the goals of the then modest mu-
seum team and the actual premises of the Ľubovňa Castle. The year 1966 
was a milestone in the history of the young Ľubovňa Museum — the Castle 
(then the Town Museum in Stará Ľubovňa), which was established in 1956 
and located in the so-called Provincial House at the St. Nicholas Square. The 
first castle exhibition was opened to the public in the summer of 1966. It 
opened in the best-preserved part of the Ľubovňa Castle — the Ľubomírsky 
Baroque Palace. Today, 54 years later, museologists from Stará Ľubovňa 
are working on the libretto and the script for a new permanent exposition 
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in the palace. From 2013 to 2017, the palace was subjected to extensive 
historical research (archaeological, historical, architectural, restoration 
and structural). The research carried out in the Ľubomírsky Palace and its 
surroundings became a valuable source of information for the preparation 
of the project documentation needed to acquire the building permit. The 
project of the construction was created by one of the most prominent castle 
architects, Magdaléna Janovská. Subsequently, funds amounting to EUR 
1.8 million were granted by the institutor (Prešov self-Governing Region). 
In December 2017, the construction of the palace was turned over to the 
contractor. In February 2020, the renovated, reconstructed and restored 
building is to be handed over to the property manager.

We are taking up a challenge

Since 2017 Stará Ľubovňa museologists have been exploring forms of presen-
tation of the Ľubomírsky Baroque Palace after its extensive reconstruction. 
Primary focus of the entire project documentation and all other processed 
documents has been to preserve and reveal the original historical archi-
tecture, original plasters and facades. From the beginning we have known 
and also wanted to return back to the palace the forgotten and previously 

Photo 1. Castle Ľubovňa and Open air museum, extra ordinary area in Europe (Lubovňa Museum — 
castle archive)
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eliminated “genius loci” of the place. Ľubovňa Museum is a specialized ca-
stle and ethnographic museum since it manages both — a medieval castle 
and its annexed Museum of Folk Architecture. At the beginning of the 21st 
century ethnographic collections and related expositions were moved out 
from the castle and used to create exhibitions in the ethnographic exposi-
tion. We have been unhappy and sometimes even annoyed by exhibitions 
of natural sciences and ethnography in the castle area. Why? We believed 
and still believe that unfitting collection installations would not only con-
fuse both lay and expert audience, but also take away the original spirit 
and diminish the value of the castle. We do not reproach the generations 
of former museum staff for installing the permanent natural sciences and 
ethnography exhibitions into the Baroque Palace of the Ľubovňa Castle. 
In 1966, the now annexed Museum of Folk Architecture did not exist and 
the number of museum collections was limited. Over time we realized that 
exhibitions with a non-castle theme were not fitted for the premises of the 
Ľubovňa Castle. There are other exhibition locations that are better suited 
for this purpose, situated in the town centre and in the open-air museum. 
Our goal has been to present exhibitions in compliance with the museum 
premises (42 buildings including castle, sacral and wooden folk architecture) 
and to give them back their original character in the form of either perma-

Photo 2. Ľubovňa castle, exhibition of medieval armour in the main castle tower (Lubovňa Museum — 
castle archive)
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Photo 3. Princess de Bourbon’s room (Lubovňa Museum — castle archive)

Photo 4. Ethnographic exposition at Ľubovňa Castle, Lubomirski palace, 1976-1991  
(Lubovňa Museum — castle archive)
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nent or temporary exhibitions. It may be unusual that we possess premises 
with a structure that calls for this philosophy. We have seen the reactions 
of the experts as well as lay audience who, during their visit to the castle, 

“encountered” the exhibition of modern photography, which interrupted 
and “spoiled” the experience. We are not trying to avoid the installations of a 
diverse collection fund, but they require professional communication with 
the artist, graphic designer, curator and the audience. We are aware that the 
21st century museum is a museum that has a duty to provide an aesthetic 
experience in addition to being a source of information. We believe that it 
is our duty to properly determine and influence the aesthetic feelings of all 
generations of visitors. Therefore, our gift shop souvenirs and shop publi-
cations were selected to be suitable in terms of content as well as aesthetics. 
As for the creation of the permanent exposition of the Ľubomírsky Palace 
in the Ľubovňa Castle, we created two alternative versions of the libretto 
and the script. The first alternative would be just temporary and last for one 
year. The palace would be shown as “bare”, without any collections, descrip-
tions and other installation items. We want to show what’s most valuable — 
historical architecture with its artistic plasters and facades. The goal is to 
highlight the development of the castle palace from 1642 to 1930. All the 
valuable objects that were discovered during our research were uncovered 
and restored. Historical and architectural delicacies that were discovered 
during the research include black kitchen and a dry toilet from the 18th 
century. We never carry out our activities entirely on our own. That is why 
we conducted a survey among the expert and lay audience while planning 
this stage. When asked about showing the palace for one year without any 
exhibits, almost 90% of those asked appreciated this idea and considered it 
a suitable solution. They, as well as we, think that once the furniture, pain-
tings, text panels etc. are moved back in, another such opportunity will not 
present itself for another 15 years. In 2021, after showing the „bare” palace, 
we would move on to its furnishing during which the individual chambers 
would be given the character of a hunting lounge, a workroom of count Juraj 
Félix Raisz, a dining room and a museum of Ján Zamoyski. The palace libretto 
and script are thus prepared in two alternative versions, both of which are 
feasible. The first one as a temporary and the second one as a permanent 
exposition. The processing of the libretto and the script of the palace was 
supported by the public funds for the promotion of arts.
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Photo 5. Hunting salon in the upcoming stationary exposition of the Lubomirski palace, visualization 
(Lubovňa Museum — castle archive)

Photo 6. Crystal Room, Lubomirski palace, visualization of a new exhibition (Lubovňa Museum — 
castle archive)
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How the permanent castle expositions were changing  
from 2003 to 2020

Restoration of the main castle tower (2003–2006) and the Renaissance Pa-
lace (opened in 2012) became the turning point in the creation of the castle 
expositions. The experience and subsequent reactions of the expert and lay 
audience in regards to the creation of these permanent expositions have 
shown that perhaps the exposition replacements at Ľubovňa Castle were the 
right decision. It was reflected not only in the number of paying visitors (214 
000 paying visitors in 2019), but also their response to our-their exhibitions. 
We believe that everything we do we do to preserve cultural heritage for 
future generations and for our visitors. As an administrator of the Ľubovňa 
Castle (2003-2011), but also as the director of the museum (2011 — ongoing), 
I often “infiltrate” our daily visitors. Their diversity amazes me sometimes. 
From university professors, Slovak “celebrities”, fellow museologists, stu-
dents, senior citizens to visitors from countries far away. I talk to them and 
I am curious about their opinions. My personal research is focused mainly 
on museum expositions. Most of the visitors are extremely receptive, longing 
for knowledge and experience. We never underestimate and label them 
as „just” tourists and us as „experts” in the field. Such an approach would 
ultimately result in our failure.

How we have created and how we want to create the castle  
permanent expositions

The Main Castle Tower (originally from the Gothic period) was under reno-
vation from 1998 to 2003. Its reconstruction visibly changed the panorama 
of the Ľubovňa Castle and it was the first building of the upper part of the 
castle that was made available to the public. Originally the tower had no 
exhibits. The museum decided to show the originality of the building and 
the impressive view from the trumpeter’s room at the height of 711 mamls. 
With such “competition” any other exhibit in the tower would probably 
become a hindrance instead of an enrichment. After difficult negotiations, 
we managed to put a roof over the tower and thus create space for future 
exhibitions. While working the museum staff took advice from the public who 
requested the exposition of the prominent castle prisoner Móric Beňovský 
(opened in 2016). The questionnaire research found a major interest in the 
exposition of arms or the armaments. We realized that this public request 
was absolutely reasonable, because Ľubovňa Castle served as a border-gu-
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arding castle for centuries. In the 17th century, during the period when the 
Polish coronation treasure was hidden in the castle, as many as 200 soldiers 
were stationed here. We responded to this reasonable requirement with the 
exposition of the armaments on the ground floor of the main castle tower, 
where the equipment of the Polish hussar and associated information have 
been presented. Despite the fact that the exposition has been there for quite 
some time (it opened in May, 2006), it has been and still is successful even 
today. A unique sound recording of a military anthem and signals of the elite 
hussar army enrich the exposition. There was a temporary photographic 
exhibition in the castle tower in 2004, which showed the condition before, 
during and after the reconstruction of the building. 90 year-old photographs 
of the castle were also presented at the exhibition and the visitors were of-
fered a unique insight into the extent of the reconstruction and restoration 
works carried out in the castle, as well as those that were still needed to be 
done. The exhibition might have looked disruptive in the Gothic tower, but 
it was very educational. It was temporary and later on it had been replaced 
by the exposition of armaments.

The Renaissance Palace of the Ľubovňa Castle was built after a large 
fire in 1553 and renovated from 2008 to 2012. The palace, compared to its 
image from 1750, was in a state of partial ruins. Without any historical 
research, it was not only in an emergency condition, but also “condemned” 
to a total collapse. But there is a saying: What the eyes fear, the hands can 
fix. In 2009 we began historical research followed by negotiations with the 
Regional Monument Office in Prešov, castleologists, structural engineers 
and designers of both younger and older generations. We travelled all 
over Slovakia, as well as abroad, to find the best solutions for the Renais-
sance Palace. We received generous support from an architect Andrej Fiala, 
who backed the museum’s efforts to reconstruct and roof the building. He 
stated that during the research at Ľubovňa Castle in 1975 he designed the 
castle expositions for the palace himself. Together we identified the great 
opportunity to create new exhibition areas, a place for small-scale stage 
performances as well as multi-purpose premises in the entire area. Pres-
ervation and protection of the original architecture was our priority. The 
palace was ceremoniously opened in May 2012 with the following perma-
nent exhibits: Castle Brewery (documented in the palace in 1564), Castle 
Distillery, a temporary photographic exhibition of restoration works and the 
collection presentations in the form of a hologram. After the opening and 
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Photo 7. Ethnographic exposition in the early Baroque palace (Lubovňa Museum — castle archive)
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during the following seasons we observed the reactions of the professional 
and lay visitors who were extremely interested in this new form of digital 
presentation. Sometimes to such extent that the glass pyramid in which 
the interactive graphics of discovered coins and pottery were placed was 
marked with nose prints of the visitors. We were very happy, because we cre-
ated it on the basis of the archaeological research in the palace itself. After 
a while, a new exposition titled “How Ľubovňa Castle was Built“ was added 
to the palace with another hologram presenting the Gothic Ľubovňa Castle. 
Gothic Ľubovňa Castle hologram uses visual 3D technology and shows the 
visitors the unseen, i.e. the image of the Ľubovňa Castle from the 14th and 
15th. century. At the ICOM Velvet x Digital Conference, the creator of the 
pan-European project The TIME MACHINE stopped by our stand to talk to 
me and said that the hologram “How Ľubovňa Castle was Built — Gothic” 
was an implementation and demonstration of future exhibitions. However, 
for us, museologists, the dominant focus remained on the architecture 
of the palace, where the elements of Gothic and Renaissance style were 
preserved. But we also understand the visitors and that it is difficult for 
them to imagine the Gothic Ľubovňa Castle, therefore we helped them, as 
well as ourselves, with the hologram. For me, the most unique exhibit in the 
palace is the rock cliff. Originally, it was supposed to be covered, but after 
consulting the preservationist and the building designer, we decided to show 
it in its full glory. It is the top exhibit that started it all. After all, without 
it, Ľubovňa Castle would probably not be built on that elevated, strategic 
place. After the demanding renovation, innovative opening of the palace 
and the creation of permanent exhibitions, Ľubovňa Museum and its col-
laborators on this demanding project received the title “Cultural Monument 
of Slovakia — Fénix 2012”. 

When creating the new permanent exhibits in the Renaissance Palace and 
the castle tower, we opened the sacristy of the castle chapel. We restored its 
original character and since 2012 we have been holding temporary exhibi-
tions of sacred and liturgical artefacts there. For instance the exhibition 

“Treasures and Reliquaries of St. Kunigunda the Hungarian, Krakow and 
Sandeck princess” was held there last year. For the first time since 1292, the 
exceptionally valuable historical collections left the walls of the Poor Clares’ 
Monastery in Stary Sacz and travelled across the Polish-Slovak border. This 
year I plan to present the Piarist College in Podolínec with a temporary 
exhibition in the sacristy of the castle chapel. Other premises of the castle 
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underwent a reinstallation and new permanent expositions were created 
in them. The creation of the new castle expositions was dependent on the 
museum’s new acquisitions. In the years 2006–2019 the museum managed 
to obtain exclusive collections from the former owners of Ľubovňa Castle 
as a gift. I have to mention the acquisition of portraits of the castle owner, 
Juraj Félix Raisz and his wife, that were transported from Luxembourg. The 
Raisz — Lublováry family donated more than 300 artefacts to the museum 
and they were used in the implementation of an exhibition. After traveling to 
Spain and France, we received items from Princesses Carolina and Isabella 
de Bourbon as a gift. We created a new temporary exhibition “Princesses 
de Bourbon at Ľubovňa Castle”. The employees of the museum continue to 
maintain friendly relationship with the descendants of aristocratic families 
who once owned Ľubovňa Castle, in the period from 1593 (Ľubomírsky) to 
1944 (Raisz a Zámoysky). I believe that this is a unique example of coopera-
tion in comparison with other Slovak castles. 

In the article we present the expositions that have undergone the most 
significant changes related to the extensive reconstruction and restoration 
of the castle, as well as the creation of new expositions. 

The original collections presented in the castle museums since their open-
ing included various aristocratic armories and picture galleries, which were 
later broadened by the so-called cabinets of curiosities [Güntherová 1942: 
40]. Through the rich collections that surrounded them and the museums 
founded by them, the nobility sought to revise the acquired knowledge 
through direct and constant contact with objects. The primary endeavour 
was to acquire, to own, to fulfil the desire; the secondary was the educate. 
Of course, we are talking about private collections characterised by a high 
degree of individualism. Such an approach was implemented also by the 
owners and administrators of the Ľubovňa Castle estate. Castle, manor 
or similar museums have gone through almost two centuries of develop-
ment, transformation, modernization. Their contents were changing during 
particular historical periods. Our goal is to return the original character 
of the expositions and exhibitions. This year the professional activities 
of the museum staff will include preparing the final draft of a document 
on the future character of the expositions in the castle and ethnographic 
expositions in the annexed Museum of Folk Architecture. 
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Global versus Regional

Here, at first glance, we find a big difference in the approach to basic mu-
seum activities, especially presentation ones. Ultimately, there is always 
something global in regional and something regional in global. How to 
understand it? Fashion in the field of architecture, art, clothing, etc. came 
from the „big world” to the specific region. But it is its regional manifesta-
tion that is the result of the great global influence. Otherwise, it would not 
be applied, nor would it be considered in the „small” regional area, albeit 
with some peculiarities of particular region.

In conclusion, I believe that we are lucky to oversee the castle and the 
open-air museum, even the grounds around the castle. After a time of inap-
propriate, sometimes necessary mix, we „cleaned up”. However, we are far 
from being done and we are working on the localization plan for all 42 objects 
which are in the administration of the museum. We want to give them back 
their genius loci. Although it is no longer possible to execute it fully, certainly 
an exhibition with all its attributes can be helpful. The finished document 
will be a starting point for the next generations of museologists who will 
plan and implement the exhibition activities. Even if we did not have such 
an object in our hands, we would be looking around for other monuments 
in the region that would be suitable for exhibitions of our collections.
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Dalibor Mikulík

Castle Versus Ethnography. Creation of Museum Expositions 
in Ľubovňa Museum — the Castle

The Ľubovňa Castle and its annexed Museum of Folk Architecture present a unique site 
in Central Europe. In the past permanent exhibitions in the castle contained collections 
of mostly ethnographic character. A significant change in the contents of the expositions 
occurred after the reconstruction and opening of the main castle tower, followed by the 
reconstruction of the Renaissance and Baroque palaces. Museum employees are currently 
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taking up a challenge of creating a temporary or permanent exposition in the Ľubomírsky 
Baroque Palace. The article presents the development of the castle exhibitions from 1966 
up till now. It is a testimony based on the history of the place and experiences of generations 
of Stará Ľubovňa museologists.

Keywords: castle, open air museum, authenticity, genius loci 
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Museum of Folk Architecture / Open-air 
Museum next to the Ľubovňa Castle

The open-air ethnographic exposition in Stará Ľubovňa is located in a beau-
tiful natural scenery next to the medieval Ľubovňa Castle. It is surrounded 
by a mountain macro climate extending from the Ľubovňa Highlands and 
Spiš Magura to Levoča Mountains and offers a panoramic view of the High 
Tatras. Like the castle, this open-air ethnographic exposition is managed by 
the Ľubovňa Museum — the Castle in Stará Ľubovňa (Langer 1997).

The exhibition consists of a set of buildings of folk architecture and other 
manifestations of the material and spiritual culture of the ethnically mixed 
region of north-eastern Spiš. For centuries a special environment was formed 
in this region, in which Slovak, German, Ruthenian, Goral, Jewish and Roma 
cultures intermingled. It is this multi-ethnic and multicultural environment 
that provides us with an extremely rich source of knowledge not only about 
different types of settlements and individual residential and farm buildings, 
but also the way of life in general (Šteis, Klaučová, Kňava 1975).

The idea of building an exhibition of folk architecture emerged in the 
early 1970s. At the request of the then ONV (National District Committee) 
in Stará Ľubovňa, the concept of the exhibition was prepared by the Depart-
ment of Urbanism and Spatial Planning of the Faculty of Civil Engineering at 
Slovak University of Technology in Bratislava, under the leadership of prof. 
Rudolf Steis. The investor of the construction of the exposition was the Dis-
trict Monument Administration in Stará Ľubovňa. Transfer of the selected 
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objects and their construction in the exhibition area was led by its employee 
Rudolf Kulka. The contractors came from the United Agricultural Coopera-
tives — building construction in Nová Ľubovňa and Hniezdne. The first stage 
of works was completed in 1984 and the District Museum of National History 
in Stará Ľubovňa opened to the public in 1985. At the beginning of the 1990s, 
the District Monument Administration was assigned to the Slovak Institute 
of State Monument Care in the Prešov Regional Center. The construction 
of the exposition was then taken over by the District Museum of National 
History in Stará Ľubovňa.

Today, the exhibition features 28 original objects of folk architecture, which 
came from the Ruthenian, Slovak and Goral regions. Wooden houses from 
the beginning of the 20th century came from the villages of Veľký Lipník, 
Litmanová, Veľká Lesná, Údol, Jarabina, Jakubany, Kremná, Kamienka. Ten 
residential houses document various architectural types and floor plans as 
well as the standard of living of our ancestors. 

Individual buildings house an ample selection of exhibits which correspond 
to the historical periods presented by the monuments of folk architecture. 
In addition to the families’ objects of daily use, we can also find there tools 
associated with the trades (tinker, shoemaker, cooper and weaver), which 
were an important source of livelihood for the families. Living area in a 
house was closely linked to the type of the family. The original structure was 
an extended family, which consisted of parents and their sons’ families. This 
type of family persisted in this region until World War II.

The interiors of some houses were used for other types of expositions — 
a village school from the period of the First Czechoslovak Republic (a house 
from Údol) and wandering tinker’s workshop in Spiš (house from Jarabina). 
In the exhibition room (in the gamekeeper’s lodge from 1890) we present 
exhibitions with ethnographic themes. 

In addition to the traditional farm buildings (barn, granary) from Údol, 
Legnava, Kremná, the museum has also seasonal dwellings and farm build-
ings from Maidan area in Litmanová. The exposition also includes manu-
facturing constructions — a wood-fired forge from Torysa, a cylinder mill 
from Malý Sulín and a carpentry workshop from the settlement of Piľhovčík, 
administratively belonging to the village of Mníšek nad Popradom.

The dominant feature of the exhibition is a wooden Byzantine Rite church 
built in 1833 in Matysová. Its transfer to the exhibition was carried out 
in the years 1978-1979. It is a three-part building consisting of sanctuary, 
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nave and narthex. The interior of the church is in the style of a Byzantine 
rite, decorated with a baroque iconostasis from 1756. The original sacrifi-
cial altar, liturgy and processional icons from the 17th to the 19th century 
have also been preserved here. Icons from the middle of the 17th century 
(St. Michal Archangel, Crucifixion, Pantokrator, Deesis, Mandylion) are 
important iconographic examples of the so called Mušina school. After the 
rededication of the church (in 1992), the tradition of liturgical celebrations 
in Old Slavonic was established, especially on the feast days of St. Cyril and 
Methodius, St. Michal Archangel — the patron saint of the church, but also 
on the feast of the Three Kings.

An open-air amphitheatre in the exhibition area hosts events during 
the summer tourist season. Those events are dedicated to the presentation 
of traditional spiritual culture, customs and folklore by folklore ensembles 
and soloists. The most successful events include Honey Day and the Hubert 
Festival, the Castle and Open-Air Museum for Children and a Night at the 
Museum. All of the above have received a very good response from our 
visitors. Thanks to the cross-border cooperation with our partner Sądecki 
Ethnographic Park in Nowy Sącz, we implement ethnographic exchange 
programs which demonstrate crafts, gastronomy and folklore performances 
by ensembles from Spiš and Sądecko. The well-maintained exhibition area 
has become a popular spot for unassociated organizations from our region 
who organize here various events.

During the summer season we revive the exhibition area with sheep 
and poultry. This season breeding of traditional domestic animals will be 
expanded and located in a single farmyard. Flowers bloom in the windows 
of the houses, and vegetables and other traditional crops grow in the front 
gardens and fields.

Year 1990, same as in other open-air museums around Slovakia, started the 
long-term decline in the construction of this exhibitions due to financial rea-
sons. Structural changes in the national economy resulted in a limited inflow 
of funds into the field of culture and cultural heritage. Therefore, in the 1990s, 
it was very difficult to financially secure even the maintenance of already ex-
isting buildings. There were no funds allocated to the purchases of the already 
planned objects, nor for their disposal in the landfill. The Ľubovňa Museum 
started to focus on tourism more intensively. Museum’s valuable areas and its 
national cultural monuments were being actively promoted is Czechoslova-
kia by the Ľubovňa museologists. Various events were organized during the 
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Photo. 1. Exposition of folk architecture next to the castle (Fot. Pavol Sás, ĽM archive)

Photo. 2. Icon The Crucifixion, mid-17th century tempera on wood, 94 x 94 cm, Ev. no. 10 141,  
author unknown (Fot. Pavol Sás, ĽM archive)
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Photo. 3. Performance of the folklore ensemble from Podegrodz in the open-air museum in Stará 
Ľubovňa - program Visit of neighbors from Sądecki region, 2010 (Fot. Pavol Sás, ĽM archive)

Photo. 4. Performance of the folklore ensemble from Podegrodz in the open-air museum in Stará 
Ľubovňa - program Visit of neighbors from Sądecki region, 2010 (Fot. Pavol Sás, ĽM archive)
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Photo. 5. Production of paper decorative flowers from the surroundings of Nowy Sącz - presentation  
on the program Visit of neighbors from Sądecki region in the open-air museum in Stará Ľubovňa,  
2010 (Fot. Pavol Sás, ĽM archive)

Photo. 6. Polish cuisine - in the open-air museum in Stará Ľubovňa, 2010 (Fot. Pavol Sás, ĽM archive) 
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summer season, and as a result, the museum was able to use the cash flow in its 
budget for the operation and maintenance of the castle and Museum of Folk 
Architecture. Thanks to the income from tourism, shingled roofs on all 26 
buildings were replaced in recent years. The iconostasis and historical furni-
ture of the wooden Byzantine rite church from 1833 have also been restored. 
The museum also received a significant help in the form of grants from the 
subsidy program of the Ministry of Culture of the Slovak Republic in the years 
2006-2010, thanks to which the objects of folk architecture, exhibits and the 
entire open area have been secured by an electronic security system. 

The opening of an open-air museum to the blind and partially blind was 
an exceptional and successful project, first among all open-air museums in Slo-
vakia. It was implemented in the museum as a part of a thesis in cooperation 
with a student of the Constantine the Philosopher University, Department 
of Museology in Nitra in 2011 (Demian 2011). This project created a guide line 
for the movement of the visually impaired in a defined area of the exposition. 
The guide line is made of natural wooden material and looks like a simple 
traditional fence. It has a relief map of the area and labels with information 

Photo. 7. Miniature model with information about the object for the blind (Fot. Pavol Sás, ĽM archive)
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written in Braille, which help visitors to move around the museum.1 Minia-
tures of selected objects of folk architecture, which are a part of the guide line, 
are placed directly in front of the real objects. An important element is a text 
guide printed in Braille, containing information about all the accessible ob-
jects in the museum. The guide can be borrowed at the box office. In addition 
to a tour of the exterior of the complex, the blind and partially blind have ac-
cess to traditional objects in one of the residential buildings which they can 
touch. These are also marked with Braille labels. Improving the accessibility 
of the museum space is based on all of the above mentioned initiatives. The 
synthesis of the listed elements creates instructions on how to move safely 
around the area and how to obtain information about the exposition. We are 
currently working on the production of a virtual guide in sign language for 
the deaf and the modernization of a relief map mounted at the entrance to the 
Museum of Folk Architecture. Following the example of the open-air museum, 
Ľubovňa Castle became accessible to the blind and the deaf in 2013. For these 
accommodating steps towards the disabled, the museum was awarded the 
grand prize “Slovakia without Barriers 2010-2013”.

The construction of the exhibition has not yet been completed. The original 
construction concept was re-evaluated in 1997 in cooperation with experts 
and representatives of the institutor. The proposal for the further progress was 
prepared by Juraj Langer, PhD (Langer 1997). The main conceptual starting 
point is the reconstruction of the historic settlement and presentation of the 
culture of all ethnic groups living in the area of Upper Spiš in the past. The 
exposition should also include other manufacturing buildings, small archi-
tecture, cemeteries, etc. In the near future, the museum will build a traditional 
barn from Ruská Voľa, execute the transfer of house no. 100 from Veľký Lipník 
built in 1886 and build a copy of the Spiš chapel. The conceptual solution will 
be open which will secure an option to continually enrich the environment 
with other more detailed components. We believe that the state and regional 
government will create favourable economic and social conditions for further 
development of the exhibition, as open-air museums are important not only 
for the development of rural tourism in Slovakia, but also for preserving the 
cultural heritage of our ancestors for future generations.

 1 Braille — A special tactile writing system used by people who are visually impaired.
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Museum of Folk Architecture / Open-air Museum  
next to the Ľubovňa Castle

The goal of the construction of the Museum of Folk Architecture in Stará Ľubovňa was to 
document the material and spiritual culture of Slovaks, Spiš Germans, Ruthenians, Gorals, 
Jews and Roma who lived here side by side for centuries and created cultural values of this 
region. The dominant feature of the exhibition is a national cultural monument — the Byz-
antine Rite Catholic Church of Matysová from 1833. Houses from the period (1900-1935) with 
furnished interiors show the way of life, daily activities, celebrations of important annual 
and family holidays. Agricultural and industrial buildings showcase exhibits related to 
their original use. During the summer season the museum complex holds events present-
ing customs, traditional activities, crafts and folklore. Thanks to its location right next to 
the medieval Ľubovňa Castle and unobstructed view of the High Tatras, the exposition 
presents a unique site in Slovakia. 

Key words: Museum of Folk Architecture in Stará Ľubovňa, material and spiritual culture 
of Slovaks, Ľubovňa Castle, multiculturalism
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Co czyni wystawa? Praktyki artystyczne 
kreujące „trzecią sferę”, czyli wystawianie 

naturykultury w galeriach sztuki1

Cóż może oznaczać fraza — „wystawianie naturykultury”? Jak można rozu-
mieć zespolenie dwóch terminów zwyczajowo uznawanych za opozycyjne? 
I wreszcie — „co czyni wystawa?”. Niniejszy tekst jest próbą antropologicznej 
refleksji na tymi pytaniami. 

W pierwszej części tekstu zamierzam rozważyć rzecz wystawianą, czyli co 
się wystawia. W kręgu moich zainteresowań w tym przypadku są wytwory 
artystyczne konstruujące pewne światy estetyczne, których podstawowym 
paradygmatem nie jest już opozycja natura/kultura. Warto podkreślić, że 
owe kreacje estetyczne można odnieść do mechanizmów ustanawiania 
relacji pomiędzy ludźmi i innymi istotami czy też różnorodnych działań 
artystycznych i ogólnie działań człowieka, stwarzających miejsca wspólnego 
osadzenia w świecie ludzi i nie-ludzi. Formowana jest w ten sposób „trzecia 
sfera”, połączenie kulturowo ukonstytuowanego przeciwstawienia natury 
i kultury, a ta sfera jest swoistą syntezą — naturokulturą. Fundament pojęcia 
naturykultury stanowi przekonanie o komplementarności natury i kultu-

 1 Pytanie „co czyni wystawa?” zadała Katarzyna Barańska w tekście Co wystawę czyni? Co 
czyni wystawa? [w:] Sacrum i sztuka. Życie i sztuka, red. B. Major, J. Matyja, Częstochowa: 
Miejska Galeria Sztuki 2004, s. 283–329. Niniejszy tekst jest rozszerzoną wersją mojego wy-
stąpienia na konferencji Etnografia współczesności. Obszary, metody, perspektywy, zorgani-
zowanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Wydział Filozoficzno-Historyczny Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 20–21 września 2018 r.
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ry, miejsce opozycji zajmuje ekologiczna relacja czynników biologicznych 
i społecznych [Haraway 2003, Malone and Ovenden 2017]. Owe kreacje este-
tyczne pozwalają również na przyjrzenie się mechanizmom wytwarzania i/
lub modyfikacji rzeczywistości i tożsamości hybrydycznych, i ich percepcji 
nie tylko w świecie artystycznym, ale także w odniesieniu do problemów 
związanych na przykład z możliwościami biotechnologii. 

Nurt w sztuce, do którego się odnoszę, nie tworzy jednolitego kierunku, 
a jest raczej mozaiką różnorodnych działań artystycznych podejmowanych 
w ramach „trzeciej sfery”. Na potrzeby tego tekstu wprowadzam podział 
tych działań na trzy grupy, a mianowicie: działania artystyczne dekon-
struujące postawy antropocentryczne; działania artystyczne ucieleśniające 
hybrydyczne tożsamości; działania artystyczne określane jako bio-art. 
Podkreślam jednak, że nie jest to podział bezwzględny, lecz porządkujący, 
mający na celu przedstawienie zjawiska w miarę uporządkowany sposób. 
Do zilustrowania każdej grupy wybrałam dzieła, które w najwyższym 
stopniu, moim zdaniem, oddają jej specyfikę.

I.  Działania artystyczne dekonstruujące postawy antropocentryczne 
oraz inicjujące dzieła, określane jako permanentny proces tworzenia 
i/lub dzieła współtworzone przez ludzi i inne istoty

Do tej klasy dzieł można zaliczyć instalację Natalii Jeremijenko Tree Logic 
(1999). Artystka umieściła drzewa w donicach, które następnie zawiesiła 
nad ulicą, ale w ten sposób, że rośliny były skierowane w dół. Drzewa po-
mimo nakazanego przez człowieka kierunku wzrastały do góry, tworząc 
nietypowe kształty2. Na uwagę zasługuje także projekt skandynawskiego 
artysty Sama Emmersona Świat widziany oczami zwierząt (2003). Emmer-
son umieszczał na ciałach zwierząt (między innymi wilka i mola) kamery, 
rejestrujące ich rozliczne aktywności, ścieżki, którymi te istoty się poru-
szały. Powstało w ten sposób dzieło-video.

Większość dzieł w pewien sposób wpisujących się do tej grupy powstało 
w kontekście rozlicznych koncepcji, u podstaw których leży przekonanie, 
iż wytwór artystyczny nie jest zamkniętą, skończoną formą. Z tego pun-
ku widzenia, na przykład rzeźba czy instalacja aktywują rozmaite siły, 
współdziałające i wzajemnie na siebie oddziałujące, i tym samym spra-

 2 Fotografia dzieła Natalii Jeremijenko znajduje się: https://massmoca.org/event/natalie-je 
remijenko. 

https://massmoca.org/event/natalie-jeremijenko
https://massmoca.org/event/natalie-jeremijenko


Co czyni wystawa? Praktyki artystyczne kreujące „trzecią sferę”... 175

wiające, że wytwór niejako sam się wytwarza w ciągłym przekraczaniu 
pierwotnych warunków swojego istnienia. Przykładem jest tutaj instalacja 
Stitching Time3 autorstwa Erin Manning (2012). Artystka w ten sposób 
opisuje swoje dzieło: „jest to rozległa instalacja stworzona z tekstylnej ko-
lekcji nazwanej Folds to infinity. Stitching Time była rozumiana jako dzieło 
uwarunkowane miejscem, które usiłowało wprowadzić w relacyjną grę 
zarówno środowiskowe aspekty, jak i te odzieżowe połączenia z Folds to 
infinity” [Manning 2015: 52].

Na Folds to infinity składają się duże kawałki materiału zaopatrzone 
w magnesy, zatrzaski, guziki i dziurki — umożliwia to tworzenie swojego 
rodzaju ubiorów. Artystka rozwiesza materie w określanych konfigura-
cjach, do tworzenia dzieła zapraszając również widzów. W Stitching Time 
te „ubrania” artystka umieściła na rozciągniętej sieci. Według Manning, 
kompozycja przez nią stworzona podlega ciągłej metamorfozie pod wpływem 
otoczenia. Uważa ona, iż dzieło winno być przede wszystkim sposobem 
włączenia wszystkich swoich czynników w ruch relacyjny, uruchamia 
się wówczas

moc stawania się, która jest tworzeniem ekologii, ekologii nigdy nie-
dającej się podporządkować artyście lub indywidualnemu uczestni-
kowi. […] Wszystkie ekologie są więcej niż ludzkie. One są zarówno 
oddechem ruchu, jak i migotaniem światła i dźwiękiem wyciszenia. 
Są ziemią i fakturą, powietrzem i wiatrem, kolorem i nasyceniem” 
[Manning 2015: 63].

II.  Działania artystyczne ucieleśniające hybrydyczne tożsamości

W tej grupie umieściłam te działania, które za pomocą rozmaitych technik 
artystycznych kreują obraz swojego rodzaju melanżu cech fizycznych, mię-
dzy innymi człowieka/zwierzęcia, człowieka/rośliny. Można tu wymienić 
jako przykład cykl fotografii-portretów Nancy Burson. Serie te powstają 
od lat 80., jednym z bardziej znanych zdjęć jest wizerunek twarzy/pyska 
ludzko-małpiego4. Egzemplifikacją wizji hybrydycznej tożsamości jest 
również dzieło Patrici Piccinini The Young Family (2002)5 — sylikonowa 

 3 Fotografia dzieła Erin Manning znajduje się: http://erinmovement.com/stitching-time.
 4 Fotografie dzieł Nancy Burson znajdują się: https://www.nancyburson.com/portfolio/
G0000llUHNPmgqZs; https://www.mutualart.com/Artwork/Evolution-II/FE05524B7559FE16.
 5 Fotografie dzieł Patrici Piccinini znajdują się: https://www.artsy.net/artwork/patricia-picci 
nini-the-young-family-1. 

http://erinmovement.com/stitching-time
https://www.nancyburson.com/portfolio/G0000llUHNPmgqZs
https://www.nancyburson.com/portfolio/G0000llUHNPmgqZs
https://www.mutualart.com/Artwork/Evolution-II/FE05524B7559FE16
https://www.artsy.net/artwork/patricia-piccinini-the-young-family-1
https://www.artsy.net/artwork/patricia-piccinini-the-young-family-1
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rzeźba będąca zbiorowym portretem matki i dzieci; wszystkie postaci 
mają kształt zwierzęco-ludzki. 

W kontekście wytwarzania dzieł obrazujących hybrydyczne tożsamości 
ukazuje się ciekawy problem, a mianowicie kwestia użycia i transforma-
cji funkcjonujących w zbiorowej pamięci obrazów-symboli człowieka/
zwierzęcia. Otóż te przedstawienia obrazowe, które w kulturze europej-
skiej były ekspresją monstrualności, stają się w ostatnich latach wyrazem 
czegoś pozytywnego — zwierzęco/ludzkiej tożsamości rozumianej jako 
konglomerat wielu zmiennych.

III.  Działania artystyczne określane jako bio-art

W tym nurcie działanie artystyczne polega na manipulacji biologicznym  
i genetycznym materiałem, kreuje się lub wykorzystuje transgenetyczne 
organizmy, które są wystawiane jako dzieła sztuki. Chyba najbardziej zna-
nym „obiektem” jest tutaj królik, GFP Bunny (2000) Eduarda Kaca6. Wśród 
tego rodzaju praktyk artystycznych wymienić można także pracę polskiej 
artystki Karoliny Żyniewicz pod tytułem Ostatnia wieczerza7. Egzemplifi-
kacją bio-artu jest również projekt Any Karle — ręka z biodegenerowanego 
materiału (odpadki chirurgiczne), wydrukowana następnie w drukarce 
3D umieszczona została w specjalnym pojemniku. W ten sposób przygoto-
wane „rusztowanie” obrastało ludzkimi komórkami macierzystymi, które 
następnie przekształcają się w różne tkanki ręki8.

Dla antropologa jednym z ciekawych problemów w kontekście bio-artu 
jest zagadnienie zastosowania narzędzi biotechnologicznych — na przy-
kład badań nad kodem genetycznym — w polu działań artystycznych. 
W związku z tego rodzaju praktykami, rozważyć można kwestię figury 
artysty, a mianowicie, czy kreowany jest tutaj wizerunek artysty jako 
postaci mającej moc dotykania i manipulowania bytem — dzieło w tym 
przypadku może być bowiem odbierane jako rzeczywistość sama, a nie 
jej reprezentacja.

 6 Fotografia dzieła Eduarda Kaca znajduje się: https://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbun 
nyanchor.
 7 Fotografia dzieła Karoliny Żyniewicz znajduje się: http://karolinazyniewicz.com/gallery-cate 
gory/living-projects/#the-last-supper.
 8 Fotografia   dzieła   Any  Karle:   https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1762498,1, 
fascynujacy-bioart-czyli-fuzja-sztuki-i-nauki.read.

https://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor
https://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor
http://karolinazyniewicz.com/gallery-category/living-projects/#the-last-supper
http://karolinazyniewicz.com/gallery-category/living-projects/#the-last-supper
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Tego rodzaju działania artystyczne, których egzemplifikacje przedsta-
wiłam, można potraktować jako wyraz poszukiwania i prezentacji nowej 
figuracji najistotniejszych współczesnych problemów. Owa potrzeba no-
wych ekspresji jest zaś konsekwencją podważenia paradygmatu leżącego 
u podstaw humanizmu i tym samym twierdzeń o centralnej pośród bytu 
pozycji człowieka. Według badaczy wywodzących się z nurtu posthu-
manizmu/postantropocentryzmu, humanizm jako ideał cywilizacyjny 
z roszczeniem do uniwersalizmu okazał się konstruktem, który stracił już 
swoją aktualność. Uważają oni, iż ta konstrukcja została skonfigurowana 
na fundamencie binarnej logiki tożsamości i wykluczenia, swego rodzaju 
machiny antropologicznej [Agamben 2004: 33–39]. Machina ta, poprzez 
różnicowanie, wytwarza kategorie tego, co ludzkie i tego, co nie-ludzkie. 
Podważenie antropocentryzmu otworzyło horyzonty dla nowych episte-
mologii, nowych pytań. Niewątpliwie tworzą one nową interdyscyplinarną 
przestrzeń naukową obejmującą nauki humanistyczne, nauki społeczne, 
biologię, biotechnologię. W owej przestrzeni możemy odnaleźć szereg 
nurtów, rozmaite punkty widzenia. Chcę w skrócie w tym miejscu zwrócić 
uwagę na dwie tendencje. 

Pierwszą tendencję stanowi tzw. posthumanizm. Kierunek ten posiada 
charakter witalistyczny, proponuje — jak stwierdza Agata Bielik-Robson — 
swego rodzaju powrót do natury [Bielik-Robson 2014]. Natura rozumiana 
jest tutaj w wymiarze biologicznym, jako nagie, wegetatywne życie — zoe, 
w całej swojej potencjalności stawania się i zamierania. Według jednej 
z głównych teoretyczek tego trendu, Rosi Braidotti, zoe jest materialistyczną 
siłą, twórczą mocą przepływającą przez wszystkie gatunki. Takie ujęcie 
życia pozwala na transwersalny sojusz pomiędzy gatunkami i budowanie 
podmiotowości zupełnie odmiennej niż podmiotowość humanistyczna 
i antropocentryczna. Podmiotowość posthumanistyczna nie stanowi stałej, 
zamkniętej całości, ale jest ciągłym ruchem, stawaniem się czy wzrasta-
niem w rozlicznych hybrydycznych konfiguracjach. Wymienia się trzy 
podstawowe kierunki permanentnej transformacji: 1) stawanie się ziemią; 
2) stawanie się zwierzęciem; 3) stawanie się maszyną. Nie mówi się już 
o opozycji natura/kultura, śmierć/życie i wynikających z nich rozlicznych 
innych dystynkcjach, ale mamy do czynienia z kontinuum naturakultura, 
życieśmierć, gdzie bios jest czasową, płynną konfiguracją. Człowiek jawi 
się tutaj jako odkrywająca się na nowo istota, fundamentalnie różna od 
podmiotowości humanistycznej. Celowo zmienia on ciało i jego rozwój 
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przez wymianę genów czy organów zarówno z przedstawicielami swojego 
gatunku, jak i innymi organizmami [Braidotti 2013]. Sztuka, której praktyki 
rozwijają się w takich ramach referencyjnych, jest uważana przez teore-
tyków i praktyków za pole badawcze i eksperymentalne różnorodnych 
stylizacji. Na gruncie polskim Monika Bakke zaproponowała objęcie tego 
bardzo różnorodnego nurtu mianem zoe–estetyki. Według autorki, zoe-
-estetyka może stać się użytecznym narzędziem badawczym służącym 
do zrozumienia doświadczenia estetycznego również poza dziedzinami 
artystycznymi, „dla których kluczowe znaczenie ma życie jako takie, ma-
terialna witalność, transgatunkowe relacje zakorzenione w środowisku 
lub biotechnologie” [Bakke 2012: 232]. 

Drugą tendencję określa się jako nurt ekologiczny. W tymże nurcie ukazuje 
się zjawisko, którego istotę możemy odnaleźć w bogactwie znaczeniowym 
greckiego terminu oikos, od niego zresztą pochodzi pojęcie „ekologia”. 
Oikos to dom, budowla, ale również rodzina, a według Arystotelesa — ży-
jący w domu, czyli najbliższe otoczenie, w którym wytwarza się relacja 
ja-ty, a dzięki temu powstaje wspólnota rozlicznych podmiotowych relacji. 
Można stwierdzić, iż postawy artystyczne w nurcie ekologicznym formują 
działania artystyczne, których celem jest przywrócenie pojęciu „zamiesz-
kiwania” znaczenia środowiska jako domu. Wówczas metamorfozie ulega 
spojrzenie na świat — z panoramicznego, zdystansowanego, syntetyzujące-
go zamienia się w uważność na szczegół, „patrzenie” z bliska. Dąży się do 
szczególnego rodzaju sprzężenia widzenia, słyszenia, dotykania, wąchania 
i smakowania. Już nie bada się i ogląda świat, ale jest się w środowisku, 
współtworzy wspólne relacje na styku człowiek/przyroda. 

Na zadane na wstępie pytanie o rzecz wystawianą, czyli co, w tym mo-
mencie można odpowiedzieć, iż wystawiane są wytwory artystyczne, 
które powstają w kontekście kwestionowania antropocentryzmu. Praktyki 
artystyczne ucieleśniają w tych sytuacjach swoistą „trzecią sferę” — na-
turękulturę, podważając czy niwelując tym samym opozycję natura/kul-
tura. Niewątpliwie antropologiczna eksploracja winna objąć te praktyki 
artystyczne, tym bardziej, że podważenie antropocentryzmu otworzyło 
horyzonty dla nowych epistemologii, nowych pytań. Niewątpliwie two-
rzą one nową interdyscyplinarną przestrzeń naukową obejmującą nauki 
humanistyczne, nauki społeczne, biologię, biotechnologię. Istotny wkład 
w dyskutowane zagadnienia wnosi refleksja antropologiczna, by wymienić 
między innymi antropologię międzygatunkową, antropologię na granicy, 
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anthropology of the edge (termin użyty przez Kirsten Hastrup, 2014) czy 
antropologię ekologiczną. Badacze reprezentujący te trendy podkreślają, 
iż antropologia nie ogranicza się jedynie do ludzi, ale jest zainteresowana 
efektami powiązań człowieka z innymi rodzajami żyjących istot. Hastrup 
uznaje, że w tym sensie eksploracja antropologiczna jest rodzajem eks-
perymentowania w świecie, który nie jest ani społeczny, ani naturalny, 
ale wynika z wielu połączeń, które dopiero zaczynamy rozumieć i które 
wymagają konceptualizacji [Hastrup 2014: 1–26]. Na gruncie antropologii 
ekologicznej badacze często odwołują się do działań artystycznych lub też 
współpracują z artystami, traktując sztukę jako miejsce nowych figuracji 
współgrających z ustaleniami teoretyków. Sztandarowym teoretykiem 
jest tutaj Tim Ingold, który odnajduje korespondencję między badaniem 
antropologicznym a praktyką artystyczną w sposobie poznawania świata, 
co oznacza przede wszystkim badanie jako empiryczne studiowanie świata/
materiału, „bycie w nim”, a nie jedynie zdystansowany, obiektywizujący 
ogląd [Ingold 2013: 1–17]. Kirsten Hastrup pisząc o konieczności refleksji 
antropologicznej nad wyłaniającą się „trzecią sferą”, przywołała w pewnym 
monecie rozważania Thomasa Kuhna o przewrocie kopernikańskim, jego 
znaczeniu dla rewolucji naukowej. Otóż zdaniem Kuhna, owego przewrotu 
nie wywołały nowe odkrycia astronomiczne, natomiast był on konsekwen-
cją nowatorskich, ugruntowanych w renesansowym widzeniu świata, 
sposobów rozumienia starych odkryć. Hastrup stwierdza więc: 

W antropologii w ciągu ostatnich dwudziestu lat trudno odnaleźć 
nowe odkrycia, zaś te, już istniejące, zostały zrekonstruowane w od-
powiedzi na historyczny i naukowy rozwój świata — do którego an-
tropologia też wniosła wkład przez poszukiwanie nowych sposobów 
jego ujęcia” [Hastrup 2013: 4].

Sztuka posthumanistyczna oraz ekologiczna jest zbiorem różnorodnych 
praktyk, tekstów i przedmiotów, których nie da się sprowadzić jedynie do 
zagadnień związanych z artystycznym polem eksperymentalnym, zasadne 
natomiast wydaje się rozpatrywanie tych działań jako kreacji pewnych świa-
tów estetycznych, jednak nie sposób tego dokonać bez ogólniejszego ujęcia 
antropologicznego. Z perspektywy antropologicznej bowiem wytwory arty-
styczne, które są poszukiwaniem nowych ekspresji kreują tym samym nowe 
relacje, ewokują „trzecią sferę”. Powinno się je traktować jako manifestacje 
działań artystycznych, będących szczególnym rodzajem praktyk społeczno-

-kulturowych w świecie, z którym są związane. Wytwory artystyczne nie 
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stanowią zamkniętych całości, lecz są każdorazowo zdarzeniem i kreują 
zdarzenie. Dzieła potraktowane są więc w takim ujęciu jako podmioty po-
siadające zdolność działania i wywoływania określonych efektów. W tych 
aspektach rozumienie wytworu artystycznego jest zbieżne z koncepcjami 
wypracowanymi w ramach antropologii sztuki — chcę tu przywołać teorię 
Alfreda Gella, wyłożoną przede wszystkim w książce Art and Agency [1998]. 
Janusz Barański zwraca uwagę, iż „Gell widzi […] sztukę przede wszystkim 
jako sferę działania, dziedzinę zmieniającą świat, a nie jedynie mówiącą coś 
o nim, wpływającą przy tym na ludzkie myśli i czyny” [Barański 2017: 165]. 
Teoria angielskiego antropologa została wypracowana w celu zrozumienia 
sztuki pozaeuropejskiej bez redukcjonistycznego, europocentrycznego 
punktu widzenia, natomiast zawarte w niej narzędzia heurystyczne mogą 
być stosowane do analizy wytworów estetycznych zarówno tak zwanej 
sztuki wysokiej, jak i na przykład sztuki popularnej. Gell definiuje sztukę 
jako szczególny sposobu działania wytwarzający konfigurację społecznych 
powiązań. Wytwór w tej wykładni jest swojego rodzaju centrum ewokującym 
zależności przyczynowo-skutkowe. Owa sieć relacji — sieć sztuki — splata 
ze sobą dzieło/indeks, wytwórcę, odbiorcę i prototyp, który „indeks repre-
zentuje wizualnie lub nie-wizualnie” [Gell 1998: 28]. 

Gell wywodzi rozumienie indeksu z semiotyki Charlsa Sandersa Peirce’a. 
Amerykański filozof kategoryzował znaki na podstawie trzech kryteriów. 
W tym przypadku interesująca jest dla nas ta podstawa wyróżnienia, którą 
jest rodzaj relacji łączącej znak z przedmiotem oznaczanym. Do tej klasy 
znaków należą ikony, indeksy właśnie i symbole. Otóż, relacja łącząca in-
deksy z przedmiotami oznaczanymi, tak zwana relacja indeksalna, istnieje 
o tyle, o ile odnosi nas do konkretnego doświadczenia lub do czegoś z czym 

„jesteśmy zaznajomieni przez działanie tego czegoś na nas, lub nasze dzia-
łanie na to coś […]. [Indeksy — B.M.] oznaczają swoje przedmioty na mocy 
rzeczywistego, przyczynowego połączenia” [Peirce W4:250]. Peirce powiada 
również, iż „Indeks niczego nie orzeka, on tylko mówi „oto”, „tam”, więzi 
nasze oczy i siłą kieruje na pojedynczy przedmiot, i tam je zatrzymuje” 
[Peirce W5:163]. Możemy w dużym uproszczeniu stwierdzić, że w relacji 
indeksalnej działają dwie siły, jedna sprawcza, wywiera nacisk, oddziałuje, 
wpływa, „chwyta”, druga zaś odpowiada na tę pierwszą: poddaniem się, 
obroną, skierowaniem uwagi, itd., natomiast ośrodkiem „przepływu” tych-
że sił jest indeks. Czyli indeks należy do tej klasy znaków, których natura, 
kształt, zachowanie itd., jest efektem działania/oddziaływania obiektu, który 
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oznaczają. Ten wpływ może być przyczynowy (ogień powoduje dym, dym 
więc jest indeksem ognia) lub opierać się na współwystępowaniu (kwiat 
wpięty we włosach pięknej dziewczyny staje się znakiem pięknej dziewczyny). 
Należy ponownie podkreślić, iż indeksy wskazują na konkretny związek, 
aktualną rzecz lub działanie, czy też działanie z przeszłości, którego efekty 
mają moc oddziaływania tu i teraz. Mówiąc w skrócie, odniesienie znaku 
jest jednocześnie jego sprawcą. 

W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni lub nie znamy sprawcy, czyli znak-
-indeks jest dla nas niewiadomą, doświadczamy go jako czegoś „innego”, 
zaburzającego nasz zwyczajny bieg spraw. Właśnie w ten sposób działają, 
według wykładni Gella, dzieła sztuki/indeksy, są one bowiem wynikiem 
i/lub instrumentem działania społecznej sprawczości, polegającej na swo-
istym zaczarowaniu/uwiedzeniu odbiorców. Owa fascynacja czy zdziwienie 
uruchamia proces wnioskowania/swoistej interpretacji, próbującej wyjaśnić 
kto/co jest sprawcą określonego efektu, ale odbywa się to w trybie przypusz-
czenia — być może? Domniemywanie źródła/sprawcy zaczarowania, jest 
według Gella dystynktywną właściwością praktyk artystycznych. Matthew 
Rampley uważa, że Gell włącza w obszar sztuki „wszystko to, co funkcjo-
nuje jako indeks społecznej sprawczości wewnątrz «sieci sztuki»”[Rampley 
2005:542]. Eric Hirsch zaś twierdzi, że cztery elementy owej „sieci sztuki”, 
wyszczególnione przez Gella, a mianowicie indeks/wytwór, artysta, odbiorca 
i prototyp są: „relacyjnym slotem wewnątrz sieci sztuki, który potencjal-
nie może być wypełniony przez wszystko i wszystkich. Każdy działa jak 
sprawca lub odbiorca naprzeciwko innych, czasami robią to jednocześnie 
lub w innych momentach” [Hirsch 2018: 83]. 

Rozpatrzmy w świetle wykładni Alfreda Gella rzeźby wystawione przez 
artystów Tatianę Czekalską i Leszka Golca w ramach ekspozycji Ecce anima-
lia, prezentowanej w 2014 r. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Dzieło 
to składa się z popiersia wyobrażającego św. Franciszka, gdzie drewno, 
z którego wykonano rzeźbę, pełne jest dziurek (i tunelików) wydrążonych 
przez kołatki. Obiekt nosi tytuł Homo Anobium. Święty Franciszek 100 pro-
cent rzeźby i datowany jest na lata 1680–19859. Wyeksponowany został jako 
wspólna kreacja nieznanego rzeźbiarza i kołatków. Odpowiednio, pierwszy 
człon daty wskazuje czas wyrzeźbienia Świętego, drugi zaś jest terminem 
opuszczenia figury przez owady. Podążając za myślą angielskiego antro-

 9 Analizowane dzieło można zobaczyć: https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?kolekcja_
crp,38,315,golec__tatiana_czekalska_leszek#prettyPhoto.

https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?kolekcja_crp,38,315,golec__tatiana_czekalska_leszek#prettyPh
https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?kolekcja_crp,38,315,golec__tatiana_czekalska_leszek#prettyPh
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pologa, podstawowym problemem wydaje się tutaj kwestia sprawczości. 
Nasuwają się pytania o to, kto jest kreatorem dzieła, a kto odbiorcą, jakie 
manifestują się tutaj relacje. Dziurki/tunele w rzeźbach mają wzbudzić 
podziw dla kreatywności owadów (np. stają się efektami twórczej mocy 
tych stworzeń), a nie złość z powodu zniszczenia wizerunków Świętego 
(przestają być w tych relacjach indeksami destrukcyjnego działania). Rzeź-
by wystawiono w galerii sztuki, a w następstwie tego wytworzono pewne 
relacje wzajemnie się warunkujące, między innymi relację indeksalną. Owo 
powiązanie powstało przez współobecność instalacji i sali wystawowej, 
a tym samym rzeźby stały się pełnowartościowymi obiektami artystycz-
nymi — indeksami sztuki. Na podobne związki wskazuje instytucjonalna 
definicja sztuki, według niej bowiem dzieło nie istnieje bez sali wystawowej, 
ją zaś powołuje do życia wystawianie dzieł [Danto 2006: 35–47]. W ramach 
wystawy zaprezentowano wytwory wbrew pewnemu ususowi, ponieważ 
według powszechnie przyjętych kryteriów owe rzeźby są uszkodzonymi 
obiektami wymagającymi zabiegów konserwatorskich oraz upewnienia 
się, że owady przestały działać. Wystawienie tychże wytworów zawierało 
w sobie gest unieważnienia pewnego systemu kwalifikacji, opierającego 
się na antropocentryzmie, oraz stanowiło swojego rodzaju wyzwanie 
w odniesieniu do społecznej organizacji smaku. 

„Co czyni” więc w tej sytuacji wystawa? Wystawa umiejscawia na widoku, 
eksponuje. Pewną wskazówką jest tutaj etymologia słowa ekspozycja: „po-
zycja” pochodzi od łacińskiego ponere — ustawić, położyć, „eks” zaś w tym 
przypadku oznacza: od-, wy-, z (czego) i jest swego rodzaju wzmocnieniem 
położenia. Z jednej strony, umieszczenie w sali wystawowej powoduje, iż 
rzeźby w takiej postaci mogą stać się indeksami świata sztuki — na za-
sadzie relacji współwystępowania, tym samym do Art World włącza się 
efekt działań nie-ludzkiego sprawcy. Z drugiej zaś strony, jako indeksy 
sprawstwa (wspólnego człowieka i owada) wskazują na ekologiczną wizję 
świata (prototyp). Wystawa staje się więc miejscem konstruowania pew-
nego świata estetycznego, którego podstawowym paradygmatem nie jest 
już opozycja natura/kultura, a owe kreacje estetyczne można odnieść do 
mechanizmów ustanawiania relacji pomiędzy ludźmi i innymi istotami 
czy sposobów, w jakie działania artystyczne stwarzają miejsca wspólnego 
osadzenia w świecie ludzi i nie-ludzi. Eksponuje się naturękulturę. 
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What makes an exhibition? Artistic practices that create “the 
third realm”, that is exhibiting natureculture in art galleries 

The article is an anthropological reflexion over the activities that are connected with exhib-
iting in the art galleries the art created in the ecological and/or posthumanist world vision. 
Exhibiting such works constitutes the gesture of outlawing a certain system of qualifica-
tion based on anthropocentricism and is a challenge to social idea of taste. The exhibition 
becomes the place of constructing an aesthetic world, the main paradigm of which is no 
longer defined by the opposition nature / culture. This is how the “third realm” is created: 
connecting the culturally constituted contradiction of nature and culture, and that realm 
makes the synthesis- natureculture, where the place of opposition is taken by ecological 
relation of biological and social factors. 

Keywords: postanthropocentric art, index, indexical relation, exhibition, natureculture
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Artefacts on Display: Museum Narrative  
for the Bulgarian National Revival Period

The term “National Revival period” in Bulgarian history refers mainly to the 
19th century. The nomination stands for the historical processes, which lead 
to achieving liberty from the Ottoman Empire. These include the activities 
in relation to establishing a secular modern Bulgarian education, the strug-
gle for independent Bulgarian church (1870) and were finalized with achiev-
ing the Liberation of Bulgaria in 1878 as result of the Russian-Ottoman war 
of 1877-1878. The April Uprising of 1876 — a revolutionary revolt, organized 
entirely by the Bulgarians both in the country and abroad, is considered the 
peak of the period, and despite its unsuccessful outcome acted as the sparkle, 
which unlocked foreign actions, triggered by the atrocities of the Ottoman 
authorities. By the means of its nature, the National Revival is the time of the 
consolidation of the Bulgarian nation in the 19th century in parallel to all 
other European nations.

Bulgarian museums, which present the National Revival period, form 
a whole category of exhibitions, the specifics of which are recognizable to 
a wide range of audiences. The messages in these museums are not entirely 
unknown; on the contrary — there are certain preliminary expectations for 
them, the answer to which leads to satisfaction from the visit. In the minds 
of many Bulgarians, visiting these exhibitions, as well as the satisfaction 
of this act, are „mandatory”.
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By definition, the object (cultural value) is a fundamental segment in the 
construction of an exhibition, as artefacts and collections are the basis for 
the creation of the museum institution. Specialists see in the expositional 
representation the promotion of the idea of   progress (progress) both through 
the emphasis on technological development and through the charisma 
of the original item [Walsh 2002: 36]. In addition, the relics of the National 
Revival have an even stronger national-consolidating function, as together 
with the artefacts from the glorious Middle Ages, they are the first objects 
collected immediately after the Liberation during the formation of the 
National Museum and the first museums in the country.

Jean Baudrillard sees the ancient object as the equivalent of a myth of origin. 
It is a completed object in the past perfect tense (equivalent to a completed act), 
has a special status, and its non-functionality distances it from the modern 
world and makes it attractive [Baudrillard 2003: 79].

In the most general sense, the museums for the Bulgarian Revival display 
three categories of objects — „relics of the era” (originals related to the per-
son or event), „representative objects” (most often again originals, but not 
belonging to the declared context) and „replicas” (copies of existing or non-
existent relics). The most common example of the use of representational 
objects is the use of ethnographic materials to recreate the situation „In the 
home of the hero.”

Relics — representations — replicas 

The presence of relics (original items of the hero) is elevated on a pedestal 
in museums that narrate for the National Revival. The permanent exhibi-
tions are a place for everyday expression of the official national narrative 
by materializing events and personalities, and the artefacts in them are 
accepted as evidence, verifying the truth of the presented stories [Nenov 
2018: 7]. The „necessity” of having such testimonies — objects, related not 
just to time, but to individuals themselves — leads to special situations. For 
example, as of 2020, four rifles in museums across the country are attributed 
to the revolutionary Panayot Volov; two sabres and two flintlock pistols 
are attributed as a personal weapon to the revolutionary Georgi Rakovski 
[Roshkeva 2018: 115].

The special attitude towards the relics is a fact that is physically visible 
in the construction of the museum narrative. At the Hristo Botev National 
Museum in Kalofer, in a window case at the end of the exhibition path, are 
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presented a pocket watch with a winding key, an ink absorber, a blue glass 
inkwell and a horseshoe-shaped pen holder. The annotation in front of the 
objects reads “The only preserved personal belongings of Hristo Botev”.

Photo 1. The personal belongings of Hristo Botev (Fot. Iskren Velikov, 2017)

The Vasil Levski Museum in the town of Lovech also presents the hero’s 
personal belongings in a special display case. It is located on a different 
level from the main exhibition belt, at the base of a high decorative panel, 
where its image is presented in full length with outstretched arms to the 
attributes of the revolutionary oath (pistol and knife, crossed over the Bible). 
The annotation reads: „The personal weapon (sword and knife) of Vasil Lev-
ski”. Here again there is no account of the objects themselves — production, 
history of use, history of acquisition, and their location separates them into 
a kind of altar for worship1.

Panayot Volov’s belongings in his memorial house in Shumen are displayed 
in a separate case at the end of the exhibition. The rifle’s annotation reads: „Pa-
nayot Volov’s rifle, with which he proclaimed the uprising in Panagyurishte 
on April 20, 1876 and took part in it.” This is the only one of the three examples 

 1 The display case itself has wide base and low height, standing over a narrower leg — 
an outlook which resembles a church altar table.
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where the information about the relic tells, albeit briefly, about the history of its 
use. The chronological (event) contextualization is supplemented with a figu-
rative one, as the subject is located in front of a reconstruction of an insurgent 
uniform from the April Uprising, which represents the vision of the voivode.

The considered examples show situations in which the relics are presented 
independently and perform the role of a center in the construction of the 
exposition. The role of the original bell in the Klisura Museum of History 
and the replica bell in the Bulgarian Revival Museum in Plovdiv is similar. 
Constructed in this way, the exposition construction decontextualizes the 
relics, but also turns them into a place of homage to the memory of the hero 
or the event — a function typical for most of the museums of the Bulgarian 
Revival, and referred by L. Jordanova as a general method to gain knowledge 
from a museum [Jordanova 1989: 25].

Representations are designed to fill the lack of relics from the character 
or event. This is the largest category of exhibits in the context of the presenta-

Photo 2. The personal weapon of Vasil 
Levski in Lovech (Fot. Iskren Velikov, 
2017)
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tion of the National Revival. In a general sense, they are originals, but they 
do not belong to the declared context.

This category of items includes mostly everyday items — utensils, tools, 
textiles. There are also cases of weapons that illustrate the armaments of the 
era. In this sense, the exhibits-representations aim to fill the lack of relics, but 
without resorting to replicas, so as not to lose the „charisma of the original”.

The topic of the use of ethnographic materials in the construction of ex-
hibitions for the National Revival has been in scientific circulation since 
the middle of the 20th century. In her article on the subject, Raina Pesheva 
theorizes on the issue and identifies two main methods for its application — 
the use of ethnographic materials as a complementary and as a main means 
of influence [Pesheva 1957: 15]. It defines the impact of the items as „more 
immediate” and compensatory to the scientifically important but insuffi-
ciently visual documentary evidence. Field observations allow testing the 
hypotheses of the researcher in their practical application.

The Byala Cherkva Museum of History is established in 1976 and for the 
most part reaches our days without changes. The narrative for the National 
Revival occupies a large hall, divided into three sectors, the information boards 
are 23 in number (with photocopies of documents, texts and photographs), 
four decorative panels and a total of five display cases with materials from 
the period. The permanent exhibition can be perceived as a representative 
of the method in which ethnographic materials play a complementary role 
to the main documentary evidence. The items include men’s and women’s 
costumes, home-woven pillows, belts and aprons, goatskin, Ottoman coins. 
The aspiration of the people of the town to achieve freedom is presented with 
a rifle, exposed in front of the men’s costume, gunpowder in a horn, forged 
swords.

On the opposite pole is the example of the Philip Totyu House Museum 
in the village of Voneshta Voda. There, the visitor can see a reconstruction 
of a room from the period, and all items on display were donated by residents 
of the region — three-legged chairs, wooden and ceramic utensils, coins, 
fabrics. However, none of them belonged to the main figure. The exhibition 
has no information panels, copies of documents or photographs. In this way, 
the museum shows the everyday life of the local community in the period 
of the XIX century, but through the story of the native house of Philip Totyu. 
The image of the voivode has been identified by the locals as one of them — 
a representation of the community, with all the prestige stemming from this 
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affiliation. The Philip Totyu House Museum in Voneshta Voda illustrates the 
use of ethnographic materials as the main means of building a historical 
exposition [Pesheva 1957: 20].

The Angel Kanchev House Museum in Tryavna shows a balanced ap-
proach between the two extremes. The exhibition is arranged in the native 
house of the hero, and on the second floor it is developed in four rooms. Two 
of them present an „authentic interior” — living room and the birth room 
of Angel Kanchev. In the other rooms, display cases show items that belonged 
to local activists of the revolutionary movement, as well as weapons from 
the time of the Russian-Ottoman War (1877-1878). The exhibition on the 
ground floor is more of a commemorative character — a plaster cast of the 
hero’s personal weapon is on display, monuments and plaques are on dis-
play, and his revolutionary path is outlined on a map. The House Museum 
shows a balanced approach in which the relics — the original items of the 
era associated with specific names, even if they did not belong to the main 
character in the story — are exhibited in a classic museum environment — 
in windows, with annotations and supported by visual aids. Ethnographic 
materials were used to represent the era by constructing a reconstruction 
of the home environment, as we see in many memorial houses.

The replicas of artefacts, made for the needs of the exhibitions, illustrate 
the need for specific items for the construction of the museum narrative. 
In the case of the museums for the National Revival, these are most often 
uniforms of revolutionaries, detachment banners. A separate display case at 
the Hadji Dimitar House Museum in his hometown of Sliven shows a recon-
struction of the flag of the detachments, created according to the descriptions 
of contemporaries. The flag is also in focus in the presentation of Januarius 
McGahan’s testimonies about the atrocities of the Ottoman government dur-
ing the suppression of the April Uprising in Panagyurishte. A common motif 
is the presence of a „cherry-trunk cannon” in many permanent exhibitions, 
which varies both in size and appearance. These items are associated entirely 
with the revolutionary activity of the main character and give imagery to 
his heroic behaviour and actions.

The World of the hero

Combined together, the relics, representations and replicas breathe life into 
the „world of the hero”. This world includes the Home in which he was born 
or grew up, i.e. the environment in which he is formed as a person and which 
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has merit for his virtues. Constructed in an extremely identical way, this set-
ting contains „mandatory” elements that are observed in all house museums: 
a fireplace, a table and three-legged chairs, rugs and carpets, utensils, chests, 
baby swing, spinning wheel, paintings and photos on the walls. The claim to 
recreate an authentic environment is violated precisely by the last element, 
which is always at odds with the reconstructed period. For example, in the 
annotated room in the Georgi Benkovski House Museum in Koprivshtitsa, 
we see hanging portraits of the revolutionaries in the April Uprising from 
the region, which were especially popular during the period of socialism. 
In the Rayna Knyaginya House Museum, next to the place where she hid the 
rebel flag, we see a photograph of her from 1901 with the same flag. In this 
way, the walls go beyond the context of the recreated setting and perform 
the functions of museum showcases, without being such. Another common 
point in the reconstructions of an authentic environment is the presentation 
of tools or products related to the livelihood of the hero’s family.

Beyond the boundaries of the reconstruction of a room from the time the 
hero lived in the house, the story of him passes within the exhibition areas. 
Traditionally, there the narrative develops in shop windows with objects 

Photo 3. The use of walls as exhibition space for images at the Georgi Benkovski Museum 
(Fot. Iskren Velikov, 2017)
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and visual evidence — photographs and lithographs, excerpts from docu-
ments. The objects are located at the base of this construction and contain 
short scientifically formulated annotations.

Artefacts on Display

Which are the items, observed most often in the museums for the National 
Revival period? Does any of the group of artefacts possess a dominant role 
over the others? Is there an item, which appears instantly in the visitor’s 
mind as association for the term “National Revival”? Despite the diversity 
of artefacts from the period, exhibited in the display cases, the presentation 
approach in the permanent exhibitions establishes specific images, associa-
ted by the visitors with the Bulgarian National Revival period. 

Weapons. This is the most direct association with the permanent exhibi-
tions for the Bulgarian National Revival. Although this group of items does 
not have dominance in numbers over the general composition of the exhibi-
tions, the presence of cold and firearm weapon usually occupies central (or 
one of the central) places in the permanent exhibitions, especially when it 
has belonged to a hero from the National Pantheon. The narrative for the 
National Revival in the town of Kazanlak is developed in two halls of the 
Museum of History. Various types of firearm weapons are present in every 
single element of the narrative — for the crafts and adornment, for the 
everyday life, for the movement for secular Bulgarian education and in-
dependent church, and of course in relation to the revolutionary activities 
and the Russian-Ottoman war of 1877-1878. One of the central compositions 
presents a Russian small-caliber gun, shells, as well as pyramids of rifles 
with bayonets. The firearms are present on walls, inside the display cases, 
but often without annotations. Thus, within the frames of the narrative 
construction, weapons are playing scenography role, using the charisma 
of its authenticity, but does not narrate a specific story. 

Documents. The documentary heritage is present steadily in all exhibitions 
about the National Revival, regardless of the theme of presentation, but it 
does not have the charm of items. We see originals and phototype copies 
of documents from the epoch, for example, as a basis for the presentation 
of the permanent exhibition at the Kotel Museum of History. Similar cop-
ies of documents are visible in many exhibitions for the period, especially 
those designed and constructed under socialism. Due to the idea of manda-
tory accompaniment of the visit with a guided talk, some of the documents 
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are present silently on the information panels — without an annotation to 
„translate” them (and sometimes literally) into a modern language. However, 
the presence of documentary evidence within the museum narrative aims 
to verify its veracity and guarantees canonicity.

Visual documents. They are the other „mandatory” element in any exhibi-
tion for the National Revival. Numerous lithographs, photographs, graphics 
from foreign newspapers and travellers provide the necessary imagery 
for the period. The importance of the topic of photographic works from the 
National Revival came to the fore once again in 2018 after a study by a mu-
seum specialist from the Vasil Levski National Museum, as a result of which 
a portrait of the hero was found in the state archives in Istanbul. Although 
the presented image is not new to the scientific community — it is known 
that this is the photo on which the Ottoman government was looking for Vasil 
Levski, the news received a wide response on national level.

Uniforms. Along with weapons, uniform is the other attribute, used by 
exhibitions in their effort to construct the hero’s image. Due to the lack of pre-
served originals, in most of the cases the Bulgarian museums use copies and 
restorations by descriptions from the period. The Museum of the National 
Revival and Constituent Assembly in the town of Veliko Tarnovo displays 
several such reproductions of uniforms. One of them2 consists of a coat and 
breeches with light-coloured base and green ornaments, made in the style 
of the Hussars’ uniforms of Central Europe in that period.

Banners. As symbols of the armed struggle for national freedom, banners 
and standards occupy an important place in the exhibitions’ structure. 
Originals and reconstructions illustrate the idea of   a new stage in the search 
for a way to political independence; battle flags are an inalienable symbol 
of the idea of   organization and coordination in battles. The Panagyurishte 
Museum of History displays a banner from the April Uprising, marked with 
№12. The flag is one of the twelve made for the uprising detachments of the 
Fourth Revolutionary District [Nenov 2018: 75].

Personal items. This tensile concept is able to address various kinds of items, 
but is present durably in these museum permanent exhibitions. The reason 
for the personal items to form a separate category is due to the role of their 
original owner in the frame of the museum narrative. One of the lasting “is-

 2 The exhibited uniform is associated with the personality of Ivan Panov Semerdzhiev — 
one of the leaders of the April Uprising in 1876, executed in the town of Veliko Tarnovo 
in the same year.
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sues”, faced traditionally by the specialists on the Bulgarian National Revival 
period, is the fact that the museum institutions keep very small amount (and 
sometimes none) of items, which have belonged to the main character of the 
exhibition presentation. This understanding manifests a thinking in the 
spirit of the Classical Museology, where the “item-relic” is an obligatory 
foundation for the construction of the narrative. In this case the artefact is 
presented in an encyclopaedic style with all of its characteristics — material, 
origin, dating, belonging; without it, the one-direction delivery of informa-
tion from the “monopolist over its contents” (the institution) to the passive 
recipient (the visitor) cannot be executed.

With the clear differentiation between “personal weapons” and “personal 
items” of the hero, the latter can be highly diverse. The “Todor Kableshkov” 
House Museum in the town of Koprivshtitsa, for instance, displays the text-
books, used by the main character, as well as the hat from his uniform as 
clerk at Baron Hirsch’s Railway. There is also one page from “The Count 
of Monte Cristo” novel, translated by Todor Kableshkov in Bulgaria.

Artefacts from pre-Modern time. They are widespread in this type of mu-
seums — practically every restoration of the interior of a memorial house 
presents to the public a scene with a patriarchal sound. The second hall of the 
Angel Kanchev House Museum in the town of Tryavna illustrates a system 
of a living room — a fireplace with a fire-iron, a tripod, pots, a low table with 
three-legged chairs, wooden chests. The floor of the room is covered with 
rugs, and on the shelves on the walls are arranged pottery vessels. With 
different variations, these are the most common objects that represent this 
part of the traditional home in the permanent exhibitions of the museums 
for the Bulgarian National Revival, especially in the memorial house of fig-
ures from the National Pantheon.

Signs of Modernity. The artefacts, related to the Modern times — the Eu-
ropean inventions of the 19th century — also find place in the permanent 
exhibitions for the Bulgarian National Revival. Apart from their vision and 
function, these items are usually attractive for their origin as well — the re-
volver swords of Hadji Dimitar and Stefan Karadzha are invaluable because 
of their connection with the names of the characters, but also arouse inter-
est with the combination of cold steel sword and a firearm gun, a product 
of European technical thought.

Models. Reduced-scale models are present most often with the purpose to 
present architecture examples. For this reason, we see many of them in the 
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permanent exhibition of the Kolyo Ficheto3 Museum of History in his hometown 
of Dryanovo — 13 in number. They show his most famous works — bridges, 
churches, office buildings, bell towers, fountains. A model of a residential 
town from the early 19th century in the Konaka Museum in Vidin illustrates 
the peculiarities of construction, related to the insecurity in the Ottoman 
Empire. Four scale models of the “Radetzki” steamboat in Bulgarian museums 
are dedicated to tell the story of the April Uprising in 1876.

Maps. The geographical localization of an event or the lifespan of a hero 
appears as one of the often-used subjects in exhibitions. Only within the 
premises, dedicated to the National Revival, the Museum of History in the 
town of Pazardzhik displays six maps of the area, representing mainly com-
mercial connections and revolutionary activities. In addition, the maps are 
mounted over light-boxes, which are meant to produce the feeling of mo-
tion within a clearly static exhibition environment. Such attempts, created 
during the 1970s, are visible in other museums in Bulgaria4, all of which 
dedicated to the April Uprising of 1876.

The indicated groups of artefacts, which stand out within the composition 
structure of the permanent exhibitions, define the characteristics of the im-
age for the Bulgarian National Revival, formed by museums. The period is 
outlined as a time of armed struggle for achieving national independence; 
a time of heroism, when the main characters are standing solidly over the 
foundations of traditional society, but are also open towards the new ideas 
of Modernity; a time of physical construction, which has left behind serious 
in quantity documental and visual legacy. 

The Kakrina Inn Museum: a traditional National Revival

Vasil Levski (1837-1873) is a national hero, founder of the Internal Revolutio-
nary Organization in the 1860s and the 1870s in Bulgaria. His image among 
the various groups of audiences is entirely undisputable and is referred as 
full of virtues. On December 26, 1872, Vasil Levski was captured and arrested 
by the Ottoman forces at the village of Kakrina. In February 1873 he was 
sentenced by an Ottoman court and executed in Sofia. 

 3 Nikola Fichev (Kolyo Ficheto, 1800-1881) is a widely popular builder. His works — main-
ly in Central North Bulgaria — are considered to be the peak of Bulgarian architecture 
during the National Revival. 
 4 The examples in hand are the Panayot Volov House Museum in the town of Shumen, as 
well as the Dryanovo Monastery Museum.
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Nowadays, the building of the Kakrina Inn houses an exhibition whose 
story is focused entirely on the capture of Vasil Levski. It is deployed in five 
rooms, entirely on the principle of „interior restoration” — with places for 
eating and cooking, wooden beds for sleeping, storage room and mangers for 
domestic animals. There are no display cases with exhibits and information 
boards. Exceptions are three excerpts from forensic interrogations displayed 
on one of the walls, as well as three photographs. The Kakrina Inn presents to 
the visitors an image for the Bulgarian National Revival, constructed entirely 
on the ground of the pre-modern Bulgarian society. Various three-legged 
chairs with a difference in height, arranged around a low wooden table, il-
lustrate the places for eating. The dishes are made of pottery with wooden 
utensils, and the food is cheese, bread and bacon. The floors are carpeted and 
the beds are covered with woollen fabrics. In the storage room you can see 
pitchers, jugs, jugs and a large tub. Firewood is arranged in the room with 
the manger for the animals, and tools such as the bull, the hammer, the grater 
are scattered on the ground. The end of the exposition story is outside the 
building — at the fence, built of woven sticks, where, according to historical 
evidence, Levski hung his shoe and could not escape.

The Kakrina Inn Museum presents a story that is correct in relation to the 
historical „canon” of the Revival. The constructed imagery has a distinct 
ethnographic character, but the story is completely subordinated to the 

Photo 4. Interior of the Kakrina Inn (Fot. Iskren Velikov, 2017)
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idea of   presenting a specific historical event — the capture of Vasil Levski 
on December 26, 1872.

The Dobri Voynikov House Museum: a Modern National Revival

Dobri Voynikov (1833-1878) is a public figure, a teacher, founder of the Bulgarian 
theater, participant in the struggle of church independence, one of the founders 
of the Bulgarian Academy of Science. In 1862, in his hometown of Shumen, he 
built a large house, which nowadays is a museum in his memory.

Through items and interiors, the memorial house of Dobri Voynikov shows 
an environment that we usually do not associate with the National Revival. 
In five rooms on the second floor of the house, the permanent exhibition nar-
rates about the interior of a Revival home. In this case, the „Revival home” is 
a home world, designed entirely in the spirit of Modern times — European-style 
furniture, chairs Thonet, silverware and crystal glasses, richly ornamented 
wall clocks, musical instruments (piano, clarinet), desk from Slovenian oak. 
The walls of the rooms are not painted, but the curtains and cornices on the 
windows are completely synchronous with the European fashion of the 19th 
century. On the wall behind the desk in Voynikov’s office we see a phototype 
copy of a painting depicting Georgi Rakovski in haidouk clothes, with a flag 
and a rifle, walking over the flag of the Ottoman Empire.

The Dobri Voynikov House Museum presents a Bulgarian Revival world, 
constructed in the style of the New Age in Europe. Taking occasion from 
the activities of the main character, the permanent exhibition shows the 
new elements of school and cultural life, the manifestations related to the 
leisure time of the citizens of Shumen — a result of the European influence 
after the construction of the railway line Ruse-Varna. The image of the 
National Revival, proposed by the permanent exhibition, is one-sided — it 
focuses only on Modernity, differs greatly from most Bulgarian museums, 
and diversifies the static behaviour in exhibiting.

These examples illustrate an approach that is not visible in other Bulgar-
ian Revival museum presentations. They, in turn, present the era as a time 
of transition from the traditional to the modern, creating an environment 
in which the exhibits coexist without conflict. For this reason, in the res-
toration of the interior, where the main group of objects are typical of pre-
modern, we see a wall clock or porcelain. The artefacts construct an idea of   
the dynamics of social development, in which the virtues of the „old” society 
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are complemented by modern European ideas of the era, and innovations 
in the life of Bulgarians happen only for the better.

The presence of the exhibits in the museums of the Bulgarian National 
Revival is completely subordinated to the general presentation idea. Their 
main function is to illustrate the specific topic — the photograph visualizes 
a figure or location, the document testifies to the truth, and the personal 
belonging evokes adoration. From this point of view, artefacts play a support-
ing rather than a catalytic role — instead of „items with history”, museums 
show „history complemented by items”.

The presentation of the Bulgarian National Revival in a museum envi-
ronment coincides entirely with the image of the period built by Bulgarian 
historiography — a time of change, of valour and self-sacrifice. According 
to the same logic, the leading moment in the image of the time of formation 
of the Bulgarian nation is the armed struggle for political freedom, and the 
figures who stand out with their names are precisely the people who car-
ried out this struggle.

Museum representations of the National Revival create and affirm im-
ages of the period, the manifestations of which go beyond the institutions 
of memory. The reasons for the wide influence of the heritage from this 

Photo 5. Interior of the Dobri Voynikov House Museum (Fot. Iskren Velikov, 2017)
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period can be found both in its national-consolidating role and in the per-
formative aspects of the museum narrative [Kazalarska 2018], which allow 
the visitor to read the story beyond the control of the museum. institution.
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opment, in which the virtues of the „old” society are complemented by modern European 
ideas of the era, and innovations in the life of Bulgarians happen only for the better. The 
presence of the exhibits in the museums of the Bulgarian National Revival is completely 
subordinated to the general presentation idea. Their main function is to illustrate the spe-
cific topic — the photograph visualizes a figure or location, the document testifies to the 
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truth, and the personal belonging evokes adoration. From this point of view, artefacts play 
a supporting rather than a catalytic role — instead of „items with history”, museums show 

„history complemented by items”.
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Wielokulturowość w wystawach  
północnego Queensland (Australia)

W roku 2020 ICOM, czyli Międzynarodowa Rada Muzeów, ustaliła, iż doroczny 
Międzynarodowy Dzień Muzeów będzie obchodzony pod hasłem „Muzea 
na rzecz równości: różnorodność i włączenie społeczne”. Choć ze względu 
na pandemię COVID19 oficjalne obchody przesunięto z 18 maja na listopad, 
a wiele uroczystości będzie mieć charakter wirtualny, tym niemniej war-
to bliżej przyjrzeć się tej tematyce, tym bardziej iż włączenie społeczne 
(inkluzywność) jest jednym z istotnych aspektów zaproponowanej nowej 
definicji muzeum, która wywołała tak ożywione dyskusje na ostatnim 
Kongresie ICOMu w Kioto [Wasilewska 2019]. O ile przedstawiciele komi-
tetów z Europy Zachodniej, Kanady czy Australii w swoich wystąpieniach 
podkreślali, iż programy inkluzywności w ich muzeach są realizowane 
już od wielu lat, o tyle muzealnicy z innych krajów, w dyskusjach kulu-
arowych, często stwierdzali, że dla nich ten postulat jest zbyt radykalny 
i byłby trudny do realizacji. 

Australia jest krajem, który zaczął wprowadzać zasady włączenia spo-
łecznego i różnorodności kulturowej do programów dużych, zawodowych 
muzeów pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia. W muzeach mniejszych, 
często prowadzonych przez wolontariuszy, programy te zaczęto wdrażać 
na ogół kilka lub kilkanaście lat później. Włączenie społeczne dotyczy 
wielu aspektów życia. W Australii, przede wszystkim, oznacza to uznanie 
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różnorodności etnicznej tego kraju: prawo do samostanowienia ludności 
aborygeńskiej oraz uznanie odrębności kulturowej różnorodnych grup 
imigrantów, którzy od ponad dwustu lat zasiedlają ten kontynent. Inne, 
nie mniej ważne, aspekty to włączenie do głównego nurtu życia kraju 
ludzi niezależnie od ich przekonań religijnych, pozycji społecznej, płci, 
orientacji seksualnej, języka, jakim się posługują, wykształcenia, niepeł-
nosprawności itp.

Celem ninejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób polityka wielo-
kulturowości realizowana jest w praktyce muzealnej tego kraju. Przedsta-
wione zostaną ogólne zasady polityki wielokulturowości sformułowane 
przez Jerzego Zubrzyckiego ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
muzealniczej, a przykłady sześciu wystaw zorganizowanych w małych 
muzeach w północnej części stanu Queensland pokażą, jak program ten 
realizowany jest w praktyce. 

1.  Włączenie społeczne i różnorodność kulturowa  
w międzynarodowych programach muzealnych

Ruch włączenia społecznego, szczególnie w odniesieniu do przedstawicieli 
mniejszości etnicznych i kulturowych, został zainicjowany w muzeach Za-
chodniej Europy, Północnej Ameryki oraz Australii już w latach 80. ubiegłego 
wieku. W pracach ICOMu zagadnienie różnorodności kulturowej zostało 
uznane za istotny aspekt działalności muzeów w latach 90. ubiegłego wieku, 
co dało wyraz w przygotowanych w 1998 r. wytycznych Cultural Diversi-
ty Policy Framework (Ramy Polityki Różnorodności Kulturowej). W latach 
2004–2010 założenia te przeanalizował powołany przez ICOM zespół Cross 
Cultural Task Force (Robocza Grupa do Spraw Kontaktów Międzykulturowych), 
którego przewodniczący, profesor Amareswar Galla, zorganizował bogaty 
program międzynarodowych dyskusji, seminariów, warsztatów i konferencji 
z udziałem praktyków muzealnych z wielu części świata. W wyniku prac 
grupy, na 25 Zgromadzeniu Generalnym w Szanghaju w 2010 r., władze 
ICOM przyjęły Cultural Diversity Chapter (Kartę Różnorodności Kulturowej). 
Dokument ten wyraża poparcie dla przejawów zróżnicowania kulturowego 
na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym oraz postuluje, 
aby muzea na całym świecie wprowadziły do swoich programów tematykę 
dziedzictwa kulturowego lokalnych, kulturowo zróżnicowanych społeczno-
ści. Bardziej szczegółowe ustalenia dokumentu zalecają muzeom aktywne 
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włączenie do swoich prac grup etnicznych i społecznych których zabytki 
znajdują się w muzealnych zbiorach poprzez partycypację, konsultację 
i negocjację z członkami odnośnych grup. W ostatniej części dokumentu 
autorzy stwierdzają, że chociaż aktywnie popierają cyfryzację kolekcji 
muzealnych, to jednak dostęp wirtualny do obiektu nie jest substytutem 
repatriacji [Cultural Diversity Chapter 2010].

Dodatkową oznaką rosnącego zainteresowania tematyką włączenia 
społecznego było powstanie w 2008 r. Inclusive Museum Research Network. 
Ponieważ ruch ten został zainicjowany przez muzealników holenderskich 
i australijskich, dwie pierwsze z dorocznych konferencji tej organizacji od-
były się w Lejdzie i Brisbane. W ostatniej dekadzie spotkania grupy miały 
miejsce w różnych częściach świata, choć być może znaczący jest fakt, iż 
do tej pory żadne ze spotkań nie odbyło się w krajach Europy Środkowej 
lub Wschodniej. Ruch Inclusive Museums jest jednym z wiodących nurtów 
współczesnego muzealnictwa, a doroczne konferencje i platforma wydaw-
nicza stanowią miejsce spotkań dla praktyków i teoretyków muzealnictwa 
zainteresowanych tematyką włączenia społecznego [Barański 2019]1. 

Również ICME (International Council of Museums and Collections of Eth-
nography) przywiązuje znaczną uwagę do tematyki włączenia społecz-
nego i dialogu międzykulturowego, w ostatnich latach organizując dwie 
konferencje poświęcone temu zagadnieniu: w 2015 roku w Wietnamie pod 
hasłem Museums and Communities: Diversity, Dialogue, Collaboration oraz 
w 2016 roku w Mediolanie Museums and Cultural Landscapes: Curating 
People, Places and Entanglements in the Age of Migrations. Siedemnaście ar-
tykułów przedstawionych na tych konferencjach zostało opublikowanych 
w niedawno wydanym tomie Museums and Communities: Diversity, Dialogue 
and Collaboration in the Age of Migrations [Golding & Walklate 2019]. 

Niezależnie od zaleceń międzynarodowych organizacji, w kilku czę-
ściach świata muzea od wielu lat aktywnie realizują politykę inkluzyw-
ności, w szczególności uwzględniając zróżnicowanie etniczne i kulturowe 
lokalnych społeczności. Wiodącymi krajami w tym zakresie są Wielka 
Brytania, Holandia, Kanada oraz Australia. W tym ostatnim kraju, poza 
nowym podejściem do kultury pierwotnych mieszkańców tego kontynentu 
i reinterpretacją historii zasiedlania Australii, głównym zadaniem jest 
włączenie do programów muzealnych historii i dziedzictwa kulturowe-

 1 Dalsze informacje na temat działalności tej grupy dostępna są na stronie https://onmuseums.
com/, data odczytu: 18.10.2020.

https://onmuseums.com/
https://onmuseums.com/
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go imigrantów z ponad stu krajów, dla których Australia stała się nową 
ojczyzną.

2.  Od asymilacji po wielokulturowość: polityka społeczna Australii

Państwo australijskie, którego oficjalna nazwa to Commonwealth of Australia, 
czyli Wspólnota Australijska, powstało w 1901 r. w wyniku zjednoczenia 
sześciu stanów i terytoriów, które wcześniej były odrębnymi koloniami 
podlegającymi Wielkiej Brytanii. Od początków powstania państwa aż 
do połowy lat 60. ubiegłego stulecia oficjalną doktryną wyznaczającą 
politykę społeczną kraju była White Australia Policy (Polityka białej Au-
stralii), zapewniająca uprzywilejowaną pozycję imigrantom z Wielkiej 
Brytanii i jednocześnie ograniczająca nabór immigrantów spoza Euro-
py, szczególnie z sąsiadujących z Australią krajów Azji i Pacyfiku2. O ile 
w okresie pierwszych stu pięćdziesięciu lat kolonizacji tego kontynentu 
prawie 90% napływowej ludności było pochodzenia anglo-celtyckiego, 
o tyle po II wojnie światowej struktura demograficzna Australii zaczęła 
ulegać raptownym zmianom. Rozwój gospodarczy i obronność kraju wy-
magały radykalnego zwiększenia liczby mieszkańców kontynentu, który 
do czasów II wojny zamieszkiwało niewiele ponad siedem milionów ludzi. 
Pod koniec lat 40. podjęto więc decyzję o przyjęciu kilkuset tysięcy białych, 
ale niebrytyjskich imigrantów z Europy, na ogół z Włoch i Grecji, jak rów-
nież znacznej grupy powojennych uchodźców i więźniów politycznych 
z krajów okupowanych przez Niemcy [Zubrzycki 1992: 7; Lencznarowicz 
2006: 126]. Nowych przybyszów, tak jak i rdzennych mieszkańców Au-
stralii, obowiązywała polityka asymilacji, której celem było stworzenie 
homogenicznego, monokulturowego społeczeństwa podporządkowanego 
społecznym i kulturowym normom dominującej grupy społecznej, czyli 
Anglo-Australijczyków. Polityka asymilacji, która uczyniła szczególne 
spustoszenia w tkance społecznej ludności aborygeńskiej, była trudna do 
zaakceptowania również dla rosnącej grupy imigrantów wywodzących 
się spoza Wielkiej Brytanii, znacznie ograniczając możliwość zachowania 
etniczno-kulturowej tożsamości i powodując wzrost alienacji społecznej. 
W latach 60. uznanie pełni praw obywatelskich ludności aborygeńskiej 

 2 Imigranci z krajów Azji i Melanezji, dość liczni w stanie Queensland w drugiej połowie 
XIX w., po roku 1901 w większości wypadków zostali zmuszeni do powrotu do swoich 
krajów [Reynolds 2003].
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oraz szybko rosnąca liczba nowych imigrantów sprawiły, iż doktryna asy-
milacji stawała się coraz mniej adekwatna do sytuacji, w jakiej znalazło 
się społeczeństwo australijskie. 

Na początku lat 70. rząd Australii zdecydował się na radykalną zmianę 
systemu wartości, jakimi do tej pory kierowano się w formułowaniu po-
lityki społecznej i kulturalnej tego kraju: doktrynę asymilacji zastąpiła 
polityka wielokulturowości, uznająca wkład różnorodnych grup imi-
grantów do życia społecznego kraju [Lencznarowicz 2006]. Australijską 
tożsamość narodową, której wcześniejszy trzon stanowiło dziedzictwo 
anglo-celtyckie, teraz zaczęto tworzyć uwzględniając wielość tradycji 
kulturowych różnorodnych grup imigrantów tego kraju. Głównym twórcą 
koncepcji wielokulturowości australijskiej był Jerzy Zubrzycki (1920–2009), 
polski socjolog wykształcony w Wielkiej Brytanii a od 1956 r. związany 
z Australian National University w Canberze, gdzie w poźniejszych latach 
został Founding Professor w departamencie socjologii [Pakulski 2011: 49; 
Williams, Bond 2016].

Teoretyczne podstawy wielokulturowości wypracowane przez Zubrzyc-
kiego wywodziły się z durkheimowskiej teorii społecznego pluralizmu 
oraz idei otwartego społeczeństwa Karla Poppera, na którego wykłady 
Zubrzycki uczęszczał podczas studiów w School of Economics na Uniwer-
sytecie Londyńskim. Zasady nowej polityki społecznej Zubrzycki sprecy-
zowal w 1977 r., w raporcie Australia as a Multicultural Society (Australia 
jako Społeczeństwo Wielokulturowe) przygotowanym przez organizację 
Australian Ethnic Affairs Council (Australijska Rada do Spraw Etnicznych), 
której był przewodniczącym (AEAC 1977). Podstawą wielokulturowości 
był społeczny pluralizm: imigranci mieli prawo do zachowania tożsamo-
ści etnicznej i kulturowej przy jednoczesnym poszanowaniu wspólnych, 
narodowych wartości i instytucji. W imieniu Australian Ethnic Affairs 
Council, Zubrzycki stwierdził: 

Uważamy, iż Australia powinna dążyć nie w kierunku jednolitości 
lecz wspólnoty, nie podobieństwa lecz kompozytu, nie tygla kultur 
lecz dobrowolnej wspólnoty różnorodnych grup, połączonych struk-
turą wspólnych instytucji politycznych i społecznych [AEAC 1977: 14]. 

Zastąpienie polityki asymilacji przez wielokulturowość stanowiło ogrom-
ny przełom w australijskim życiu społecznym i kulturalnym. Australia, 
do tej pory postrzegana jako położony na antypodach przyczółek Wielkiej 
Brytanii, zaczęła dążyć do zbudowania odrębnej tożsamości narodowej, 
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a jednym z głównych zadań rządu stało się wspieranie i integracja róż-
norodnych kultur istniejących w obrębie tego kraju. Hasło Zubrzyckiego 

„Jedna Australia, wiele kultur” zaczęto wprowadzać do wielu dziedzin 
życia: edukacji, mediów, informacji publicznej, służby zdrowia i opieki 
społecznej, jak również do kultury, włączając w to działalność instytucji 
publicznych takich jak muzea i galerie sztuki. Choć w następnych dekadach 
polityka wielokulturowości poddawana krytyce głównie przez prawico-
wych polityków uległa pewnej modyfikacji, to jednak jej podstawowe za-
łożenia realizowane są do tej pory, a różnorodność kulturowa jest stałym, 
niezwykle istotnym wyznacznikiem współczesnej tożsamości australijskiej 
[Lencznarowicz 2006; Witcomb 2009].

3.  Polityka wielokulturowości w muzeach australijskich

W latach 80. i 90. ubiegłego wieku politykę wielokulturowości zaczęto 
aktywnie realizować w programach głównych muzeów tego kraju. Jerzy 
Zubrzycki również i w tej dziedzinie położył znaczne zasługi, włączając się 
do prac formułujących zasady polityki wielokulturowości w działalności 
muzeów. W latach 80. i 90. Zubrzycki, będąc członkiem Rady Australij-
skiego Muzeum Narodowego w Canberze, przygotował dokument określa-
jący zasady organizowania kolekcji i publicznej prezentacji dziedzictwa 
kulturowego immigrantów: Ethnic Heritage. An essay in museology. Choć 
w zasadzie był to program przeznaczony dla Muzeum Narodowego, Zu-
brzycki podkreślał, że zalecenia te mają charaker uniwersalny i znajdą 
zastosowanie w pracach muzeów na terenie całego kraju [Zubrzycki 1992: 
15]. Zubrzycki wychodził z założenia iż muzea, wprowadzając programy 
wielokulturowości, przyczynią się do lepszego zrozumienia różnych grup 
społecznych zamieszkujących Australię oraz poszanowania odrębno-
ści kulturowej. Rządowa polityka pluralizmu kulturowego zakładająca 
równość wszystkich grup etnicznych zamieszkujących Australię, była 
instrumentem umożliwiającym realizację tego celu. 

Wprowadzenie zasad wielokulturowości do muzeów australijskich zbie-
gło się z narodzinami nurtu nowej muzeologii, do której znaczący wkład 
wnieśli intelektualiści australijscy, tacy jak Donald Horne i Tony Bennett3. 

 3 Na przykład Donald Horne, The Great Museum. The Representation of History, 1984, London 
& Sydney: Pluto Press; Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, 1995, 
London & New York: Routledge. 
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Nowa wizja muzeum, postulująca odejście od koncepcji skarbca czy świą-
tyni sztuki na rzecz misji społecznej: stworzenia forum, czyli miejsca spo-
tkań kultur i wymiany poglądów z czynnym udziałem grupy społecznej, 
której dziedzictwo jest prezentowane, była w pełni akceptowana przez 
Zubrzyckiego. Szczególne znaczenie przywiązywał do partycypacji spo-
łecznej: „grupa lokalna lub mniejszość etniczna powinny być aktywnie 
włączone w organizowanie zbiorów, ich pokaz publiczny i interpretację 
swojej historii, w dokumentację współczesnych wydarzeń i problemów” 
[Zubrzycki 1992: 40]. W programie tym kurator przestaje być autorem, 
a staje się animatorem wystaw: odpowiedzalność za interpretację kolekcji 
powinna spoczywać przede wszystkim na członkach tej grupy społecznej, 
której tradycje kulturowe są przedstawiane szerszej publiczności, i to ich 
głos powinien mieć decydujące znaczenie w podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie Zubrzycki przestrzegał przed problemami, jakie mogą 
powstać w wyniku włączania dziedzictwa kulturowego immigrantów do 
szerszych programów muzealnych. Przede wszystkim, prezentacji kultury 
danej grupy etnicznej nie należy utożsamiać z rekonstrukcją folklorystyczną. 
Takie podejście, w którym bogate dziedzictwo kulturowe zostaje zreduko-
wane do wyrwanych z kontekstu malowniczych elementow kultury ludo-
wej było często stosowane w okresie polityki asymilacji, przyczyniając się 
do utwierdzania stereotypów kulturowych4. Istotne jest ukazanie kultury 
imigrantów w całej swej złożoności, w sposób dynamiczny, z uwzględnie-
niem procesów transformacji, jakie nastąpiły po przybyciu do Australii. 
Historii imigrantów nie należy idealizować, a nowy kraj nie powinnien 
być przedstawiany jako „obiecana ziemia”. Należy otwarcie pokazać pro-
blemy, z jakimi nowoprzybyli imigranci spotykali się szczególnie w okresie 
Polityki białej Australii i asymilacji: dyskryminację rasową, wykluczenie 
ekonomiczne, niski status kobiet itp. [Zubrzycki 1992: 22–24]. 

Innym zagrożeniem mogło być pokazanie kultury danej społeczności 
w izolacji, bez interakcji z innymi grupami ludności zamieszkującymi 
Australię. Istota wielokulturowości nie sprowadza się do współistnienia 
różnorodnych kultur w obrębie jednego państwa: wielokulturowość po-
wstaje dopiero wtedy, gdy kultury te wchodzą ze sobą w interakcję. Izolacja 
pewnych grup społecznych, czy nawet ich „gettoizacja”, uniemożliwia 
powstawanie takich relacji. Programy muzeów powinny dążyć do prze-

 4 Mary Kalantzis i Bill Cope, analizujący proces wprowadzania wielokulturowości do 
programów edukacji, określili to zjawisko jako ‘spaghetti i polka’ [Kalantzis, Cope 1980]. 
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zwyciężenia tych ograniczeń, ponieważ powstanie wzajemnego szacunku 
i rozwój tolerancji uwarunkowane są poznaniem kultury innych ludzi 
[Zubrzycki 1992: 24].

Przygotowane przez Zubrzyckiego wytyczne dla pracy muzeów były 
częścią dynamicznego ruchu działań społeczno-kulturalnych podjętych 
w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, których celem było wprowadzenie pro-
gramów wielokulturowości do działalności instytucji kulturalnych tego 
kraju. W 1989 r. rząd federalny w ramach aktywnego wdrażania polityki 
wielokulturowości przygotował plan strategiczny dla instytucji kultural-
nych National Agenda for a Multicultural Australia, poparty odpowiednimi 
środkami finansowymi umożliwiającymi jego realizację. W okresie tym, 
w większych muzeach oraz innych instytucjach zajmujących sie groma-
dzeniem zbiorów (stanowe biblioteki, galerie sztuki, archiwa) stworzono 
nowe stanowiska pracy dla doradzców, kustoszy oraz pracowników działu 
edukacji zajmujących się programami wielokulturowości. Ukazały się licz-
ne publikacje na tematy związane z organizowaniem wielokulturowych 
kolekcji [Birtley, McQueen 1988], katalogi tychże kolekcji — na przykład 
Migrant Heritage. A Guide to the Collections [Cook, Zubrzycki 1992], jak 
również podręczniki z instrukcjami i przykładami najbardziej udanych 
programów, takie jak Open Up! Guidelines for Cultural Diversity Visitor 
Studies [Robertson, Migliorino 1996] czy Taking the Time. Resource Guide 
[Baillie 1998]. 

W wyniku tych inicjatyw dziedzictwo imigrantów zostało włączone do 
stałych wystaw w głównych muzeach Australii, powstały też liczne wysta-
wy objazdowe promujące historię i kulturę imigrantów, szeroko zakrojone 
programy edukacyjne, przeprowadzono cykle szkoleń i warsztatów zarówno 
dla pracowników instytucji kulturalnych, jak i dla samych imigrantów na 
temat zasad dokumentowania i konserwacji ich dziedzictwa kulturowego. 
O ile pod koniec lat 90. wielokulturowość była powszechnie uznawanym 
aspektem życia społecznego w dużych miastach Australii, o tyle odmienna 
sytuacja istniała w mniejszych skupiskach ludności, oddalonych od głów-
nych ośrodków kraju, gdzie polityka ta realizowana była w ograniczonym 
stopniu lub wcale.
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4.  Północny Queensland: imigranci tropików

W roku 1999 zamieniłam pracę przy biurku uniwersyteckim na rzecz do-
radztwa muzealnego: zostałam jednym z sześciu doradzców muzealnych 
(Museum Development Officer) zatrudnionych przez Queensland Museum 
w Brisbane5. Naszym zadaniem było doradztwo i praktyczna pomoc dla 
małych i średniej wielkości muzeów położonych w różnych częściach stanu, 
z dala od stolicy. Moje obowiązki obejmowały wspomaganie miejscowych 
muzeów w zakresie organizacji, konserwacji i promocji zbiorów, organiza-
cji wystaw, jak również pomoc w zakresie wdrażania polityki kulturalnej 
promowanej przez rząd Australii, w tym zasad wielokulturowości. 

Queensland to drugi pod względem powierzchni stan Australii. Jego tery-
torium jest prawie sześciokrotnie większe od obszaru Polski, a ludność liczy 
niewiele ponad pięć milionów mieszkańców, z czego ponad połowa mieszka 
w Brisbane, stolicy stanu. Zakres mojej pracy obejmował najbardziej na pół-
noc wysuniętą część stanu, której głównym ośrodkiem jest założone w 1876 r. 
miasto Cairns, położone u podnóża Półwyspu York. Choć samo miasto liczy 
niewiele ponad 120 tys. mieszkańców, każdego roku jest odwiedzane przez 
prawie dwa miliony turystów, dla których główną atrakcją są pierwotne 
lasy tropikalne jak również Wielka Rafa Koralowa. 

Teren, na którym pracowałam, pod względem wielkości zbliżony jest do 
obszaru Niemiec, lecz zmieszkuje go niewiele ponad 240 000 mieszkańców 
(włączając w to ludność Cairns). Jest to społeczność zróżnicowana etnicznie, 
gdzie około 10% mieszkańców stanowią rdzenni mieszkańcy (Aborygeni 
i mieszkańcy Wysp Torresa) a prawie 30% pierwsze pokolenie imigrantów, 
czyli ludzie urodzeni poza Australią, reprezentujący kilkadziesiąt grup 
etnicznych i narodowościowych [Australian Bureau of Statistics 2016]. 
Znaczne zróżnicowanie etniczne tutejszych imigrantów nie jest zjawi-
skiem nowym. Pierwsi osadnicy, zwabieni gorączką złota, przybyli na te 
tereny ok. 1870 r. Byli to zarówno imigranci pochodzenia europejskiego, jak 
i Chińczycy z okolic Kantonu i Hongkongu. W późniejszych latach rozwój 
uprawy trzciny cukrowej przyciągnął tu znaczne ilości Sikhów z Pendżabu 
oraz ludność melanezyjską, głównie z wysp Salomona, Nowej Kaledonii 
i Wanuatu. Ci ostatni często byli rekrutowani do okresowej pracy lub, 

 5 Queensland Museum, założone w 1862 r., jest jednym z głównych, wielobranżowych 
muzeów australijskich. Poza główną siedzibą w stolicy stanu Brisbane, muzeum posiada 
trzy oddziały w innych częściach Queensland.
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z braku chętnych, byli tu przywożeni przymusowo. Inne związki łączyły 
północny Queensland z Nową Gwineą. Wschodnia część wyspy ― obecnie 
niepodległe państwo Papua Nowa Gwinea ― do 1975 r. podlegała admi-
nistracji australijskiej, a Cairns ― miasto położone najbliżej stolicy kraju, 
Port Moresby, odgrywało i nadal odgrywa znaczna rolę w gospodarczym 
i społecznym życiu Papui Nowej Gwinei. 

Po II wojnie światowej do północnej Australii napłynęły tysiące imigran-
tów z południowej i wschodniej Europy, wśrod nich często przesiedleńcy 
wojenni, a w latach 80. i 90. ubiegłego wieku osiedliło się tutaj kilka tysięcy 
uchodźców politycznych z Laosu — ludność plemienna Hmong. Po roku 2000, 
poza regularnymi imigrantami głównie z krajów Azji — Indii, Japonii i Chin 
oraz wielu krajów Europy, napłynęły tu dalsze fale uchodźców: Nepalczycy 
z Bhutanu oraz uchodźcy z Afryki Zachodniej (Liberia, Kamerun). Według 
ostatniego spisu ludności, językami którymi poza angielskim najczęściej 
posługują się mieszkańcy w tej części stanu Queensland, są włoski, japoński, 
pendżabski oraz chiński [Australian Bureau of Statistics 2016].

Pomimo tej niezwykłej mozaiki etnicznej miejscowe muzea, na ogół 
prowadzone przez wolontariuszy, koncentrowały się na przedstawianiu 
historii wczesnych osadników anglosaskich. Była to historia wyidealizo-
wana, pokazana z perspektywy dominującej grupy, pomijająca konflikty 
rasowe lub konfrontacje z ludnością aborygeńską, częste we wczesnym 
okresie kolonizacji tej ziemi. Na wystawach historia Aborygenów na ogół 
była redukowana do pokazania kolekcji kamiennych narzędzi, a losy 
imigrantów chińskich reprezentowało kilka rzeźb buddyjskich. Tak więc 
jednym z zadań mojej pracy stało się nakłonienie miejscowych muzeów 
do poszerzenia narracji wystaw poprzez włączenie aspektów miejscowej 
historii do tej pory pomijanych, ze szczególnym uwzględnieniem społecz-
ności Aborygenów i imigrantów6. 

Wystawy i związane z nimi przygotowania stały się ważnym instrumen-
tem poznania zasad polityki wielokulturowości. W czasie towarzyszących 
im szkoleń uczestnicy poznawali nowe techniki wystawiennicze i zasady 
przekazu informacji, a jednocześnie, ponieważ w spotkaniach brali udział 
przedstawiciele grup imigrantów i prowadzone były szeroko zakrojone 

 6 W przypadku ludności aborygeńskiej, Queensland Museum zatrudnia specjalnego doradzcę 
do spraw kultury Aborygenów i mieszkańców Wysp Torresa, z którym współpracowałam przy 
realizacji niektórych z tych projektów.
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dyskusje, zmieniali swój sposób postrzegania miejscowej historii na bar-
dziej inkluzywny. 

W okresie jedenastu lat współpracy z Queensland Museum, poza innymi 
czynnościami wynikającymi z zakresu mojej pracy, pomogłam w orga-
nizacji 14 wystaw przedstawiających historię i dziedzictwo kulturowe 
miejscowych grup ludności, w procesie tym współpracując z potomkami 
imigrantów chińskich, Aborygenami, Sikhami, Papuasami, Hmongami, jak 
również z grupami imigrantów z Europy: Włochami, Niemcami, Polakami, 
Ukraińcami i Grekami. Powody dla powstania tych wystaw, jak i sposoby 
realizacji tych projektów były bardzo zróżnicowane. Niektóre z grup kie-
rowały sie potrzebą publicznego okazania dumy ze swojej przynależności 
etnicznej i takie wystawy na ogół towarzyszyły obchodom świąt lub waż-
nych rocznic w życiu danej społeczności. Dla innych grup immigrantów 
istotny był przekaz pokoleniowy: potrzeba pokazania nie tylko szerszej 
publiczności, lecz również dzieciom i wnukom zapomnianych kart swojej 
historii oraz wkładu, jaki wnieśli w życie miejscowej społeczności. 

W większości przypadków były to wystawy monoetniczne, prezentują-
ce historię lub wybrane aspekty kultury jednej grupy imigrantów, choć 
kilkakrotnie poproszono mnie o pomoc w organizacji wystaw wieloetnicz-
nych. Ogólnie, ze względu na rodzaj przekazu, w wystawach tych można 
wyodrębnić trzy grupy. W pierwszej z nich, wystawy były częścią kultury 
odświętności: koncentrowały się na pokazaniu dziedzictwa kulturowego 
danej grupy i zorganizowane zostały z okazji ważnych obchodów, takich jak 
rocznice i święta. Wystawy z drugiej grupy ukazywały historię imigracji, 
na ogół przedstawioną poprzez osobistą narrację. Trzecią grupę stanowiły 
wystawy, których głównym celem było stworzenie międzykulturowego 
dialogu i porozumienia. Poniżej przedstawiam każdą z trzech grup, zilu-
strowaną dwoma przykładami.

5.  Wystawy towarzyszące świętom

Odświętne uczestnictwo w kulturze swojego społeczeństwa było powodem 
zorganizowania kilku wystaw które, choć w założeniach były monoetniczne, 
miały szerszy zasięg i których odbiorcami stali się również przedstawiciele 
innych grup społecznych.

Wystawy, których celem jest podkreślenie tożsamości grupy etnicznej 
poprzez odwoływanie się do folkloru i sztuki ludowej, często traktowane są 
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z pewną dozą sceptycyzmu. Są one dość łatwe do zorganizowania: zwykle 
posługują się uproszczoną narracją, koncentrując się na kulturowych wy-
znacznikach uznanych za „typowe” dla danej grupy. Ich słabą stroną jest 
to, iż zredukowanie wyznaczników tożsamości do elementów folkloru lub 
folkloryzmu może przyczynić się do powstania uproszczonego wizerunku 
grupy i przesłonić istotne problemy społeczne, jakich ta grupa doświadcza 
[AEAC 1977: 4; Zubrzycki 1992: 24; Witcomb 2009: 52]. Z drugiej jednak strony, 
w pewnych sytuacjach publiczny pokaz ludowych tradycji danej grupy może 
przyczynić się do wzmocnienia poczucia jej tożsamości i dumy narodowej; 
a poza tym, jak stwierdzili uczestnicy tych projektów, są sytuacje gdy świę-
tować trzeba, a wystawa może być w tym bardzo pomocna.

W latach 2000–2002 w siedmiu głównych miastach Australii została 
pokazana wystawa Roses and Red Earth. Polish Folk Art in Australia (Róże 
i Czerwona Ziemia. Polska Sztuka Ludowa w Australii), której celem było 
ukazanie inspiracji sztuką ludową w pracach polskich plastyków osia-
dłych w tym kraju [Wrońska-Friend 2000; Nadolska-Styczyńska 2005]7. 
W pierwszej części wystawy pokazano różnorodne przykłady polskiej 
sztuki ludowej z kolekcji zorganizowanej przez Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi. Po zakończeniu wystawy, kolekcja ta pozostała 
w Australii i w 2005 r. została przedstawiona w Cairns na dwóch pokazach, 
zorganizowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Miej-
scem wystaw była galeria w budynku Rady Miasta, a otwarcia dokonał 
prezydent miasta Cairns. 

Ku mojemu zaskoczeniu wystawa, która miała świętować tradycje kultu-
rowe Polaków, przerodziła się w święto wielokulturowe. Ponieważ polska 
społeczność w Cairns jest stosunkowo mała — liczy zaledwie kilkadzie-
siąt osób — Polacy zdecydwali się zaprosić przedstawicieli innych grup 
etnicznych, aby razem świętować wspólne dla nich tradycje. Podjęcie tej 
decyzji nie było łatwe: o ile starsi przedstawiciele Polonii, którzy przy-
byli do Australii po II wojnie światowej w grupie innych przesiedleńców 
z Europy, chcieli włączyć do programów towarzyszących wystawie inne 
narodowości8, o tyle nowsza, post-solidarnościowa Polonia, przybyła tu po 
1980 r., była temu przeciwna. Ostatecznie, w dyskusji przeważył argument 

 7 Wystwa otrzymała subwencję w wysokości 83 tysięcy dolarów w ramach federalnego 
programu „Visions of Australia”, który patronuje najciekawszym projektom wystaw 
w Australii i finansuje ich pokaz poza macierzystą instytucją.
 8 Uzasadnienie tego stanowiska wyjaśnia opis wystawy „Euroharmony” w następnej części 
tego artykułu.
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o polskiej gościnności oraz fakt, iż miejscowa Polonia jest stosunkowo 
nieliczna. W ten sposób, na uroczystym otwarciu wystawy o Bożym Na-
rodzeniu w polskiej sztuce ludowej kolędy śpiewano nie tylko po polsku 
ale również po włosku, angielsku, niemiecku oraz w języku pidżin z Pa-
pui Nowej Gwinei, a jasełka przedstawiły dzieci z wysp Samoa. Wystawa 
polskiej sztuki ludowej, która w swoich założeniach miała być świętem 
monoetnicznym, przyczyniła się do zawiązania nowych, międzygrupo-
wych więzi, które — zgodnie z poglądami Zubrzyckiego — są tak istotne 
dla budowania pluralistycznego społeczeństwa Australii. 

Znaczącą grupę imigrantów w Cairns stanowią Papuasi. Bliskość Nowej 
Gwinei i historia kolonialnych zależności sprawiły, iż w mieście i jego oko-
licach osiedliło się około trzech tysięcy imigrantów papuaskich. Każdego 
roku, 16 września, w centrum Cairns obchodzone jest święto niepodległości 
Papui Nowej Gwinei, któremu towarzyszą liczne uroczystości: tańce, pokazy 
rzemiosła, wybory australijskiej Miss Papui Nowej Gwinei, a nawet bale 
charytatywne. Przez wiele lat brakowało jednak wystaw prezentujących 
bogatą sztukę i rękodzieło tego kraju. W roku 2006 organizacji dorocznej 
wystawy promującej kulturę Papui Nowej Gwinei podjął się Uniwersytet 

Il. 1. Jasełka w wykonaniu dzieci z wysp Samoa podczas otwarcia wystawy o Bożym Narodzeniu 
w polskiej sztuce ludowej, Cairns 2005. (Fot. Maria Wrońska-Friend)
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im. Jamesa Cooka, który prowadzi bliską współpracę z Uniwersytetem 
w Port Moresby. Ponieważ w muzeach w północnym Queensland nie ma 
zbiorów z Nowej Gwinei, na wystawach zostały przedstawione prywatne 
kolekcje, na ogół należące do członków miejscowej społeczności papuaskiej. 
W kolejnych latach pokazane zostały różnorodne dziedziny tradycyjnego 
rękodzieła i sztuki, z naciskiem na transformację tradycyjnych umiejęt-
ności w środowisku miejskim, z którego pochodzi większość imigrantów 
papuaskich. Tematami wystaw, przykładowo, było współczesne malar-
stwo papuaskie, nowe przykłady ceramiki oraz nowatorskie formy siatek 

Il. 2. Otwarcie wystawy współczesnego malarstwa papuaskiego, Uniwersytet im. Jamesa Cooka, Cairns, 
2006 (Fot. Maria Wrońska-Friend)
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bilum, które nawet w Australii stanowią nieodzowny atrybut stroju kobiet 
papuaskich. 

Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno Nowogwinej-
czyków, jak i ogólnej publiczności. Szacuje się, iż około 25% mieszkańców 
Cairns ma bezpośrednie lub pośrednie związki z Papuą Nową Gwineą wy-
nikające z niedawnej historii kolonialnej, powiązań rodzinnych, obecnej 
wymiany handlowej czy świadczonych usług. Papuasom odwiedzającym 
wystawy często towarzyszyli ich australijscy przyjaciele. Znaczący był 
przykład dwóch uczennic papuaskich, które po lekcjach przyprowadziły 
swoją klasę, aby koledzy i koleżanki mogli poznać sztukę ich kraju.

Starsi członkowie społeczności papuaskiej podkreślali edukacyjne zna-
czenie tych wystaw: większość dzieci papuaskich urodziła się w Cairns i w 
wielu wypadkach nigdy nie odwiedziła kraju swoich przodków. Wystawy 
z okazji niepodległości kraju stały się więc istotnym źródłem informacji 
o kulturze jego mieszkańców. Jednocześnie wystawy te pokazały, iż w wie-
lokulturowym obrazie Cairns istnieje istotna luka: brakuje systematycznej 
kolekcji obiektów z Nowej Gwinei i ukazały konieczność zorganizowania 
takich zbiorów.

6.  Wystawy narracyjne: opowieści uchodźców

W wystawach z tej grupy zastosowany został tryb narracyjno-biograficzny, 
w którym historia uchodźców została przedstawiona jako ciąg indywidualnych 
doświadczeń. Nacisk został położony na samoreprezentację, a podstawowy 
tekst obydwu wystaw był autonarracją. O ile pierwsza z wystaw koncentro-
wała się na narracji werbalnej uchodźców z Europy, o tyle w drugiej z nich 
punktem wyjścia była biograficzna narracja przedmiotu: jednostkowe 
historie przypisane obiektom należącym do uchodźców z Laosu.

Pierwsza z wystaw, Euroharmony (Euro-harmonia), była inicjatywą 
uchodźców europejskich, którzy przyjechali do Australii po II wojnie 
światowej, na ogół z położonych na terenie Niemiec obozów dla jeńców 
wojennych i osób przemieszczonych w wyniku działań wojennych (tak 
zwani DPs ― Displaced Persons). Pod względem narodowościowym była 
to bardzo zróżnicowana grupa ludzi: wśród nich byli Ukraińcy, Polacy, 
Rumuni, Węgrzy, Rosjanie, Czesi, przedstawiciele krajów bałkańskich 
i nadbałtyckich, jak również Niemcy, którzy zdecydowali się zbudować 
swoje powojenne życie w nowym kraju. W następnych latach do grupy tej 
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dołączyli Włosi i Grecy, szukający w Australii lepszego bytu. Udział w wy-
stawie zgłosiło 18 rodzin z czternastu krajów, z których każda dostarczyła 
swoją emigracyjną opowieść oraz, w niektórych przypadkach, dokumenty 
i rzeczy jakie towarzyszyły im w wędrówce do Australii: kufry w których 
przywieziono dobytek, stare paszporty, różnorodne zaświadczenia, zimowe 
ubrania — zupełnie nieprzydatne w klimacie Cairns, lecz przechowywane 
jako pamiątka migracji, maszyna do szycia, zegarki, zabawki itp. 

Ten rodzaj wystaw dokumentujących indywidualne przeżycia imigrantów 
jest dość popularny w Australii — szczególnie w muzeach imigracji — i czę-
sto określany jest jako suitcase stories czyli „opowieści z walizki” [Witcomb 
2009: 57]. Choć w wielu wypadkach imigranci pochodzili z krajów które 
w Europie zostały głęboko podzielone w wyniku wojny, to jednak podziały 
narodowościowe rzadko były przenoszone na grunt australijski. Czterdzie-
stodniowa podróż statkiem do nieznanego kraju i niepewność dalszych 
losów, nieznajomość języka i konieczność ułożenia sobie życia w świecie 
tak odmiennym od tego co znali z Europy, zjednoczyła ich w ściśle powią-
zaną wspólnotę. Pierwsze lata spędzone w obcym, tropikalnym klimacie 
w obozie dla imigrantów w Cairns, jeszcze bardziej zacieśniły te związki, 
w wielu wypadkach rodząc wieloletnie przyjaźnie. Podziały polityczne, 
tak silne w Europie, tutaj straciły na ważności. Dobitnym przykładem jest 
fakt, że przez wiele lat od czasu przyjazdu do Australii polscy imigranci co 
roku obchodzili Świeto Niepodległości Polski w Klubie Germania w Cairns, 
przy współudziale imigrantów niemieckich. Dlatego też zadecydowano, 
iż w tytule wystawy powinno znaleźć się słowo „harmonia”, określające 
stosunki panujące w obrębie tej wspólnoty.

Wystawa Euroharmony, choć przedstawiała doświadczenia imigrantów, 
którzy przybyli do Australii ponad pięćdziesiąt lat temu i z których wielu 
nigdy nie odwiedziło ojczystego kraju, została zorganizowana w roku 2004 
pod flagą Unii Europejskiej. Głównym powodem dla zorganizowania wysta-
wy i przypomnienia przeżyć imigracyjnych była radość, iż właśnie w tym 
roku do Unii Europejskiej dołączyła grupa dziesięciu krajów, z których 
pochodziła większość z uczestników wystawy. Tytuł wystawy wyrażał na-
dzieję, że zrozumienie i szacunek dla innych narodowości, jakich nauczyli 
się w Australii, teraz staną się rzeczywistością w krajach ich przodków. 

Druga z wystaw, From Laos to Australia. Hmong community in North 
Queensland (Z Laosu do Australii. Społeczność Hmong w północnym Qu-
eensland) dotyczyła ludności Hmong — uchodźców politycznych z Laosu. 
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Hmong sa kilkumilionową społecznością plemienną, zamieszkującą po-
łudniowe Chiny oraz pogranicze Wietnamu, Tajlandii i Laosu9. Hmong, 
którzy osiedlili się w Australii, w okresie wojny w Wietnamie walczyli po 
stronie Amerykanów, którzy w górach Laosu założyli tajne bazy wojskowe. 
W 1975 r., po wycofaniu wojsk amerykańskich, komunistyczna partia Laosu 
Pathet Lao przystąpiła do odwetu, zabijając dziesiątki tysięcy Hmong. Po-
nad dwieście tysięcy Hmong uciekło z Laosu do sąsiedniej Tajlandii, gdzie 
znaleźli schronienie w obozach dla uchodźców. Australia przyjęła ok. 4 tys. 
kobiet i mężczyzn Hmong, z których większość osiedliła się w północnym 
Queensland. Tutejsze środowisko, zbliżone do zwrotnikowego klimatu 
Laosu, pozwoliło im wykorzystać tradycyjne umiejętności znane z ojczy-
zny: w okolicy Cairns Hmong aktywnie włączyli się do pracy w rolnictwie, 
szczególnie na plantacjach bananów, oraz wprowadzili do uprawy nowe 
rodzaje azjatyckich warzyw i owoców.

Chociaz Hmong osiedili się w północnym Queensland już w latach 80. 
ubiegłego stulecia, do tej pory są dość słabo znani w szerszych kręgach 
społeczeństwa australijskiego. Zorganizowani są w wielopokoleniowe, 
samowystarczalne grupy, a ich tradycje kulturowe oparte o wierzenia 
animistyczne, kult przodków i praktyki szamańskie, znacznie różnią się od 
głównego nurtu kultury tego kraju. Znajomość historii i kultury Hmongów 
w szerszych kręgach społeczeństwa australijskiego jest znikoma; często 
są oni błędnie utożsamiani z imigrantami z Chin lub Wietnamu. 

Przedstawiciele Hmong zwrócili się do mnie z prośbą o zorganizowanie 
wystawy, która poinformowałaby szerszą rzeszę Australijczyków o ich 
kulturze, historii oraz powodach dla których osiedlili się w Australii. 
Istotnym przesłaniem wystawy miało być pokazanie, iż w odróżnieniu 
od wielu innych grup imigrantów, Hmong przyjechali do Australii nie 
dla poprawy swoich warunków życia, lecz jako uchodźcy polityczni, dla 
których ucieczka z kraju była koniecznością. 

Po kilku spotkaniach i naradach zdecydowaliśmy się ukazać historię 
uchodźstwa Hmong przez narrację odwołującą się do głównej dziedziny ich 
sztuki: tkanin, strojów i biżuterii. W założeniach koncepcyjnych wystawa 
odwoływała sie do teorii biografii rzeczy Igora Kopytoffa (2003), a punk-

 9 W dawnej literaturze etnograficznej ludność Hmong byla określana jako Meo lub Miao. 
Obecnie te ostatnie nazwy stosowane są przez rząd chiński w odniesieniu do tych grup, 
które zamieszkują południowe Chiny, zwłaszcza powincje Guizhou oraz Junnan. Wobec 
ludności która mieszka na terenie Laosu, Wietnamu i Tajlandii zaprzestano używać obcej 
dla nich nazwy Meo i stosuje się rodzimą nazwę Hmong.
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tem wyjścia były jednostkowe historie przedmiotów oraz ich sprawczość. 
Wszystkie obiekty pokazane na wystawie pochodziły z prywatnych kolek-
cji Hmong i za każdym z nich kryła sie znacząca historia. Tekst wystawy 
został przedstawiony na dwóch poziomach: pierwszy z nich stanowiła 
autonarracja — fragmenty wywiadów przeprowadzonych z właścicielami 
przedmiotów; drugim poziomem był głos kuratora wystawy zawierający 
dodatkowe wyjaśnienia. W praktyce zostało to przedstawione w następu-
jący sposób:

Il. 3. Haftowana szarfa przywieziona z Laosu. Własność Shoua Xiong z Cairns (Fot. Michael Marzik) 

Tytuł: Ozdobna szarfa z postrzępionymi końcami, część stroju kobiet. Wła-
ścicielką jest Shoua Xiong z Cairns.

Pierwszy poziom narracji:

Gdy uciekaliśmy z Laosu w listopadzie 1975 roku, moja matka Thao 
Tria zabrała ze sobą tę szarfę. Wyhaftowała ją około 1950 roku, gdy 
była małą dziewczynką. Podczas ucieczki, przez kilka tygodni w ciągu 
dnia ukrywaliśmy się w dżungli, a nocami szliśmy w kierunku gra-
nicy z Tajlandią. Gdy ktoś zachorował, to nie było żadnych lekarstw 
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ani szamana, który mogłby nam pomóc. Podczas ucieczki zmarły 
moje cztery siostry, więc matka była zrozpaczona. Porwała końce tej 
szarfy i zrobiła z nich czerwone opaski które zawiązała na nadgarst-
kach pozostałych przy życiu dzieci, bo tylko w ten sposób mogła nas 
uchronić od złych mocy. Dlatego ta szarfa jest dla mnie tak ważna. To 
jedyna rzecz z Laosu, jaką mam w Australii. 

Na drugim poziomie, poniżej tego tekstu, znalazło się wyjaśnienie kuratora 
wystawy: 

Ozdobna szarfa z bawełnianej tkaniny stanowi ważną część trady-
cyjnego stroju kobiet Hmong. Przewiązywana jest ciasno wokół ta-
lii, przytrzymując spódnicę. Motywy zdobnicze zostały wykonane 
w technice haftu oraz aplikacji. Dekoracja szarfy jest oznaką zdolności 
i pracowitości właścicielki stroju. Laos, około 1950 roku.

Il. 4. Aluminiowy naszyjnik wykonany w obozie dla uchodźców Hmong w 1977 w Tajlandii.  
Własność May Yia z Cairns (Fot. Michael Marzik)
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W podobny sposób do strojów, stosując koncepcję biografii obiektu, została 
przedstawiona biżuteria Hmong:

Tytuł: Naszyjnik wykonany w obozie dla uchodźców w Tajlandii. Właścicielka: 
May Yia z Cairns.

(narracja właścicielki naszyjnika):

Wychodząc za mąż, każda dziewczyna Hmong otrzymuje w prezencie 
od rodziców co najmniej jeden duży, srebrny naszyjnik. W obozach 
dla uchodźców w Tajlandii byliśmy bardzo biedni, nie mieliśmy żad-
nego srebra. Dlatego gdy wychodziłam za mąż, to rodzice zdecydowali 
się przeznaczyć garnki aluminiowe, w których gotowaliśmy jedzenie, 
na zrobienie mojego naszyjnika. Mieszkający w obozie rzemieślnik 
przetopil nasze garnki i wykonał ten naszyjnik.

(głos kuratora wystawy)

Aluminiowy naszyjnik blisko naśladuje podobny rodzaj biżuterii, zwykle 
wykonanej ze srebra. Noszony jest przez kobiety i mężczyzn podczas 
ważnych uroczystości rodzinnych oraz obchodów Nowego Roku. Tra-
dycyjnie, srebrne naszyjniki były formą akumulacji bogactwa i często 
używano je w wymianie darów podczas uroczystości rodzinnych. Ten 
naszyjnik został wykonany w 1977 roku w obozie Ban Vinai w Tajlandii. 

Historia uchodźców ukazana poprzez losy ponad dwudziestu przedmiotów 
towarzyszących im podczas ucieczki z ojczyzny była mocnym przesłaniem, 
oddziałującym na emocje widza. U wielu zwiedzających wystawa wzbudziła 
silne uczucie empatii. Przedmioty, pozornie martwe rzeczy, wywoływały 
poruszenie i niepokój. Dramatyczne historie rzeczy i zawarty w nich ładunek 
emocjonalny pozwalały odbiorcom łatwiej utożsamić się z losem uchodźców, 
którzy w życiu codziennym mogą być ich sąsiadami lub od których, na 
targu, kupują swieże warzywa. Historie przedmiotów i emocje wyzwolone 
podczas oglądania wystawy stały się istotnym katalizatorem w procesie 
tworzenia nowych więzi i międzykulturowego porozumienia. 

Pierwszy pokaz wystawy miał miejsce w Sugar Industry Museum 
w miasteczku Mourilyan koło Innisfail, w okolicy w której mieszka największe 
skupisko Hmong, po czym wystawa została przeniesiona do Cairns, do 
galerii na Uniwersytecie im. Jamesa Cooka [Wrońska-Friend 2013]. 
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7.  Wystawa jako miejsce spotkań i forum dyskusyjne

Choć każda z przedstawionych wystaw w swoim ostatecznym wydźwięku 
stała sie miejscem spotkań i dialogu, to w przypadku trzeciej grupy wywo-
łanie dyskusji i stworzenie interkulturowej więzi było głównym powodem 
dla zorganizowania danej wystawy.

Konieczność przywołania zapomnianego rozdziału historii była powodem 
dla zorganizowania wystawy Queensland Dragon. Chinese in the North 
(Smok w Queensland. Chińczycy z Północy). Na przełomie XIX i XX w., w wielu 
miastach i osadach północnego Queensland imigranci z południowych 
Chin stanowili 25–30% miejscowej ludności. W większości miast istniały 
chińskie dzielnice ze świątyniami, specjalistycznymi sklepami, szkołami, 
przybytkami hazardu, klubami i innymi instytucjami służącymi tej grupie 
ludności. Po wprowadzeniu Polityki białej Australii, większość Chińczyków 
została zmuszona do opuszczenia kraju [Reynolds 2003; Wrońska-Friend 2003]. 
Po rozmowach przeprowadzonych z pracownikami muzeów, jak również 
z nielicznymi potomkami imigrantów chińskich, którzy mieszkają tu do 
tej pory, stało się oczywiste, że dla pełnego obrazu przeszłości północnego 
Queensland konieczne jest przypomnienie znaczącego udziału chińskich 
osadników w rozwój tej części Australii. 

Organizatorami wystawy byli przedstawiciele muzeów i organizacji 
społecznych z pięciu miast i osad, często oddalonych od siebie o kilkadziesiąt 
lub nawet kilkaset kilometrów: Cooktown, Cairns, Atherton, Croydon i Innisfail. 
Znaczące jest, iż tylko w przypadku Cairns i Innisfail w organizacji wystawy 
wzięli udział potomkowie imigrantów chińskich: trzy pozostałe miasta 
osadnicy chińscy opuścili już wiele lat temu, a ich historię zdecydowali 
się przypomnieć Australijczycy. Na kilku zebraniach organizacyjnych 
ustalono, iż każde z muzeów przygotuje materialy do zaprojektowania 
pięciu plansz z tekstem i fotografiami ilustrującymi historię osadnictwa 
chińskiego w danej okolicy. Całość wystawy (w sumie 25 plansz) zostanie 
pokazana kolejno w każdym z muzeów, i w każdym z nich wystawa zostanie 
wzbogacona o miejscowe obiekty związane z osadnictwem chińskim. Po 
zakończeniu wystawy do każdego z muzeów wrócą plansze przedstawiające 
miejscową historię, które będzie można włączyć do stałej wystawy.
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Głównym organizatorem wystawy jak również organizacją występującą 
o dofinansowanie było Towarzystwo Historyczne w Cooktown10; moją rolą 
było doradztwo i koordynacja projektu. Do współpracy, jako konsultantów, 
zaproszono dwóch zawodowych historyków specjalizujących się w tematyce 
osadnictwa chińskiego w Australii oraz plastyka. 

Już pierwszy pokaz wystawy, w James Cook Museum w mieście Cooktown, 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i niezwykle życzliwym przyjęciem 
publiczności. Książkę wpisów wypełniło wiele, często emocjonalnych 
komentarzy:

 — „Nie miałem pojęcia, że w tamtym czasie mieszkało tutaj aż tak 
wielu Chińczyków!”

 — „Zawdzięczamy osadnikom chińskim tak wiele, wykazali się od-
wagą, przedsiebiorczością i dalekowzrocznością — dziękujemy  
za tę wystawę, bardzo ją cenimy” 

Zwrócono też uwagę na lukę w instytucjonalnej edukacji:
 — „Dlaczego nie uczymy się tej historii w naszych szkołach?”

 10 Wystawa otrzymała dotację w wysokości 32,000 dolarów australijskich z Arts Queensland, 
organizacji będącej odpowiednikiem ministerstwa kultury w stanie Queensland. 

Il. 5. Zebranie członków komitetu organizacyjnego wystawy Smok w Queensland w siedzibie  
Far North Queensland Chinese Association w Cairns, 2007 (Fot. Maria Wrońska-Friend)
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W okresie kilkunastu miesięcy (listopad 2007–sierpień 2008) wystawa 
została pokazana w pięciu miastach północnego Queensland. Choć miej-
scem ekspozycji na ogół były miejscowe muzea lub, jak w przypadku Cairns, 
miejska galeria sztuki, to jednak najliczniejsza publiczność odwiedziła 
wystawę w centrum sklepowym w mieście Innisfail, w przestrzeni którą 
udało się zaadoptować do potrzeb wystawienniczych. Choć dzisiaj w In-
nisfail mieszkają zaledwie dwie rodziny potomków wczesnych osadników 
chińskich, wystawa przywróciła pamięć o imigrantach z Chin, którzy pod 
koniec XIX wieku stworzyli podstawy dla miejscowego rolnictwa, karczując 
pierwotne lasy i zakładając plantacje bananów i trzciny cukrowej które, 
po wyjeździe Chińczyków, zostały przejęte przez białych osadników. 

Nieco inny oddźwięk wystawa znalazła w osadzie Croydon zamieszkałej 
przez około 250 osób i położonej 600 km na zachód od Cairns, gdzie w okre-
sie gorączki złota mieszkała znaczna grupa imigrantów z Chin. Tutejsi 
Chińczycy w znacznym stopniu dzielili los miejscowych Aborygenów: 
obydwie grupy, zgodnie z zasadami Polityki białej Australii, mieszkały na 
obrzeżach i były wykluczone ze społecznego życia miasta zdominowanego 
przez białych. Alienacja społeczna spowodowała zbliżenie tych dwóch, 

Il. 6. Fragment wystawy Smok w Queensland w James Cook Museum w Cooktown, 2007.  
(Fot. Michael Marzik)
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kulturowo tak odmiennych grup, co zaowocowało kilkoma związkami 
małżeńskimi których potomkowie do tej pory mieszkają w Croydon. W wy-
niku pokazania wystawy w miejscowym centrum historycznym, szkoła 
podstawowa w Croydon, w której ponad połowę uczniów stanowią dzieci 

Il. 7. Chłopiec aborygeński ― uczeń szkoły w Croydon podczas zajęć edukacyjnych towarzyszących 
wystawie Smok w Queensland (Fot. Maria Wrońska-Friend)
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aborygeńskie, zdecydowała się wprowadzić do programu lekcję o miejsco-
wych osadnikach chińskich. 

Losy chińskich osadników przedstawione na wystawie często budziły 
znaczny dyskomfort zwiedzających. Ludzie, którzy wnieśli tak znaczny 
wkład w rozwój tego regionu, zostali zmuszeni do wyjazdu w wyniku 
rasistowskiej polityki i braku tolerancji ze strony rządu i innych osadni-
ków. Współczesna Australia szczyci się zasadą fair go — daniem równej 
szansy wszystkim mieszkańcom tego kraju. Ale czy tak jest rzeczywiście? 
Czy rasizm faktycznie jest sprawą przeszłości? — takie pytania często 
towarzyszyły wystawie.

Już podczas pierwszego pokazu w muzeum w Cooktown wystawa na-
brała rozgłosu poza północnym Queensland i otrzymaliśmy zgłoszenia 
z muzeów i organizacji z innych części stanu, które też chciały ją pokazać. 
Konieczne stało się wydrukowanie drugiej serii plansz, które — niezależnie 
od pierwotnej wystawy odwiedzającej ośrodki w północnym Queensland — 
zostały pokazane w Brisbane w budynku Parlamentu Stanu Queensland 
i w Dzielnicy Chińskiej podczas obchodów Nowego Roku, jak również 
w oddziałach Queensland Museum w innych częściach stanu. Zapomniany 
rozdział historii imigrantów chińskich stał się przedmiotem ożywionych 
dyskusji publicznych, a poseł z północnego Queensland przedstawił ten 
temat nawet na forum federalnego parlamentu w Canberze.

Druga z wystaw, która doprowadziła do spotkania ludzi reprezentują-
cych różne tradycje kulturowe, to Beacons of Faith (Drogowskazy Wiary), 
zorganizowana przez wolontariuszy prowadzących Mulgrave Settlers 
Museum (Muzeum Osadników Mulgrave) w pięciotysięcznym miasteczku 
Gordonvale, położonym około 20 km na południe od Cairns. Inspiracją do 
zorganizowania wystawy stał się artykuł o różnorodności wyznań w stanie 
Queensland, opublikowany w kwartalniku wydawanym przez National 
Trust — organizację opiekującą się pomnikami przyrody oraz zabytko-
wanymi budynkami. Zainspirowana treścią artykułu wolontariuszka, 
po konsultacji z innymi członkami grupy, zdecydowała się zorganizować 
wystawę, która ukaże różnorodne tradycje religijne ich miasta. Dla Mu-
zeum, które do tej pory zajmowało się głównie historią pierwszych osad-
ników, było to spore wyzwanie, ale wolontariusze byli gotowi, aby wyjść 
poza utarte ramy swoich działań. Do współpracy zaproszono wszystkich 
przedstawicieli miejscowych tradycji religijnych: grupę Aborygenów z ple-
mienia Yidinji, anglikanów, katolików, prezbiterian, przedstawicieli Loży 
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Masońskiej, która w tym mieście ma ponad stuletnie tradycje, Sikhów — 
imigrantów z Pendżabu, jak również przedstawicieli ludności chińskiej. 
Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów i ustaleniu zasad współpracy, 
wszyscy przedstawiciele tradycji religijnych tego miasta zdecydowali się 
na wzięcie udziału w wystawie [Wrońska-Friend 2015: 74–75].

Organizatorzy wystawy wydzielili odrębne miejsce dla każdej z tradycji, 
wyjaśniając jej pochodzenie i miejscową historię, zasady kultu, przedsta-
wiając główne uroczystości i święta. Każda z grup wypożyczyła kilka eks-
ponatów: były to przedmioty kultu religijnego, księgi liturgiczne, obrazy 
oraz fotografie dokumentujące obrzędy wyznawców danej tradycji. W prze-
strzeni małego muzeum posągi bodhisattwów sąsiadowały z anglikańskimi 
książkami do nabożeństwa, przedmioty religijne Sikhów zostały pokazane 
obok różańca i dewocyjnych obrazków katolików, a przedstawiciele Loży 
Masońskiej udostepnili odświętne stroje i insygnia. Miejscowi Aborygeni, 
przedstawiciele Rainbow Spirit Teology — nowego ruchu religijnego, który 
jest syntezą kosmologii aborygeńskiej i nauk ewangelicznych — ofiarowali 
na wystawę dwa obrazy, ilustrujące stworzenie świata.

Il. 8. Współtwórcy wystawy Drogowskazy wiary podczas otwarcia, Mulgrave Settlers Museum, 
Gordonvale (Fot. Maria Wrońska-Friend)



Wielokulturowość w wystawach północnego Queensland (Australia) 227

Wystawa była odważną inicjatywą społeczności tego małego miasta, 
w którym przedstawiciele różnych grup etnicznych od ponad stu lat miesz-
kaja obok siebie, ale rzadko uczestniczą w bezpośrednim dialogu. Sam 
proces organizacji wystawy — konieczność nawiązania kontaktu z ludź-
mi o innej tradycji religjinej i kulturowej — stał się istotnym procesem 
integracyjnym. Na uroczyste otwarcie przybyli wyznawcy wszystkich 
ugrupowań religijnych. Okazało się, ze pomimo tak różnych tradycji re-
ligijnych i kulturowych, nawiazanie bezpośredniego dialogu nie było 
trudne, a wspólnych tematów było wiele, choćby dlatego, iż większość 
osób łączyło doświadczenie wielu lat pracy na miejscowych plantacjach 
trzciny oraz w pobliskiej cukrowni. Neutralna przestrzeń muzeum stała 
się bezpiecznym miejscem dla spotkania przedstawicieli różnorodnych 
tradycji, a zapoczątkowany tu dialog być może kontynuowany jest podczas 
spotkań w innych sytuacjach. 

Choć był to skromy projekt, wykonany własnymi środkami, wystawa 
nabrała sporego rozgłosu wśród lokalnej społeczności i została dobrze 
odnotowana w miejscowych mediach. Po zakończeniu pokazu w Gordo-
nvale, Muzeum Osadników Mulgrave zostało zaproszone do pokazania 
wystawy w centrum Cairns, w galerii w budynku Rady Miasta. Najwięk-
szy sukces nastąpił jednak kilka miesięcy później, gdy decyzją Związku 
Muzeów Australijskich małe muzeum w Gordonvale zostało uznane za 
najlepsze muzeum stanu Queensland w kategorii muzeów prowadzonych 
przez wolontariuszy. 

Pokłosie wystaw

Tylko niektóre aspekty oddziaływania wystaw są wymierne. Sukces wy-
stawy można szacować na podstawie oczywistych wskaźników, takich jak 
liczba zwiedzających, wpisy do księgi, liczba i jakość recenzji, zaintereso-
wanie mediów, jak również przeprowadzając wśród zwiedzających spe-
cjalnie przygotowane ankiety. Ale najważniejsze efekty wystaw, takie jak 
zmiana postawy światopoglądowej i budowa więzi międzykulturowych — 
zdaniem Jerzego Zubrzyckiego tak istotne dla rozwoju pluralistycznego 
społeczeństwa– często są niewymierne lub nastepują po upływie znacznej 
ilości czasu od zakończenia wystawy. Jak było w przypadku wyżej przed-
stawionych wystaw?

W kilku przypadkach wystawy stały sie katalizatorami dalszych działań 
społecznych. Na przykład wystawy o sztuce Nowej Gwinei towarzyszące 
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świętu niepodleglości ukazały potrzebę zorganizowania w Cairns kolekcji 
z tego kraju. Cztery lata później Uniwersytet im. Jamesa Cooka nabył ob-
szerną kolekcję rękodzieła i sztuki Papui Nowej Gwinei, która wykorzysty-
wana jest w programach publicznych. Podobny efekt przyniosła wystawa 
o uchodźcach Hmong: Queensland Museum w Brisbane zdecydowało się 
zakupić niektóre z obiektów pokazanych na wystawie i są one włączane 
do innych wystaw organizowanych przez to Muzeum11.

Wystawa przypominająca historię osadników chińskich sprawiła, iż dwa 
lata później członkowie Towarzystwa Historycznego w mieście Cooktown 
zdecydowali się zorganizować buddyjską ceremonię podczas której na 
miejscowym cmentarzu pochowano szczątki kostne chińskiego górnika 
z okresu gorączki złota12. Buddyjskie mniszki sprowadzone na tę uroczystość 
z Brisbane były gośćmi miejscowych sióstr katolickich [Wrońska-Friend 
2015: 70–71].

Takich pozytywnych, wymiernych efektów wystaw zapewne było więcej. 
W ocenie tych inicjatyw najważniejszy jest jednak fakt, iż wielokulturowe 
wystawy w północnym Queensland były inicjatywami lokalnymi — na ogół 
podejmowane przez wolontariuszy muzealnych lub przedstawicieli różno-
rodnych grup etnicznych, którzy wykonywali swoją pracę bezinteresownie, 
odczuwając potrzebę głębszego porozumienia i integracji społecznej. To 
właśnie oni, jako autorzy tych wystaw, w większości przypadków stali się 
reżyserami tych widowisk i nadawcami przekazu informacyjnego; moja 
rola sprowadzała się do doradztwa, mediacji i koordynacji działań. Wysta-
wy udowodniły też, że o ile międzynarodowe i australijskie wytyczne do 
realizacji polityki inkluzywności i wielokulturowości są istotne poprzez 
wyznaczenie nowych zasad postępowania w pracy muzealnej, to jednak 
ich faktyczny sukces zależy od tego, czy zasady te zostaną przyjęte przez 

„małe centra świata” i znajdą zastosowanie w pracy organicznej: w oddol-
nych, społecznych inicjatywach muzealnych.

Sądzę, że ukazana w artykule sprawcza moc wystaw muzealnych w two-
rzeniu więzi międzykulturowych wykracza poza Australię i być może 

 11 Aktualnie, na wystawie poświęconej strojom ślubnym z Queensland (I do! Wedding 
Stories from Queensland), pokazany jest strój kobiety Hmong z Cairns, noszony podczas 
ślubu zawartego w obozie dla uchodźców w Tajlandii [Queensland Museum 2020].
 12 W XIX i na początku XX w. społeczność chińska w Australii na ogół wysyłała szczątki 
kostne zmarłych do ojczystego kraju. Do czasu wysyłki zebrane z grobu kości były 
przechowywane w specjalnych urnach. Z nieznanych powodów, jedna z urn nie została 
odesłana do Chin i przekazano ją do muzeum w Cooktown. 
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doświadczenia te mogą być przydatne w pracy muzeów w innych krajach. 
W wieloetnicznym i wielonarodowym świecie, w którym następuje coraz 
większe natężenie kontaktów międzyludzkich, potrzebne jest kreowanie 
postawy, która aktywnie i życzliwie wychodzi ku odmienności. Inność — 
etniczna, kulturowa czy też religijna, nie może być traktowana jako obcość, 
a wystawy muzealne z pewnością mogą pomóc w zrozumieniu i akceptacji 
tego zjawiska. 
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Kežmarok Museum — its past and present

On 31st December 2018, the Ministry of Culture of the Slovak Republic issued 
the Register of Museums and Galleries of the Slovak Republic that features 
ninety-four museums [https://www.snm.sk/swift…]. Among them, there are 23 
museums operated by a central state administration, 35 museums run by the 
region, 22 museums operated by a town or municipality and 14 museums set 
up by other legal entities. The Kežmarok Museum belongs to the last group. It 
is one of the eight museums situated in the Prešov self-governing region.

The efforts to establish the Kežmarok Museum date back to the second 
half of the 19th century. In 1873, the Hungarian Carpathian Association was 
established as an initiative of the Kežmarok burghers and nature lovers. 
One of the aims of this association was to set up its own museum [Cintulová 
2001: 5]. It was decided that the castle, originally a Gothic building mentioned 
for the first time in 1463, was to become the future site of the museum. This 
unique monument is located in the center of Kežmarok. Its history began to 
be written by the owners of the castle: in the 15th — 17th century the castle 
was home to the Zápoľský family, the Lasky and Rueber families, followed by 
four generations of the Thőkőly family, which took care of the magnificent 
Renaissance reconstruction of the castle and the construction of a Baroque 
chapel. This family, especially Stephen II Thőkőly and his son Imrich, became 
well known as opponents of the absolutist regime who took part in anti-
imperial uprisings. Unfortunately, the uprisings were suppressed and the 
rebels were severely punished. The emperor confiscated all their property. 
This sad fate affected also the inventory of the Kežmarok Castle, which was 

https://www.snm.sk/swift
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transported to Vienna and Levoča. The castle thus became the property 
of the emperor [Baráthová 2004: 2].

With the departure of the last owners of the castle, the building became 
derelict and the remains of the original castle equipment were either stolen 
or destroyed. In 1702, the castle became the property of the town which 
used it for diverse purposes: within its confines situated were granaries, 
barracks, workshops, and a hospital [Baráthová 2004: 3]. Several sections 
of the castle burned down in the 18th century and have not been restored 
(such as the former library, guest halls, and knights hall). In the 19th century, 
several manufacturing workshops, companies, barracks, and a hospital 
operated within the castle premises, which resulted in further dilapidation 
of the building. 

If the museum was to be located in the castle, it had to be repaired and 
adapted to suit the needs of this institution. However, the town of Kežmarok 
did not have enough money to carry out repairs and modify the castle, so 
local museums were set up in other places, such as Veľká, Poprad and Levoča 
[Cintulová 2001: 5].

The situation was to the detriment of the town of Kežmarok, because mu-
seum collections existed here for a long time. The oldest predecessors of the 
contemporary museum collections were the collections of the Kežmarok 
Lyceum, which were commonly referred to in the documents of the lyceum 
archive as the „museum”. These have been gathered since the 16th century. 
The significance of these collections is testified by the fact that the Hungar-
ian National Museum in Budapest considered transferring some of those 
rare exhibits to its own facility; however, the school directors did not give 
the approval. Those early collections of the lyceum were accessible to the 
general public and so, in a way, they fulfilled the role of the non-existing 
proper town museum.

Further efforts to establish the Kežmarok Museum and the Gallery of Spiš 
Artists took place before the First World War. The initiative came from the 
Main Inspectorate for Museums in Budapest and was taken over by the 
Kežmarok-born physician, Dr. Oskár Szelényi (however, it is possible that 
actually, he was the author of this initiative). The town museum and the 
Tatra gallery of regional artists―mainly Ferdinand Katona― were to be 
located in Kežmarok, and even the museum of the Hungarian Carpathian 
Association was to be moved from Poprad to Kežmarok because, allegedly, 
it did not prosper there [Cintulová 2001: 6].



Kežmarok Museum — its past and present 235

In 1926, the Kežmarok weekly newspaper Karpathen-Post (47th volume, 
1926) published several public calls for establishing a local museum here1. 
This time, the town authorities decided to act, and on 28 December 1926, the 
town council approved the establishment of a town museum. In 1927, Karol 
Herzog became the first museum curator [Cintulová 2001:6).

While the inhabitants of Kežmarok and the surrounding towns were dili-
gently donating to the museum old, rare items, the town´s biggest problem 
was raising funds for the reconstruction of the castle. For example, at that 
time, the semicircular tower of the castle featured the original Renaissance 
sgraffito decoration but, unfortunately, it has not survived to this day.

The names of the donors were published regularly by the Karpathen-Post. 
The major part of the collected material illustrated the activities of local guilds, 
but there were also examples of crafts, archaeology, geology, numismatics, 

 1 Karpathen-Post was a weekly journal of the Hungarian Carpathian Association, which was 
published in Kežmarok between 1880 and 1942. During 1887–1891 it was a publication of the 
Tatra section of the Hungarian Carpathian Association. It focused mainly on publishing re-
ports from Spiš, the High Tatras and their surroundings, as well as the activities of the German 
minority. The newspaper was published in German but some articles, including advertise-
ments, were written in Hungarian. Since 1909 it was the only German-language socio-eco-
nomic weekly publication in Spiš. Before the end of World War II, it became the journal of the 
German National Council in Spiš. [https://sk.wikipedia.org/wiki/Karpathen_Post].

Fot. 1. Castle after a fire in 1901 (Archive of the Museum in Kežmarok)

https://sk.wikipedia.org/wiki/Karpathen_Post
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and numerous works of art. All these objects were acquired by the museum 
mostly at no expense. 

Despite some adversity, the collections of the Kežmarok Museum were 
finally opened to the public in the entrance tower of the castle on 31 May 
1931 [Book of visitors…]. Many exhibits were donated by private collectors. 
At the initiative of Kežmarok’s chief notary, Ján Gotsch, town employees also 
took part in the collecting activities, searching for old objects that might have 
been owned by the citizens of Kežmarok. On the first floor there was a display 
of items illustrating guilds activities and home furnishings. On the second 
floor there were archaeological, ethnographic, numismatic and natural sci-
ence collections. Quite unique was the exhibition of the Kežmarok Shooting 
Club. There were targets (the oldest from the 17th century), various rifles and 
decorations, but the prime exhibit was the club’s flag dating back to 1510.2

As the collections were constantly expanding, it was necessary to adjust 
the other parts of the castle for the purpose of display. However, the town 
of Kežmarok did not have any money to conduct the repairs, although it 
repeatedly applied for financial assistance from the Ministry of Education 
and National Enlightenment. Unfortunately, World War II undermined any 

 2 This object was lost during World War II. 

Fot. 2. Castle from 1931, when the museum was founded (Archive of the Museum in Kežmarok)



Kežmarok Museum — its past and present 237

further efforts. In 1941, Karol Piovarcsy [Kronika Múzea…: 3] was appointed 
as the museum administrator. Despite the war raging all around, he tried to 
run the museum according to professional standards. After taking the office, 
he tried to reorganize the displayed collection, because „the old exhibition 
was crammed full and unsatisfactory”. He even requested for a restorer 
and conservator of objects to assist. During the war, the town archives were 
moved to the castle. However, further war events resulted in closing the 
gates of the museum. The last visit to the castle’s museum has been docu-
mented in the guest book on 7 October 1943 [Book of visitors…]. The castle 
became the seat of the German command. After the suppression of the SNP 
(the Slovak National Uprising), part of the ground floor of the north-eastern 
wing of the castle was transformed into a prison for partisans and civilians. 
Twenty of them were shot near the castle chapel.3

During the crossing of the front, the interior of the museum suffered some 
damage. A number of smaller objects were stolen, such as embroidered women’s 
costumes, pewter plates and guild jugs, ceramics, porcelain, silver, a collection 
of coins, and paintings by Katona, Mednyansky and others [Kronika Múzea…: 
4]. The town archives were also taken away packed in 17 boxes, although at 
a later stage some of them were returned to Kežmarok.

Kežmarok was liberated on 27 January 1945. Despite various post-war 
problems, on the 2nd May 1945, the District People´s Committee in Kežmarok 
sent a call to all offices of local national committees regarding the registra-
tion of buildings that were under the legal protection of the state. The aim 
of the call was to assess the condition of historical buildings after the war 
and to register cultural and historical monuments in the mansions in the 
vicinity of Kežmarok [Cintulová 2001: 7]. On 23 June 1945, the Commission 
for Education and Awareness of Slovak National Council in Bratislava sent 
the Circuit Letter No. B7 / 1945 requesting further information for the elabo-
ration of a report dealing with an unauthorized export of monuments from 
Slovakia to Hungary and Germany during the period between 1918 and 1945.

On 27 June 1945, the Local National Committee in Kežmarok entrusted 
Bedřich Kostránek with the supervision of the museum [Cintulová 2001: 7-8]. 
In a letter dated 22 October 1945, the Local National Committee in Kežmarok 
informed the Association of Slovak Museums in Turčiansky Sv. Martin, 

 3 Currently, there is a bronze sculpture „Thanks“ made by Korkoš and a monument with 
the names of the victims.
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in response to their circular, about the condition of the museum building 
in Kežmarok:

Considering the state of structures, the building of the museum is 
in good condition… There was the German army stationed at the castle, 
which had its camp here. All the smaller objects from the museum 
were lost, such as glass, tin, ceramics, porcelain, silver and embro-
idery items, smaller format paintings, engravings, old books, etc. The 
Reich ś German authorities took away the entire historical archive 
of the town in 17 boxes, of which, so far, only five have been returned 
[Cintulová 2001: 8].

Subsequently, on the basis of these data, the Association of Slovak Museums 
in Turčiansky Sv. Martin’s issued a decree, dated 17 November 1945, with the 
following measures: „If the rooms in which the collections were displayed 
are not suitable for this purpose, another building must be sought. The local 
national committee has the opportunity to repossess a suitable building for 
the museum left after the Germans”. Further on, the text states that the asso-
ciation requests information on whether the employee, Bedřich Kostřánek, 
has the expertise to organize and supplement the collections. Following the 
elections in May 1946, eleven commissions were established at the Local 
National Committee in Kežmarok, one of which was a museum commission 
[Cintulová 2001: 8].

In 1946, part of the castle was transformed into a temporary assembly 
camp for the German population waiting to be deported to Germany. Already 
during these years, Bruno Bene has initiated regular involvement of pupils 
and students to assist with the museum work.

At the end of 1946, the museum staff came up with the idea of establishing 
a new section of the museum dedicated to local agriculture and forestry. The 
Central Directorate of State Forests and the Directorate of the Slovak National 
Museum promised to help. However, for various reasons this initiative was 
not implemented. Nevertheless, the work on the existing museum’s collec-
tions was successfully completed and on 3 August 1947, the museum once 
again was opened to visitors. In the first two weeks, entrance fees raised 
1000 Krona [Kronika Múzea…: 4].

On 12 March 1948 the District National Committee in Kežmarok issued 
Resolution no. 15/48, which approved the fees for the visit to the town mu-
seum as followed: adults 5 CZK, excursion of more than 10 people 3 CZK per 
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person, children, students and soldiers 2 CZK. The revenues were paid to 
the town treasury.

At the General Assembly on 9 October 1948, the Association of Slovak 
Museums prepared guidelines for museums within the Five Year Plan (1949-
1954), with instructions on how to look after buildings and collections. Among 
other things, in point 2, it proposed to divide the collections into the so-called 

„museum´s trash, items intended for exhibitions and unexhibited items”. This 
letter was followed by another one urging all museums to schedule its work 
so that it would be in full order and completed within five years. On 30 March 
1949, following the Resolution No. 155, the town of Kežmarok became a full 
member of the Slovak Museum Society. In July 1949, the Local National Com-
mittee in Kežmarok received a letter from the Association of Slovak Museums 
calling on the town to allocate the necessary sum of money to maintain and 
expand the museum collections, so that they could be properly stored and 
neatly arranged [Cintulová 2001: 5].

Despite various problems in the post-war period, the number of museum 
visitors was steadily rising. In 1947 the castle was visited by 617 persons, 

Fot. 3. First expositions in the castle (Archive of the Museum in Kežmarok)
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in 1948 by 1071 visitors, in 1949 by 1560 visitors and in 1950 by 2116 visitors. 
In the following years, the number of visitors had a further upward trend 
[Štatistické výkazy].

Margita Lebedová was employed as the museum guide. Her job descrip-
tion stated: „She performs daily and periodic cleaning work in the museum 
as well as guides visitors, whom she will also provide with an explanation. 
She sells tickets and accounts for it.”A more detailed description of the duties 
of a supervisor and guide in one person has been outlined in the archival 
documents of the Kežmarok Museum no. 15/1950 (as a curiosity, we quote 
this document literally, without corrections):

1 / You have to sweep, clean, ventilate, wipe the dust of the museum 
and chapel rooms daily and wipe the floors once a month. During 
the winter, the office should be heated. 2 / You lead the visitors to the 
museum and the chapel and you provide them with an explanation 
but only if they ask you. Then the inscriptions are used. 3 / You are 
responsible for ensuring that the museum’s objects are not lost and 
that visitors do not handle the exhibited objects. You should report 
any such incident to the administrator. 4 / You are obliged to sell tic-
kets to visitors in advance and bill them to the administrator. Tipping 
instead of admission is strictly forbidden; if such a case takes place, 
you will be fired. 5 / You have to sweep the park in front of the castle 
and take care to keep it clean. Make sure that children do not play 
near the pool in the park. Any disorder in the castle yard report im-
mediately to the administrator. 6 / Excursions and students can visit 
the museum only in groups of 15 people. Students are to be admitted 
only with their teachers. 7 / The town archive should be ventilated 
daily and cleaned as required. The windows must be opened in the 
morning and closed in the evening. 8 / You are prohibited from getting 
involved in secondary employment that would prevent you from per-
forming the obligations resulting from your museum service. 9 / You 
have to be prepared to serve the visitors as required, in the morning 
from 7-12 a.m. and afternoon from 1-7 p.m. In winter, however, only 
into the dark. 10 / In the winter season, you have to fulfill any extra 
request of the administrator. 11 / Otherwise, you are subject to the 
administrator’s regulations in every respect and you must comply 
with all adjustments [Číslo agendového protokolu…].

From the description of those duties, we know that the guide in the museum 
had to perform very difficult and cumulative tasks at that time. In October 
1949, the Association of Museums delegated Dr. Mariányi to arrange collec-
tions according to the guidelines issued. On 1st July 1950 the administrator 
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of the museum, Bruno Bene, sent a detailed report about the museum, the 
collections, plans and activities to the Local National Committee in Kežmarok. 
From the archival documents of the museum, we know there were three 
employees: Bruno Bene, Ladislav Kiefer and Mária Lebedová. Maria was the 
only one who had full pay. The social situation after the war was am reflection 
of contemporary political ideology. On 13 November 1950, the Association 
of Slovak Museums sent Circular Number 5, saying that in the near future the 
Commission of Education, Science and Arts would send a „flying commission” 
to each museum to check if there were exhibits in the museum „that [were] 
contrary to today’s socialist spirit” [Cintulová 2001: 12].

A closer description of these „adverse exhibits” wasn’t provided. There is no 
information on the response of the museum’s administrator to this circular.

In 1951 the archive was separated from the museum and in October the 
same year it was moved to another building. Dr. Mária Mariányiová helped 
the museum for five months as she professionally processed the collections. 
In that year the museum obtained a part of the collection from Dr. Greisiger 
from Spišská Belá, for 20,000 CZK. This collection contained mainly archaeo-

Fot. 4. First expositions in the castle (Archive of the Museum in Kežmarok)
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logical items, ceramic products dating to the 19th century, 17th-century weap-
ons, pictures painted on glass and cloth, and minerals or fossils.

During 1952-1961 the Kežmarok Museum (District Museum) was placed 
under the administration of the Regional National Committee.

On 1st June 1952 Dr. Mária Mariányi became the new museum director. She 
was an experienced museologist, so she was able to introduce professional 
standards to the museum work. Following her appointment as a museum 
director, she was immediately appointed to the working group of the Monu-
ments Institute. Her task was to compile an inventory of Category I monu-
ments in the Košice region. In a letter of June 13, 1952, the new museum 
director requested the Slovak Museums Association to establish a branch 
of the District Museum in Kežmarok. It concerned the property at 46 Main 
Square. The owner was still alive, a resident of Kežmarok of aristocratic 
origins named Hedviga Mária Szirmay. 

Dr. Mariányi stated in her letter that it was the most beautiful house on the 
Main Square, of outstanding architectural design and unique interior. The 
letter informs us that the owner would be prepared to lend this house to the 

Fot. 5. First expositions in the castle (Archive of the Museum in Kežmarok)
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state as a museum as long as she could act as the guide of this property and its 
collections. The Association of Slovak Museums in October of the same year 
gave a negative response, stating that „the Association is not in a position to 
give the approval for the establishment of museums‘ branches”.

However, the examination of all information revealed that the Associa-
tion did not recommend to set up a branch in the proposed way as the house 
would still remain personal property of the owner [Cintulová 2001: 13]. This 
decision proved unfortunate because following the death of H. M. Szirmay 
her estate was robbed and only a fraction of the belongings were transferred 
to the collection of the Kežmarok Museum.

Dr. Mariányi was the director of the museum just for one year. Following 
her departure on 1 September 1953 to take the new position at the State East 
Slovak Museum in Košice, the new director, Jozef Címer, was appointed. 
Previosly he was the head of Kežmarok Gymnasium [Kronika Múzea…: 
10]. Finally, on 27 July 1953, the museum received the status of the District 
Museum of National History.

The report of director Címer provides information about museum devel-
opment during the years 1955–1960. At that time, the museum occupied 15 
rooms in the castle (including offices). However, there was a need for sub-
stantial renovations to be conducted due to rotting floors, lack of electric 
lighting, unsatisfactory heating and leaking ceilings. 

Finally, in late February and March 1954, electric lighting was installed 
in the exhibition rooms. It enabled to extend museum tours to the evening 
hours. In 1955, the number of visitors reached a record of 11,618. Admission 
income came to 5, 564,40 CZK [Štatistické výkazy]. On December 1, 1957, ar-
rived the new director of the Kežmarok District Museum of National History, 
Alexander Gally. Jozef Címer returned to school service.

Following a territorial reorganization in 1961, the administration of the 
museum was transferred to the Kežmarok Municipal National Committee. 
That year the staff situation of the museum was still inadequate, with only 
two people employed: the director and the guide/cleaner. An even more 
urgent problem was the building itself. Apart from the museum, the castle 
premises were occupied by several businesses. The roof leaked, damaging 
the objects. The courtyard was messy, with a lot of dirt. On the 8 April 1959, 
the ceiling suffered damage. This situation forced the parties involved to re-
pair the castle. On the 10th of August 1959, the Department of Education and 
Culture of the Regional National Committee in Košice approved 4.5 million 
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Fot. 6. Memorial plaque of the museum’s founder - Oscar Szelínyi placed at the entrance to the castle 
(Archive of the Museum in Kežmarok)

Crowns for the repair of the castle. The main investor were the Department 
of Education and Culture of the Regional National Committee in Košice, and 
the District National Committee in Kežmarok. 

The documentation of the project was prepared by the Slovak Institute 
of Monuments and Nature Protection in Bratislava, the Department of Educa-
tion and Culture of the Regional National Committee, as well as the Department 
of Construction of the Municipal National Committee in Kežmarok. On Janu-
ary 16 1962, the Council of the Municipal National Committee in Kežmarok 
convened a meeting with potential applicants for vacant storage space 
for the reconstruction of the town castle. This reconstruction was divided 
into two stages. The implementation of the second stage was conditional 
on freeing up of the premises in the castle which were still occupied by the 
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companies such as Textil Prešov — warehouse Kežmarok, and Zelenina 
Košice — warehouse Kežmarok

On 31 May 1962, in Bratislava, the agreement was reached to conduct the 
major repair work of the Thököly Palace in Kežmarok. The lead contractor 
was engineer architect Masný. The reconstruction of the castle was to take 
place in three stages. It was recommended that prior to the renovation of the 
courtyard a historical-archeological survey would be completed. This research 
was led by Dr. Belo Polla from the Slovak National Museum in Bratislava. It 
was completed on 31 October 1964 and the work revealed abundant ceramic 
material from the Hallstatt-Púchov culture. At the same time, the foundations 
of a sacral building from the Romanesque period were uncovered. The Tatar 
invasion in 1241 probably damaged this church, which was subsequently 
repaired by German colonists who dedicated it to their patron St. Elizabeth. 
Most probably, it was the church that was mentioned in the year 1190. Nearby 
there was a monastery. In the vicinity, a burial ground was discovered that 
belonged to the Church of St. Elizabeth. 

Throughout the whole of 1964, the museum was in continuous operation 
despite difficult conditions due to the reconstruction work of the building. The 
renovation of the castle did not run according to schedule, so on 12 January 
1967 the duty was given to a new contractor — Pamiatkostav Žilina.

On 13 June 1967, an agreement was signed between the owner of the 
wooden articular church in Kežmarok ― the Kežmarok Evangelical Church 
Community ― and its user, the Regional National Committee Department 
of Education and Culture in Poprad. It regarded the free use and administra-
tion of this church for an indefinite period. On 15 June 1967 the acceptance 
proceeded. The Kežmarok Evangelical Church Community and the Kežmarok 
Museum agreed to use this property for the tourism purpose. In 1968 the 
museum agreed to continue the reconstruction of this cultural monument.4 

On 30 December 1968, an agreement was made between the Kežmarok 
Evangelical Church of the Augsburg Confession and the Kežmarok Museum 
regarding the long-term free use and maintenance of the Lyceum building. 
It was due to the fact that from 1966 onwards, each year the town organised 
celebrations of Literary Kežmaroks. Its aim was to honor people who, in the 
past, studied or taught in this building. On 14 March 1968, a meeting was 

 4 In 1991 under the restitution laws, the buildings of the lyceum and the wooden articular 
church (now the UNESCO World Heritage Site) were returned to the church congregation 
in Kežmarok. Following the new document signed on 21st of February 1991, the evangelic 
church and choir in Kežmarok cancelled the agreement of the 13th of June 1967.
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held at MsNV in Kežmarok to establish a literature museum in the Lyceum 
building. It was because „…the literary traditions of this city date back to 
ancient times and they’re so extensive that this fact in itself speaks for the 
urgent need to preserve, gradually enhance and promote this extremely 
valuable cultural heritage…” [Cintulová 2001: 22]. The rooms for the parish 
office and auditorium remained in the Lyceum.

In 1971 the renovation of the courtyard was completed and the outlines 
of the no longer existing castle sections and the church of St. Elizabeth were 
marked. Towards the end of the year, the north-eastern section was connected 
to electricity. The museum’s most precious exhibit― the Lang’s Renaissance 
prayer bench from 1544―was presented at two exhibitions of arts and crafts: 
in Munich and Prague. In Munich the bench received the highest prize, the 
golden medal. In 1972 this Renaissance bench was displayed at an exhibi-
tion of arts and crafts in Bulgaria. In the following years, it represented us 
in Austria, Hungary and Poland. On the 15 September 1972, the Kežmarok 
Museum took the responsibility of the care of another historic building, the 
bastion of the city‘s fortifications. 

As an outcome of an in-depth survey of all museums, a new community 
of museums was developed, resulting from the conclusions and resolutions 
of the 5th plenary session of the East Slovak Regional National Committee, 
discussed at the Regional Museum Council and consulted with the Ministry 
of Culture of the Slovak Socialist Republic in 1972. Thanks to this community 
of museums, it was determined that the Kežmarok Homeland Studies Museum 
was a center of homeland studies and museum work in the Poprad district. 
In order to understand the history of the castle, town and the nearby area, 
the museum collects and documents the periods of feudalism and capitalism 
and the construction of socialism. The museum remained under the control 
of the Regional National Committee in Poprad [Kronika Múzea…: 3].

In 1974 the museum acquired from private owners a Renaissance, two-
storey terraced house featuring a courtyard wing and eleven rooms at 55 
Soviet Army Square (now the Main Square). It was planned for the installa-
tion of an exhibition of living space. In December 1976 a burgher’s house at 
11 Duklianska Street (now Dr. Vojtech Alexander Street) was added to the 
museum’s property. The property consisted of detached buildings and the 
rear wing was renovated. At the same time, the repairs of the castle continued. 
On 15 March 1977 another property was added to the museum’s administra-
tion: the former castle riding hall, the already mentioned poorhouse (now 
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museum’s offices), storage space and library. During this period, the museum 
owned and managed a total of seven buildings (a wooden articular church, 
a lyceum, a castle, a bastion of the city fortification, two burgher houses and 
a poorhouse). Although the wooden articular church was in operation and 
the attendance was relatively high (there were 50,979 visitors in 1977), the 
pleas by the museum as well as by the city for the accelerated renovation 
were not answered. It regarded mainly the need to repair the roof which 
was considered an urgent matter.

On the 12th December 1980 the Department of Culture in Poprad gave 
its consent to the closure of the wooden articular church in Kežmarok for 
security reasons and due to its poor condition. The building was closed on 1 
January 1981 when it became the property of the evangelical church. The 
evangelical church undertook the work on the complete reconstruction. 
1985 was a very special year. On May 16-17, after 23 years of duration, the 
reconstruction of the castle was completed. However, the cost of the repair 
of the castle reached the sum of 22,241,341 CZK, so the work was almost 
halved. Several publications acknowledge the renovation of the Kežmarok 

Fot. 7. Castle during reconstruction around 1975 (Archive of the Museum in Kežmarok)



248 Erika Cintulová

Castle as the construction of the century. This lengthy process of the recon-
struction was due to an inconsistent approach to the construction work (at 
times the work was suspended or the workers were moved to other work-
places) or work was done in the wintertime. The inconsistency of the work 
regarding the reconstruction of the castle caused many problems which 
were remedied in the past fifteen years. These shortfalls should have been 
remedied as a part of the overhaul of the castle, but these works were not 
fully carried out earlier. The poor condition of the roof required its replace-
ment over almost the entire castle building.

On 21 December 1985, the funds were allocated for the burgher house at 
55 Soviet Army Square but with the same result as the castle. Thanks to the 
repairs of the castle plans were prepared for new exhibitions. As a result of the 
reorganization of the state administration and the demise of the Regional 
National Committee, on the 30th December 1990, the Kežmarok Museum 
ceased to be administered by the Regional National Committee―Department 
of Culture in Poprad and on the 1st January 1991 it went under the control 
of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

Fot. 8. Current view of the castle - the seat of the Museum in Kežmarok (Archive of the Museum  
in Kežmarok)
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In June 1994, the exhibition of bourgeois culture in Spiš was opened in the 
house at 55 Main Square. The plan for this exposition was prepared by Dr. 
Viktor Jasaň. Today, in this building there are storage areas, carpentry and 
conservation workshops.

In 1996 there was another change in the management and economic se-
curity of the museum. With the establishment of the Podtatranské Regional 
Cultural Center in Poprad, the Kežmarok Museum became an organizational 
unit of this facility without individual legal standing. The new name of the 
museum was Podtatranské museum Kežmarok. On the 1st of April 1999, 
following the abolition of the Podtatranské Regional Cultural Center, the 
museum was given a new legal status. This gave the museum the status of a 
district museum called Kežmarok Museum. The administration body was 
the Higher Territorial Unit in Prešov, currently the Prešov self-governing 
region. On the basis of the Founding Charter of the Museum from April 1, 
2002, its mission and activities have been defined in the following way:

The Museum is a regional collecting, scientific-research, cultural-
-educational institution in the field of museum activities. On the ba-
sis of research and scientific exploration, the main mission of the 
museum is to collect, protect, scientifically and professionally eva-
luate, professionally process and present to the public the material 
documents of the companies’ development in the territorial district 
of Kežmarok [Rozhodnutie o zriadení Múzea…].

At the present, the museum is responsible for the operation of three buildings. 
In the castle there are displays presenting the prehistoric and medieval set-
tlement of Kežmarok. Currently, they are in the process of redevelopment. 
Other displays present the local guilds and crafts and the Thököly family, the 
Townhall, historic guns and other weapons, Kežmarok Shooters Union, The 
Association of Spiš Doctors and Pharmacists, life and work of Doctor Vojtech 
Alexander, the jail, history of the Kežmarok city in 19th and 20th centuries, 
the chapel, the Gallery, lapidary and Kežmarok and the High Tatras. In the 
burgher house at 55 Main Square there is the already mentioned exhibition 
of the town housing culture in Spiš. The burgher house at 11 Dr. Vojtech 
Alexander Street is used all year-round for temporary exhibitions. Each 
year there are about 10 exhibitions. The storage areas of the museum have 
been located in the bastion of the city fortification, in the burgher house at 
55 Main Square, in the castle and in the poorhouse. Currently, there are 18 
employees, which is a low number considering the total number of buil-
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dings and other premises. For this reason, the museum staff has to perform 
multiple functions.

The museum employs four historians: an art historian, an archaeologist- 
ethnographer, a historian for recent history, and a historian for literary his-
tory and numismatics. Other employees include a conservator- photographer, 
an artist, a lecturer — cash keeper, a lecturer — librarian, a lecturer — cultural 
and educational worker, a lecturer. The administration and maintenance 
department of the facilities employ an administrator, an accountant, a payroll 
officer, a personnel officer, two cleaners, a painter, and two supervisors — 
lecturers. The museum historians, as part of their duties, concentrate on the 
regional history investigations. They publish the results of their research 
in the regional press and in the professional literature. Due to the fact that 
the museum has no adequate funding, the publishing activity is limited to 
small publications.

The museum has good results in the field of cultural and educational activi-
ties, such as lectures, discussions, creative workshops. We also work closely 
with primary and secondary schools. The staff of the museum prepared 
a detailed sheet for the lessons, which correspond to the curriculum of the 
schools and the thematic focus of the museum. The teaching is carried out 
by the museum staff in the display area of the museum or directly at schools. 
As a part of our methodological activities, we provide assistance and send 
materials to pupils and students who write theses at the secondary school 
professional activities, diploma theses, doctoral theses and in processing 
various professional topics within the Kežmarok district.

On 31 December 2019, the Museum registred a total of 30, 336 objects in the 
collections that comprise archeology, art history, ethnography, numismatics, 
literary history and general history. Since the establishment of the museum 
a reference library has been gradually developed, primarily for the internal 
needs of the museum’s staff but also for the general public, with a focus on his-
tory. The number of library units on 31 December 2019 was 9,100 volumes 
with the old prints, issued prior to the year 1918, numbering 1160 items.

More than 60,000 visitors visited all of the museum’s facilities last year. 
Our aim is to attract visitors to the castle for more attractive and richer 
exhibitions. We have achieved extraordinary success in organizing well-
known theater performances and cultural events in the castle courtyard. 
Very popular proved to be the theater performances staged inside the cas-
tle. These are fairy tales that we regularly organize during International 
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Children’s Day. During three days, children as well as adults can enjoy the 
fairytale atmosphere of the castle in a different way than the standard tour. 
For these purposes, the rooms have to be modified and actors perform 
in historic costumes.

The performance features professional actors from the ExTeatro from 
the village of Ľubica. The scenery is prepared by the museum staff in coop-
eration with ExTeatro. All songs for each performance are composed by R. 
Mankovecký. Following the fairy tales, visitors move around the castle with 
fairy-tale creatures and the basic historical facts about Kežmarok and the 
castle are captured in an easy way in the scenes. The groups of 40 people enter 
the castle every 20 minutes and the whole show lasts about 80 minutes. The 
overall atmosphere of the individual rooms of the castle, the beautiful scenes, 
scenery and the performances of actors and singers attract to the museum 
increasing numbers of visitors. Statistics and suggestions from the public 
showed us further direction of developing programs in a visitor-oriented 
museum. There is an extraordinary interest in those fairy tales, which are 
different each year. We repeat the fairy tales during the international festival 
of European Folk Craft, which is organized every year in Kežmarok on the 
2nd weekend of July and lasts for three days. During this period, in the 
evenings, for the adult spectators we prepared performances called Bloody 
History. Last year they were staged for the seventeenth time in a row. These 
are theatrical performances taking place in the redesigned exhibitions of the 
castle with a focus on a dramatic story related to certain historic events 
or personalities from the past related to Kežmarok city or Kežmarok Castle. 
The theatrical performance of Bloody History was seen by more than 6,000 
people over four evenings. Due to the capacity limits, we are faced with the 
problem that we cannot satisfy all visitors. The space of the castle chapel 
has been deconsecrated and it is used for concerts, smaller theatre perfor-
mances and civil weddings.5

The museum in Kežmarok cooperates with all museums in Spiš and out-
side the region. The museum is also a member of the Slovakia Association 
of Museums. It also has very good cooperation with partner museums 
in the Polish cities of Bochnia, Zakopane, Nowy Targ, Czestochowa and Li-

 5 At the beginning of the 18th century, after the suppression of anti-imperial uprisings, 
imperial troops came to the castle, looted the castle, entered the tomb in the chapel where 
Imrich Thőkőly’s mother Mária Gyulaffy was buried, they threw the tin container with the 
remains into the courtyard and smashed it. During World War II, prisoners were shot 
in the chapel.
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manowa. We have also established cooperation with the Hungarian Museum 
in Hajdúszoboszló.

Thanks to the foreign project activities, we managed to conduct several 
very successful projects, such as the renovation of the castle courtyard and 
the publication of promotional materials. It also included the repair and re-
placement of the roof covering for the entire castle grounds, the construction 
of new storage in the attic of the castle, the launch of new exhibitions — the 
Thőkőly Family, Automobile and Motorcycle Veterans, Sacral Art. Gradually, 
due to our financial improvements and increased staff numbers, we were 
able to make some new installations. Since 2016, building modifications have 
been successfully carried out to the entire castle grounds―the reconstruction 
of the castle together with the drainage system. The total cost of the construc-
tion and restoration work came to almost 2 million Euro and it is financed 
from the budget of our administrative body, the Prešov self-governing region, 
with the exception of 250,000 Euro which was provided to us by the Office 
of the Government of the Slovak Republic. In 2019, the Slovak Chamber 
of Architects awarded the author of this project, engineer architect Miloslav 
Neuman with the main prize ‘The Facade of the Year’ in the field of Sanitized 
Historic Monument.

The recapitulation of previous years was intertwined with many rebirths 
and shortfalls, but also successes that strengthened and enriched the mu-
seum. By changing its legal status as well as by changing its administrative 
body, the museum remains a regional institution but its impact extends far 
beyond the region. As regards the future, we believe that in the next dec-
ade the KežmarokMuseum will be inscribed in the public consciousness as 
an institution that enriches the cultural experience of visitors and helps to 
preserve the cultural richness of our ancestors. We hope that the cultural 
richness of this nation will be preserved and mediated through various 
interesting activities of this museum.

Archive of the Museum in Kežmarok
 Číslo agendového protokolu č. 15/1950 — Povinnosti dozorcu a sprievodcu Ke-

žmarského múzea — rukopis
 Kniha návštevníkov kežmarského múzea (zbierkový predmet MK 19 249)
 Kronika Múzea v Kežmarku 1931–1977
 Rozhodnutie o zriadení Múzea v Kežmarku vydane Prešovskou samosprávou 

v Prešove 1. apríla 2002 — KUL — 2002/000153/11
 Štatistické výkazy
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Kežmarok Museum — its past and present

The article History of the Kežmarok Museum captures the development of this institution 
since the second half of the 19th century, when the first efforts to establish a museum were 
initiated. The museum is housed in a castle building which dates back to the year of 1463. 
After initial problems with finding the building to locate the museum, the castle was finally 
designated as its seat. The museum was officially opened on May 31, 1931. Since that time, 
this institution has undergone many changes in respect of its profile, the specialization and 
creation of a collection fund, administrative governance and staffing. The conclusion of the 
paper provides the summary of the museum’s current activities, cross-border cooperation, 
collection development as well as cultural and educational activities.
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Muzeum w suszarni bielizny.  
O Izbie Pamięci Osiedla  
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w Łodzi

Prezentowany materiał składa się z dwóch części — 1) wstępu przedsta-
wiającego Izbę Pamięci Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi 
na tle podstawowych informacji o samym osiedlu, jego historii i społeczno-

-kulturowej specyfice tego miejsca będącej przedmiotem m.in. monografii 
autorstwa Doroty Fornalskiej i wielu artykułów prasowych1 oraz 2) roz-

 1 Ekologiczne, urbanistyczne, architektoniczne, historyczne, socjologiczne i etnograficzne 
aspekty egzystencji osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego są przedmiotem artykułów i reporta-
ży prasowych, m.in.: Tutaj wszyscy mówią sobie „dzień dobry” Małgorzaty Szlachetki („Gaze-
ta Wyborcza”, dodatek „Tygodnik Łódź”, 25 IX 2020 r., s. 10–11); Osiedle na Polesiu Konstan-
tynowskim ma już 90 lat. To piękny jubileusz Anny Gronczewskiej („Dziennik Łódzki”, dodatek 

„Kocham Łódź”, 28 IX 2018 r., s. 8–9); Przedwojenne osiedla miały własne gazownie, kanaliza-
cję, wodociąg Anny Gronczewskiej („Dziennik Łódzki”, dodatek „Kocham Łódź”, 22 XI 2013 r., 
s. 8–9); Dzielnica bez tajemnic Joanny Rayzacher („Twoja Gazeta”, XII 2011 r., s. 20); Osiedle, 
które ma duszę Anny Gronczewskiej („Dziennik Łódzki”, 30 I 2009 r., s. 9); Jak u Pana Boga za 
piecem Mirosława Malinowskiego („Express Ilustrowany”, 20 X 2002 r., s. 16–17); Chmury 
w raju Agnieszki Ostapowicz („Dziennik Łódzki”, 27 VI 2000 r., s. 18). Same tytuły uchylają 
rąbka atmosfery sielskości, swojskości czy „miejsca antropologicznego” [Augé 2010] panują-
cej — w oczach łódzkich dziennikarzy — na osiedlu. Z kolei monografia Doroty Fornalskiej 
pt. Osiedle Montwiłła-Mireckiego. Opowieść mieszkańców. Przed wojną — Wysiedlenia — Po-
wroty [Fornalska 2018] eksponuje problem trudnego dziedzictwa tego miejsca.
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mowy Adama Białkowskiego z Tadeuszem Krzemińskim2 na temat Izby 
Pamięci stanowiącej osiedlowe „muzeum”. Rozmowa odbyła się 17 stycznia 
2020 r. w ramach projektu STACJA BADAWCZA — Osiedle im. J. Montwiłła-
-Mireckiego w Łodzi, który realizuje Instytut Etnologii i Antropologii Kul-
turowej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Radą Osiedla. Adam 
Białkowski prowadzi badania etnograficzne, na podstawie których pisze 
pracę licencjacką pt. Izba Pamięci Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego 
w Łodzi. Miejsce — ludzie — rzeczy (promotor: dr Sebastian Latocha).

*

 2 Tadeusz Krzemiński — urodził się w 1938 r., na osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego 
w Łodzi mieszka od urodzenia (z przerwą w okresie II wojny światowej), do 2019 r. prze-
wodniczący Rady Osiedla, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla im. J. Montwiłła-

-Mireckiego „Polesie”, współtwórca i opiekun Izby Pamięci, miłośnik, znawca i praktyk fo-
tografii. Społecznik, skarbnica wiedzy o osiedlu, główny informator w trakcie badań 
etnograficznych Adama Białkowskiego na temat osiedlowego „muzeum”. T. Krzemiński 
jest, niestety, ostatnim żyjącym współtwórcą tego miejsca; jego pamięć jest podstawowym, 
bezcennym źródłem wiedzy o osiedlowej Izbie Pamięci, o jej historii i roli w krajobrazie 
kulturowym osiedla.

Il. 1. Prace inwentaryzacyjne w Izbie Pamięci prowadzone przez studentów łódzkiej etnologii pod 
kierunkiem dra Damiana Kasprzyka, styczeń 2020 r. (Fot. Sebastian Latocha) 
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Il. 2. Stare szyldy i tablice z nazwami ulic pochodzące z przestrzeni publicznej osiedla, będące 
przedmiotem inwentaryzacji Izby Pamięci, jaka miała miejsce w styczniu 2020 r.  
(Fot. Sebastian Latocha) 

Il. 3. Studenci łódzkiej etnologii podczas inwentaryzacji osiedlowego „muzeum” w suszarni bielizny, 
styczeń 2020 r. (Fot. Sebastian Latocha) 
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*

Przedwojenne modernistyczne osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego 
jest jednym z 36 jednostek administracyjnych Łodzi. W skali całego mia-
sta to naprawdę małe osiedle, które można obejść dosłownie w kwadrans 
z zegarkiem w ręku. Leży w północno-zachodniej części miasta, w trójkącie 
ulic Srebrzyńskiej, Jarzynowej i al. Unii Lubelskiej. Ani w centrum, ani 
na peryferiach; spokojne, kameralne osiedle wyróżnia się jednak urbani-
stycznie i architektonicznie w lokalnym krajobrazie miejskim. Ma bardzo 
wyraźne granice przestrzenne. Jego wschodnią granicą jest zielony pas 
ogródków działkowych i linia kolejowa, od południa osiedle graniczy 
z parkiem im. Józefa Piłsudskiego, a podziemna rzeka Łódka okala je od 
zachodu i północy. 

Osiedle powstało w latach 1928–1933 według realizującego modne hasła 
awangardy i modernizmu projektu Jerzego Berlinera, Jana Łukasika, Miruty 
Słońskiej i Witolda Szereszewskiego. Było pierwszym łódzkim blokowi-
skiem, jednym z pierwszych w Polsce i Europie. Choć projekt składał się 
z 33 bloków [Olenderek 2012: 36], w dobie kryzysu ekonomicznego w la-
tach 30. XX w. powstało ich w sumie 21. Dzisiaj osiedle jest perłą łódzkiej 
architektury i urbanistyki nowoczesnej. Kubiczne bryły bloków o płaskich 
dachach urozmaicają ryzality, balkony i charakterystyczne międzyokienne 
słupki z „gołej” czerwonej cegły [Ciarkowski, Stefański 2018: 70]. Miesz-
kania — jak na przedwojenne łódzkie warunki — miały wysoki standard 
(gaz, elektryczność, WC, duże okna, balkony). Osiedle miało być dla robot-
ników, jednak „zamiast nich — przypomnijmy o kryzysie — wprowadziła 
się łódzka elita: policjanci, urzędnicy oraz artyści” [Rayzacher 2011: 20]. 
Z modernistycznym osiedlem zrosły się biografie artystów z kręgu awan-
gardy: Karola Hillera, Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego oraz 
Mariana Minicha, dyrektora dzisiejszego Muzeum Sztuki w Łodzi.

Nie od dziś wiemy, że miejsca miewają rys palimpsestu3, którego kolejne 
warstwy albo harmonizują ze sobą, albo wchodzą w konflikt4. Dotyczy to 

 3 Anna Zalewska definiuje palimpsest jako „proces nakładania się kolejnych działań, któ-
rych pozostałości zostają w jego toku tylko częściowo zatarte bądź zmienione” [Zalewska 
2014: 318]. Tę definicję przyjmujemy w niniejszym artykule. 
 4 Przykładem konfliktu różnych pamięci czy tożsamości miejsca jest trudne dziedzictwo 
(ang. dissonant heritage, difficult heritage). Otwiera ono podziały społeczne [Macdonald 
2001: 1], jest przestrzenią niezgody w sprawie przeszłości [Dragićević-Šešić, Rogač-Mojato-
vić 2014: 11]. Niechciana przeszłość przekształca się w niechciane miejsce, a jeśli jego wy-
jątkowość podkreśla się, opierając się właśnie na trudnym dziedzictwie, negatywne kono-
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przede wszystkim miejsc, w których liczebnik „wiele” odnosi się do kate-
gorii kulturowych, takich jak opowieść, pamięć, tożsamość, dziedzictwo, 
tradycja. Osiedle Mireckiego według nas jest właśnie takim miejscem-pa-
limpsestem, którego dwiema najbardziej rzucającymi się w oczy warstwami 
są „tożsamość modernistyczna” i „tożsamość martyrologiczna”. Tragiczna 
biografia Karola Hillera [Gronczewska 2011: 7] pokazuje, że obie składają 
się na wspólne dziedzictwo tego miejsca. „Tożsamość modernistyczna” 
przyciąga na osiedle nowych mieszkańców, „tożsamość martyrologiczną” 
pielęgnują raczej tzw. starzy mieszkańcy, których rodzinne biografie zrosły 
się z osiedlem i korzeniami sięgają przedwojnia [zob. Latocha 2020].

Nasz artykuł koncentruje się przede wszystkim na tej części dziedzictwa 
osiedla Mireckiego, o którą troszczą się lokalni animatorzy, która stanowi 
ekspozycję osiedlowego „muzeum”, czyli Izby Pamięci.

Sam fakt, że miejsce to w ogóle egzystuje na mapie łódzkich instytucji 
kultury5, według nas, jest manifestacją silnej lokalnej „tożsamości marty-
rologicznej”. W czasie II wojny światowej osiedle Mireckiego było miejscem 
prześladowania i wysiedlenia ponad 4 tys. mieszkańców. Z 14 na 15 stycznia 
1940 r. rozpoczął się koszmar6, który Dorota Fornalska określa „nocą, która 
zmieniła wszystko” [Fornalska 2018: 97–110]. Po wojnie część mieszkań-
ców wróciła na osiedle. Wśród tych żyjących dzisiaj „na Montwille” — jak 
mówią mieszkańcy — są osoby pamiętające tę noc i spadkobiercy trudnej 
pamięci — ich dzieci i wnuki. Mieszkańcy pielęgnują to martyrologiczne 
dziedzictwo:

 — w czasie — podczas uroczystych rocznic styczniowej tragedii  
(mających kształt lokalnego świeckiego „święta”),

tacje zawłaszczają wyróżnienie [Battilani, Bernini, Mariotti 2018: 1420]. Tragiczna historia 
osiedla (wysiedlenie mieszkańców podczas II wojny światowej) i wynikająca z niej jego 
współczesna „martyrologiczna tożsamość” nie mają jednak wszystkich cech trudnego dzie-
dzictwa. Pamięć (o wysiedleniu mieszkańców, o Niemcach bałtyckich, których żyli na osie-
dlu w czasie wojny) nie otwiera wyraźnie podziałów społecznych, nie wchodzi w otwarty 
konflikt z „tożsamością awangardową”.
 5 Chodzi nam o sens potoczny tego pojęcia, nie o podmiot, którego działalność określa 
Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 6 „Ranek 15 stycznia 1940 roku zastał Osiedle opustoszałe, zastygłe w strachu nocy. Gdzie-
niegdzie błąkały się bezpańskie już psy. Jak czuli się ci, którzy zostali? Może towarzyszyło 
im uczucie ulgi, że to nie oni tym razem, a może lęku, że ich kolej też nadejdzie. Z pewnością 
obawiali się o los swoich znajomych, tak niedawno jeszcze razem rozmawiali, grali w bry-
dża, wymieniali się politycznymi nowinkami, wspólnie prowadzili dzieci do szkoły i przed-
szkola. Wielu z nich już w pierwszych dniach będzie starało się pomóc sąsiadom, dostarcza-
jąc do obozu żywność oraz ciepłe ubrania, kołdry i poduszki” [Fornalska 2018: 110].
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 — oraz w przestrzeni — gromadząc i eksponując w Izbie Pamięci (osie-
dlowej „świętej” przestrzeni) dokumenty, pamiątki i inne artefakty, 
które mają związek z nie zawsze „łatwą” przeszłością w wymiarze 
lokalnym. Miejsce to i przedmioty składające się na ekspozycję są 
głównym tematem naszego artykułu i rozmowy z Tadeuszem Krze-
mińskim.

„Muzeum” mieści się w drewnianym „zielonym baraku” (tak mieszkańcy 
osiedla z czułością nazywają to miejsce) po przedwojennej suszarni bieli-
zny przy ul. Perla 2, w sąsiedztwie starej gazowni. Jest reliktem osiedlowej 
zabytkowej infrastruktury publicznej; w krajobrazie osiedla zachował się 
tylko jeden taki barak, których pierwotnie było kilka. Parterowy drewniak 
dzisiaj jest siedzibą kilku instytucji: Rady Osiedla, Punktu Pracy Socjalnej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego „Polesie” troszczącego się o Izbę 
Pamięci, która powstała w 1987 r. „Zanim do tego doszło, społecznicy i histo-
rycy (jak pan Eligiusz Błaszczyk) gromadzili przez szereg lat, selekcjonowali 
i opisywali eksponaty” [Gicgier 1993: 13]. W 2000 r. miał miejsce remont, 
który nadał temu „muzeum” jego dzisiejszy kształt. Skromna (jeśli chodzi 
o ilość muzealiów) kolekcja składa się z takich eksponatów, jak zabytkowy 
bojler, przedwojenna pralka Miele, stara wyżymaczka, tary do prania, 
żelazka z duszą, stary zegar, waga kuchenna, drewniana stolnica, prawi-
dła do butów i inne przedmioty codziennego, prozaicznego zastosowania. 
Wzbogacają ją stare szyldy i tablice z nazwami ulic na beżowym tle oraz 
dokumenty ważne z perspektywy historii osiedla, segregatory z sylwetkami 
mieszkańców „Montwiłła”: więźniów obozów i żołnierzy II wojny świato-
wej, rewolucjonistów, działaczy PPS, pracowników samorządowych, ludzi 
nauki i kultury, w końcu — samych założycieli Izby Pamięci. Ciekawym 
eksponatem jest makieta osiedla. Na ścianach — galeria postaci z Józefem 
Montwiłłem-Mireckim na czele. W szklanych gablotach — kilkanaście 
egzemplarzy biuletynu „Polesie” oraz kilka książek o tematyce martyro-
logicznej, wojennej. Lecz w koncepcji tego miejsca nie o rzeczy chodzi 
tak naprawdę, ale o ideę. Izba Pamięci jest przestrzenią kolekcjonującą, 
skupiającą i pielęgnującą to, co José van Dijk określa jako zmediatyzowaną 
pamięć. „Przedmioty te zapośredniczają przywołanie nie tylko minionych 
rzeczy, ale także relacji między jednostkami i różnego rodzaju grupami” 
[van Dijck 2018: 127]. W tym sensie Izba Pamięci ma walor integracyjny 
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w skali osiedla. Społecznicy wspólnie troszczą się o tę zmediatyzowaną 
pamięć będącą częścią ich autobiograficznej i kulturowej tożsamości.

Mały „zielony barak” wygląda kuriozalnie na tle masywnych, kanciastych 
szarych bloków. Wejście do Izby Pamięci znajduje się z boku, w szczycie 
budynku, na wprost klatki schodowej bloku przy ul. Srebrzyńskiej 81. 
Gigantyczny skobel w drzwiach nie zaprasza do środka. Bardziej chroni 
dziedzictwo, niż je eksponuje, zamykając w dwóch pokojach eksponaty 
egzystujące niejako „dla siebie”. Poza ciszą i półmrokiem nikt ich nie pil-
nuje. „Muzeum” w suszarni bielizny nie jest miejską instytucją kultury, 
nie ma jej na mapie łódzkich muzeów, nie jest miejscem pracy kustosza 
muzealnego. Społeczni opiekunowie niby-muzeum otwierają je z konkret-
nych powodów, przy okazji osiedlowych „świąt” czy zebrań Rady Osiedla. 
Ma miejsce „rytuał” przekazania kluczy, zdjęcia skobla, odsłonięcia rolet. 
Pośród samotnych na co dzień i zakurzonych przedmiotów odbywają się 

„ryty” o charakterze obywatelskim i wspólnotowym. 
Trwa inwentaryzacja7 wystawy stałej Izby Pamięci, co pozornie wydaje 

się przedsięwzięciem banalnym. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że jest to 
pierwsza tego typu próba (katalog), rysem tego pomysłu, obok prostoty, jest 
również realizacja celu antropologii „naglącej” — wyczulonej na przemijalność 
świata. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego 
„Polesie”, które dba o Izbę Pamięci, wytraciło swoją energię, a jak stwierdza 
w rozmowie Tadeusz Krzemiński, nie za bardzo jest komu przekazać pa-
łeczkę. Warunki panujące w „zielonym baraku” (niska temperatura zimą, 
brak ogrzewania, wilgoć) nie sprzyjają rzeczom, jakie znajdują się w Izbie 
Pamięci. Co więcej, na początku ekspozycja powiększała się niejako sama, 
siłą rozpędu — w konsekwencji spontanicznych gestów mieszkańców, któ-
rzy wzbogacali Izbę Pamięci o przedmioty, które „odkrywali” w swoich 
piwnicach. Artefaktów nikt nie liczył, nikt ich nie opisywał — stąd pilna 
potrzeba dokumentacji, którą realizuje katalog. Dzisiaj mieszkańcy nie 
przynoszą eksponatów, wystawa nie rozwija się, jest stała (jeśli nawet nie 
martwa). Mieszkańcy osiedla Mireckiego mogliby przynieść do „muzeum” 
w suszarni bielizny cenne artefakty będące częścią trudnego dziedzictwa 
tego miejsca (np. porcelanowe talerze ze swastyką, których Niemcy nie 
zabrali ze sobą, uciekając stąd pod koniec II wojny światowej). Dlaczego 
tego nie robią? Nawet Tadeusz Krzemiński dla ślubnych obrączek swoich 
rodziców znalazł inne miejsce…

 7 Inwentaryzacja jest częścią koncepcji pracy licencjackiej Adama Białkowskiego. 
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Rozmowa8 z Tadeuszem Krzemińskim, lokalnym ekspertem w kwestii 
Izby Pamięci, posiada walor antropologii „naglącej”, która bada m.in. kul-
turę pamięciową, rekonstruując przeszłość na podstawie pamięci ostatnich 
świadków [Posern-Zieliński 1987: 34–35]. Postulat ten wynika z „naglącej 
potrzeby skoncentrowania się przede wszystkim na nich, zanim nie będzie 
za późno na dobycie jakichkolwiek informacji” [Posern-Zieliński 1987: 35].

*

Część II — rozmowa w mieszkaniu Tadeusza Krzemińskiego

ADAM BIAŁKOWSKI: Mieszka pan na osiedlu od urodzenia?
TADEUSZ KRZEMIŃSKI: Tak i to cały czas w tym samym mieszkaniu 

z przerwą na okres okupacji. 14 stycznia 1940 r. zostaliśmy stąd wyrzuceni, 
mama, ja i moja siostra. Ojca już nie było. Został aresztowany 9 listopada 
1939 r. Przez siedemdziesiąt lat nie wiedzieliśmy w ogóle, co się z ojcem sta-
ło, ale to jest inna ważna dla mnie historia, ale nie o Izbie Pamięci, o której 
mieliśmy rozmawiać. 

AB: Izba Pamięci jest miejscem, gdzie kultywuje się pamięć, więc 
historia pana rodziny i historia Izby są ze sobą połączone. Jakie były 
okoliczności powstania Izby?

TK: W historii tego miejsca są dwa etapy. Najpierw została zorganizo-
wana Izba w takim prymitywnym wydaniu, później zaczęła podupadać. 
Problemy finansowe, mała aktywność. Później przychodziła młodzież 
i grając w ping-ponga, zniszczyła ją, w końcu została zamknięta. Ale ją 
wskrzesiliśmy. Miałem w tym swój bezpośredni udział. Urząd Miasta Łodzi 
z powrotem przekazał nam klucze. Z administracji przeprowadziliśmy re-
mont za własne pieniądze nawet, odnowiliśmy ekspozycję i to jest ten drugi 
etap życia Izby. Jeśli zaś chodzi o ten pierwszy etap, to ja znam szczegóły, 
ponieważ do mnie się zwrócił pan Pietrzyk, ojciec Jarosława Pietrzyka9, 
prezydenta miasta. Ojciec pana prezydenta, bardzo solidny, porządny 
człowiek, prawnik, mieszkał na naszym osiedlu i chciał jakoś podnieść 
rangę tego miejsca. Wspólnie z takim małżeństwem, zresztą zawsze z na-
zwiskami miałem problem, założyli tę Izbę. Pan Pietrzyk poprosił mnie, 
żebym zrobił trochę reprodukcji zdjęć różnych osób, które mieszkały na 

 8 Nie jest to surowa transkrypcja rozmowy, a jej postać informacyjna (liczne skróty, korekty).
 9 Jarosław Kazimierz Pietrzyk — prezydent miasta Łodzi w latach 1985–1989.
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osiedlu. Zrobiłem. Oni powiesili je na ścianie, zaprosili prezydenta, żeby 
zobaczył, że jest Izba Pamięci. Taki był początek.

AB: I pan ma swój udział w tym początku…
TK: Raczej tak „z boku”, nie włączając się za bardzo w ten pierwszy etap. 

Tylko że pan Pietrzyk wiedział, że ja się pasjonuję fotografią, więc zwrócił 
się do mnie o pomoc przy tej galerii.

AB: Kto w takim razie założył Izbę, oprócz pana Pietrzyka?
TK: Izbę założyły trzy osoby, pan Franciszek Pietrzyk i, przypomniałem 

sobie, pan Tadeusz Boniecki z żoną i pan Eligiusz Błaszczyk. Oni tak na-
prawdę założyli to miejsce. Wszyscy, niestety, nie żyją.

AB: Na szczęście mam okazję z panem porozmawiać. Nikt inny nie 
przedstawi okoliczności powstania Izby tak jak pan, ponieważ pan był 
najbliżej tych ludzi, którym zawdzięczamy to miejsce.

TK: To prawda, chociaż nie założyłem Izby, to ją wywalczyłem po tym 
okresie zamknięcia. Odzyskanie Izby miało miejsce w dniu 8 czerwca 
2006 r. Po trwających pół roku działaniach i negocjacjach podpisaliśmy 
w Urzędzie Miasta Łodzi umowę użyczenia lokalu dla stowarzyszenia bez 
opłat, bo mieliśmy Izbę do własnej dyspozycji, ale mieliśmy ponad 200 zł 
czynszu. Teraz mamy tylko symboliczne 5 zł, ale była ostra walka. Zało-
żyłem Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego 
„Polesie”. To była moja inicjatywa. A klucze to dostaliśmy w połowie 2005 r. 
z administracji po rezygnacji prezesa stowarzyszenia, który powiedział: 

„Panie Tadeuszu, co pan zrobił? Dwieście złotych mamy płacić czynszu, a my 
nie mamy pieniędzy”, a ja zaryzykowałem i wyszło dobrze. Klucze mieli-
śmy, ale groziło zamknięcie Izby, bo zalegaliśmy z czynszem. Na szczęście 
miasto umorzyło zaległości. Trzydzieści lat byłem w Radzie Osiedla, nawet 
jej przewodniczyłem, ale z tymi miejskimi organami osiedlowymi jest tak, 
że są takie płynne, raz są, miasto niby ich potrzebuje, ale działają tak, jakby 
ich nie było. Jeszcze będąc w Radzie Osiedla, wpadłem na pomysł, żeby 
stworzyć stowarzyszenie, które będzie nasze, ale przydałby nam się jakiś 
lokal. I żeby utrzymać te Izbę, powołaliśmy do życia stowarzyszenie. I to 
się wszystko ze sobą łączy, ponieważ w tym miejscu działa i Rada Osiedla, 
i nasze stowarzyszenie, no i Izba Pamięci. Stowarzyszenie działa tak, że 
organizuje różne spotkania, na które zaprasza mieszkańców. Jakieś pre-
zentacje, ściągamy tutaj podróżników, ludzi, którzy mają prelekcje z dzie-
dziny historii, a w międzyczasie przychodzi młodzież ze szkoły pooglądać 
i posłuchać trochę tej historii. Przychodzą i wycieczki, które interesują 
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się naszym osiedlem. Goszczeni są w Izbie Pamięci, częstujemy gorącymi 
napojami. Oglądają to, co jest. W tej chwili jest nowa Rada Osiedla, dałem 
młodzieży możliwość działania w Izbie i oni bardzo intensywnie pracują, 
do tego stopnia, że ja muszę się o klucze prosić. Nie podoba mi się trochę, 
że młodzi inaczej podchodzą do eksponatów. Kiedyś to była prawdziwa, 
elegancka ekspozycja muzealna, a nie magazynek. Ale to szybko można 
naprawić.

AB: To stary, zabytkowy drewniany budynek, który nie powstał jako 
siedziba dla instytucji kultury, tym bardziej dla muzeum. Jak w związku 
z tym się pracuje i eksponuje muzealia w suszarni bielizny?

TK: Izba Pamięci zimą nie działa, ponieważ nie ma centralnego ogrze-
wania. Jest piec węglowy. Dzień albo dwa przed spotkaniem palę w nim, 
żeby było 15–16 stopni, więc i tak siedzimy w kurtkach.

AB: Czy dobrze rozumiem, że Izba, chociaż jest takim minimuzeum, 
to realizuje głównie cele integracyjne? 

TK: Bardzo dobrze pan to rozumie. Izba to nam służy jako takie spoidło, 
proszę pana, do integracji. Jako mieszkańcy założyliśmy stowarzyszenie, 
żeby mieć pieczątkę, która wiele załatwia w mieście. Izba jest bardzo waż-
na, ale jej działalność muzealna jest, niestety, słaba. Dlaczego? Bo nie ma 
kustosza, który mógłby się nią merytorycznie zająć, dbałby o ekspozycję. 
Ja bym chciał, żeby Izba się rozwinęła, ale sam już nie daję rady, powoli się 
wycofuję. W moim wieku chciałbym mieć czas dla siebie i dla fotografii. 

AB: Jak wyobraża sobie pan to miejsce za pięć lat?
TK: Właśnie szukam kogoś, kto wziąłby odpowiedzialność za Izbę, za 

eksponaty. Chciałbym, żeby ktoś to po mnie przejął, bo ja poświęciłem 
temu miejscu bardzo dużo czasu. Mam segregator z wycinkami z łódz-
kich gazet, z artykułami o naszym osiedlu w układzie chronologicznym. 
Chciałbym go przekazać komuś, kto po prostu tego nie wyrzuci na śmietnik. 
Drugi segregator dotyczy ofiar na Brusie10, gdzie między innymi zostały 
znalezione szczątki mojego ojca dzięki obrączce. Artykuły w prasie mó-
wiły o połączeniu się dwóch obrączek, bo ja miałem mamy obrączkę. Sie-
demdziesiąt lat one nie miały jakby, metafizycznie rzecz biorąc, kontaktu 
ze sobą. Mam biuletyny osiedlowe. To wszystko trzeba opracować i umieścić 
w Izbie, gdzie są książki poświęcone historii osiedla i kopie dokumentów 
z archiwum. Koleżanki cały tydzień siedziały w archiwum i je kserowały. 

 10 Brus to dzielnica Łodzi leżąca w zachodniej części miasta. Znajduje się w niej stary poli-
gon wojskowy — miejsce pochówku ofiar totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu.
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Są również biogramy mieszkańców, czyli nie tyle rzeczy, ile dokumenty 
przede wszystkim. Myślę, że to one stanowią o wartości Izby. Jak ja sobie 
wyobrażam to miejsce za pięć lat? Niech ktoś weźmie to wszystko, zadba, 
poukłada i zajmie się zbieraniem rzeczy, które są po piwnicach, ogłosi 
zbiórkę i tak rozwinie Izbę. 

AB: I nikt nie chce tego przejąć?
TK: Wie pan, to się zbliża, ja mam osiemdziesiąt dwa lata, więc nie po-

ciągnę za długo, niestety. I chciałbym, żeby ktoś to wziął, ktoś odpowie-
dzialny, ale czy tak się stanie? Nie wiem. Miasto cały czas kontroluje Izbę. 
Jeśli urzędnicy zobaczą, że to jest magazynek, a nie ekspozycja muzealna, 
to się skończy. A więc boję się o przyszłość tego miejsca. Proszę pana, Izba 
została powierzona mnie. Historia mojej rodziny jest częścią historii osiedla 
i dlatego nie chciałbym, żeby coś złego stało się z Izbą.

Część II — kontynuacja rozmowy w Izbie Pamięci Osiedla  
im. J. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi

TK: Tak to wygląda, są dwa pokoje i zaplecze. Jesteśmy w sali ogólnej, 
gdzie nie ma eksponatów, jest tylko ścienna galeria postaci i reprodukcje 
archiwalnych zdjęć z osiedla i obozu przy ulicy Łąkowej z okresu II wojny 
światowej, gdzie w styczniu 1940 r. znaleźliśmy się po wysiedleniu z na-
szych mieszkań. Tutaj się spotykamy, są stoły, krzesła. W drugim etapie 
życia Izby tak to urządziliśmy. To jest najważniejsza część Izby, bo to jest 
pamięć. Dlatego Izba Pamięci to jest właśnie tutaj, a w drugim pokoju jest 
takie małe muzeum…

AB: A co znajduje się w tym minimuzeum?
TK: Mamy przedmioty, których używaliśmy na co dzień na samym po-

czątku naszego życia na osiedlu. Tak wyglądała łazienka. Tutaj piec ła-
zienkowy, który ściągnęliśmy z piwnicy. Wanny były w mieszkaniach, 
ale tutaj się paliło w piecu, musieliśmy węgiel stale dorzucać, no i jak się 
woda nagrzała, to leciała przez prysznic. Jest i węglareczka od mojej babci. 
Urządzenia stolarskie, narzędzia. Ja tego miałem sporo, bo u mnie stolarz 
w czasach okupacji mieszkał, więc tam było sporo po nim rzeczy. Różnego 
typu plakaty. Wielu rzeczy nie ma w ekspozycji, są na zapleczu, głównie 
dokumenty. A to jest makieta osiedla autorstwa Jerzego Miki. Jest sporo 
rzeczy, na przykład takie wyżymaczki, których dzisiaj nie ma w zasto-
sowaniu, a to są nasze po prostu sprzęty, z którymi żyliśmy. Na tej tarce, 
pamiętam, moja mama prała. 
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AB: Jest katalog tych eksponatów?
TK: Nie ma. Katalog to byłoby naprawdę coś!
AB: Chciałby pan, żeby to miejsce stało się prawdziwym muzeum?
TK: Tak! Magazynek to nie jest dobry kierunek rozwoju. 
AB: Jak rzeczy trafiają tutaj?
TK: Jedne przynoszą sami mieszkańcy, drugie przynosimy my z piwnic 

z całego osiedla.
AB: Ten bojler?
TK: Pomalowaliśmy go, bo on był taki zardzewiały. Wyczyściliśmy go 

i postawiliśmy tutaj. Stał w piwnicy i się marnował, a teraz ludzie przycho-
dzą i zachwycają się nim. Każdy ma dodatkową własną historię na temat 
przedmiotów. Między innymi ja wspominam, jak moja mama się pyta: „No 
to co? Jutro robimy kąpiel? Dobra, no to przynieś więcej węgla!” Poleciałem 
po węgiel do piwnicy, przyniosłem właśnie w kubełeczku. Stał ten węgiel, 
dobra, napaliłem, no i siedzieliśmy w pokoju, graliśmy w warcaby albo 
czytaliśmy. Mama krzyczy: „Idź, zobacz, czy już gotowa kąpiel jest!” No to 
ja poszedłem do łazienki i tak…[Tadeusz Krzemiński, przykładając dłoń 
do bojlera, demonstruje, jak sprawdzało się, czy woda się nagrzała.] Jak 
dojechało do tego miejsca, to krzyknąłem: „Mama! Jedna kąpiel już jest!” 
Mama na to: „No to ty się kąpiesz pierwszy.” No to ja leciałem się kąpać. 
W międzyczasie, jak dojechało dalej, mama kazała spuścić wodę i kąpała 
się Hania, a ona po Hani. Ale z jednego kotła były dwie kąpiele. Tak to 
wyglądało. Pamiętam, jak leciałem do łazienki i sprawdzałem ten bojler, 
czy woda się nagrzała. 

AB: Może by tak ożywić eksponaty takimi historiami jak ta?
TK: Może tak, ale nie było głowy, żeby to zrobić. Jest bojler i tyle. A to cały 

wieczór był poświęcony kąpieli. Uciecha niesamowita. Napuszczało się wody 
do wanny, bardzo delikatnie, żeby nie za dużo, żeby oszczędnie było. I te 
kureczki! Wajchę się przesuwało, gałeczki, C jak ciepła, Z jak zimna. A to 
z kolei jest przedmiot, który znalazłem na ulicy, to taka tablica geodety 
jest. A to, niby nic, szyld, ale przez długie lata u nas mieszkała pani doktor 
Cielińska i ona miała pod opieką wszystkie dzieci z osiedla.

AB: Znała wszystkie dzieci na osiedlu?
TK: No tak! Ona wychodziła i pytała: „No i jak się czujesz?”, „A tobie 

przeszło?” U nas wszyscy się znali. W Urzędzie Miasta Łodzi była opinia, 
że u nas to jak miasto w mieście. Mam nadzieję, że młodzi przejmą to 
dziedzictwo z odpowiedzialnością. Jest nowa Rada Osiedla, ludzie właśnie 
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młodzi, inteligentni. Osiedle jest dla nich priorytetem. Liczę na nich i życzę, 
żeby nie zrobili z Izby magazynku.
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Musem in a Linen Drying Room.  
About the Józef Montwiłł-Mirecki Memorial Chamber in Łódź

The article is devoted to the mini museum housed in the historic “green barrack,” a con-
verted linen drying room, situated in the modernist Józef Montwiłł- Mirecki dictrict in Łódź 
built in the interwar period. The Memorial Chamber — this is the name of the institution — 
does not exist on the map of municipal cultural institutions. It operates on the outskirts 
of urban cultural life, but is a symbolic center of the district, materializes the “mediated 
memory” (van Dijk) and the autobiographical and cultural identity of the local community. 
The conversation with Tadeusz Krzemiński, one of the last living creators of the Chamber, 
is about the beginning of the Memorial Chamber, about the people integrating in it, about 
the museum exhibits and about the mundane problems of existence in this place.

Key words: museum, mediated memory, Józef Montwiłł-Mirecki District in Łódź, local 
community
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Między akademią a życiem: wiedza naukowa 
i potoczna w perspektywie doświadczenia 

osobistego i zawodowego etnografa

Wiedza akademicka, którą posiadamy i wciąż poszerzamy, uprawiając antro-
pologiczną profesję, jest podstawowym narzędziem operacyjnym etnologa. 
To dzięki niej zgłębiamy otaczającą nas „rzeczywistość”1, poznajemy świat 
przedmiotów i ludzkich spraw — badamy kulturę. Wykorzystując uczoną 
nomenklaturę, stosując język naukowego opisu, analizujemy, diagnozujemy 
i wychwytujemy „konkrety” z plątaniny zjawisk, faktów i znaczeń. Obiek-
tywni lub zakotwiczeni we własnym „ja” przyglądamy się innym i samym 
sobie, rozpoznajemy „swoich” i „obcych”. Ufni w wyniesioną z uczelni wie-
dzę wkraczamy na terytoria wydeptane przez poprzedników lub na lądy 
mniej znane, licząc na odkrycie tego co do odkrycia pozostało. 

Postmodernistyczna antropologia rewidując kanony pozytywistycznej 
etnografii, już od dłuższego czasu zwraca uwagę na badającego, spogląda 
mu głęboko w oczy i zadaje trudne pytania [Robotycki 1992: 104–109]. 
Mając świadomość ich powtarzalności (natarczywości?) zastanówmy się 
jednak, co rządzi naszymi poczynaniami w terenie, w gabinecie, w ma-
gazynie i podczas realizacji muzealnych ekspozycji? Czy kierujemy się tu 
jedynie sztuką akademicką, czy sięgamy także do wiedzy potocznej spoza 
uczonego kanonu? Zakładając, że tak właśnie niekiedy czynimy, spytajmy 

 1 Zgodnie z tendencjami postmodernistycznej antropologii, podważającej znaczenie nie-
mal bezdyskusyjnych w epoce modernizmu kategorii (np. „rzeczywistość”, „prawda”, „obiek-
tywizm”), zapisuję je w cudzysłowie. 
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o jaką przestrzeń wiedzy tu chodzi, gdzie ona była nam zaszczepiona, 
w jakich pokładach naszego „ja” znalazła schronienie? Gdzie krzyżują się 
bądź rozmijają ścieżki osobistego (potocznego, „ludowego”) doświadczenia 
i poznania z drogami wiedzy i poznania akademickiego? W jakim zakre-
sie czerpiemy z tych dwóch zasobów, kiedy w naszej etnologicznej praxis 
dochodzi do głosu jedno, a kiedy drugie? Mając w pamięci głos Czesława 
Robotyckiego przestrzegającego nas przed powielaniem starych teorii, 
referowaniem wielokrotnie wybrzmiałych myśli i popadaniem w banał 
[Robotycki 1995: 84], spróbujmy jednak znaleźć odpowiedź, choćby tylko 
na niektóre z postawionych tu pytań.

Wywołane przeze mnie kwestie z pewnością zasługują na głębszą ana-
lizę, ale tym razem, choćby ze względu na ograniczoną objętość artyku-
łu, wiele z nich pozostawiam w formie przyczynkarskiej. Odnosząc się 
do własnych wspomnień i obserwacji sprzed akademickich lat, pragnę 
podeprzeć naczelną tezę mojego artykułu, że granica między wiedzą na-
ukową a potoczną jest trudna do wytyczenia, a zakresy penetrowanych 
przez nie tematów i doświadczeń w wielu miejscach pokrywają się. Ten 
sposób analizy uwzględniający osobiste odniesienie autora nawiązuje do 
nurtu autoetnografii, który koncentruje się na ewokatywnym programie 
pielęgnowania żywego doświadczenia oraz na specjalnej roli badacza 
w procesie poznawczym [Kacperczyk 2014: 34–36]. Osobiste eksperiencje, 
pamięć, emocje, introspekcja autorska, to również przestrzeń badawcza 
mikrohistorii utożsamiana z antropologią personalną, zwracającą uwagę 
na zanurzonego w codziennej rzeczywistości człowieka (autora, badacza), 
czerpiącego z niej tzw. wiedzę życiową [Domańska 1996: 113–115; Kaniow-
ska 1999: 67–70, 144–145].

Konsekwencją przyjętej tu perspektywy jest styl narracji prowadzonej 
w duchu postmodernistycznej opowieści, gdzie formuła naukowa przeplata 
się z literacką, a więc bardziej osobistą (potoczną), waloryzującą swobod-
ną grę skojarzeń, fragmentaryczność wspomnień i sensytywizm doznań 
[Kaniowska 1999: 122–123, 143–144, 156, 162–166]. Warto przy okazji dodać, 
że postawa mieszania gatunków i strategii fabularnych, obecna w pisar-
stwie antropologicznym już od dawna, została uznana za pomocną czy 
wręcz konieczną w wyjaśnianiu złożonej problematyki jaką podejmuje 
antropolog [Kaniowska 1999: 130]. 

Rozważania skoncentrowane na dychotomii nauka/naukowość versus 
doświadczenie/potoczność nawiązują też do krytycznego nurtu badawczego 
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zwanego antropologią antropologii [Kaniowska 1999: 139]. Stąd na końcu 
mego artykułu refleksję swą prowadzę również i w tym kierunku. 

Źródła wiedzy i procesy poznawcze to tematy, które zgłębiali już filozofo-
wie starożytności, a po nich kolejne pokolenia epistemologów: Kartezjusz, 
Leibnitz, Kant, Husserl, Ingarden, Foucault, Hacking. Problematyka z za-
kresu teorii poznania zajmuje dziś także antropologów kultury. Wystarczy 
tu przywołać, jakże często obecne we współczesnej literaturze antropolo-
gicznej, rozważania Clifforda Geertza. Wprowadził on swego czasu naszą 
dyscyplinę na nieeksploatowane wcześniej zbyt często pole badawcze, 
jakim jest wiedza naukowa, a szczególnie jej miejsce i rola w kulturze, 
rozpatrywana w opozycji do wiedzy potocznej. Podkreślmy, że Geertz 
tę drugą zaliczył do osobnej sfery rzeczywistości złożonej z interpretacji 
danych wynikających z doświadczenia. Nie są to treści przyjmowane 
spontanicznie ani czysty odruch czy „bez-myślenie”, ale ich strukturze 
brakuje, charakterystycznego dla sfery nauki, porządku (systematyki) 
[Geertz 2005: 81–85]. 

Interpretację kultury Gertza, od dawna zaaplikowaną w szeroko pojętym 
plemieniu antropologów znad Wisły [Buchowski 1995: 43–55], wykorzy-
stuje się często i z niemałym powodzeniem2. Dariusz Czaja, konfrontujący 
potoczny styl myślenia ze scjentystycznym postrzeganiem świata, wiedzę 
potoczną w wykładni amerykańskiego antropologa rozumie jako odpowiedź 
na życiowe potrzeby, zarówno o charakterze podstawowym co bardziej 
intelektualnym i uznaje za sferę myślowego oswajania rzeczywistości. 
Podobieństwa kategorii myślenia potocznego zestawia z wykładnią mitu 
i mitologii Rolanda Barthesa. Twierdzi, że mit „okazuje się […] innym 
imieniem potoczności” [Czaja 2005: 171–172]. 

Koresponduje to z wcześniejszymi wywodami Teresy Hołówki. Świadomość 
potoczną definiuje ona jako „zdolność ludzkiego umysłu […] do rozpozna-
nia i formowania pewnych elementarnych prawd. O jej funkcjonowaniu 
świadczy fakt, że istnieją przeświadczenia, których nie trzeba uzasadniać, 
ponieważ są «powszechnie uznane» i «oczywiste dla wszystkich»” [Hołówka 
1986: 15]. Myślenie potoczne to myślenie zdroworozsądkowe wynikające 
z „potrzeby porządkowania świata w warunkach, gdy trzeba to robić, 
a odwołanie do nauki jest zbyt trudne” [Czerwiński 1986: 6]. 

 2 Jednym z ostatnich przykładów zastosowania jej w badaniach nad polską historiografią 
może być praca Wojciecha Piaska [Piasek 2017]. 
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Kategoria potoczności może też się kojarzyć z kulturą popularną, ko-
lejnym aspektem pozaakademickiej rzeczywistości, która najbliższa jest 

„[…] naszym najbardziej prozaicznym zajęciom” [Krajewski 2005: 31]. Ro-
zumieniu kultury popularnej towarzyszą z kolei relacje z kulturą ludową, 
czy lepiej z kulturą typu ludowego, bo ta pierwsza stała się przecież już 
historią [Burszta 1985: 331–332; Robotycki 1992: 13, 17, 25; Barański 2010: 
155]. W tym kontekście nie należy zapominać o antropologii codzienności, 
wychwytującej wszelkie potoczne, nieracjonalne i mityczne zachowania, 
jakie obserwujemy w naszym powszednim życiu [Sulima 2000]. 

Warto jeszcze wspomnieć o koncepcji Anny Pałubickiej rozpatrującej 
dychotomię myślenia spontaniczno-praktycznego (poręcznościowego) 
i metafizyczno-teoretycznego (pojęciowego). Myślenie praktyczne uznaje 
ona za pierwotne, upatrując jego genezy w żywiołowych interakcjach 
społecznych. Nie jest to myślenie abstrakcyjne, a bardziej „narzędziowe”, 
skierowane na pożytek „radzącego sobie ze światem” człowieka. Łączy 
się z uprzedmiotowionym wyobrażeniem świata, charakterystycznym 
głównie dla kultur niepiśmiennych, ale wciąż obecnym w naszej kulturze. 
Owo wyobrażenie, myślenie i działanie (praktyczne/potoczne) to funkcje 
wyuczone i przekazywane w procesie pierwotnej socjalizacji [Pałubicka 
2006: 12, 46–47, 49].

Podążając za wykładnią Geertza wiedzę potoczną uznać więc można za 
sprawność szczególnego rodzaju, wcale nie gorszą ani bardziej prymitywną 
od wiedzy naukowej, choć z nią nieporównywalną [Czaja 2005: 172]. To sposób 
reagowania na rzeczywistość adekwatny do życiowych potrzeb oparty na 
naturalności, oczywistości i praktyczności (użyteczności), a jednocześnie 
na niemetodyczności oraz „nieprzeźroczystości” [Geertz 2005: 91–98].

Zakładając, że człowiek współczesny „[…] zdolny jest do uczestnictwa 
w kulturze nawykowo albo/i teoretycznie” [Piasek 2011: 61], że w jego my-
śleniu i działaniu funkcjonują te dwie, równoległe strategie pojmowania 
i zawłaszczania świata, trudno twierdzić, że ktokolwiek z takiego schematu 
może być wyłączony. Dotyczy to również „zainfekowanego” akademicką 
teorią etnologa, wkraczającego w progi uczelni z bagażem owej bezreflek-
syjnej wiedzy i osobistych doświadczeń „oddolnych”, które potem, jako 
wykształcony antropolog, obserwuje (raczej postrzega niż widzi) u ba-
danych [Geertz 2005: 66], a następnie przekłada na język akademickiego 
dyskursu [Brocki 2012: 47–48]. 
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Skoro dotknęliśmy tego ważnego momentu przejścia związanego z na-
byciem praw absolwenta do zawodowej aktywności, warto przywołać 
znamienny dla naszej dyscypliny okres paradygmatycznego przełomu, 
jaki nastąpił w Polsce pod koniec ubiegłego stulecia [Posern-Zieliński 
1995: 22–27]. Interesująca i kłopotliwa zarazem wydaje się sytuacja stu-
denta wykształconego w duchu schyłkowej, ale niemal obowiązującej do 
lat 80., pozytywistycznej etnografii, którego praca zaczęła się już w innej 
rzeczywistości. Przyjęcie nowej, określonej w perspektywie antropolo-
gii postmodernistycznej formuły metodologicznej wymagało przecież 
przyswojenia, jakże różnych od obowiązujących wcześniej dyspozycji 
[Brzeziński 2013: 177]. 

O ile etnologia akademicka dość szybko wpasowała się w ramy pono-
woczesnego paradygmatu, za którego atrybut uznać można m.in. różnej 
maści relatywizm (nie wszędzie dobrze przyjęty [Bronk 1996: 89; Gellner 
1997: 37, 73–74, 124])3, to muzealnictwo potrzebowało dłuższego czasu na 
taką transformację. Zakorzenionemu w świecie przedmiotów muzealni-
kowi pozytywistyczny materializm nie doskwierał zresztą tak bardzo, 
bo w pracy z obiektami nie sposób mówić o jego absolutnym porzuceniu. 
Nieobecne dotychczas tematy badawcze, inne perspektywy i nowatorskie 
ujęcia wkroczyły także do muzeum, choć tempo i zasięg tej ofensywy nie 
dorównywały akademickiej wrażliwości 

Zwróćmy jednak uwagę na współczesnego etnologa, nie tylko jako człon-
ka subkultury naukowej, ale jako zanurzonego w życiu społeczeństwa i w 
kulturze globalnej obywatela. To szerokie, pozaakademickie otoczenie 
charakteryzuje się przerostem różnorako uporządkowanych informacji, 
utrudniającym czy wręcz uniemożliwiającym ich przyswojenie. Niespo-
tykana jak dotąd nadpodaż modeli, prądów, opcji, paradygmatów i mód, 
zabarwiona ideowym liberalizmem i relatywizmem nie daje poczucia 
oświecenia, a skutkuje poznawczą dezorientacją [Jastrzębski 2017: 11–13]. 
Trudność odnalezienia się w lawinie znaczeń i faktów paradoksalnie re-
dukuje nas niemal do poziomu człowieka niepiśmiennego. Patrzymy na 
świat i uzmysławiamy sobie, że w istocie nic pewnego nie możemy o nim 
powiedzieć, a w najlepszym razie filozoficznie konstatujemy: „wiem, że 
nic nie wiem”. Tego rodzaju intelektualny dyskomfort będący skutkiem 
oddziaływania „postfilozoficznego” libertynizmu [Kubina 1998: 19–20], 
który dotknął także naszą dyscyplinę, często rodzi potrzebę poszukiwania 

 3 Chodzi tu zwłaszcza o relatywizm epistemologiczny i etyczny.
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czegoś niepodważalnego, stałego. Mniej bądź bardziej świadomie otwie-
ramy się więc na wynikającą z naszego doświadczenia wiedzę potoczną, 
zdroworozsądkową. Prawdopodobnie nie jest to reakcja charakterystyczna 
wyłącznie dla „trudnych czasów” (po)ponowoczesności, a raczej wpisane 
w ludzką naturę działanie.

O czerpaniu z tych pokładów, także przez reprezentantów nauki, i to 
bez względu na stan ich emocjonalno-intelektualnej równowagi (pewno 
jakoś zależnej od obowiązującego paradygmatu metodologicznego) czy 
chęć wyjścia z egzystencjalnego stresu, mogą świadczyć „wyznania” nie-
których antropologów:

Jestem Słowianinem, urodzonym i wychowanym w najbardziej ar-
chaicznych i pierwotnych rejonach Europy. Mam więc wrodzoną 
znajomość moich stron rodzinnych. Mam, co więcej, osobiste doświad-
czenie obcowania z moimi chłopskimi ziomkami — doświadczenie, 
które zdobyłem nie tylko dzięki etnologicznym badaniom terenowym 
w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w krajach bałkańskich, lecz przede 
wszystkim dzięki bliskim przyjaźniom z wieloma mieszkańcami 
tych krajów.

O ile pamiętam, to nawet byłem piastowany przez wieśniaczkę z Bia-
łorusi, kraju słynącego w literaturze etnograficznej ze swoich prze-
sądów, pierwotnych wierzeń, starodawnych obrzędów… [Obrębski 
2005].

Do swych pozaakademickich doświadczeń i refleksji odwoływał się 
także Alfred Louis Kroeber:

[…] już wcześnie, prawie jako chłopiec, odczuwałem intuicyjnie, że 
wszelkie poszukiwanie początków jest próżne, i że proste, rzekomo 
specyficzne przyczyny zjawisk kulturowych i historycznych, czy to 
konkretne, czy ogólne […], są fałszywe. Do dziś jestem pewien tych 
dwóch rzeczy [Kroeber 2007: 287].

Te dwie wypowiedzi działających w ubiegłym stuleciu badaczy oparte 
zostały o przemyślenia odnoszące się do wiedzy niepodręcznikowej, po-
chodzącej z subiektywnego doświadczenia, rzeczywistości doznanej przez 
nich osobiście [Kloch 2014: 8–9]. Ważne przy tym, że były one nie tylko 
wykorzystane w pracy obu uczonych, ale też rozwinięte i pozytywnie 
zweryfikowane. Zakładam, że wielu z nas, zagłębiając się w swój przeda-
kademicki żywot, mogłoby podobne przykłady znaleźć. Zanim przejdę do 
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rozwinięcia tych kwestii uruchamiając własną pamięć, chcę wskazać na 
jeszcze jeden istotny problem.

Chodzi o zjawisko przepływu idei, które jako apokryfy — ludowe mądro-
ści, estetyczne wzorce, moralne zasady — w pewnym momencie wchodzą 
do kanonu kultury [Eichstead, Piątkowski 2003]. Badacze sięgający do 
historii antycznej Grecji twierdzą, że wiele z tego, o czym powiedzieli 
filozofowie Hellady, a co powtórzyli ich nowożytni następcy (również 
antropologowie)4, wcześniej wybrzmiało w strofach poetów, obficie czer-
piących z pieśni ludu. Tak jest choćby z poezją Mimnermosa z Kolofonu, 
w twórczości którego odnajdujemy wywodzącą się z kultury biesiadnej 
wykładnię hedonizmu, dwa wieki później (IV w. p.n.e.) sformułowaną 
w filozofii Arystypa z Cyreny [Kumaniecki 1988: 95]. Bliższym przykładem 
sięgania do „korzennej” wiedzy mogą być zalecenia Adama Gostomskiego, 
autora pierwszego w Polsce podręcznika agrarnego. Mówi on, że w sprawie 
uprawy roli warto też „radzić się kmiotków” [Gostomski 1951]5. Podobnych 
przykładów uprawomocnienia gminnych treści wśród „encyklopedystów” 
jest naprawdę bez liku6.

Stąd różnego rodzaju ludowe wizje świata odzwierciedlone choćby w przy-
słowiach, traktowane są jako przejaw „zdrowego rozsądku”, swoistej „na-
uki” czy opinii ludu na temat „tego co jest”, „co widać”. Inna sprawa, że jest 
to wizja eklektyczna, sprzeczna, zabarwiona przesądami lub niezgodna 
z logiką (Hołówka 1986: 133–135). Pamiętajmy też o dwóch kierunkach 
przepływu idei (wiedzy), które z „pańskiego stołu” trafiają „pod strzechę”, 
by niekiedy powrócić do „salonu” w formie przeinaczonej, wyrażonej 
we właściwej sobie „gramatyce kulturowej”7. Dlatego wiele z nich należy 
traktować jako efekt swoistej percepcji ludu, dopasowania obcych wzorów 
do własnych możliwości i potrzeb, ale też jako wynik niezrozumienia ich 

„oryginalnego” (elitarnego) sensu8. 

 4 O filozofii, jako podglebiu antropologii, mówi m.in. Katarzyna Kaniowska [Kaniowska 
1995: 62].
 5 Pierwsze wydanie 1588 r.
 6 Najwięcej jednak można ich znaleźć w różnych dziedzinach sztuki (malarstwo, muzyka, 
literatura).
 7 Termin „gramatyka kulturowa” to metawzór kultury (metaporządek) konstruujący 
przekonania jej uczestników i możliwości poznawania świata, którego obraz tworzą we-
dług matryc-wzorów [Pałubicka 2013: 14, 20]. 
 8 Mechanizm recepcji i przetwarzania treści elitarnych przez grupy „kulturowo upośle-
dzone” to zjawisko uniwersalne. Jego przykładem jest choćby modyfikacja obecnych w kul-
turze popularnej motywów „kultury wysokiej”, jakiej dokonują „masy konsumenckie” [Ba-
rański 2010: 143–148]. 
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Podsumowując dotychczasowe wywody, można powiedzieć, że wiedza 
potoczna, jako konstrukt myślenia spontaniczno-praktycznego9, to pewien 
bagaż operacyjnych możliwości nabywanych drogą enkulturacji i bez-
pośrednich doświadczeń. Umiejętności te, zwłaszcza na podstawowym 
poziomie „radzenia sobie ze światem”, wykorzystywane są niemal bez-
refleksyjnie i nawykowo. Wiedza potoczna kształtuje również pospolite 
wyobrażenia i sądy, ale jest niezależna od wiedzy naukowej, która wymaga 
uruchomienia myślenia metafizyczno-teoretycznego, opierającego się na 
bardziej abstrakcyjnych operacjach [Pałubicka 2006: 14, 45–46; Piasek 
2011: 59–61]. Biorąc to pod uwagę wiedzę potoczną można ulokować nie 
tylko w historycznym konstrukcie pradziejów czy tradycyjnej kultury 
ludowej, ale też w szeroko pojętej kulturze życia codziennego o cechach 
kultury ludowej. Mam tu na myśli, najogólniej rzecz ujmując, przestrzeń 
współczesnej kultury popularnej/masowej, w której naukowe racjona-
lizmy i akademickie teorie są zdegradowane, zawieszone, mniej istotne 
lub nieobecne. Chodzi mi także o sytuacyjny i kontekstowy areał naszej 
codzienności, kiedy sięgamy do swych kulturowych „pierwocin”, gdy 
działamy spontanicznie, ale zazwyczaj sprawnie i skutecznie. Są to owe 

„immanentne pokłady osobowościowe”, które tkwią głęboko w tradycji 
i składają się na to, co za Józefem Bursztą można by nazwać „ludowym 
kształtem człowieka” [Burszta 1985: 331–332]. Odnosząc się do roli tego 
czynnika w pracy etnologa, uwagę swą kieruję na „praktykę ludową”, 
rozumianą jako równoległe do procedur akademickich działania zgodne 
z tzw. zdrowym rozsądkiem „zwykłego człowieka”. Czy jest to wskazanie 
na rozbrat z klasyczną nauką, jaki etnologia już uczyniła, choćby za sprawą 
rozkwitającego wciąż nurtu antropologii osobistej, odrzucającej rozróż-
nienie między praktykami subiektywnymi a obiektywnymi [Pomieciński 
2009: 93–95]? Spoglądając w tę stronę, pozwolę sobie na przywołanie kilku, 
zanotowanych w mej pamięci faktów i zdarzeń.

W nawiązaniu do transferu myśli na osi kanon — apokryf pragnę przy-
wołać, do dziś brzmiącą mi w uszach formułę, jaką zapamiętałem z dzie-
ciństwa: „ja tam nic nie wiem, idę do kościoła”. Wypowiadała ją jedna 
z moich bogobojnych krewnych, która zawartą w tym oświadczeniu myśl 
wcielała w życie nie tylko w niedzielę, ale zawsze, gdy tylko spotykała 

 9 Można rzec, że spontanicznego bardziej niż mniej, zgodnie z wykładnią myślenia po-
tocznego A. Pałubickiej [2006: 12], i mniej niż bardziej, idąc za definicją wiedzy potocznej 
Geertza [2005: 81-85].
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się z przerastającymi ją problemami. Zacytowaną „mądrość”, często po-
wtarzaną i ironicznie komentowaną przez niektórych członków mojej 
mieszczańskiej rodziny, postrzegam po latach jako dowód na głębokie 
osadzenie w kulturze codzienności, transcendentnego przeświadczenia 
o niedoskonałościach ludzkiej wiedzy, zagubieniu i nieporadności człowieka, 
a także o jego potrzebie odwołania się do absolutu. Przesłanie to wywołuje 
skojarzenie z sokratejskim „wiem, że nic nie wiem” i może być przykładem 
ludowej wersji namysłu filozofa, zdającego sobie sprawę z ograniczonych 
możliwości ludzkiego poznania, a zarazem poszukującego prawdy i cnoty 
[Wesoły 2006: 13–14]. Może być też echem kazania proboszcza, który zgodnie 
z nauką kościoła mówi wiernym, by w trudnych chwilach szukali pocie-
chy w wierze. Bez względu na źródło „babcinej” sentencji, zestawienie jej 
z wysokiego lotu prawdami kanonicznymi jest dowodem na ich obecność 
i przyswajalność przez „szarego człowieka”, a jednocześnie potwierdza 
tendencję do zamykania ich w uproszczonej formule.

Kto wie zatem, czy jakiemuś zapatrzonemu w niebo pasterzowi, nie mogły 
wymknąć się słowa, choćby trochę przypominające słynne zdanie Imma-
nuela Kanta: „niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”? 
Niezapisane słowa „chłopskiego filozofa”, za którymi stały refleksje jego 

„praktycznego rozumu”10, lub wysnute z ezoterycznej wiedzy zaklęcie 
szamana odnoszące się do innej perspektywy doświadczeń i wyobrażeń 
oraz intelektualno-symbolicznego (mitycznego) potencjału „człowieka 
pierwotnego”11? 

Przykładem funkcjonowania wśród „prostego ludu” tematów, o które 
na ogół go nie podejrzewamy, jest rozmowa dwóch pracujących w lesie 
mężczyzn, jakiej przysłuchiwałem się podczas wakacji spędzonych w po-
łowie lat 70. ubiegłego wieku na Kielecczyźnie. Zapamiętałem ją m.in. 
dlatego, że jej treść przypominała rozważania etnologów, a dotyczyła 
tożsamości lokalnej mieszkańców regionu, gdzie mieszkała moja rodzina. 
Pierwszy z rozmówców — wozak z oddalonej o kilkanaście kilometrów 
wsi — tłumaczył miejscowemu robotnikowi leśnemu, jakie są między nimi 
różnice. Właściciel dorodnego konia pociągowego i wozu, określający się 
mianem polak, swego skromnego kolegę nazywał lesiakiem. Wywód ten, 

 10 Nawiązuję tu do dzieła I. Kanta: Krytyka praktycznego rozumu (Kritik der praktischen 
Vernunft, Riga 1788) i jego teorii imperatywu etycznego, odwołującej się do potencji „rozu-
mu praktycznego”. 
 11 O praktycznej, „domowej filozofii”, rdzennych mieszkańców Afryki, wspomina Franz Boas 
[Boas 2010: 222].
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artykułowany prostym językiem „ludzi pracy”, bazował na znajomości 
geografii małej ojczyzny, charakteryzującej się różnicami w krajobrazie. 
Polaki, jak twierdził wozak, to „prawdziwi gospodarze” z bezleśnej okolicy 
gdzie przeważały wsie rolnicze z gospodarstwami o dużej powierzchni. 
Nazwa lesiaki obejmowała wsie puszczańskie, położone na glebach słabych 
z gospodarstwami małymi i rozdrobnionymi. Polak wyraźnie dominował 
w tej rozmowie zwracając się do lesiaka adekwatnie do zaprezentowa-
nej dychotomii, czyli jak gospodarz do parobka („no wiesz, Józio…”), co 
ten przyjmował z pokorą. Po załadunku drzewa na wóz przyszedł czas 
na chłopskie „śniadanie na trawie”. Pojawiła się wódka i niewyszukana 
zakąska, czyli ryba z puszki w sosie pomidorowym. Z zainteresowaniem 
obserwowałem, jak ucztujący poradzili sobie z brakiem widelców. Wy-
starczyło okorować końce kijków wyciętych z pędów młodego drzewa 
i lekko zaostrzyć je scyzorykiem. Jakież to proste i genialne, i jak zręcznie 
wykonane — pomyślałem. Postanowiłem przerwać mą milczącą asystę 
i napomknąłem coś o „rabunkowej trzebieży lasów”. Odpowiedzią był 
gromki śmiech, a potem padło znane porzekadło: „nie było nas, był las…”. 
Ten „ekologiczny” wątek spuentował polak: „a z czego wyżyłyby lesiaki, 
jakby nie zarobiły w lesie?”. Tak mniej więcej brzmiało jego retoryczne 
pytanie zadane z udawaną troską o swego „towarzysza pracy”. 

Zupełnie inny stosunek do lasu reprezentował Stachu ze wsi K., w której 
wielokrotnie spędzałem wakacje. Zapamiętałem go dobrze, bo miał on tu 
opinię dziwaka: małomównego, powolnego „starego kawalera” i — co chyba 
wiele tłumaczy — stroniącego od alkoholu „odludka”. Spotykałem go dość 
często, bo kolegowałem się trochę z jego siostrzeńcem, ale nigdy dłużej nie 
rozmawialiśmy. Dystans wieku (ponad trzydzieści lat, jakie liczyła wtedy 
Polska Ludowa) i milczące usposobienie pana Stanisława robiły swoje. Jedną 
z wielu anegdot powtarzanych na jego temat była Wyprawa Stacha do lasu 
po drzewo. Jej bohater przed wprowadzeniem w ruch siekiery miał długo 
chodzić z zadartą do góry głową i „modlić się” do drzew. Bywało, że wybór 
odpowiedniego chojaka trwał kilka dni i Stachu wielokrotnie wracał do 
domu pustym wozem. Poprosiłem kiedyś swojego stryja, żeby mi wytłu-
maczył, o co tu chodzi. Usłyszałem, że Stachu jest z lasem „za pan brat”, zna 
się na drzewach jak mało kto i zanim postawi krzyżyk na pniu starannie je 
ogląda, bez względu na to czy szuka paliwa na opał, czy materiału na deski. 
Do pieca powinno trafić drzewo słabe, chore i krzywe, a nie zdrowe i proste. 
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Krótko mówiąc Stachowi chodzi o to by „nie marnować lasu”. Miejscowi 
chłopi nie rozumieli takiego „cackania się”, oni „rżnęli jak leci”. 

Z braku miejsca nie wyliczę innych mądrości Stacha, ale gdybym miał 
wskazać „chłopskiego filozofa”, który dojrzał rozpostarte nad sobą „niebo 
gwiaździste…”, to byłby to właśnie on.

W przedstawionych tu scenach z lat minionych dostrzegam oczywiście także 
siebie — toruńskiego licealistę na wiejskich wakacjach, który nieświadom 
jeszcze swych etnograficznych pasji, naturalnie i bezwiednie prowadzi „ob-
serwacje uczestniczące”, doświadcza „obcości”, uczy się rozmawiać i słuchać, 
sporządza notatki w pamięci zainstalowanego w głowie „komputera” (head-
notes)12. Te interakcje, nawiązując do zacytowanego wyżej „wyznania” Józefa 
Obrębskiego, zaszczepiły we mnie „wrodzoną znajomość stron rodzinnych”, 
umiejętność „obcowania z moimi chłopskimi ziomkami — doświadczenie, 
które zdobyłem […], przede wszystkim dzięki bliskim przyjaźniom z wieloma 
mieszkańcami […]” [Obrębski 2005]. Pomińmy w tej chwili problem zwodni-
czości i wybiórczości tego rodzaju „odgrzewanej” pamięci, a poprzestańmy 
na jej roli poznawczej [Kaniowska 2003; 69, 83].

Zdaję sobie sprawę, że podobną praktykę do mojej amatorskiej „etno-
grafii” ma za sobą wielu etnologów i niedoszłych do zawodu wędrowców. 
Wiem też, że obserwacje typu etnograficznego nie są wyłączną domeną 
światłych przedstawicieli nauk o człowieku. Opisy „obcych”, śledzenie 
ich zachowań, wytykanie wad i opatrywanie nazwami (przezwiskami) 
wskazującymi osobliwe cechy „innych”, to przecież naturalne zachowa-
nia ludów, to ich „tubylcza etnografia”. Antropologia badając zjawiska 
etnocentryzmu, megalomanii grupowych czy plemiennych ksenofobii, 
potwierdza to od dawna [Burszta 1998: 15–18]. Mamy zatem do czynienia 
z etnografią ludową, tak samo jak z literaturą, sztuką, mądrością, wiedzą 
(filozofią), religią, lecznictwem i prawem (zwyczajowym)? Wydaje się, że 
jest to tylko kolejne, retoryczne pytanie. Sama antropologia zakwestiono-
wała wszak wielokrotnie nadrzędność własnego spojrzenia, podważyła 
własną epistemologię [Sikora 2009: 62].

Powracając do doświadczeń z zakresu wiedzy potocznej, a ściśle do jej 
sfery praktyczno-poręcznościowej, wejdźmy w końcu na bliskie mi po-
dwórko muzealnej etnografii. Potencjał tej domeny poznawczej wydaje 
się w pracy z rzeczami (muzealiami) wykorzystywany dość często i nie 

 12 O takich antropologicznych „przypisach w głowie” wspomina m.in. Kristen Hastrup [Ha-
strup 2008: 69].
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raz ze sporym pożytkiem. Mam tu na myśli szeroki zakres spraw orga-
nizacyjno-technicznych i porządkowych w obrębie różnych przestrzeni, 
także magazynowych i wystawienniczych (również na wolnym powietrzu). 
Wiedza potoczna w muzealnej codzienności jest przydatna, zwłaszcza tam 
gdzie liczy się mniej bądź bardziej doraźny efekt. Chodzi oczywiście o pod-
stawowy, „poręcznościowy” aspekt działania, a nie o bardziej abstrakcyjne 
koncepcje merytoryczne, w których sięgamy do wiedzy fachowej. Muzeum 
to przecież także placówka naukowa i biorąc pod uwagę jego dyscyplinarną 
specjalizację, w tym wypadku etnografię (etnologię/antropologię kulturową), 
powinno uwzględniać obowiązujące paradygmaty i wdrażać programy, 
jakie powstają na gruncie akademii [Barański 2010: 357; Święch 2014: 148]. 
Dotyczy to również usługowych sektorów muzeum, które reprezentują 
inne dyscypliny wiedzy, szczególnie archiwistykę, bibliotekoznawstwo 
i konserwację, ale też edukację, promocję czy fotografię13.

Wykorzystanie wiedzy potocznej możemy jednakowoż odnotować w nie-
których przedsięwzięciach o charakterze naukowym, choć w ograniczonym 
zakresie, i to głównie na etapie przygotowawczym. Mam tu na myśli logistykę 
badań terenowych, obozów naukowych, organizację wystaw, konferencji, 
zjazdów czy „imprez” kulturalno-oświatowych (prelekcji, spotkań, kiermaszów, 
wernisaży). Bardzo często funkcjonujemy tu bez podręczników i instrukcji 
kierując się praktyką zawodową, ale też „zdrowym rozsądkiem” i doświad-
czeniem życiowym. Można powiedzieć, że nasze operacyjne kompetencje są 
w wielu przypadkach zdeterminowane podwójnie, co przypomina trochę 
dychotomię natura (doświadczenie życiowe/wiedza potoczna) — kultura 
(doświadczenie zawodowe/wiedza naukowa). 

Dobrym przykładem przenikania się tych dwóch sfer w działaniu jest 
organizacja ekspozycji muzealnych. Autor scenariusza przekładając swój 
pomysł na powierzchnię sali wystawowej i materię przedmiotów (eksponaty, 
stelaż), współpracuje tu z plastykiem (koncepcja plastyczna) i wykonawcą 
(realizacja techniczna). Teoretyczne założenia scenariusza, będącego wy-
nikiem akademickiego potencjału kustosza oraz projekt licencjonowanego 
artysty, spotykają się z warsztatem wykwalifikowanego „rzemieślnika”. 
Wszyscy są profesjonalistami w danej dziedzinie i działają — przynajmniej 
w założeniu — według kanonów wiedzy, sztuki i rzemiosła. W ten rozpisa-
ny plan „dzieła artystycznego” jakim wystawa przecież jest [Święch 1999: 

 13 Oraz inne działy obecne w strukturze wielu instytucji kultury (księgowość, kadry, pra-
cownie techniczne, itp.).
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12], wkrada się niekiedy przypadek (chaos)14. Przestrzeń pomiędzy myśle-
niem naukowym, wrażliwością estetyczną i technicznym pragmatyzmem, 
musi wypełnić „twórcza inwencja” i „działanie praktyczne”. Otwiera się 
wówczas bagaż wiedzy potocznej, do którego zaglądamy „[…] gdy trzeba 
to robić, a odwołanie do nauki jest zbyt trudne” [Czerwiński 1986: 6] lub 
gdy nie ma na to czasu.

Na podstawie doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo dobrze w ta-
kich sytuacjach sprawdzają się nasi koledzy z „ekipy wykonawczej”. Ich 
wiedza, wyniesiona przecież także spoza wyuczonego rzemiosła, niekiedy 
ratowała nas z opresji. Chodzi o kwestie związane z instalacją trudnych 
ekspozycyjnie obiektów, poszukiwaniem dla nich lepszego miejsca czy 
z montażem nietypowego stelażu. Niepodręcznikowa wynalazczość wiele 
razy pozwoliła skorygować teoretyczne założenia, fabryczne mankamenty, 
niedoskonałość materiału, ale też nasze przeoczenia czy błędy. Jeszcze wię-
cej miejsca dla sprawdzenia walorów tego rodzaju wiedzy są ekspozycje 
na wolnym powietrzu. Powyższe uwagi można też odnieść do zagospoda-
rowywania powierzchni historycznych budynków (kamienice, arsenały, 
spichlerze) adaptowanych na potrzeby muzealnictwa, a zwłaszcza na 
urządzenie w tych osobliwych wnętrzach, magazynów zbiorów. 

Niejednokrotnie też pracownik z dyplomem w kieszeni przekonuje się, 
że jego wiedza teoretyczna, choćby na temat rzemiosła ludowego, blednie 
w obliczu praktycznych umiejętności zaproszonego na muzealne warsztaty 
garncarza czy plecionkarza. Przykładów tego rodzaju pouczających konfron-
tacji etnografowie z pewnością mogliby podać wiele. Z moich obserwacji 
wynika również, że muzealnicy pochodzący ze środowiska wiejskiego na 
ogół lepiej radzą sobie ze zrozumieniem działania narzędzi stosowanych 
w gospodarstwie oraz z opisem takich muzealiów. Inna sprawa, że chyba 
zawsze stanowili oni znakomitą mniejszość merytorycznej kadry. 

Wiedza „oddolna” wraz z tą „wysoką” przenikają się więc nieustannie, nie 
tylko zresztą w muzealnej czy akademickiej rzeczywistości. Wyznaczenie 
zakresów tych dwóch sił oraz wspólnych pól ich oddziaływania wydaje 
się jednak trudne. Poprzestańmy więc na tym, że „ludowa mądrość” czy 

„chłopska roztropność”, jako afirmacje myślenia spontaniczno-praktycznego 
i formuły intelektualnej dyspozycji, są obecne w naszym życiu, kierując 
postępowaniem człowieka w różnych sytuacjach. Radzenie sobie ze światem 

 14 O roli przypadku w procesie tworzenia dzieł artystycznych obszernie pisze Rafał Ko-
schany [Koschany 2016]. 
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według reguł myślenia potocznego nie ogranicza się jednak do sprawności 
w opanowaniu świata rzeczy, a dotyczy także sposobów radzenia sobie 
w życiu. Ta pragmatyka ma swoją aplikacyjno-praktyczną odmianę pole-
gającą m.in. na umiejętności korzystania z informacji i wiedzy naukowej, 
na uważnym patrzeniu, trafnych wyborach i logicznym łączeniu faktów15. 
Objawia się w przyjmowanych przez nas strategiach działania, ułatwia-
jących osiągnąć wyznaczone cele, choćby na niwie kariery zawodowej 
(realizacja wystawy, wydanie publikacji, uzyskanie stopnia naukowego, 
awans). Często wiąże się to z indywidualnymi talentami z zakresu kontak-
tów interpersonalnych, które pozwalają stworzyć dobrą atmosferę wokół 
planowanego projektu, znaleźć grono sprzymierzeńców czy zdystansować 
konkurencję. Są to umiejętności nabyte z doświadczenia i obserwacji, cza-
sem także ze studiowania fachowej lektury. Kompetencje wykorzystywane 
powszechnie, w każdym środowisku społeczno-zawodowym. 

Zainteresowanie antropologii problematyką wiedzy potocznej, przy 
uznaniu walorów tej dyspozycji — „wcale nie gorszej od wiedzy nauko-
wej”, którą Geertz nazywa „użyteczną fikcją” [Czaja 2005: 172; Barański 
2010: 91] — może rodzić pytania o kondycję samej antropologii. Mam tu na 
myśli, wyrażaną przez wielu jej przedstawicieli, nieufność wobec własnej 
profesji, autoironię lub „autokrytyczną pasję” sprowadzającą się choćby 
do pytania czy antropologia jest nauką czy sztuką [Kaniowska 1999: 125]. 
Kwestionująca niekiedy samą siebie i przekraczająca granice innych dys-
cyplin, antropologia postmodernistyczna — refleksyjna, relatywizująca, 
pluralistyczna, dialogizująca — częściej zadaje trudne pytania niż udziela 
odpowiedzi [Kuligowski 2001: 14, 81]. Konsekwencją takiej postawy jest 
możliwość stawiania wniosków przeciwstawnych, lecz równoprawnych, bo 
prawda stała się ideałem, a nie osiągalnym celem poznawczym [Kuligowski 
2001: 66, 72; Kaniowska 1995: 63]16. I nie o kwestię słuszności czy bezza-
sadności przekonań naukowych chodzi, a o to, że sama ich wiarygodność 
jest problematyczna [Kuligowski 2001: 118–119]. Ten stan intelektualnego, 
twórczego napięcia, otwierający nas na kulturowe wielogłosy, reinterpre-
tacje i dekonstrukcje, nawet u sympatyzującego relatywisty budzi niekiedy 

 15 Jest to praktyczna aplikacja efektów myślenia teoretyczno-metafizycznego [Pałubicka 
2006:51], którą można zaliczyć do kategorii tzw. „inteligencji wrodzonej”.
 16 W ten sposób antropologia nawiązuje do sokratejskiej wykładni: nauka (filozofia) to 
sztuka zadawania pytań i kwestionowania odpowiedzi. Antropolog, tak jak filozof, zdaje 
sobie sprawę, że nie jest mędrcem (sophos) dlatego że wie, ale że dąży do wiedzy (jest philo-

-sophos) [Wesoły 2006: 23, 26].
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tęsknotę za „utraconym rajem” obiektywizmu i pozytywistycznego „ładu”. 
Zdając sobie sprawę, że nie ma powrotu z drogi po ruchomych piaskach 
postmodernizmu, na co dzień próbujemy jednak znaleźć twardy grunt 
pod nogami: zatapiamy się w potoczności.

Dla zrozumienia, jak w danym systemie społeczno-kulturowym współist-
nieć mogą dwie, tak różne normy wiedzy — potocznej i naukowej — niech 
posłuży przykład szachownicy, który zapożyczam tu od Wojciecha Burszty 
[2008: 164–165]. Na tej samej planszy, a nawet tymi samymi pionkami, raz 
możemy grać w szachy, a innym razem w warcaby. Chodzi o to, że kiedy 
gramy „w damkę” musimy zawiesić swe wyrafinowane kompetencje sza-
chisty. Znając przebiegłe ruchy kilku szlachetnych figur, w warcabach 
zwykłego pionka przesuwamy tylko o jedno pole, wprawdzie po przekątnej, 
ale za to do przodu. 
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Artur Trapszyc

Between Academia and Life: Scientific and Common Knowledge 
in the View of the Personal and Professional Experience of an 
Ethnographer

Postmodern anthropology, revising the canons of positivist ethnography, has been for long 
drawing attention to the role of a researcher in the perception and description of the studied 
reality. In this essay I would like to focus on how the personal experience and non-academic 
knowledge of an ethnologist influence their professional activities, what influences their 

http://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2014/08/Swiech.pdf
http://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2014/08/Swiech.pdf


Między akademią a życiem: wiedza naukowa i potoczna... 287

actions in the field, in the office, in the storeroom and during the arrangement of museum 
exhibitions. To what extent do they affect their academic knowledge, and how often do 
ethnologists reach for common knowledge?
Referring to my own memories and observations from before the academic years, I try 
to support the main thesis of my article that the boundary between the two categories 
of knowledge is blurred, and that the scope of subjects they penetrate overlap in many places. 
A contemporary man, including an educated ethnologist, is constantly confronting common 
thinking style with scientism, and in everyday life they often mix these two orders. This is 
also true of professional life, as I present in a few examples from the museum.
Some of the “scientific truths” and “folk wisdom”, even though they are worded differently, 
they sometimes coincide. Cognitive and ethical relativism, which has become established 
in postmodern anthropology and penetrated global culture, in turn causes a significant gap 
between them. The postmodern shape of culture, tinged with idealistic liberalism, often results 
in cognitive disorientation. This intellectual discomfort and state of uncertainty cause many 
academics to yearn for the “old”, positivist order. On the other hand, trying to find an orderly 
world, we open ourselves to our life experiences and the so-called common sense.

Keywords: scientific knowledge, common knowledge, personal experience, professional 
experience, autoethnography
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(Nowe) trendy w muzealnictwie — 
spojrzenie subiektywne

Wstęp

W niniejszym artykule postaram się przedstawić subiektywne kierunki roz-
woju nowoczesnego muzeum, przybliżając zagadnienia związane z zmianą 
podejścia do widowni muzealnej, zaprezentować argumenty przemawiające 
za przedsiębiorczym podejściem do funkcjonowania muzeum (co oczywiście 
nie oznacza transformacji muzeum w przedsiębiorstwo) oraz podać kilka 
przykładów popierających tezę, iż jednym z bardziej interesujących i efek-
tywnych narzędzi w zarządzaniu współczesnym muzeum jest networking.

„Czy dobrze (…) rozumiemy, jak bardzo zachodzące zmiany wpływają 
na naszą muzealną pracę? Jak zmienia się funkcja muzealnej wystawy, 
książki czy zajęć edukacyjnych? Jakim zmianom podlega sposób katalo-
gowania i inwentaryzacji zbiorów?” [Niezabitowski 2015: 123]. Mimo, że 
powyższe słowa autorstwa dr. Michała Niezabitowskiego pochodzą z 2015 
roku nadal są aktualne, a ze względu na obecną, zupełnie bezpreceden-
sową, sytuację w jakie znalazł się świat u progu 2020 roku, zmagając się 
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która zmieniła drastycznie życie 
nas wszystkich, nabierają dodatkowej wagi.

By spróbować odpowiedzieć na powyższe pytania w pierwszej kolejności 
chciałbym zwrócić uwagę na to jak szybko zmienia się rzeczywistość w ja-
kim funkcjonujemy. By lepiej to zobrazować odwołam się do wystąpienia 
konferencyjnego prof. Krzysztofa Wisłockiego z Politechniki Poznańskiej, 
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w którym zaprezentował zestawienie pokazujące szybkość przemian nauko-
wych i technicznych. Jak wskazuje autor „(…) kolejne przełomy w rozwoju 
twórczej myśli technicznej były efektem upowszechnienia się epokowych 
wynalazków — określono je pojęciem rewolucji. Charakterystyczne okresy 
i związane z nimi osiągnięcia techniczne warto przypomnieć w kontekście 
coraz bardziej skracającego się czasu pomiędzy kolejnymi etapami rozwo-
ju”1. Profesor, poczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej związanej 
z wynalezieniem pary i rozpoczęciem produkcji przemysłowej (2 poł. XVIII 
w.); poprzez drugą rewolucję przemysłową — wynalezienie elektryczności, 
silnika spalinowego i telefonu (od 2 poł. XIX w.); trzecią — rozwój transpor-
tu, telekomunikacji, elektroniki i automatyzacji (poł. XX w. — lata 90. XX 
w.); czwartą — powszechność przesyłu informacji (lata 90. XX w. — pocz. 
XXI w.); piątą — wprowadzającą nanotechnologie i biotechnologie oraz 
kolejną związaną z erą sztucznej inteligencji (trwające obecnie), wskazał 
na zmniejszające się zakresy czasowe w jakich powyższe rewolucje były 
przeprowadzane poczynając od ponad 100 lat (przy pierwszej) do czasu 
poniżej lat 20 (przy piątej). Przedstawiony przez prof. Wisłockiego zarys 
rozwoju cywilizacyjnego w ostatnich stuleciach obrazuje, w jak szybko 
zmieniających się realiach przyszło nam żyć. To zaś uświadamia, jak nie-
zwykle ważne w pracy muzealnika jest wyrobienie nawyku zadawania 
pytań o rolę muzeum, jego cele i sposoby działania. Nawyk rewidowania 
i aktualizacji naszych zamierzeń, innymi słowy „czytania gry” i szybkie-
go reagowania na zmiany doborem odpowiednich działań i narzędzi jest 
w moim przekonaniu niezbędny. Jeśli nie będziemy tego robić to bardzo 
szybko może się okazać, że stracimy kontakt z naszymi odbiorcami, że nie 
jesteśmy dla nich atrakcyjni, co skutkować zapewne będzie zmniejszeniem 
zainteresowania muzeami.

Społeczna rola muzeów

Od lat spieramy się w naszym środowisku o istotę muzeum i pracy muze-
alników, o to, jaki winien być status muzeum i muzealników, o to, jaka jest 
rola i pozycja zwiedzającego, odbiorcy czy też widza. 

Przytaczając raz jeszcze słowa dr. Niezabitowskiego: „w minionych latach 
dominował paradygmat funkcji ochronnych i konserwatorskich, a samo 

 1 Prof. Krzysztof Wisłocki, prelekcja pt. Wybrane aspekty współdziałania uczelni technicz-
nych i muzeów w ochronie zabytków sztuki inżynieryjnej podczas konferencji naukowej 
Technika i nauka w muzeum, Bydgoszcz, 25.09.2019.



(Nowe) trendy w muzealnictwie — spojrzenie subiektywne 291

muzeum definiowano jako instytucja gromadzenia i ochrony zbiorów. 
Obecnie tradycyjny paradygmat mocno ściera się z perspektywą, która 
akcentuje funkcje edukacyjne i społeczne” — możemy zauważyć istotną 
zmianę w podejściu do roli muzeum, a tym samym do publiczności [Nie-
zabitowski 2015: 122]. 

Bliskie jest mi podejście do widza jako do współ-uczestnika, który jest 
dla muzealnika partnerem w procesie poznania i rozwoju. 

Czy w dzisiejszych muzeach mamy nadal do czynienia ze zwiedzają-
cym? W języku polskim słowo „zwiedzać” ma ścisły związek znacze-
niowy z terminami „widzieć” i „wiedzieć”. Obecnie muzealny gość nie 
chce tylko widzieć i wiedzieć, ale pragnie przeżywać i brać aktywny 
udział w narracji o sztuce i dziedzictwie. Bardziej adekwatne byłoby 
zatem określenie „uczestnik” lub — jeszcze precyzyjniej — „partycy-
pant” [Niezabitowski 2015: 122].

Coraz mocniej w środowisku muzealnym przebija się głos o zaniechaniu 
komunikacji jednostronnej, z pozycji eksperta, zmierzając raczej do wy-
kreowania sytuacji, w której uczestnik sam dochodzi do własnych wnio-
sków/interpretacji, gdzie wspólnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 
Zgodnie z postulatami prezentowanymi w publikacji Lokalne muzeum 
w globalnym świecie: „muzeum udziela głosu użytkownikowi, a nie tylko 
formuje własny przekaz” i „muzeum stawia pytanie, a nie tylko udziela 
odpowiedzi” — ma być inspiracją i miejscem rozwoju osobistego, a nie jedy-
nie platformą przekazu danych [Hajduk, Piekarska-Duraj, Idziak 2013: 10]. 

Jak czytamy w Strategii Rozwoju Muzealnictwa: „muzeum kształtuje 
i współtworzy przestrzeń komunikacji i socjalizacji społecznej, rozwijania 

„miękkich” kompetencji, które stanowią między innymi o umiejętności 
nawiązywania dialogu, krytycznego oglądu, samokontroli i samodosko-
nalenia, wzrostu świadomości i pewności siebie, umiejętności samostano-
wienia, asertywności, empatii” [Hibner, Łysik, Pater, Skotnicka-Illasiewicz, 
Stępień, Surdej, Wrede, Rataj 2012: 119].

Czy jesteśmy gotowi na takie podejście do widza/odbiorcy/uczestnika, czy 
wizja mocnego akcentu postawionego na pracę i partnerski dialog z osoba-
mi odwiedzającymi muzea jest dla nas atrakcyjna i chcemy ją realizować? 
Czy wreszcie — nie takie właśnie są oczekiwania i potrzeby społeczne?

Doświadczenia bydgoskiego Muzeum Okręgowego (MOB) i statystyki 
frekwencyjne pokazują dość wyraźnie, że znacząca większość osób korzy-
stających z oferty muzealnej — wystaw, działań edukacyjnych i wszelkiej 
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maści wydarzeń — wybiera uczestnictwo w działaniach, w których są 
partnerami, współuczestnikami i mogą być aktywni. Niemal 70% wejść do 
MOB (z całościowej frekwencji rocznej) w roku 2018 dotyczyła osób, które 
skorzystały z oferty edukacyjnej i eventowej muzeum (przy czym 45% to 
uczestnicy działań edukacyjnych). Dlatego też obserwując zainteresowanie 
i zapotrzebowanie na działania edukacyjne i eventowe, których szeroko 
rozumianym celem jest rozwoju społeczeństwa oraz chcąc przyciągnąć do 
muzeum nową widownię, winniśmy otworzyć się na ww. potrzeby uczest-
nika, co zapewne skutkować będzie tym, że muzeum wzmocni i rozwinie 
pozycję ważnego gracza na rynku rozwoju społecznego. 

Nowy człowiek to również nowy widz w muzeach. Coraz częściej za-
miast poznania intelektualnego wybiera on poznanie sensualne-zmy-
słowe. Oczekuje też szybkiego dostępu do informacji, postrzegając zdo-
bywanie wiedzy jako swoje prawo naturalne. Nie ulega wątpliwości, 
że środowisko muzealne, aby nie stracić kontaktu ze społeczeństwem, 
musi szybko dostosować swoją ofertę do potrzeb zmieniającej się 
publiczności. […] Warto zauważyć, że wystawa jest obecnie platfor-
ma dialogu ze zwiedzającym, który powoli przestaje być wiernym 
widzem, a staje się uczestnikiem interaktywnej przygody — nie jest 
już jedynie pasywnym odbiorcą, uczestniczy w kreacji, wchodząc 
w rolę „aktora” i współtworząc doświadczenie muzealne [Niezabi-
towski 2015: 122].

Waszak „słowo uczestniczyć oznacza bowiem nie tylko tworzyć, percypować 
i interpretować, ale przede wszystkim współtworzyć pewną sytuację lub 
zbiorowość, w której bierzemy udział, wpływać na nią przez swoje dzia-
łania lub samą w niej obecność” [Krajewski 2013: 48].

Pomimo otwierania się muzeów na odbiorcę, a nawet stawiania widza 
w centrum zainteresowania, widoczny jest mocno zarysowany podział 
na dwa stronnictwa. Jedno — stawiające prymat muzealiów ponad inne 
wartości, które stanowią element dodany do muzealnego artefaktu; dru-
gie — stawiające obok znajdującego się w centrum muzealium — odbiorcę/
uczestnika. Tak jak bez muzealników nie ma zbiorów, a bez zbiorów nie 
ma muzeum, tak bez odbiorców funkcjonowanie muzeów jest porostu — 
mało zasadne. Warto zadać sobie pytanie — po co gromadzimy kolekcje 
muzealne? Dla stronnictwa, dla którego odbiorca jest sercem współczesnego 
muzeum, to rozwój owego odbiorcy/uczestnika będzie prymarny. Jeśli więc 
obok muzealium postawimy naszego odbiorcę, jako partnera i wejdziemy 
z nim relację, nie uciekając od podejmowania aktualnie ważkich tematów, 
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to mamy szansę stać się istotnym miejscem rozwoju osobistego członków 
różnych społeczności — zwłaszcza społeczności lokalnej. Wszak „muzeum 
tworzy przestrzeń do dyskusji i bierze udział w tej dyskusji”, „muzeum 
służy społeczeństwu a nie samemu sobie” — to kolejne cytaty z Lokalnego 
muzeum [Hajduk, Piekarska-Duraj, Idziak 2013: 10]. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dość powszechną chorobę za-
wodową muzealników, jaką jest tzw. „klątwa wiedz”, która objawia się 
w przekonaniu, że taką samą, bądź odbiegającą nieco od naszej, wiedzę 
posiadają osoby korzystające z oferty muzeów. Efektem tej jednostki choro-
bowej jest zbyt mała dbałość o wyjaśnianie kontekstów, terminów, założeń 
kuratorskich i zadań przypisanych eksponatom czy wręcz próba odda-
wania „głosu artefaktom”. Taki stan rzeczy powoduje, iż znacząca część 
odbiorców nie jest w stanie odczytać zakodowanych treści, bądź przebrnąć 
przez teksty przeładowane metajęzykiem i wymyślnymi terminami. Skoro 
więc przeciętny odbiorca zwiedzając wystawę, która przygotowana jest 
do odbioru przez specjalistów w danym zakresie albo stawia wymaganie 
wcześniejszego przygotowania, niewiele wyniesie z tego doświadczenia, to 
następnym razem dwa razy zastanowi się nad tym czy przyjść ponownie 
do muzeum. Mając poczucie braku wystarczającej wiedzy będzie czuł się 
niekomfortowo, a nikt z własnej woli do takiej sytuacji nie dąży. Wyleczenie 
się z choroby „klątwy wiedzy” i próba budowania ekspozycji w ten sposób, 
by była dostosowana do konkretnych grup odbiorców, czy to poprzez pro-
ces partycypacji, realizację badań czy też włączania do zespołu realizacji 
wystaw pracowników muzeum, którzy najlepiej znają naszego odbiorcę — 
czyli edukatorów muzealnych, na co dzień pracujących z widzami — jest 
szansą na stworzenia ekspozycji, która zadowoli zarówno twórców, jak 
i odbiorców. Warto przyjąć założenie, by tak zaprojektować wystawę, by 
można ją zwiedzać indywidualnie, odczytując zawarte w niej treści i móc 
przeżyć osobiste doświadczenie, bez konieczności wynajmowania prze-
wodnika, czy „googlowywania” w internecie.

Obecnie zdecydowanie mniejsze znaczenia mają działania polegające na 
przekazywaniu faktów, które dość szybko i łatwo można uzyskać z różnych 
źródeł (w szczególności informatycznych), dlatego zdecydowanie waż-
niejsze jest tworzenie opowieści, czy też interpretacji, która jest skutecz-
niejsza, a której istotę niezwykle celnie określił w 1957 r. Freeman Tilden 
w swojej pracy Interpretacja dziedzictwa, pisząc „interpretacją nazywamy 
działania edukacyjne mające na celu odkrycie znaczeń i powiązań między 
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poszczególnymi treściami dzięki wykorzystaniu zachowanych obiektów, 
bezpośredniego doświadczenia oraz środków ilustrujących, a nie poprzez 
samo przekazywanie faktów słowami” [Tilden 2019: 42].

Tilden, ojciec interpretacji dziedzictwa, stworzył sześć zasad sztuki 
interpretacji, z których najistotniejsze to:

 — Interpretacja będzie jałowa, jeśli nie połączy tego, co prezentuje lub 
opisuje, z osobowością i doświadczeniem odbiorcy.

 — Samo podanie informacji nie jest interpretacją. Interpretacja to ujaw-
nienie znaczeń ukrytych pod informacją. Choć interpretacja zawsze 
zawiera element informacji, są to dwie całkiem odrębne kategorie. […]

 — Głównym celem interpretacji nie jest nauczanie, lecz pobudzanie do 
myślenia.

 — Interpretacja powinna mieć na celu przekazanie wizji całości, a nie tylko 
części. Jej adresatem powinien być człowiek w całej swojej złożoności 
[Tilden 2019: 44].

Słowa Freemana Tildena, które mają już ponad 60 lat, są nie tylko cały 
czas aktualne, ale mam wrażenie, że nadal są pewną awangardą, do której 
w moim przekonaniu zbyt rzadko sięgamy w procesie budowania przekazu, 
nie zawracając odpowiedniej uwagi na uczestnika, a przecież jak pisał Til-
den „[…] odwiedzających najbardziej interesuje to, co bezpośrednio dotyka 
ich samych — ich osobowości, doświadczeń i przekonań” [Tilden 2019: 47].

Tworząc zatem wystawę, oprowadzając po niej, przygotowując działania 
eventowe czy zajęcia edukacyjne, warto skupić się na zbudowaniem cało-
ściowej opowieści, skierowanej do konkretnego odbiorcy, odnoszącej się 
do jego wiedzy czy doświadczeń, które zainspirują do dalszej aktywności. 
Tildenowski przepis na interpretację dziedzictwa, „skrojony” dla muzeów, 
stanowi gotową receptę na pracę w widzem.

Mocne otwarcie się części środowiska muzealnego na odbiorców spo-
wodowało zainteresowanie koncepcją Trzeciego miejsca Ray’a Oldenburga 
i Dennisa Brissetta. Jak pisze Katarzyna Jagodzińska: 

[…] w trzecich miejscach ludzie gromadzą się głównie po to, aby cieszyć 
się wzajemnie swoim towarzystwem. […] Trzecie miejsca stanowią 
dla ich użytkowników lekarstwo na stres, samotność i wyobcowanie. 
Tutaj społeczność jest najbardziej żywa, a ludzie są najbardziej sobą. 
Są to nie-formalne publiczne miejsca spotkań. Co istotne jednak, nie 
każde miejsce spotkań pomiędzy domem i pracą (lub nauką) jest trze-
cim miejscem. Trzecie miejsce stało się popularnym słowem-kluczem 
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dla miejsc, w których odbywają się procesy socjalizacji — nie tylko 
takich, tradycyjnie łączonych z rozrywką, ale także wiedzą (biblio-
teki, muzea). Koncepcja ta omawiana jest z perspektywy różnych 
dyscyplin, w tym studiów muzealnych, chociaż do muzeów Oldenburg 
się nie odnosi. Spojrzenie na muzea właśnie jako na miejsca, gdzie 
w sposób niezobowiązujący spędza się czas wolny oddając towarzy-
skiej rozmowie, okazało się dla muzealników i muzeologów bardzo 
kuszące. Wielu autorów wskazuje jednak, że teoria trzeciego miejsca 
nie przystaje do muzeów [Jagodzińska 2018: 125].

Czy muzeum może wypełnić założenia teorii trzeciego miejsca? Dyskusja 
na ten temat jest nadal aktualna. Nie zmienia jednak to faktu, że niezwykle 
atrakcyjną wydaje się być wizja wpisania instytucji muzealnych w format 
miejsca przyjemnie się kojarzącego, gdzie rozwija się kontakty i buduje 
relacje, które służy społecznościom i jest ważne dla wielu jej członków.

Postawienie silnego akcentu społecznego widoczne jest w nowej propozycji 
definicji muzeum przedłożonej, dyskutowanej i … nieprzyjętej (odesłanej 
do dalszych prac) podczas XXV Konferencji Generalnej Międzynarodowej 
Rady Muzeów ICOM w Kyoto, odbywającej się we wrześniu 2019 r. Dysku-
tując w licznym gronie muzealników z całego świata, zastanawiano się 
m.in. nad otwarciem instytucji muzealnych na nowe zadania, by muzea 
poza byciem powiernikami dziedzictwa materialnego i niematerialnego 
oraz strażnikami pamięci dla przyszłych pokoleń, stały się przestrzeniami 
krytycznego dialogu przeszłości z przyszłością. By mogły być takimi pod-
miotami, które „opierają się na współuczestnictwie i jawności, współpracują 
aktywnie i na partnerskich zasadach z różnymi społecznościami, aby 
zbierać, przechowywać, badać, interpretować, wystawiać oraz pogłębiać 
rozumienia świata, a przez to przyczyniać się do wzmacniania godności 
ludzkiej i sprawiedliwości społecznej, globalnej równości i dobrostanu 
naszej planety” [Wasilewska 2019: 176].

W powyższej propozycji definicji muzeum widoczna jest próba nadążania 
za dynamicznie zmieniająca się rzeczywistością, w której to muzea stają 
się aktywnymi partnerami dla (różnych) społeczności w podejmowaniu 
dyskursu o rzeczach aktualnie ważnych.

Kolejnym ważnym zadaniem jakie stoi przed muzeami — nawiązującym 
do omawianego uspołecznienia muzeów — jest zobowiązanie i trud dbania 
o lokalną przestrzeń, zgodnie z założeniami przyjętymi w roku 2016 w Me-
diolanie na konferencji ICOM-u w rezolucji The Responsibility of Museums 
Towards Landscape. Znane są przypadki, gdy muzea stają się stronami 
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w dyskursie, a czasem nawet sporze o przestrzeń miejską (okołomuzelaną), 
której grozi degradacja. Niech za przykład posłużą dwa przypadki: Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Śląskiego w Katowicach, które 
to podjęły aktywne działania na rzecz zachowania przestrzeni o znaczących 
walorach historycznych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
muzeów, które to miały zostać przekształcone na osiedla mieszkaniowe. 
Taka aktywność, pozornie stojąco obok głównych celów muzeów, pokazuje, 
że instytucje muzealne stają się partnerami w dyskursie społecznym nie 
tylko w zakresie gromadzonego dziedzictwa, ale również kształtowania 
przestrzeni miejskich, budując (niejako przy okazji) markę muzeum jak 
instytucji odpowiedzialności i zaufania społecznego.

Przedsiębiorcze muzeum

Muzea funkcjonują pomiędzy misją a wolnym rynkiem, pomiędzy lokal-
nością a globalizacją, pomiędzy potrzebami indywidualnych osób a szero-
kiego ruchu turystycznego i w takich realiach muszą znaleźć swoją drogę 
do bycia aktywnym, a nawet przedsiębiorczym.

Wspierając aktywność poznawczą zwiedzających, muzea w znacznej 
mierze mogą pomóc we wspieraniu i rozwoju tzw. „kapitału ludzkiego” 
będąc inspiracją dla nowych zainteresowań, słuzą̇c pomocą w prze-
kwalifikowaniu się kadr, tworzenia nowych zawodów w różnych 
dziedzinach wiedzy, tym samym wspierając rozwój gospodarczy 
poprzez rozwój przemysłu kulturowego tworząc tzw. „klastry kul-
tury” […] [Hibner, Łysik, Pater, Skotnicka-Illasiewicz, Stępień, Surdej, 
Wrede, Rataj 2012:].

Jak jednak stać się przedsiębiorczym muzeum? Jak funkcjonować na 
wolnym rynku, nie rezygnując jednocześnie działań misyjnych? 

Prof. Aleksander Surdej w następujący sposób widzi szansę dla rozwoju 
muzeów: 

[…] wzrost zamożności ludności wielu państw wyrażający się wzro-
stem jej siły nabywczej oraz wzrost ilości czasu wolnego sprawiają, 
że rosńie zainteresowanie ofertą kulturalną: od muzycznej do muze-
alnej. W takich warunkach instytucje kultury zyskują szansę stania 
się protagonistami rozwoju gospodarczego i ważnym czynnikiem 
podnoszenia jakości życia i dobrostanu ludności. Wykorzystanie tej 
szansy zależy w znacznym stopniu od sposobu zarządzania instytu-
cjami kultury [Surdej 2019: 59]. 
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I dalej: 

[…] instytucje kultury, chcąc wykorzystać pojawiające się możliwości, 
powinny interpretować swoją misję w sposób innowacyjny, traktując 
przedsiębiorcze nastawienie jako narzędzie działania. Współczesne 
muzea powinny podejmować innowacyjne przedsięwzięcia muze-
alne i edukacyjne, powinny być platformami innowacji rozwijając 
i wdrażając twórcze pomysły i wspierając twórców kultury [Surdej 
2019: 59].

Nie ulega wątpliwości, że muzea są graczami rynku czasu wolnego, 
konkurując, czasem współpracując z innymi, nierzadko komercyjnymi 
podmiotami, jeśli nie podejmą gry to zostaną zepchnięte na margines, 
a muzealnicy za swoją pracę, która często nie odbiega jakościowo lub jest 
na wyższym poziomie niż u komercyjnych podmiotów, będą wynagradzani 
znacznie gorzej. 

Podobnie do prof. Surdeja widzi przyszłość muzeów Geralt Matt, stier-
dzając: „w rozwiniętym społeczeństwie wolnego czasu i technologicznie 
zaawansowanych mediów również muzea zmuszone są przyjąć warunki 
konkurencji i coraz bardziej kurczącego się, możliwego do zagospodaro-
wania kapitału uwagi publiczności” [Matt 2006: 158].

W jaki sposób jednak doprowadzić do tego, by muzeum stało się przed-
siębiorcze? To pytanie, na które w moim przekonaniu nie ma jednej i łatwej 
odpowiedzi m.in. dlatego, że świat muzealny jest niezwykle różnorodny, 
zarówno pod względem charakterystyki zbiorów, wielkości instytucji, 
struktury zatrudnienia, uwarunkowań topograficznych czy też organiza-
cyjnych, niemniej chciałbym wskazać na kilka elementów, które wydają 
się mieć niebagatelne znaczenie.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa lider instytucji, czyli dyrektor. 
Osoba, często osobowość, która winna nadawać kierunek zmian, wyzna-
czać kurs muzealnej załodze, motywować i zaraża wizją swoich współpra-
cowników. To osoba, której zadaniem jest tworzenie głównej sieci relacji 
łączącej muzeum z partnerami (o organizatorze nie zapominając). 

Nie mniej ważny w procesie rozwoju muzeum jest zespół pracowników. 
Bo to zespół, ludzie tworzą muzeum, bez zespołu nie będzie istniało mu-
zeum. Jak wskazuje Gerald Matt: 

[…] w muzeum pojmowanym jako przedsiębiorstwo usługowe per-
sonel stanowi jeden z najistotniejszych elementów kształtujących 
potencjał skuteczności. Zdolni do osiągania sukcesu i nastawieni na 
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sukces pracownicy nie są wprawdzie gwarancją sukcesu przedsię-
biorstwa — brak potencjału osobowego lub niezdolność wykorzy-
stania tego potencjału mają jednak ogromne następstwa dla pozycji 
przedsiębiorstwa we współzawodnictwie w pozyskiwaniu dzieł, ar-
tystów i odwiedzających. Management personalny […] należy więc 
do pierwszorzędnych i najważniejszych zadań, przed jakimi staje 
kierownictwo muzeum [Matt 2006: 103].

O tym, jak istotny dla funkcjonowania muzeów jest zespół profesjonal-
nych i zaangażowanych pracowników, przekonujemy się niemal każdego 
dnia, a ekstraordynaryjna sytuacja muzeów w czasie pandemii SARS-CoV-2 
dobitnie to potwierdziła, pokazując niejednokrotnie, jak duży potencjał 
(często do tej pory ukryty) tkwił na zespołach muzealnych. Kluczowe jest 
jednak to, by ten potencjał potrafić wykorzystać.

Odpowiednie budowanie zespołu pracowników o różnorodnych kompe-
tencjach, kreatywnego i umiejącego współpracować jest procesem ciągłym 
i trudnym do przecenienia. Jednym z często obserwowanych problemów jest 
atomizacja pracowników (głównie na poziomie działów), która nie sprzyja 
współpracy, a czasem wręcz ją uniemożliwia, dlatego też praca na rzecz 
otwartości międzystrukturalnej, chęci i umiejętności współpracy między-
działowej, połączona z identyfikacją z muzeum i pozostałymi członkami 
zespołu (dobrym komunikowaniem) jest wyzwaniem dla wielu instytucji.

Niektóre muzea zmieniając swoje myślenie o roli, jaką mają pełnić, idą 
zdecydowanie w kierunku aktywizacji, przedsiębiorczości i permanent-
nej zmiany, powołując w swoich strukturach komórki odpowiedzialne 
za przeprowadzanie owych zmian, zwane często działami rozwoju. To 
interesujące podejście zarządcze, warte bliższemu przyjrzeniu. 

Zwiększa się również liczba muzeów podchodzących do zarządzania 
w sposób strategiczny.

Zgodnie z definicją Moltkego „strategia to trzymanie się w postępują-
cym naprzód działaniu pierwotnie obranej idei przewodniej, stosow-
nie do stale zmieniających się okoliczności”. W przypadku muzeum 
oznacza to, że wyznaczone na podstawie Mission Statement i obra-
zu przewodniego cele strategiczne i środki operacyjne przechodzą 
w fazę realizacji. Cele strategiczne cechuje długofalowość, wpisane 
jest w nie na stałe pytanie czym muzeum chce być na przyszłość. Cele 
operacyjne są średnio- i krótkookresowe i są etapami do osiągnięcia 
celów strategicznych. […] Strategia […] określa, w jakich obszarach, 
z jakich powodów i za pomocą jakich środków przedsiębiorstwo chce 
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w przyszłości działać. Strategię charakteryzują podstawowe kierunki 
działania, dające się określić cele i czasowe następstwa podejmowa-
nych zasadniczych kroków [Matt 2006: 55]. 

Znane są przykłady konsekwentnego zarządzania muzeum w oparciu 
o strategię. Jednym z nich jest Muzeum Krakowa, które w latach 2005–2006 
wypracowało pierwszą strategię i od tego czasu opiera swoją działalność 
o dokumenty strategiczne (obecnie realizowana jest druga jej odsłona). 
Aby zarządzanie strategiczne było łatwiejsze do realizacji, wyodrębniono 
w strukturze instytucji komórkę, której zadaniem jest wdrażanie jej zało-
żeń, organizowane są również dorocznie konwenty strategiczne, podczas 
których pracownicy muzeum analizują coroczne osiągnięcia i dyskutują 
nad dalszymi posunięciami.

Istotnym i pożytecznym narzędziem, choć jeszcze rzadko wykorzysty-
wanym w zarządzaniu, zarówno całą instytucją, jak i poszczególnymi 
projektami, jest controlling będący „swoistym instrumentem […] zapew-
niającym instytucji dostęp do informacji wpływającej na wybór celów 
i określającej kierunek jej przyszłego rozwoju” i dalej „to instrument, który 
pozwala informację tę właściwie przygotować i w należyty sposób dla dobra 
instytucji wykorzystać. Chodzi tu w ostatecznym rozrachunku o analizę 
porównawczą stanu faktycznego ze stanem docelowym, a więc śledzenie 
odchyleń pojawiających się pomiędzy rezultatami działalności przedsię-
biorstwa tu i teraz a wynikami, których osiągnięcie przedsiębiorstwo 
postulowało — chodzi tu również o ustalenie przyczyn tych odchyleń i w 
konsekwencji opracowanie ulepszonych, alternatywnych form działania” 
[Matt 2006: 194].

By móc realizować postulat muzeum przedsiębiorczego niezbędna jest 
także wiedza o rynku usług kulturalnych oraz preferencjach publiczności 
(jak również „niepubliczności”). Aby taką wiedzę posiadać, konieczne są 
cykliczne (wszak rzeczywistość szybko się zmienia) badania preferencji 
odbiorców kultury, gdyż „przedsiębiorstwo, które pragnie odnieść sukces, 
musi znać rynek i potrzeby swoich klientów” [Matt 2006: 157].

Tematem przedsiębiorczego muzeum zajęła się od 2019 roku Akademia 
Muzeum — projekt wymiany doświadczeń (sieciowania na poziomie krajo-
wym) realizowany do 2018 r. pomiędzy czterema parterami: Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Etnograficznym im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie i Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego 
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w Bydgoszczy, którego prace koordynuje Kolegium Wigierskie. Członkowie 
Akademii (głównie dyrektorzy i osoby średniego szczebla zarządzania) 
do niedawna spotykali się 3–4 razy do roku, podejmując różne tematy 
i wymieniając się doświadczeniami. Problematyka przedsiębiorczego 
muzeum, obok edukacji i modeli zarządzania była jedną z najczęściej 
podejmowanych. Sytuacja znacząco zmieniła się w okresie pandemii, gdy 
prace Akademii przeniesiono do środowiska online, na realizowane w cy-
klu dwutygodniowym spotkania w trybie wideokonferencji. Tematem 
przewodnim, nadrzędnym obecnie prowadzonych prac stało się właśnie 
przedsiębiorcze muzeum — problematyka uznana przez osoby uczest-
niczący w projekcie za najistotniejszą i najszerzej oddziałującą na prace 
w muzeach. Przy czym termin „przedsiębiorcze” rozumiany jest zarówno 
pod kontem ekonomicznym, jak i rozwojowym. 

Mocno niedoceniana, a niezwykle istotna dla (stałego) rozwoju mu-
zeum jest tzw. „pamięć instytucji”. Silny lider z wizją i wypracowaną sie-
cią partnerstw, który potrafi zmotywować i prowadzić zespół muzealny 
w założonym (wspólnie wypracowanym) kierunku jest dla instytucji nie 
do przecenienia. Jeśli jednak ów lider nie zadba o to, by sieć współpracy 
pomiędzy muzeum i podmiotami zewnętrznymi budowali również inni 
członkowie zespołu, to w sytuacji zakończenia pracy w danym muzeum 
przez dyrektora, instytucja zostaje pozbawiona wypracowanej sieci part-
nerstw. Pozostający w muzeum zespół, który nie zbudował sieci kontaktów 
i/lub nie przejął jej od dotychczasowego lidera, w konsekwencji musi tę 
pracę wykonać od początku. Stąd tak ważne jest to, by dzielić odpowie-
dzialność za budowanie relacji muzeum z partnerami pomiędzy dyrektora 
i zespół. Wypracowane kontakty winny być tak zapisywane w „pamięci 
instytucji” — czyli członków zespołu (wpisywane w rdzeń muzeum), by 
przetrwały zmiany dyrekcji i poszczególnych pracowników. Muzeów nie 
stać na to, by wykonywać tę samą pracę kilkukrotnie. 

Sieciowanie jako narządzie pracy muzealnej

Czym zatem jest sieciowanie, zwane również networkingiem? Jak głosi 
jedna z definicji: 

Networking to nawiązywanie kontaktów i utrzymanie pozytyw-
nych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia 
w sferze zawodowej. […] To pielęgnacja znajomości, aby móc w razie 
potrzeby zwrócić się z pomocą do konkretnej osoby, która może i chce 
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pomóc. […] Sieć składa się z podmiotów o różnych kompetencjach 
i doświadczeniach co może ułatwiać realizację celów i jest szansą na 
wykreowanie działania o nowej jakości [www.mfiles.pl/pl/index.php/
Networking; data odczytu: 15.06.2020].

Sieciowanie to narzędzie, które dość nieoczekiwanie stało się jednym 
z elementów zarządzania wiedzą w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. 
Obecnie MOB realizuje działania sieciujące na 4 poziomach: lokalnym, 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

POZIOM LOKALNY
W 2013 r. powołane zostało Forum Muzeów Bydgoskich — nieformalne 
ciało współpracy międzymuzealnej w Bydgoszczy, które tworzyły i tworzą 
nadal (z pewnymi zmianami) bydgoskie muzea. Podstawowym przyczyn-
kiem do powstania Forum było przygotowanie raportu prezentującego 
Stan i perspektywy rozwoju muzealnictwa w Bydgoszczy w latach 2013–2015. 
Taki raport powstał, a nawet dwie jego wersje (druga obejmowała okres 
do roku 2030), a dziewięć muzeów go tworzących doszło do wniosku, że 
chce współpracować dalej i czyni to do dnia dzisiejszego, choć w ostatnich 
latach jedynym elementem wspólnej pracy jest przygotowanie i przepro-
wadzenie bydgoskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów.

Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy
W roku 2012 narodził się w Bydgoszczy pomysł stworzenia miejskiego 
szlaku kulturowego poświęconego dziedzictwu przemysłowemu. Udało się 
go zrealizować w ramach międzynarodowego projektu SHIFT-X, prowadzo-
nego przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Celem projektu było usprawnienie 
struktur zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym, a także stworzenie 
zupełnie nowych produktów tegoż dziedzictwa. W ten sposób powstał 
Szlak Przemysłu, Wody i Rzemiosła TeH2O, którego inauguracja nastąpiła 
20 czerwca 2015 r.. Jak piszą autorzy przewodnika szlakowego — jest to: 

[…] pierwszy przemysłowy szlak tematyczny w Bydgoszczy, który 
łączy historię piętnastu miejsc wpisanych w przestrzeń miasta or-
ganicznie związanego z wodą. Każda z opowieści splata ze sobą losy 
bydgoszczan — rzemieślników, przedsiębiorców, społeczników — 
z rozwojem lokalnych fabryk, manufaktur, zakładów usługowych. 
Nie sposób zaprzeczyć, że największy potencjał miasta stanowią, 
niezmiennie, jego ludzie [Kowalkowska, Dysarz-Lewińska 2016: 5]

http://www.mfiles.pl/pl/index.php/Networking
http://www.mfiles.pl/pl/index.php/Networking
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Ów wymiar społeczny został wykorzystany także w haśle Szlaku: Ludzie 
i technika przy drodze wodnej.

Rolę koordynatora Szlaku otrzymało Bydgoskie Centrum Informacji 
(BCI), jednak ze względu na małe możliwości osobowe już po sześciu mie-
siącach nastąpiła zmiana modelu zarządzania. Muzeum Okręgowe wyszło 
z inicjatywą i zaproponowało, by wraz Miejskim Centrum Kultury (MCK) — 
jako 2 najbardziej zaangażowane podmioty i obiekty TeH2O — przejąć 
najistotniejsze role zarządcze. MOB wzięło na siebie — z początkiem roku 
2016 — rolę koordynatora Szlaku, zaś MCK — wsparcia eventowego — spro-
wadzającego się do organizacji dorocznego Święta Szlaku — TehoFest. BCI 
zostało przypisane wsparcie promocyjno-turystyczne. Model zarządzania 
był bardziej rozbudowany i ewoluował, aż do roku 2019, kiedy to Miejskie 
Centrum Kultury zrezygnowało ze swojej dotychczasowej funkcji i Muzeum 
stanęło przed decyzją przejęcia wszystkich elementów zarządczych na 
Szlaku, co było nie lada wyzwaniem. Tak też się stało i we wrześniu 2019 r. 
MOB przeprowadziło Święto Szlaku, co związane było z koniecznością 
nabycia nowych kompetencji przez zespół muzealny.

Jednym z najważniejszych zadań, które stoi obecnie zarówno przez 
Szlakiem jak i Muzeum, które w moim przekonaniu z roku na rok zyskuje 
na znaczeniu, jest systemowy rozwój współpracy z branżą turystyczną. 
Naszym celem jest doprowadzenie do komercjalizacji oferty Szlaku (i co 
zrozumiał również po części MOB) poprzez opracowanie i wdrożenie par-
kietów turystycznych oraz stałe podnoszenie standardów usług. Zależy 
nam na tym by Szlak TeH2O był atrakcyjny nie tylko dla turysty z regionu 
województwa kujawsko-pomorskiego, ale również z kraju, a w dalszej 
perspektywie także dla turysty zagranicznego.

POZIOM REGIONALNY
Sieciowanie i szersza współpraca systemowa na poziomie regionalnym 
w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczęła się w roku 2015 wraz 
z powołaniem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealni-
ków Polskich (SMP). W pierwszej kolejności podjęto organizację Dorocznej 
Konferencji Naukowej Muzealników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Od 2016 r. wraz z muzeami regionu, realizowane są konferencje, których 
celem jest prezentacja działań i osiągnięć muzealnych środowiska. Do 
roku 2019 odbyły się 4 edycje w: Bydgoszczy, Włocławku i dwie w Toru-
niu, przy czym ta ostania zrealizowana została w szerszej formule przez 
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3 organizacje pozarządowe — tj. Oddział Kujawsko-Pomorski SMP oraz 
oddziały toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków, a także Muzeum Okręgowe w Toruniu i Wydział 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzięki sie-
ciowaniu na poziomie 3 organizacji, Muzeum i Uniwersytetu konferencja 
zyskała zasięg ogólnopolski, większy potencjał i prestiżu. 

Drugim elementem sieciujący muzea województwa kujawsko-pomorskiego 
były dwie edycje projektu MIASTO — LUDZIE — MUZEUM, który narodził 
się w głowach członków Zarządu Oddziału jeszcze w 2015 r. i którym udało 
się „zarazić” dyrektorów 18 muzeów.

MIASTO — LUDZIE — MUZEUM to projekt wystawienniczy zakładający 
realizację ekspozycji prezentujących opowieść o mieście widzianą przez 
pryzmat ludzi, którzy mieli znaczący wpływ (polityczny, artystyczny, 
społeczny, naukowy itp.) na jego rozwój. To historie mieszkańców były 
punktem wyjścia do prezentacji historii miast. 

Wystawy były prezentowane w różnych terminach poczynając od 1 czerw-
ca do 15 września 2017 r., tak jednak, by w okresie wakacyjnym powstała 
wspólna oferta pn. Kujawsko-Pomorski Muzealny Szlak Kulturowy, zachę-
cająca do obywania podróży i odkrywania ciekawych, a nierzadko wyjąt-
kowych miejsc naszego regionu. Została stworzona bogata i różnorodna 
oferta muzealna obejmująca niema całe województwo i budująca modę 
na odwiedzanie muzeów na poziomie województwa.

Jeszcze w trakcie trwania projektu dostawaliśmy informacje zwrotne od 
osób biorących w nim udział, mówiące o tym, że gdyby nie ten projekt — 
zapewne nigdy by nie dotarli do muzeów w mniejszych miastach. 

Druga edycja projektu odbyła się 2019 r., pomiędzy 15 czerwca a 15 wrze-
śnia — i nosiła nazwę MIASTO — LUDZIE — WOLNOŚĆ. Opierała się również 
na realizacji wystaw prezentujących opowieść o mieście, odnoszących się 
jednak do idei WOLNOŚCI, rozumianej w szerokim kontekście, nie tylko 
historycznym, ale również społecznym, artystycznym czy kulturowy. 
Ponownie w projekcie wzięło udział 18 muzeów, tworząc kolejny czasowy 
szlak muzealny.

POZIOM KRAJOWY
Z inicjatywy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie oraz Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, we współ-
pracy programowej i przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
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i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), 13 czerwca 2016 r. w Gliwicach, powołano 
Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej — inicjatywę będącą otwartą 
platformą współpracy, którą mają tworzyć muzea oraz inne instytucje 
kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym 
i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć, w celu wypracowania i wdroże-
nia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, 
upowszechniania i promocji.

Dzień przed powołaniem Forum tj. 12 czerwca również w Gliwicach od-
było się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynie-
ryjnej, którego celem jest reprezentowanie interesów i wyrażanie potrzeb 
środowiska muzealnictwa technicznego oraz pełnienie roli zaplecza pro-
gramowo-organizacyjnego dla Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej. 

Do końca 2019 r. obyło się 11 spotkań Forum, które przybrały formę dwu-
dniowych konferencji połączonych z wizytami studyjnymi, podejmujących 
różnorodną tematykę związaną z dziedzictwem i muzealnictwem technicz-
nym, często realizowane we współpracy z samorządami [www.smsi.com.pl/
category/forum/; data odczytu: 15.06.2020]. Od dwóch lat projekt jest wspierany 
przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

POZIOM EUROPEJSKI
W roku 2015 Exploseum oddział Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy został 
przyjęty do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego / European 
Route of Industrial Heritage (ERIH) stowarzyszenia założonego w oparciu 
o prawo niemieckie, które obecnie ma ponad 250 członków w 24 krajach. 
ERIH to duża sieć współpracy zakładająca m.in. wykorzystanie potencjału 
turystyki dziedzictwa przemysłowego dla lokalnego lub regionalnego roz-
woju gospodarczego i upowszechnianie europejskiego wymiaru rozwoju 
technologii, historii społecznej i kulturalnej ery przemysłowej. Wsród 112 
punktów kotwicznych — czyli perełek dziedzictwa technicznego w Eu-
ropie — 10 znajduje się w Polsce [www.erih.net/i-want-to-go-there/; data 
odczytu: 15.06.2020].

Dzięki wstąpieniu Exploseum do ERIH à możliwe stało się pozyskanie 
wiedzy, konkretnych rozwiązań i mechanizmów dot. zarządzania szla-
kiem kulturowym przejętych od Szlaku Zabytków Techniki województwa 
śląskiego. Bez funkcjonowania w strukturach ERIH à byłoby to mocno 
utrudnione, a być może nawet niemożliwe.

http://www.erih.net/i-want-to-go-there
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Podsumowując korzyści płynące z networkingu są następujące. Sieć daje 
możliwość transferu wiedzy i pozyskania know-how, poszerza również 
spektrum możliwości podejmowania inicjatyw, które w ramach instytucji 
muzealnej nie byłyby możliwe do realizacji. Sieć współpracy, która z za-
łożenia jest demokratyczna i nie przypisywana do żadnego konkretnego 
podmiotu (muzeum) daje większe szanse na realizację projektu zakłada-
jącego udział wielu podmiotów, a znajomości pozyskane poprzez sieć są 
bardzo przydatne w codziennym życiu muzealnym.

Zastrzeżenie nazwy MUZEUM

Na koniec rozważań chciałbym podjąć temat, który od lat rozpala muze-
alne głowy — mianowicie zastrzeżenia nazwy Muzeum. Obserwujemy 
jak z roku na rok przybywa nowych podmiotów, które w swojej nazwie 
używają terminu „Muzeum”, często nie mając z instytucją muzealną nic 
lub niewiele wspólnego — będąc kolekcjami, wystawami lub atrakcjami 
stricte turystycznymi. Bez wątpienia dobrze, że powstają i bez wątpienia 
źle, że uzurpują sobie prawo do używania nazwy Muzeum — choć w świe-
tle obecnego prawa mogą to czynić — rozmieniając na drobne znaczenie 
instytucji Muzeum. Często są to podmioty o wysokich standardach obsługi 
ruchu turystycznego, z atrakcyjną ofertą usług kulturalnych, niemniej 
nie są muzeami, nie spełniają podstawowych standardów i nie posiadają 
profesjonalnej wiedzy w zakresie ochrony dziedzictwa — wszak nie jest 
to główny cel ich działalności.

Znam przykład „Muzeum” mającego uzgodniony regulamin/statut z NI-
MOZ-em, będącego w stanie permanentnej organizacji, które jest de fac-
to strzelnicą i nie ma nic wspólnego z instytucją, której funkcje i formę 
określa Ustawa o muzeach. A jak doskonale wiadomo, takich lub podobnych 
przypadków w skali całego kraju jest znacznie więcej. Swoją drogą jest dość 
symptomatyczne to, że w ostatnich latach, by wśród podmiotów mających 
w nazwie termin Muzeum wydobyć te, które uznalibyśmy za pełnopraw-
ne muzea — spełniające podstawowe wymagania — zaczęliśmy używać 
określenia — muzeum działające w oparciu o Ustawę o muzeach, bo 
samo słowo Muzeum już nie wystarcza.

Mam świadomość, iż zastrzeżenie nazwy Muzeum byłoby niezwykle 
trudne, ale może warto skorzystać z rozwiązań standaryzacyjnych — i nie 
myślę tu o poziomie Państwowego Rejestru Muzeów, którego spełnienie 
jest niezwykle wymagające w szczególności dla małych jednostek, ale na 
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poziomie podstawowym — podmiotów funkcjonujących w oparciu o Usta-
wę o muzeach i wypełniających jej zapisy. Przykładem takiego działania 
może być rozwiązanie funkcjonujące we Francji — gdzie jak podaje prof. 
Aleksander Surdej w publikacji Przedsiębiorcze muzeum. Francuskie inspi-
racje muzea spełniające określony standard mogą posługiwać się znakiem 
Muzeum Francji. Te standardy to m.in.: posiadanie stałej kolekcji mającej 
wartość publiczną; zaangażowanie muzeum w realizację misji polegającej 
na konserwacji, odnowieniu, badaniu, wzbogacaniu kolekcji i jej upublicz-
nianiu oraz prowadzeniu działań edukacyjnych. Prawo do posługiwania 
się znakiem mają zarówno muzea samorządowe, rządowe jak i prowadzone 
przez osoby prawne (stowarzyszenia i fundacje) nie nastawione jednak na 
zysk. Posiadanie znaku uprawnia o ubieganie się o pomoc państwa w róż-
nych zakresach: naukowym, finansowym czy też technicznym. Znak nie 
jest przyznawany w sposób nieodwołalny, muzeum — jeśli nie respektuje 
określonych warunków — może go stracić. Instytucja znaku — Muzeum 
Francji została wprowadzona w roku 2004 i do końca 2016 r. przyznano go 
1218 instytucjom [Surdej 2019: 61]. W moim przekonaniu to interesujące 
rozwiązanie, któremu warto się przyjrzeć bliżej.

Podsumowanie

Jakie są nowe trendy w muzealnictwie? Czym jest nowoczesne muzeum? 
Czy jest nim muzeum wypełnione najnowocześniejszymi technologiami 
i urządzeniami? W moim przekonaniu nowe technologie mają znaczenie 
jedynie jako narzędzia, a nie podmioty naszych starań. Jeśli wiemy, jak 
je wykorzystać, by nie przyćmić muzealiów i opowieści, a wręcz prze-
ciwnie — wzmocnić je — to oczywiście warto ich używać. Jeśli jednak 
powodem zastosowania — często znaczącej liczby — multimediów jest 
chęć epatowania technologiami i osiągnięcia efektu wow, to warto być 
wstrzemięźliwym — bo nic się tak szybko nie starzeje jak nowe technolo-
gie, a jeśli decydujemy się na ich użycie, powinny stać za tym konkretne 
argumenty merytoryczne.

Nowoczesne muzeum to takie, które w swojej działalności stawia mocny 
akcent na odbiorcę/uczestnika, wchodzi z nim w dialog i buduje relacje. Takie, 
które tworzy opowieści o dziedzictwie, tożsamości, wartościach i rzeczach 
ważkich — obecnie nas dotykających, z którymi jako ludzie się mierzymy. 
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To muzeum, które może być trzecim miejscem (lub w jego kierunku 
zmierzać), miejscem atrakcyjnego, rozwojowego spędzania wolnego czasu, 
w którym się dobrze czujemy i do którego chcemy wracać.

To muzeum, które dba o swoją publiczność, starając się przygotować 
ofertę możliwe najbadziej interesującą i aktywizującą, które traktuję od-
biorcę jak partnera, z najwyższymi standardami.

To muzeum, które ma w sobie dużą dozę artyzmu, kreatywności i misyj-
ności, funkcjonujące w oparciu o przemyślane i sprawdzone standardy oraz 
dokumenty strategiczne, a także skuteczny systemem kontrolny i ewaluacyjny.

To także muzeum przedsiębiorcze, znające swoją wartość i mocne stro-
ny, konkurujące z podmiotami komercyjnymi na rynku czasu wolnego, 
badające swoją publiczność i niepubliczność, by zgromadzić wiedzę o jej 
preferencjach i potrzebach. To instytucja innowacyjna, odważnie wpro-
wadzająca do swej oferty nowe rozwiązania.

Nowoczesne muzeum to instytucja osób twórczych, która umożliwia im 
aktywne funkcjonowanie w danej rzeczywistości i szybkie reagowanie 
na dynamicznie zachodzące zmiany. To miejsce, które jest ważne dla spo-
łeczności i bez którego ta społeczność nie wyobraża sobie funkcjonowania.
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Marcin Zdanowski

(New) trends in museology — a subjective view

Abstract: The article presents (in subjective terms) the directions of museology development, 
and shows issues related to the change of approach to museum audience. It is indicated 
that the viewer, recipient, or even participant, is more and more often placed in the center 
of the interest of a contemporary museum. The article pays attention to the change in mu-
seum’s attitude in recent years. The once common transfer of knowledge, was changed to 
stimulating thinking and personal development. The set point for this attitude can be, the 
still little known, though dating back to 1957, Tilden’s principles of heritage interpretation. 
An attempt was also made to transfer Ray Oldenburg’s theory of Third places to museum 
context. In addition, arguments for an entrepreneurial and strategic approach to museum 
functioning and management were presented. Furthermore, a number of examples were 
shown, supporting the thesis that building a network of relationships and partnerships is 
one of the most interesting and effective tools in managing a contemporary museum.

Keywords: museology, entrepreneurial museum, heritage interpretation, third place, net-
working
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Muzeum w domu —  
działania w trakcie pandemii

Po ogłoszeniu w Polsce i na świecie kolejnych obostrzeń związanych z pande-
mią koronawirusa kultura stosunkowo szybko podjęła działania związane 
z działalnością wirtualną, dzięki której kontakt z nią był nadal możliwy mimo 
zamknięcia takich instytucji jak teatry czy biblioteki. Muzea na świecie także 
dość sprawnie przeniosły swoją aktywność do internetu — jedynej przestrzeni, 
w której z pewnością 24h na dobę znajdowali się jacyś odbiorcy. Wymuszenie 
działań cyfrowych ujawniło i spowodowało kilka zjawisk. 

Po pierwsze wydaje się, że wyścig o uwagę użytkowników wygrały te 
muzea i galerie, których zasoby w momencie ogłoszenia ograniczeń już przy-
najmniej w jakimś stopniu posiadały zdigitalizowane zbiory. W pierwszej 
kolejności zaoferowano to, co już wcześniej znajdowało się na stronach inter-
netowych muzeów i galerii — obrazy, rzeźby oraz inne artefakty dostępne 
w formie cyfrowej. Zaraz jednak pojawiły się nowe inicjatywy — głównie 
możliwość wirtualnego zwiedzania całych muzeów lub poszczególnych wy-
staw. W Luwrze można było przechadzać się po galerii starożytnego Egiptu, 
pozostałościach fos, Galerii Apollina, a także mniejszych wystawach przygo-
towanych w tzw. małej galerii (Petite Gallerie) [www.louvre.fr, data odczytu: 
11.05.2020]. Podobne działania miały miejsce chociażby w muzeach w Berlinie 
[www.smb.museum, data odczytu: 11.05.2020], również oferujących szeroką 
gamę zdigitalizowanych zbiorów wraz z opisami, czy madryckim muzeum 
Thyssen-Bornemisza, gdzie dzieła podzielono na ścieżki tematyczne [www.

http://www.louvre.fr
http://www.smb.museum
http://www.museothyssen.org
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museothyssen.org, data odczytu: 11.05.2020]. Nie inaczej działo się w Muzeum 
Narodowym w Warszawie [www.cyfrowe.mnw.art, data odczytu: 11.05.2020] 
czy Muzeum Narodowym w Krakowie [www.zbiory.mnk, data odczytu: 
11.05.2020]. Hasztag #museumfromhome umożliwił stworzenie przestrzeni, 
w której w jednym miejscu pojawiały się cyfrowe działania muzeów [www.
sr.ithaka; data odczytu: 11.05.2020].

Po drugie dookoła zbiorów cyfrowych, oprócz wirtualnych ścieżek 
zwiedzania, powstały dodatkowe aktywności. Na profilu Muzeum Sztuk 
Pięknych w Wiedniu na YouTube dostępne są wywiady, rozmowy oraz ana-
lizy i prezentacje poszczególnych dzieł [www.youtube.com, data odczytu: 
11.05.2020]. Muzeum Narodowe w Warszawie rozpoczęło z końcem kwietnia 
inicjatywę pomocy tegorocznym maturzystom przygotowującym się do 
egzaminu z historii sztuki. Można było także wziąć udział w wirtualnych 
warsztatach dla dzieci, spotkaniach z kuratorami czy konserwatorami 
[www.mnw.art, data odczytu: 11.05.2020]. Tego typu aktywność nie poja-
wiła się nagle wraz z koronawirusem — w jakimś stopniu prowadzona była 
już wcześniej, jednak okoliczności odosobnienia i zamknięcia w domach 
spowodowały jej wzmożenie. 

Po trzecie, co w zasadzie być może najciekawsze, można było zaobserwować 
sporo działań mających na celu zaktywizowanie publiczności i tworzenie 
user-generated content, a więc treści tworzonych przez samych użytkowni-
ków. Ich powstawanie jest jednym ważnych elementów wskazujących na 
aktywne zaangażowanie odbiorców w działalność instytucji. Stosunkowo 
łatwo jest kliknąć w dzieło sztuki i przeczytać jego opis lub nawet załączyć 
wcześniej nagrane oprowadzanie po wystawie. Bardziej jednak wartościo-
wym z perspektywy muzeum jest wywołanie osobistego zaangażowania 
w tworzenie treści przez jego odbiorców. Największą tego typu pandemiczną 
akcją jest wywołany przez muzeum J. Paula Getty’ego w Los Angeles Getty 
Images Challenge, zwane także home art challenge (wyzwanie domowej 
sztuki) lub isolation art challenge (wyzwanie sztuki w izolacji). Polega ono 
na odtworzeniu wybranego dzieła z pomocą trzech rzeczy, które każdy 
może znaleźć we własnym domu [www.boredpanda.com, data odczytu: 
12.05.2020]. Można więc zobaczyć infantkę Małgorzatę Teresę w niebieskiej 
sukience wzorowanej na obrazie Diego Velázqueza, tyle że zamiast ogromnej 
spódnicy dziewczynka stoi na rozkładanym namiocie ozdobionym papie-
rem toaletowym. Fragment Ogrodu ziemskich rozkoszy Hieronima Boscha 
odtworzony został z pomocą garnków i domowych kotów. Kolorowe, abs-

http://www.museothyssen.org
http://www.cyfrowe.mnw.art
https://zbiory.mnk.pl/pl/strona-glowna
https://sr.ithaka.org/
https://sr.ithaka.org/
http://www.youtube.com
https://www.mnw.art.pl/
http://www.boredpanda.com
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trakcyjne czworokąty Pieta Mondriana zastąpiły równie barwne ubrania 
[www.mymodernmet.com, data odczytu: 12.05.2020]. Pamiętać także należy, 
że nie jest to pierwsza i jedyna taka akcja — już wcześniej wystartowało 
holenderskie konto na Instagramie Tussen Kunst en Quarantine (Między 
Sztuką a Kwarantanną), odtwarzające i zachęcające do odtwarzania dzieł 
w podobny sposób [www.instagram.com; data odczytu: 12.05.2020]. Tego 
typu działania cechuje kilka rzeczy. Przede wszystkim — jak większość 
aktywności wirtualnych — nie są one w żaden sposób ograniczone przez 
granice państw. Znane dzieła nie wymagają znajomości języka obcego, by 
móc je zidentyfikować i zrozumieć — dzięki temu z łatwością mogą one 
rozprzestrzeniać się w skali globalnej. Są działalnością oddolną, nad którą 
żadne muzeum czy galeria nie ma kontroli — jednak dobrze wykorzystane 
stanowić mogą trampolinę nie tylko dla poszerzenia grupy odbiorców, ale 
także zacieśnienia relacji z już aktywnymi użytkownikami. Pozwala zatem 
tworzyć wirtualną społeczność zgromadzoną wokół instytucji, złożoną 
w części zapewne z osób, które dotychczas nie pojawiły się w muzeum 
osobiście. Z pewnością tego typu zadania mają także element edukacyjny — 
choć brane są pod uwagę raczej dzieła znane niż niszowe, wciąż stanowić 
mogą one źródło wiedzy i informacji dla osób wcześniej się danym artystą 
czy stylem nie interesujących. 

Równocześnie jednak nie można popadać w hurraoptymizm. Kultura, 
a wraz z nią muzea i galerie, stara się poradzić sobie z przedłużającymi się 
ograniczeniami na różne sposoby, niektóre dalece kreatywne. Nie oznacza 
to jednak, że po „powrocie do normalności” wiele się zmieni. Nierzadko 
łatwiej jest zaangażować ludzi w odtworzenie Krzyku Muncha z pomocą 
swetrów i rękawiczek niż skłonić ich do przyjścia na wystawę czy wzięcia 
udziału w warsztatach. Zaangażowanie wywoływane i wzmacniane z pomo-
cą różnego typu wirtualnych aktywności może przełożyć się w przyszłości 
na realne działania odbiorców — trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, 
że tak będzie. Na plus z pewnością można zapisać wymuszone przez oko-
liczności zainteresowanie niektórych, dotychczas nie aż tak aktywnych 
w internecie muzeów swoimi kanałami w mediach społecznościowych czy 
stroną internetową. Tego typ działania mogą zostać na podobnym poziomie 
także po ponownym otwarciu tych instytucji, co wydaje się działać na ich 
korzyść [www.nemo.org, data odczytu: 12.05.2020]. Przesunięcie bliżej 
w stronę odwiedzających nie nastąpiło rzecz jasna dopiero w związku 
z pandemią — jednakże kryzys nią wywołany zdaje się jeszcze wzmacniać 

http://www.mymodernmet.com
http://www.instagram.com
http://www.nemo.org


314 Olga Kosińska

tego typu tendencje. Zmęczenie ograniczeniami wywołanymi przez skutki 
koronawirusa odbija się jednak także na kulturze — wzrost zaangażowania 
w akcje takie jak Getty Images Challenge jest chwilowy i nie przekłada się 
tak łatwo na bezpośrednie skutki dla muzeów. Pozostaje on także poza ich 
kontrolą — co nie oznacza, że nie powinny one starać się go stymulować 
i z jego pomocą przyciągać do siebie odbiorców. 

Co roku 18 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów — Dzień 
Muzealnika. Tegoroczny wyglądał zgoła inaczej niż zwykle. Choć w tym 
samym dniu weszły w życie nowe wytyczne dotyczące ograniczeń związa-
nych z koronawirusem, które pozwalały na powolne otwarcie niektórych 
instytucji kultury, w tym muzeów, sami muzealnicy spędzili swoje święto 
w dużej mierze online. Zwyczajowo pełna kolejek i tłumów w niektórych 
ośrodkach Noc Muzeów odbyła się wirtualnie [www.krakow.pl, data od-
czytu: 19.5.2020], a życzenia przekazywane były także w dużej mierze 
z pomocą internetu. Zarówno instytucje, jak i indywidualni muzealnicy 
czy widzowie nie tylko dziękowali sobie wzajemnie za ogrom pracy, ale 
także życzyli jeszcze więcej wytrwałości i zaangażowania w odnajdywa-
niu się w świecie po-pandemicznym. Bez względu na to, kiedy ostatecznie 
zdjęte zostaną ograniczenia związane z koronawirusem, okres zamknięcia 
stanowił spore wyzwanie dla organizacji kultury, nie tylko z perspektywy 
finansowej czy administracyjnej, ale także społecznej — czy społecznościo-
wej. Internet pozwala na utrzymanie kontaktów i relacji nie tylko pomiędzy 
pojedynczymi osobami, ale także całymi instytucjami i grupami. Nie mogą 
się one równać działaniom i interakcją offline — nie takie mają też zadanie. 
Wirtualne zbiory, spotkania, akcje czy konwersacje są ważne — i zwyczajnie 
odmienne od tych wydarzających się fizycznie. Obydwa te poziomy przeni-
kają się dość gładko bez względu na to, czy wokół szaleje akurat pandemia 
czy nie — obecny kryzys stanowi więc szansę dla niejednej instytucji na 
przesunięcie akcentów i wypracowanie całościowego podejścia do kwestii 
cyfrowych. Pozostaje więc dołączyć się do życzeń i wypatrywać świata, jaki 
wykształci się do czasu kolejnego Dnia Muzealnika.
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Olga Kosińska

Museum at home – activities taken during the pandemic

The outbreak of the coronavirus pandemic significantly affected all aspects of human life, 
including the daily activities of cultural institutions. During the period of closure to the 
public, museums undertook various initiatives aimed at keeping the attention of the cur-
rent audience, as well as attracting new visitors - only this time in a virtual form. These 
activities were largely based on previously digitized collections, which almost overnight 
(if they had not been made available before) appeared in the digital space. Various forms 
of virtual tours (whether alone or with guides) were proposed, as well as other activities 
around digital artifacts, such as interviews with curators, analyzes of works, and workshops 
for children. The initiatives of the audience themselves were also important - such as the 
home art challenge, consisting in recreating a selected work of art with the help of objects at 
hand. This type of involvement gave a good chance of transferring it in the post-pandemic 
world to the ground of relations in the physical space of the museum - however, it does not 
mean an automatic unification of visitors around an institution that will take care of itself. 
Regardless of external circumstances, extensive measures should be taken to combine of-
fline and online activities in modern museums.

Keywords: activities of cultural institutions, virtual tours, COVID-19 pandemic, digitization 
of collections
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Nasze życie w czasach zarazy.  
Kilka słów o projekcie1

Pomysł

„Nasze życie w czasach zarazy”2 to inicjatywa, która powstała spontanicznie 
w marcu 2020 r. w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krako-
wie3 jako odpowiedź na potrzebę dokumentowania szybko zmieniającej się 
rzeczywistości w dobie pandemii. Mieliśmy poczucie, że czas ogromnego 
zainteresowania mediów wszelkimi treściami dotyczącymi koronawirusa, 
to również dobry moment na to, by poprzez nasze działania, zaprezentować 
szerszej publiczności, czym jest Muzeum Etnograficzne.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie to przede wszystkim miejsce deponu-
jące opowieści o życiu od połowy XIX w. do dzisiaj na terenach należących 
obecnie do Polski. Te opowieści mają charakter wizualny, są reprezento-
wane przez rzeczy, związane z codziennością zwykłych ludzi, co sprawia, 
że każdy może odnieść muzealną narrację do własnego życia. Dlatego 
osoba zwiedzająca muzeum ma możliwość poruszania się po wystawie 
jako ekspert, znajdujący podobieństwa i różnice pomiędzy atrybutami 

 1 Ponieważ projekt „Nasze życie w czasach zarazy” wciąż trwa, a na analizę i naukowe 
podsumowanie zebranych materiałów jeszcze przyjdzie czas, pozwolę sobie tutaj na bar-
dziej osobistą perspektywę.
 2 Dalej będę posługiwała się również skróconą wersją — „Nasze życie”.
 3 W dalszej części będę posługiwała się zamiennie: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 
Muzeum albo MEK.
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codzienności dawniej i dziś4. Zatem muzeum etnograficzne, będąc blisko 
człowieka, ma duży potencjał angażowania go w swoje projekty. Kiedy więc 
myśleliśmy nad działaniami skierowanymi na badanie rzeczywistości 
społecznej w pandemii, chcieliśmy, by wiedza, którą będziemy gromadzić, 
była współtworzona z naszą publicznością. Z takiej postawy narodził się 
pomysł na projekt „Nasze życie w czasach zarazy”, w którym podkreślamy, 
że doświadczenie życia w czasie pandemii jest dla wszystkich wspólne, 
także dla nas — badaczy i muzealników.

W przeciwieństwie do innych projektów realizowanych w MEK, w przy-
padku „Naszego życia” prace koncepcyjne nad procesem badawczym (osa-
dzeniem badań w teorii, wybraniem metod i technik oraz sposobu analizy 
materiału) nie trwały długo. Kosztem ewentualnych błędów podczas pra-
cy badawczej, wynikających z pośpiesznego planowania, chcieliśmy jak 
najszybciej rozpocząć badania, mając cały czas na względzie, że sytuacja 
związana z pandemią jest dynamiczna i zwlekanie z rozpoczęciem działań 
może wiązać się z przegapieniem pewnych szybko zachodzących w życiu 
społecznym procesów.

Nie da się ukryć, że wybranie metody badawczej stanowiło dla nas pew-
ne wyzwanie. Otóż Muzeum Etnograficzne od wielu lat prowadzi projekty 
badawcze, w których główną rolę odgrywają wywiady oraz obserwacje 
uczestniczące. Tymczasem, kiedy w Polsce wprowadzono społeczną kwaran-
tannę, bezpośredni kontakt z naszą publicznością był utrudniony, a właści-
wie niemożliwy. Dlatego zaistniała potrzeba znalezienia innej formy, która 
umożliwi nam badanie rzeczywistości bez spotykania się z uczestnikami 
kultury, a jednocześnie zapewni swobodę wypowiedzi badanych tak jak 
ma to miejsce na przykład podczas wywiadu etnograficznego.

Kwestionariusz „Nasze życie w czasach zarazy”

Postanowiliśmy wrócić do korzeni naszego Muzeum i pracy terenowej jego 
założyciela — Seweryna Udzieli, który badając życie mieszkańców polskich 
wsi pod koniec XIX w., korzystał z metody kwestionariuszowej. Inspirując 
się rękopisami Udzieli, stworzyliśmy anonimowy kwestionariusz „Nasze 
życie w czasach zarazy”, składający się z 45 pytań, w większości otwartych. 
Znalazły się tam zagadnienia dotyczące m.in. rytmu i organizacji codzien-

 4 Należy podkreślić, że mam tu na uwadze osoby najczęściej odwiedzające MEK, a więc po-
chodzące z tego samego kontekstu kulturowego, co obiekty prezentowane na wystawie stałej, 
która przede wszystkim dotyczy życia na terenach obecnej Polski na przełomie XIX i XX w.
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ności, pracy, nauki, życia społecznego. Pytania o to, czy w trakcie pandemii 
zmieniło się postrzeganie domu i relacji z innymi ludźmi, o sposoby radze-
nia sobie ze stresem, a także pytanie o obrazy z pandemii, które na długo 
zostaną w pamięci. W kwestionariuszu, oprócz pytań otwartych, znalazło 
się kilka pytań zamkniętych (m.in. o płeć, wiek, miejsce zamieszkania) 
oraz kafeterii z prośbą o zaznaczenie na skali Likerta poziomu zaintereso-
wania m.in. informacjami dotyczącymi pandemii. Zdajemy sobie sprawę, 
że dla badaczy bardziej doświadczonych w metodzie kwestionariuszowej 
i w badaniach ilościowych, kwestionariusz „Nasze życie” może mieć wiele 
wad, np. jeśli chodzi o układ czy stopień precyzyjności pytań. Niemniej 
jednak, należy zauważyć, że w związku z potrzebą szybkiego rozpoczęcia 
badań, nie było też możliwości na dokładniejsze przetestowanie metody 
na próbie5. Kwestionariusz został zamieszczony na bezpłatnej platformie 
Google Forms 27 marca i był aktywny do 30 czerwca 2020 r. W tym czasie 
zebrano 1523 odpowiedzi.

Wkrótce po uruchomieniu kwestionariusza, uznaliśmy, że chcielibyśmy 
na bieżąco dzielić się z naszą publicznością zebranymi danymi. Zaczęliśmy 
więc publikować tzw. „Wycinki”, które w sposób przekrojowy prezentują 
tematykę poruszaną w kwestionariuszach. Te kilkanaście postów zamiesz-
czonych na stronie internetowej MEK ma charakter informacji zwrotnej, 
dającej znać respondentom, że ktoś czyta ich opowieści i reaguje na nie. 
Poniżej zamieszczam cztery przykładowe „Wycinki”.

Wycinek I

„Co słychać?”

03.04.2020, piątek

Pytanie „Co słychać?” zawsze wydawało mi się po prostu próbą zaga-
jenia rozmowy. A jeśliby potraktować je serio?

Wśród wypowiedzi na temat tego, co zapamiętamy z czasów epidemii, 
pojawiają się także te dotyczące dźwięków. Reakcje wpisywane na 
gorąco, bez koniecznego dla budowania pamięci dystansu (przecież 
jeszcze nie wiemy, co będzie dalej, co naprawdę w nas zapadnie), 
otwierają nas na bardzo osobiste doświadczenia. Kogoś dotknęło 
znalezione na Twitterze dźwiękowe nagranie kaszlu chorego na ko-

 5 Podczas zbierania odpowiedzi na kwestionariusz wprowadziliśmy w nim drobne korekty, 
a także przetłumaczyliśmy go na Polski Język Migowy.
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ronawirusa, nagrane we Włoszech. Kogoś innego, słyszany przez 
telefon głos współpracowniczki, która nie mogła złapać oddechu. To 
jednorazowe, mocne doświadczenia. Ale osiadają w nas także te po-
wtarzane do znudzenia, jak ścieżka dźwiękowa włączanej codziennie 
gry komputerowej czy kilka piosenek, które każdego dnia między 13 
a 16 serwuje mieszkańcom pewnego bloku jeden z sąsiadów („Niestety 
trudno się przy tym pracuje” — czytamy w komentarzu).

Dźwięki uświadamiają nam, że ściany naszych mieszkań i domów nie 
oddzielają nas szczelnie od wspólnej przestrzeni, z której możemy te-
raz korzystać w sposób mocno ograniczony. W wielu wypowiedziach 
powracają: sygnał karetki (także jako „nieustająco przejeżdżające 
karetki”) oraz komunikat, informujący o konieczności pozostania 
w domu, emitowany z megafonów wozów policyjnych i strażackich 
(„kojarzy się z filmami o apokalipsie”, „czułam się jak na kronice 
filmowej z czasów okupacji”), bicie dzwonów.

Odkryciem podzielanym przez wielu uczestników badań jest cisza. 
Cisza w najbliższym otoczeniu, na pustych ulicach, placach. Cisza, 
która niepokoi i taka, która daje ukojenie. Cisza wypełnia miejsca, 
z których ustępuje hałas (teraz wielu z nas zdało sobie sprawę, że 
codziennie nam towarzyszył), ale też stwarza przestrzeń dla dźwię-
ków, które wcześniej nam umykały. Do naszych uszu dociera śpiew 
ptaków. Przecież jest wiosna.

W karmniku, który zawiesiłam jeszcze zimą dla sikorek, rozgościły 
się zięby. W Przewodniku Collinsa znalazłam wczoraj informację, że 
piosenka zięby jest „wysoce charakterystyczna, dość niezmiennie 
i niestrudzenie powtarzana, czysta, głośna (…), całość zakończona 
dziarskim zawijasem: zit-zit-zit-zit-set-set-set-czat-cziteriidia”. Rze-
czywiście, jakoś tak to brzmi.

A co u Was słychać?

Autorka: Dorota Majkowska-Szajer

Tekst powstał na podstawie odpowiedzi na 38. pytanie ankiety, które brzmi: 
„Czy jest jakiś obraz (dźwięk, sytuacja, fakt), z tego czasu, który szczególnie 
Cię dotknął lub zapamiętasz?”. 
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Wycinek II

„Strategie dezynfekcji”

16.04.2020, czwartek

Na liście zapachów kojarzących się nam z czasem epidemii zdecy-
dowanie nie ma tłoku. Jak dotąd (połowa kwietnia 2020) jest na niej 
tylko zapach środka odkażającego, niekoniecznie w roli herosa. Ktoś 
poskarżył się: „Zacząłem odbierać zapach środka do dezynfekcji rąk 
jako przykry. Wcześniej wywoływał we mnie przyjemne skojarzenia”.

Kwestia aseptyki pojawia się w odpowiedziach na pytanie o czynno-
ści, jakie w czasach zarazy wykonujemy bezpośrednio po powrocie 
do domu. Odpowiadamy zaskakująco zgodnie. Oczywiście myjemy 
ręce. Jedni myją „po prostu”, inni robią to „dokładnie” (lub „dokład-
niej niż zwykle”), inni „starannie”, jeszcze inni „długo”, ktoś nawet 

„obsesyjnie”.

Ważny jest system, który pozwala poczuć, że panujemy nad sytuacją: 
„Mam procedurę mycia i odkażania: rąk, klamek, łap psa”. Strategia 
osiągania bezpiecznej czystości jest przemyślana, logicznie zaplano-
wana, ale i czasochłonna: „Zostawiam zakupy w korytarzu, ściągam 
buty, płaszcz. Natychmiast myję ręce, potem odkażam klamki, włącz-
niki światła, etui z kartą płatniczą, klucze, zakupy, telefon. Piorę 
maseczkę. Na koniec ponowne mycie rąk. Całość czasami trwa 40 
minut”. Ktoś, opisując podobny rytuał, zauważa: „Żmudna praca, jak 
na jedno wyjście z domu ;)”.

Jeśli dysponujemy większą przestrzenią, dzielimy ją na strefy bezpie-
czeństwa: „Utworzyłam na klatce schodowej miejsce na pozostawia-
nie butów oraz miejsce na kapcie. Postawiłam również wieszak na 
kurtki pół piętra niżej”. Albo: „Odzież wierzchnią i torby na zakupy 
wietrzę przez kilka godzin na balkonie”. Albo: „Mam wydzieloną 
jedną „brudną” łazienkę na parterze, w której teraz jest mydło w pły-
nie i papierowe ręczniki, więc po powrocie myję ręce (tak lekarsko 
i śpiewając Wlazł kotek na płotek, by odmierzyć czas mycia)”.

Czasami ogarniają nas wątpliwości, czy system jest doskonały: 
„W trakcie różnych czynności, po powrocie z zewnątrz, myślę czego 
dotykam i czy to było ze mną w sklepie. Na przykład, kiedy zwijam 
torbę zastanawiam się, czy jest na niej wirus. Ale nie piorę jej”. Bywa, 
że jesteśmy przytłoczeni nadmiarem starań: „wcześniej prałam ubra-
nie, już tego nie robię”.
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Obserwujemy się przy tym z zaciekawieniem: „W ostatnich dniach do 
moich nawyków weszło nastawiane garnka z wodą do wygotowania 
uszytych maseczek. Tak wygląda każdy wieczór teraz”.

I dostrzegamy, jak w ciągu 30 dni zmieniło się nasze życie: „Zamykam 
drzwi, dezynfekuję ręce środkiem na bazie alkoholu, zdejmuję buty, 
kurtkę, idę umyć ręce mydłem, witam się z kotem zniecierpliwionym 
moim ‘ignorowaniem’ tego, że chce być głaskany”. Albo „…krzyczę do 
dzieci żeby się nie zbliżały dopóki nie umyję rąk”.

Ciekawe, jak będzie za kolejny miesiąc.

Autorka: Katarzyna Piszczkiewicz

Tekst powstał na podstawie odpowiedzi na 9. pytanie ankiety, które brzmi: 
„Co robisz zaraz po powrocie do domu?”.

Wycinek III

„W czterech ścianach”

23.04.2020, czwartek

Jeszcze niedawno, choć z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że w in-
nej epoce, na warsztaty do muzeum przychodziły dzieci. Jednym 
z punktów programu była opowieść o warunkach życia w przeciętnej 
krakowskiej chałupie. Pamiętam dzieciaki, które łapały się za głowę: 
jak w tak niewielkiej przestrzeni mogła się pomieścić wielopoko-
leniowa rodzina?! Zatem, by zagospodarować ich niedowierzanie, 
oznaczaliśmy w chałupie miejsca, gdzie można by ułożyć wszystkich 
do spania: na ławie, w kołysce, za piecem…

Ciasnota to pojęcie względne.

Na kwestionariuszowe pytanie: „Jak się czujesz w domu?” padają 
odpowiedzi, które można by umieścić na kilkupunktowej skali ocen 
od „doskonale”, „cudownie” przez „bardzo dobrze”, „normalnie”, „ok”, 

„jak zawsze” po „źle”, „okropnie” i „fatalnie”. Ostatnio zaczęło nam się 
też robić ciasno: „w domu jest jakby mniej miejsca”. „Nie wiadomo, na 
ile to schronienie, a na ile więzienie”.

Dla jednych dom to azyl, sprzymierzeniec w walce z epidemią, dla 
innych poczekalnia, a nawet łódź podwodna. Wiele osób czuje się 
w domu niczym w klatce (jak „chomik” albo „papuga”). Niektórzy 
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przyznają wprost: „czuję się jak w więzieniu”, więzieniu „dziwnym”, 
„bez strażników”, ale „wygodnym”, a nawet „luksusowym”.

„Ile można siedzieć w czterech ścianach?” — ktoś pyta retorycznie.

Czasem czujemy się bezpiecznie i przytulnie, innym razem „siedzenie 
w czterech ścianach doprowadza do szału”. Brakuje nam świeżego 
powietrza, bliskich, ale przede wszystkim decyzyjności: kiedy i gdzie 
wyjść.

Nie bez znaczenia jest miejsce zamieszkania. W blokach czujemy się 
gorzej, zwłaszcza na małym metrażu, choć są i tacy, dla których 30 
m2 we dwoje i z psami to przestrzeń, co prawda, niewielka, ale spra-
wiająca radość z bycia razem.

Niektórych przytłacza „betonoza za oknem”, snują marzenia o wła-
snym domu z ogródkiem. Kawałek przydomowego trawnika staje się 
synonimem rajskiego ogrodu, niemal wiecznej szczęśliwości, a jego 
marna, ale jednak, reprezentacja w postaci balkonu to dla mieszkań-
ców blokowisk luksus.

Dobrze w domu czują się domatorzy (choć i oni mają „powoli dość”) 
oraz osoby deklarujące udane życie rodzinne. Niektórym doskwiera 
samotność, innym wręcz przeciwnie: nie mogą wytrzymać z domow-
nikami. „Bycie non stop z partnerem sprawia, że czasem denerwu-
je, nawet jak kichnie”. Stała obecność bliskich niektórych „dobija”, 
zwłaszcza nastolatków i studentów. A dzieci, spędzające teraz całe 
dnie w czterech ścianach, obijają się o nie jak wolne elektrony, do-
prowadzając rodziców „do szału”.

Ważna okazuje się więc możliwość „odizolowania od reszty domow-
ników (tak, żeby nie wiedzieć, czym oni się zajmują i móc się w pełni 
poświęcić własnym zajęciom)”.

Zatem próbujemy różnymi sposobami powiększyć swoją przestrzeń 
życiową. Niektórzy robią generalne porządki, wyrzucają zbędne 

„graty”, inni decydują się na remonty, a ktoś nawet „dziurę se wybu-
rzył w ścianie”.

Ciekawe, czy po 20 kwietnia ściany będą mniej przytłaczać.

Autorka: Agnieszka Marczak

Tekst powstał na podstawie ankiety „Nasze życie w czasach zarazy”, szcze-
gólnie na podstawie odpowiedzi na pytanie 4., które brzmi: „Jak się czujesz 
w domu?”.
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Wycinek IV

„Dzień i noc”

28.05.2020, czwartek

„Budzę się o 7:00, jem śniadanie i biorę prysznic, pracuję zdalnie 
9:30–18:00, o 13:00 gotuję i jem obiad. Mam całą listę rzeczy do zro-
bienia (sprzątanie, drobne remonty, szycie) i wykonuję jedną z tych 
rzeczy po pracy. Potem czytam albo oglądam coś na YouTube. Idę 
spać o 22:00–23:00.”

„Źle śpię, często się budzę w nocy. Nie wysypiam się.”

„Wstaje 6:25, śniadanie 8:00, obiad 13:00, kolacja 18:45, zasypiam ok. 
21:40, jem regularnie, śpię średnio.”

„5:53 pobudka, 6:00 włączam komputer (prasówka z łóżka do ok. 8:00), 
8:00 praca do ok. 15:00 (w międzyczasie posiłki i krótki spacer z dzieć-
mi), 17:00 ćwiczenia z rodziną (filmy z YT), 18:00 czytanie; kolacja, 
20:00 rodzinne oglądanie telewizji (np. wiadomości ze świata, różne 
filmy czy spektakle; zwiedzanie muzeów)”.

„Kompletna rozwałka”.

O rytm dnia pytamy na samym początku kwestionariusza, to pierw-
sze dwa pytania (o to, jak wygląda nasz codzienny rytm i czy zmienił 
się w zawiązku z epidemią).

Wygląda na to, że staramy się utrzymać każdego dnia jakiś porządek, 
konkretną kolejność czynności. Staramy się, „żeby nie zwariować”, bo 

„inaczej tego nie ogarnę”, bo obowiązki się spiętrzyły, albo walczymy 
w ten sposób z brakiem motywacji i monotonią. Tworzymy grafiki, har-
monogramy, ustawiamy budziki, planujemy godziny i minuty spędzone 
na pracy, czytaniu, przeglądaniu wiadomości, ćwiczeniach fizycznych, 
oglądaniu YouTube’a i Netflixa. Bywa, że chcemy ambitnie i ciekawie, 
bywa też, że nie mamy na nic siły, ani ochoty. Czasem sobie wyrzucamy, 
że „kolejny dzień zmarnowany”, czasem odpuszczamy, a czasem cieszy-
my się, że „jest jakby spokojniej, bardziej naturalnie”: „Nareszcie jem, 
kiedy jestem głodna, a nie kiedy jest przerwa w pracy”, „W moim rytmie 
jest mniej pośpiechu, bo w tych dniach mniej od siebie wymagam. Co 
nie oznacza, że nie trzymam siebie samej w ryzach. Po prostu teraz to 
rytm dnia dostosowuję do mojego aktualnego samopoczucia. Przed 
zarazą też próbowałam tak postępować, ale niestety było to bardzo 
trudne zadanie i raczej poddawałam się reżimowi czasu i pośpiechowi”.



Nasze życie w czasach zarazy. Kilka słów o projekcie 325

Wśród odpowiedzi znajdują się opowieści o zupełnie nowym po-
rządku. Z naszego dotychczasowego grafiku poznikały spotkania 
towarzyskie, wizyty w klubach sportowych, na uczelni, w szkole, dla 
wielu także w pracy. Niektórym obowiązków nagle przybyło, innym 
one niemal z dnia na dzień poznikały. Różnie radzimy sobie z tymi 
zmianami, różne też mają dla nas znaczenie i konsekwencje. Mogą 
być okazją, by lepiej przyjrzeć się samemu/samej sobie, zadbać o wła-
sne potrzeby, nareszcie zwolnić: „rytm dnia wyznaczają mi posiłki 
i bardziej niż zwykle celebruję ich przygotowanie i spożywanie.”, 

„więcej czasu poświęcam modlitwie i medytacji”. Mogą też powodować 
niepokój, wprowadzać chaos: „mam znacznie mniej pracy, co przy 
zatrudnieniu w małej prywatnej firmie nie wróży nic dobrego”, „mój 
rytm dnia, to brak rytmu”, „trudniej mi się skoncentrować na tym, co 
robię, więcej się martwię”.

Pojawiają się też opowieści o zmianie niewielkiej lub zupełnym jej 
braku: „Nic szczególnego się nie zmieniło, jedyna różnica, jaka przy-
chodzi mi do głowy, to że teraz dużo częściej myję ręce”, „jedyna 
zmiana, to brak spotkań po pracy”, „wszystko tak, jak wcześniej”.

Wiele osób pisze o płynności czasu, o rozmytych granicach, o pracy 
rozlewającej się na czas wolny, o czasie wolnym rozlewającym się 
na pracę: „Programowanie ma to do siebie, że bardzo łatwo uciec 
od niego w media społecznościowe, serwisy informacyjne czy inne 
ciekawe mniej lub bardziej naukowe materiały. Toteż praca się prze-
ciąga do 3 w nocy. I tak jem, śpię i pracuję na przemian”. Dni tygodnia 
też zdają się już mieszać: „Odczuwam jakby to był weekend, tylko, że 
z dodatkową pracą”.

Wielu z nas przestawiło się na późniejsze godziny: później wstajemy, 
później zaczynamy i kończymy pracę, później też zasypiamy. Jak już 
zasypiamy, co nie wszystkim przychodzi łatwo, to śpimy: „jak nie-
mowlę”, „bardzo dobrze”, „nie najlepiej”, „ciągle się budzę”, „mam bo-
basa w domu, który mnie budzi”, „śpię źle, jak zawsze” i śnimy: „często 
śni mi się, że trwa epidemia i jestem zamknięta w domu”, „czasami źle 
śpię, śni mi się cała sytuacja, wtedy wcześniej wstaję”, „śpię dobrze, 
ale śnią mi się zmarli”, „brakuje mi pizzy, bo boję się ją zamawiać 
z okolicznej pizzerii. Śni mi się jej smak. Pizza z krewetkami i sosem…”.

28.05.2020

Autorka: Olga Błaszczyńska
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Tekst powstał na podstawie odpowiedzi na pytanie nr 1: „Jaki jest rytm 
Twojego dnia od momentu ogłoszenia stanu epidemii? (O której wstajesz? 
Jesz śniadanie? Obiad? Kolację? O której zasypiasz? Czy dobrze śpisz? Czy 
jesz regularnie?)” oraz pytanie nr 2: „Czy coś się zmieniło w Twoim rytmie 
dnia? Jeśli tak, to co?”.

Co dalej z „Naszym życiem”?

W kwestionariuszach respondentki i respondenci podzielili się swoimi 
doświadczeniami i przeżyciami czasu pandemii. Często były to opowieści 
intymne, nie zawsze łatwe, niekiedy stawiające nas w pozycji osób, które 
powinny się wyraźnie ustosunkować do tego, co czytają. W kwestiona-
riuszach pojawiły się bowiem opowieści o przemocy domowej, opowieści 
osób, które w czasie społecznej kwarantanny są skazane na przebywanie 
z oprawcą całą dobę, bez możliwości ucieczki. Wiedzieliśmy, że musimy 
w jakiś sposób zareagować. Dlatego napisaliśmy jeden „Wycinek”, w któ-
rym podaliśmy adresy, pod którymi osoby doświadczające przemocy mogą 
szukać pomocy.

Szybko stało się dla nas jasne, że w anonimowej formie kwestionariu-
sza wiele osób znalazło ujście dla emocji oraz sposób na zwierzenie się 
z trudnych doświadczeń. Niektórzy z respondentów pisali, że wypełnie-
nie kwestionariusza pomogło im uporządkować wiele spraw, niektórym 

„zrobiło się nawet lepiej”. Uważam, że Muzeum Etnograficzne ze względu 
na to, że jest instytucją kultury angażującą publiczność w swoje działa-
nia, jest niejako poza dyskusją, która toczy się w środowisku etnografów/
antropologów, czyli czy antropologia powinna być nauką zaangażowaną. 
W moim odczuciu, etnografia muzealna musi taka być. Nie mam tu na 
uwadze zależności muzeum od aktualnej polityki kulturowej państwa, 
a potrzebę nieustannego reagowania muzeum etnograficznego na potrzeby 
obecnej i potencjalnej publiczności. Poprzez współpracę i działania nakie-
rowane na odbiorców, muzeum musi mieć stale otwarte oczy i uszy na to, 
co ludzie mówią i robią. Muzeum etnograficzne pełni więc rolę świadka 
rzeczywistości. A „bycie świadkiem” jest już pewnym wyborem moralnym, 
zobowiązującym muzeum do refleksji, komentarza i zaangażowania w to, 
co się w społeczeństwie wydarza6.

 6 Więcej o tym pisała Nancy Scheper-Hughes [1995; 2010].
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Dlatego biorąc pod uwagę treści, które pojawiły się w kwestionariuszu 
„Nasze życie w czasach zarazy”, poczuliśmy, że dalsze działania związane 
z pozyskanymi danymi chcemy podejmować wraz z nasza publicznością. 
Tym razem w formie dla Muzeum najbardziej naturalnej, a mianowicie na 
wystawie. Ogłosiliśmy więc zbiórkę pt. „Kolekcja w kwarantannie”, w któ-
rej zapraszamy do dzielenia się opowieściami o rzeczach, które w trakcie 
pandemii nabrały nowych znaczeń.

Zebrane opowieści zostaną wpierw zamieszczone na wirtualnej wysta-
wie „Kolekcji”. Będzie ona miała charakter szkicu stworzonego wraz z pu-
blicznością, projektu wystawy, która w przyszłości będzie miała miejsce 
już w siedzibie Muzeum.
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Agnieszka Marczak

Our Life in the Times of the Pandemic.  
A Few Words About the Project

Our Life in the Times of the Pandemic. A Few Words About the Project reports on the research 
activities of the Ethnographic Museum in Krakow after the announcement of the COVID-19 
pandemic by the World Health Organization in March 2020. Then the Museum created the 
project under the name „Our Life in the times of the Pandemic” as an answer to the ques-
tion of documenting a rapidly changing reality in the pandemic. As part of this initiative, 
an on-line questionnaire was created, consisting of 45 questions concerning, inter alia: 
rhythm of everyday life, work, studies, social life. There were also questions whether the 
perception of home and relationships with other people have changed during the pandemic, 
as well as questions about the images from the pandemic that will stay in your memory for 
a long time. The Museum gathered over 1500 responses and on that basis created so-called 

„Wycinki” — excerpts from the research. Some of them are presented in this article.

Key words: Ethnographic Museum in Krakow, COVID-19 pandemic, research
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Polskie muzeum LGBTQIA

Stworzenie wirtualnego muzeum jest związane z istniejącym archiwum 
Klubu Historycznego LGBTQIA1 FEM, które jest częścią Fundacji Q. Pierwotnie, 
w roku 2017, powstał nieformalny, prywatny i niezwiązany z żadną organiza-
cją Klub Historyczny, czyli tzw. grupa kolekcjonerska. Powołany został przez 
dwie osoby: Agnieszkę Wiciak oraz Kamila Prykowskiego, a jego głównym 
zadaniem było zbieranie materiałów archiwalnych dotyczących społeczno-
ści LGBTQIA. Jednakże ze względu na fakt, że grupa nieformalna ma swoje 
ograniczenia związane na przykład ze staraniem się o fundusze oraz moż-
liwościami i zakresem działania, już po roku powołana została Fundacja Q. 
Zgodnie ze statutem jej celem jest utrwalanie dziedzictwa historycznego i kul-
turowego społeczności osób nieheteronormatywnych, niesiona tym osobom 
pomoc psychologiczna i prawna, a także działalność kulturalna i edukacyjna 
w zakresie promowania różnorodności społecznej. Klub Historyczny wszedł 
więc w struktury fundacji jako istotna jej część, pozostając jednak, z uwagi 
na rozpoznawalność tej nazwy w mediach społecznościowych, przy swojej 
pierwotnej nazwie — Klub Historyczny LGBTQIA FEM.

Wedle naszej wiedzy w Polsce nie funkcjonuje żadna inna instytucja, 
która zajmowałaby się systematyczną archiwizacją materiałów związa-
nych z omawianą tematyką. Klub Historyczny ze względu na przekonanie 
o konieczności podejmowania w naszym kraju działań ratowniczych 

 1 Skrót od słów Lesbijka Gej Biseksualna/-y Transpłciowa/-y Queer Interseksualna/-y In-
terseksualna/-y. Do pierwotnego skrótu LG z czasem, wraz z rozwojem samoświadomości 
poszczególnych osób i grup zaczęto dodawać kolejne litery.
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dotyczących tych materiałów, inicjuje działania archiwalne i muzealne, 
równocześnie dbając o wypełnianie podstawowych, stawianych Fundacji 
celów. Za istotne uważamy bowiem dbanie o:

 — dostrzeganie istnienia historii społeczności LGBTQIA, nieprzyzwa-
lanie na jej pomijanie, czy marginalizowanie,

 — spojrzenie perspektywiczne, czyli pokazanie zmian zachodzących 
na przestrzeni lat (czy nawet wieków), związanych z „odbiorem” tej 
społeczności i wskazanie, że zmiany te zachodziły i zachodzą nadal, 
co najlepiej widać w historycznym ujęciu tematu,

 — przychylność, czyli skupianie się na takim ujęciu tematu, które mia-
łoby wpływ na zwiększenie komfortu psychicznego osób LGBTQIA2.

Zarówno Archiwum, jak i Muzeum są odpowiedzialne za wypełnianie 
tak nakreślonych celów, co zostało wspólnie w Klubie oraz Fundacji prze-
dyskutowane i wprowadzone jako zasada komunikacji ze społeczeństwem.

Muzeum jak do tej pory nie ma fizycznej siedziby czy stałych wystaw, 
a prezentuje zbiory kolekcjonerskie związane ze społecznością LGBTQIA, 
ale także z ruchami feministycznymi. Wynika to z faktu, że w tych ruchach 
działa niemało osób określających się jako lesbijki, biseksualistki.

Przed podjęciem decyzji o powołaniu wirtualnego muzeum, podjęliśmy 
się zorganizowania trzech stacjonarnych wystaw czasowych. Pierwsza 
miała miejsce w siedzibie Feminoteki i odbyła się w tygodniu „paradowym”, 
w czerwcu 2017 r., a jej celem było przedstawienie aktywności różnych or-
ganizacji i grup LGBTQIA, działających w latach 90. na terenie całej Polski. 
W listopadzie 2017 r., w ramach współorganizowanej wraz z Monarem 
konferencji skierowanej do osób zajmujących się pomaganiem ludziom 
wykluczonym, stworzyliśmy „ścianę pamięci” mówiącą o współpracy Mo-
naru i organizacji LGB w czasach pandemii AIDS. Obecnie niewiele osób 
o tym pamięta, dlatego wydało się nam istotne, by przywrócić pamięć o tej 
współpracy i o jej efektach. Wystawa prezentowana była podczas Konferen-
cji „ONI? WY? MY”, organizowanej przez Monar (24–25 listopada 2017 r.). 
Fundacja Q była w tym przypadku partnerem społecznym. Ostatnią była 
wystawa uliczna, zorganizowana 10 listopada 2018 r. z okazji 100-lecia od-
zyskania Niepodległości przez Polskę i przedstawiała postaci historycznie 
uznawane za osoby homoseksualne, wskazując tym samym, że i one działały 

 2 Kampania Przeciw Homofobii co kilka lat wydaje raport związany z sytuacją osób LGB-
TA  w  Polsce  https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC 
%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf, data odczytu: 29.06.2020.

https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf
https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf
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na rzecz odzyskania niepodległości. Wspominała między innymi autorkę 
Roty — Marię Konopnicką. Niestety, po mniej więcej 20 minutach ekspozycja 
została usunięta przez nieznane osoby, po prostu zniknęła z ulicy.

Il. 1. Wystawa uliczna z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 10 listopada 2018 r.  
(Fot. Kamil Prykowski)

Pomysł na utworzenia wirtualnego muzeum pojawił się już pod koniec 
2017 r., ale samo muzeum powstało 6 czerwca 2018 r. Termin zainicjowa-
nia działań muzeum został wybrany w nawiązaniu do tygodnia wydarzeń 
związanych z Dniem Parady w Warszawie. Tym, co nas przekonało do wir-
tualnej formy, była jej względna trwałość i możliwość przekazania głównej 
idei każdego z pokazów. Wcześniej organizowane wystawy po zamknięciu 
prezentacji nie pozostawiły śladu dokumentującego tak myśl główną jak 
i przesłania, a dokumentacja fotograficzna ograniczała się jedynie do przed-
stawienia ogólnego widoku prezentowanych plansz. Obecnie w wolnym 
dostępie do obejrzenia są trzy wirtualne wystawy, Postrs of Polish LGBTQI 
organizations, After „Hiacinth”– Filo oraz After „Hiacinth”– game3.

 3 https://artsandculture.google.com/partner/foundation-q, data odczytu: 29.06.2020.

https://artsandculture.google.com/partner/foundation-q


332 Agnieszka Wiciak

Pierwsza z nich przedstawia plakaty promujące działania różnych polskich 
organizacji LGBTQIA4. Dbając o estetyczną stronę prezentacji, staramy się 
przekazać jak najwięcej informacji o różnorodności działań podejmowanych 
przez organizacje istniejące na terenie całej Polski. Wystawy spotykają się 
z zainteresowaniem i odzewem sympatyków z całego świata, dzięki nim 
ludzie mogą dowiadywać się o zakresach i charakterze polskich aktywności 
w obszarze LGBTQIA. Niekiedy spotyka się to z odzewem, na przykład do-
staliśmy informację zwrotną od Enrique Alpanesa5, dziennikarza z gazety 
hiszpańskiej, w której doceniono działania podejmowane w Polsce. 

 4 https://artsandculture.google.com/exhibit/posters-of-polish-lgbtqia-organizations/EAIi 
RhONWFjZLw, data odczytu: 03.08.2020.
 5 https://www.yorokobu.es/museo-lgtb-polonia/, data odczytu: 03.08.2020.

Il. 2. Nowy plakat filmu Sztuka Życia przygotowany przez Klub historyczny w ramach zaangażowania 
Fundacji Q w reklamowanie 9. LGBT Film Festiwalu w 2018 r. Autorka: Zuzanna Charkiewicz

https://artsandculture.google.com/exhibit/posters-of-polish-lgbtqia-organizations/EAIiRhONWFjZLw
https://artsandculture.google.com/exhibit/posters-of-polish-lgbtqia-organizations/EAIiRhONWFjZLw
https://www.yorokobu.es/museo-lgtb-polonia/
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Kolejna wystawa to After Hiacinth — Filo, jest opowieścią o Akcji Hia-
cynt. Były to zorganizowane w latach 1985–1987 w całej Polsce działania 
Milicji Obywatelskiej, skierowane przeciw gejom. Byli oni zatrzymywani, 
zmuszani do zeznań, często funkcjonariusze MO poprzez zastraszanie 
doprowadzali do tego, że niektóre osoby ujawniały tożsamość innych osób 
o homoseksualnej orientacji. Zatrzymanym zakładano akta osobowe, czyli 
tzw. różowe teczki. Każda z nich mogła stać się materiałem do szantażu 
tych osób i zmuszania ich w przyszłości m.in. do współpracy ze Służbą Bez-
pieczeństwa. W wystawie skoncentrowaliśmy się na wielkim poruszeniu, 
jakie w środowisku gejowskim wywołała akcja, którą potocznie nazywano 

„łapanką”, ale także na tym, że stała się ona przyczynkiem do podjęcia prób 
zorganizowanego aktywizmu. Zależało nam także na tym, by zaprezento-
wać znaczenie „Filo”, czyli pierwszego polskiego magazynu gejowskiego, 

Il. 3. „Filo” jako zin. Archiwum prywatne Ryszarda Kisiela – założyciela „Filo” i redaktora wersji zinowej
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Il. 4. Fragment zina towarzyszącego grze Akcja Hiacynt. Archiwum Klubu historycznego LGBTQIA Fem

który pierwotnie po Akcji Hiacynt wychodził jako zin6, a następnie, od 
1990 r., jako regularny miesięcznik. Na tej wystawie umieściliśmy również 
fragment nagrania filmowego z Ryszardem Kisielem, pierwszym redakto-
rem tego magazynu. Film pochodzi z zasobów archiwalnych prowadzonej 
przez nas dokumentacji wspomnień środowiska LGBTQIA.

Ostatnia wystawa nosi nazwę After Hiacinth — game7. Ekspozycja związana 
jest z wydarzeniem, jakie miało miejsce w trakcie trwania organizowanych 
w Warszawie Dni Różnorodności, podczas których Klub Historyczny Fun-
dacji Q, przy wsparciu młodzieży gimnazjalnej, zorganizował grę miejską 
dotyczącą Akcji Hiacynt. W jej ramach powstał zin zawierający treści hi-
storyczne oraz poruszający kwestie mające znaczenie dla edukacji antydy-
skryminacyjnej. W grze mógł wziąć udział każdy mieszkaniec/mieszkanka 
Warszawy, a wystawa jest dokumentacją tego wydarzenia.

Działania Klubu Historycznego LGBTQIA FEM oraz Fundacji Q od po-
czątku były związane z aktywizmem LGBTQIA i ukierunkowane na rozbu-

 6 Zin (fanzin) — rodzaj nieprofesjonalnego pisma tworzonego przez pasjonatów.
 7 https://artsandculture.google.com/exhibit/after-hyacinth-game/YQJSFmFU92CXJQ, data 
odczytu: 03.08.2020.

https://artsandculture.google.com/exhibit/after-hyacinth-game/YQJSFmFU92CXJQ
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dzenie i rozwój samoświadomości tej grupy mniejszościowej. Jak wynika 
z raportów publikowanych przez Kampanię Przeciw Homofobii8, istotnym 
problemem dla osób ze społeczności LGBTQ jest brak przekazu i możliwości 
skorzystania z doświadczeń przeszłych pokoleń. Osoby LGBTQ nie mają ani 
w środowisku rodzinnym, ani szkolnym, przekazów związanych ze swoją 
orientacją/tożsamością i każdy/a z członków/członkiń musi z tym uporać się 
osobiście, a to oznacza, że samotnie muszą mierzyć się z tematem własnej 
tożsamości, poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: „kim jestem”. W związ-
ku z tym osoby przynależne do społeczności LGBTQIA odkrywające swoją 
tożsamość/orientację, zazwyczaj doświadczają jej znacznie bardziej bole-
śnie niż ich rówieśnicy. Z tych powodów, bardzo ważne jest poszukiwanie 
grupy, w której ludzie ci znajdą zrozumienie i akceptację.

 8 Kampania Przeciw Homofobii co kilka lat wydaje raport związany z sytuacją osób LGB-
TA  w  Polsce:  https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso% 
CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf, data odczytu: 29.06.2020.

Il. 5. Fragment wystawy w siedzibie 
Feminoteki z okazji tygodnia paradowego,  
3 czerwca 2017 r. (Fot. Agnieszka Wiciak)

https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za
https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za
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Z naszej perspektywy znaczące jest, aby w ten proces poszukiwania 
indywidualnego i grupowego włączyć historię „jako narzędzie służące 
poznaniu własnej tożsamości. Człowiek jest istotą, która może w pełni zro-
zumieć siebie między innymi dzięki przynależności do grupy i znajomości 
historii własnej, wpisanej w historię grupy [Paczkowska-Łagowska 2012: 
73]. Znajomość historii, rozpoznanie barw i odcieni życia oraz działań 
ludzkich podejmowanych w przeszłości bywa zaskakująca i intrygująca, 
ale pozwala niekiedy na zbudowanie poczucia bliskości i więzi z dawny-
mi grupami. Poczucie związków i bliskości z postaciami historycznymi 
może być pomocne w tworzeniu poczucia sensu własnego życia, orientacji 
i tożsamości, a dzięki poczuciu ciągłości trwania pewnych wartości po-
zwalać na odnalezienie pewności siebie. Sądzimy również, że znajomość 
historii może pomóc w uporaniu się z zarzutami o „wymysł ostatnich 
czasów” rodzaj „nowomody”, czy wręcz… ideologii, jak próbuje się dzisiaj 
przedstawiać problemy osób LGBTQIA.

W związku z powstaniem archiwum Fundacji Q ogłosiliśmy Manifest 
historyczny, który jest dla nas wyznacznikiem i przyświeca nam, wska-
zując kierunki działań podejmowanych w odniesieniu do historii. Został 
on upubliczniony na stronie Facebooka: Klub Historyczny LGBTQIA FEM, 
a po powstaniu wirtualnego muzeum również na jego stronie internetowej9.

Zbiory archiwalne są zwykle „ukryte” w archiwach i bardzo zależy nam 
na ich udostępnieniu. Dzięki temu pokazujemy, że dbamy o to, abyśmy nie 
byli zmarginalizowani i uwidoczniamy jednocześnie fakt, że na społecz-
ność LGBTQ można spojrzeć szerzej niż tylko poprzez jej seksualność. Jest 
to jedno z tych działań, które pokazuje nasze życie, znajdując w nim dużo 
pozytywów, np. liczby działań i inicjatyw; pokazuje też pary z długoletnim 
stażem związkowym. Takie ujęcie wpływa na dobrostan osób, na ich lepsze 
funkcjonowanie społeczne i osobiste, a wszystko to z bezpiecznej histo-
rycznej już odległości. Ważne jest, abyś zobaczyła/ł, jaki nastąpił postęp 
na przestrzeni lat w odbiorze osób LGBTQ przez społeczeństwo — a jest 
to zazwyczaj mało widoczne, dopiero retrospektywne spojrzenie pozwala 
to zobaczyć w pełni. To z kolei ma wpływ na przekonanie o skuteczności 
działań, jakie są podejmowane na rzecz osób LGBTQ oraz na zwiększe-
nie nadziei na jeszcze lepszą przyszłość. W obecnej sytuacji politycznej 
to działanie (jak jedno z wielu) będzie dawało poczucie, że robimy coś 

 9 https://www.facebook.com/historiaLGBTQ, data odczytu: 17.08.2020. Manifest obec-
nie znajduje się w zakładce Informacje na stronie naszego Facebooka.

https://www.facebook.com/historiaLGBTQ
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Il. 6. Ekspozycja upamiętniająca współpracę Monaru i organizacji LGB w czasach pandemii AIDS, listopad 
2017 r. (Fot. Agnieszka Wiciak)

Il. 7. Fragment ekspozycji upamiętniającej współpracę Monaru z organizacjami LGBT w czasach 
pandemii AIDS. Na zdjęciu Marek Kotański i założyciele Warszawskiego Ruchu Homoseksualnego.  
(Fot. Agnieszka Wiciak)
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dobrego i stajemy „po dobrej stronie”. Jednocześnie nie jest to działania 
konfrontacyjne w założeniu.

Powstanie muzeum było wynikiem ewolucji naszych działań związanych 
z aktywizmem. Pierwotnie najistotniejsze wydawało się nam utworze-
nie archiwum, czyli stworzenie bazy materiałów oraz nagrań świadków 
i świadkiń historii. Interesowały nas szczególnie lata 1986–2000, bowiem 
mniej więcej od 2000 r. Internet stał się na tyle dostępny i popularny, że 
zaczął wypierać prasę. W tym czasie osoby LGBTQIA zaczęły rozwijać różne 
aktywności właśnie w przestrzeni internetowej, gdzie są one archiwizo-
wane niemal automatycznie.

Z drugiej strony należy zauważyć, że ludzie w miarę upływu czasu 
w sposób naturalny prowadzą selekcję posiadanych przedmiotów. Prze-
prowadzki, remonty lub generalne sprzątanie stają się okazją do tego, by 
rozstać się z rzeczami nieużytecznymi. Ideą przewodnią naszego muzeum 
jest zachowanie pamiątek minionego czasu, powstrzymanie ludzi przed 
wyrzucaniem ich na śmietnik. Wierzymy, że muzeum, którego zbiory są 
dostępne online, uwiarygadniają nasze działania i pozwalając dotrzeć do 
wielu osób, które — być może — będąc w posiadaniu materiałów z lat 80. i 90. 
XX w. zechcą się nimi z nami i innymi ludźmi podzielić. Dzięki obecności 
w Internecie otrzymaliśmy cztery przesyłki z materiałami archiwalnymi, 
pośród nich znalazł się między innymi list (Fot. 8):

Dzięki naszym działaniom mamy nadzieję na uniknięcie sytuacji, w któ-
rej zabrakłoby źródeł historycznych do wiedzy o społeczności LGBTQIA 
w latach 1986–2000. Jesteśmy przekonani, że jeżeli materiały z tego czasu 
nie zostaną zdigitalizowane, to zwyczajnie przestaną istnieć, gdyż nasze 
doświadczenia i wiedza wskazują, że zabiegi konserwatorskie materiałów 
papierowych związanych ze społecznością LGBTQIA nie należą w insty-
tucjach publicznych do zadań priorytetowych. Na dowód tego przytoczę 
pewną historię. Jeden z dawnych działaczy, postanowił przekazać część 
swoich zbiorów do Biblioteki Jagiellońskiej, a część do Schwules Muzeum 
w Berlinie10. Po pewnym czasie zależało mu na skorzystaniu z niektórych 
materiałów, które trafiły do BJ i zaskoczony dowiedział się, że nie ma moż-
liwości skorzystania z nich lub zeskanowania, ponieważ „nikt nie wie”, 
gdzie one w tym momencie się znajdują. Okazało się, że nawet nie zostały 

 10 https://www.schwulesmuseum.de/, data odczytu: 03.08.2020. Schwules Muzeum to za-
łożone w 1985 r., muzeum, które specjalizuje się w historii i kulturze gejów oraz ruchu 
emancypacyjnego w Niemczech.

https://www.schwulesmuseum.de/
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Il. 8. List od Aśki z Krakowa, która przekazała do archiwum Klubu historycznego LGBTQIA Fem materiały 
związane ze społecznością LGBTQ
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zewidencjonowane. W takiej sytuacji trudno właściwie powiedzieć, co się 
z nimi stało i co się stanie w przyszłości11.

Warto dodać, że podczas pracy zauważyliśmy, jak wiele się teraz dzieje 
i jak szybko te działania stają się przeszłością, nieopisaną historią. Uznali-
śmy więc, że nasze archiwum, z którego czerpiemy materiały do muzeum, 
powinno zająć się również uzupełnianiem materiałów z działań czasowo 
nam bliższych. Miejscem docelowym umieszczenia całości archiwaliów 
jest platforma archiwów społecznych tworzonych przez Ośrodek Karta 
(osa.archiwum.org), na którym mamy już swoje konto i obecnie jesteśmy 
w trakcie skanowania materiałów.

O tym, jak ważne są nasze działania „ratownicze”, świadczy pewna hi-
storia. W 2017 r. spotkaliśmy się z działaczem z lat 90. XX w., który mieszkał 
wówczas we wsi „na końcu Polski”, w naprawdę trudnych warunkach. Kie-
dy się z nim skontaktowaliśmy telefonicznie, pan wyraził zadowolenie, że 
chcemy przyjechać, nagrać wywiad i zabrać materiały, ponieważ właśnie 
zastanawiał się, co z nimi zrobić. Zastanawiał się, czy ich nie… zakopać! 

 11 Informacja od anonimowego rozmówcy. Nagranie z wywiadu znajduje się w naszym 
archiwum

Il. 9. Materiały z wyprawy pod Lublin – niepublikowane wiersze, arykuły do publikacji w gejowskich 
gazetach, lista działaczy/czek (Fot. Agnieszka Wiciak)



Polskie muzeum LGBTQIA 341

Dodam, że był on przewodniczącym pierwszej zarejestrowanej po 1989 r. 
organizacji — Stowarzyszenia Grup Lambda12.

Właśnie przy okazji nagrywania wywiadów udaje się zdobyć najwięcej no-
wych eksponatów z lat 90. XX w. W takich sytuacjach pojawiają się przeróżne 
materiały, których charakter zależy głównie od osoby, z którą rozmawiamy. 
Istotne jest, czy rozmówca był aktywnym działaczem, czy nie. Niektóre z tych 
archiwaliów są bardzo cennym źródłem wiedzy o historii. Są pośród nich 
przeróżne materiały: od kaset wideo, książek, prasy polskiej, zagranicznej, 
po komiksy, ziny, druki ulotne, dokumentacje organizacji, listy, wiersze. 
Zamieszczony tu materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów Fundacji Q.

Podczas zbierania archiwaliów nagrywamy historie osób, do których udaje 
nam się dotrzeć. Zależy nam przede wszystkim na tych, którzy w latach 90. 
XX w. aktywnie zajmowali się działaniami w ramach powstających wówczas 
organizacji czy grup nieformalnych skupiających osoby LG. Obecnie mamy 
dwadzieścia nagrań, które stanowią ważne dopełnienie zbiorów.

Ponieważ muzeum to nie archiwum, bardzo ważna jest forma, w jakiej 
coś upublicznimy i tutaj stajemy zazwyczaj przed większymi wyzwania-

 12 Stowarzyszenie Grup Lambda (SGL) pierwsza zarejestrowana organizacja LG, działa-
ła w latach 1989–1997. Założycielami byli członkowie nieformalnych grup z Warszawy, 
Krakowa, Gdańska.

Il. 10. Materiały z jednej z wypraw do Wrocławia – gazety np: prasa gejowska, „Tom of Finland”  
(Fot. Agnieszka Wiciak)
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Il. 11. List, w którym Waldemar Zboralski opisuje swoje doświadczenie podaczas Akcji Hiacyt. Archiwum 
Klubu historycznego LGBTQIA Fem (za zgodą autora).
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mi niż podczas działań archiwalnych. Główną przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest dbałość, by muzeum było przestrzenią przyjazną dzieciom. 
Wystawy nie powinny więc zawierać żadnych treści erotycznych, gdyż 
mogłyby stanowić zagrożenie dla osób nieletnich. I jest to bardzo ściśle 
i rygorystycznie przestrzegane. W zasadzie nie ma możliwości stworzenia 
wystawy z dopiskiem „tylko dla dorosłych”, ponieważ, jak wiadomo, nie 
ma możliwości zapewnienia ochrony, by na dane strony nie wchodziły 
osoby niepełnoletnie. Niesie to za sobą pewne ograniczenia dla tworzenia 
przez nas wystaw, ale jak zauważyliśmy, jednocześnie pozwala z większą 
uwagą spojrzeć na nasze materiały i to, w jaki sposób chcemy opowiadać 
o historii LGBTQIA. Jest to więc wartość dodana.

Także charakter niektórych materiałów uniemożliwia ich prezentację. 
Trudno jest nam na przykład pokazać część kolekcji zdjęć erotycznych ro-
bionych we wczesnych latach 90. XX w. z uwagi na możliwość rozpoznania 
widocznych na nich osób. Wiąże się to również z koniecznością ochrony 
wizerunku oraz uzyskania zgody na upublicznienie zdjęć, której nie mamy 
możliwości otrzymać. Wiemy natomiast, że niektóre z zainteresowanych 
osób określają się jako heteroseksualne i być może nie chciałyby upu-
bliczniania swoich ówczesnych preferencji i zainteresowań. Podobnie jest 
ze zdjęciami z lat 80. XX w., na których przedstawieni są radzieccy żołnierze, 
znani z imienia i nazwiska. Z opowieści starszych gejów wynika, że w ko-
szarach wojsk radzieckich we Wrocławiu można było znaleźć chętnych, 
którzy za przysłowiową butelkę wódki lub ciuch z PEWEX-u zgadzali się 
pozować do fotografii. Często autorzy ujęć starali się tym zdjęciom nadać 
wyraz artystyczny, a tego typu przedstawień można w zbiorach starszych 
gejów znaleźć całkiem dużo.

Ponadto wystawy o treści erotycznej są problematyczne także z tego 
względu, że niejako automatycznie powodują, iż środowisko LGBTQIA 
jest postrzegane jako bardzo rozerotyzowane. Dla niektórych odbiorców 
ekspozycja taka może być potwierdzeniem ich przekonań na temat tej 
społeczności. Wiele działań, na przykład parady/marsze równości, wywo-
łują w przestrzeni publicznej dyskusję dotyczącą tych zagadnień. Bywa 
ona bardzo gorąca i obdarzona niesprawiedliwymi oskarżeniami oraz 
negatywnymi ocenami, podczas gdy erotyka heteroseksualna jest mocno 
obecna w otoczeniu (np. reklamy, prasa, agencje, kluby go-go etc.), nie 
budząc aż takich negatywnych emocji.
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Pojawił się w tym miejscu ważny aspekt związany z tym, w jaki sposób 
osoby (niebędące LGBTQIA) mogą zareagować na wystawę, jak ją zinter-
pretują, jakie wystawa może u nich wywołać reakcje emocjonalne. Przy 
tworzeniu archiwum nie wydaje się to aż tak istotne jak właśnie przy 
tworzeniu wystaw, które wszak są dostępne w domenie publicznej.

W archiwum jest bardzo dużo materiałów (takich jak druki ulotne, do-
kumenty etc.), które same w sobie nie wydają się w pierwszej chwili aż 
tak atrakcyjne, ale nabierają wartości po bliższej analizie podjętej przez 
osoby, które zdecydowały się skorzystać z tych źródeł. Charakter tej analizy 
może zależeć od sposobu, w jaki użytkownik odbiera i rozumie otaczający 
świat, czasem bez podejmowania prób zrozumienia motywów, zamiarów 
czy emocji autorów, które leżą u podstaw powstania tych dokumentów 
[Maruszewski 2001: 17–18]. Natomiast muzeum dostarcza niejako gotowy 

„produkt” w postaci danych zaprezentowanych w sposób możliwie zrozu-
miały i już zinterpretowany. Stawia to zupełnie nowe cele przed naszym 
muzeum. Dotychczas wystawy były tworzone przy konkretnych okazjach, 
a ich powodem były wydarzenia społeczne. Równocześnie stanowiły uzupeł-
nienie dla archiwum, reklamując i promując jego zasoby. Obecnie muzeum 
ewoluuje w stronę bardziej samodzielnego nośnika wiedzy o LGBTQIA, 
a przygotowania do wystaw i praca wokół nich zasila archiwum choćby 

Il. 12. Czasem skanujemy materiały na miejscu – ziny „Filo” z wyprawy do Gdańska (Fot. Kamil Prykowski 
/ Agnieszka Wiciak)
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Il. 13. Z wyprawy pod Lublin (Fot. Agnieszka Wiciak)
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poprzez tworzone nagrania. Wirtualne muzeum zachęca wręcz do nagry-
wania filmów podczas nagrań audio wspomnień osób LGBTQIA. Ponadto 
wymaga spójnie opowiedzianej historii, czego nie trzeba robić podczas 
zbierania archiwaliów.

Warto dodać, że materiały związanych z osobami określającymi się jako 
geje, jest stosunkowo dużo, natomiast trudnością jest dotarcie i zbieranie 
dokumentów dotyczących działalności prowadzonej przez kobiety. Od 
różnych osób dowiadujemy się, jak wiele się działo, ale nie można dotrzeć 
do niektórych działaczek. Dużo mniej jest też materiałów czysto archiwal-
nych. Wydaje się, że w zachowywaniu historii osób określających się jako 
lesbijki najważniejsze są nagrania wspomnień. Wszystko wskazuje na to, 
że wraz z upływem czasu bezpowrotnie zniknie możliwość dotarcia do 
inicjatyw, wydarzeń czy postaci związanych z lesbijkami.

Muzeum z założenia skierowane jest do wszystkich, również do osób nie 
związanych ze społecznością LGBTQIA. Informacja o pierwszej wystawie 
była wysłana do zaprzyjaźnionych archiwów LGBTQIA także poza Polską 

Il. 14. Z wyprawy do Wrocławia – miesięcznik „Gay Forum”, który ukazywał się w latach 1996-1997 
(Fot. Agnieszka Wiciak)
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i właśnie z tego powodu ekspozycje były przygotowane w wersji angielskiej. 
Obecnie pracujemy nad tym, aby dostępna była również wersja polskoję-
zyczna. Docelowo chcielibyśmy, aby każda następna wystawa była tworzona 
w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) i mam nadzieję, że 
się to ostatecznie uda osiągnąć. Nie ukrywam, że na obu wersjach języko-
wych zależy nam tak samo i cały czas też uczymy się obsługiwać narzędzie, 
jakim jest aplikacja Google Art & Culture, z której korzystamy.

Wykorzystywana przez nas platforma prowadzi miesięczne statystyki 
odwiedzin i zawierają one m.in. informacje następujące: kraj, źródło z któ-
rego się korzystało podczas przeglądania (traffic source) oraz z jakich urzą-
dzeń (platform) korzystano. W ostatnich latach wyglądało to następująco:

 — w 2018 r. (od 06.06.2018 do 31.12.2018) obejrzało wystawę 3530 osób,
 — w 2019 r. odwiedziły muzeum 1573 osoby,
 — w 2020 r. (od 01.01.2020 do 31.05.2020) 930 osób.

Największa oglądalność była w miesiącu i dniu otwarcia muzeum, 6 czerw-
ca 2018 r., wówczas odwiedziło tę stronę 1916 osób (liczba wejść). 

Il. 15. Efekt poszukiwań warszawskich – materiały jednej z nielicznych organizacji lesbijskich Bilitis  
(Fot. Agnieszka Wiciak)
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W kolejnych latach, najwięcej osób oglądało wystawy, korzystając z kom-
putera stacjonarnego (web desktop) oraz w telefonach komórkowych. Nato-
miast źródła, z których czerpano informacje, pochodziły przede wszystkim 
z bezpośrednich wejść na stronę, poprzez przeglądarkę Google oraz przez 
Facebook. Jest to zrozumiałe, ponieważ Google reklamował swoją plat-
formę Art & Culture, natomiast działania reklamowe prowadzone przez 
Fundację Q wiązały się głównie z Facebookiem. Udzielono również kilku 
wywiadów w prasie anglojęzycznej oraz hiszpańskojęzycznej, a w Polsce 
na stronie „Krytyki Politycznej”13.

Podsumowując: idea wirtualnego muzeum jest z naszej perspektywy po-
mysłem trafionym i mającym duży potencjał. Ma moc dotarcia do każdego 
miejsca w świecie, w którym jest dostęp do Internetu. Pojawiają się próby 
sieciowania organizacji i osób zajmujących się historią społeczności LGBTQIA. 
W 2019 r., braliśmy czynny udział w międzynarodowej konferencji ALMS, 
Queering Memory w Berlinie14, która pozwalała na wymianę doświadczeń 
i informacji wskazujących, w jaki sposób tworzyć muzea i wystawy, w jaki 
sposób opowiadać, jak promować historię nieheteronormatywną15.

 13 https://krytykapolityczna.pl/kultura/sztuki-wizualne/muzeum-polski-gejowskiej-i-
-lesbijskiej/, data odczytu: 03.08.2020.
 14 W konferencji wzięli udział przedstawiciele m.in, z USA, Kanady, Tajlandii, Pakistanu, 
Meksyku.
 15 Więcej o tym wydarzeniu https://queeralmsberlin2019.de/, data odczytu: 03.08.2020.

https://krytykapolityczna.pl/kultura/sztuki-wizualne/muzeum-polski-gejowskiej-i-lesbijskiej/
https://krytykapolityczna.pl/kultura/sztuki-wizualne/muzeum-polski-gejowskiej-i-lesbijskiej/
https://queeralmsberlin2019.de/
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Il. 16. Fragmenty komiksu lesbijskiego (niestety niekompletnego). Dotychczas nie ustalono autorki/a oraz 
daty powstania. Archiwum Klubu historycznego LGBTQIA Fem
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Il. 17. Reklamówka z pozowanymi zdjęciami, lata 80. i 90. XX w. (Fot. Agnieszka Wiciak)

Il. 18. Konferencja ALMS Queering Memory 2019. Źródło: https://queeralmsberlin2019.de/

https://queeralmsberlin2019.de/
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Odsłania się tym samym pilna potrzeba wprowadzenia systematycznych 
badań nad historią  LGBTQIA, nad sposobami jej przedstawiania i upo-
wszechniania. Największą trudnością, którą postrzegamy, jest brak czasu 
na podróże po kraju wiążące się z działaniami ratowniczymi, a z drugiej 
strony, na konceptualizację i wykonanie wystaw. Wszystkie te działania 
są czasochłonne, a nasze muzeum i powiązane z nim archiwum, z którego 
w dużej części czerpiemy eksponaty do wystaw, funkcjonuje na zasadach 
wolontariackich. Najpilniejszą więc obecnie kwestią jest angażowanie się 
w pisanie projektów, które umożliwiłyby nam bardziej systematyczną pracę. 
Sprawę rozwiązałoby na przykład zatrudnienie większej liczby osób do 
pracy w terenie, których zadania polegałyby na docieraniu do działaczy 
i działaczek, zbieraniu archiwaliów, nagrywaniu wspomnień, a w końcowej 
fazie na tworzeniu wystaw. Bardzo ważnym obszarem działań, które chce-
my podejmować, jest prowadzenie badań dotyczących tego, w jaki sposób 
historia i wiedza o niej wpływają na dobrostan osób LGBTQIA, a także w jaki 
sposób mogą wpływać na zmianę przekonań osób wrogo nastawionych 
do tej społeczności. Przy czym należy podkreślić, że nasze działania nie 
są nastawione na konfrontację. Zależy nam głównie na tym, aby historia 
LGBTQIA nie była pomijana czy marginalizowana w świadomości Polek 
i Polaków. Wydaje się, że takie narzędzie, jakim jest wirtualne muzeum, 
spełnia wymogi tego założenia poprzez to, że wystawy umieszczone w nim 
są cały czas dostępne, a nie znikają bezpowrotnie, jak to dzieje się w przy-
padku wystaw czasowych tworzonych w tradycyjnym muzealnictwie.
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Agnieszka Wiciak

Polish LGBTQIA Museum

The article is a presentation of the virtual museum, which was established on June 6, 2018. 
It deals with historical topics related to the minority group called LGBTQIA. The museum 
was established as a consequence of archival activities undertaken by a collecting group 
called the Historical Club (from 2019 in the structures of the Q Foundation) that from the 
very beginning was engaged in the rescue operations of archives of the 1990s. Establishing 
a museum in a virtual form was associated with difficulties in establishing a stationary 
one and therefore this form of publicity was considered the most appropriate. So far, three 
virtual exhibitions have been released. The museum and the archive are focused on the goal 
of incorporating the history of the LGBTQIA community as a tool supporting people who 
discover or search for their identity and struggle in a painful way with themselves and their 
surroundings. The purpose of the archive itself is to collect materials unavailable online 
and which are at risk of irreversible loss, while the role of the museum is to popularize and 
reach as many recipients as possible. When creating exhibitions, there are many challenges, 
for example, ensuring that the content is safe for minors. Parallel to archival and museum 
works, recordings of the oral history of LGBT activists are made. An important issue is how 
the exhibitions are perceived by the community, not only LGBT but also heteronormative. 
Although the museum was established as a kind of PR for the archive, now both are full-
fledged and have a specific role in the activities of the Historical Club. 

Keywords: LGBTQIA museum, virtual museum, history of the LGBTQIA community,  
Q Foundation
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Społeczność LGBTQIA  
w muzeach australijskich:  
wskazówki programowe

Zorganizowany ruch społeczności nieheteronormatywnych, obecnie znany 
jako społeczność LGBTQIA, w Australii rozpoczął aktywną działalność już 
pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. W 1978 r. w Melbourne została założo-
na pierwsza organizacja, której celem było dokumentowanie historii tego 
ruchu: Australian Gay and Lesbian Archives, czyli ALGA1. W 1982 r. w Consti-
tutional Museum w Adelajdzie zorganizowano pierwszą monotematyczną 
wystawę poświęconą społeczności LGBTQIA: Becoming Visible: Lesbians and 
Male Homosexuals — From Oppression to Liberation (Nguyen 2016: 39–40). 
W następnych dekadach zainteresowanie muzeów australijskich ruchem 
LGBTQIA przybrało na sile: do roku 2010 zorganizowano w tym kraju ponad 
25 wystaw w całości poświęconych tematyce LGBTQIA (Davison 2011: 153). 
Kilka z nich było wystawami objazdowymi, o zasięgu ogólnokrajowym. 
Dodatkowo tematykę LGBTQIA zaczęto włączać do wystaw o charakterze 
ogólnym, prezentującym różnorodne aspekty życia społeczeństwa tego 
kraju (Nguyen 2018).

 1 Inne ze specjalistycznych archiwów dokumentujacych ruch LGBT w Australii to Wom-
en’s Liberation and Lesbian Feminist Archives w Melbourne, The Pride History Group w Syd-
ney, Gay and Lesbian Archive of Western Australia, etc. (Davison 2011: 149, 153). 
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Na początku lat 90. ubiegłego wieku, przy Museums Australia2 ― głównej 
organizacji tego kraju skupiającej ruch muzealny, powstała sekcja Gay 
and Lesbian Alliance of Museums Australia (GLAMA), której zadaniem było 
reprezentowanie w ruchu muzealnym interesów społeczności LGBTQIA. 
W roku 1993 stwierdzono potrzebę przygotowania wytycznych, jakimi 
muzea australijskie winny kierować się przygotowując programy uw-
zględniające tematykę LGBTQIA. W ciągu następnych dwóch lat Robert 
Swieca, przewodniczący GLAMA, przeprowadził szeroko zakrojone kon-
sultacje z pracownikami muzeów australijskich oraz przedstawicielami 
ugrupowań LGBTQIA, w wyniku których powstał dokument Gay & Lesbian 
Policy Guidelines for Museum Programs and Practice (Zalecenia Dotyczące 
Społeczności LGBTQIA w Programach i Praktyce Muzealnej). Dokument 
ten został przyjęty na konferencji Museums Australia w grudniu 1995 
i opublikowany przez tęże organizację w 1999 r.3 Ponieważ w ostatnich 
dwóch dekadach sytuacja społeczności LGBTQIA w Australii uległa dale-
ko posuniętym zmianom, obecnie trwają prace nad nową, uaktualnioną 
wersją tego dokumentu. 

Poniżej przedstawiam wybrane zagadnienia przedstawione w pierwotnej 
wersji dokumentu, bo chociaż powstał on ćwierć wieku temu i na innym 
kontynencie, wiele z jego założeń jest nadal aktualnych i być może staną 
się one przydatne w pracy muzealników polskich. 

Zalecenia Dotyczące Społeczności LGBTQIA w Programach i Praktyce 
Muzealnej

Wstęp

Do niedawna4 programy muzeów australijskich nie względniały kulturo-
wego zróżnicowania tutejszej społeczności, w swojej pracy kierując się 
wartościami i interesami dominującej grupy społecznej. Przedstawiciele 
społeczności LGBTQIA byli marginalizowani, a historia tej grupy społecznej 
na ogół nie była uwzględniana w działalności muzeów. Zmiana polityki 
społecznej Australii, dla której obecnie głównym zadaniem jest uwzględ-

 2 Obecna nazwa tej organizacji to Australian Museums and Galleries Association.
 3 Dokument ten znajduje się na stronie Australian Museums and Galleries Association 
w sekcji Policies and Submissions (Gay & Lesbian Policy Guidelines for Museums Programs 
and Practice 1999).
 4 W kontekście tego dokumentu oznacza to: do lat 80. XX w. 
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nienie odmienności i zróżnicowania społecznego tego kraju, wymaga, 
aby muzea wprowadziły do swoich programów zagadnienia związane 
z historią i kulturą społeczności LGBTQIA.

Autorzy tego dokumentu nie chcą narzucać określonego punktu widzenia 
publiczności odwiedzającej muzea; jego celem jest zakwestionowanie doty-
chczasowej pozycji muzeów odnośnie społeczności LGBTQIA, jak również 
zachęta do nawiązania dialogu z przedstawicielami tej społeczności. 

Nazwa gay and lesbian używana jest w tym dokumencie ze względów 
praktycznych i dotyczy również innych grup nieheteronormatywnych, 
takich jak osoby biseksualne, transpłciowe, queer, etc.

Choć większe z muzeów Australii nawiazały już dość regularną współpracę 
ze społecznością LGBTQIA, w innych muzeach uwzględnienie tej tematyki 
może okazać się długotrwałym i złożonym procesem. Autorzy zdają sobie 
sprawę, iż nie wszystkie muzea beda mogły w pełni wprowadzić przed-
stawione tu zalecenia, jednak najważniejszym aspektem sugerowanych 
zmian jest sam proces poznawczy związany z tą pracą.

Preambuła

Opowieści ludzi, którzy zmagają się z akceptacją, poszanowaniem i zrozu-
mieniem samych siebie, łączy wspólny wątek: każda z tych osób sądziła, 
iż jej los jest pojedynczym, odizolowanym przypadkiem. Po dojściu do 
samoakceptacji, osoby te chcą odnaleźć swoje miejsce w społeczności, 
poznać swoją historię, kulturę, seksualność oraz życie tych, którzy przed 
nimi podążali tą samą drogą.

Wyobcowanie i izolacja, wynikające z systematycznej eliminacji historii 
i kultury społeczności LGBTQIA z życia publicznego, jest jednym z głównych 
problemów, jakich doświadczają członkowie tej grupy. Brakuje informacji, 
która przeciwstawiałaby się stereotypowym przedstawieniom tej społeczności 
w mediach i w ogólnym życiu społecznym. W tym systemie dezinformacji 
partycypują muzea, ktore nie przedstawiają informacji na temat wkładu 
społeczności LGBTQIA do historii kraju lub prześladowań, dyskryminacji 
a nawet zabójstw popełnianych na członkach tej społeczności. 

Poza wyłączeniem i marginalizacją tej społeczności, sa jeszcze inne 
powody, dla których tematyka LGBTQIA powinna być reprezentowana 
w kolekcjach muzealnych, programach edukacyjnych i na wystawach. 
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Tymi wartościami są: 
 — zasada sprawiedliwości społecznej: zakaz prześladowania ludzi 

ze względu na ich orientację seksualną,
 — zasada włączenia: społeczności LGBTQIA i związane z nimi osoby 

stanowią co najmniej 10% społeczeństwa i publiczności muzeów. 
Z tego powodu, ich kultura i historia powinny być włączane do 
działalności muzeów, tym bardziej iż są oni płatnikami podatków, 
z których muzea są utrzymywane,

 — edukacja: brak informacji w muzeach na temat historii i kultury 
społeczności LGBTQIA powoduje zafałszowanie historii i przyczy-
nia się do utwierdzania mitu iż heteroseksualność jest społecznie 
obowiazującą normą, 

 — zasada różnorodności kulturowej: seksualność, obok innych czyn-
ników, jest jednym z istotnych aspektów polityki różnorodności kul-
turowej, którą powinny kierować się współczesne muzea Australii, 
realizując swoje programy.

Ogólne założenia

Celem tego dokumentu jest zachęcenie muzeów do włączenia do swojej 
działalności różnorodnych aspektów życia społecznego, politycznego 
i kulturalnego społeczności LGBTQIA. Społeczna i prawna akceptacja spo-
łeczności LGBTQIA powinna być odzwierciedlona w programach instytucji 
kulturalnych tego kraju. Zadaniem muzeów jest kształtowanie społecznych 
postaw, włączając w to korygowanie niesłusznych i dyskryminujących 
opinii z przeszłości. 

Kolekcje i programy

Muzea powinny odzwierciedlać różnorodność kulturową społeczności, 
jakie prezentują w swoich kolekcjach, badaniach, wystawach i progra-
mach publicznych. Przedstawiciele LGBTQIA stanowią istotną część tej 
społeczności. Środowisko LGBTQIA jest silnie zróżnicowane i to zjawisko 
również powinno być uwzględnione w pracach muzeum.

1. Zasady organizowania kolekcji
Znaczenie ruchu LGBTQIA w życiu australijskiego społeczeństwa powinno 
znaleźć swój wyraz w kolekcjach publicznych. Muzea powinny aktywnie 
rozwinąć zbiory dotyczące grup LGBTQIA we współpracy zarówno z tymi 
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społecznościami, jak również z indywidualnymi osobami. Przy organizo-
waniu kolekcji należy brać pod uwagę następujące kryteria.

 — Poszanowanie praw jednostki. Ze względu na doświadczaną dys-
kryminację, niektórzy przedstawiciele tej społeczności być może nie 
zechcą być identyfikowani przez szerszą publiczność. W zwiazku 
z tym, przejmując kolekcję, muzeum powinno określić warunki 
możliwości publicznego wykorzystania tych zbiorów oraz możliwość 
ujawnienia orientacji seksualnej danej osoby. Muzeum powinno mieć 
podpisaną oficjalną umowę z osobą, która nie chce, aby publicznie 
ujawniać jej orientację seksualną. Taka umowa powinna uwzględniać 
specjalne sytuacje, ramy czasowe i stopień dostępu; na ogół umowa 
taka traci ważność wraz ze śmiercią danej osoby. W przypadku 
osób zmarłych, muzeum nie powinno przyjmować kolekcji, które 
ograniczają lub w pełni zastrzegają informację o orientacji niehete-
ronormatywnej danej osoby. W przypadku materiałów filmowych 
lub fotograficznych, warunkiem przyjęcia kolekcji przez muzeum 
jest zgoda przedstawionych tam osob na publiczne wykorzystanie 
takiej dokumentacji. 

 — W przypadku osób, które publicznie ujawniają swoją przynależność 
do grupy LGBTQIA, informacja ta powinna być uwzględniona w do-
kumentacji zbiorów. Potencjalna kolekcja nie może być odrzucona 
przez muzeum tylko na tej podstawie, iż dana osoba jest członkiem 
grupy LGBTQIA.

 — Muzeum powinno uwzględnić fakt, iż społeczność LGBTQIA jest sil-
nie zróżnicowana i ta różnorodność powinna znaleźć swoje odbicie 
w zbiorach muzeum.

W przypadku materiałów o charakterze erotycznym, powinny obo-
wiązywać takie same zasady jak w przypadku podobnych materiałów 
związanych z osobami heteroseksualnymi.

2. Badania
Muzea powinny zachęcać społeczności LGBTQIA do podjęcia badań doty-
czących kolekcji związanych z historią, kulturą lub sztuką tej społeczności. 

3. Wystawy i inne programy publiczne
Muzea powinny aktywnie włączać społeczność LGBTQIA do swoich pro-
gramów, takich jak wystawy, programy edukacyjne i przekaz medialny. 
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Przedstawiciele tej społeczności powinni być konsultowani w sprawie 
publicznego pokazu obiektów z kolekcji muzeum. Konsultacja może być 
prowadzona w różny sposób: na przykład poprzez bezpośredni kontakt 
określonego pracownika muzeum z przedstawicielem grupy lub, w nie-
których sytuacjach, konieczne może być stworzenie grupy konsultacyjnej 
z udziałem kilku członków miejscowej społeczności LGBTQIA, ktorzy będą 
pełnić rolę stałych doradców.

Zróżnicowanie polityczne, społeczne i kulturowe w obrębie społeczności 
LGBTQIA

Wbrew istniejącym stereotypom, środowisko LGBT jest bardzo zróżnico-
wane. Wiele wyznaczników tego zróżnicowania jest niezwykle istotnych 
dla identifykacji poszczególnych ugrupowań i muzea przygotowując pro-
gramy, powinny te kwestie uwzglednić. 

W swoich działaniach, muzea powinny aktywnie przeciwstawiać się 
stereotypowym przedstawieniom społeczności LGBTQIA; dażyć do uka-
zania zróżnicowania istniejacego w obrebie tej grupy; konsultować się 
z odpowiednimi przedstawicielami tej społeczności odnośnie dokumentacji 
i kolekcji związanych tą grupą, jakie znajdują się w muzeum.

Relacje muzeów ze społecznościami LGBTQIA

Muzea powinny aktywnie dążyć do rozwoju pozytywnych relacji ze spo-
łecznościami LGBTQIA poprzez prowadzenie regularnych konsultacji, 
w wyniku których będzie możliwe przedstawienie pełniejszego obrazu 
tej złożonej społeczności. Tematyka LGBTQIA może być uwzględniona 
w programach muzeów w wiele sposobów, na przykład poprzez specjal-
ne projekty/wystawy dotyczące określonej grupy w obrębie społeczności 
LGBTQIA; włączenie tematyki LGBTQIA do innych projektów/wystaw; 
umożliwienie dostępu społeczności LGBTQIA do zbiorów muzealnych. 

Adekwatność przekazu

W przeszłości, przedstawiając ogólny obraz społeczeństwa Australii, muzea 
na ogół pomijały w swoim przekazie informację o istnieniu alternatywnych 
seksualności. Takie zaniedbania powinny być korygowane i nie powinny 
mieć miejsca w przyszłych programach. Nie należy jednak rozumieć tego 
zalecenia w ten sposób, iż zadaniem muzeum powinna być promocja ho-
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moseksualizmu. Informacja będąca istotą przekazu muzealnego powinna 
być obiektywna, kompletna i wyważona.

Skuteczne zarządzanie

Starsi rangą pracownicy muzeów, dyrektorzy i członkowie rady nadzor-
czej, mają największy wpływ na wprowadzenie zasad polityki LGBTQIA 
do muzeów australijskich, ponieważ to przede wszystkim oni podejmują 
decyzje o działalności programowej swoich instytucji. W ich gestii powinno 
być uwzględnienie wytycznych tej polityki w zakresie organizacji zbiorów, 
programów publicznych oraz polityki personalnej. 

Zasady zatrudnienia i polityka personalna

Rekrutacja pracowników. Muzea powinny oferować pracownikom równe 
szanse w zakresie zatrudnienia i kształcenia, niezależnie od ich orientacji 
seksualnej. Kryteria naboru pracowników powinny być przygotowane 
w taki sposób, aby zapewnić iż nie będzie miała miejsca dyskryminacja 
ze względu na orientację seksualną potencjalnych pracowników.

Szkolenie pracowników. Muzea powinny prowadzić szkolenia pracow-
ników tak, aby lepiej zrozumieli zagadnienie zróżnicowania seksualnego, 
szczególnie rolę muzeów w zakresie dokumentacji, analizy i interpretacji 
różnorodnych zagadnień związanych z życiem współczesnego społeczeń-
stwa. Muzeum powinno przedstawiać holistyczny obraz różnorodności 
kulturowej, w którym będzie miejsce dla społeczności LGBTQIA.

Organizując programy, które uwzględniają tematykę LGBTQIA, muzeum 
może spotkać się z niezrozumieniem i uprzedzeniem zarówno ze strony 
pracowników, jak i publiczności. Muzeum powinno wykorzystac tę sytuację, 
aby poprzez szkolenia i sesje informacyjne pogłębić wiedzę pracowników 
na temat zagadnień przedstawionych w programie.

Organizacja Museums Australia powinna zachęcić instytucje prowa-
dzące kursy z zakresu muzealnictwa, aby w ich programach znalazła się 
informacja promująca niniejsze wytyczne.

Organizacja Museums Australia oraz poszczególne muzea powinny czyn-
nie popierać program zapewniający partnerom członków społeczności 
LGBTQIA zatrudnionych w muzeach, prawo do emerytury oraz innych 
przywilejów wynikających z pracy w tych instytucjach.
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The paper provides a brief overview of the history of the LGBTQIA community programs 
in Australian museums towards the end of the 20th century. In 1995 the GLAMA group (Gay 
and Lesbian Alliance of Museums Australia) created the Gay & Lesbian Policy Guidelines 
for Museum Programs and Practice, in order to encourage local museums to include in their 
programs cultural heritage of the LGBTQIA groups. The article presents the summary 
of major recommendations included in this policy. 
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Idea zorganizowania konkursu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
obejmującego działalność wystawienniczą nie jest zupełnie nowa, ale dopiero 
w 2020 r. ostatecznie przybrała realny kształt. Opracowaniem propozycji 
regulaminu wydarzenia zajęła się Katarzyna Majbroda (wiceprezeska PTL 
i prezeska z Oddziału PTL we Wrocławiu). Po jego przyjęciu przez Zarząd 
Towarzystwa Konkurs otrzymał także oficjalną nazwę i patrona: „Nagroda 
im. Antoniego Kaliny”, czyli założyciela pierwszego polskiego etnograficz-
nego towarzystwa. W Konkursie przewidziano trzy kategorie: „najciekaw-
sza publikacja”, „najciekawsza wystawa” i „najciekawsze wydarzenie”, 
oczywiście wszystkie powinny być związane z tematyką etnologiczną lub 
antropologiczną. Równolegle powstały trzy zespoły jurorskie dla każdej 
z trzech wspomnianych kategorii. Do oceny wystaw swój udział zgłosili: 
Katarzyna Barańska (Członek ZG, PTL O/Kraków, badaczka zagadnień 
muzealnictwa w Polsce, UJ w Krakowie), Arkadiusz Jełowicki (Sekretarz 
ZG, PTL O/Poznań, kustosz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie) i Mariola Tymochowicz (skarbnik ZG, 
PTL O/Lublin, kustosz Muzeum Narodowego w Lublinie, UMCS w Lubli-
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nie). Ostatecznie w inauguracyjnej edycji nadesłano dziewięć zgłoszeń do 
Konkursu. W szranki stanęły następujące wystawy, które miały miejsce 
w ubiegłym roku: 

1. „Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi”; organizator: Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Polskie Wydaw-
nictwo Rolnicze Sp. z o.o., Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała 
Oczapowskiego; kuratorka: dr Sylwia Michalska.

2. „Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu”; 
organizator: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-
-Prüfferowej w Toruniu; kurator/-ki: Piotr Dąbrowski, Aleksandra 
Jarysz, Agnieszka Kostrzewa.

3. „Od śmierci nikt się nie wykręci”; organizator: Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu; kuratorka: Urszula Bracka.

4. „Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. Tradycja/trwa-
nie w 100-lecie województwa łódzkiego”; organizator: Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; kuratorka: Alicja Woźniak.

5. „Chłopskie requiem. Zwyczaje pogrzebowe na polskiej wsi”; organi-
zator Fabryka Sztuk; kuratorka: Kamila Gillmeister.

6. „W wiśniewskiej garnkowni pani Wandy”; organizator: Muzeum 
Mazowieckie w Płocku; kuratorka: Elżbieta Miecznikowska.

7. „Enklawa. Osada Herrnhutów w Gnadenfeld-Pawłowiczkach”;  
organizator Muzeum Wsi Opolskiej: kuratorka: Elżbieta Oficjalska.

8. „Ty Bambrze!”; organizator: Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum 
Narodowego w Poznaniu; kuratorka: Aneta Skibińska.

9. „Podróże wycinanek”; organizator: Muzeum Częstochowskie; ku-
ratorki: Agnieszka Ciuk-Koćwin, Magdalena Matysiak, Ewelina 
Mędrala-Młyńska.

Wszyscy zgłaszający nadesłali materiały, które zostały określone w Re-
gulaminie konkursu. Członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania 
się z zamieszczonymi w formularzach (dostępne na stronie ptl.info.pl) 
informacjami dotyczącymi danej wystawy odnoszącymi się do kwestii 
autorstwa, czasu i miejsca trwania, współpracy podjętej w ramach przy-
gotowywania wystawy i tym podobnymi danymi o charakterze formal-
nym. Jednakże clou, stanowiące podstawę do ocenienia danej wystawy 
były opisy i informacje o założeniach wystaw, wzbogacony materiałem 
ilustracyjnym w postaci fotografii, a także, w niektórych przypadkach, 

http://ptl.info.pl
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filmów dokumentujących wystawę i wydarzenia towarzyszące i nagrań 
z telewizji i doniesień prasowych. 

Członkowie Jury po zapoznaniu się z wszelkimi dostępnymi materia-
łami spotkali się w celu ustalenia oceny nadesłanych zgłoszeń i wyłonić 
zwycięzcę. W czasie wcześniejszych konsultacji przyjęto kryteria, według 
których uważali, że należy oceniać poszczególne wystawy.

Pierwszym, przyjętym kryterium był „Pomysł/idea”. W jego ramach za-
dano pytania dotyczące motywacji organizatorów do zrobienia wystawy, 
wyznaczenie głównego celu i założeń wystawienniczych. Jury intereso-
wało, czy Autorzy wystaw nakreślili najważniejsze pytania badawcze, na 
które starali się odpowiedzieć organizując ekspozycję. Wystawy są oka-
zją do prezentacji wiedzy, poglądów, do zobrazowania odkrytych prawd 
o świecie i ludziach. Mogą również stanowić istotny wkład w społecznie 
obecny dyskurs dotyczący trendów i paradygmatów odgrywających w da-
nym momencie rolę w kulturze. Oczywistym wydawało się założenie, że 
wystawa nie może być zbiorem przypadkowych przedmiotów, ale musi 
starać się odkryć jakiś sens o człowieku i/lub jego otoczeniu, istotne było 
na ile Autorzy sformułowali tego typu założenia.

Sposób, w jaki idea wystawy została przedstawiona określono jako „Kre-
acja/oprawa”. Komisja konkursowa zadała sobie pytanie o to, czy Autorzy 
potrafili zrealizować merytoryczne cele wystawy i przekazać je publiczności 
tak, by to było spójne z założeniami, czy widz może odczytać zamierzenia 
autorów. Brano również pod uwagę warstwę plastyczną i ewentualnie 
obecność nowatorskich środków przedstawienia ustaleń treściowych. 
Wystawa nie powinna charakteryzować się brakiem równowagi pomiędzy 
różnymi formami przekazu treści, nie powinno brakować odpowiednich 
opisów, ani nie powinno być ich zbyt wiele. Współcześnie należy zwrócić 
także uwagę na obecność na wystawie środków multimedialnych oraz 
na to, czy nie są nadmiernie wykorzystywane lub/oraz czy ich obecność 
wspiera pełny odbiór prezentacji. Oprawa plastyczna powinna służyć 
wyjaśnianiu założeń ideowych wystawy, równocześnie pełni przecież 
funkcje estetyczne i ma dostarczać widzowi przyjemności przebywania 
w odpowiednio skomponowanym otoczeniu. 

W ostatnich czasach mówi się wiele o edukacyjnej funkcji muzeów (i gale-
rii), wystawy mają przede wszystkim być nośnikami treści. Z tego powodu 
kolejnym kryterium, które Komisja rozpatrywała była właśnie „Edukacja”. 
Członkowie Komisji zastanawiali się czy działania edukacyjne są zapla-
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nowane i celowe, czy znani są adresaci tych działań (np. grupy wiekowe). 
Ważne były także sposoby podejmowane przez twórców wystaw do prze-
kazywania treści. Uwzględniono i oceniono wysoko nowatorskie sposoby 
przekazywania wiedzy, kwestie możliwości prowadzenia edukacji przez 
zabawę (np. wprowadzenie gier planszowych lub innych), podejmowanie 
interaktywnych zajęć ze zwiedzającymi. Ważne wydawało się również 
dostrzeżenie ciekawych pomysłów na działania towarzyszące wystawie 
oraz bogactwo ich celów (edukacja, rozrywka).

Stosunkowo niewiele informacji w materiałach nadesłanych na Konkurs 
znaleziono w obszarze, który równie ważny we współczesnym muzeum, 
tzn. „Promocja”. Jest to bowiem ten zakres działalności tego typu insty-
tucji, który niesłusznie bywa niekiedy pomijany przez samych zaintere-
sowanych i sprowadzany czasem wyłącznie do akcji typu plakatowanie. 
Tymczasem jest to ten rodzaj działalności, którego celem jest realizacja 
jednej z definicyjnych funkcji muzealnych, to znaczy upowszechniania. 
Dlatego poza sposobami reklamowania wystawy jury zwracało uwagę na 
to, w jaki sposób funkcjonowała ona w tradycyjnych i nowych mediach (np. 
media społecznościowe). Poszukiwano również wiadomości o trwałych 
śladach wystaw — czyli o wydawnictwach, drukach ulotnych, gadżetach 
i sposobach ich dystrybuowania. Istotne wydaje się również to, jaka była 
frekwencja na wystawach oraz dobrze byłoby się dowiedzieć czy orga-
nizatorzy wystaw starali się dowiedzieć czegokolwiek na temat odbioru 
wystawy i treści, których była nośnikiem. Upowszechnianie ma bowiem 
sens tylko wtedy, gdy spotyka się ze społecznym odzewem.

W wyniku (momentami dosyć burzliwej) dyskusji członkowie komisji 
zdecydowali się przyznać pierwszą nagrodę wystawie „Wzornik. Szycie 
opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. Tradycja/trwanie w 100-lecie woje-
wództwa łódzkiego” zorganizowanej w Muzeum Etnograficznym w Łodzi. 
Autorką zwycięskiej wystawy była Alicja Woźniak, która od lat zajmuje 
się kwestiami związanymi z dziedzictwem zawartym w stroju, rękodzie-
le i hafcie. Jest znawczynią, której wiedza i doświadczenie gwarantują 
wysoki poziom merytoryczny podejmowanych problemów badawczych, 
omawianych przez nią zarówno przez takie medium jakim są wystawy, 
jak i w licznych publikacjach. 

Przedstawienie haftu z trzech regionów: opoczyńskiego, łowickiego i sie-
radzkiego mogło stać się pretekstem do urządzenia sztampowej i nudnej 
wystawy. Tak się jednak nie stało, wystawa w sposób rzetelny ukazywała 
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zarówno historię haftu, jak i jego współczesność — praktyki i inspiracje. 
Powstała ona głównie w oparciu o zbiory muzeum łódzkiego, ale też regio-
nalnych z Sieradza, Opoczna i Łowicza oraz uzupełniona o współczesne 
wyroby twórców ludowych. Stanowiła podsumowanie wcześniej reali-
zowanego projektu Nie tylko petanka… W kręgu haftu dofinansowanego 
przez Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego. Różnorodność 
haftów ukazana została na osi czasu od XIX do XXI w., z uwzględnieniem 
dokonujących się zmian, funkcji, technik i kompozycji. Autorka chciała, 
jak się wydaje, połączyć w ten sposób przeszłość z teraźniejszością oraz 
wydobyć cechy wspólne i indywidualne dla danego regionu. 

Za szczególnie cenne w tej wystawie członkowie komisji uznali intere-
sujące i inspirujące zaprezentowanie „klasycznej” tematyki etnograficz-
nej w wyjątkowej plastycznie i aranżacyjnie stworzonej przestrzeni. Do 
przedstawienia haftów w trzech regionach użyte zostały rozmaite media. 
Na podstawie nadesłanych na Konkurs materiałów można było stwierdzić, 
że proporcje między obiektami, które wszak są podstawą muzealnych dzia-
łań, a opisami i użytymi środkami wyrazu były bardzo dobrze wyważone 
i realizowały edukacyjne cele Wystawy. Członkowie komisji konkursowej 
zwrócili uwagę na fakt, że odbiorcy aplikacji i filmów towarzyszących 
(podkreślić należy również obecność wystawy w Internecie) zostali po-
dzieleni według kategorii wiekowych — daje to lepszą możliwość dotar-
cia do odbiorcy. Jako bardzo ciekawy i ważny pomysł uznano możliwość 
przygotowania własnego wzoru haftu inspirowanego haftem ludowym 
z prezentowanych regionów, który z jednej strony może być traktowany 
jako swoista „pamiątka z wystawy”, z drugiej zaś stanowić zachętę do 
rozwijania własnych umiejętności w zakresie rękodzieła. Współcześnie 
można zaobserwować wzrost trendów polegających na tym, że wzmacniają 
się mody kulturowe na „slow life”, powrót do natury i prostych form, oraz 
przede wszystkim odwrotu od przemysłowych form produkcji na rzecz 
personalizowania produktów i rękodzieła będącego swoistym sposobem 
na tworzenie zerowych kosztów krańcowych. 

Wystawa wraz z bogatą ofertą edukacyjną i popularyzatorską wpisy-
wała się doskonale w odpowiedź instytucji kultury na potrzeby społeczne. 
Osobny tekst dotyczący zwycięskiej wystawy, dzięki Annie Nadolskiej-Sty-
czyńskiej i przypadkowej koincydencji znajdziecie Państwo w bieżącym 
numerze ZWAM. 
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Zgłoszone do konkursu wystawy niosły ważne treści, które zostały w zróż-
nicowany sposób przedstawione, jedne bardziej kreatywnie z użyciem wielu 
różnych środków artystycznych i multimedialnych, inne ze względu na 
przyjętą formę prezentacji na planszach mniej urozmaicone. Ważne było 
jednak, że przy każdej z nich podejmowane były różne działań edukacyj-
nych oraz promocyjne, które znacząco podniosły ich wartość. Konkurs 
nasz ma na celu nagradzanie wystaw antropologicznych, które nie zawsze 
są właściwie doceniane. 
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Bamber przez duże „B”.  
Recenzja wystawy Ty Bambrze 

prezentowanej w Muzeum Etnograficznym, 
Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

Kiedy pod koniec XVII wieku w wyniszczonym wojnami Poznaniu zjawiła 
się pierwsza grupa osadników z niemieckiej Frankonii, nikt nie mógł przy-
puszczać, w jaki sposób wpiszą się oni w krajobraz kulturowy i społeczny 
miasta — i że to wydarzenie historyczne okaże się sukcesem, stanowiącym 
o tożsamości miasta. Pierwsza grupa przybyłych osadników liczyła ok. 60 
osób, zasiedlili oni podpoznańską wieś Luboń, a świadectwem ich przybycia 
jest jedyny zachowany dokument lokacyjny datowany na 1 sierpnia 1719 
[Paradowska 2013: 63]. Kolejne fale migrantów — w większości rolników 
i ogrodników, ale i rzemieślników, przybywały do Poznania w latach 
1730–1753 [Szczepaniak-Kroll 2019: 43]. Zamieszkali na terenie ówczesnych 
wsi okalających miasto — Dębiec, Bonin, Rataje, Wilda, Jeżyce, Górczyn, 
Czapury. I tak powoli z bamberczyków stawali się poznaniakami [Szczepa-
niak-Kroll 2029: 42], pielęgnując pamięć o tym skąd przybyli i zachowując 
swoją tożsamość, która z etnicznej przekształciła się w kulturową. Szybko 
wrośli w tkankę miasta, przyczyniając się do jego rozwoju — budowali 
okazałe kamienice, fundowali kapliczki, przekazywali wysokie datki 
na budowę kościołów, zakładali przedsiębiorstwa i warsztaty rzemieśl-
nicze oraz prowadzili duże gospodarstwa rolne i ogrodnicze. W okresie 
Kulturkapmfu manifestowali swoją polską tożsamość poprzez pełnienie 
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ważnych funkcji społecznych, naukowych i kulturalnych; członkowie 
rodzin bamberskich brali aktywny udział w Powstaniu Wielkopolskim, 
wspólnie walcząc jako poznaniacy i Wielkopolanie o niepodległość kraju, 
który wybrali [Paradowska 2013: 179–181]. 

Najtrudniejszy okres w życiu tej społeczności to czasy II wojny światowej 
niemieccy okupanci, którzy — jak pisała Maria Paradowska: „wywierali 
silny nacisk na podpisywanie przez nich niemieckiej listy narodowej, 
a niekiedy wbrew ich woli wpisywali na nią, pragnąc «przywrócić» po-
tomków Bambrów do narodu, z którego się wywodzili, a z którym jako 
Polacy zupełnie się nie identyfikowali” [Paradowska 2013: 181]. Takie 
działania przyniosły długofalowe skutki w postaci powojennego ukry-
wania bamberskiego pochodzenia. Z tymi działaniami wiąże się także 
funkcjonowanie pejoratywnego określenia „bamber” funkcjonującego na 
obszarze nie tylko Poznania, ale też całej Wielkopolski. Jest ono pogardli-
wym określeniem wieśniaka i prostaka, ale i oznacza po prostu bogatego 
gospodarza [Sierociuk 2019: 45]. 

Renesans kultury bamberskiej i powrót do korzeni kulturowych oraz 
zainteresowanie własną historią pojawiło się w latach 90. XX wieku, kiedy 
to w 1996 roku powstało Towarzystwo Bambrów Poznańskich. W swo-
ich szeregach skupiało tych wywodzących się z rodów bamberskich, jak 
i miłośników tej części kultury Poznania. Inicjatorką jego powołania była 
prof. Maria Paradowska, która stała się animatorką kultury bamberskiej, 
doprowadzając w 2003 roku do otwarcia Muzeum Bambrów Poznańskich 
[Paradowska 2013: 207–218; Brzezińska 2019: 193-194; Szczapaniak-Kroll, 
Szymoszyn: 2019, 212–215, 218]. To dzięki niej dziewczynki i kobiety ubrane 
w odświętne stroje bamberskie zaczęły pojawiać się na procesjach Bożego 
Ciała oraz na ważnych uroczystościach miejskich. Co roku też w każdą 
pierwszą sobotę sierpnia na poznańskim Starym Rynku obok studzienki 
z figurą Bamberki [Minksztym 2015: 43–45] odbywa się Święto Bamberskie 
na pamiątkę przybycia pierwszych osadników. Dwie kultury — polska 
(poznańska) i bamberska od 300 lat są ze sobą nierozerwalnie splecione 
[Żarczyńska 2019: 6–8], a w 2019 roku w Poznaniu uroczyście obchodzono 
Rok Bambrów Poznańskich — honorując tym samym kilkuwiekowe dobre 
sąsiedztwo i wspólną pracę na rzecz rozwoju miasta [Stanowisko…: 2019]. 
W jubileuszowym roku w Poznaniu wiele instytucji, organizacji i osób 
indywidualnych organizowało wydarzenia naukowe, kulturalne i arty-
styczne związane z tradycjami bamberskimi. Jedną z nich było poznańskie 
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Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (dalej: 
Muzeum Etnograficzne)1, które swoim odbiorcom postanowiło zadać pyta-
nie: „A Ty Gościu/Czytelniku/Widzu — czy znasz własne korzenie? A może 
też jesteś Bambrem?” [Skibińska 2019: 18]. 

Największy zbiór przedmiotów zgromadzonych w poznańskim Muzeum 
Etnograficznym związanych z Bambrami stanowią elementy kobiecego 
stroju, w tym kaftany kobiece w wyrazistych kolorach — amarantowym, 
granatowym, turkusowym i zielonym. Stąd właśnie pomysł na to, by domi-
nującym kolorem na wystawie2, na tle którego toczy się opowieść o osadni-
kach — był kolor zielony [Wywiad…: 2020]. Wystawa zaproponowana przez 
poznańskich muzealników ma być drogą, podczas której widz towarzyszy 
osadnikom od momentu, kiedy ci pojawili się w Poznaniu i jego okolicach, 
aż po czasy współczesne. Droga posiada siedem przystanków, z których 
każdy opowiada o innym etapie rozwoju kultury bamberskiej i jej miejscu 
w kulturze miasta, o sferze prywatnej i osobistej oraz o tożsamości grupo-
wej. Prowokacyjny tytuł wystawy — „Ty Bambrze!” — w zamierzeniu jej 
autorów miał stanowić rodzaj rękawicy rzuconej w stronę widza, poprzez 
odwołanie się do wspominanego wyżej pejoratywnego określenia. Bamber 
pisane przez „małe b” to określenie kogoś gorszego, natomiast pisane przez 

„duże B” ma określać tych, którzy osiągnęli sukces, są gospodarni, pracowici, 
bogaci i dumni. Zatem od razu widz zostaje skonfrontowany ze stereotypem, 
który łatwo ulega zniwelowaniu po zapoznaniu się z długą i skomplikowaną 
drogą do sukcesu, jakim niewątpliwie jest trzystuletnie trwanie tradycji 
bamberskich. Zamierzeniem Muzeum Etnograficznego było, aby wystawa 
miała swoich widzów: „(…) skłaniać do refleksji nad relacjami my — oni, 
swój — obcy, na przykładzie relacji sąsiedzkich pomiędzy Bambrami i nie-

-Bambrami. Jest pomyślana jako opowieść o Bambrach obserwowanych 
z zewnątrz — <<okiem sąsiada>> i poprzez pryzmat utartych obiegowych 

 1 Artefakty związane z Bambrami znajdują się w zbiorach oddziałów Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu — Muzeum Etnograficznym i Muzeum Historii Miasta Poznania oraz w Mu-
zeum Bambrów Poznańskich [Mrugalska-Banaszek 2019: 165–185]. Od 1911 roku w Pozna-
niu gromadzone były i dokumentowane bamberskie ubiory codzienne i stroje odświętne, 
początkowo przez Helenę i Wiesławę Cichowicz, później przez dr Zofię Grodecką [Min-
ksztym 2015: 18–22; Minksztym 2018: 2013]. Dzięki temu poznańskie Muzeum Etnograficz-
ne dysponuje jedyną tak bogatą i różnorodną kolekcją, stale wzbogacaną i uzupełnianą 
w toku prowadzonych badań. Warto podkreślić, że wszystkie prezentowane na recenzo-
wanej wystawie eksponaty są związane z rodzinami bamberskimi [Wywiad…: 2020]. 
 2 Autorką aranżacji plastycznej wystawy jest Joanna Lewandowska.
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opinii, według których przypisywano im cechy powszechnie uznane jako 
typowe dla Bambra” [Skibińska 2019: 5]. 

Pierwszym słowem wprowadzającym widzów w świat kultury bamber-
skiej jest „Obcość” oraz krótka informacja „Bambrzy przybyli do Poznania 
z terenu Niemiec w latach 1719-1753 przynosząc swoja kulturę i język [Ski-
bińska 2019: 20]. Wyglądali inaczej, mówili inaczej — ta inność pokazana 
jest na planszy datowanej na 1911 rok, ukazującej 9 fotografii — na trzech 
z nich widnieje Bamberka w tradycyjnym stroju (w różnych ujęciach), na 
pozostałych siedmiu utrwalony został wizerunek Cyganki. Fotografie 
zostały zestawione w ten sposób na jednej karcie przez archiwistę Keiser 
Friedrich Museum w Poznaniu i miały pokazywać innych, odmiennych od 
większości, inaczej wyglądających, wyróżniających się w sposób wyraźny 
spośród pozostałych mieszkańców miasta. Bamberki w swoich charakte-
rystycznych ubiorach pojawiały się w przestrzeni Poznania — nie tylko 
na uroczystościach kościelnych, ale i podczas sprzedawania na miejskich 
rynkach wyhodowanych płodów rolnych, podczas robienia zakupów. Stąd 
jednym z prezentowanych w tej części wystawy jest codzienny ubiór, któ-
rego wyróżnikiem jest czepek-budka wykonany ze słomki ryżowej oraz 
trapezowy koszyczek. Kolejnym przymiotnikiem określającym Bambrów 
to „Katolik” wraz z doprecyzowaniem, że „Wyznawana religia ułatwiła 
Bambrom zadomowienie się w Poznaniu” [Skibińska 2019: 28]. Pozosta-
łością materialną we współczesnym krajobrazie miasta są liczne kaplicz-
ki — nadal zadbane; na wystawie prezentowane są figury pochodzące 
z nieistniejącej już kapliczki przydomowej rodziny Hirschów z Winiar — św. 
Idzi oraz św. Józef. Przywiązanie do wiary katolickiej związane było także 
z aktywnym uczestnictwem w procesjach Bożego Ciała, podczas którego 
Bamberki ubrane w uroczyste stroje nosiły feretrony, figury i święte ob-
razy — co zostało udokumentowane na licznych fotografiach, obrazach 
i pocztówkach. Przywiązanie do ziemi oraz dobry sposób gospodarowa-
nia swoimi dobrami pokazuje kolejna część zatytułowana „Gospodarny”, 
przywołująca także cechy społeczności bamberskiej: „Bambrzy dali się 
poznać jako pracowici, uczciwi i oszczędni” [Skibińska 2019: 48]. Owa 
gospodarność przejawiała się nie tylko w zarządzaniu gospodarstwami, 
ale w takich drobnych czynnościach jak dbałość o ubiór i strój (cerowa-
nie, naprawianie, przerabianie poszczególnych elementów garderoby). 
Ilustrować to mają także prezentowane na ekspozycji popękane naczynia 
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(garnek gliniany i talerz) zabezpieczone drutem w taki sposób, by nadal 
mogły być użytkowane. Sukces gospodarczy związany był także z silnymi 
więzami rodzinnymi oraz wzajemnym wspieraniem się i swoich rodzin. 
Stąd autorzy wystawy uznali, że kolejny przymiotnik „Rodzinny” dobrze 
określa grupę potomków osadników. Bambrzy — jak czytamy w opisie ko-
lejnej części wystawy: „Dbali o więzy rodzinne zapewniające im poczucie 
wspólnoty i bezpieczeństwa” [Skibińska 2019: 66]. Ilustrują to ciekawe fo-
tografie — ze ślubów i wesel, ale i te uwieczniające grupy rodzin pozujące 
w swoich ogrodach i na gankach przed domami. Widoczni są na nich ludzie 
zadowoleni, dumni, ubrani w drogie stroje, co świadczyło o ich wysokim 
statusie ekonomicznym. Zarówno przedmioty codziennego użytku, jak i te 
ważne (np. święte obrazy) przekazywane były w rodzinach z pokolenia na 
pokolenie [Wywiad…: 2020]. Oglądając umieszczony w gablocie odświęt-
ny strój bamberki wykonany z niebieskiego jedwabiu „lyońskiego” oraz 
towarzyszące mu misternie wykonane akcesoria (szkatułkę, wyszywany 
koralikami portfelik oraz zestaw przyborów do szycia i haftu), nie sposób 
się nie zgodzić z autorami wystawy, że najwłaściwszym przymiotnikiem 
w tym miejscu jest „Zamożny”, co doprecyzowuje opis: „Ze względu na 
duże gospodarstwa i kosztowne ubiory postrzegano ich jako bogatych” 
[Skibińska 2019: 74]. Emanacją owej zamożności pozostaje kobiecy ubiór 
bamberski, a właściwie jego „dolne” elementy, czyli trzy watówki, halka, 
spódnica spodnia i spódnica wierzchnia wykonana z kremowej tkaniny 
w drobny i subtelny wzór różyczek ujętych w bukieciki. Ta część wystawy 

„«Ubrany jak Bamber»” wraz z opisem tłumaczącym, że: „Obfity i barwny 
strój Bamberek kontrastował z modą miejską XIX i początku XX wieku” 
[Skibińska 2019: 92] jest miejscem, w którym zwiedzający często wykonują 
sobie zdjęcia. Jest to sprytnym zabiegiem, gdyż w tym momencie widzowie 
przenoszeni są do czasów współczesnych, czyli do miasta, w którym nikt 
nie wyobraża sobie Starego Rynku bez pomnika Bambereczki, pamiątek 
z miasta bez bamberskich motywów i pierwszej niedzieli sierpnia bez 
tradycyjnego spotkania przy „sznece z glancem”3 serwowanej z okazji 
świętowania przybycia pierwszych bamberskich osadników. Wystawę 
zamyka część zatytułowana „Sukces” — to jedyny rzeczownik użyty do 
opisu kultury bamberskiej. „Trzysta lat obecności Bambrów współtworzy 
charakter Poznania” [Skibińska 2019: 102] stwierdzają autorzy wystawy 

 3 Drożdżówka polana gęstym lukrem. 
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i pokazują ów sukces4 — corocznie wydawane przez Towarzystwo Bam-
brów Poznańskich kalendarze z Bambrami, pamiątkowe lalki w strojach 
bamberskich, czy wreszcie potwierdzenie z 2018 roku wpisu na Krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego zjawiska „Tradycje kultu-
rowe Bambrów Poznańskich” [Krajowa…: 2018]. 

W 2019 roku kiedy cały Poznań świętował 300 lat obecności Bambrów 
w Poznaniu, dokonywano wielu podsumowań i zastanawiano się nad 
wkładem tej grupy migrantów w rozwój miasta. Poznańskie Muzeum Etno-
graficzne przygotowało wystawę nie tylko dlatego, że posiada największą 
kolekcję artefaktów związanych z rodzinami bamberskimi, ale dlatego że 
z antropologiczną wrażliwością i etnograficzną drobiazgowością potrafi 
opowiadać o nas samych, zadawać widzom trudne pytania oraz umiejęt-
nie łączyć światy przeszłe ze światem współczesnym. Potrafiło zmierzyć 
nas — widzów, z własnymi przekonaniami na temat „innych”, „obcych”, 

„nierozpoznanych”. Jak pisał w swojej recenzji wystawy Wojciech Hilde-
brant: „«Ty bambrze» rzucone w Poznaniu to wciąż obelga. Nie tyle co «ty 
żydzie» czy «ty szwabie», ale w czasach obsesyjnego dzielenia na swoich 
i obcych to już nie jest tylko śmieszne lokalne zawołanie” [por. Hildebrant 
2019]. Świadomi tego autorzy wystawy na koniec stawiają widza przed lu-
strem, na którym widnieje napis: „Ty Bambrze! A czy wiesz, że co czwarty 
poznaniak jest potomkiem osadników spod Bambergu?” [Skibińska 2019: 
109]. Intencją muzealników było to, aby każdy spoglądający w lustro mógł 
się zastanowić jak on sam czuje się z tym napisem nad głową, uświada-
miając sobie jednocześnie, że określenie to może dotyczyć jego samego 
[Wywiad…: 2020].

Patrzymy więc sami na siebie — otoczeni przejawami kultury tych, któ-
rzy wybrali się w długą drogę do dalekiego Poznania; którzy są Bambrami 
i poznaniankami oraz poznaniakami; którzy potrafiąc zachować pamięć 
o swoim pochodzeniu identyfikują się z tym co w naszym mieście dzieje 
się współcześnie; którzy mierząc się z krzywdzącymi stereotypami nie 
ustawali w pracy na rzecz rozwoju miasta. 

 4 Działalność Towarzystwa Bambrów Poznańskich została także wyróżniona przyzna-
niem honorowej Nagrody im. Oskara Kolberga „za zasługi dla kultury ludowej” w 2019 roku 
[Nagroda…: 2019].
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Il. 1. Projekt plakatu: Lidia Żurad, źródło: Muzeum Narodowe w Poznaniu
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Sprawozdanie z konferencji:  
Muzeum progresywne.  

Między utopią a rzeczywistością,  
Sopot, 10–11 października 2019 r.

W dniach 10–11 października 2019 r. odbyła się w Sopocie ogólnopolska 
konferencja Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością. Jej or-
ganizatorami byli Grodzisko w Sopocie (oddział Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku) oraz Muzeum Sopotu.

Udział w konferencji wzięli muzealnicy — praktycy, ale także doświad-
czeni badacze kultury i zagadnień muzeologicznych z całej Polski. Zarówno 
liczne referaty (30) jak bardzo ożywiona dyskusja, która przenosiła się 
w kuluary, były dowodem wciąż aktualnej potrzeby prowadzenia interdy-
scyplinarnych dyskusji dotyczących problematyki muzealnictwa w Polsce. 
Ścierały się tutaj bowiem rozmaite postawy, doświadczenia, zderzały różne 
potrzeby i przekonania wynikające ze specyfiki poszczególnych dyscyplin 
reprezentowanych przez uczestników spotkania i rozmaitych sposobów 
prowadzenia jednostki przez jej kierownictwo.

Podczas tego dwudniowego spotkania rozważano zagadnienia podsta-
wowe dla dzisiejszego muzealnictwa. Dotyczyły one bowiem tak podstaw 
prawnych działalności naszych muzeów, ich potrzeb merytorycznych oraz 
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osiągnięć a także trudności w realizacji zamierzonych planów i problemów 
związanych z próbami przezwyciężania tych przeciwności. 

Jednak podstawowym wątkiem było poszukiwanie wizji muzeum ideal-
nego, nowoczesnego, zgodnego z oczekiwaniami współczesnej, wymagają-
cej publiczności, ale realizującego swoje zadania instytucji ochraniającej 
dobra kultury. Starano się znaleźć odpowiedź na pytanie o istotę muzeum 
progresywnego i o możliwości realizacji w polskich realiach takiego mo-
delu muzealnictwa. Zwracano uwagę i podkreślano etyczne problemy, 
jakie wywołują proponowane lub wprowadzane w muzealnictwie zmiany. 
Żywy odzew wywołały dyskusje poświęcone problemom prawnym: od 
dobrze znanych postulatów zastrzeżenia nazwy „muzeum” po przypadki 
naruszanie prawa autorskiego kuratorów i autorów scenariuszy do reali-
zowanych wystaw, lekceważenia dorobku i doświadczenia pracowników. 
Omawiano także potrzeby oraz prawa przypisane publiczności. Zwracano 
uwagę na polityczne uwikłania muzeów i szkody, jakie to powoduje w ich 
działaniach merytorycznych — tak ochronnych, jak edukatorskich.

Stawiano pytania o istotę muzeum, o miejsce publiczności w kształtowa-
niu jego misji i działalności, o potrzebę stawiania zadań ponad dzisiejsze 
możliwości, jako punktu wyjścia na drodze do rozwoju. Ważnym wątkiem 
okazało się poszukiwanie miejsca, jakie muzea mają zajmować pośród 
innych instytucji kultury. Na ile ma być ono miejscem adresowanej do 
wszystkich chętnych rozrywki i sposobem spędzenia wolnego czasu, a na 
ile pozostać muzeum — świątynią czy muzeum — agorą, skupiającym osoby 
zainteresowane utrzymaniem jego tożsamości merytorycznej. 

Organizatorzy umożliwili uczestnikom podjęcie próby wspólnego stwo-
rzenia modelu muzeum progresywnego/idealnego, poprzez dopisywanie 
na zamieszczonej w sali planszy kolejnych cech takiej placówki. 

Powinna być to zatem:
 — instytucja, która uznaje proces rozwoju za przeciwieństwo trwania 

w nawet najbardziej pożądanym stanie,
 — instytucja działająca na rzecz ochrony dziedzictwa (materialnego 

i niematerialnego),
 — instytucja twórczo współpracująca z innymi instytucjami, dzieląca 

się swoimi doświadczeniami i zbiorami,
 — instytucja etyczna, realizująca w swych działaniach kategorię prawdy, 
 — instytucja zarządzana humanistycznie, w której człowiek jest pod-

miotem, a nie przedmiotem działań,
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 — instytucja, w której pracownicy są najważniejszym i najcenniejszym 
zasobem muzeum,

 — instytucja, prowadząca stały dialog z publicznością.
 — muzeum progresywne — instytucją dobra wspólnego.

Bardzo istotne było uporządkowanie tematyczne poszczególnych bloków 
konferencji. Po pierwszym, wstępnym wystąpieniu organizatora i gospoda-
rza — Krzysztofa Godona, omawiającym genezę i zakres działań nietypowej 
placówki, jakim jest Grodzisko w Sopocie, nastąpiły referaty dotyczące za-
gadnień ogólnych: prawnych, organizacyjnych, tożsamościowych, miejsca, 
jakie muzea zajmują w środowisku lokalnym itd. Blok II dotyczył muzeów 
etnograficznych. Ich specyfice i przemian w działalności oraz ich proble-
mów w znalezieniu własnego „klucza” do ochrony i prezentowania kultury. 
Wspólnym mianownikiem referatów bloku III były organizacja, rozwój 
i zarządzanie muzeum. Dyskusję dnia pierwszego podsumowało otwarte 
forum: Muzeum — między przeszłością a przyszłością: wyzwania, dylematy, 
szansa, prowadzone przez prof. dr. hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. 
Kolejny dzień konferencji rozpoczął blok poświęcony blaskom i cieniom 
wykorzystywania w muzealnictwie multimediów oraz problematyce eks-
pozycji. Zakończony on został wystąpieniem opartym na doświadczeniach 
Europejskiego Centrum Solidarności, omawiającym zjawisko możliwości 
pojawiania się wyjątkowej aktywności „sfery obywatelskiej” w sytuacji 
zagrożenia istnienia lub/i działalności instytucji kultury.

Kolejny blok, dotyczący placówek o rozmaitym zakresie tematycznym 
i organizacyjnym, zawierał wystąpienia omawiające potrzeby i oczeki-
wania dotyczące polskiego muzealnictwa. Obfitował zarówno w wystą-
pienia o charakterze teoretycznym, postulującym pewne rozwiązania 
o charakterze ogólnym, dotyczące potrzeby i kierunku planowanych lub 
tylko rozważanych przemian, jak i przykłady konkretnych działań, planów 
powstania nowych i rozbudowy istniejących już muzeów.

Ostatni blok, będący de facto kontynuacją tych wątków, pozwolił na po-
znanie poglądów i doświadczeń badaczy i muzealników dotyczących m.in. 
przekładania się polityki i konfliktów na linii organizator — muzeum, ale 
także problemów zewnętrznych, na możliwości realizacji zadań placówek 
muzealnych. Zakończył go natomiast referat ukazujący zakresy i ścieżki 
prowadzenia współpracy jednostki z „organizatorami” muzeów, na przy-
kładzie Muzeum Miejskiego w Żorach. Uzupełniony on został posłowiem, 
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podkreślającym, że wiele problemów, z którymi się polskie muzea boryka-
ją, a które utrudniają im rozwój zgodny z oczekiwaniami organizatorów 
czy pracowników, bledną w obliczu zagrożeń wojennych, jakie dotykają 
instytucje istniejące na terenie Afryki. Tam podstawowym problemem 
staje się przetrwanie.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja podsumowująca, prowadzona 
przez dr hab. Dorotę Folgę-Januszewską. Konferencja wskazała potrzebę 
ciągłego rozwoju polskiego muzealnictwa, zgodnie z najnowszymi trenda-
mi i postulatami wypracowanymi przez ICOM, zgodnie z prawem, etyką 
i zdrowym rozsądkiem. Udowodniła także po raz kolejny, że zaczynać trzeba 
od marzeń. Nawet tych na pierwszy rzut oka niemożliwych do realizacji.
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Książka Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Arche-
ologicznego w Krzemionkach Opatowskich to praca zbiorowa przygotowana 
pod redakcją Katarzyny Marciniak. Publikacja jest poświęcona zagadnieniu 
społecznego postrzegania archeologii, który to problem przedstawiono na 
przykładzie funkcjonowania rezerwatu archeologicznego znajdującego się 
w pobliżu Ostrowca Świętokrzyskiego (case study). Rozważania prowadzone 
są z perspektywy etnologicznej.

Praca składa się z siedmiu artykułów oraz wstępu, którego autorką jest 
dr hab. prof. UAM Katarzyna Marciniak. Wprowadzając czytelnika w tema-
tykę książki, redaktorka wyjaśnia przyczyny wyboru miejsca badań oraz 
przedstawia sposób ich prowadzenia. Wskazuje także podstawowe pytania 
badawcze, dotyczące zależności pomiędzy dziedzictwem (w omawianym 
przypadku chodzi o neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego) a miejscową 
społecznością: „czy bliskość stanowiska archeologicznego wpływa na arche-
ologiczną wiedzę mieszkańców, w jaki sposób samo stanowisko odbierane jest 
przez miejscową ludność, czy jest dla nich czymś ważnym, czy identyfikują 
się z tym miejscem i czy (i ewentualnie, w jaki sposób) sąsiedztwo takiego 
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rezerwatu wpływa na życie mieszkańców okolicznych wsi. Interesowało nas 
również stanowisko władz miejscowych, w jaki sposób widzą rozwój tego 
miejsca i jego wpływ na ewentualny rozwój regionu” (Wstęp, s. 6.). 

Obszar badawczy był stosunkowo rozległy, obejmował bowiem także wsie 
położone w pobliżu rezerwatu. Szerokie ujęcie tematu wymagało ponadto 
przeprowadzenia badań porównawczych, do których materiał pozyskano 
w miejscowości Piwniczna-Zdrój. W toku prac zainteresowanie badaczy 
skupiło się także na znajdującym się w Bałtowie parku rozrywki „Jura Park”. 

Pierwszym z siedmiu zamieszczonych w publikacji artykułów jest tekst 
Sławomira Toczka zatytułowany Ochrona, zarządzanie i znaczenie rezer-
watu archeologicznego w Krzemionkach. Autor w skrótowy sposób przed-
stawia w nim historię miejsca (nawiązując do czasów neolitu), a następnie 
przechodzi do opisu działań mających na celu jego ochronę. Kolejna część 
artykułu to rozważania dotyczące funkcjonowania rezerwatu; jego po-
wiązań ze społecznością lokalną, odbioru społecznego, rozpoznawalności 
i ruchu turystycznego.

W artykule Przemysława Jankowskiego zatytułowanym Strategie i sku-
teczność komunikacji online polskich muzeów archeologicznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki 
Opatowskie” poruszono kwestie związane z bardzo aktualnym i ważnym 
zagadnieniem — wykorzystywaniem nowych technologii (a konkret-
nie aktywnością w internecie) w budowaniu pozycji instytucji oraz jako 
narzędzia komunikacji z odbiorcami. Analizie porównawczej poddano 
kilka instytucji muzealnych, uwzględniając sposób ich funkcjonowania 
w cyberprzestrzeni. Autor przedstawił także propozycje wprowadzenia 
zmian w przejawach tejże aktywności, które mogłyby — jego zdaniem — 
przynieść pozytywne efekty.

W tekście Percepcja dziedzictwa archeologicznego wśród uczniów szkół 
Ostrowca Świętokrzyskiego i Piwnicznej-Zdroju autorka — Joanna Dworzec-
ka — przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród gimnazjalistów. 
Kierowane do ankietowanych pytania miały pomóc badaczom w ustaleniu 
stopnia zainteresowania uczniów lokalnym dziedzictwem archeologicz-
nym oraz poziomu ich wiedzy na ten temat. 

Izabella Wenska poświęciła swój tekst, zatytułowany Krzemionki i Bał-
tów — dwie wizje atrakcji turystycznej, problematyce związanej z ruchem 
turystycznym. Autorka porównała dwa obiekty o odmiennych profilach, 
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które w swej działalności nawiązują, bezpośrednio lub pośrednio, do 
przeszłości miejsca i związanego z nim dziedzictwa. 

W drugim artykule autorstwa Sławomira Toczka, zatytułowanym Re-
zerwat archeologiczny w Krzemionkach. Perspektywa pamięci społecznej, 
autor poświęca wiele uwagi funkcjonowaniu muzeum i rezerwatu oraz 
interakcji zachodzącej pomiędzy nimi a mieszkańcami. Do działań zwią-
zanych z edukacją ekologiczną i wykorzystaniem przyrodniczych walorów 
miejsca nawiązała Agata Ożarowska w tekście Perspektywy wykorzystania 
walorów przyrodniczych Rezerwatu Krzemionki Opatowskie jako przykład 
rozwijania świadomej edukacji ekologicznej w świetle zrównoważonego 
rozwoju. Książkę zamyka artykuł pt. Rezerwat Archeologiczny „Krzemionki 
Opatowskie” z perspektywy prasy i internetu, autorstwa Ludwiki Wacho-
wicz-Moczarskiej.

Omawiana praca została oparta na interesującym materiale badaw-
czym, a jej przygotowanie poprzedziła gruntowna analiza funkcjonowania 
działalności rezerwatu „Krzemionki” oraz powiązanego z nim muzeum. 
Rozważania autorów koncentrują się wokół dziedzictwa archeologicznego, 
jednak wydaje się, że wiele spośród omawianych zjawisk można odnieść do 
percepcji dziedzictwa jako takiego. Uniwersalna jest zwłaszcza problematyka 
związana z funkcjonowaniem instytucji kultury w cyberprzestrzeni oraz 
mediach, a także zagadnienia dotyczące pamięci społecznej czy edukacji 
ekologicznej. Wszystkie te kwestie pojawiają się we współczesnej muze-
ologicznej refleksji. Również omawiany w kilku miejscach fenomen „Jura 
Parku” może być rozpatrywany w powyższych kategoriach. Jako element 
wielozmysłowego poznania, o którym pisze w swym tekście Izabella Wenska 
(s. 93–94), staje się sposobem swoistej animacji przekazu muzealnego. Chociaż 
tematycznie niezwiązany z historią neolitycznych kopalń, nastawiony na 
rozrywkę i realizujący inne niż rezerwat czy muzeum cele, w świadomości 
wielu zwiedzających w jakiś sposób się z nimi wiąże. Jak słusznie zauważa 
we wstępie redaktorka, turyści szukają w nim bowiem także wiedzy o prze-
szłości: „W obu miejscach przeszłość została zmaterializowana. Oczywiście 
można się oburzyć, stwierdzając, iż Bałtów jest kreacją wyobraźni na temat 
naszej wizji rozwoju geologicznego regionu, artefakty, które tam się znaj-
dują nie są prawdziwe (…), lecz w Krzemionkach znajdujemy dokładnie 
podobne zabiegi: poszerzone chodniki pomiędzy poszczególnymi jamami 
wyrobiskowymi czy też postacie skulonych neolitycznych górników, które 
w tych jamach zostały umieszczone, są takimi samymi symulakrami jak 
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dinozaury w bałtowskim parku rozrywki” (Wstęp, s. 6–7). Szczególnie 
interesujące, zarówno z perspektywy etnologicznej jak i muzeologicznej, 
są relacje zachodzące pomiędzy dziedzictwem i chroniącą je instytucją 
kultury a społecznością lokalną. Sławomir Toczek w tekście dotyczącym 
pamięci społecznej nawiązuje do procesu przesiedlania mieszkańców 
wsi Krzemionki, na miejscu której powstał rezerwat archeologiczny, jak 
również do ograniczenia mieszkańcom okolicznych miejscowości dostępu 
do lasu (w związku z powstaniem rezerwatu przyrodniczego) (s. 108–111). 
Społeczny odbiór tych wydarzeń oraz związana z nimi dychotomia swój-
-obcy rzutują na percepcję lokalnego dziedzictwa, są zatem niezwykle 
istotnym elementem rozważań autorów. 

Relacje zachodzące pomiędzy instytucjonalnie chronionym dziedzictwem 
a „odbiorcami”, przedstawicielami lokalnej społeczności, to zagadnienie 
wiążące się z problemem partycypacji społecznej w instytucjach kultury. 
W tym aspekcie pożądane byłoby poszerzenie rozważań o perspektywę 
muzealną. Niestety, w książce zabrakło głosu muzealników. 

Poszczególne artykuły prezentują ciekawe spojrzenie na zagadnienia 
związane ze społecznym odbiorem dziedzictwa archeologicznego. Zebrany 
przez autorów materiał badawczy został poddany rzetelnej analizie, co 
czyni pracę wartościową i godną polecenia pozycją, szczególnie dla tych, 
którzy interesują się problematyką dziedzictwa (naturalnego i kulturowego). 
Relacja zachodząca pomiędzy dziedzictwem a społecznością nie zawsze jest 
łatwa; może ono bowiem stanowić powód do dumy, wyróżnik, pozostając 
jednocześnie tabu. Może być dostępne i ukryte; czasem (często?) ochrona 
i udostępnienie wiążą się z „oddaleniem”. Czy jednak dziedzictwo, będąc 

„wspólnym”, przestaje być „naszym”? 
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[Rec.:] „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu”, Tom X, 2019, ss. 122

W 2011 r. ukazał się pierwszy tom „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu”. Równolegle placówka zintensyfikowała działalność naukowo-
-popularyzatorską, organizując z podziwu godną regularnością coroczne 
konferencje muzeologiczne o charakterze ogólnopolskim i międzynarodo-
wym. Tym samym Muzeum Wsi Mazowieckiej (MWM) dało się poznać jako 
prężny ośrodek nie tylko praktyki, ale i teorii skansenowskiej, goszcząc 
ekspertów z ośrodków muzealnych oraz akademickich. 

Periodyki muzealne stanowią szczególny rodzaj wydawnictw naukowych. 
W dobie ewaluacji czasopism, monografii i materiałów pokonferencyjnych 
dokonywanej przez rozmaite gremia, periodyki te są skazane na „gonienie” 
(pod względem procedur wydawniczych) tytułów firmowanych przez 
uczelnie wyższe i inne ośrodki badawcze. Jeśli nie wezmą udziału w tym 
wyścigu, nie przyciągną autorów-akademików, stając się tym samym 
platformą wymiany myśli w zamkniętym gronie muzealników. Stracą 
na tym oba wspomniane środowiska. Istnieje też niebezpieczeństwo, że 
w trybach automatyzmu parametryzacyjnego arbitralnie zanegowany zo-
stanie naukowy charakter wielu wartościowych periodyków muzealnych, 
a pośrednio także naukowy charakter muzeum jako instytucji. Redaktorzy 
tych czasopism muszą zatem realizować wytyczne powstające poza ich 
macierzystym środowiskiem, ale — paradoksalnie — to na nich summa 
summarum spoczywa ciężar zachowania, jakże istotnych dla nauki, związ-
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Karolina Radłowska z Uniwersytetu w Białymstoku prezentuje tekst 
Publiczność muzealna jako „wspólnota śmiechu”. Społeczny odbiór Muzeum 
Bimbrownictwa. Sięgając po koncepcje Piotra Sztompki, Tomasza Goban-
-Klasa i Kazimierza Żygulskiego autorka poddaje teoretycznej analizie 
rodzaj wspólnoty jaką tworzą odbiorcy muzealni. Dochodzi przy tym do 
wniosku, że publiczność ta, w określonych okolicznościach, może tworzyć 
rodzaj więzi społeczno-kulturowej określanej mianem „wspólnoty śmie-
chu”. Egzemplifikacją tak nakreślonego układu jest według Radłowskiej 
publiczność odwiedzająca „Muzeum Bimbrownictwa”, czyli prezentację 
funkcjonującą w ramach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Autorka 
kreśli genezę ekspozycji i skomplikowany (ze względu na kontekst) proces 
budowania znaczeń w ramach idei uzasadniającej powstanie takiego miej-
sca. Najistotniejszym elementem, z uwagi na problematykę sygnalizowaną 
w tytule artykułu, jest regularnie organizowana w podlaskiej placówce 
inscenizacja procesu wyrobu alkoholu za pomocą eksponowanej apara-
tury bimbrowniczej. Inscenizacja ta, posiadająca charakter performansu 
prowadzonego z udziałem aktora scen białostockich, staje się wehikułem 
budowania „wspólnoty śmiechu”. Zdaniem Radłowskiej, dzięki umiejętnie 
podsycanej interakcji oraz skojarzeniom jakie wywołuje bimbrownicza 
problematyka, goście muzealni reagują emocjonalnie, spontanicznie dzie-
ląc się wspomnieniami, anegdotami i opowieściami. Ciekawym wątkiem 

ków między muzeum i akademią [por. 
m.in. Barański 2014: 16–21; Lica-Kaczan 
2014: 99–105; Piaskowski 2014: 142–144].

Jednym z tytułów konsekwentnie zasi-
lających dyskurs muzeologiczny tekstami 
pisanymi z rozmaitych perspektyw jest 

„Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu”. Na zawartość X tomu skła-
da się sześć artykułów i pięć tekstów 
wypełniających dział recenzji. Cztery 
pierwsze artykuły stanowią pokłosie 
zorganizowanej w listopadzie 2018 r. 
w MWM Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej zatytułowanej Śmiech i po-
waga w przestrzeni muzealnej.



[Rec.:] „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom X, 2019, ss. 122 389

rozwijanym przez autorkę staje się założenie, że podczas wspomnianej 
prezentacji wyłania się sprzeczność między tradycyjnie pojmowaną po-
wagą przestrzeni muzealnej a naruszającym to dostojeństwo zjawiskiem 
bimbrownictwa. Efektem tego dychotomicznego napięcia jest komizm, 
odczytywany przez zwiedzających dzięki ich kompetencjom kulturo-
wym. Ten ciekawy artykułu może być inspirujący dla autorów pragnących 
w przyszłości zajmować się podobną problematyką, choć szerzej zakrojone 
rozważania wymagałyby zapewne sięgnięcia po koncepcje klasyków teorii 
kultury zabawy tej miary co Johan Huizinga czy Roger Caillois oraz zwró-
cenia uwagi na rolę nostalgii i jej nieoczywistych, a przez to ciekawych, 
związków z komizmem i śmiechem. Nostalgia to specyficzna przestrzeń 
pamięci, w której czujemy się dobrze [Zaleski: 11–26].

Jeśli tekst otwierający X tom „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu” jest efektem poszukiwania śmiechu na gruncie muzealnym, 
to drugi artykuł noszący tytuł Przypadek Radosława P. Refleksje o pracy 
muzealnika kieruje czytelnika w stronę muzealnej powagi. Jego autorka 
Magdalena Łuków vel Broniszewska z Muzeum Śląskiego w Katowicach 
próbuje, w duchu po trosze autoetnograficznym, zmierzyć się z zagadnie-
niem niezwykle doniosłym. Chodzi mianowicie o kwestię, czy muzealnik 
może (lub powinien) promować dzieła, wiedząc że ich autorem jest osoba 
odsiadująca wyrok dożywotniego więzienia, co jak wiemy jest konsekwen-
cją popełnienia wyjątkowo ciężkiego przestępstwa, w praktyce — zbrodni. 
Dzieła takie uwikłane są bez wątpienia w specyficzny kontekst, zaś muzeum 
i jego pracownik (jako twórca kolekcji lub kurator wystawy) rozstrzygnąć 
muszą, czy firmować dzieło o ambiwalentnym statusie etycznym. Zaczy-
nem dla refleksji stała się dla autorki wystawa przygotowana w 2017 r. 
przez Muzeum Śląskie w Katowicach, zatytułowana Nie jestem już psem. 
Wśród twórców, których prace zaprezentowano, znalazł się tytułowy Ra-
dosław P., którego malarstwo jest przykładem twórczości „art brut”. Łuków 
vel Broniszewska słusznie zauważa, że o ile obecność dzieł tego artysty 
w zbiorach jest uzasadniona, to pozostaje jednak nierozstrzygnięta kwestia 
sumienia muzealnika w świetle zachowań określanych jako pożądane 
dla przedstawicieli tego zawodu. Dochodzi tu do wyraźnego konfliktu. 
Muzealnik wykonuje zawód zaufania publicznego, któremu przypisuje 
się wyjątkowe standardy etyczne. Jednocześnie wytyczne dotyczące za-
chowań i postępowań, ujęte w dokumencie, jakim jest Kodeks Etyki dla 
Muzeów ICOM, wskazują na dobro muzeum jako wartość naczelną. Zatem: 
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„wartości muzealnicze oraz indywidualne wartości każdego człowieka 
(związane z doświadczeniem, wychowaniem, wyznaniem etc.) należą do 
dwóch różnych systemów, do których człowiek się odnosi” (s. 24). Dalej 
autorka doprecyzowuje powstały dylemat: „pewność, jaką muzealnik 
może uzyskać odnośnie do wykonywanej pracy, może stać w opozycji 
wobec własnych przekonań” (s. 25). Kazus Radosława P. generuje szereg 
refleksji nad rolą muzeum jako miejsca, gdzie realizuje się cele naukowe, 
edukacyjne, opiniotwórcze, kreuje zdolność krytycznego myślenia, buduje 
postawę otwarcia na kulturę Innego. Tekst w sposób ciekawy i odważny 
prowokuje do zadumy nad etycznym wymiarem pracy muzealnika, jego 
kompetencjach, sposobach pojmowania prawdy, a także nad istotą zawodu 
zaufania publicznego. Łuków vel Broniszewska wskazuje, że nie wszyst-
kie zapisy stworzonego w 1986 r. Kodeksu Etyki ICOM mają przełożenie 
praktyczne, a niektóre mogą być nawet wobec siebie sprzeczne.

Kolejny artykuł stanowi powrót do znacznie swobodniejszej, choć nie 
mniej istotnej problematyki. Patrycja Hajder jest autorką tekstu Bal w pała-
cu — o edukacji Muzeum Pałacu w Rogalinie, adresowanego przede wszyst-
kim do muzealnych edukatorów oraz odbiorców przygotowanej przez nich 
oferty. Autorka — pracownik rogalińskiej placówki — dokonuje swoistego 
odkrycia. Otwarty w 2015 r. po wielu latach remontów Muzeum-Pałac jako 
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, stał się miejscem udanych 
działań edukacyjnych. Ich pomysłodawcami i realizatorami byli młodzi 
pracownicy nieposiadający większego doświadczenia w zakresie tego 
rodzaju działalności. Hajder dowodzi, że „intuicyjnie” opracowali oni 
propozycję lekcji muzealnej, podczas której uczniowie młodszych klas 
szkoły podstawowej przekonują się, że „taniec jest pewną syntezą, skupia-
jącą różne przejawy kultury związane z konkretnym czasem w historii” 
(s. 33). Wykorzystywane podczas zajęć techniki — rozmowa sterowana oraz 
warsztat — zawierają cztery czynniki: zmianę pozycji słuchacza w pozycję 
badacza, element zabawy, aspekt emocjonalny, zapewnienie otoczenia 
bogatego w bodźce zmysłowe. Zdaniem autorki, wszystkie te czynniki 
sprawiają, że Bal w pałacu można zaliczyć do zajęć wychodzących naprze-
ciw postulatom neurodydaktyki, w ramach której tworzone są warunki 
do „nauki przyjaznej mózgowi”. W świetle tych rozważań mało zgrabny 
tytuł artykułu nabiera nowego znaczenia. Czy nie powinien on brzmieć: 

„…o edukacji w Muzeum…”? Kwestia z pozoru błaha stanowić może zaczyn 
poważniejszej refleksji. Pałac (jako siedziba muzeum) z ontologicznego 
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punktu widzenia nie jest bytem, który może w sposób świadomy edukować. 
Trudno jednak zaprzeczyć, że zabytki posiadają same w sobie wartość 
edukacyjną i przy odpowiednim nastawieniu obserwatora mogą nas wiele 
nauczyć. Z jednej strony Hajder opisuje zaplanowaną przez edukatorów 
realizację (edukacja w muzeum), z drugiej zaś, to właśnie przestrzeń pa-
łacowa tworzy kontekst dający nadzieję skutecznych działań (edukacja 
muzeum), co autorka słusznie uwzględnia.

Z kolei Zofia Gralak z Uniwersytetu Łódzkiego prezentuje artykuł zatytu-
łowany Przeprowadzenie badań dotyczących odbioru dzieł sztuki artystów 
pochodzących z Afryki Wschodniej na wybranej grupie respondentów odwie-
dzających wystawę pt. „Między sztuką a opętaniem. Hebanowe bestiarium 
ludu Makonde. Fotografie Piotra Sadurskiego”. Zgodnie z tytułem autorka 
streszcza projekt, przebieg i wyniki badań przeprowadzonych na 14-oso-
bowej grupie osób, które odwiedziły wystawę przybliżającą twórczość 
rzeźbiarską Makonde — ludu z grupy Bantu, zamieszkującego pogranicze 
Tanzanii i Mozambiku. W ramach badań, które — jak stwierdza sama au-
torka — cechowały „minimalizm i prostota” (s. 49), pytano m.in. o: emocje 
jakie towarzyszyły zwiedzającym na skutek kontaktu z rzeźbą Makonde; 
wspomnienia, które ona generuje; wyobrażenia dotyczące sztuki afry-
kańskiej. Zachęcano także do prób odczytania intencji artystów, pytano 
też o przyczynę odwiedzin. Wywiady kierowane połączone z ankietą uzu-
pełniała metoda polegająca na zaznaczeniu najmocniej oddziałujących na 
odbiorcę detali dziesięciu zaprezentowanych prac. Tekst jest zredagowany 
mało starannie. Świadczą o tym powtarzające się informacje, a nawet całe 
zdania, na stronach 42, 43 i 46. Można mieć także wątpliwości, czy konkluzja 
głosząca, że: „odbiór dzieł sztuki stanowi sprawę indywidualną, przynależ-
ną dla danej osoby” (s. 59) wnosi coś odkrywczego do teorii sztuki? Może 
się to wydawać dziwne, ale wygląda na to, że autorka, w wirze rozważań 
teoretyczno-metodologicznych, zapomniała też poinformować czytelnika, 
która z warszawskich bibliotek gościła wystawę1. Wartość artykułu jest 
raczej pochodną egzotyki kultury Makonde (sporo dowiadujemy się na jej 
temat), zaś wyniki opisanych w tekście badań stanowić mogą przyczynek 
do rozważań na temat postaw odbiorców wobec sztuki afrykańskiej oraz 
funkcji, jakie pełni twórczość artystów tego kontynentu w kontekście 
europejskiego odbiorcy.

 1 Była to Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy — Biblioteka Główna Województwa Mazo-
wieckiego przy ul. Koszykowej 26/28.
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W tomie wyodrębniono dział ŚWIAT RZECZY składający się z dwóch arty-
kułów. Paweł Marek Pogodziński z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 
i Uniwersytetu Gdańskiego w tekście Mazowiecki upcykling. Unikatowa 
architektura małomiasteczkowa z XIX i XX wieku z wykorzystaniem fragmen-
tów statków wiślanych w Czerwińsku nad Wisłą analizuje fenomen mogący 
stanowić przedmiot zainteresowania zarówno etnografa, jak i archeologa. 
Czerwińsk, znany głównie za sprawą obecnego tu romańskiego kościoła pod 
wezwaniem Zwiastowania NMP, przyciąga uwagę autora z innego powodu. 
Część zachowanych obiektów drewnianej zabudowy tej miejscowości została 
bowiem wykonana przy użyciu elementów pochodzących z wyeksploato-
wanych statków wiślanych, tak zwanych berlinek, co Pogodziński trafnie 
nazywa swoistym upcyklingiem. Wprawdzie — jak zauważa — praktyka 
wykorzystywania drewna z jednostek pływających jako materiału bu-
dowlanego była znana na ziemiach polskich już od średniowiecza, jednak 
liczba zachowanych przykładów, pozwala określić Czerwińsk jako miej-
sce pod tym względem unikatowe. Zdrowe drewno wyeksploatowanych 
jednostek — głównie klepki poszycia — było wykorzystywane z dwóch 
podstawowych powodów. Pierwszym był brak materiału budowlanego na 
terenach wylesionych (Mazowsze Płockie do takich należało), drugim zaś, 
specyfika materiału z którego budowano berlinki — było to wyselekcjo-
nowane, pozbawione sęków drewno dębowe i wysokiej jakości sosnowe, 
które nawet po latach eksploatacji na wodzie zachowywało część swoich 
cennych właściwości. Pogodziński słusznie wskazuje, że mamy tu do czy-
nienia z elementem nadwiślańskiego dziedzictwa, potencjalną atrakcją 
uzupełniającą pejzaż kulturowy Czerwińska zdominowany romańską 
architekturą sakralną. Autor apeluje w związku z tym o konsekwentną 
dokumentację i ochronę konserwatorską tych szczególnych obiektów. To 
świetny artykuł, szkoda tylko, że zabrakło w nim informacji cennej dla 
niewtajemniczonego — czy i w jaki sposób można rozpoznać drewno 
szkutnicze w konstrukcji budynku?

Karolinę Echaust reprezentującą Muzeum Narodowe Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu zainteresowała Tradycja odlewania świec na kole 
w Białej k. Płocka. Trzy dekady wcześniej Wanda Dowlaszewicz z Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku sporządziła etnograficzny opis tej „żywej” praktyki 
[1991]. Prezentowany w „Roczniku” materiał można więc potraktować jako 
kontynuację obserwacji wówczas przeprowadzonej. Echaust lokuje działania 
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brastewnych (mężczyzn — członków Bractwa Różańcowego, zajmujących 
się rokrocznie odlewaniem świec z wosku pszczelego na potrzeby kościoła 
i parafian) w nowym kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
i procesów tożsamościowych. Ciekawy jest też sposób opisu, różny od tego, 
który zaproponowała onegdaj Dowlaszewicz. Echaust konstruuje narrację 

„na nową modłę” z wykorzystaniem fragmentów wywiadów (rozmów) 
z brastewnymi. To oczywiście pozwala uchwycić perspektywę badanego. 
Z drugiej zaś strony, Dowlaszewicz wymieniała z imienia i nazwiska ludzi, 
których obserwowała przy pracy. Współczesna narracja ukrywa ich pod 
inicjałami i numerami nadanymi wywiadom. To przyczynek do refleksji 
nad zmianami, którymi podlega etnograficzny tekst. Wartość materiału 
prezentowanego w sierpeckim wydawnictwie polega przede wszystkim na 
tym, że dokumentuje on fakt kontynuowania tradycji lania świec w Białej 
pod Płockiem. Czy za kolejne 30 lat znajdzie się badacz, który podobnie jak 
Dowlaszewicz i Echaust, opisze czytelnikom nadal „żywą” tradycję? 

Całość tomu zamyka obszerny dział recenzji. Omówiono tu trzy wysta-
wy i dwie pozycje książkowe. Izabela Radkowska przyjrzała się wystawie 
Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść, którą 
można było obejrzeć w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-
-Prüfferowej w Toruniu, Bartłomiej Zaleśkiewicz zrecenzował wystawę 
Gniewne miasto. O konfliktach w dawnym Toruniu zorganizowaną w Mu-
zeum Historii Torunia, zaś Ewelina Wolska przybliżyła ekspozycję Świat 
toruńskiego piernika prezentowaną w Muzeum Toruńskiego Piernika — 
Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu. Książki zrecenzowali: Mateusz 
Napiórkowski, który podzielił się refleksjami po lekturze dzieła Zacka 
Davissona, Yurei. Niesamowite duchy w kulturze japońskiej w tłumaczeniu 
A. Czwojdraka, wydanej przez Uniwersytet Jagielloński, natomiast Sara 
Orzechowska przyjrzała się pozycji Lecha Ostasza, Filozofia prasłowiańska. 
Próba rekonstrukcji i uzupełnienia, Wyd. FDS, Olsztyn 2017. Ze względu na 
lokalizację omówionych tu wystaw oraz fakt, że wszyscy autorzy recenzji 
posiadają afiliację Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w dziale tym domi-
nuje toruńskość. Z perspektywy dziesięciu tomów można powiedzieć, że 
to trwała cecha „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej”. Przyczyna wydaje 
się oczywista. Sierpecką placówkę łączą z Toruniem liczne i wieloletnie 
związki instytucjonalne i personalne. Z uwagi na owoce owej synergicznej 
współpracy, wypada życzyć wszystkim muzeom na wolnym powietrzu 
i każdemu uniwersytetowi podobnego partnerstwa.
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Kontakt: nekrose666@gmail.com.

Anna Weronika Brzezińska — prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, etnolożka i instruktorka rękodzieła artystycznego. Pracuje 
w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM. Członkini i od 2019 r. prezeska 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (2014) oraz Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego (2019). Współpracuje z Muzeum Okręgowym 
Ziemi Kaliskiej, członkini rady Muzeum Okręgowego w Koninie. Zajmuje się 
zagadnieniami związanymi z niematerialnym dziedzictwem kulturowym, 
społecznym kontekstem funkcjonowania tradycyjnego rękodzieła, strojami 
ludowymi, aktywizacją społeczności lokalnych i edukacją regionalną oraz 
pamięcią i niepamięcią na obszarach o przerwanej ciągłości kulturowej. 
Kontakt: awbrzez@amu.edu.pl.

Erika Cintulová — absolwentka Wydziału Estetyki i Nauk o Sztuce Uni-
wersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Od 1982 r. pracuje w Muzeum 
w Kieżmarku (od 2002 r. jako dyrektor placówki). W swojej pracy naukowo-
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-badawczej zajmuje się takimi zagadnieniami, jak: odzież mieszczańska na 
Spiszu, studia fotograficzne w Kieżmarku, fotografia Tatr, rozwój turystyki 
tatrzańskiej. Zgłębia także biografie związanych z Kieżmarkiem postaci — 
pioniera fotografii Gustáva Adolfa Weisza oraz reżysera i scenarzysty 
Juraja Hertza. Jest autorką i współautorką wielu publikacji i monografii, 
zwłaszcza z zakresu dziejów fotografii w rejonie Kieżmarku i historii tego 
miasta. Kontakt: riaditelka.muzea@kezmarok.com.

Piotr Czepas — dr, etnolog i archeolog. Od 2003 r. jest pracownikiem 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Sprawuje opiekę 
nad zbiorami Działu Gospodarstwa i Przemysłu Wiejskiego, od 2015 r. 
pełni funkcję kuratora Zespołu Działów Etnograficznych. Autor opraco-
wań z zakresu historii wiejskiego przemysłu, tradycyjnego budownictwa 
chłopskiego, archeologii pradziejowej oraz scenariuszy wystaw z zakresu 
kultury materialnej. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Bada-
nia Wsi Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Kontakt: piotr.czepas@
maie.lodz.pl.

Michalina Janaszak — doktorantka w Zakładzie Etnologii w Instytucie 
Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Ukończyła historyczne studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: turystyka historyczna i animacja 
historii) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i studia podyplomowe z zakresu etnologii na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
i Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Zajmuje się muzeologią oraz 
problematyką związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego. Kontakt: 
michalina.janaszak@onet.eu.

Arkadiusz Jełowicki — dr, etnolog; kustosz w Muzeum Narodowym Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; urodzony poza 
Wielkopolską, ale od prawie 30 lat związany z tą ziemią; członek Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego, badacz terenowy, badacz dziedzictwa kul-
turowego Wielkopolski. Komisarz wielu wystaw poświęconych folklorowi 
polskiemu i ukraińskiemu; redaktor naczelny rocznika „Dziedzictwo Kultu-
rowe Wsi”. Współautor Atlasu niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi 
wielkopolskiej (tom 1, 2015), redaktor naukowy Pulteram — żywa tradycja 
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w Wielkopolsce (2017) oraz licznych artykułów poświęconych kulturze 
tradycyjnej Wielkopolski. Kontakt: a.jelowicki@muzeum-szreniawa.pl.

Anna Kornelia Jędrzejewska — absolwentka kierunku ochrona dóbr 
kultury (spec. muzealnictwo) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Muzealniczych Stu-
diów Kuratorskich przy Instytucie Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W latach 2006–2017 pracownik Muzeum Okręgowego w Toruniu (w okresie 
2012–2017 współtworzyła Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa), obec-
nie kustosz w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Współautorka Muzeum Toruńskiego 
Piernika, ekspozycji stałej w dawnej fabryce pierników Gustawa Weesego 
(wraz z Barbarą Kukowicz-Wirowską). Projekt został nagrodzony Sybillą 
2015 dla najlepszej wystawy w kategorii przyrodniczo-technicznej oraz 
wyróżniony udziałem w konkursie European Museum of the Year Award 
(EMYA) 2017. Autorka programów edukacyjnych, wystaw i publikacji. 
Prowadzi wykłady dotyczące problematyki edukacyjnej w muzeach (UMK 
w Toruniu). Zainteresowania badawcze koncentruje na dziedzictwie ku-
linarnym w kontekście muzealnym, z naciskiem na piernikarstwo. Przy-
gotowuje dysertację doktorską pt. Toruńskie kolekcje form piernikarskich. 
Swoją wiedzą i pasją dzieli się prowadząc blog Piernikarka. Kontakt: anna.
kornelia@wp.pl.

Damian Kasprzyk — dr, etnolog; adiunkt w Instytucie Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, prezes łódzkiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członek Towarzystwa Naukowego 
Płockiego. Zasiada w redakcjach czasopism: „Zeszyty Wiejskie” (UŁ) i „Zbiór 
Wiadomości do Antropologii Muzealnej” (PTL). Członek Rad Muzealnych 
przy Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zainteresowania 
badawcze: regiony i regionalizmy, zagadnienia tożsamości regionalnej, 
muzeologia. Sekretarz redakcji ZWAM. Kontakt: damian.kasprzyk@uni.
lodz.pl.

Olga Kosińska — doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się promo-
cją kultury w internecie oraz samozarządzaniem blogerów kulturalnych. 
W wolnych chwilach próbuje złożyć chińskie znaki, wymyśla nienapisane 
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opowiadania i zabrania sobie wypijać czwartą kawę tego dnia. Kontakt: 
kosinskaolga@gmail.com.

Joanna Koźmińska — etnolog, absolwentka studiów w Katedrze Etnolo-
gii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów 
Podyplomowych Informacji Naukowej UW. Kustosz w Instytucie Etno-
logii i Antropologii Kulturowej UW. Koordynatorka Biblioteki Cyfrowej 
PIA www.cyfrowaetnografia.pl Wykonawczyni merytoryczna grantów: 
Polski Atlas Etnograficzny; opracowanie naukowe, elektroniczny katalog 
danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I i II oraz Atlas Polskich 
Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań 
terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych 
i udostępnienie ich w Internecie. Członkini PTL Oddział w Warszawie. Za-
interesowania: cyfrowa humanistyka, antropologia w sieci, netnografia, 
historia etnologii. Kontakt: j.m.kozminska@uw.edu.pl.

Sebastian Latocha — dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Członek re-
dakcji „Zeszytów Wiejskich”, badacz trudnego dziedzictwa, członek Rady 
Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Kontakt: sebastian.
latocha@uni.lodz.pl.

Barbara Major — dr, etnolog. Autorka scenariuszy i kurator wystaw proble-
mowych w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, m.in. Refleksja o śmierci. 
Tematy wyobraźni; Czas w fotografii. Czas fotografii; Żywoty zwierząt; Ślady; 
Dotyk czasu; Pejzaż dźwiękowy Częstochowy; Dionizos — współczesna odsło-
na mitu. Wielokrotny kurator przeglądów sztuki współczesnej Triennale 
Sztuki Sacrum. Autorka książki Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki 
metalowej (2013) i artykułów publikowanych w katalogach wystaw oraz 
m.in. „Wiadomościach ASP w Krakowie”, kwartalniku „Konteksty”. W 2007 r. 
odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Kontakt: 
barbara.m.major@gmail.com.

Agnieszka Marczak — absolwentka etnologii i polonistyki UJ, sekretarz 
redakcji „Barbarzyńcy. Pisma Antropologicznego”; adiunktka w Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie, gdzie prowadzi badania terenowe (m.in. 
Rzemiosło 2.0, Życzenia, Nasze życie w czasach zarazy) oraz prowadzi cykl 
Mikrohistorie. Kontakt: marczak@etnomuzeum.eu.

http://www.cyfrowaetnografia.pl
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Dalibor Mikulik — dr; studiował historię i filozofię na Wydziale Filozofii 
Uniwersytetu w Preszowie. Pracuje w Muzeum Lubowla — od 2003 r. jako 
kierownik zamku, a w 2011 r. został dyrektorem muzeum. Zainteresowania 
historyczne koncentruje na arystokratycznej rodzinie Raiszów, która była 
właścicielem zamku Lubowla w latach 1825–1880. Utrzymuje ożywione 
kontakty z potomkami rodów, które władały zamkiem Lubowla w latach 
1593–1944 (Lubomirski, Raisz, Zamoyski). Pozyskał dla muzeum szereg 
rzadkich zabytków od właścicieli zamku z Luksemburga, Węgier, Polski, 
Francji, Słowacji i Hiszpanii. Jego priorytetem jest odnowienie zamku 
Lubowla i rozwój skansenu pod zamkiem. Brał aktywny udział w szeroko 
zakrojonej renowacji Zamku Lubovna — Pałacu Renesansowego. W 2012 r. 
za wzorową renowację i nowatorską koncepcję wystawienniczą pałacu 
przyznano muzeum prestiżową Nagrodę Ministra Kultury Fénix 2012. 
Kontakt: dalibor.mikulik@azet.sk.

Anna Nadolska-Styczyńska — prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, etnolog, muzealnik. Przez kilkanaście lat prowadziła Dział 
Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi. Autorka książek: Ludy zamorskich lądów, Kultury 
pozaeuropejskie a działalność popularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej 
(2005), Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne 
kolekcje pozaeuropejskie (2012) oraz licznych artykułów o tematyce muze-
ologicznej. Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej (Instytut 
Nauk o Kulturze) UMK. Członek Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), 
członek Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, członek PTL, 
członek redakcji ZWAM. Kontakt: nadolska@umk.pl.

Monika Pavelčíková — absolwentka etnologii w Katedrze Etnografii 
i Folkloru na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Jana Evangelisty 
Purkyněgo w Brnie (1985 r.). Od 1978 r. zatrudniona w Muzeum Lubow-
la w Starej Lubowni, na początku jako specjalista. Zajmowała się m.in. 
opracowywaniem zbiorów, konserwacją zabytków, promocją muzeum, 
współpracą międzynarodową i kontaktami z innymi instytucjami kultury. 
Aktywnie angażowała się również w działalność wydawniczą. W 1995 r. 
Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej powierzyło jej obowiązki 
dyrektora muzeum. Funkcję tę pełniła do 2011 r. Oprócz zamku, skanse-
nu i galerii w latach 2000–2008 prowadziła również muzeum klasztorne 
w NKP Červený kláštor. Kontakt: m.pavelcikova@centrum.sk.
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Iwona Święch — etnolog, muzealnik, kustosz Muzeum Etnograficznego 
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujaw-
skiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, a także Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Kuratorka wystaw z zakresu 
sztuki ludowej i folkloru m.in. Alchemiczny krąg Teofila Ociepki; Kujawskie 
skrzynie wianne; Ikony; Wigilia. Czas oczekiwania, czas magii, cyklu wy-
staw o rzeźbiarzach ludowych oraz scenariuszy wnętrz skansenowskich. 
Autorka i współautorka katalogów i publikacji z zakresu sztuki i muzeal-
nictwa oraz scenariuszy wystaw monograficznych i katalogów wybitnych 
polskich fotografów (A. Różycki, J. Lewczyński, W. Nowak) oraz kuratorka 
tematycznych imprez fotograficznych z cyklu Krakowska Dekada Fotografii 
pt. Punkt widzenia. Fotografia miasta oraz Punkt widzenia. Fotografia ciała. 
Kontakt: iwonasw@op.pl.

Artur Trapszyc — dr, pracownik Muzeum Etnograficznego im. Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, członek Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego i Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. 
Zainteresowania: subkultury społeczno-zawodowe, historia etnologii, re-
gionalizm, antropologia miasta. Autor wielu wystaw i publikacji. Kontakt: 
artur_trapszyc@wp.pl.

Mariola Tymochowicz — etnolog i kulturoznawca, adiunkt w Instytucie 
Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i ku-
stosz w Muzeum Narodowym w Lublinie w Dziale Kultury Materialnej 
i Duchowej, Sekcja Etnograficzna. Zainteresowania badawcze obejmują 
kulturę tradycyjną i współczesną wsi lubelskiej. Jest Autorką książek: Lu-
belska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian (2013), 
Stroje ludowe od XIX w. do czasów współczesnych z obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” (2015) oraz Tradycyjne pożywienie 
w kulturze chłopskiej na Lubelszczyźnie (2019). Kontakt: mariolate@wp.pl.

Iskren Velikov — dr, muzealnik, historyk i kurator w Regionalnym Muzeum 
Historycznym w Ruse. Zainteresowania badawcze i publikacje koncentru-
je na procesach historycznych od późnego średniowiecza do okresu tzw. 
niedawnej przeszłości, ale także na antropologii wizualnej i sposobach 
konstruowania narracji o przeszłości w środowisku muzealnym. W 2020 r. 
uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Etnologii 
i Folkloru Bułgarskiej Akademii Nauk na podstawie pracy Reprezentacje 
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muzeów bułgarskiego okresu odrodzenia narodowego. Kontakt: iskren.ve-
likov@gmail.com.

Agnieszka Wiciak — absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersy-
tetu Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz Psychologii Klinicznej i Zdro-
wia Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Działaczka ruchów społecznych. 
Obecnie współtwórczyni Fundacji Q, która działa w obszarze i na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem. W ramach Fundacji od 2017 r. działa 
Klub historyczny LGBTQIA Fem, w którym zajmuje się dokumentowaniem 
działalności społeczności LGBTQIA w Polsce: gromadzeniem archiwaliów, 
nagraniami historii mówionej, tworzeniem wystaw online w Polish LGB-
TQIA Muzeum. Kontakt: wiciak.a@gmail.com.

Maria Wrońska-Friend – dr, etnolog i kustosz muzealny, absolwentka 
etnografii (Uniwersytet Łódzki), od 1992 r. jest pracownikiem naukowym 
na Uniwersytecie im. Jamesa Cooka w Australii. W latach 1999–2011 pra-
cowała jako doradca dla muzeów w północnej części stanu Queensland. 
Zainteresowania badawcze: przemiany kultury materialnej społeczeństw 
Melanezji, tkaniny Azji w kontekście powiązań międzykulturowych, za-
gadnienia teoretyczne i praktyczne współczesnego muzealnictwa. Jest 
autorką trzech książek: Roses and Red Earth. Polish Folk Art in Australia 
(2000) Sztuka Woskiem Pisana. Batik na Jawie i w Polsce (2008) oraz Batik 
Jawa bagi Dunia. Javanese Batik to the World (2016). Członek redakcji ZWAM. 
Kontakt: maria.friend@jcu.edu.au.

Marcin Zdanowski — muzealnik, kustosz, kierownik Działu Edukacji 
i Promocji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgosz-
czy, Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich (kadencje 2015–2017 i 2017–2020) oraz Członek Założyciel i Sekre-
tarz Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej (kadencja 2016–2020). 
Inicjator i koordynator projektów z zakresu edukacji, promocji, populary-
zacji i zarządzania dziedzictwem. Zaangażowany w działania związane 
z powstaniem i koordynowaniem miejskiego szlaku kulturowego — Szlaku 
Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. W 2018 r. został uhonorowany odznaką 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Kontakt: marcin.zdanowski@muzeum.
bydgoszcz.pl.
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