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Wprowadzenie 

Słownik Języka Polskiego, wydany w 1857 roku przez Samuela Bogumiła Lin-
dego, pojęcie „muzeum” definiuje jako: „Świątynię Muz; zbiór rzeczy kunsz-
townych, gabinet; miejsce schadzki w celu bawienia się wzajemnego kunsztami 
i naukami” (Linde 1857, t. 3: 186). Wydaje się, że dla zrozumienia istoty mu-
zeum kluczowe jest określenie opisujące sposób owego bawienia się: ma ono 
być wzajemne. Przypisanie cechy wzajemności temu, co wydarza się na wysta-
wie muzealnej, sprawia, że możemy myśleć o muzeum jako o miejscu, 
w którym toczy się jakiś dialog. Użycie tu słowa „jakiś” ma wskazać na pewną 
niedookreśloność dialogu muzealnego, która wynika z tego, że trudne jest jed-
noznaczne wskazanie jego uczestników.  

Z jednej bowiem strony jest widz muzealny, ten, który z własnej lub przy-
muszonej woli poniósł trud, by znaleźć się w sali muzealnej. Liczne mogą być 
powody, dla których widz przyszedł do muzeum – niekiedy można przewidzieć, 
czy jego wizyta to jednorazowe wydarzenie, czy też widz jest stałym bywalcem 
tych czy innych wystaw. Odwiedzając muzeum, przeważnie zostawia tu pewną 
ilość pieniędzy, poświęca na wizytę krótszy lub dłuższy czas, angażuje jakąś 
część samego siebie, by doświadczyć w muzeum czegoś nowego lub – po raz 
kolejny – czegoś dobrze znanego. Przychodzi obojętny lub pełen oczekiwań, 
często obarczony bagażem doświadczeń, wiedzy uprzedniej i stereotypów, nie-
kiedy zamknięty na to, co spotkać go może na wystawie. Albo odwrotnie – jest 
otwarty na różne eksperymenty twórcze, chłonie z równą żarliwością dzieła 
mistrzów najwyższej klasy i tych pomniejszych – z jednakową wiarą przyjmuje 
każdą zaproponowaną prawdę.  

Sprecyzowanie, kto jest drugim uczestnikiem dialogu muzealnego, wydaje 
się sprawą bardziej skomplikowaną. Zastanawiając się nad istotą i sensem spo-
tkania, które może nastąpić pomiędzy ludźmi, Tadeusz Gadacz obszernie ko-
mentuje wypowiedzi na ten temat Emmanuela Lévinasa (2002: 110–123). Pod-
stawowym pojęciem, które określa istotę spotkania jest twarz. Twarz, która jest 
właśnie tym, co spotykamy, wyraża „indywidualność i niepowtarzalność inne-
go”, ale również „ustanawia granicę przymusu, jaki możemy wywrzeć” (s. 121). 
Użycie kategorii twarzy ułatwia – według autora – zrozumienie, jak możliwe 
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było w XX wieku zjawisko ludobójstwa; stawiało ono ludzi na poziomie rzeczy 
– materiału do unicestwienia. Ponieważ „rzecz nie ma twarzy, dlatego w stosun-
ku do rzeczy możemy używać przemocy” (s. 121), nie może zaistnieć spotkanie 
z rzeczą. Pozostając w kręgu takiej dialogicznej metafory, można stwierdzić, że 
– jak się wydaje – muzeum stwarza jednak taką możliwość. Wszak w stosunku 
do rzeczy umieszczonych w muzeum nie można używać przemocy – chronią je 
odpowiednie przepisy, sprzęty, odpowiednio wyszkoleni ludzie. Można więc 
zaryzykować stwierdzenie au rebours, że zakaz używania przemocy w stosunku 
do rzeczy implikuje posiadanie przez nią twarzy, możliwe jest więc traktowanie 
takiej rzeczy jako drugiej strony dialogu. Rzeczą, z którą można nawiązać dia-
log, może być przedmiot muzealny: dzieło sztuki, pamiątka historyczna lub okaz 
przyrodniczy. Czasem jego cechy formalne zatrzymują widza, skupiają jego 
uwagę, nie pozwalają przejść obojętnie. Jest interesujący lub zachwycający, 
czasem odrażający – ze względu na kolorystykę, fakturę, kształt, materiał. In-
nym razem lub dla innego zwiedzającego ten sam eksponat pozostaje milczący – 
nie zwraca na siebie żadnej uwagi. Spotkanie, do którego dochodzi pomiędzy 
zwiedzającym a przedmiotem muzealnym, może zatrzymać się na tym po-
wierzchniowym etapie. 

Eksponat może jednak być jedynie wstępem do głębszego dialogu – pomię-
dzy widzem i tą sferą rzeczywistości, której przedmiot jest znakiem, symbolem, 
reprezentantem. W takim wypadku drugim uczestnikiem dialogu staje się naj-
pierw twórca dzieła, który jednak nie istnieje w oderwaniu – wszak jest/był 
uczestnikiem konkretnej kultury, dziejącej się w określonych warunkach i kon-
tekstach. W takim rozumieniu widz może nawiązać dialog najpierw z samym 
artystą – w przypadku dzieł sztuki, lub wytwórcą – w przypadku eksponatów 
rzemiosła artystycznego czy – na przykład – eksponatów etnograficznych. Trud 
poniesiony w trakcie tworzenia – intelektualny, emocjonalny, także fizyczny – 
zawarty w dziele może stać się zrozumiały dla oglądającego. Nieco inaczej 
sprawa przedstawia się w przypadku muzeów przyrodniczych, można jednakże 
poważyć się na stwierdzenie, że w tym przypadku widz jest w stanie nawiązać 
kontakt z niezgłębialną tajemnicą Natury.  

Artysta lub rzemieślnik, działający w określonym kontekście kulturowym, 
jest reprezentantem rodzimej kultury, często jakże odmiennej od tej, z której 
wywodzi się widz. Poprzez uczestnictwo w wydarzeniach odbywających się 
w salach muzealnych zwiedzający może nawiązać dialog z tą inną sferą, w ro-
zumieniu czasowym, przestrzennym czy kulturowym. Może się również tak 
zdarzyć, że dzięki wizycie w muzeum i przeżyciu na wystawie czegoś specjal-
nego, widz lepiej pozna i zrozumie swoją własną kulturę.  

Drugim partnerem dialogu, w którym uczestniczy widz i który „pojawia się” 
w sali muzealnej, jest pracownik muzeum. On bowiem dokonuje wyboru dzieła, 
które ma znaleźć się na wystawie, on opatruje to dzieło opisem; tworzy również 
dla niego kontekst w postaci innych eksponatów zgromadzonych i wystawio-
nych w pewnym określonym porządku. Jego wybór może być podyktowany 
względami konserwatorskimi, estetycznymi, naukowymi. Muzealnik może brać 
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pod uwagę aktualnie obowiązujące paradygmaty naukowe, poddaje się jednak 
również preferencjom osobistym. W pewien nieuchwytny i zapewne nie do 
końca zamierzony przez siebie sposób staje się powtórnym twórcą przedmiotu 
znajdującego się w muzealnej gablocie, jego re-kreatorem. Nie do przecenienia 
w tym dziele jest rola plastyków muzealnych, którzy – tworząc oprawę pla-
styczną wystaw – pomagają wydobyć na jaw najistotniejsze cechy dzieła lub 
przesłanie, które ono niesie. Podobne przykłady można by mnożyć.  

Atoli muzeum jest instytucją, w której prowadzi się bardzo różnorodną dzia-
łalność, której repertuar wykracza poza wspomniane przypadki osobliwego 
dialogu. Według ogólnie przyjętej definicji, zawartej w Statucie Międzynarodo-
wej Rady Muzeów, muzeum jest „niezarobkową i permanentnie istniejącą insty-
tucją w służbie społeczeństwa i jego rozwoju, otwartą dla publiczności, która 
wykonuje badania nad świadectwami materialnymi człowieka i jego otoczenia, 
pozyskuje je, przechowuje i udostępnia, a zwłaszcza wystawia je – celem badań, 
nauczania i rozrywki” (Kodeks 1992: 6). Już w pobieżnej interpretacji powyż-
szej definicji można wskazać wiele takich momentów, które stwarzają możliwo-
ści pewnego napięcia, nawiązania swoistego dialogu. Muzeum otwiera szanse 
bardzo osobistego i unikalnego komunikowania pomiędzy poszczególnymi 
ludźmi i pomiędzy kulturami, szanse, które wydają się nie do przecenienia 
w dobie globalnego chaosu informacyjnego.  

Jak podkreśla Andrzej Rottermund, „muzeum uznawane jest za jedną z naj-
ważniejszych instytucji życia kulturalnego” (Rottermund 1991: 27). Powodują 
to rozmaite względy pozaekonomiczne, jednak przy rozpatrywaniu znaczenia 
muzeów nie można pominąć także i względów ekonomicznych. Badania tzw. 
wartości dodatkowej generowanej przez organizacje kultury nie są jeszcze 
w Polsce powszechne i rozwinięte, można natomiast posłużyć się przykładem 
brytyjskim, który wskazuje, że „statystycznie każdy funt wydany w muzeum 
pociąga wydatek czterech funtów w najbliższym sąsiedztwie (stacja benzynowa, 
restauracja, hotel itp.)” (Borusiewicz 2000: 39). Na tej podstawie uzasadnione 
będzie stwierdzenie, że korzyści zarówno dla lokalnej jednostki administracyj-
nej, jak i dla społeczności z poniesionych nakładów na muzea mogą być i bywa-
ją dosyć znaczne. W każdym razie należy podkreślić, że wydatki poniesione na 
muzeum można traktować jako swego rodzaju inwestycję przynoszącą dochody, 
a nie tylko korzyści w sferze idei.  

Również w rzeczywistości polskiej muzea stanowią potencjał, który warto 
brać pod uwagę. Według Franciszka Cemki, dyrektora Departamentu Dziedzic-
twa Narodowego przy Ministerstwie Kultury, pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku w Polsce funkcjonowało ponad 630 muzeów wraz z oddziałami 
(Cemka 2000: 7). Wiele z nich posiada wieloletnią historię, ciekawe i bogate 
zbiory oraz zatrudnia rzesze wysokiej klasy specjalistów. W ciągu ostatnich lat 
dużo mówi się o konieczności przeprowadzenia reform, które zapewniłyby lep-
sze finansowanie tych instytucji. Wielekroć w doniesieniach prasowych 
i rozmowach z muzealnikami usłyszeć można, że brak skutecznego systemu 
finansowania muzeów i związane z tym niedobory w tych instytucjach są przy-
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czyną obserwowanej niekiedy stagnacji w ich działalności, że stanowią swego 
rodzaju praprzyczynę wszelkich niepowodzeń. 

Należy jednak zwrócić uwagę na możliwości tkwiące w samym sposobie za-
rządzania muzeami (bez zamiaru negowania istnienia i wagi trudności związa-
nych z niedofinansowaniem instytucji kultury). Niniejsza praca jest próbą zasto-
sowania wybranych, najbardziej rudymentarnych zagadnień z teorii zarządzania 
do praktyki muzealnej.  

Raison d’être każdego muzeum jest gromadzona kolekcja i właśnie jej za-
kres najczęściej stanowi kryterium przeprowadzania typologii muzeów: „współ-
czesne muzea dzieli się zazwyczaj na artystyczne, historyczne, archeologiczne, 
etnograficzne, techniczno-naukowe i przyrodnicze” (Żygulski 1982: 81). 
Wszystkie muzea, niezależnie od rodzaju kolekcji, są instytucjami, które – we-
dług teoretyków – można analizować i porównywać z innymi organizacjami, 
także gospodarczymi (por. Rottermund 1991: 33). Takie założenie zostało przy-
jęte w tej pracy, jednak dla potrzeb analizy i rozważań teoretycznych, 
w odniesieniu do niektórych pojęć zarządzania, zastosowano ograniczenie do 
jednego tylko typu muzeów, mianowicie do muzeów etnograficznych.  

Wybór ten został podyktowany, z jednej strony własną praktyką i doświad-
czeniem zawodowym autorki, z drugiej zaś – co ważniejsze – dostrzegalnymi 
szansami i możliwościami rysującymi się przed tego typu muzealnictwem 
w obliczu trendów kulturowych zachodzących we współczesnym świecie. Cho-
dzi tu o pojawiające się nowe wyzwania, wynikające głównie ze zmian poli-
tycznych związanych z przystąpieniem Polski do struktur europejskich i wiążą-
cymi się z tym – dostrzeganymi przez niektórych – zagrożeniami unifikacji 
kultury. Chodzi tu również o sytuację w świecie globalnych mediów, które rów-
nież można traktować jako swego rodzaju zagrożenie, ale które stanowią szansę 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, oraz dialogu kultur. Należy również 
zauważyć odradzanie się ruchów regionalistycznych, składających się na korze-
nie muzealnictwa etnograficznego, a także wciąż powracające mody na rozmaite 
style etno, powroty do źródeł, zdrowe i naturalne sposoby życia itp., których 
odpowiedniki można również odnaleźć w kulturach ludowych całego świata.  

Jakby na przekór wspomnianym tendencjom, daje się zauważyć powszechne 
niedocenianie tej gałęzi muzealnictwa. Jeśli w doniesieniach prasowych w ogóle 
ktokolwiek upomina się o sprawy muzeów, to zwykle mowa jest o muzeach 
artystycznych, które przygotowują często najbardziej spektakularne i cieszące 
się największą frekwencją wystawy. Muzealnictwo etnograficzne tradycyjnie 
gromadzi kolekcje eksponatów, które reprezentują kultury ludowe (czy jak chcą 
niektórzy – niepiśmienne) całego świata. Wydaje się, iż pole jego zainteresowań 
to pierwotny wymiar kultury, wymiar, do którego zdają się tęsknić i którego 
poszukują ci, którzy korzystają z rozmaitych form szkół przetrwania, agrotury-
styki, muzyki etnicznej itp. Również i ci, którzy dokonywać chcą interpretacji 
kultury w znaczeniu antropologicznym, sięgają do tego, co pierwotne, a co 
w obiegowym języku nazywane jest często prymitywnym. Jak podkreśla Cze-
sław Robotycki, „prymitywny i współczesny to struktury, a nie następstwo cza-
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sowe. Rozpatrując zjawiska kultury między tymi dwoma biegunami, można 
pytać, jak ta pierwsza struktura istnieje w drugiej” (Robotycki 1992: 108). 
W muzeach etnograficznych poszukiwać zatem można treści kulturowych skła-
dających się niejednokrotnie na współczesne tożsamości i wartości. 

W tym momencie pojawia się pytanie związane z terminologią obejmującą 
zakres nauki, której służyć mają muzea etnograficzne i która ma interpretować 
zawarte w nich artefakty. Wątpliwości może budzić wymienne stosowanie ta-
kich pojęć, jak: etnografia, etnologia i antropologia kulturowa. Tego typu pro-
blemy obecne są w piśmiennictwie polskim co najmniej od parudziesięciu lat, 
czemu najpełniej dał wyraz ostatnio Dariusz Czaja, który w najpoważniejszym 
polskim czasopiśmie tej dziedziny nauki całkiem poważnie określa zbiorczo 
badaczy tej dyscypliny wiedzy jako „etnografów/etnologów/antropologów kul-
tury (niepotrzebne skreślić)” (Czaja 2002: 6).  

Niemal każdy badacz tworzy definicje i określa zakres badań na swój własny 
użytek. W pracy tej wielokrotnie powyższe nazwy dyscypliny używane są wy-
miennie, to zaś, czym nauka ta ma się zajmować, przyjmowane jest jako poszu-
kiwanie pierwotnych znaczeń we wtórnych przejawach kultury (por. Mencwel 
1995: 38). W tym rozumieniu muzea etnograficzne mogą gromadzić i interpre-
tować materialne świadectwa tego, co pierwotne. Jeśli przyjąć taki punkt widze-
nia, można mówić, że muzeum etnograficzne jest miejscem, gdzie człowiek 
może nawiązać dialog z samym sobą w poszukiwaniu pierwotnej istoty człowie-
czeństwa. 

Jednak u progu owych niemal metafizycznych treści i wzruszeń stoi organi-
zacja muzealna. By rzeczywiście spełniać swe zadania, czy to – jak w najwcześ-
niejszych definicjach – „wzajemnego bawienia się”, czy też – jak wedle definicji 
najnowszej – „badania, nauczania i rozrywki”, musi ona funkcjonować spraw-
nie, w zgodzie z logiką i obraną polityką – musi być organizacją przyjazną pra-
cownikom, odwiedzającym i otoczeniu. W innym bowiem przypadku stanie się 
jedynie magazynem, w którym zgromadzono mniej lub bardziej wartościowe 
przedmioty.  

Rozdział pierwszy, Misja muzeum, wprowadza i przybliża pojęcie misji in-
stytucji stosowane w naukach o zarządzaniu. Jest to pojęcie najbardziej podsta-
wowe, jego określenie powinno stanowić jedno z pierwszych zadań, jeśli mają 
być zastosowane metody zarządzania do pracy muzealnej. Sformułowanie misji 
jest warunkiem wstępnym, który należy spełnić, by organizacja funkcjonowała 
w poczuciu sensu celów i kierunków działania. Jak podkreślają teoretycy, misja 
powinna być odrębna i unikalna dla poszczególnych firm; jest jednym z głów-
nych elementów różniących organizacje. Z tego też powodu rozdział został tak 
skonstruowany, by odnaleźć tu można było najbardziej podstawowe dyrektywy 
dotyczące sposobów definiowania misji muzeum. 

Misja nie powstaje jednak nigdy w oderwaniu od kontekstu, w którym działa 
organizacja. Rozdział drugi, Rozwój kolekcjonerstwa i myśli etnograficznej 
w Polsce, ma na celu ukazanie kontekstu, w którym powstało i rozwinęło się 
muzealnictwo etnograficzne. Szczególnie szeroko omówione zostało muzealnic-
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two polskie, co zostało podyktowane specyficzną sytuacją polityczną i społecz-
ną na ziemiach polskich XIX i XX wieku. W rozdziale tym omówiono rozwój 
kolekcjonerstwa etnograficznego i jego związki z rozwojem etnografii jako 
dyscypliny akademickiej oraz historię pewnych rozbieżności pomiędzy tymi 
dwoma rodzajami działalności.  

Rozdział trzeci, Misja muzeum etnograficznego, poświęcony jest przede 
wszystkim próbie zdefiniowania zakresu kolekcji, którą mają gromadzić muzea, 
oraz celom przez nie realizowanym. Odpowiada na pytania, jak muzealnicy 
powinni postępować w związku z ogłaszanym często „zanikiem tradycyjnej 
kultury ludowej” oraz ekspansją kultury masowej. Jest również próbą modelo-
wego zastosowania omówionych w pierwszym rozdziale technik teorii zarzą-
dzania do hipotetycznego muzeum etnograficznego. 

W rozdziale czwartym, pt. Struktura, omówiona została pokrótce teoria 
struktur organizacyjnych, której zastosowanie jest jednym z podstawowych 
gwarantów dobrej organizacji firmy. W trakcie rozważań dotyczących struktur 
instytucji muzealnych wprowadzono podstawowy podział działalności muzeal-
nej, wynikający bezpośrednio z zawartej w definicji rozmaitości celów i zadań 
muzeum. Poszczególne cele poddane zostały analizie oraz zaproponowano roz-
wiązania strukturalne umożliwiające ich realizację. Zwrócono uwagę na takie 
zagadnienia związane ze strukturami organizacyjnymi, jak: specjalizacja, hierar-
chia organizacyjna czy rozpiętość kierowania. Rozdział ten, podobnie jak po-
przednie, został tak skonstruowany, by uwypuklić problemy specyficzne dla 
muzealnictwa etnograficznego.  

Rozdział piąty, Strategie, dotyczy niektórych technik zarządzania strategicz-
nego. Szeroko omówiono w nim możliwości zastosowania w zarządzaniu mu-
zeum analizy SWOT, PEST oraz stakeholders. Podkreślono wagę przeprowa-
dzania badań socjologicznych, tworzenia planów długo- i krótkookresowych, 
a także możliwości badania efektywności pracy w muzeach. Także i w tym roz-
dziale nie zaniechano przeprowadzenia analizy z uwzględnieniem specyfiki, 
przede wszystkim muzeów etnograficznych. 

Wreszcie celem rozdziału szóstego, ostatniego, Muzeum Etnograficzne 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie – opis przypadku, jest przedstawienie najstar-
szego i najbogatszego Muzeum Etnograficznego w Polsce. Opisu dokonano 
w porządku chronologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem informacji do-
tyczących rozwoju misji muzeum, jego struktury i tych stosowanych elementów 
strategii, które można zrekonstruować na podstawie dostępnych sprawozdań. 
Muzeum nie ma zdefiniowanej misji, struktura pozostaje praktycznie niezmien-
na od kilkudziesięciu lat, nie opracowuje się również planów strategicznych. 
Brak dostępu do szczegółowych danych uniemożliwił przeprowadzenie w tej 
pracy całościowych analiz placówki. Jednak – choć w niepełnym wymiarze – 
warto zwrócić uwagę na wielki, niestety niedostatecznie wykorzystany, poten-
cjał krakowskiego Muzeum, zawierający się w bogatych zbiorach, archiwaliach 
oraz zasobach ludzkich. 
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Poniższą pracę traktować należy jako swego rodzaju propozycję i głos 
w dyskusji nt. sposobów zarządzania muzeami. Prowadzenie tej dyskusji jest 
konieczne, jeśli muzea mają funkcjonować, rozwijać się i odnosić sukcesy 
w ciągle zmieniającym się współczesnym świecie. Należy przy tym pamiętać, że 
muzea stanowią bardzo istotny fragment dziedzictwa, zarówno kulturowego, jak 
i naturalnego. Kardynalnym błędem byłoby obojętne przejście obok ich posłan-
nictwa i możliwości. 

 

do 20 tys. 2       

 



Rozdział  1 

MISJA  MUZEUM 

W teoretycznym dziele Muzea współczesne, studium muzeologiczne, wydanym 
w Kijowie w 1917 roku, Mieczysław Treter napisał: 

„Rozumna organizacja muzeum zasadza się najpierw na ścisłem określeniu jego cha-
rakteru, a więc na ustaleniu treści i zakresu muzeum, na wyraźnym zdaniu sobie sprawy 
z celu, do jakiego się dąży i ze środków, jakie do niego prowadzą. To jest conditio, sine 
qua non! (...) Należy tedy w gromadzeniu przedmiotów i wystawianiu ich na widok pu-
bliczny wystrzegać się chaosu, zbierać tylko rzeczy odpowiadające charakterowi mu-
zeum” (Treter 1917: 28). 

W innym miejscu podkreślał, „że wartość i rozwój muzeum uwarunkowane są 
przez ścisłe określenie jego charakteru, przez jasne sformułowanie jego zadań 
i celów” (Treter 1917: 11). To, co Treter na początku dwudziestego wieku na-
zwał charakterem, w końcu tegoż nazywano credem (Piotrowski 2000: 701) lub 
powołaniem (Griffin 1998: 202). Najczęściej jednak we współczesnej nauce 
o zarządzaniu organizacjami mówi się o misji firmy.  

Mieczysław Treter głosił swoje poglądy w okresie, kiedy naukowa teoria za-
rządzania dopiero powstawała, a możliwości zastosowania jej do instytucji kul-
tury nikt nie brał jeszcze pod uwagę. Kierując się intuicją i zdrowym rozsąd-
kiem, wskazał na problem, który po niemal stuleciu nadal pozostaje nierozwią-
zany w większości polskich muzeów. O ile bowiem wystawy stałe i czasowe 
przygotowywane są na ogół starannie, w zgodzie z naukowo opracowanym 
scenariuszem przez kustoszy muzealnych, w magazynach często znajdują się 
dzieła, które mają niewiele wspólnego z ogólnym profilem danego muzeum. 
Wiąże się to przede wszystkim z brakiem jednoznacznie określonej polityki 
rozbudowywania zbiorów muzealnych oraz ze słabą kondycją finansową muze-
ów w Polsce doby przemian politycznych i gospodarczych. Jeszcze raz można 
przywołać słowa Tretera, które napisane w roku odzyskania przez Polskę nie-
podległości, okazały się niestety prorocze: 
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„Stronę ujemną większości muzeów w Polsce stanowi zwłaszcza brak ściśle określo-
nego programu. W muzeach naszych zbiera się po większej części wszystko, co zbierać 
można” (Treter 1918: 63).  

Brak jednoznacznie sformułowanego programu spowodowany jest, być mo-
że, przez pewnego rodzaju opór przed wprowadzaniem metod zarządzania 
w instytucjach kultury; począwszy od tych najbardziej podstawowych – defi-
niowania deklaracji misji, tworzenia planów strategicznych i operacyjnych. 
Wynika to ze swoistej inercji – ciągle jeszcze postrzegamy instytucje typu mu-
zealnego jako poddające się raczej administrowaniu niż zarządzaniu. Tymcza-
sem przełom, który nastąpił w tego rodzaju myśleniu, na przykład w Wielkiej 
Brytanii w latach osiemdziesiątych (por. Moore 2000), związany zresztą także 
ze zmianami polityki kulturalnej państwa, sprawił, że kondycja muzeów 
w Zjednoczonym Królestwie uważana jest za wzorcową; podobne przykłady 
znane są także z innych krajów europejskich (por. np. Borusiewicz 1998, Lodder 
2000). Źródłem oporu przed stosowaniem planowania biznesowego w polskich 
muzeach są dodatkowo negatywne skojarzenia dotyczące „planowania w gospo-
darce socjalistycznej” – wypełniania planów i norm, bicia rekordów wydajności. 
Należy mieć nadzieję, że zmiana pokoleniowa to nie jedyny warunek przełama-
nia tych oporów. 

Innego rodzaju przeszkodą jest z pewnością niedostatek polskiej myśli teore-
tycznej dotyczącej zarządzania muzeami i możliwości stosowania w tych insty-
tucjach kultury metod znanych z gospodarki. W ciągu ostatnich lat ukazało się 
w polskich czasopismach muzealniczych zaledwie kilka artykułów podejmują-
cych dyskusję w tej sprawie (Rottermund 1991, Kowalczyk 1995, Hen-
dzel-Andreew 1998, Kluczwajd 2000). Istnieją wprawdzie także teksty w czaso-
piśmiennictwie niezwiązanym bezpośrednio z branżą muzealną, nie są one jed-
nak szeroko dostępne pracownikom muzeów (Wujas 1999, Barańska 2001). 
Lukę tę jedynie częściowo wypełniają szkolenia (jak choćby te organizowane 
w latach dziewięćdziesiątych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Kra-
kowie lub Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji) czy 
studia uniwersyteckie w zakresie zarządzania kulturą (Uniwersytet Jagielloński) 
lub muzealnictwa (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński). Te 
ostatnie zresztą poświęcają wiele miejsca teorii kolekcji, konserwacji czy wy-
stawiennictwu, zarządzanie jest jednak ciągle jeszcze traktowane marginalnie. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że szkolenia i studia zarządzania kulturą, podob-
nie zresztą jak literatura dotycząca tej tematyki, rzadko posiłkują się przykłada-
mi muzealnymi, chętniej korzystając raczej z wzorów galerii lub grup baleto-
wych i teatralnych (por. np. Byrnes 1993; Hagoort b.d.; Bendixen 2001). 

Zła kondycja finansowa kultury polskiej – w tym polskich muzeów – jest 
faktem, który nie wymaga osobnego dowodzenia. Na sytuację tę składa się za-
równo zła sytuacja polskiej gospodarki, jak i brak odpowiednich uregulowań 
prawnych. Braki te, przynajmniej częściowo, można usunąć poprzez odpowied-
nie zarządzanie, przełamanie lęku przed wprowadzaniem metod marketingu 
i walki o sponsorów, bez obawy o komercjalizację kultury. Bardzo ważnym 
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orężem w kształtowaniu wizerunku instytucji kultury jako tej, która jest istot-
nym i ważnym elementem polskiego krajobrazu kulturalnego, i przez to godną 
wsparcia, jest ów ściśle określony program wynikający bezpośrednio z określo-
nego charakteru, czyli misji instytucji. 

SENS FORMUŁOWANIA MISJI INSTYTUCJI 

Jak słusznie podkreśla Anna Hendzel-Andreew (1998), misja jest pierwotna 
w stosunku do innych dokumentów muzeum, można ją nazwać preambułą do 
statutu. Pierwotność deklaracji misji podkreślają współcześni teoretycy zarządza-
nia. W pracy wydanej przez Centrum Prywatyzacji w roku 1995 określono misję 
jako dokument, wokół którego buduje się kulturę organizacji (Zarządzanie 1995: 
27). W innym miejscu podkreśla się, używając malarskiej metafory, wewnętrzną 
funkcję deklaracji misji, tzw. funkcję latarni morskiej, powodującą lepszą pracę 
załogi (Chrościcki 1999: 77). Pozostając w kręgu poetyckiej retoryki, można by 
zadać pytanie, co jest światłem wskazującym załodze drogę do bezpiecznego 
portu, jakim jest sukces firmy; innymi słowy, pytanie o treść i sens formułowania 
deklaracji misji organizacji oraz o jego konsekwencje. Odpowiedź na te pytania, 
w odniesieniu do świata kultury, a szczególnie muzeów, będzie możliwa dzięki 
skorzystaniu z doświadczeń i teorii zarządzania w biznesie.  

Zakładaniu nowej organizacji towarzyszy przeważnie wizja właściciela (lub 
członków założycieli) określająca marzenia i cele, które są siłą napędową 
wszelkich działań. To obraz stanu idealnego, który – pozostając praktycznie 
nieosiągalny – wskazuje jednak na stałą dążność kierownictwa firmy do rozwoju 
i chęci osiągnięcia doskonałości. Tom Lambert zaproponował (na użytek firmy) 
potrzebę szukania odpowiedzi na pytanie: „Gdybyśmy wiedzieli, że nie może 
nam się nie udać, co próbowalibyśmy zrobić?” (Lambert 1999: 55). Z biegiem 
czasu wizja ta może ulec zapomnieniu lub zmianie, tak jak zmieniają się władze 
w organizacji; zmienia się zresztą także jej otoczenie społeczne, polityczne, 
gospodarcze. Zdefiniowanie misji w początkowej fazie istnienia organizacji 
pozwala na uzyskanie pewności, że wszelkie zmiany dalekosiężnych celów są 
świadomie zaplanowane i mają charakter zmian systemowych. W innym bo-
wiem wypadku mogłoby to doprowadzić do chaosu sprzecznych decyzji, wiodą-
cych ostatecznie do upadku firmy lub – co najmniej – niepożądanej zmiany jej 
profilu.  

Sformułowanie misji polega na zwerbalizowaniu wizji założycieli organiza-
cji na temat przyszłego jej rozwoju i działalności. Należy tu zwrócić uwagę na 
fakt, że w pojęciu misji zawarta jest aktywność; nie jest ona opisaniem idealne-
go stanu w sensie statycznym, lecz w jej zdefiniowanej formie tkwi dynamiczne 
dążenie do. Dlatego w podręcznikowych określeniach misji organizacji znajdują 
się takie sformułowania, jak: „stan przyszły” (Obłój, Trybuchowski 2000: 166), 
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„przedmiot aspiracji i trwałe dążenia organizacji” (Krzyżanowski 1992: 181) 
czy „szeroko sformułowane zamierzenia” (Bittel 1994: 79). Bodaj najdobitniej 
zostało to wyrażone w podręczniku zarządzania Fundamentals of Management; 
misję określa się tu jako wizję tego, czym organizacja usiłuje się stać (is trying 
to become) (Donnelly, Gibson, Ivancevich 1992: 174). Najprościej rzecz ujmu-
jąc, można powiedzieć, że misja zawiera ogólny cel (lub cele) organizacji (por. 
np. Zarządzanie 1995; Griffin 1998; Stoner, Freeman, Gilbert 2001 i in.).  

Określenie cel ogólny mogłoby nasuwać myśl o ogólnikowości, na którą jed-
nak nie ma miejsca w deklaracji misji. Autorzy wielu prac podkreślają mianowi-
cie, że cel wyznaczony w misji ma być unikalny (Donnelly, Gibson, Ivancevich 
1992; Zarządzanie 1995; Obłój, Trybuchowski 2000), niepowtarzalny (Griffin 
1998), a jego zadaniem jest różnicowanie danej organizacji od innych w tej 
samej branży. Giep Hagoort podkreśla za Stephenem Langleyem: „Bądź wyjąt-
kowy i wyrazisty, niepasujący do żadnej innej instytucji” (Hagoort b.d.: 23). 
Misja stanowi więc narzędzie samoidentyfikacji firmy, łatwego określenia jej 
tożsamości. Zgodnie z teorią wyznaczania celów, te z nich, które są wyraźne, 
zostały zaakceptowane i uznane za osiągalne, mogą stanowić element motywu-
jący zarówno pracowników, jak i ścisłe kierownictwo (Stoner, Freeman, Gilbert 
2001: 446–447). 

Deklaracja misji, w której zdefiniowany jest wyrazisty i jednostkowy charak-
ter firmy, spełnia również inną ważną funkcję. Konsekwentne działania wynika-
jące z przejrzystej polityki, która jest zresztą pochodną jasnego sprecyzowania 
misji, są widoczne na zewnątrz organizacji. Dzięki temu staje się ona rozpozna-
walna na rynku; ma to ważne znaczenie promocyjne, pomaga kształtować wize-
runek firmy, a także ułatwia kontakty z otoczeniem. Znaczenie misji 
w kontaktach zewnętrznych organizacji podkreśla Koźmiński, definiując misję 
jako „to, co organizacja proponuje otoczeniu, w zamian za zasilenia, które 
z niego otrzymuje” (Koźmiński 2000: 42). Wszelkie grupy mające jakikolwiek 
wpływ na daną instytucję lub same ulegające jej wpływowi (tzw. stakeholders) 
mogą być bowiem – i najczęściej są – zainteresowane przedsiębiorstwami, które 
mają jasno określony profil. Dzięki precyzyjnie określonej i konsekwentnie 
realizowanej strategii, wynikającej bezpośrednio z misji instytucji, firma staje 
się bardziej wiarygodna dla organizatorów, sponsorów i klientów. Jest to waru-
nek konieczny, choć niewystarczający do osiągnięcia sukcesu na rynku.  

Skonkretyzowane funkcje zewnętrzne i wewnętrzne stanowią „rację istnie-
nia” (Wiernek 1994: 62), którą Hagoort (b.d.: 22) nazywa „argumentem” stano-
wiącym o sensie danej organizacji. Misję niekiedy określa się filozofią firmy lub 
jej wyznaniem wiary (Wiernek 1994: 62). Adam Stabryła podkreśla, że misja 
jest zobowiązaniem do respektowania głoszonych wartości i haseł (Stabryła 
2000: 50) i chociaż posiadanie deklaracji misji wpisanej do statutu firmy nie jest 
jednoznaczne z jej poczuciem, co zauważa Richard Koch (1997: 147–148), nie 
należy jednak traktować deklaracji misji jako zbędnego ozdobnika do dokumen-
tów założycielskich firmy, bowiem – jak to określił Bittel – misja może stać się 
„azymutem nawigacyjnym lub kierunkiem steru” (Bittel 1994: 79).  



 21 

W sytuacji burzliwego otoczenia, zmian politycznych czy gospodarczych, 
wobec nieuchronnie następujących kryzysów, deklaracja misji jest skutecznym 
orężem pozwalającym przetrwać momenty trudne dla organizacji – bez utraty 
własnej tożsamości. Misja, stanowiąc rację bytu firmy, pozwala konsolidować 
siły w zmaganiach z trudnościami. Niekiedy jednak, przy zmianach otoczenia 
lub zmianach wewnętrznych organizacji, istnieje konieczność nowelizacji dekla-
racji misji. Może się bowiem okazać, że rozwój technologiczny, wchodzenie na 
nowe rynki czy też zmiany zachodzące w tradycyjnych polach działań są zbyt 
znaczące, by można było utrzymać stare cele i wartości. Teoretycy zarządzania 
zachęcają, w sytuacjach napotykania poważnych problemów, do ponownego 
rozpatrywania dokumentów założycielskich i sprawdzania zgodności działań 
krótkofalowych z celami idealnymi. Istnieje opinia, że nawet jeśli zmiany te nie 
są dramatyczne, organizacja powinna okresowo weryfikować misję (Donnelly, 
Gibson, Ivancevich 1992: 174, 176–177). Jednakże, w trakcie wprowadzania 
zmian w zestawie celów i wartości, przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę 
przeszłość funkcjonowania firmy. Znowelizowane cele nie powinny istotnie 
odbiegać od jej historii. Dlatego na owym najbardziej podstawowym poziomie, 
poziomie misji, przemiany powinny mieć raczej charakter ewolucyjny niż rewo-
lucyjny.  

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE MISJĘ 

Hendzel-Andreew podkreśla, że w przypadku instytucji muzealnych zmiany 
misji powinny być wprowadzane zupełnie wyjątkowo (Hendzel-Andreew 1998: 2). 
Niekiedy są one jednak konieczne – przeobrażenia polityczne w Polsce po 1989 
roku są doskonałym przykładem tego typu sytuacji, która wymusza rewizję 
celów. Wydarzenia polityczne spowodowały gruntowne przewartościowania 
także w pozostałych sferach życia społecznego, dzięki nim bowiem nastąpiły 
zmiany prawne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne czy kulturowe. W tej 
sytuacji zmieniły się radykalnie warunki funkcjonowania firm – zarówno sekto-
ra publicznego, jak prywatnego oraz organizacji non-profit, jak i tych nastawio-
nych na zysk. Zmieniła się również ideowa podbudowa niektórych instytucji 
kultury, w tym muzeów. Z tą sytuacją wręcz wzorcowo uporało się na przykład 
Muzeum Narodowe w Krakowie, stając się doskonałym wzorem tworzenia 
i wdrażania misji; przypadek ten będzie tu zresztą niejednokrotnie przywoływa-
ny. Oto, po stu dwudziestu latach istnienia, w okolicznościach zmian politycz-
nych i społecznych w Polsce, Muzeum to zdecydowało się na redefinicję swojej 
misji (Gołubiew 2001a). Kiedy zakładano muzeum w Sukiennicach krakow-
skich, w 1879 roku, jednym z celów podkreślanym przez organizatorów było 
„budzenie świadomości narodowej Polaków”. To sformułowanie podyktowała 
chęć obrony i zachowania kultury polskiej przed wynaradawiającymi działania-
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mi zaborców. Wobec historycznych zmian politycznych w 1989 roku stwierdze-
nie to musiało ulec modyfikacji, ostatecznie więc w trakcie pracy nad misją 
uznano, że Muzeum Narodowe w Krakowie ma „świadczyć o wartościach naro-
dowych i ogólnoludzkich”. Zmiana sformułowania, wynikająca z odmiennej 
sytuacji, nie negowała dokonań poprzednich stu dwudziestu lat istnienia Mu-
zeum, lecz stała się wyrazem konsekwentnej linii rozwoju muzeum.  

Postulaty wyrazistości organizacji i wierności jej historii przy tworzeniu mi-
sji, podkreślane przez badaczy (Donnelly, Gibson, Ivancevich 1992: 174; Kotler 
1994: 61), nie są wszak jedynymi, na które należy zwrócić uwagę. Innym czyn-
nikiem, który należy rozważyć, jest wspomniane również wcześniej środowisko, 
w którym organizacja funkcjonuje lub zamierza funkcjonować. Większość ba-
daczy podejmujących zagadnienie misji organizacji podkreśla, że przy jej two-
rzeniu należy raczej zwrócić uwagę na rynki i klientów, niż na produkty (Don-
nelly, Gibson, Ivancevich 1992: 176; Wiernek 1994: 62; Banaszyk, Fimińska-
-Banaszyk 1997: 43; Griffin 1998: 202). Chodzi o to, by organizacja skupiła się 
bardziej na potrzebach, które może zaspokoić, niż na konkretnych produktach 
czy usługach. Peter Drucker określił to dobitnie: 

„Biznes (...) jest zdefiniowany przez potrzebę, którą zaspokaja klient kiedy kupuje 
produkt lub usługę. Zadowolenie klienta jest misją i celem każdego biznesu. Odpowiedź 
na pytanie ‘Co jest naszym biznesem?’ może być udzielona zatem tylko poprzez spoglą-
danie na biznes z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku” (Drucker 1974: 79 – cyt. 
za: Donnelly, Gibson, Ivancevich 1992: 175). 

W związku z postulatem kreowania misji przedsiębiorstwa ze względu na rynek, 
Philip Kotler – posiłkując się przykładami firm produkcyjnych, handlowych 
i usługowych – wprowadza rozróżnienie na określenie misji w kategoriach pro-
duktu i w kategoriach rynku. Ze względu zatem na produkt misja firmy Revlon 
brzmi – „produkujemy kosmetyki”, ze względu zaś na rynek – „sprzedajemy 
nadzieję”. Firma Xerox nie tyle „produkuje sprzęt do kopiowania”, co raczej 
„pomaga poprawić wydajność pracy biurowej”, natomiast wydawnictwo publi-
kujące Encyclopedię Britannicę jest określone lepiej przez sformułowanie: „roz-
prowadzamy informację”, niż: „sprzedajemy encyklopedię” (Kotler 1994: 63). 

Korzyścią, która płynie z przyjęcia pierwszeństwa rynku przed produktem 
przy definiowaniu misji, jest elastyczność w reagowaniu na zmiany otoczenia 
i możliwość wprowadzania nowych produktów lub usług, bez rezygnacji z tra-
dycji i charakteru przedsiębiorstwa. Wobec rozwijającej się technologii i coraz 
większej ilości towarów i usług na rynku, a także wobec coraz wyższych wyma-
gań klientów, możliwość rozszerzenia asortymentu może się okazać nie do 
przecenienia. Równocześnie, jak zauważają teoretycy zarządzania, należy jed-
nak unikać pułapki zbyt szerokiego formułowania zakresu działania firmy. 
Omawiając to zagadnienie, Kotler podaje przykład wytwórcy ołówków i słusz-
nie stwierdza, że określenie misji firmy jako „przedsiębiorstwa urządzeń łączno-
ści i komunikowania się” (Kotler 1994: 63) jest zbyt szerokie. Formułowanie 
misji obejmującej tak duży zakres działania grozi bowiem swego rodzaju 
wszystkoizmem i utraceniem jednostkowego, wyrazistego charakteru organizacji. 
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Grozi również błędami w decyzjach o rozszerzaniu działalności i przez to stra-
tami zarówno w kapitale firmy, jak i jej wizerunku publicznym.  

Przy formułowaniu misji i opracowywaniu strategii z niej wynikającej należy 
również pamiętać o zaproponowanej przez H. Igora Ansoffa „zasadzie najwięk-
szego prawdopodobieństwa”, która spośród wszystkich wariantów nakazuje 
odrzucić te, które nie osiągają minimum prawdopodobieństwa realizacji (Bana-
szyk, Fimińska-Banaszyk 1997: 44). Jest to więc postulat realnego określenia 
kompetencji firmy odróżniających ją od innych instytucji i równocześnie zapew-
nienia jej odrębności i kierunku działalności. Wymaganie konkretnego określe-
nia przedmiotu działalności organizacji ma szczególnie znaczenie w instytucjach 
finansowanych ze środków publicznych. Giep Hagoort ocenia brak skonkrety-
zowanej misji organizacji kultury jako „przejaw niewywiązania się z zobowią-
zań w stosunku do społeczności”; stwierdza nawet, że „w razie braku jasności 
misji kulturalnej, rząd powinien wstrzymać subsydia” (Hagoort b.d.: 24). Postu-
lat posiadania misji instytucji kultury powinien stać się wymogiem stawianym 
przez organizatorów, wydaje się jednak, że w polskich warunkach okresu przej-
ściowego wniosek wstrzymania subsydiów jest jeszcze zbyt daleko idący.  

Zdefiniowanie misji, która jest świadectwem wartości firmy dla wszystkich 
organizacyjnych stakeholders to – jak podkreśla Wiernek – ważny krok w pod-
niesieniu efektywności zarządzania, a jej brak jest często spowodowany roz-
bieżnością poglądów wśród kadry menedżerskiej, dotyczących odpowiedzi na 
pytanie: „co jest celem naszego biznesu?” (Wiernek 1994: 64). Wobec trudności 
z uzgodnieniem poglądów na najbardziej elementarnym poziomie, istnieje real-
ne zagrożenie niemożności ustalenia strategii działania. Dlatego kierownictwo 
firmy, która chce odnieść sukces, powinno dążyć do sformułowania misji i nieu-
stannie wracać do niej w trakcie rozważania planów strategicznych i operacyj-
nych. 

SPOSOBY FORMUŁOWANIA MISJI 

Podręczniki zarządzania podają praktyczne sposoby zdefiniowania deklaracji 
misji. Poprzez odpowiedzi na konkretne pytania, twórcy misji mogą określić 
główny zakres działania, filozofię i wyznawane wartości, a czasem podstawowe 
sposoby działania. Te ostatnie są niekiedy formułowane poprzez określenie 
produktów lub usług, a także rynku i technologii, jednak – jak zostało wcześniej 
powiedziane – firmy coraz częściej nie decydują się na ich szczegółowe okreś-
lenie, a nawet zmieniają swoje deklaracje, proponując określenia bardziej ogól-
ne, dające większe pole manewru. Przykładem może być firma AT&T, która 
dążenie do zapewnienia „ogólnoświatowych usług telefonicznych” zastąpiła 
hasłem funkcjonowania jako: „ogniwo w światowym przepływie informacji 
i zarządzanie nimi” (Stoner, Freeman, Gilbert 2001: 264–265). 
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Leszek Krzyżanowski podaje pytania, na które należy odpowiedzieć, chcąc 
rozważać misję organizacji: „po co właściwie ona istnieje (działa), do czego ma 
dążyć, czyje (podmiotowo) i jakie (przedmiotowo) potrzeby zaspokajać, jakie 
jest jej społeczne przeznaczenie, posłannictwo” (Krzyżanowski 1992: 181). 
Równocześnie podkreśla, że chodzi tu o określenie ponadczasowych i trwałych 
dążeń i aspiracji. Podobnie Peter Drucker podaje zestaw pytań, które trzeba 
rozważyć, zakładając nową organizację lub na nowo określając misję już istnie-
jącej instytucji: „Czym jest nasz biznes? Kto jest naszym klientem? Co stanowi 
wartość dla klienta? Czym będzie nasz biznes w przyszłości? Czym powinien 
być nasz biznes?” (cyt. za Kotler 1994: 61).  

Jeszcze inną propozycją sposobu sformułowania misji jest model opracowa-
ny w 1990 roku przez Andrew Campbella i jego współpracowników z Ashridge 
Strategic Management Centre, tzw. Model Ashridge (Campbell, Devine, Young 
1990, cyt. za Koch 1997: 147). Zawiera on cztery składniki – cel, strategię, 
wartości, standardy zachowań – które należy określić przy definiowaniu misji 
organizacji. Jeżeli wszystkie cztery elementy wzajemnie są powiązane w sposób 
logiczny, uzupełniają się i wzmacniają, można mówić o silnej misji organizacji. 
Określenie wszystkich czterech parametrów jest pierwszym krokiem do zrozu-
mienia, czym jest i czym chcielibyśmy, by stała się nasza firma; prowadzi do 
swego rodzaju zdefiniowania firmy.  

Określenie celu według Modelu Ashridge wiąże się z odpowiedzią na pyta-
nie: „dlaczego (lub po co) organizacja istnieje?”. Bernard Redshaw, który na 
podstawie pracy badaczy z Ashridge opracował materiały wykorzystywane 
przez Project Management sp. z o.o. (Redshaw 1996–1999), wprowadza rozróż-
nienie trzech podejść do powyższego zagadnienia. W pierwszym z nich podkreśla 
się wyłączne dobro udziałowców – niektóre organizacje, przede wszystkim 
firmy inwestycyjne, które istnieją wyłącznie po to, by zapewnić dochód udzia-
łowcom. W drugim, najbardziej powszechnym ujęciu, zmierza się do utrzyma-
nia równowagi korzyści wszystkich podmiotów związanych z organizacją. 
Wreszcie trzecie podejście to działalność „dla celów wyższych”. Autor opraco-
wania przywołuje przykład firmy Volvo, która ów cel upatruje w „zapewnieniu 
bezpieczeństwa na drodze” i podkreśla, że „w tym wypadku beneficjantem są 
osoby spoza organizacji, ale przez zapewnienie im korzyści, korzystają wszyscy 
związani z organizacją”.  

Ustalenie strategii w Modelu Ashridge polega na wskazaniu domen działal-
ności firmy, w których firma ma pozycję konkurencyjną. Powinno się tu także 
określić klientelę i zasięg geograficzny działania przedsiębiorstwa. Bardzo istot-
ną rzeczą, na którą należy tu zwrócić uwagę, jest określenie pozycji, jaką firma 
zajmuje na rynku w poszczególnych domenach działalności. Zbadanie przewagi 
konkurencyjnej jest przy tym istotnym krokiem w budowaniu zarówno wizerun-
ku firmy, jak i jej celów operacyjnych czy planów strategii marketingowej.  

Następnym elementem, który należy określić, poszukując misji według Mo-
delu Ashridge, są wartości, które wyznaje firma. Odpowiedź na pytanie: „w co 
firma wierzy?” (Koch 1997: 147) stanowi o kulturze organizacji, ale także 
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o stylu zarządzania. Wartości to zasady, które są przedmiotem trwałych dążeń 
i same w sobie stanowią dobro. Często ich ustalenie to pochodna przekonań 
założycieli lub zarządzających organizacją. Należy przy tym podkreślić, że war-
tości obowiązujące w firmie mogą stać się przyczyną dyskomfortu pracowni-
ków, a nawet napięć, o ile nie są zgodne z osobistą hierarchią wartości szerego-
wych członków organizacji. Rozwiązywanie tych konfliktów może być szcze-
gólnie trudne w wielkich, międzynarodowych firmach, w których różnice w 
systemie wartości są wynikiem różnic kulturowych.  

Pochodną wszystkich omówionych parametrów misji w Modelu Ashridge są 
standardy zachowań, które Richard Koch definiuje jako: „politykę i schematy 
zachowań wspierające szczególne kompetencje firmy oraz jej system wartości” 
(Koch 1997: 147). Jasno określone standardy sprawiają, że pracownicy wiedzą, 
czego się od nich oczekuje, jakie sposoby zachowania będą przyjęte jako wła-
ściwe i mogą być premiowane, jakie zaś podlegają napiętnowaniu. Jest to jeden 
z czynników tworzenia więzi organizacyjnej – zachowania niekiedy stają się 
zachowaniami rytualnymi i są wręcz wykorzystywane jako technika motywują-
ca pracowników (por. Herriger 1998: 71–78). Jak twierdzi Redshaw, „od tego 
elementu można przyjąć początek rozwoju polityk i procedur organizacji” 
(Redshaw 1996–1999).  

Przedstawiony powyżej Model Ashridge budowania misji opracowany został 
przede wszystkim dla organizacji biznesowych. Przygotowano go jednak na 
takim poziomie ogólności, że wyznacza ramy, w które może wpisać się każda 
organizacja. Dotyczy to zarówno firm przemysłowych, jak i instytucji usługo-
wych, czy non-profit, także instytucji kultury.  

Skorzystanie z Modelu Ashridge przy definiowaniu misji instytucji kultury 
pozwala także na podkreślenie różnic zachodzących pomiędzy nimi i firmami 
nastawionymi na zysk. Unaocznienie innych niż w biznesie celów, wartości czy 
domen działalności składać się może – już u progu działalności organizacji, na 
jej najbardziej podstawowym i pierwotnym poziomie – na deklarację zachowa-
nia wierności społecznym oczekiwaniom o funkcjonowaniu bezinteresownym, 
służącym celom wyższym. Szczególnie więc zarządzający instytucjami kultury, 
w tym muzeami, nie powinni tracić z oczu trzeciego – z wymienionych powyżej 
– podejścia do określania celów organizacji. Wszak teatry, muzea czy sale kon-
certowe bywają nazywane świątyniami sztuk i niejako z definicji odsyłają do 
rzeczywistości spoza reguł „twardego biznesu”. Pamięć o celach wyższych za-
wartych w misji i wpisanych jako preambuła do statutu może być skuteczną 
obroną przed komercjalizacją kultury, przed którą przestrzega się zarówno 
w dobie kryzysu gospodarczego, jak i kryzysu wartości. Określenie pozostałych 
parametrów – strategii, wartości oraz standardów zachowań – przy definiowa-
niu misji instytucji kultury, wymaga również nieco innego podejścia, niż 
w przypadku firm komercyjnych. Jest to, podobnie jak w przypadku określania 
celów, związane ze społecznymi oczekiwaniami oraz zasadami finansowania 
i rozliczania tych instytucji. Korzystając najczęściej z subwencji rządowych lub 
samorządowych, a także z dotacji organizacji pozarządowych i funduszy spo-
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łecznych, instytucje kultury są traktowane jako tzw. instytucje społecznie uży-
teczne i przez to stawia się im wyższe wymagania. 

TWORZENIE I UPOWSZECHNIANIE MISJI 

Opracowania teoretyczne, dotyczące zagadnień misji i jej budowania, zakładają 
udział kadr kierowniczych w opracowywaniu misji firmy. Nie do przecenienia 
wydaje się jednak wkład, który mogą wnieść szeregowi pracownicy organizacji. 
Ich udział w pracy nad formułowaniem misji, mającej na celu odpowiedź na 
pytania o cele i filozofię działania firmy, ma znaczenie zarówno dla kierownic-
twa, jak dla pracowników. Z jednej strony może stać się silnym czynnikiem 
motywującym dla pracowników, którzy włączeni w opracowywanie misji stają 
się jej współautorami i przez to w większym stopniu mogą się z nią utożsamiać. 
Uznanie, którym obdarza się pracownika, prosząc go o udział w pracach nad 
misją oraz odpowiedzialność, którą dzięki temu ów pracownik nabywa, mogą 
stać się ważnymi motywatorami. Według tzw. teorii dwuczynnikowej Herzber-
ga, określającej czynniki stymulujące poziom zadowolenia i/lub niezadowolenia 
z pracy, obie wymienione kategorie należą do najwyżej notowanych czynników 
motywujących (Stoner, Freeman, Gilbert 2001: 437). Z drugiej strony, należy 
pamiętać o potencjale tkwiącym w pracownikach firmy. Funkcjonując wewnątrz 
organizacji, mają oni nieco inną perspektywę niż kadra kierownicza, a ich głos 
w dyskusji o misji może również sygnalizować inne problemy i sposoby ich 
rozwiązań.  

Postulat uczestnictwa personelu niższego szczebla w pracach koncepcyjnych 
nad zdefiniowaniem lub zmianą misji organizacji dotyczy – jak się wydaje – być 
może szczególnie instytucji kultury, w tym muzeów. Mamy tu niejednokrotnie 
do czynienia z niewielkimi organizacjami, w których wiele znaczą więzi nie-
formalne, także pomiędzy kierownictwem a szeregowymi pracownikami. Często 
instytucje te zatrudniają wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie, których 
wkład myśli teoretycznej do formułowania celów instytucji odgrywa istotną 
rolę. Ponownie za przykład może służyć Muzeum Narodowe w Krakowie, które 
jest instytucją mającą wiele oddziałów, gdzie pracują liczni pracownicy meryto-
ryczni, techniczni, administracyjni oraz pracownicy dozoru. Słusznie więc dy-
rekcja krakowskiego Muzeum do pracy nad nową misją włączyła grono szersze 
niż tylko Kolegium Dyrektorskie. Jak podaje Zofia Gołubiew, w gronie kustoszy 
muzealnych powołanych do pracy nad misją „niektórzy uważali z początku, że 
dyskusja taka nie ma większego sensu”. Jednak w efekcie wielu spotkań pod-
czas kilku miesięcy oraz licznych, niekiedy trudnych rozmów, „misja została 
wpisana do Statutu Muzeum i – jak podkreśla autorka – wedle niej budujemy 
nasze plany i projekty na najbliższe lata” (Gołubiew 2001a).  
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Misja Muzeum Narodowego w Krakowie, która została wpisana do Statutu, 
ma postać jednego zdania. Jest to zgodne ze wskazówką podaną przez Hagoorta, 
który cytuje Stephena Langleya: „Określ zasadniczą filozofię działania przed-
siębiorstwa, ujmij ją w jednym zwięzłym zdaniu lub krótkim akapicie” (Hagoort 
b.d.: 23). Nieco większą objętość dopuszcza Bielski, określając deklarację misji 
jako „dokument krótki, niejednokrotnie mieszczący się na jednej stronie”, ale 
równocześnie zauważa, iż „trudność polega m.in. na tym, aby bogactwo treści 
zawrzeć w lapidarnej formie” (Bielski 2002: 54). Tom Lambert postuluje z kolei 
potrzebę opierania się na konkretach i podkreśla: „Trzeba w niej unikać pozba-
wionych znaczenia wzniosłych frazesów, skupiając się na sformułowaniu istot-
nego wyzwania, mogącego motywować wszystkich pracowników” (Lambert 
1999: 51). Innymi słowy, „...deklaracja misji nie powinna być opracowana 
w sposób hasłowy jako pusty slogan, ale w formie zestawienia ogólnych (...) 
stwierdzeń, charakteryzujących główne zamierzenia i cele firmy” (Stabryła 
2000: 52).  

Jeśli misja ma spełniać swoje funkcje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrz-
ne, następnym krokiem powinno być jej upowszechnienie. W przypadku insty-
tucji kultury zachodzi potrzeba wprowadzenia misji w nowej lub zmienionej 
formie do statutu organizacji. Muzea polskie działają na podstawie „Ustawy 
o muzeach” z listopada 1996 roku, która w art. 6. ust. 1 określa, że: „Muzeum 
działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot, o którym mowa w art. 5. 
ust. 1 („naczelne i centralne organy administracji rządowej, wojewodów, gminy, 
związki komunalne, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej”), w uzgodnieniu z Ministrem Kultury 
i Sztuki” (Dz.U. 997, nr 5, poz. 24). Wszelkiego rodzaju zmiany w statucie, 
a więc także te dotyczące misji, „mogą być dokonywane w trybie określonym 
dla jego nadania” (Statut Muzeum Narodowego w Krakowie: 1995, art. VII, 
§ 18, pkt. 2). Zamieszczenie deklaracji misji w statucie jest koniecznym, chociaż 
niewystarczającym warunkiem upowszechnienia misji. By rzeczywiście pełniła 
ona funkcję latarni morskiej, musi być znana wszystkim pracownikom. W przy-
padku wspomnianego Muzeum Narodowego w Krakowie, po opracowaniu misji 
Muzeum i przesłaniu poprawionego Statutu do akceptacji Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w czerwcu 2001 roku, dyrektor Muzeum wystoso-
wała do wszystkich Pracowników Muzeum list. Przedstawiła w nim powody 
i główne kierunki zmian, opatrując je szerokim i wyczerpującym komentarzem, 
który miał następujący cel: „aby wszyscy Pracownicy Muzeum orientowali się 
jak najlepiej, w jakiej instytucji pracują i jakie są główne cele naszej działalno-
ści” (Gołubiew 2001b). Każdy z pracowników otrzymał tekst deklaracji misji 
opatrzony komentarzami, które uzasadniały poszczególne sformułowania i objaś-
niały sposób pracy nad misją. Upowszechnienie misji instytucji odbywa się 
niekiedy poprzez wydrukowanie jej w wewnętrznym biuletynie lub umieszcze-
nie tekstu misji w widocznym i często odwiedzanym miejscu w przedsiębior-
stwie. W takim wypadku misja jest propagowana nie tylko wśród pracowników, 
ale dociera do wszystkich, którzy odwiedzają budynek firmy.  
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W ten sposób misja spełnia funkcję zewnętrzną, stanowiąc podstawę do bu-
dowania wizerunku firmy i będąc osią Public Relations. Filozofia w niej zawarta 
wytycza kierunek decyzji kierownictwa, wykorzystuje się ją również w kampa-
niach reklamowych, formułowaniu sloganów i haseł. Dzięki temu kreowany jest 
jednoznaczny i wyrazisty obraz firmy; może to stanowić niekiedy o przewadze 
konkurencyjnej na rynku.  

MISJA INSTYTUCJI MUZEALNEJ 

Wśród organizacji non-profit zajmujących się kulturą miejsce szczególne zajmu-
ją muzea. Na ich wyjątkowy charakter wpływa fakt posiadania kolekcji, jako 
podstawy funkcjonowania (podobna sytuacja jest w bibliotekach i archiwach, 
rozpatrywanie jednak różnic i podobieństw pomiędzy nimi i muzeami wykracza 
poza ramy niniejszej pracy, por. np. Wojciechowski 1997). Kolekcja jest pod-
stawowym i najważniejszym zasobem instytucji muzealnej, co wynika z samej 
definicji sformułowanej przez Międzynarodową Radę Muzeów ICOM. Definicja 
ta określa muzeum jako instytucję, której zadaniem jest „gromadzenie, konser-
wowanie, badanie, rozpowszechnianie i wystawianie materialnych świadectw 
dotyczących człowieka i jego otoczenia” (Żygulski 1982: 12). Zdefiniowanie 
misji wiąże się ściśle z określeniem zasobów muzealnych, czyli zawartości zbio-
rów.  

Tworzenie kolekcji muzealnych łączy się najczęściej z pozbawieniem 
przedmiotu jego naturalnego kontekstu. Tak dzieje się z reguły przy wszystkich 
zbiorach dotyczących przedmiotów użytkowych, niezależnie od motywacji 
umieszczenia ich w zbiorach, przy czym innymi względami kierują się muzeal-
nicy tworzący zbiory przedmiotów w muzeach archeologicznych, etnograficz-
nych, rzemiosła artystycznego czy też współczesnej sztuki użytkowej. Dotyczy 
to także muzeów gromadzących zbiory przyrodnicze: botaniczne, zoologiczne 
czy geologiczne. Jedynie współczesne dzieła sztuki, tworzone przez artystów 
z przeznaczeniem dla sal w galeriach i muzeach, nie ulegają odarciu z walorów 
naturalnego kontekstu. Wszelako wszystkie przedmioty muzealne, po pozba-
wieniu ich naturalnego otoczenia, uzyskują nowe wartości.  

Dla potrzeb niniejszej pracy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt 
uzyskania przez obiekt stający się eksponatem muzealnym statusu dobra wspól-
nego, zamiast posiadanego zwykle wcześniej statusu własności prywatnej. Jako 
dobra wspólne, publiczne muzealia podlegają opiece państwa, regulowanej 
przez odpowiednie akty prawne – Ustawę o muzeach oraz Rozporządzenie Mini-
stra Kultury i Sztuki w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury 
w muzeach (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24; Dz.U. 1997, nr 103, poz. 656). Doku-
menty te określają ściśle sposób postępowania z przedmiotami muzealnymi, 
począwszy od ich przejęcia na własność muzeum, poprzez sposób sprawowania 
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nad nimi opieki, aż po procedury dotyczące postępowania w przypadku utraty 
eksponatów na drodze kradzieży, przypadków losowych, czy też ewentualnego 
ich zbywania. Te ostatnie możliwości są jednak przewidziane jedynie w wyjąt-
kowych wypadkach; można powiedzieć – że według założeń – przedmiot stają-
cy się eksponatem muzealnym staje się nim ad infinitum. Określenie zawartości 
zbiorów jest więc podstawą dla każdego muzeum i powinno znaleźć swe miej-
sce w definicji misji.  

Potrzebę ścisłego zdefiniowania zawartości zbiorów muzealnych uzasadnia 
dodatkowo fakt trudnej kondycji finansowej muzeów. Sytuacja ta nie jest jednak 
czymś nowym i właściwym dla doby postkomunistycznej. Już bowiem w 1933 
roku Włodzimierz Antoniewicz pisał: „Wśród rozlicznych trosk państwowotwór-
czych potrzeby muzealne w Polsce zostały wszelako przesunięte na szary koniec 
(...), te tak nieodzowne dla postępu i rozkwitu kultury instytucje [zostały – KB] 
odsunięte u nas, niestety, do roli istnych kopciuszków” (Antoniewicz 1933: 5). 
Baśniowa przenośnia Antoniewicza może posłużyć przedstawieniu argumentów 
na rzecz wprowadzenia zasad zarządzania w prowadzeniu muzeów. Kopciuszek 
w swojej codziennej i niewdzięcznej pracy oddzielała mak od popiołu. Muzealni-
cy, w decyzjach podejmowanych w czasie posiedzeń komisji zakupów muzeal-
nych znajdujących się w większości muzeów, muszą wykonywać podobną pracę. 
Rozstrzygnięcie bowiem, które z zaoferowanych przedmiotów wejdą w skład 
kolekcji muzealnej, jest zadaniem wagi pierwszorzędnej w sytuacji, kiedy sumy 
przeznaczane na zakupy są niewielkie. Posiadanie przez muzeum odpowiedniego 
narzędzia do dokonywania podziału ułatwia pracę zarówno samemu muzeum, jak 
i podejmowanie decyzji o przekazaniu środków finansowych przez organizatora 
przekonanego o tym, że zostaną one wydane w zgodzie z przeznaczeniem. Być 
może, gdyby sierota nie pracowała pilnie, nie zasłużyłaby na sympatię i opiekę 
dobrej wróżki, dzięki której niemożliwe stało się możliwe. Muzealnicy w oczeki-
waniu na wróżki – rozwiązania strukturalne, polityczne, wyższe wpływy z budże-
tu czy bogatych mecenasów – powinni posługiwać się sitem misji, by zachować 
jak najwięcej ziaren dobrych eksponatów w kolekcji będącej – jak to zostało 
stwierdzone – podstawą działalności muzealnej. 

MODEL ASHRIDGE DLA INSTYTUCJI MUZEALNYCH 

CELE 

Tworzenie kolekcji, co jest podstawową działalnością muzeum, można również 
potraktować jako najważniejszy z celów istnienia każdego muzeum. W określe-
niu misji instytucji – według Modelu Ashridge – pierwszym krokiem jest wła-
śnie odnalezienie jej celów. Jednak, jak zauważa Wojciech Gluziński: 



 30 

„Historii muzealnictwa nie da się sprowadzić do czystych dziejów zbieractwa. Gro-
madzi się zawsze dla świadomie założonego celu, a do rzeczy gromadzonych przywiązuje 
się zawsze jakieś określone znaczenie symboliczne, uwarunkowane kulturowo, nadaje się 
tym rzeczom pewne wartości uznawane w ramach danej kultury” (Gluziński 1973: 10). 

Świadomie założony cel determinuje to, co Ustawa o muzeach ustala jako statu-
towo określony zakres (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24, rozdz. 1, art. 2, pkt. 1); 
w historii muzeów wiąże się to z ideologiczną nadbudową faktu tworzenia ko-
lekcji.  

Na podstawie dwustuletniej historii polskiego muzealnictwa można odczytać 
pewne trwałe wątki, które były wyznacznikami jego charakteru. Od samego 
początku twórcom muzeów na ziemiach polskich przyświecały przede wszyst-
kim cele związane z ówczesną sytuacją polityczną. Inicjatorzy polskich muze-
ów, z najbardziej zasłużoną Izabelą Czartoryską na czele, starali się przede 
wszystkim zachować dla potomności pamiątki będące świadectwami świetności 
narodu polskiego. W ratowaniu materialnych świadectw kultury widzieli jedną 
z szans na uratowanie kultury polskiej od zagłady, która mogła przyjść wraz 
z rozbiorem ziem polskich i utratą państwowości. Jak to określiła w końcu okre-
su międzywojennego kierowniczka referatu muzeów w Ministerstwie Oświece-
nia Publicznego i Wyznań Religijnych Jadwiga Przeworska, twórcom muzeów 
w Polsce przyświecała „idea stworzenia pewnego rodzaju sanktuariów narodo-
wych” (Przeworska 1936: 4). Z czasem, już po odzyskaniu suwerenności, nieco 
modyfikowano tę formułę, choć nadal podkreślano potrzebę służenia przez mu-
zea celom „dydaktycznym i narodowym w znaczeniu podtrzymywania tradycji, 
poszanowania przeszłości i podnoszenia świadomości narodowo-państwowej” 
(Komornicki 1937: 177). Także w Trzeciej Rzeczpospolitej idea muzeum 
w służbie narodowi pozostaje wciąż żywa, chociaż aktualne zagrożenia są inne. 
Jak pisze Andrzej Siciński: 

„Muzea są przecież (a w każdym razie mogą i powinny być) miejscami ochrony dóbr 
kultury – a więc ochrony naszej pamięci narodowej, utrwalenia, wzbogacenia, przekazy-
wania tożsamości narodowej. Tożsamości, która jest dziś silnie zagrożona – m.in. przez 
„wolny rynek”, zestandaryzowaną „kulturę masową” (w innych krajach – także przez 
wzrastającą ruchliwość przestrzenną ludzi, które to zjawisko wystąpi w niedalekiej przy-
szłości również u nas)” (Siciński 1996: 11–12). 

Historia muzealnictwa polskiego wskazuje więc na umacnianie tożsamości 
narodowej, jako ważny cel przyświecający tworzeniu kolekcji i funkcjonowaniu 
muzeów. Innym, często podnoszonym wątkiem jest status naukowy placówek 
muzealnych. Tradycja „uprawiania nauk pod opieką Muz” (Kalinowski 1977: 16) 
sięga okresu prehistorii muzeów i jest ciągle obecna we współczesnym piśmien-
nictwie muzealnym. Kazimierz Malinowski, poszukując genezy kolekcjoner-
stwa, wskazuje kilka czynników, wśród których na poczesnym miejscu umiesz-
cza naturalny instynkt poznawczy człowieka (Malinowski 1972: 10). Rolę muze-
ów w badaniach naukowych dotyczących sztuki podkreśla Jan Białostocki (Bia-
łostocki 1984: 283), zaś inny filar polskiej humanistyki, Kazimierz Moszyński, 
mówi o muzeach regionalnych, że: „Mają (...) służyć nauce, i to powinny sobie 
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wypisać jako swoje hasło przewodnie” (Moszyński 1928: 108). Wielki antropo-
log francuski, Claude Lévi-Strauss pisał o roli muzeów w pracy badawczej an-
tropologa: „...nie chodzi wyłącznie o gromadzenie przedmiotów, lecz przede 
wszystkim o zrozumienie ludzi; mniej ważne jest też przechowywanie zasuszo-
nych szczątków, niczym w zielniku, idzie natomiast o opis i analizę” 
(Lévi-Strauss 1970: 481). Co więcej, badania naukowe prowadzone w muzeach, 
podobnie jak inne działania muzealne, poza poszerzaniem wiedzy, mają służyć 
nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Stanisław Lorentz porównuje muzea 
do Wieży Babel, równocześnie podkreślając, że współcześnie „muzea ułatwić 
mają nawiązanie osłabionych kontaktów i stworzenie obrazu, który dopomógłby 
przeciętnemu człowiekowi w określeniu swego stanowiska w świecie” (Lorentz 
1972: 35–36). Chodzi tu nie tylko o komunikację synchroniczną, ale także dia-
chroniczną łączność między pokoleniami. Zachowywanie dla potomności mate-
rialnych świadectw kultury współczesnej jest – jak chce Gluziński – „niczym 
innym, jak komunikacją międzypokoleniową; ona to stanowi naczelną motywa-
cję zbiorotwórczej działalności muzeów” (Gluziński 1980: 314–315). 

Przywoływany wcześniej Mieczysław Treter podkreśla, że „muzea same 
w sobie nie mogą być celem – są tylko środkiem do celów wyższych, ideal-
nych...” (Treter 1917: 28). Pamięć o tym przesłaniu – wierność ideałom, służbie 
nauce i rozwijaniu komunikacji między ludźmi – powinna być stale obecna 
w codziennych zmaganiach muzealnych, czyli w tworzeniu kolekcji, ich opra-
cowywaniu, wystawianiu na widok publiczny. To właśnie te działania muzealne 
są celem bezpośrednim muzeów. Ideały, o których była mowa, są wspólne dla 
wszystkich placówek muzealnych; w misji każdej z nich powinna się znaleźć 
o nich wzmianka. Jednak to, co wyróżnia poszczególne muzea, to specyfika 
tworzonych kolekcji. Konkretne określenie, co ma być w danym muzeum zbie-
rane i przetwarzane przez działania muzealne, jest koniecznym punktem  
w określaniu misji. 

Zawartość tematyczna zbiorów muzealnych staje się podstawą do dokony-
wania typologii muzeów. W raporcie przygotowanym dla Państwowej Rady 
Muzealnej w 1937 roku Stefan Komornicki dokonał zasadniczego podziału na 
muzea artystyczne i historyczne, zauważając, że poza zadaniami naukowymi 
i dydaktycznymi każda z kategorii służy zaspokajaniu innego rodzaju potrzeb 
i inne ma zadania (Komornicki 1937: 177). Podobnie, korzystając z zawartości 
kolekcji jako kryterium, podziału muzeów dokonuje Tadeusz Dobrowolski 
w wydanej po II wojnie światowej pracy, która na długie lata stała się jedynym 
podręcznikiem muzealnictwa w Polsce. Autor proponuje podział na muzea przy-
rodnicze, humanistyczne i techniczne, zauważając równocześnie niedoskonałość 
takiej typologii i konieczność wprowadzenia dodatkowej kategorii – muzeum 
specjalnego; poczynił przy tym zastrzeżenie wyjaśniające brak w omawianym 
podręczniku muzeów diecezjalnych i historyczno-artystycznych. Sygnalizuje on 
także wyodrębnienie (wszak niemałej liczby) muzeów regionalnych w Polsce 
i zwraca uwagę na możliwość zastosowania kryterium topograficznego w po-
dziale muzeów (Dobrowolski 1947b: 129–130). W opracowaniu mającym cha-
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rakter podręcznika Zdzisław Żygulski wstępną systematyzację muzeów prze-
prowadza na podstawie tradycyjnego podziału nauk – mówi o muzeach humani-
stycznych, techniczno-naukowych oraz przyrodniczych. Przedstawiając zaś 
muzea Europy, wprowadza klasyfikację opartą również na kryterium zawartości 
zbiorów, które ma być podstawą dalszego podziału na muzea artystyczne, histo-
ryczne, archeologiczne, etnograficzne, techniczno-naukowe i gospodarcze oraz 
przyrodnicze (Żygulski 1982: 81–106). 

Fakt, że typologie muzeów powstawały przede wszystkim na podstawie za-
wartości zbiorów, zwraca uwagę na kolekcje eksponatów muzealnych jako za-
gadnienie centralne. Należy brać to pod uwagę przy formułowaniu misji mu-
zeum. W definiowaniu celów muzeum powinno ściśle określić charakter two-
rzonej kolekcji, który ma uwzględniać zarówno zawartość treściową, jak teryto-
rialną i czasową. Jego dokładne i czytelne zarysowanie pozwala na zachowanie 
wyjątkowości i wyrazistości. Równocześnie pozwala uniknąć sytuacji opisywa-
nej przez Tadeusza Seweryna, kiedy zakupy muzealne bywały podporządkowa-
ne tylko dekoracyjnym walorom eksponatów przeznaczonych na wystawę, bez 
dbałości o merytoryczną poprawność (Seweryn 1957: 395). 

Niektórzy teoretycy muzealnictwa podkreślają, że istotnym celem i rolą mu-
zeów jest ich funkcjonowanie jako ośrodków życia kulturalnego i popularyzacji 
wiedzy (Osiński 1930: 45; Zapp 1949: 232). Korzystając jednak z Modelu 
Ashridge przy budowaniu misji, należałoby raczej upowszechnianie rozpatry-
wać w obszarze nazywanym w tym modelu jako strategie, który ma na celu 
określenie domen działalności. Pomimo iż działalność edukacyjna pozostaje 
jedną z najważniejszych ról, które ma pełnić muzeum, pamięć o tworzeniu 
i ochronie kolekcji jako podstawowym zadaniu powinna jednak dominować 
w działalności muzeum. Jeśli bowiem zostanie to zaniedbane, może dojść do 
przekształcenia muzeum w swoisty dom kultury. Jak podkreśla Krzysztof Po-
mian, muzea stają się miejscem, „których funkcją jest uzgadnianie postaw wo-
bec przeciwstawienia sfery widzialnej i niewidzialnej (...) Innymi słowy, muzea 
zastępują kościoły w roli miejsc, gdzie całe społeczeństwo jednoczy się, cele-
brując ten sam kult” (Pomian 1996b: 62). Podkreślając uroczysty charakter 
i pełnienie funkcji ośrodka życia kulturalnego, inny znawca problemów muzeal-
nych, Stanisław Lorentz, nazywa muzeum „siostrą kościoła” (Lorentz 1999: 10). 
Istotnie, we współczesnym świecie istnieje zapotrzebowanie na taką działalność 
muzeów i muzea powinny ją prowadzić. Jednak przechylenie szali na stronę 
upowszechniania grozić może niekiedy utratą perspektywy celów wyższych 
i wierności prawdzie naukowej.  

STRATEGIE 

Wspominany wcześniej Mieczysław Treter zauważył już niemal wiek temu: 
„Skoro się raz określi należycie cele i zadania, użyć trzeba wszelkich środków 
pomocniczych, wiodących do uskutecznienia z góry powziętego logicznego 
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planu i wszystko inne temu podporządkować” (Treter 1917: 28). Wiąże się to 
z wyznaczaniem kolejnego parametru misji według Modelu Ashridge – strate-
gii, rozumianej tu jako określenie domen działalności.  

Najbardziej ogólne, znajdujące zastosowanie do każdej placówki muzealnej, 
ujęcie podstawowych domen działalności znaleźć można w przytaczanej wcześ-
niej definicji muzeum. Jest to więc – przypomnijmy – „instytucja w służbie 
społeczeństwa i jego rozwoju (...), która wykonuje badania nad świadectwami 
materialnymi człowieka i jego otoczenia, pozyskuje je, przechowuje i udostęp-
nia, a zwłaszcza wystawia je w celu badań, nauczania i rozrywki” (Łysakowska 
1998: 24). Należy jednak zauważyć, że w historii muzealnictwa można zaob-
serwować zmianę nastawienia dotyczącego hierarchii ważności działań muzeal-
nych. Początkowo chodziło przede wszystkim o tworzenie kolekcji – bez zamy-
słu udostępniania ich szerszej publiczności. Wojciech Gluziński określa ten etap 
„wielką inwentaryzacją świata, mającą na celu pierwszą, podstawową orientację 
w jego niezmierzonych, dotychczas niedostrzeganych bogactwach” (Gluziński 
1973: 14). Wiek XIX przyniósł zmianę podejścia; nazwano go nawet „wiekiem 
naukowej racjonalizacji zbiorów” (Dobrowolski 1947a: 36). Zaowocowało to 
przekonaniem, że muzea pełnią przede wszystkim funkcję służebną wobec nau-
ki, że służenie celom naukowym jest ich podstawowym zadaniem (Gumowski 
1920a: 3). Z kolei od początku wieku XX zaczęto kłaść coraz większy nacisk na 
działalność oświatową muzeów (Malinowski 1970: 101) i „udostępnianie szer-
szemu ogółowi tych materiałów wiedzy, które posiada” (Szydłowski 1913: 447). 
Z czasem działalności edukacyjnej przypisuje się coraz większą rolę, nazywając 
ją nawet „wizytówką muzeum, za pomocą której dokumentuje ono przed społe-
czeństwem swe istnienie i jego sens” (Gluziński 1980: 49). Za szczególnie do-
niosłą uważa się potrzebę współpracy ze szkołami (Dobrowolski 1947a: 51), 
równocześnie jednak podkreśla się rolę kulturotwórczą muzeów dla całego spo-
łeczeństwa, twierdząc, że poprzez muzea „zostaną wybite drzwi pomiędzy spo-
łeczeństwem a nauką” (Moszyński 1928: 120). Z drugiej strony, niektórzy 
chcieliby widzieć w muzeach przede wszystkim placówki spełniające funkcje 
jedynie dokumentowania kultury (Kutrzeba-Pojnarowa 1977: 31), podkreśla się 
jednak, że mogą one spełniać o wiele ważniejszą rolę.  

Współczesna myśl teoretyczna zauważa natomiast wagę działalności wysta-
wienniczej, która umożliwia nawiązanie dialogu ze zwiedzającym. Poprzez wy-
stawy muzea mogą „unaoczniać problemy uniwersalne” (Łysakowska 1998: 25) 
lub – jak chce antropolog – mogą stać się „miejscem wtajemniczenia” (Michera 
1993: 25). Działalność wystawiennicza muzeów to z jednej strony stałe ekspo-
zycje będące prezentacją kolekcji (lub jej fragmentu), z drugiej zaś – organizacja 
wystaw czasowych, o których Marzenna Guzowska słusznie twierdzi, że są 
„miarą kondycji intelektualnej muzeów” (Guzowska 1997: 63). Często jednak 
akademicy zajmujący się dyscyplinami, które posiadają właściwe im zbiory 
muzealne, jak choćby etnolodzy lub historycy sztuki, wypowiadając się na temat 
kondycji i zadań muzealnictwa w ogóle, traktują muzea jako równoważne z ich 
wystawami, pomijając inne działania muzealne (Białostocki 1984, Rottermund 
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1984, Robotycki 1998). Tego typu ograniczenie jest charakterystyczne dla nau-
kowców, którzy zajmując się tylko wybranymi fragmentami rzeczywistości, 
zwracają uwagę na interesujące ich aspekty. Muzealnicy, pragnący skonstruo-
wać misję swej instytucji, powinni jednak zawsze pamiętać, że wystawa jest 
tylko jednym z końcowych ogniw łańcucha działań muzealnych.  

Gromadzenie i opieka nad zbiorami jest działalnością podstawową, i chociaż 
„muzeum bez publiczności jest cmentarzem” (Seweryn 1957: 417), można po-
dać przykłady zaniechania wystawiania prac na rzecz skupienia działań nad 
ochroną zbiorów. Ilustrację takiej sytuacji przynosi historia Muzeum Etnogra-
ficznego w Krakowie. Pomimo braku stałej ekspozycji w okresie 1939–1951 
(Dolińska 2001: 40–41), muzeum zachowało tożsamość i świadomość ciągłości; 
w 2001 roku obchodziło dziewięćdziesięciolecie swego istnienia. Była to 
wszakże sytuacja skrajna, spowodowana II wojną światową, później konieczno-
ścią remontu budynku przed ponownym otwarciem wystawy. Dyrektor tej pla-
cówki, Tadeusz Seweryn, opisuje wysiłek, z jakim pracownicy muzeum dążyli 
do zakończenia powojennej inwentaryzacji i remontu oraz otwarcia podwojów 
muzeum dla szerokiej publiczności. Wspomina również wystawy objazdowe lub 
przygotowywane dla innych placówek, gdy „muzeum nie dysponujące jeszcze 
własnym lokalem wystawowym szukało dróg do uaktywnienia się jako instytu-
cja żywa” (Seweryn 1957: 400 i n.).  

Formułując strategie, domeny działalności, należy uwzględnić wszystkie 
etapy muzealnej drogi eksponatów – od gromadzenia, poprzez konserwację, 
opracowywanie, do udostępniania, zabiegając równocześnie o zachowanie rów-
nowagi pomiędzy poszczególnymi domenami działalności. Poza działaniami 
bezpośrednio wynikającymi z definicji zdarza się, że muzea podejmują współ-
pracę z innymi organizacjami. Niekiedy współpraca jest tak ściśle związana 
z pracą muzealną, że wpisuje się ją jako domenę działalności; znajduje też swoje 
miejsce w statucie lub regulaminie organizacji. Taki charakter miał na przykład 
partnerski związek łączący do niedawna Muzeum Narodowe w Krakowie 
z Fundacjami: Czartoryskich, Monumentis Patriae, Kioto–Kraków, czy też To-
warzystwem Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie (Regulamin MNK 
2001).  

Definiowanie domen działalności muzeum jest przestrzenią, w której należy 
myśleć o potrzebach klientów. Jest to zgodne ze wspomnianymi wcześniej po-
stulatami, by przy tworzeniu misji zwracać uwagę na rynki i klientów. Przywo-
łany przez Zdzisława Żygulskiego angielski socjolog, Kenneth Hudson, dostrze-
ga trzy główne motywy kierujące ludźmi udającymi się do muzeów (Żygulski 
1982: 174). Pierwszy to motyw estetyczny, pragnienie doświadczenia piękna; 
z nim związany jest również, umieszczony przez Żygulskiego na trzecim miej-
scu, motyw intelektualny – chęć zaspokojenia wiedzy. Osobno należałoby po-
traktować motyw, który Autor określa jako motyw romantyczny lub eskapizm, 
wynikający z pragnienia ucieczki od codzienności. Należałoby tu wspomnieć 
o snobizmie jako motywie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych; poprzez 
udział w prestiżowych czy też modnych imprezach publiczność pragnie pod-
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kreślić przynależność do tych grup społeczeństwa, które z różnych względów 
mogą być dla większości grupami docelowymi. Odpowiedź na pytanie, w jaki 
sposób muzeum może zaspokoić te potrzeby, udzielana jest przede wszystkim 
na poziomie szczegółowych planów strategicznych i marketingowych. Określe-
nie jednak na poziomie ogólnym zakresu działań rynkowych pozwala na znale-
zienie własnej niszy rynkowej. Jej znajomość umożliwia utrzymywanie własnej 
dziedziny działalności, co z kolei przez Petersa i Watermana zdefiniowane zo-
stało jako jedna z istotnych zasad doskonałości firmy (por. Morgan 1999: 64–
65). Pracownicy muzeów muszą pamiętać jednak o zagrożeniu ze strony komer-
cjalizacji i przeceniania potrzeb klientów. Istnieje wszak jeszcze jedno zagroże-
nie, o którym na ogół nie wie publiczność muzealna, a które pojawia się w nie-
których muzeach. Tym zagrożeniem jest, obserwowane niekiedy przez zwiedza-
jących, takie rozumienie i funkcjonowanie placówek muzealnych, jak gdyby 
pracownicy realizowali hasło „muzeum dla muzealników”.  

Muzeum ma natomiast być miejscem spotkania publiczności i przedmiotów 
zgromadzonych na wystawach, miejscem nawiązywania dialogu ze światem 
„innym niż mój własny” – czy to będzie wystawa przyrodnicza, dzieła innej 
kultury, czy też obrazy innego malarza. Muzealnicy zaś mają spotkania te ułat-
wiać, czasem muszą pełnić funkcje pośredników umożliwiających nawiązanie 
kontaktu. Są to ludzie działający niejako na pograniczu dwóch światów. Z jed-
nej bowiem strony znajduje się tutaj materialny wymiar rzeczywistości, martwe, 
wyjęte z naturalnego kontekstu eksponaty, którym należy się opieka, konserwa-
cja, umieszczenie ich w przynależnym im miejscu. Z drugiej zaś, widz na wy-
stawie lub naukowiec penetrujący zbiory w poszukiwaniu prawdy naukowej, ci, 
którzy często nie zdają sobie sprawy z mozołu i istoty opieki nad materialną 
powłoką, szukają odpowiedzi na pytania o prawdę, dobro, piękno. Muzealnicy, 
stając na pograniczu obu światów, muszą odnaleźć sens służby każdemu z nich. 
Dlatego szczególnie ważne w budowaniu misji instytucji muzealnych jest okreś-
lenie wartości; stanowi to kolejny trop w Modelu Ashridge. 

WARTOŚCI 

Świat współczesny w swojej różnorodności, w zaniku jednych i pojawianiu się 
innych paradygmatów naukowych, światopoglądów i mniej lub bardziej krótko-
trwałych mód kulturalnych, niesie zagrożenia alienacji i zagubienia. Ksiądz 
Józef Tischner pisał w 1982 roku: 

„Człowiek utracił spontaniczną wiarę w Boga i spontaniczne przekonanie o stałości 
swej wewnętrznej, a także zewnętrznej natury. Na czym powinien więc oprzeć swe decy-
zje? Wartości wydają się dogodnym oparciem, bowiem nie wymagają tej wiary, co Bóg, 
ani tego rodzaju wiedzy, co wiedza o naturze człowieka i istocie rzeczy. Rzecznicy róż-
nych poglądów na świat, wychodząc z własnych punktów widzenia, mogą dać na wartości 
swą kompromisową zgodę” (Tischner 1982: 481). 
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To, co napisał filozof, wydaje się słuszne także dwie dekady później, w innej 
rzeczywistości polityczno-kulturowej.  

Szczególnie istotne „myślenie według wartości” może okazać się w odnie-
sieniu do instytucji kultury, także muzeów. Wiąże się to z ważną rolą tych ostat-
nich, jako placówek kulturotwórczych. „Chodzi o to, aby muzeum znalazło swe 
miejsce w dynamicznie rozwijającym się świecie i stało się nie tylko swego 
rodzaju ‘magazynem’ kultury, ale prężnym ośrodkiem kulturotwórczym, będą-
cym ważnym elementem rozwoju kulturalnego naszego regionu” (Chabros 
1972: 4) – żądał w poprzedniej epoce jeden z uczestników konferencji poświę-
conej muzeom w regionie Lubelszczyzny. Jeżeli rozumieć kulturę jako zjawi-
sko, którego opozycją jest świat natury, pozbawiony norm i wartości, to z pew-
nością muzea mają służyć jej budowaniu. O tym, jak istotna jest kulturotwórcza 
rola muzeów, świadczyć może fakt, że niekiedy bywa ona rozważana jako od-
rębne pole badawcze – obok badań nad muzeum jako instytucją społeczną 
i badań nad publicznością muzealną (Mikułowski-Pomorski 1973: 77). Spełnia-
nie takiej funkcji jest również zgodne z oczekiwaniami społecznymi wyrażany-
mi (i być może kształtowanymi) niejednokrotnie przez teoretyków muzealnic-
twa. Podkreślają oni, że muzeum musi być instytucją „pouczającą i podnoszącą 
poziom umysłowy i moralny” (Piłsudski 1913: 41), że muzeum ma „kształcić 
pamięć i umysł, wyrabiać pojęcia i uczucie” (Gumowski 1920b: 17). Oczekuje 
się, że zadanie muzeum polega na „wyrobieniu u widza określonej postawy 
wobec reliktów przeszłości i pewnych problemów” (Gluziński 1961: 109), by to 
jednak osiągnąć, musi samo „bronić się przed krótkowzrocznymi, emocjonal-
nymi poglądami” (Guzowska 1997: 64). Wyznaczenie jasnej hierarchii wartości 
w muzeum jest ważnym elementem budowania kultury organizacji.  

Można podawać w wątpliwość konieczność dostosowywania owych warto-
ści do tych, jakie obowiązują w otoczeniu społecznym. Należy jednak brać pod 
uwagę fakt, że może to zaważyć na sukcesie (nie tylko komercyjnym) muzeum 
i przez to na realizacji jego społecznych celów. Trudno bowiem wyobrazić so-
bie, by w społeczeństwie rządzącym się wedle ducha tolerancji i otwartości 
mogły mieć powodzenie działania muzealne, które dyskryminowałyby lub poni-
żały jednostki lub grupy. Można tu przypomnieć dyskusję, która rozgorzała 
w mediach po wydarzeniach w warszawskiej Zachęcie na przełomie 2000 i 2001 
roku. Przypomnijmy, że rozpoczęła ją niszczycielska akcja Daniela Olbrych-
skiego, który urażony umieszczeniem swojego wizerunku w mundurze niemiec-
kim na wystawie „Naziści”, wtargnął z szablą do Galerii i zniszczył swoje zdję-
cie – kadr z filmu. Kilka miesięcy później w Zachęcie została wystawiona insta-
lacja Catellana „Ojciec Święty”, przedstawiająca woskową figurę Papieża przy-
gniecioną przez meteoryt. W tym przypadku z kolei poseł Witold Tomczak 
uznał, że postponuje to godność papieską i usunął głaz z figury, niszcząc tym 
samym dzieło. W większości codziennych gazet i periodyków, a także w innych 
mediach, można było odnaleźć wypowiedzi reprezentujące przeciwstawne po-
glądy – od popierających „akcje” w Zachęcie do skrajnie im przeciwnych. Wy-
wołały one również dyskusję o kondycji sztuki, polityce kulturalnej, prawie 
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i ideologii, dyskusję, która była, być może, przede wszystkim znakiem oczeki-
wań społeczeństwa wobec muzeów.  

Z drugiej strony publiczność muzealna niekiedy wręcz oczekuje działań, któ-
re manifestowałyby lub wyrażały wartości sprzeczne z oficjalnie obowiązującą 
ideologią. Przykładem takiego działania może być wystawa „Matka Boska Czę-
stochowska w sztuce ludu polskiego”, przygotowana w okresie stanu wojennego 
przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie, która – jak podkreślano – „cieszyła 
się niebywałym zainteresowaniem” (K.W., E.P. 1991: 171). Być może w jed-
nym z najciemniejszych okresów naszej najnowszej historii publiczność poszu-
kiwała w muzealnych murach nadziei i umocnienia w wyznawanych warto-
ściach, tutaj – katolicyzmie utożsamianym z antykomunizmem. Pośrednim do-
wodem takiego odbioru może być recepcja innej, choć tematycznie bliskiej wy-
stawy z końca roku 1995, tym razem w nowej już rzeczywistości politycznej. 
W tymże samym Muzeum Etnograficznym została otwarta kolejna wystawa 
poświęcona kultowi maryjnemu, „Na 600-lecie biją dzwony – kult Matki Bo-
skiej Ludźmierskiej” (Zachorowska 1996: 147), która, choć bardzo starannie 
i interesująco przygotowana, nie uzyskała wysokich wyników frekwencyjnych. 
Możliwe, że stało się tak dlatego, iż polityczne manifestacje nie były już po-
trzebne, a wartości religijno-patriotyczne przestały być zakazanym owocem 
i przez to nie były już tak atrakcyjne? 

Przytoczone wyżej przykłady są na pograniczu jakości, które w Modelu 
Ashridge określa się mianem wartości i standardów zachowań. Wartości, które 
zostały zdefiniowane i przez personel muzealny przyjęte jako swoje, są swego 
rodzaju wyznaniem wiary organizacji. Mogłyby stać się ważne jedynie dla pra-
cowników danego muzeum, gdyby nie zostały przełożone na konkretne zacho-
wania w odniesieniu do całego otoczenia organizacji. Konsekwencją przyjęcia 
wypracowanego w misji systemu wartości powinno bowiem stać się uznanie 
przez zespół pracowniczy pewnych zachowań, jako standardowych i obowiązu-
jących. 

STANDARDY ZACHOWAŃ  

Istotnym i podstawowym wzorcem kształtowania zasad postępowania dla muze-
alników jest „Kodeks etyki zawodowej”, opracowany przez Międzynarodową 
Radę Muzeów (ICOM) w 1986 roku, na Zgromadzeniu Ogólnym ICOM w Bue-
nos Aires. Dla polskich czytelników stał się on powszechnie dostępny od 1992 
roku, dzięki publikacji w branżowym czasopiśmie „Zdarzenia Muzealne” tekstu 
Kodeksu w tłumaczeniu Stanisława Waltosia (ICOM 1992: 16–32), który równo-
cześnie opatrzył dokument komentarzem prawniczym (Waltoś 1992: 2–16).  

Jak podkreśla Waltoś, rozmaite kodeksy etyki zawodowej są „zbiorami reguł 
nie będących normami prawnymi”. Wynika to z faktu, że przeważnie nie są one 
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stanowione przez organy państwowe sprawujące kontrolę, a jedynie przez insty-
tucje społeczne lub samorządowe, jak np. walne zjazdy przedstawicieli, rady 
naczelne czy zgromadzenia delegatów. Jak podaje Waltoś, w jednym z projek-
tów (z 1992 roku) ustawy o muzeach proponowano, by wprowadzić – jako ob-
owiązujący – zapis o przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej ICOM, czego 
konsekwencją byłoby uznanie Kodeksu za zbiór norm obowiązujących z mocy 
prawa. W ostatecznie jednak obowiązującej Ustawie brak takiego zapisu, a zapis 
dotyczący etyki zawodowej ogranicza się do stwierdzeń o konieczności prze-
strzegania „ogólnie przyjętych norm etyki zawodowej” oraz o zakazie handlu, 
kolekcjonowania, wyceniania i wykonywania ekspertyz „mogących powodować 
konflikt interesów z zatrudniającym go muzeum” (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24, 
rozdz. 5, art. 34). 

W Kodeksie ICOM podkreśla się ponadto: 
„Normy etyki zawodowej nie obowiązują zatem w sensie prawnym. Ten, kto je naru-

sza, ponosi odpowiedzialność przede wszystkim przed własnym sumieniem. Naruszanie 
ich nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci poddawania winnego sankcjom karnym, 
cywilnym lub administracyjnym. Moc ich pochodzi z faktu uznania tychże za wiążące 
przez środowisko zawodowe” (Waltoś 1992: 3). 

Jednak za naruszenie norm etyki zawodowej grożą pewne sankcje, wśród któ-
rych Waltoś wymienia potępienie przez środowisko, postępowanie dyscyplinar-
ne czy rozwiązanie stosunku pracy (tamże). Należałoby tu również podkreślić, 
że naruszenie norm pociąga za sobą rozmaite konsekwencje nie tylko dotyczące 
pracownika i jego najbliższego otoczenia. Jak pisze Waltoś: 

„Naganność moralna (...) pracownika niszczy w oczach społeczeństwa wszystkie inne 
dodatnie rezultaty jego dotychczasowej działalności, osłabia, a nawet powoduje utratę je-
go prestiżu” (Waltoś 1992: 2). 

Chodzi tu jednak nie tylko o prestiż i dobre imię osób zatrudnionych w muzeum. 
Działania niezgodne z kodeksem norm etycznych niejednokrotnie naruszają 
dobre imię zarówno kierownictwa, jak i opinię o całej instytucji. Może to do-
prowadzić do utraty społecznego zaufania, a co za tym idzie – możliwości peł-
nego realizowania statutowych zamierzeń. 

Zespoły pracowników opracowujące misję swojego muzeum mogą i powin-
ny brać pod uwagę normy zawarte w Kodeksie. Określa on z jednej strony zasa-
dy etyczne obowiązujące muzeum jako instytucję, z drugiej zaś – powinności 
osób uprawiających zawód muzealnika. Muzea są instytucjami w służbie społe-
czeństwa i stąd płynie szczególna odpowiedzialność pracowników co do realiza-
cji standardów zachowań zgodnych z normami. W części omawiającej ogólne 
zasady „Sprawowania się zawodowego” wielekroć podkreśla się odpowiedzial-
ność muzealników wynikającą z faktu, że „muzea są obiektami publicznego 
zaufania, których wartość dla społeczeństwa pozostaje w bezpośredniej propor-
cji do jakości świadczonych usług” (ICOM 1992: 25–26). Podkreśla się także 
tutaj potrzebę wiedzy fachowej i zdolności intelektualnych pracowników mu-
zeum, równocześnie zaznaczając, że „nie starczają za wszystko, ale muszą po-
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zostawać pod wpływem wysokiej rangi reguł etycznych” (ICOM 1992: 26). 
Lojalność wobec kolegów traktuje się w Kodeksie jako ważną powinność zawo-
dową, wszelako „najwyższa lojalność wyraża się jednak w wierności podsta-
wowym zasadom etyki i zawodowi jako takiemu” (ICOM 1992: 26). Uważa się 
niekiedy, że dla muzealnika dobro eksponatu jest dobrem najwyższym i jego 
ochronie powinien podporządkować wszystkie swoje zachowania. Najdobitniej 
ujęła to anonimowa pracownica Zamku Królewskiego na Wawelu, wyznając, że 
„niosący cenną wazę muzealnik, który potyka się na schodach, najpierw stara 
się uratować wazę, a dopiero potem myśli o swoim zdrowiu” (Stocki 1996: 86).  

Jeżeli przyjąć, że określając standardy zachowania, należy również wskazać 
„schematy zachowań wspierające szczególne kompetencje firmy oraz jej system 
wartości” (Koch 1997: 147), to na pewno przedstawione podejście do eksponatu 
jest właściwe. Zbiory są wszak tym, co określa szczególne kompetencje każdego 
muzeum, i są najbardziej podstawowym, niezmiennym jego zasobem. Jednak 
nie należy przy tym zapominać o innym „zasobie muzealnym” – o ludziach. 
O potrzebie etycznego postępowania personelu pisze Stephen E. Weil: „Personel 
jest muzealnym zasobem, nie celem istnienia. Zdemoralizowany personel może 
utrudnić lub uniemożliwić skuteczne dążenie muzeum do osiągnięcia jego ce-
lów” (Weil 2000: 285). Także Kodeks ICOM podkreśla potrzebę dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem zawodowym oraz uwypukla szczególne znaczenie 
szkoleń pracowników dla rozwoju zawodu. We wspomnianym Kodeksie wielo-
krotnie podkreśla się również wagę uprzejmego zachowania zarówno pracowni-
ków wobec siebie, jak i wobec osób z zewnątrz (ICOM 1992: 30–31).  

Wartości i standardy zachowań, wyznaczone w ramach ustalania misji mu-
zeum, mogą okazać się powtarzalne i niemal identyczne dla większości muze-
ów. Podobnie jak Muzeum Narodowe w Krakowie, większość placówek muze-
alnych zapewne przyjęłaby jako wyznawane wartości: uczciwość, odpowie-
dzialność, kreatywność czy pracowitość, za standardy zachowań zaś uznałaby: 
kulturę osobistą, przestrzeganie norm etyki zawodowej czy solidarność i otwar-
tość (MNK 2000). Przywoływany wcześniej Langley postulował jednak 
uwzględnienie cechy wyjątkowości i wyrazistości w definiowaniu misji firmy. 
Możliwość sprostania tym wymaganiom w określaniu misji muzeum leży prze-
de wszystkim w formułowaniu celów i domen działalności.  

Warto na końcu tych wstępnych rozważań podkreślić, że tworzenie i opieka 
nad kolekcją pozostają wszak najważniejszym celem każdego muzeum. Zakreś-
lenie zawartości kolekcji – jak to zostało wcześniej powiedziane – jest więc dla 
muzeum kwestią najistotniejszą i najbardziej pierwotną. Chodzi tu o dokładne 
określenie, jakiego rodzaju artefakty, okazy natury lub dzieła, z jakiego terenu, 
okresu lub jakiego autorstwa, będą wchodziły w skład zbioru muzealnego. Ko-
lekcja stanowi jądro muzealnego istnienia – to właśnie ona determinuje wszyst-
kie inne działania. Należy zatem wskazać na konieczność właściwej opieki nad 
zbiorami, którą zapewnić może tylko personel o odpowiednim wykształceniu 
i kompetencjach. Dalej, sposób zorganizowania pracy muzealników i struktura 
organizacyjna są również częściowo określone przez rodzaj kolekcji (więcej 



 40 

o tym w rozdziale dotyczącym struktury muzeów etnograficznych). Zawartość 
kolekcji wpływa także na strukturę organizacyjnych stakeholders – stymuluje 
pewne kręgi społeczne do uczestnictwa w wydarzeniach muzealnych, wpływa 
także na dobór potencjalnych sponsorów i mecenasów. Ponadto, różne rodzaje 
zbiorów narzucają stosowanie różnych technologii konserwatorskich, warunków 
przechowywania, oświetlenia czy temperatury. W Polsce większość muzeów 
mieści się w budynkach adaptowanych, jednak nawet one przystosowywane są 
w taki sposób, by zapewnić kolekcjom najbardziej właściwe im warunki – inne 
dla dzieł sztuki czy pamiątek historycznych, inne dla okazów przyrody. Wresz-
cie rodzaj podejmowanej działalności, przyjmowane plany – zarówno strate-
giczne, jak i te bardziej szczegółowe – w dużej mierze zależą od tego, jaką ko-
lekcję muzeum posiada. Oczywiście organizowane są niekiedy wystawy z mate-
riałów powierzonych lub gości się rozmaite wystawy okolicznościowe, dyrekto-
rzy jednak na ogół starają się, by miały one związek ze zbiorami własnymi mu-
zeum. Słowa Mieczysława Tretera wydają się jak najbardziej aktualne, chociaż 
od ich wygłoszenia upłynęło niemal stulecie: 

„Treść i zakres jakiegokolwiek muzeum, razem wzięte, wyznaczają ściśle jego rodzaj 
i charakter; charakter zaś muzeum wykreśla wprost kierunek jego rozwoju, dyktuje zasa-
dy i prawidła, których trzymać się należy, jeśli muzeum ma odpowiadać swoim celom 
i zadaniom” (Treter 1917: 21). 

Określenie misji muzeum, a przede wszystkim zawartości jego kolekcji, jest 
warunkiem wstępnym i koniecznym do podjęcia dalszych kroków, zgodnych 
z nowoczesnym zarządzaniem. Dotyczy to wszystkich rodzajów muzeów, za-
równo wielodziałowych, jak i jednorodnych. W przypadku muzeów reprezentu-
jących jedną gałąź nauki – jak np. muzea archeologiczne lub etnograficzne – 
określenie zawartości wydawać by się mogło stosunkowo proste. O tym, że 
w przypadku muzeów etnograficznych sprawa bynajmniej nie jest jednoznacz-
na, mowa będzie w następnym rozdziale. 

 

do 20 tys. 2       

 



Rozdział  2 

ROZWÓJ KOLEKCJONERSTWA I MYŚLI ETNOGRAFICZNEJ 
W POLSCE 

Jak to już zostało stwierdzone, kluczowym zagadnieniem zarządzania jest okre-
ślenie misji instytucji. Misja stanowi fundament i ideową podbudowę działalno-
ści firmy, jej planów strategicznych i operacyjnych, niezależnie od tego, czy 
organizacja ma charakter komercyjny, czy jest to instytucja typu non-profit. 
Przy definiowaniu misji instytucji muzealnej najważniejsze jest określenie ro-
dzaju kolekcji, którą muzeum ma gromadzić i nad którą ma roztaczać opiekę. 
Jak stwierdziła Susan Pierce: „W pewnym szczególnym sensie nasze kolekcje są 
tym, czym jesteśmy my, i z tego pochodzą wszystkie inne nasze funkcje” (Pier-
ce 1991: 137). W opinii tej, poza wskazanym już prymarnym charakterem two-
rzenia i sprawowania opieki nad zbiorami wobec innych działań muzealnych, 
zawarta jest również teza o nieobiektywnym charakterze kolekcji muzealnych. 
Są one bardzo ściśle uzależnione od rozmaitych czynników zewnętrznych, które 
wpływając na kustoszy muzealnych i kolekcjonerów, wpływają także na zakres 
i rodzaj kolekcji. Można tu mówić o oddziaływaniu zmieniających się paradyg-
matów naukowych, mody czy też nawet niekiedy o naciskach politycznych, 
które kształtują motywacje tworzenia zbiorów i decydują o umieszczaniu w nich 
określonych przedmiotów lub dzieł sztuki. Wpływy te stanowią pewnego rodza-
ju zagrożenie manipulowaniem zbiorami muzealnymi i późniejszą nad nimi 
opieką. Zachowanie jednolitej, spójnej i konsekwentnej linii budowania kolekcji 
stanowi próbę osiągnięcia obiektywności; próba ta powinna być podejmowana 
w dążeniu do osiągnięcia prawdy. Wydaje się, że jest to kolejny argument na 
rzecz ustalenia misji instytucji muzealnej z zawartym w niej dokładnie określo-
nym zakresem kolekcji.  

Z drugiej strony wpływ mody czy też trendów obowiązujących w nauce na 
tworzenie kolekcji to bezsporny fakt, z którego należy zdawać sobie sprawę, 
i który należy brać pod uwagę przy definiowaniu misji instytucji. Wiąże się to 
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ze wspomnianym także wcześniej postulatem wierności historii instytucji, gło-
szonym przez autorów Fundamentals of Management: 

„Każda organizacja, wielka i mała, nastawiona na zysk lub ta non-profit, ma historię 
celów, osiągnięć, błędów i zasad postępowania. W formułowaniu misji należy wziąć pod 
uwagę najważniejsze cechy i wydarzenia przeszłości” (Donnelly, Gibson, Ivancevich 
1992: 174). 

Wynika z tego, że przy definiowaniu misji instytucji trzeba zdawać sobie sprawę 
z historii jej samej; ważne jest jednak uwzględnienie owych zewnętrznych 
wpływów i ich zmian, które okazały się istotne dla kształtowania jednostkowych 
dziejów organizacji. W trakcie pracy nad skonstruowaniem misji poszczegól-
nych muzeów etnograficznych należy więc wziąć pod uwagę historię kolekcjo-
nerstwa obiektów etnograficznych, którą cechowały zresztą odmienne motywa-
cje w Europie Zachodniej i w Polsce. Powinno się również rozważyć historię 
zainteresowań kulturami ludowymi, które są głównie reprezentowane w muze-
ach etnograficznych; trzeba tu także zadać pytanie o pojemność treściową ter-
minów lud i kultura ludowa, terminy te były bowiem kluczem do wyznaczenia 
zakresu kolekcji muzealnych. Należy wreszcie postawić pytanie o związki, które 
łączyły etnografię, jako dyscyplinę akademicką, z tą uprawianą w muzeach; 
historia wskazuje na niesamodzielność i służebny charakter tych ostatnich. Być 
może analiza owych związków pozwoli na rzeczową ocenę możliwości upra-
wiania nauki w muzeach etnograficznych. 

POCZĄTKI EUROPEJSKIEGO KOLEKCJONERSTWA 
ETHNOGRAPHICÓW 

Tradycje tworzenia kolekcji artefaktów, które dziś określilibyśmy jako etnogra-
ficzne, sięgają okresu odkryć geograficznych. Podróżujący na inne kontynenty 
przywozili obok bogactw naturalnych przedmioty, które wydawały im się 
w swojej inności interesujące. Zbierano zarówno okazy przyrodnicze, jak choć-
by „wszelkie rodzaje kamieni, muszli i rud, bardzo rzadkich, oraz inne podobne 
rzeczy” czy też „szczękę ryby niezwykłych rozmiarów z wieloma rzędami 
ostrych zębów”, ale także wyroby rąk ludzkich, jak na przykład „różne ubiory 
z piór papug i innych ptaków, sporządzone z wielką zręcznością, które pochodzą 
z Ameryki. Dalej znajdujemy zbroję japońską sporządzoną z czegoś w rodzaju 
werniksu i mającą szczególny kształt oraz tarczę z jedwabiu, która pochodzi, jak 
się zdaje, z tego samego kraju”. Niekiedy klasyfikacja posiadanych eksponatów 
nastręczała pewne trudności: „kamień składający się z wielu części, tak że nie 
można rozstrzygnąć, czy jest on tworem natury, czy dziełem sztuki” (Pomian 
1996a: 116). Powyższe przedmioty znajdowały się w zbiorach ojca de Moulinet 
w Paryżu, w XVII wieku, i były typowym wyposażeniem gabinetów osobliwo-
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ści, które od XVI wieku stały się bardzo popularnym zjawiskiem wśród różnych 
grup społecznych i których sieć obejmowała całą Europę. 

Krzysztof Pomian wyróżnia trzy główne nurty zainteresowań ówczesnych 
kolekcjonerów. Obok gromadzenia przedmiotów antycznych i dzieł sztuki no-
wożytnej, zauważa także zainteresowanie „wszelkiego rodzaju rzeczami egzo-
tycznymi”. Poprzez te ostatnie zbiory „wyraża się fascynacja odmiennymi kultu-
rami, związana z doniosłymi dla epoki sporami światopoglądowymi i z wielką 
rolą, jaką odgrywają w owych czasach relacje z podróży” (Pomian 1996a: 118). 
Przywoływany w poprzednim rozdziale Wojciech Gluziński, widząc w tym 
etapie kolekcjonowania rodzaj inwentaryzowania świata, podkreśla, że „inwen-
taryzowano nie tylko rzeczy stworzone przez naturę, ale również wytwory 
człowieka, narzędzia pracy, sprzęty, urządzenia etc” (Gluziński 1973: 14). 
Wspomniane problemy z klasyfikacją dotyczyły rozróżnienia natura – kultura; 
z tego powodu w kolekcjach, obok strusich jaj, umieszczano obrazy mistrzów 
Renesansu. Ponadto w zbiorach znajdowały się obiekty, które należały raczej do 
mitycznego porządku rzeczywistości i jako takie nie poddawały się prostej kla-
syfikacji. Typowe przykłady takich okazów wskazać można w skarbcu opactwa 
św. Dionizego w Paryżu. U progu XVIII wieku przechowywano tam: „kawałki 
drzewa Krzyża św., gwóźdź, którym Chrystus był doń przybity, włosy Matki 
Boskiej, kawałki pieluszek, w które owijała ona Chrystusa, ząb św. Pankracego, 
róg jednorożca, ‘dwa zęby konia morskiego zadziwiającej wielkości’, róg my-
śliwski Rolanda Szalonego” (Pomian 1996a: 119). Inwentaryzacja świata ogra-
niczała się wówczas jedynie do gromadzenia okazów – na klasyfikację i nauko-
wy opis było jeszcze za wcześnie. Zbiory porządkowano na przykład według 
kryterium: „dzieła Boga, produkty natury, wytwory działalności ludzkiej” (Po-
mian 1996b: 64), a przedmioty umieszczane w gabinetach osobliwości stawały 
się – jak chce Pomian – „mikrokosmosem”, „pomniejszeniem wszechświata”. 
Opisując dzieła malarskie z XVII wieku, przedstawiające wnętrza gabinetów 
osobliwości, autor ów podkreśla, że malowano je z dokładnością umożliwiającą 
rozpoznanie przedstawionych przedmiotów i obrazów. Można było wówczas 
stwierdzić, że: „Gabinet przedstawiony na obrazie jest więc całym wszechświa-
tem, który da się objąć jednym spojrzeniem, wszechświatem sprowadzonym, by 
tak rzec, do wymiarów oka” (Pomian 1996: 67).  

Owo pomniejszanie wszechświata do wymiarów oka czy też do wymiarów 
ludzkiego umysłu odbywało się poprzez tworzenie kolekcji okazów z różnych 
porządków rzeczywistości. Niezwykłe przedmioty, pochodzące z krajów zamor-
skich, w owych czasach „są zbierane nie z powodu ich wartości użytkowej, ale 
ze względu na ich znaczenie, reprezentują bowiem sferę niewidzialną: egzo-
tyczne kraje, inne społeczeństwa, dziwne klimaty” (Pomian 1996: 52). Umiesz-
czając w kolekcjach przedmioty egzotyczne, dawni kolekcjonerzy dokonywali 
niejako oswojenia tej rzeczywistości, którą uważali za obcą. Pomimo to, iż sami 
owi zbieracze lub odwiedzający niejednokrotnie nie rozumieli istoty i sensu 
obiektów, jak chociażby w przypadku owego kamienia z kolekcji ojca de Mou-
linet, stawały się one z czasem czymś coraz bardziej zwyczajnym, swojskim.  
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Kolekcje rzeczy egzotycznych z gabinetów osobliwości, tak powszechnych 
jeszcze w XVIII wieku, były niejako wstępem do niesłychanego rozwoju tego 
rodzaju zbiorów w następnym stuleciu. Wiązało się to – z jednej strony – z roz-
kwitem myśli ewolucjonistycznej w ówczesnych naukach społecznych, z drugiej 
zaś – z rozwojem kolonializmu. Jednym z podstawowych elementów obowiązu-
jącej wówczas myśli ewolucjonistycznej była koncepcja „naszych żyjących 
przodków”, w myśl której tzw. ludy „prymitywne” traktowano jako reprezentan-
tów wczesnych etapów kultury. Badanie ludów niepiśmiennych miało natomiast 
dawać podstawę do rekonstrukcji minionych okresów kultury zachodniej, pod-
legającej stałemu postępowi i znajdującej się na szczycie drabiny ewolucyjnej. 
Na tej podstawie rozwinęła się teoria przeżytków, czyli archaicznych zjawisk 
kulturowych trwających w świecie współczesnym. To one miały być dowodami 
na rozwój kultury, który choć przebiega nierównomiernie, ma jednak charakter 
linearny i ciągły. Gromadzenie informacji o przeżytkach miało umożliwić re-
konstrukcję, a tym samym poznanie dawnych form kultury. Poszukiwano tu 
dowodów na wyższość kultury zachodniej i argumentów o konieczności cywili-
zowania ludów „barbarzyńskich”. W badaniach stosowano metodę porównaw-
czą, niejednokrotnie pozbawiając fakty kulturowe ich naturalnego kontekstu. 
Materiału do badań dostarczały obszary kolonizowane, skąd przywożono na 
Stary Kontynent nieprzebrane niemal kolekcje eksponatów egzotycznych, które 
opisywano i wystawiano zgodnie z zasadami wspomnianej teorii ewolucji kultu-
rowej. Zbiory egzotyczne gromadzono w muzealnych kolosach, jak Museum of 
Mankind w Londynie czy Musée de l’Homme w Paryżu, ale także 
w mniejszych, prowincjonalnych muzeach, często w ośrodkach uniwersyte-
ckich, gdzie miały stanowić laboratorium do badań dla pracowników nauki, jak 
w Fitzwilliam Museum w Cambridge, czy w konkurującym z nim Ashmolean 
Museum w Oksfordzie.  

Odejście od teorii ewolucyjnej w antropologii nie doprowadziło do porzuce-
nia idei tworzenia i utrzymywania zbiorów egzotycznych w muzeach europej-
skich. Jak pisze Zdzisław Żygulski, liczne kraje, przede wszystkim afrykańskie, 
których dziedzictwo kulturowe zostało poważnie uszczuplone w wyniku działań 
kolekcjonerskich w XIX wieku, w XX wieku, wieku zmierzchu kolonializmu, 
zaczęły występować z roszczeniami rewindykacyjnymi. Niemniej, „w Europie 
istnieją nadal i rozwijają się muzea etnograficzne poświęcone wybranym krajom 
i regionom obcych kontynentów” (Żygulski 1982: 104). W XX wieku nie traktu-
je się już ludów żyjących poza Europą jako „żyjących przodków”; muzea po-
przez swoje działania starają się udowodnić jedność rodzaju ludzkiego. Można 
tu wskazać wielką interaktywną, antropologiczną wystawę otwartą w Musée de 
l’Homme w latach dziewięćdziesiątych o nieco prowokującym tytule Toutes les 
races, toutes les différences, która ukazywała identyczność cech fizycznych u 
ludzi różnych kolorów skóry. Niektóre z muzeów pozostają w niezmienionym 
kształcie, jak choćby Fitzwilliam Museum, które prezentuje okazy egzotyczne 
w jednej, wielopoziomowej okrągłej sali, stanowiącej także swoisty mikroko-
smos, jak ten wspomniany przez Pomiana w gabinetach prywatnych kolekcjone-
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rów. Muzea takie są reliktem myśli muzealnej XIX wieku i jako całość mogą 
i powinny być traktowane jak swego rodzaju obiekty muzealne.  

ZBIORY EGZOTYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH 

Myśl ewolucjonistyczna, która odegrała ważną rolę w powstaniu i rozwoju mu-
zealnictwa etnograficznego w Europie, miała wpływ także na kształtowanie 
zbiorów na ziemiach polskich. Pierwsze muzeum gromadzące zbiory etnogra-
ficzne powstało w Warszawie w 1888 roku, z inicjatywy grupy ludoznawców 
skupionych wokół Jana Karłowicza, który był wyznawcą ewolucjonizmu i pro-
pagował ten kierunek na łamach polskich czasopism ludoznawczych. Od same-
go początku twórcy warszawskiego muzeum nastawili się na gromadzenie prze-
de wszystkim, choć nie wyłącznie, zbiorów egzotycznych. Zbiory muzeum po-
wstawały na podstawie planowych działań: zamówienia na tworzenie kolekcji 
kierowano do podróżników, a także przejmowano zbiory przywożone przez 
zesłańców i emigrantów (por. Bujak 1975: 38–43). Po odrodzeniu państwa tę 
linię rozwojową kontynuowano w okresie międzywojennym i w 1939 roku zbio-
ry egzotyczne stanowiły większość kolekcji. We wrześniu 1939 gmach przy 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w którym mieściły się zbiory, uległ 
w wyniku bombardowania całkowitemu zniszczeniu (Skrzyńska 1997: 7–8). Po 
wojnie muzeum zostało reaktywowane w 1946 roku i rozpoczęło odbudowywa-
nie kolekcji. Początkowo „działalność koncentrowała się głównie wokół pro-
blematyki polskiej kultury ludowej, następne lata przyniosły poszerzenie kręgu 
zainteresowań naukowych o zagadnienia kultur pozaeuropejskich” (Skrzyńska 
1997: 8). W efekcie tego powstała kolekcja pozaeuropejska, którą oceniono jako 
największą w Polsce (Czuchnowska 1981: 153). W powojennej historii Pań-
stwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie da się zaobserwować charak-
terystyczne dla całego polskiego muzealnictwa etnograficznego nastawienie na 
zbieranie obiektów kultury ludowej Polski. Według ostatnich danych, można 
mówić o ponaddwukrotnej przewadze ilości eksponatów polskich i europejskich 
wobec kolekcji egzotycznej (Filipowicz-Mróz 1997: 34).  

Przedstawione tu pokrótce Muzeum warszawskie, które w swym zaraniu 
najpełniej realizowało myśl ewolucjonistyczną, a także w okresie całej swej 
działalności posiadało największą kolekcję zbiorów pozaeuropejskich, nie jest 
wszakże w pełni reprezentatywne dla całego muzealnictwa polskiego. Więk-
szość powstających od początku XX wieku muzeów etnograficznych skupiało 
się przede wszystkim na gromadzeniu zabytków polskiej kultury ludowej. Na-
tomiast o zainteresowaniach kulturami pozapolskimi Anna Kutrzebianka pisała, 
że „wyrastają one do pewnego stopnia z przymusowego związania z miejscem 
pracy czy zesłania i mają charakter przypadkowy” (Kutrzebianka 1948: 26). 
Twórcy polskich kolekcji muzealnych zdawali sobie sprawę z konieczności 
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otoczenia opieką zbiorów, które bywały przekazywane do muzeów, podobnie 
jak do Muzeum warszawskiego, przez powracających do kraju emigrantów 
politycznych, zesłańców czy też marynarzy lub naukowców i inżynierów pozo-
stających w obcej służbie (por. Grabski, Dolińska 2001). Seweryn Udziela, za-
łożyciel Muzeum Etnograficznego w Krakowie, uważał zresztą, że opieka nad 
zbiorami obiektów kultur pierwotnych ma mieć tylko charakter czasowy i jej 
celem jest „dać podstawę do utworzenia kiedyś osobnego muzeum egzotyczne-
go” (Udziela 1926: 197). Summa summarum, niemal wszystkie większe muzea 
etnograficzne posiadają zbiory pozapolskie; tego typu kolekcje znajdują się 
również w niektórych mniejszych muzeach regionalnych (Sołtysiak, Wierzbicka 
1997). 

Zbiory egzotyczne gromadzili również misjonarze. Tradycje kolekcji misjo-
narskich i prezentowania ich polskiej publiczności sięgają roku 1922, kiedy to 
dzięki inicjatywie o. Emila Drobnego zostało w Rybniku otwarte pierwsze mu-
zeum misyjne księży werbistów (Czuchnowska 1981: 156). Według oficjalnych 
danych, w Polsce czynnych jest obecnie pięć muzeów, które posiadają zbiory 
gromadzone przez misjonarzy: największe w Pieniężnie oraz w Krakowie, Kro-
śnie, Świętym Krzyżu oraz Tuchowie (Sołtysiak, Wierzbicka 1997). 

W 1997 roku, staraniem Ośrodka Dokumentacji Zabytków Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, wydano informator Muzea w Polsce (Sołtysiak, Wierzbicka 
1997). Został on przez Autorki opracowany na podstawie rozesłanych przez 
ministerstwo ankiet, na które odpowiadali pracownicy muzeów. Według tego 
opracowania, 217 muzeów w Polsce deklaruje zbiory, które można zdefiniować 
jako etnograficzne. W liczbie tej znajduje się zaledwie siedemnaście placówek 
posiadających zbiory egzotyczne. Nieliczne z nich, jak muzea misyjne czy też 
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, posiadają wyłącznie kolekcje ekspona-
tów z terenów pozaeuropejskich; dla większości jednak opieka nad zbiorami 
egzotycznymi jest tylko fragmentem ich działalności. Wydaje się więc, że 
w rozważaniach nad konstruowaniem misji muzeów etnograficznych w Polsce 
kolekcjonerstwo „rzeczy egzotycznych”, choć tworzy ono podstawy muzealnic-
twa etnograficznego na świecie, w muzealnictwie polskim należy traktować jako 
marginalne. Sięga ono natomiast korzeniami drugiego nurtu widocznego 
w muzeach europejskich.  

MUZEALNE ZAINTERESOWANIA KULTURĄ LUDOWĄ W EUROPIE… 

Tym drugim polem zainteresowań kolekcjonerów i muzealników stała się 
w XIX wieku kultura ludowa, rozumiana początkowo wyłącznie jako kultura 
chłopska. Z czasem zakres pojęcia kultury ludowej rozszerzył się na inne grupy 
tzw. kultury „niższej”, to jest poza mieszkańcami wsi objęto nim także plebs 
miejski, rzemieślników czy robotników. Początkowo jednak w kręgu zaintere-
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sowań etnografów-muzealników pozostawali wyłącznie mieszkańcy wsi, któ-
rych bogatą kulturę odkryto w okresie Romantyzmu. Wiązało się to – jak pod-
kreśla Makulski – z „rozkwitem świadomości narodowej w Europie” oraz „po-
szukiwaniami źródeł kultury narodowej w kulturze ludowej” (Makulski 1973: 179).  

Rozwój tych zainteresowań przebiegał niejednolicie w różnych krajach Eu-
ropy, różne też były motywacje badania kultury chłopskiej, którą niekiedy stara-
no się wykorzystać do rozmaitych celów – politycznych czy gospodarczych 
(por. Cocchiara 1971). Znalazło to swoje odbicie w przyczynach zakładania 
muzeów zajmujących się kulturą ludową i ich stosunku do tej kultury. Jak 
twierdzi Jonathan Bell, omawiając powstawanie muzeów etnograficznych: 
„Najwcześniejsze muzea były wyraźnie ukierunkowane raczej na teraźniejszość 
i przyszłość, niż na przeszłość” (Bell 1996: 33). Fakt ten tłumaczony jest przez 
autora tym, że stowarzyszenia rolnicze w Wielkiej Brytanii i Irlandii były zain-
teresowane przede wszystkim edukacją farmerów. Dzięki organizowanym przez 
stowarzyszenia rozmaitym działaniom, także wystawom, mieli oni poznać roz-
wój technologii produkcji rolnej. Zainteresowanie przeszłością rodzimej wsi 
przyszło nieco później; Bell datuje je na koniec XIX wieku, chociaż – jak twier-
dzi – w samej Wielkiej Brytanii nie doprowadziło to do powstania specjali-
stycznych muzeów. Głównym centrum tego typu zainteresowań była Skandy-
nawia; ukoronowaniem tych zainteresowań było ufundowanie w 1891 roku 
przez Artura Hazeliusa słynnego Muzeum Skansen (Bell 1996: 33). Motywacje 
do badania chłopskiej kultury wypływały w tamtym regionie jednak z innych, 
niż w Anglii, pobudek. Jak podkreśla Martine Segalen, dużą rolę odegrało tu 
poszukiwanie narodowej tożsamości, którego źródłem na przykład w przypadku 
Norwegii był fakt pozostawania tego kraju w unii z Danią aż do 1905 roku. 
„Liczne są zatem związki pomiędzy pragnieniem suwerenności narodowej 
i momentem jej osiągnięcia a powstawaniem kolekcji etnograficznych” (Segalen 
2001: 77). Z kolei badania kultury chłopskiej we Francji, które rozpoczęły się na 
początku XIX stulecia, spowodowane zostały gwałtownym zanikaniem tej kul-
tury w związku z rozwojem przemysłu i miast (Segalen 2001: 77–78). Badania 
te doprowadziły do tego, że w drugiej połowie XIX wieku Francja stała się ko-
lebką myśli regionalistycznej, streszczającej się w formule „sprawy gminy nale-
żą do gminy, sprawy prowincji do prowincji, sprawy zaś państwa do państwa” 
(Bujak 1971: 91). Oprócz regionalizmu politycznego i gospodarczego rozwinął 
się tam także „regionalizm intelektualny”, który dążąc do zachowania odrębno-
ści prowincji, propagował ochronę zabytków. W czasie największego rozkwitu 
ideologii regionalistycznej, w latach dwudziestych XX wieku, w całej Europie 
powstało wiele prowincjonalnych muzeów, archiwów i bibliotek. Działo się tak, 
ponieważ – jak podkreśla historyk muzealnictwa – „podstawowym dążeniem 
regionalizmu było gromadzenie materiałów ludoznawczych i etnograficznych, 
badanie i pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów oraz języka miejscowego, 
a także wszystkich tych cech kulturowych, które w jakikolwiek bądź sposób 
świadczyły o odrębności danego regionu” (Bujak 1971: 92). Najbujniejszy roz-
wój muzealnictwa regionalnego, z bogatymi kolekcjami etnograficznymi, nastą-
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pił na ziemiach niemieckich, które jeszcze w końcu XIX wieku stanowiły kon-
glomerat 1800 suwerennych terytoriów, tworzących odmienne ogniska kultury 
(Bujak 1971: 93).  

…NA ZIEMIACH POLSKICH OKRESU ZABORÓW… 

Regionalizm odegrał także znaczną rolę w powstaniu całej sieci muzeów 
w Polsce, w których obok obiektów dotyczących archeologii, historii i przyrody 
regionu, z reguły znajdowały się zbiory sztuki i kultury ludowej. Jednak korze-
nie kolekcjonerstwa etnograficznego na ziemiach polskich sięgają głębiej – 
należy je datować na początek XIX wieku. Trzeba jednak przyznać, że kolek-
cjonerstwo z pierwszej połowy XIX wieku nie miało jeszcze charakteru muzeal-
nego. W polu zainteresowań ludoznawców-amatorów pozostawał przede 
wszystkim folklor słowny, zaś akcje zbierackie miały na celu poznanie tradycji 
narodowej tkwiącej w rodzimej kulturze ludowej. W tym okresie materialny 
wymiar kultury nie był postrzegany jeszcze jako istotne pole zainteresowań 
kolekcjonerów i ludoznawców. Jak podaje Posern-Zieliński, w wydawanym od 
1857 roku monumentalnym dziele Oskara Kolberga Lud. Jego zwyczaje, sposób 
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, muzyka i tańce zale-
dwie 10–12% treści poświęcono materialnej stronie życia (Posern-Zieliński 
1973: 78). 

Dokumentacja kultury ludowej prowadzona była według programu i metod 
pozyskiwania danych opracowanych przez Hugona Kołłątaja i opublikowanych 
w napisanym w 1802 roku liście do wydawcy – Jana Maja (Posern-Zieliński 
1973: 45–46). Praca dokumentacyjna polegała przede wszystkim na zapisywa-
niu w terenie tekstów pieśni czy przysłów, wydawaniu ich w postaci zbiorów, 
niekiedy na tworzeniu literatury pięknej na motywach ludowych, a także na 
spisywaniu i druku relacji z podróży po różnych regionach kraju. W dziełach 
tych znajdowały się opisy wierzeń, obyczajów, strojów, natomiast najwięcej 
miejsca poświęcano omówieniom tzw. „charakteru ludności” (Kutrzebianka 
1948: 9–10). Często zresztą opisy te powielano, niektóre rozdziały przepisywa-
no niemal w całości, „mnożyły się falsyfikaty, przeróbki, imitacje” (Libera 
1995: 140). Słowem, akcja „zbierania rzeczy ludowych” w pierwszej połowie 
XIX wieku była podporządkowana tworzeniu pewnego rodzaju mitu, który gło-
sił starożytność kultury ludowej, możliwość odnalezienia w niej rzekomo praw-
dziwych treści narodowych, które miały chronić przed zaborczym wynarodo-
wieniem. Jak pisze Posern-Zieliński, okres rozwiniętego zbieractwa rzeczy lu-
dowych zaowocował pojawieniem się „pojęcia ‘lud’ jako konkretnej jednostki 
badawczej studiów etnograficznych” i – jak dalej podkreśla – „‘tradycyjny’ 
przedmiot etnografii polskiej, w zasadzie ograniczony do kultury warstwy 
chłopskiej, utrwalił się w świadomości kilku pokoleń badaczy nie na zasadzie 
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głębszej refleksji teoretycznej i metodologicznej, ale w oparciu o system wypra-
cowanych w XIX w. wzorów zainteresowań badawczych” (Posern-Zieliński 
1973: 71–72). Z jednej więc strony okres początku zainteresowań kulturą ludo-
wą zaowocował na czas dłuższy określeniem zakresu pola badawczego, z dru-
giej jednak, co wykazuje Zbigniew Libera, powstające wówczas „opisy należy 
czytać jako wyraz skonwencjonalizowanego ‘miejskiego gadania’ na temat 
chłopa, a nie po to, ażeby dowiedzieć się, jakim ten chłop był naprawdę” (Libera 
1995: 137). Aleksander Posern-Zieliński widzi w początkowej fazie tworzenia 
zrębów polskiej etnografii okres, w którym „mamy do czynienia raczej z ‘wie-
dzą o kulturze ludowej’, niźli z ‘nauką o kulturze’” (Posern-Zieliński 1973: 67). 
Wiedza ta miała zresztą dość wybiórczy charakter, zwłaszcza że badania prowa-
dzono wedle wcześniej poczynionych założeń – dokumentowany był tylko ma-
teriał będący potwierdzeniem uprzednich tez (Węglarz 1994: 90). W tym czasie 
nie ma jeszcze miejsca na tworzenie kolekcji materialnych obiektów kultury 
ludowej – muzea publiczne na ziemiach polskich jeszcze nie istniały, zaś zbiory 
prywatne również powstały dopiero w ostatniej ćwierci XIX wieku (Kutrzeba-
-Pojnarowa 1980: 20–21). Niemniej, o pierwszej połowie XIX wieku można 
mówić jako o okresie, w którym powstawały podwaliny muzealnictwa etnogra-
ficznego na ziemiach polskich. Twórcy okresu romantyzmu wprowadzali wiele 
ludowych wątków do swych dzieł, korzystając z autentycznych źródeł, stwarzali 
swoisty klimat, w którym następowało powszechne zainteresowanie kulturą 
ludową w rozmaitych jej przejawach.  

Największe zainteresowanie kulturą ludową miało miejsce w okresie pol-
skiego pozytywizmu, szczególnie po powstaniu styczniowym. Jak podkreśla 
Józef Burszta, pozytywiści w stosunku do warstwy chłopskiej głosili „pracę 
u podstaw”, która miała na celu zwalczanie zacofania – zarówno gospodarczego, 
jak i umysłowego. Nadal jednak następowała swoista mityzacja chłopa, utrwa-
lano „pożądany wzór idealny chłopa, który należało urzeczywistniać, a na który 
składały się takie cechy osobowości, jak: pracowitość, skromność, skrzętność, 
zapobiegliwość, pobożność, uległość zwierzchności, godzenie się z wolą Bożą 
itd. Chłop, choć uwolniony z pańszczyzny, miał być nadal poddany opiece pa-
triarchalnej pana, miał być jego posłusznym podopiecznym. Stąd też w progra-
mach pozytywistycznych chłopi mieli być nadal izolowani od przemysłu i życia 
miejskiego” (Burszta 1974: 270). Przez cały ten okres inteligencja polska, zaj-
mująca się pracą pozytywistyczną, nie traciła z oczu ideałów narodowych, 
a „jednym z argumentów świadczących o polskości podbitego narodu była jego 
kultura ludowa, jej specyficzna odmienność od kultur sąsiednich” (Bujak 1980: 30). 
Z tych powodów działania podejmowane przez pozytywistycznych społeczni-
ków podporządkowane były zachowaniu kultury ludowej w stanie, który pod-
kreślałby jej odmienność.  

Z jednej więc strony kontynuowano akcje zbierackie; nadal aktualne pozo-
stawały też postulaty poznawania ludu. Miało to już jednak nieco bardziej nau-
kowy charakter, który badania nad kulturą ludową zyskały – między innymi – 
dzięki Oskarowi Kolbergowi. Po wydanym w 1857 roku zbiorze Pieśni Ludu 
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Polskiego przyszły następne jego prace, a w 1869 roku Kolberg przedstawił 
pełny program badawczy, który zakładał objęcie – przy pomocy terenowych 
współpracowników – badaniami różnych stron kraju i stworzenie ich „Obrazów 
etnograficznych” (Burszta 1985: 204–205). Ukształtowany został program ba-
dań i schemat opracowywania monografii etnograficznych. Równocześnie etno-
grafia powoli torowała sobie drogę do uniwersytetów i innych placówek badaw-
czych. Pierwszy jej wykład na ziemiach polskich głosił – w Krakowie, w ra-
mach kursu geografii – Wincenty Pol w latach 1849–1852. Zainicjował on studia 
nad zróżnicowaniem terytorialnym ludności polskiej w postaci opisu poszczegól-
nych jej grup, wraz ze wskazaniem ich rozsiedlenia (Bieńkowski 1999: 55). Win-
centy Pol również jako pierwszy podjął prace popularyzacyjne – w poemacie 
Pieśń o ziemi naszej przedstawił regionalizację etnograficzną kraju (Burszta 
1974: 99). W 1873 roku wyodrębniono, w ramach krakowskiej Akademii Umie-
jętności, sekcję etnologii, kierowaną aż do 1890 przez Oskara Kolberga (Posern-
Zieliński 1973: 83, Burszta 1974: 191). W tym okresie zaczęła również działal-
ność na ziemiach polskich początkowo nieliczna grupa teoretyków, którzy mieli 
gruntowne przygotowanie po studiach za granicą i próbowali przeszczepić nau-
kę etnografii na grunt polski. W ich gronie na szczególną uwagę zasługują: Lu-
dwik Krzywicki, Jan Karłowicz i Stanisław Ciszewski – wszyscy związani z 
ośrodkiem warszawskim; badaczom tym nauka polska może zawdzięczać przy-
bliżenie zachodnich trendów, przede wszystkim ewolucjonizmu (Posern-
Zieliński 1973: 70 i n.). 

Z drugiej strony zainteresowania kulturą ludową rozwijano w okresie pozy-
tywizmu z pobudek, które miały na celu „oddziaływanie na chłopów w imię 
postępu ekonomicznego, rozwoju umysłowego i ukształtowania poczucia naro-
dowego” (Burszta 1985: 214). Jednym ze sposobów podniesienia ekonomiczne-
go wsi polskiej miało być budzenie zainteresowania szerokich rzesz społeczeń-
stwa wytworami ludowymi, tzw. „przemysłem domowym” (Bujak 1975: 14). 
Wzorem krajów zachodnich, już w latach dwudziestych XIX wieku zaczęto na 
ziemiach polskich organizować wystawy, które miały charakter rolniczy i prze-
mysłowy. Ich celem było ukazywanie osiągnięć gospodarczych i pobudzanie 
rozwoju. Jak obliczył Jan Bujak, w okresie od połowy XIX wieku do wybuchu 
I wojny światowej na terenie trzech zaborów zorganizowano około 2000 wystaw 
(Bujak 1980: 30). Przedstawiano na nich różne dziedziny polskiej wytwórczo-
ści, także wiejskiego przemysłu domowego. Już na pierwszej tego typu wysta-
wie, w Warszawie w 1821 roku, wystawiono ludowe wyroby garncarskie i tkac-
kie (Bujak 1975: 16). Szczególny rozwój akcji wystawienniczej miał miejsce 
w Galicji, rząd austriacki popierał bowiem działalność gospodarczą, a nawet – 
jak podkreśla Jan Bujak – wspierał te akcje finansowo. Dzięki temu na Wysta-
wie Światowej w Paryżu w 1878 roku został urządzony polski dział etnograficz-
ny, który cieszył się dużym powodzeniem, a wyroby polskiego „przemysłu do-
mowego” wzbudziły zainteresowanie kupców z krajów anglosaskich (Bujak 
1975: 22–23). Na lwowskiej Wystawie Jubileuszowej w 1894 roku, oprócz 
drobniejszych przedmiotów ludowych, jak sprzęty i stroje, pokazane zostały 
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również autentyczne domy chłopskie przeniesione na teren wystawy. Zabiegi te 
były więc – jak twierdzi Posern-Zieliński – „pierwszymi w dziejach polskiego 
muzealnictwa etnograficznego poczynaniami nawiązującymi do idei skanse-
nów” (Posern-Zieliński 1973: 88), które były wszak stosunkowo niedawnym 
pomysłem także na gruncie europejskim; fundacja Hazeliusa liczyła wtedy do-
piero trzy lata! Trudno więc bez dokładniejszych badań wyrokować, czy rze-
czywiście twórcy Wystawy Jubileuszowej, z Wojciechem Dzieduszyckim jako 
prezesem honorowym, bezpośrednio nawiązywali do szwedzkich pomysłów. 
Istotne jest to, że pokaz lwowski nie był pierwszym przedsięwzięciem tego ro-
dzaju – wcześniej wystawiano pojedyncze chłopskie domy mieszkalne z Galicji 
w czasie wystaw w Wiedniu (1873) i Krakowie (1887). Niektórzy badacze, jak 
cytowani przez Bujaka A. Zaręba i A. Lindblom, wręcz odwracają kolejność, 
sugerując, że to pokaz budownictwa ludowego w Wiedniu nasunął Hazeliusowi 
pomysł zachowania domów chłopskich dla potomności (Bujak 1975: 21, Bry-
kowski 1981: 120). 

Chociaż nie pierwsza, jednak lwowska wystawa budownictwa drewnianego 
była największą z dotychczasowych na ziemiach polskich. Obejmowała trzy 
kompletnie wyposażone chałupy z rejonu Podhala, Kolbuszowej i Huculszczy-
zny oraz trzy dalsze, których proweniencja nie jest znana. Poza zabudowaniami 
chłopskimi na Wystawie Jubileuszowej znajdowały się i inne przedmioty kultu-
ry ludowej, zadaniem zaś ekspozycji było przedstawienie – jak zaznaczyli twór-
cy katalogu – „dokładnego obrazu kraju pod względem etnograficznym” (Bujak 
1975: 32). Licznym wystawcom przyświecały przy tym jak najbardziej patrio-
tyczne cele. Anna z Działyńskich Stanisławowa Potocka, która przygotowała na 
wystawę pokoik panny młodej, napisała w swoich pamiętnikach: „Celem urzą-
dzenia (...) na wystawie było pokazać, że można w kraju zrobić wszystko, że nie 
potrzeba naszego polskiego grosza wywozić zagranicę, że i najwykwintniejsze 
gusta można zaspokoić robiąc wyprawę w kraju” (Potocka 1927: 283–284). 
Spośród przedmiotów, które znalazły się na tej ekspozycji, większość była po-
chodzenia ludowego – znalazły się tam meble, tkaniny, hafty, koronki oraz 
rzeźba i ceramika. Część z nich zapewne wykonana została przez adeptów szkó-
łek rzeźby i haftu prowadzonych wcześniej przez Potockich w Rymanowie (Po-
tocka 1927: 203 i n.). Większość z olbrzymiej kolekcji, która znalazła się na 
wystawie we Lwowie, uległa niestety rozproszeniu – jedynie część zbiorów 
udało się umieścić na stałe w muzeach w Pradze i Hradcu Kralovem (Bujak 
1975: 33). Jak podkreśla Anna Kutrzeba-Pojnarowa, ruch wystawienniczy nie 
przyczynił się bezpośrednio do powstania jednego, wielkiego muzeum etnogra-
ficznego na ziemiach polskich, jak miało to miejsce w Pradze w 1895 roku (Ku-
trzeba-Pojnarowa 1980: 24). Okres ten zaowocował jednak powstaniem wielu 
instytucji społecznych, których zadaniem było – z jednej strony – poznawanie 
kultury ludowej, z drugiej zaś – oddziaływanie na tę kulturę poprzez akcje 
oświatowe i gospodarcze. Wspomnieć tu przy tym należy przede wszystkim 
o Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, którego komitet założycielski powstał 
we Lwowie w 1894 roku, w czasie trwania Wystawy Jubileuszowej oraz Zjazdu 



 52 

Literatów i Dziennikarzy Polskich (Jacher-Tyszkowa 1999: 65). Również istot-
ną rolę odegrały: Towarzystwo Szkoły Ludowej w Galicji, Towarzystwo Czy-
telni Ludowych w Zaborze Pruskim czy Towarzystwo Krajoznawcze na obsza-
rze Królestwa Kongresowego. Nie można także pominąć Towarzystwa Popiera-
nia Przemysłu Ludowego powstałego na przełomie wieków XIX i XX. Naj-
większy rozwój tych towarzystw nastąpił w okresie międzywojennym; niektóre 
z nich działają do dziś (PTL), inne znalazły kontynuatorów w instytucjach po-
wstałych po II wojnie światowej (CPLiA) (Bujak 1980: 31). 

Zwrócenie uwagi inteligencji na wartości artystyczne zawarte w wytworach 
„przemysłu domowego” zaowocowało tworzeniem pierwszych prywatnych 
kolekcji tych przedmiotów, które z czasem stały się zalążkami muzeów publicz-
nych posiadających zbiory etnograficzne. Wciąż tworzono nowe towarzystwa 
wspomagające powstające muzea. Przy zakładaniu kolekcji etnograficznych 
placówki muzealne, od samego początku swego istnienia, korzystały z pomocy 
społeczeństwa. Dlatego wszystkie muzea zakładane w końcu XIX i początku 
XX wieku albo były kierowane przez uczonych z wykształceniem uniwersytec-
kim w danej dziedzinie (np. Muzeum warszawskie przez Jana Karłowicza 
w 1888 roku), albo otrzymywały ich wsparcie (np. grupa uczonych, z Julianem 
Talko-Hryncewiczem na czele, związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
wsparła swym autorytetem inicjatywę utworzenia Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie). Równocześnie bowiem z rozwojem zainteresowań ludem wśród 
szerokich mas społeczeństwa, rozwijała się także myśl teoretyczna na temat 
kultury ludowej. Zaowocowało to powołaniem pierwszej w Polsce katedry etno-
grafii we Lwowie w roku 1910, którą początkowo prowadził Stanisław Ciszew-
ski, trzy lata później zaś przejął – jako katedrę antropologii i etnologii – Jan 
Czekanowski (Posern-Zieliński 1973: 87). Rozwój etnografii wspierały specjali-
styczne periodyki, niektóre wydawane już od lat siedemdziesiątych XIX wieku: 
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” (1876–1894), przekształcony 
w późniejszym okresie w „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etno-
graficzne” (1895–1925), oraz „Wisła” (1887–1905 i 1916–1917), a także organ 
Towarzystwa Ludoznawczego – „Lud” (1895 do dzisiaj) (Kutrzebianka 1948: 
17–19). 

Jak pisze Aleksander Posern-Zieliński: „Lata 1910–1914 – to cezura, oddzie-
lająca okres kształtowania się etnografii polskiej od epoki jej samodzielnego 
rozwoju w warunkach niepodległego państwa. Etnografia stała się dyscypliną 
akademicką i muzealniczą” (Posern-Zieliński 1973: 88). Trwające od początku 
wieku zainteresowanie kulturą ludową zaowocowało bowiem także stworzeniem 
licznych na ziemiach polskich instytucji muzealnych, podejmujących trud two-
rzenia kolekcji etnograficznych. Wspomniane już Muzeum w Warszawie po-
wstało jako pierwsze tego typu na ziemiach polskich, jednak już wcześniej mia-
ły miejsce działania, które można nazwać protomuzealnymi. Były to czasowe 
etnograficzne wystawy zorganizowane w Kołomyi w 1880 roku i Tarnopolu w 
roku 1887 (Posern-Zieliński 1973: 88). Szczególnie duża i udana była wystawa 
w Kołomyi, której celem było „przedstawienie kultury ludowej Pokucia na tle 
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historii i gospodarki regionu” (Bujak 1975: 24). Na trwającej zaledwie dwa 
tygodnie ekspozycji twórcy – pod naukowym kierownictwem Oskara Kolberga 
– zgromadzili 8–10 tysięcy eksponatów, obejmujących wszystkie grupy etniczne 
zamieszkujące ten region. Otwarcie uświetnił swoją obecnością cesarz Franci-
szek Józef I, który zresztą zakupił kilka okazów; szczególnie zainteresowała go 
ceramika kosowska, a także wyroby mosiężne i drewniane (Brykowski 1981: 119). 
Na cześć pobytu Cesarza na wystawie wybito nawet we Lwowie okolicznościo-
we medale. Pomimo jednak podniesienia prestiżu imprezy, a również dzięki 
promocji, którą zapewnił Najjaśniejszy Pan, wystawa przyniosła straty – docho-
dy były mniejsze niż pożyczki zaciągnięte na jej urządzenie. Z tego powodu nie 
można było zrealizować pierwszej myśli, która przyświecała organizatorom, 
czyli utworzenia muzeum na podstawie zgromadzonej kolekcji. Większość eks-
ponatów sprzedano, część złożyła się na ekwiwalent za zaciągnięte długi, jesz-
cze inny fragment kolekcji wzbogacił Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie 
(Bujak 1975: 25). Także i Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, 
w którego pomieszczeniach od 1896 roku znalazło zresztą lokalizację Muzeum 
Etnograficzne, podejmowało organizację wystaw, albowiem – jak pisał Treter – 
„nie posiadając odpowiednich zbiorów własnych, które wystawione w Muzeum 
mogłyby spełniać należycie istotne zadania tej instytucji, postarano się umiejęt-
nie o to, aby tenże sam cel osiągnąć za pomocą owych ‘krótko-trwałych muze-
ów’, za jakie uważać można systematycznie zorganizowane wystawy”. Ogółem 
w okresie 1876–1899 urządzono w Muzeum jedenaście różnych wystaw o tema-
tyce zbliżonej do rzemiosła i rolnictwa, niektóre z nich zaś powtarzano corocz-
nie (Treter 1918: 23–24). Powstanie Muzeum Etnograficznego w Krakowie 
także poprzedziła ekspozycja sztuki i strojów ludowych z kolekcji późniejszego 
założyciela Muzeum, Seweryna Udzieli, która pokazana została na wystawie 
Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” w 1902 roku (Pietraszek 1993: 67–68). 

Przeobrażenia społeczno-gospodarcze wsi w drugiej połowie XIX wieku 
sprawiły, że jej sytuacja kulturowa zmieniała się w szybkim tempie. Aleksander 
Posern-Zieliński twierdzi, że zmiany te sprawiały, iż „tzw. tradycyjna kultura 
chłopska (...) stawała się powoli zespołem reliktów i archaizmów” (Posern-
-Zieliński 1973: 90). Okres XIX wieku, kiedy w społeczeństwie polskim wy-
kształciło się zainteresowanie kulturą ludową, doprowadził również do stworze-
nia swego rodzaju mitu „dobrego chłopa” (o czym była już mowa wcześniej), 
który, by pozostać „dobrym”, musiał zachować także swą niezmienność. Jak 
zauważa Stanisław Węglarz: „Zrodziło to fenomen ‘ludoznawczej zmianofobii’, 
swoistej ‘histerii zmiany’ wśród ludoznawców. Dostrzegane przez siebie prze-
miany formy kultury ludu traktowali oni (niektórzy traktują nadal) jako – doko-
nujący się głównie pod wpływem wdzierania się na wieś wpływów miejskich 
i zagranicznych – proces spaczania, kaleczenia, psucia, a więc stopniowo, lecz 
nieubłaganie postępującej destrukcji ‘prawdziwej kultury ludowej’. Stąd stałe, 
z maniakalnym wprost uporem powtarzane przez kilkanaście już pokoleń ludo-
znawców-apologetów, nawoływanie do ocalenia przez szybką (...) rejestrację 
‘ginących zabytków kultury ludowej’” (Węglarz 1994: 95–96). Szczególną rolę 
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w ratowaniu tych zabytków przed zagładą pełnić miały powstające na przełomie 
wieków muzea. 

Największe z nich to Muzeum warszawskie, które – jak już wcześniej 
stwierdzono – gromadziło w tym okresie głównie kolekcję egzotyczną, oraz 
krakowskie Muzeum Etnograficzne, mozolnie tworzone od początku XX wieku 
przez swego założyciela, Seweryna Udzielę. Krakowskie Muzeum funkcjono-
wało początkowo jako oddział Muzeum Narodowego, od 1911 roku zaś jako 
samodzielna placówka, by – jak podkreślał jeden z jego orędowników – wypeł-
niać „święty obowiązek obywatelski” (Gawełek 1911: 14), poprzez „podtrzy-
manie ginących z dniem każdym zabytków pierwotnej kultury ludu” (Gawełek 
1913: 463). Wezwanie to było tym pilniejsze, że „tymczasem czas nagli, kultura 
ludowa ulega gwałtownemu a nieubłaganemu zalewowi przez najniższe stopnie 
kultury europejsko-amerykańskiej!” (MEK 1911: 6). Tempora non surgunt?  

Wezwania te były konsekwentnie powtarzane nie tylko przez twórców kra-
kowskiego Muzeum, ale i wcześniej – na terenie wszystkich polskich ziem. 
Anna Kutrzeba-Pojnarowa oblicza, że do I wojny światowej, oprócz Warszawy 
i Krakowa, powstało dziewiętnaście mniejszych samodzielnych muzeów two-
rzących kolekcje etnograficzne, zarówno w większych miastach (Poznań, Wil-
no), jak i w mniejszych ośrodkach (Wdzydze, Ostrołęka) (Kutrzeba-Pojnarowa 
1980: 25). Jan Bujak wykazuje natomiast istnienie ok. 50 muzeów wielodziało-
wych, które posiadały niekiedy całkiem spore zbiory etnograficzne (Bujak 1980: 34). 
Niezależnie od sporów, które mogłyby wyniknąć z powodu trudności 
z ostatecznym ustaleniem, które z muzeów należy zaliczyć do kategorii etnogra-
ficznych, które zaś nie zasługują na takie miano, pomimo braku jednoznacznie 
ustalonych kryteriów podziału, należy podkreślić, że podwaliny pod polskie 
muzealnictwo etnograficzne położone zostały w tym właśnie okresie. Można – 
za Mieczysławem Treterem – skonstatować: „Pomysły dawne Wincentego Pola, 
który marzył o utworzeniu zbiorów etnograficznych przy Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich we Lwowie, dr. Józefa Łepkowskiego, który dążył do tego 
samego w Krakowie, poczęły się z wolna urzeczywistniać” (Treter 1918: 19).  

…I W NIEPODLEGŁEJ RZECZPOSPOLITEJ 

Prawdziwy jednak rozkwit muzealnictwa etnograficznego (chociaż nie wyłącz-
nie) nastąpił w okresie międzywojennym. Pierwsze dziesięciolecie po odzyska-
niu niepodległości nie przyniosło rozwiązania palących problemów muzeów, 
przede wszystkim nie przyniosło spodziewanej opieki prawnej i finansowej 
państwa. Większość istniejących oraz nowo powstających muzeów regionalnych 
było organizowanych przez wspomniane już wyżej Towarzystwa: Czytelni Lu-
dowych i Szkoły Ludowej, a przede wszystkim w odrodzonej Rzeczpospolitej 
powstałe w 1906 roku w Warszawie – Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 
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(Antoniewicz 1933a: 3). Muzea te tworzono na podstawie istniejących wcześ-
niej zbiorów, których właścicielami były osoby prywatne lub organizacje spo-
łeczne, często również były one przez te organizacje utrzymywane; zdarzało się 
także, że byt muzeum zapewniały fundusze prywatne (Bujak 1980: 32–33). 
Omawiając działalność muzeów regionalnych, Jan Bujak zauważa, że „powsta-
wanie poszczególnych muzeów w różnych regionach kraju na ogół było przy-
padkowe i nie wynikało z żadnej celowej polityki muzealnej. (...) W latach 
dwudziestych muzeotwórcza działalność nadal prowadzona była w sposób nie-
kontrolowany. W następnym dziesięcioleciu doprowadziło to do sytuacji, 
w której szereg regionów było opracowywanych i eksplorowanych przez kilka 
muzeów jednocześnie, a całe połacie kraju nie posiadały żadnej lub najwyżej 
jedną placówkę” (Bujak 1974: 100–101).  

Cele powoływania regionalnych czy – jak je inaczej nazywano – krajoznaw-
czych muzeów pozostawały niemal niezmienne od czasu zaborów. Teoretyk 
muzealnictwa regionalnego w Polsce, Włodzimierz Antoniewicz, tak je ujmuje: 
„Dwa główne cele przyświecały wówczas tworzonym zbiorom PTK, mianowi-
cie chęć zgromadzenia i zachowania jak największej liczby okazów, świadczą-
cych o właściwościach przyrodniczych i kulturowych ziem Polski, tudzież prag-
nienie zorganizowania nieodzownych ośrodków polskiej pracy naukowej 
i oświatowej na prowincji, tak utrudnianej przez rząd zaborczy” (Antoniewicz 
1930: 280). W innym miejscu pisze o zadaniach muzeów regionalnych i podkreś-
la, że „ich treść, zamknięta konsekwentnie granicami regionu, na którym działa-
ją i który reprezentują, pozwala na zapoznanie się zwiedzających z temi właści-
wościami znanego sobie odcinka kraju, jakie w wielu wypadkach można jeszcze 
stwierdzić w terenie, obserwować w postaci żywej, bądź chronić od zaniku. 
Dotyczy to zarówno podłoża i środowiska przyrodniczego, jakoteż dziejów 
społeczności i kultury ludzkiej” (Antoniewicz 1933b: 3–4). Niestety, nie do 
końca udawało się w pełni realizować te zadania w okresie międzywojennym, a 
także i później odzywały się głosy świadczące o niedoskonałym wypełnianiu 
owych celów. W dużej pracy zbiorowej pt. Muzea regionalne, omawiającej 
dokładnie sposoby organizowania poszczególnych działów tych placówek, auto-
rzy wstępu podkreślali: 

„Muzea prowincjonalne powinny jak najprędzej stracić dotychczasowy charakter ru-
pieciarni, lub, co najwyżej – magazynów muzealnych, któremi są (z nielicznymi wyjąt-
kami) – a stać się natomiast żywemi i należycie przystosowanemi do otoczenia ośrodkami 
pracy naukowej, a zarazem ogniskami popularyzacji i propagandy nauki” (Cele 1928: 8).  

Jak podkreśla Jan Bujak, zbiory etnograficzne bardzo często stanowiły 
w muzeach regionalnych działy podstawowe, niekiedy nawet jedyne (Bujak 
1975: 95). Zainteresowania te wiązały się z ideologią regionalną, która jako 
jedno z zadań stawiała sobie wytyczenie regionów zamieszkiwanych przez po-
szczególne grupy etnograficzne. Najwięcej muzeów regionalnych powstało 
w latach trzydziestych, w okresie największego rozwoju myśli regionalistycznej 
w Polsce. W efekcie – jak podaje Bujak – w okresie międzywojennym około 2/3 
zbiorów etnograficznych w muzeach polskich znajdowało się właśnie w powsta-
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łych w tym okresie muzeach regionalnych (Bujak 1980: 34).W tym czasie zało-
żono również dwa duże muzea etnograficzne: Muzeum Etnograficzne Uniwer-
sytetu Stefana Batorego w Wilnie, powstałe w 1925 roku, oraz Miejskie Mu-
zeum Etnograficzne w Łodzi, wydzielone z Łódzkiego Muzeum Nauki i Sztuki 
w 1930 roku (Bujak 1975: 85). Szczególną uwagę należy zwrócić na Muzeum 
wileńskie, kierowane przez Cezarię Baudoin de Courteney Ehrenkreutz-
Jędrzeje-wiczową, która uważała, że zbiory powinny być podzielone na trzy 
części: laboratorium dostępne dla badaczy i studentów, magazyny otwarte dla 
badaczy i tzw. Muzeum Demonstracyjne, które „powinno być dostępne dla jak 
najszerszej publiczności”; miało ono przy tym stanowić „syntezę wyrosłą w 
wyniku etnograficznych dociekań nad strukturą wytworów kultury ‘tutejszej’ 
i ich wzajemnego stosunku, jako też stosunku elementów tej kultury do kultur 
pobliskich i dalszych terenów” (Baudoin de Courteney-Ehrenkreutz 1938: 88). 
Jan Bujak podkreśla nowatorski charakter Muzeum w Wilnie, szczególnie uwy-
puklając paralelność pomiędzy sposobem prowadzenia działalności w tym Mu-
zeum a koncepcją muzeum etnograficznego opracowaną i wprowadzoną pięć-
dziesiąt lat później przez George’a Henry’ego Rivière’a i Claudy’ego Lévi- 
-Straussa w Musée des Arts et Traditions Populaires w Paryżu, która wówczas – 
w 1975 roku – okreś-lona została jako „najnowocześniejsza z nowoczesnych” 
(Bujak 1980: 37–39). Na uwagę zasługuje fakt ścisłej współpracy Muzeum 
z Uniwersytetem – wszyscy pracownicy Muzeum byli równocześnie pracowni-
kami Zakładu Etnologii USB. Postulowane przez Moszyńskiego „wybijanie 
drzwi pomiędzy społeczeństwem a nauką” (Moszyński 1928: 120) było tu reali-
zowane w sposób bodaj idealny.  

Pomimo trudności organizacyjnych i finansowych, lata trzydzieste XX wieku 
były czasem bardzo prężnego rozwoju muzeów i myśli teoretycznej im poświę-
conej. Sytuację muzeów w Polsce można przedstawić, przytaczając wystąpienie 
Kazimierza M. Osińskiego na V Zjeździe Delegatów Związku Muzeów w Pol-
sce: 

„Sądziliśmy, że w wolnej Polsce rozwój kulturalny narodu będzie w całej pełni przez 
Rząd popierany, tymczasem zdobycie subwencji od Rządu, nawet na najkonieczniejsze 
potrzeby danego muzeum, napotyka na liczne trudności, a w ostateczności kierownicy 
muzeów rezygnują wprost z walki o subsydia. To samo można powiedzieć o Magistratach 
i Radach Powiatowych, od których trudno otrzymać należne dla kultury budżety, zaś 
o otrzymaniu odpowiedniego lokalu od danej gminy, wprost marzyć nie można” (Osiński 
1930: 44). 

Nie miejsce tu, by komentować i poszukiwać interpretacji dla poczucia swoiste-
go déjà vu, należy natomiast podkreślić, że muzealnictwo regionalne, a także 
etnograficzne – biorąc pod uwagę owe niesprzyjające okoliczności – rozwijało 
się w okresie międzywojennym zadziwiająco prężnie. Świadczy to zapewne 
o determinacji osób, które podejmowały wyzwania ratowania kultury ludowej, 
do którego niezmiennie nawoływano od początku poprzedniego stulecia.  

W okresie międzywojennym również rozwijała się myśl teoretyczna, a etno-
grafia – jako dyscyplina akademicka – coraz bardziej umacniała swą pozycję 
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w uniwersytetach polskich. W 1924 roku wprowadzono program obowiązkowy 
czteroletnich studiów magisterskich, realizowanych w coraz większej liczbie 
placówek naukowo-dydaktycznych. W ciągu kilkunastu lat od powołania 
w 1910 roku lwowskiej katedry etnografii powstało kilka kolejnych katedr etno-
grafii; w niektórych ośrodkach (Kraków, Lwów) funkcjonowały przez pewien 
czas nawet dwie katedry (Posern-Zieliński 1973: 104–105).  

Bujny rozwój różnych form uprawiania etnografii i muzealnictwa etnogra-
ficznego został przerwany przez II wojnę światową. Jak podkreśla Aleksander 
Posern-Zieliński, „najbardziej bezpośrednio odczuwalne straty poniosło muze-
alnictwo etnograficzne” – niektóre ze zbiorów zostały zniszczone na skutek 
działań wojennych, inne zostały zrabowane. Muzeum warszawskie doszczętnie 
spłonęło w 1939 roku, a także „przestały niemal istnieć zbiory etnograficzne 
w Poznaniu, Katowicach, Nowym Sączu, Pabianicach, Nowogrodzie nad Na-
rwią i wielu innych muzeów” (Posern-Zieliński 1973: 111). Pomimo braku wie-
lu inwentarzy zniszczonych w czasie wojny, Mieczysław Gładysz oblicza, że 
ogólnie utracono przypuszczalnie około 46 000 okazów etnograficznych, co 
stanowiło więcej niż 50% stanu posiadania z 1939 roku (Gładysz 1959: 109). 

PIERWSZE LATA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ  

Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej środowisko muzealne w Polsce 
przystąpiło do rekonstrukcji sieci muzeów. Już w 1946 roku odbył się XVII 
Zjazd Delegatów Związku Muzeów w Polsce, na którym Włodzimierz Anto-
niewicz wygłosił referat pt. „Typy i sieć muzeów w Polsce”, w którym – między 
innymi – postulował upaństwowienie muzeów. Przedstawił on równocześnie 
klasyfikację muzeów i zaproponował projekt stworzenia takiej ich sieci, która 
uwzględniałaby nowe warunki polityczne (Bujak 1974: 104–105). Jego propo-
zycje pozostały w sferze projektów, chociaż – jak twierdzi Jan Bujak – gdyby 
zostały zrealizowane, można by uniknąć wielu trudności, które wystąpiły szcze-
gólnie w muzealnictwie regionalnym w późniejszym okresie. Upaństwowienie 
muzeów nastąpiło 1 stycznia 1950 roku – w ten sposób po raz pierwszy w dzie-
jach polskiego muzealnictwa państwo roztoczyło formalną opiekę nad muzeal-
nictwem (Bujak 1975: 146). W 1947 roku, dzięki finansowej pomocy Minister-
stwa Kultury i Sztuki, wydano pracę zbiorową pt. Muzealnictwo, której redakcję 
rozpoczął przed wojną Stefan Komornicki, zaś po jego tragicznej śmierci podjął 
i dokończył Tadeusz Dobrowolski. Praca zawierała podstawową wiedzę doty-
czącą historii i rozwoju muzeów, różnych ich typów, sposobów organizowania 
i administrowania, konserwacji zbiorów oraz budynków muzealnych, a także 
technik wystawienniczych. Opracowana jako podręcznik przeznaczony dla pra-
cowników muzeów różnego typu, miała na celu zapewnienie, by „muzea 
wszystkich zakresów rozwijały się i były żywymi instytucjami, popularnymi 



 58 

i pożytecznymi dla całego społeczeństwa” (Kopera 1947: 13). W tym samym 
roku, na Ogólnopolskiej Konferencji Etnograficznej zorganizowanej przez Na-
czelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków, ustalono strategię rozwoju mu-
zealnictwa etnograficznego, przede wszystkim Muzeum Kultur Ludowych 
w Warszawie, które miało stać się centralnym muzeum polskim gromadzącym 
zbiory etnograficzne (Historia 1973: 22). 

Kilka pierwszych lat po zakończeniu wojny charakteryzowała dążność do 
odbudowania zniszczeń wojennych; dotyczyło to muzealnictwa na równi – jak 
wiadomo – z innymi dziedzinami życia. Niektóre muzea etnograficzne, jak 
choćby warszawskie, trzeba było odbudowywać od podstaw. Nieliczne ekspona-
ty uratowane spod gruzów zniszczonego w 1939 roku budynku zaginęły w ciągu 
wojny (Skrzyńska 1997: 8), jedynym zaś przedmiotem, który zapewniał ciągłość 
muzeum, była sukmana krakowska, oddana w depozyt przed wojną do Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie. Inne placówki, którym udało się uratować zbiory, 
dokonywały inwentaryzacji zasobów i rozpoczynały działalność kolekcjonerską. 
W tym okresie powoływano również nowe placówki muzealne – przeważnie o 
charakterze muzeów regionalnych (Frankowska 1973: 196). Od pierwszych 
miesięcy po wojnie prężnie działały reaktywowane towarzystwa. Szczególnie 
istotna jest tu działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które w 
momencie wybuchu wojny prowadziło kilkadziesiąt placówek muzealnych i 
którego Zarząd Główny już w maju 1946 opracował szereg wytycznych doty-
czących przyszłej działalności – także muzealnej – Towarzystwa (Szymański 
1990: 32). Pierwotnie postulowano organizowanie akcji muzealnej według wzo-
rów tradycyjnych, kilka lat później jednak – w 1949 roku – władze Towarzy-
stwa przystąpiły do ogólnopolskiej organizacji muzeów prowincjonalnych 
i przyjęły wytyczne działania od władz centralnych. Cele i zadania, z podkreśle-
niem przy tym politycznej misji muzeów w nowej rzeczywistości ustrojowej, 
zostały sformułowane następująco: 

„Regionalne muzea krajoznawcze mają być instytucjami oświatowo-wycho-
wawczymi, a przez wprowadzenie do muzeów nowej treści ideowej, odpowiadającej 
przemianom społeczno-gospodarczym Polski Ludowej, muzea krajoznawcze miały sze-
rzyć znajomość rodzimego kraju i upowszechniać dorobek kulturalny w oparciu o socjali-
styczne wychowanie wśród jak najszerszych mas społeczeństwa” (Szymański 1990: 33).  

Pierwszy okres powojenny charakteryzował się również rozpropagowaniem 
akcji kolekcjonerskiej – zbierania obiektów etnograficznych na niespotykaną 
dotychczas skalę. Jak podaje Mieczysław Gładysz, akcja ta spowodowała 
zwiększenie zbiorów etnograficznych o ponad 60 tysięcy eksponatów w ciągu 
paru lat, zaś już w roku 1957 osiągnęły liczbę 115 tysięcy przedmiotów rozpro-
szonych w 76 placówkach muzealnych (Gładysz 1959: 110), czyli przekroczyły 
stan sprzed wybuchu wojny.  

W latach pięćdziesiątych szczególny nacisk w pracy muzealnej kładziono na 
działalność oświatową, przede wszystkim poprzez urządzanie wystaw. Równo-
cześnie prowadzono poszukiwania i zdobywano liczne obiekty z zakresu kultury 
ludowej, która ulegała przeobrażeniom wraz ze zmianami warunków życia na 
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wsi (Frankowska 1973: 208–209). Nadal panowała swego rodzaju zmianofobia, 
o której pisał, w odniesieniu do wieku XIX, przywoływany już wcześniej Stani-
sław Węglarz. Jeszcze w pisanej około 1960 roku pracy Stanisław Lorenz postu-
lował program prac kolekcjonerskich, wynikający z okoliczności związanych z 
zanikaniem zabytków kultury ludowej i „coraz to szybszych zmian w warun-
kach bytu człowieka w związku z rozwojem oświaty, komunikacji, a zwłaszcza 
w związku ze zmianami w ustroju społecznym”. Podkreślał także: „Archeolo-
gowie, prowadząc badania wykopaliskowe, muszą naruszać stan, w którym 
znajdowały się zespoły zabytkowe, etnografowie muszą starać się utrwalić 
w pamięci to, co nieuchronnie ginie” (Lorentz 1999: 20). Wypowiedź ta jest 
reprezentatywna dla obowiązującego wówczas paradygmatu, wedle którego 
w kręgu zainteresowań etnografów i muzealników tej dyscypliny wiedzy pozo-
stawała tzw. tradycyjna kultura ludowa, zachowana w jej niezmiennym kształ-
cie. Równocześnie muzeom wyznaczana była ważna rola kulturotwórcza: „Jeśli 
naszą nową kulturę chcemy opierać na najbardziej cennych rodzimych warto-
ściach, jeśli chcemy, aby spełniały one swą rolę społeczno-wychowawczą, to 
musimy je zachowywać, chroniąc przed nieuniknioną zagładą, wynikającą m.in. 
z naszego wadliwego przystosowania się do dokonujących się u nas procesów 
gospodarczo-społecznych” (Znamierowska-Prüfferowa 1957: 353). Takie podej-
ście szczególnie rozwinęło się w latach sześćdziesiątych, zgodnie z ogłoszonym 
w 1961 roku hasłem „Muzea – uniwersytetami kultury” (Ptaśnik 1964: 10). 

ZMIANY ZAKRESU ZAINTERESOWAŃ ETNOGRAFII 

Pod koniec lat pięćdziesiątych polscy etnografowie zaczęli jednak rozszerzać 
zakres swoich zainteresowań. Pierwsze impulsy tych zmian nastąpiły po Etno-
graficznej Konferencji Metodologicznej, która odbyła się w 1956 roku w Kra-
kowie, jednak ugruntowały się one dopiero w następnej dekadzie. Dotyczyły 
przede wszystkim rozszerzenia pola zainteresowań na kulturę robotniczą, która 
włączona została do programu prac badawczych (Frankowska 1973: 231). Włą-
czenie tej problematyki do zakresu badań etnografii okazało się bardzo kontro-
wersyjne. Niektórzy etnografowie odmawiali racji takim zmianom, twierdząc, 
jak Kazimierz Moszyński, że przedmiotem etnografii są „kultury wszystkich 
ludów cywilizowanych i kultury ludowe, przede wszystkim chłopskie, narodów 
cywilizowanych”, zaś kulturą robotniczą powinna zająć się odrębna dyscyplina, 
z którą etnografia powinna, najwyżej, współpracować (Frankowska 1973: 232). 
Jednak większość środowiska poparła postulaty rozszerzenia problematyki et-
nografii i w wielu ośrodkach uniwersyteckich przez lata sześćdziesiąte i siedem-
dziesiąte coraz częściej podejmowano badania związane z tą tematyką. 

Drugą bardzo istotną przemianą, która miała miejsce na krakowskiej Konfe-
rencji, a która wyznaczyła tory uprawiania etnografii na następne dziesięciole-
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cia, była zmiana dotycząca zakresu badań kultury wsi. Kazimierz Dobrowolski, 
w programowym referacie, zwrócił uwagę na konieczność skupienia się na 
współczesności wsi polskiej oraz problemach związanych z przeobrażeniami 
kultury ludowej. Postulował wprowadzenie problematyki przemian do sfery 
badawczej etnografii i – tym samym – odejście od wyłącznego badania reliktów. 
Od tego momentu w większości ośrodków akademickich badanie przemian, 
którym ulegała kultura ludowa, stało się podstawową działalnością badawczą 
(Frankowska 1973: 229 i n.).  

W tym czasie swego rodzaju przełom przeżyły również muzea. Na Konfe-
rencji pojawiał się także i ten temat: postulowano, by „każde muzeum było pla-
cówką naukową” (Gładysz 1959: 132), podkreślając równocześnie konieczność 
rozwoju bazy naukowej i technicznej, która umożliwiłaby realizację tego postu-
latu; zakres zainteresowań muzeów miał jednak pozostać niezmieniony. Kolek-
cje budowano przede wszystkim na podstawie badań terenowych i archiwal-
nych, mając na uwadze poznanie „historii kultury i ustroju wsi, zwłaszcza XVIII 
i XIX w.” (Gładysz 1959: 133). Podstawowym i jedynym polem zainteresowań 
muzeów pozostała kultura wsi. Relacjonując sytuację muzeów etnograficznych 
w 25-leciu PRL i wyznaczając zadania przed nimi stojące, Maria Znamierow-
ska-Prüfferowa pisała: 

„Postępująca wciąż urbanizacja i industrializacja wsi, unifikacja m.in. narzędzi pracy, 
ogromny wzrost oświaty i środków masowego przekazu, dezintegracja rodziny wiejskiej 
itd. powodują gwałtowne odchodzenie wsi od swych tradycji i zanik zabytków. Przed 
muzeami etnograficznymi stanęły zagadnienia rekonstrukcji i analizy tradycyjnej kultury 
ludowej, badań mechaniki jej rozwoju oraz roli, jaką ma ona spełniać w tworzeniu się 
nowego modelu kultury naszego narodu” (Znamierowska-Prüfferowa 1969: 422).  

Do końca lat siedemdziesiątych zakres zainteresowań etnografii akademic-
kiej i tej uprawianej w muzeach zasadniczo pozostał niezmienny. Etnografia 
proponowała „swój wkład w budowę teorii kultury na odcinku badań istoty 
i przemian kultur plemiennych, chłopskich, narodowych i etnosu” (Kutrzeba-
Pojnarowa 1976: 15), zaś cele, które przyświecały muzeom, to: „1. Ochrona 
zabytków kultury ludowej, 2. Opracowanie naukowe tych zabytków oraz 3. 
Popularyzacja wiedzy o tej kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem tych ele-
mentów, które winny, jako wartości pozytywne, funkcjonować w ramach kultu-
ry współczesnej” (Makulski 1980: 82).  

Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przyniósł w Polsce liczne 
zmiany polityczne i społeczne. Trudno wyrokować, w jakim stopniu przyczyniły 
się one do zmian w polskiej humanistyce, także i w etnografii. Bezspornym 
faktem pozostaje jednak to, co podkreślają polscy badacze (Robotycki 1992, 
Damrosz 1996), iż od początku lat osiemdziesiątych w polskiej etnografii nastą-
piło wyraźne ożywienie. Bardzo istotnym impulsem, przenoszącym dyskusję 
prowadzoną w ośrodkach akademickich na szersze fora, było opublikowanie 
wyników ankiety rozesłanej w połowie 1980 roku wśród luminarzy polskiej 
etnografii przez redakcję „Polskiej Sztuki Ludowej”, wiodącego kwartalnika 
zajmującego się kulturą ludową (Etnografia 1981: 67–81). Inicjatywa zadania 
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trzech rudymentarnych pytań dotyczących zawartości treściowej i przyszłości 
etnografii była – jak się wydaje – wynikiem „pewnej ogólniejszej kryzysowej 
sytuacji w humanistyce w ogóle i jej skutki nie ominęły etnografii, która co 
pewien czas staje w kłopotliwej sytuacji, polegającej na potrzebie określenia na 
nowo (w części przynajmniej) przedmiotu swych badań” (Robotycki 1992: 5). 
Publikacja wyników ankiety, a także opracowań Antropologia kultury w Polsce. 
Materiały do słownika, które pojawiały się w trzech kolejnych numerach „Pol-
skiej Sztuki Ludowej” w latach 1980–1981 (Benedyktowicz, Robotycki, Stom-
ma, Tomicki, Wasilewski 1980–1981), rozpoczęły dyskusję, której kulminację 
stanowiła konferencja pod nazwą „Metodologiczne problemy badań nad kulturą 
i tradycją”, zorganizowana w maju 1986 roku w Toruniu, o której Jerzy Dam-
rosz pisze, że „stanowiła punkt zwrotny rozwoju polskiej etnologii, zacierającej 
granice z antropologią” (Damrosz 1996: 162).  

We wspomnianej ankiecie, odpowiadając na pytanie „Co to jest etnografia?”, 
Ludwik Stomma napisał: „Etnologia nie jest nauką o kulturach chłopskich. Et-
nologia nie jest nauką o kulturach egzotycznych ludów. Etnologia nie jest też 
nauką o innych kulturach nieelitarnych. Etnologia jest nauką o wewnętrznych 
mechanizmach wszelkich kultur” (Etnografia 1981: 71). Jego wypowiedź wyda-
je się reprezentatywna dla większości etnografów ówczesnego „młodego poko-
lenia”, którzy – jak pisze Damrosz – „kierowali się intencją unowocześnienia 
teorii i metodologii własnej dyscypliny naukowej, zapewne była to też reakcja 
na ogrom zebranych materiałów empirycznych, przy jednoczesnym niedostatku 
refleksji teoretycznej, a także znużenie jednostajnością doktryny marksistow-
skiej” (Damrosz 1996: 162).  

W pracy poświęconej Antropologii kultury wsi polskiej XIX wieku Ludwik 
Stomma zaproponował określenie – i przyjęcie jako zakresu badań – zamiast 
uznanego ogólnie pojęcia kultura ludowa czy chłopska kultura tradycyjna, poję-
cia kultura typu ludowego (Stomma 1986: 147). Przyjmując i omawiając taki 
sposób podejścia, Czesław Robotycki przeciwstawia „dwie wersje badań nad 
kulturą: etnograficzną i antropologiczną” (Robotycki 1992: 13). Wersja etnogra-
ficzna to ten nurt badań, który jest kontynuacją dziewiętnastowiecznych tradycji 
badań ludu i folkloru, i ma ciągle jeszcze – jako obiekt swoich zainteresowań – 
chłopską kulturę tradycyjną, chociaż – jak podkreśla Robotycki – „brak obecnie 
empirycznego odpowiednika tego, co denotuje (to) pojęcie modelowe” (Robo-
tycki 1992: 17). Wersja antropologiczna, wywodząca się z przełomu antypozy-
tywistycznego, w skrótowej formule oznacza „zasadę wyjaśniania regułami 
myślenia mitycznego różnych zjawisk kulturowych, w tym i współczes-nych” 
(Robotycki 1992: 20). W przyjętej perspektywie badawczej Robotycki podkre-
śla, że kultury ludowej nie należy rozpatrywać jako kategorii pewnej grupy 
społecznej, właściwym polem zainteresowania antropologii jest tu bowiem kul-
tura typu ludowego, która „wypełnia obszary zbiorowej świadomości organizo-
wane przez kategorie mityczne”, a której tropy badacz powinien odnajdywać w 
kulturze współczesnej (Robotycki 1992: 22). Rozszerzanie pola zainteresowania 
na obszar tzw. kultury współczesnej w polskiej myśli teoretycznej zaowocowało 
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w ostatniej dekadzie wieloma publikacjami antropologicznymi, będącymi inter-
pretacjami faktów kulturowych spoza „tradycyjnej kultury ludowej” (Michera 
1992, Czaja 1994, Czaja 1999, Robotycki 1998, Sznajderman 1998, Sulima 
2000, Barański 2001).  

ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY UPRAWIANIEM ETNOGRAFII W MUZEACH 
I NA UNIWERSYTETACH 

Wydaje się, że w tym okresie nastąpił swego rodzaju rozdział pomiędzy etno-
grafią uprawianą w ośrodkach akademickich – zwaną częściej odtąd, także 
w oficjalnych nazwach instytutów uniwersyteckich, etnologią i antropologią 
kultury – a etnografią, którą zajmują się muzealnicy. Ci ostatni bowiem intere-
sują się obszarem określanym przez Czesława Robotyckiego jako wersja etno-
graficzna, a przez Janusza Barańskiego, omawiającego koncepcje Jeana Baudril-
larda, antyetnologią: „Występuje ona bodaj najczęściej pod emblematyczną 
nazwą tradycyjnej etnografii, a jej adepci, zatrudniani w instytucjach typu mu-
zeum etnograficzne, pouczają często, że etnografia to nauka o kulturze ludowej. 
Nie wyczerpuje to na szczęście całego zakresu rodzimej etnologii” (Barański 
1999: 98). Ton tej wypowiedzi zdawać się może nieco deprecjonujący. Taki 
stosunek do muzeów ma jednak swoje wcześniejsze, europejskie korzenie – 
wszak już w XIX wieku John Ruskin ogłosił muzea „cmentarzyskami i więzie-
niami sztuki” (Dobrowolski 1947a: 35), a opinia ta niewątpliwie jest dla wielu 
ciągle jeszcze wiążąca. Ślady takiego myślenia można znaleźć w wypowie-
dziach i innych antropologów związanych z Akademiami. Oto bowiem w cyto-
wanej wcześniej pracy Czesław Robotycki, podważając istnienie „chłopskiej 
kultury tradycyjnej”, zauważa, że „badacze i praktycy wciąż tropią odeszłe 
w przeszłość jej relikty. Są oni pewni, że gdy się zechce, to można ze zbiorowej 
pamięci jeszcze wywołać (...) niektóre fragmenty tej kultury. Muzea gromadzą 
jej materialne zabytki, a archiwa pełne są źródeł i wywiadów terenowych doku-
mentujących jej formy” (Robotycki 1992: 17). Inny badacz, Zbigniew Benedyk-
towicz, zabierając głos w dyskusji dotyczącej perspektyw teoretycznych zmian 
społecznych, mówi o świecie symboli, w którym „nic nie kończy się raz na zaw-
sze, że nic tu nie ginie i nie daje się zamknąć w skansenie” (Benedyktowicz 
1995: 42). Muzeum czy skansen jawią się tu więc – niemal idealnie zgodnie z 
myślą Ruskina – jako miejsce, w którym życie podlega hibernacji, bez tendencji 
do rozwoju, jako synonim grobowca. Wypowiedzi te są raczej wynikiem użycia 
językowej kalki, niż odzwierciedleniem rzeczywistych poglądów ich autorów na 
możliwości tkwiące w muzeach. Jako wyraziciela opinii panujących w środowi-
sku antropologów można potraktować Czesława Robotyckiego, który w innym 
miejscu omawia możliwości uprawiania antropologii w muzeach etnograficz-
nych (Robotycki 1998: 138–145). Wprawdzie zauważa on pewną anachronicz-
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ność niektórych działań muzealnych (s. 140), jednak ostatecznie stwierdza, że 
jeśli wykorzysta się możliwości zastosowania rozmaitych ujęć teoretycznych, 
muzeum pozostaje w kanonie kultury i jest „miejscem dla idei i rzeczy” (s. 145). 

A jednak wypowiedzi antropologów oddają tylko część prawdy o polskich 
muzeach etnograficznych. Największe z polskich muzeów, Muzeum w Krako-
wie, prowadzi szeroko zakrojoną działalność badawczą, wydawniczą i wysta-
wienniczą (Zachorowska 1996: 135–150). W ciągu sześciu lat 1990–1995 przy-
gotowano w budynkach Muzeum 53 wystawy czasowe – wszystkie o tematach 
tradycyjnie penetrowanych do tej pory przez etnografów: obrzędy bożonarodze-
niowe w Polsce, polskie stroje, rzemiosło i sztuka ludowa, a także tematyka 
obca – wystawy poświęcone Indianom obu Ameryk, niektórym obszarom Afry-
ki oraz Bliskiego Wschodu (Zachorowska 1996: 142–148). 

Jedna z czasowych wystaw zasługuje jednak na szczególną uwagę. Chodzi 
o wystawę „Oswoić śmierć”, autorstwa Anny Spiss, którą prezentowano w Sali 
Odczytowej Muzeum na przełomie listopada i grudnia 1993 roku. Towarzyszyła 
ona jednodniowej sesji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej 
wspólnie z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; 
teksty wystąpień zostały opublikowane w tomie XI „Rocznika Muzealnego” 
(Zachorowska 1996: 137–138). Wystawa ta wydaje się ważna, ponieważ – bodaj 
po raz pierwszy – została podjęta próba uporania się – poprzez działania muze-
alne – ze zmianą obszaru zainteresowań etnografii. Obok przedstawienia arte-
faktów dotyczących podejścia do śmierci w „tradycyjnej społeczności ludowej” 
(Spiss 1994: 126), Autorka zamieściła tu także elementy „kultury wysokiej” – 
„pocztówki z reprodukcjami malarstwa, fragmentami utworów literackich 
(kat. 126–131), programy teatralne (kat. 132–133), nuty (kat. 124–125)”, ale 
także elementy współczesnych miejskich strojów żałobnych, klepsydry czy listy 
kondolencyjne. Znalazły się tu również elementy kultury masowej zaopatrzone 
w emblematy śmierci – koszulki z nadrukowanymi nazwami i wizerunkami grup 
muzycznych death metal, plakaty, bibeloty i drobna biżuteria (kat. 138–157). 
W krótkim wstępie do katalogu Autorka zwraca uwagę na ciągłość kulturową, 
a także skrótowo interpretuje wzmożone współcześnie zainteresowanie śmiercią 
w subkulturach młodzieżowych (Spiss 1994: 127). Wystawa miała, jak podkreś-
la Anna Spiss, jedynie charakter sygnalny (s. 125), odbywała się w małej sali, 
w fatalnych warunkach ekspozycyjnych, przygotowana została zapewne bez 
specjalnych nakładów finansowych; nie odniosła również spektakularnego suk-
cesu. A jednak to właśnie ta ekspozycja, jako bodaj jedyna w krakowskim Mu-
zeum w ostatnich latach, spełniła postulaty Robotyckiego: 

 „...muzeum etnograficzne jest jedyną instytucją, która może dokumentować i pokazywać 
zjawiska tak ulotne, jak obyczajowość, konteksty codzienności, subkulturowość współ-
czesnej cywilizacji, brak jednoznacznych norm i standardów. Muzeum etnograficzne 
przekonująco może ilustrować procesy demokratyzowania się kultury, zaniku trwałego 
podziału na kulturę wysoką i niską, co prowadzi do powstawania zmiennych hierarchii 
i znaczeń” (Robotycki 1998: 143). 
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Wobec jawnej rozbieżności pomiędzy zakresem treściowym nauki uprawia-
nej w akademiach i muzeach etnograficznych, należałoby zadać pytanie o to, 
czy jest możliwe i konieczne jej zniwelowanie. Innymi słowy, jest to pytanie 
o to, czy w misji muzealnictwa etnograficznego jest miejsce dla podążania krok 
w krok za najnowszymi osiągnięciami nauki. Jest to pytanie o to – według 
omawianego w poprzednim rozdziale Modelu Ashridge – jakie cele i domeny 
działalności powinny zostać uznane za te, które stanowią rację bytu instytucji 
muzealnych. 

 

do 20 tys. 2       

 



Rozdział  3 

MISJA MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO 

Rozważania o możliwości i potrzebie zniwelowania pewnej rozbieżności 
w zakresie tematu i metodologii badań pomiędzy akademickim uprawianiem 
antropologii a muzeami etnograficznymi należy rozpocząć od przypomnienia 
stwierdzenia Kazimierza Moszyńskiego, że muzea mają „służyć nauce i to po-
winny sobie wypisać jako swoje hasło przewodnie” (Moszyński 1928: 108). 
Według niego, „muzeum spełniło całkowicie swoje zadania wobec nauki etno-
grafii” (s. 109), jeśli zgromadziło kolekcję wytworów kultury ludowej oraz do-
konało opisu, z uwzględnieniem zakresu geograficznego występowania po-
szczególnych typów i odmian, datowania oraz nazewnictwa. 

Działania muzealne w tym ujęciu można by więc utożsamić z nauką w zna-
czeniu funkcjonalnym; jest to więc „zorganizowany proces poznawczy prowa-
dzący do konstruowania teorii (...) (na który) składają się: obserwacje, pomiary, 
definiowanie, wnioskowanie itp.” (Podsiad, Więckowski 1983: 234). Wytworem 
nauki w znaczeniu funkcjonalnym jest nauka w znaczeniu przedmiotowym, na 
którą składa się „zespół teorii dotyczący określonej dziedziny rzeczywistości 
i spełniający warunki metodologiczne co do precyzji pojęć, uzasadniania twier-
dzeń itp.” (Podsiad, Więckowski 1983: 234–235). To przede wszystkim owo 
drugie znaczenie – przedmiotowe – realizowane jest w akademickim modelu 
nauki. Oba ujęcia różnią się celami działania. O ile w pierwszym, funkcjonal-
nym znaczeniu, celem nadrzędnym jest opisanie rzeczywistości, o tyle w zna-
czeniu przedmiotowym mamy do czynienia z interpretowaniem rzeczywistości 
poprzez tworzenie teorii wyjaśniających. 

Rozróżnienie to, odpowiadające rozróżnieniu „muzeum – akademia”, spo-
tkać można również w teorii muzealnictwa. Oto współczesny polski teoretyk 
muzealnictwa, Wojciech Gluziński, rozważając przyczyny, dla których muzea 
nie przekształciły się w instytuty naukowo-badawcze, zauważa, iż „od samego 
początku (muzea) stawiały sobie inne cele niż nauka” (Gluziński 1980: 326). 
Podkreśla przy tym istniejącą rozbieżność także i na innym poziomie: 
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„Badania rozpoznawcze muzeum i badania heurystyczne nauki przedstawiają dwa, 
wręcz odwrotne, sposoby postępowania. Nauka wychodzi od zdań jednostkowych, proto-
kołujących dane obserwacyjne, i na nich buduje twierdzenia ogólne, muzeum dochodzi do 
twierdzeń jednostkowych, opierając się na ogólnych twierdzeniach nauki” (Gluziński 
1980: 324). 

Podkreśla jednak rolę nauki w muzealnym postępowaniu rozpoznawczym 
i diagnozie przyporządkowującej. Innymi słowy, w teorii tej aktualne pozostaje 
podporządkowanie pracy muzealnej paradygmatowi nauki; to właśnie według 
tego paradygmatu podejmowane są decyzje, co należy umieszczać w kolekcji 
muzealnej oraz jakiego opisu wymagają wybrane obiekty. 

ZANIK TRADYCYJNEJ KULTURY LUDOWEJ? 

Wydawać by się mogło, że praca muzealna jest więc jedynie rejestrowaniem 
badanej rzeczywistości. W polskich muzeach etnograficznych mamy do czynie-
nia z gromadzeniem przedmiotów i danych (w opisach i archiwach muzealnych) 
obejmujących – jak już wcześniej stwierdzono – przede wszystkim „tradycyjną 
kulturę ludową”. Tradycyjnie również od początku badań ludoznawczych wciąż 
powtarzają się głosy, że oto kultura ludowa zmienia się, ginie nieodwracalnie, 
a lud ulega miejskim czy wręcz kosmopolitycznym wpływom. Za reprezenta-
tywny można tu uznać głos autora broszury wydanej w 1911 roku, przy okazji 
zakładania Muzeum Etnograficznego w Krakowie:  

„Zaiste ostatnia to chwila, aby jego zabytki – będące przecież częścią naszej rodzimej 
kultury – zebrać, uporządkować, z czcią przechowywać i dla przyszłości ocalić”  

(MEK 1911: 2). Pół wieku później Maria Znamierowska-Prüfferowa zauważa, 
iż  

„zabytki kultury ludowej w Polsce giną z zastraszającą szybkością, że żyjemy w ostatnich 
latach ich istnienia, a wysiłki skierowane ku ich ratowaniu są kroplą w morzu istotnych 
i palących potrzeb”  

(Znamierowska-Prüfferowa 1957: 354). Z kolei Aleksander Jackowski wydaną 
w 2002 roku książkę, poświęconą polskiej sztuce ludowej, kończy konstatacją: 

„...trzeba to wreszcie powiedzieć, nasze lata to łabędzi śpiew ludowej twórczości. Coraz 
o nią trudniej, coraz szybciej zanika. (...) Obawiam się, że jesteśmy bodajże ostatnim po-
koleniem, które może jeszcze zobaczyć bajecznie kolorowe Boże Ciało w Łowiczu, pro-
cesję w Myszyńcu, Palmy – w Łysem, Tokarni, Rabce” (Jackowski 2002: 284). 

Zastanawia fakt, że okresy czasowe, określane przez osoby zainteresowane kul-
turą ludową i jej ratowaniem jako „ostatnie”, z upływem lat coraz bardziej się 
wydłużają: „chwile” przechodzą w „lata”, te z kolei w „pokolenie”. Być może 
jest to znak, że z kulturą ludową nie jest tak źle, jak wyobrażają sobie niektórzy 
badacze, a być może jest to swoiste myślenie życzeniowe tych, którzy chcieliby 
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tę kulturę zachować jak najdłużej w niezmienionym kształcie. Z pewnością 
mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju rozdwojeniem, którego ślady znaleźć 
można we współczesnym piśmiennictwie antropologicznym. 

Oto, z jednej strony, apeluje się o ratowanie kultury ludowej, z drugiej zaś – 
ogłasza się jej zupełny zanik. Uczynił to wspomniany Czesław Robotycki (Ro-
botycki 1992: 17), ale także na przykład Roch Sulima, który w dyskusji „Czy 
zmierzch kultury ludowej” stwierdza: „Świat rzeczy kultury ludowej umarł. 
Rozpadły się charakterystyczne dla niej typy więzi społecznej, instytucje życia 
wiejskiego, obowiązki wobec Boga, Kosmosu i ‘drugiego’ człowieka” (Sulima 
1997: 113). Jak do takiego stwierdzenia może ustosunkować się muzeum etno-
graficzne? Jaki obszar zainteresowań powinno wpisać do swojej misji, by rze-
czywiście stać się „miejscem dla idei i rzeczy”? Innymi słowy – jakie kolekcje 
mają tworzyć muzea etnograficzne oraz jakie inne działania podejmować? Czy 
rzeczywiście – jak twierdził Jerzy Damrosz w 1961 roku, w związku z syndro-
mem „zaniku tradycyjnej kultury ludowej” – muzea etnograficzne „staną się 
właściwie muzeami historycznymi? W terenie coraz rzadziej można spotkać te 
przedmioty, które oglądamy w muzeach” (Damrosz 1961: 180). 

DYSKUSJA NA TEMAT TEORII MUZEALNICTWA ETNOGRAFICZNEGO 

W poprzednim rozdziale wykazano, że właściwie w całym okresie swego istnie-
nia akademicki styl uprawiania etnografii w Polsce poprzedzał i determinował 
sposób, w jaki zajmowano się tą dyscypliną w muzeach. Jednak rozwój myśli 
teoretycznej nie przebiegał w obu typach instytucji równolegle, a współpraca 
między nimi nie zawsze dobrze się układała. Można stwierdzić, że inaczej niż 
w okresie założycielskim muzeów, kiedy kontakty pomiędzy uniwersytetami 
i muzeami były bardzo dobre, a profesorowie brali często twórczy udział 
w zakładaniu muzeów, ostatnie dekady charakteryzują się nieco rozluźnionymi 
kontaktami, a muzea są przez antropologów traktowane nieco po macoszemu. 
Znawca spraw muzealnych, Jan Święch, ocenia sytuację następująco: „Źle się 
dzieje zatem, iż ośrodki naukowe i muzea etnograficzne żyją dziś oddzielnym 
rytmem. Istniejąca zaś tu i ówdzie współpraca opiera się bardziej na kontaktach 
poszczególnych osób, a nie instytucji” (Święch 1991: 246). Przykładem może 
być Muzeum Etnograficzne w Krakowie, którego Komitet Założycielski w 1910 
roku składał się z 14 osób; wśród nich 8 było profesorami UJ (Pietraszek 1993: 68). 
W 2000 roku zaś Rada Muzealna tego Muzeum składała się z 13 osób, wśród 
których zaledwie trzech było profesorami i pracownikami wyższych uczelni – 
UJ i ASP (inf. własna). 

Polskie piśmiennictwo dotyczące zagadnień muzeów etnograficznych rów-
nież nie przedstawia się imponująco i właściwie można powiedzieć, że poważna 
dyskusja teoretyczna na ten temat nie została jeszcze podjęta. Słowa Jana 
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Krzysztofa Makulskiego, wygłoszone na Sesji Muzeologicznej w Łodzi w 1981 
roku, w dużej mierze pozostają aktualne: 

„...jak dotąd rozważania teoretyczne na temat muzealnictwa etnograficznego, wychodzące 
ze środowiska pozamuzealnego, są zjawiskiem niesłychanie rzadkim. Nakłada to tym 
większy obowiązek na pracowników samych muzeów. Niestety, w nawale prac kolekcjo-
nerskich i dokumentacyjnych trudno jest znaleźć miejsce na głębsze rozważania teore-
tyczne, zwłaszcza w ramach muzeów mniejszych, których doświadczenia mogłyby stać 
się podstawą do ciekawych uogólnień naukowych” (Makulski 1983: 10). 

A jednak od czasu wystąpienia Makulskiego można zauważyć pewne oży-
wienie myśli teoretycznej dotyczącej muzealnictwa etnograficznego. Na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych miały miejsce dwie konferencje, zorganizowane 
zresztą przez muzea – Muzeum Etnograficzne we Włocławku w 1990 roku oraz 
Muzeum Śląskie w Katowicach w 1991. W obydwu wzięli udział zarówno 
przedstawiciele ośrodków akademickich, jak i pracownicy muzeów. 

Przedmiotem konferencji we Włocławku były „Kategorie kultury ludowej”; 
wśród osiemnastu wygłoszonych referatów dwa poświęcone były bezpośrednio 
zagadnieniom muzealnym (Święch 1991, Szacki 1991). Konferencja w Katowi-
cach nosiła tytuł „Etnografia w muzeach. Wystawiennictwo – koncepcje – ten-
dencje”. Większość z trzynastu opublikowanych referatów dotyczyła kwestii 
szczegółowych, związanych z ekspozycjami etnograficznymi, sposobami ich 
realizacji oraz odbiorem społecznym. Dwaj autorzy – Czesław Robotycki 
i Aleksander Jackowski – podali swoje propozycje przełamania trudności 
w pokonaniu barier istniejących pomiędzy antropologią w wersji uprawianej 
w muzeach i tą w ośrodkach akademickich. Omówienie ich podejścia może 
posłużyć jako punkt wyjścia do dalszej dyskusji. 

Aleksander Jackowski zwraca uwagę na istotne momenty w rozwoju muze-
alnictwa etnograficznego i zmian, które były w nim wprowadzane, wraz ze 
zmianami w rozwoju myśli etnologicznej. Autor ten twierdzi, że rozszerzenie 
pól zainteresowań etnografów prowadzi w konsekwencji do tego, iż „formuła 
muzeum etnograficznego ‘jako takiego’ wyczerpała się”. Wiąże się to z faktem 
rozszerzenia kręgów zainteresowań etnografów w kierunkach, które Jackowski 
określa jako poziomy i pionowy. Kierunek poziomy narzuca ukazywanie związ-
ków sąsiadujących grup oraz grup mniejszości etnicznych, natomiast kierunek 
pionowy to dostrzeganie „...powiązania między kulturą środowisk chłopskich 
a małych miasteczek, między rzeźbą przydrożnych kapliczek a prowincjonalną 
z kościołów, między haftem ludowym a pochodzącym z klasztorów czy mało-
miasteczkowych warsztatów rzemieślniczych, między budownictwem chłop-
skim a drewnianych kościołów, wznoszonych i remontowanych nieraz przez 
tych samych cieśli. Trzeba wskazywać na wpływy i refleksy stylów historycz-
nych” (Jackowski 1993: 30). Spełnienie tych postulatów wymagałoby „gigan-
tycznego rozbudowania programu” i budynków muzeum oraz spowodowałoby 
przejście od „formuły muzeum etnograficznego do formuły muzeum kultury, 
budowanego z pozycji antropologii kultury” (Jackowski). Ideę taką uważa Jac-
kowski za „pociągającą”, równocześnie jednak – przywołując przykład British 
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Museum – zwraca uwagę na to, iż „idea wielkich kompleksowych muzeów 
przeżyła się” (s. 30). Zauważa ponadto: „Trudno jednak dzisiaj wyobrazić sobie 
budowę takiego muzeum giganta” (s. 31). 

Można tu wspomnieć o niezrealizowanej idei muzeum światowego, Munda-
neum, które miało powstać w Genewie. W 1929 roku, na zlecenie Ligi Naro-
dów, Le Corbusier opracował plany budynku w kształcie babilońskiego ziggura-
tu, a w późniejszych latach architekt przeprowadzał studia nad budowlą muzeal-
ną, która – tworząc rodzaj spirali na planie kwadratu – miała dawać możliwość 
powiększania jej w nieskończoność (Żygulski 1984: 292). Wizja ta, podobnie 
jak propozycja utworzenia olbrzymiego muzeum kultury, wydaje się jednak 
niemożliwa do zrealizowania. 

Aleksander Jackowski – szukając innego rozwiązania – proponuje potrakto-
wanie wszystkich muzeów jako jednej, wielkiej kolekcji: „traktowanie sieci 
muzeów jako kompleksu placówek uzupełniających się nawzajem, uzupełniają-
cych nie tylko przez zadania wynikające z reprezentowania różnych obszarów, 
lecz i przez odrębne profile programowe” (Jackowski 1993: 31). Równocześnie 
przestrzega: „Budowanie programu muzeów nie może być dokonywane gdzieś 
‘u góry’, w jakimś zarządzie czy departamencie. Kształt muzeów, tych kultury, 
etnologicznych, tworzy się na zasadzie gry. Jeśli Nieborów pokazuje Chełmoń-
skiego i więź jego malarstwa z pejzażem lokalnym, Żelazowa Wola – Chopina 
na tle fascynacji ludem, profil Łowicza będzie inny niż w przypadku, gdy 
w tamtych muzeach powiązania sztuki Chełmońskiego czy Chopina z kulturą 
ludu zostaną potraktowane marginesowo” (Jackowski 1993: 33). 

Koncepcja Jackowskiego podobna jest do idei muzeów krajoznawczych, 
o których w okresie międzywojennym pisał ich teoretyk, Włodzimierz Antonie-
wicz, że tworzą one „jak gdyby jedno wielkie zbiorowe Muzeum Rzeczpospoli-
tej” (Antoniewicz 1933b: 18). W myśl tego projektu, wszystkie ziemie Polski 
miała pokryć sieć muzeów regionalnych i w rezultacie zbiory miały zilustrować 
„dzieje i wygląd oblicza ziemi, życia organicznego oraz działania człowieka na 
ograniczonym pod względem fizjograficznym, historycznym, etnograficznym, 
bądź gospodarczym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej” (Regulamin PTK, § 3). 
Podobny program – jeśli chodzi o zbiory etnograficzne – zrealizowany został 
w Holandii, gdzie trzy muzea etnograficzne nawiązały współpracę mającą na 
celu rozbudowywanie i wzbogacanie kolekcji na szczeblu narodowym, przez 
unikanie zakupu podobnych obiektów do różnych muzeów o zbliżonym profilu. 
Zawiązały one fundusz inwestycyjny, który stwarza możliwości zakupu niekie-
dy bardzo drogich obiektów; muzea wspólnie podejmują decyzje, do którego 
z nich zakupiony obiekt ma trafić. 

Koncepcja Jackowskiego jest interesująca, nie odpowiada jednak na pytanie, 
w jaki sposób poszczególne muzea etnograficzne mają uporać się z omawianymi 
wcześniej zmianami, które nastąpiły w etnologii. Jeżeli rzeczywiście, jak chce 
Autor, kształt muzeum ma tworzyć się w trakcie gry, to muzea muszą najpierw 
uporać się z rozpoznaniem, z jakimi kartami mają wejść do tej gry. 
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Idea rozszerzania zbiorów muzealnych, według koncepcji teoretycznych 
współczesnej etnografii, wymagałaby rzeczywiście stworzenia budynku – i or-
ganizacji – o trudnych do przewidzenia rozmiarach, w istocie – jak planował Le 
Corbusier – dążących do nieskończoności. Jeśli bowiem, jak chcą współcześni 
teoretycy, antropologia jest nauką o wszelkich kulturach, to naukowej interpre-
tacji we współczesnej Polsce poddają się równie dobrze druki ulotne sprzeda-
wane na odpustach, jak teksty drukowane w prasie codziennej, dzbanki gliniane 
kupowane bezpośrednio u producenta, jak porcelanowe naczynia Made in Chi-
na, nabywane na wyprzedażach w supermarketach. Postulowanie utworzenia 
zbiorów składających się z materialnych świadectw wszelkich kultur, które bada 
antropologia kulturowa, wydaje się bardziej nawet dążeniem do absurdu, niż do 
nieskończoności. Uniknięcie absurdalności zbierania wszystkiego, co prowadzi-
łoby do „wszystkoizmu” łatwo przekształcającego muzeum w bezwartościowy 
śmietnik wszelkich kultur, jest możliwe dzięki ścisłemu określeniu w misji mu-
zeum zasobu kolekcji. 

Rozszerzenie pola badawczego w antropologii kulturowej spowodowało 
pewne zmiany, także w kształtowaniu zasobów muzealnych, już we wczesnych 
latach siedemdziesiątych XX wieku. W tym okresie Krzysztof Makulski odno-
towuje poszerzenie zakresu kolekcji muzeów etnograficznych: „obok tradycyj-
nej sztuki ludowej gromadzone są przykłady nowej nieelitarnej wytwórczości 
ludowej w postaci na przykład – rzeźb w węglu, tzw. prymitywów, czy wreszcie 
elementów szczególnego rodzaju sztuki ‘ludowej’, jakim jest tzw. ‘sztuka jar-
marczna’” (Makulski 1973: 185). Obok gromadzenia sztuki ludowej i nieprofe-
sjonalnej, zastanawiano się także nad możliwościami dokumentowania w zbio-
rach niektórych dziedzin kultury masowej (s. 183). 

W swoim wystąpieniu w Muzeum Śląskim Czesław Robotycki rozważa za-
kres zainteresowań muzeów etnograficznych w oparciu o teorię Jurija Łotmana, 
który proponuje rozróżnienie tekstu kanonicznego i tekstu apokryficznego kultu-
ry. Pisze on: 

„Każda kultura generuje na metapoziomie teksty i modele opisujące samą siebie. 
Składają się one na kanon kulturowej autoświadomości. Teksty, które nie znalazły się 
w kanonie lub z niego wypadły – bo kanon jest zmienny – lokują się na obrzeżach kultury 
jako apokryfy” (Robotycki 1993: 12). 

Dalej zastanawia się: „Czyżby więc muzea etnograficzne zajmowały się apokry-
ficzną wersją kultury, gromadząc przedmioty będące często kopią, opadem kul-
turowym, kiczem, wytworem pospolitym?” (Robotycki 1993: 12–13). 

Pytanie Czesława Robotyckiego można potraktować dwojako. Być może jest 
to pytanie retoryczne lub raczej stwierdzenie, że oddaje to istotę muzeów etno-
graficznych. Zauważa mianowicie, iż „muzea sztuki kolekcjonowały dzieła 
mieszczące się w kanonie, odrzucając utwory nieudane (kicz)” (s. 12), zaś mu-
zea etnograficzne miałyby zbierać to, co w kanonie się nie mieściło. Jednak 
w historii (a użycie czasu przeszłego w zdaniu o muzeach sztuki narzuca takie 
myślenie) muzea etnograficzne nie zajmowały się gromadzeniem przykładów 
kiczu i wytworów pospolitych, a teoretycy apelowali o nienabywanie do muze-
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ów „rzeczy zupełnie nowych, pospolicie rozpowszechnionych” (Moszyński 
1928: 107), lecz o zbieranie przedmiotów oryginalnych i utrzymanie jednolitej 
linii zbiorów, które miały „odtworzyć życie ludu jakiem ono jest w dnie po-
wszednie i świąteczne, w chwilach radości i smutku” (Gumowski 1920a: 94). 

Być może jednak pytanie Robotyckiego należy rozumieć w trybie postula-
tywnym, jako propozycję nowej definicji muzeów etnograficznych. W takim 
przypadku nastąpiłaby istotna zmiana dotychczasowego traktowania zakresu 
kolekcji w muzeach, które z kolekcji artefaktów kultur ludowych (zarówno pol-
skich, jak obcych) stałyby się kolekcjami artefaktów wszystkich kultur, poza 
tzw. kulturą wysoką. Grozi to jednak – w nieco mniejszym wszak stopniu niż 
w przypadku koncepcji muzeum kultury – zabrnięciem w ślepą uliczkę wszystkoi-
zmu. Muzealnictwo polskie ma już takie doświadczenia: „Zbierano i ekspono-
wano po prostu wszystko, co spatynowane było przez czas, choć zabytek 
w wielu wypadkach nie znajdował się w żadnym związku logicznym czy przy-
czynowym z regionem lub z zabytkami reprezentowanymi w muzeum” – pisał 
o muzeach regionalnych w województwie łódzkim Tadeusz Olejnik (Olejnik 
1970: 338). W tym miejscu można powtórzyć raz jeszcze: by uniknąć takiego 
pospolitowania muzeów etnograficznych, należy dokładnie określić zakres gro-
madzonych kolekcji. 

Sam Robotycki dostrzega trudności w jasnym zdefiniowaniu zakresu mu-
zeum etnograficznego. Kontynuując swe rozważania o relacji muzeów etnogra-
ficznych i kanonu kultury, pisze: 

„A może trzeba przyjąć inny punkt widzenia, zakładający autonomię kultur ludowych 
i środowiskowych? Wówczas kultura ludowa ma również swój ‘kanon’? Muzeum jako 
sfera metatekstowa ustanawiałaby ‘kanon kultury ludowej’” (Robotycki 1993: 13). 

MITYZACJA KULTURY LUDOWEJ W MUZEACH 

Wydaje się, że ostatnie zdanie dokładnie opisuje związek pomiędzy muzeami, 
nauką a kulturą ludową. Historia zainteresowań kulturą chłopską w Polsce 
wskazuje, że to właśnie inteligencja skupiona wokół uniwersytetów, a później 
muzeów, wyznaczyła „kanon kultury ludowej”. Jak pisze Sulima: 

„Historia kultury przekonuje, że dominowało w niej ogólnoteoretyczne lub mitolo-
giczne myślenie o ludzie i ludowości. Było to przeważnie myślenie alegoriami ludu, sym-
bolami chłopskości, spadającymi najczęściej do rzędu literackich i kulturowych stereoty-
pów. Na terenie filozofii, myśli społecznej, literatury pięknej czy też krytyki literackiej 
wykształciły się określone  f i g u r y  m y ś l e n i a  o  l u d o w o ś c i ” (Sulima 1982: 23). 

Ten typ myślenia dostarczał również podstaw do budowania kolekcji muze-
alnych. Ugruntowany stereotyp „wsi spokojnej i wesołej” starano się udokumen-
tować poprzez artefakty materialne gromadzone w zbiorach muzealnych. Z tego 
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zapewne powodu wizerunek, który obserwujemy na wystawach w muzeach 
etnograficznych, to wyidealizowany obraz chłopów świętujących w trakcie uro-
czystości (w salach poświęconych obrzędom dorocznym), noszących kolorowe 
i bogate ubiory (w gablotach ze strojem ludowym), niekiedy uprawiających pola 
za pomocą archaicznych, drewnianych narzędzi lub zajmujących się wyrobem 
różnych pięknie zdobionych przedmiotów z materiałów naturalnych. Istotnie, 
jak skonstatował Jan Święch, „nauka opisuje rzeczywistość i tworzy wzorce 
pojęciowe pozwalające ją poznać, muzeum zaś kreuje wizję rzeczywistości za 
pomocą konkretnych jej materialnych elementów” (Święch 1991: 243). 

Rzeczywistość wykreowana w muzeach etnograficznych ukazuje mieszkań-
ców wsi zamrożonych w dziewiętnastowiecznym kształcie. W powtarzanych 
nieustannie rozmaitych muzealnych (i nie tylko, bo również akademickich) 
manifestach nawoływano do „ratowania tego, co ludowe”. Chodziło oczywiście 
o ratowanie kultury ludowej, jak to określił Sulima, „w jej organicznej postaci, 
a więc kultury rozumianej jako pewien historycznie ukształtowany typ mental-
ności, organizacji społecznej i sposobu bytowania” (Sulima 1997: 114). Nawo-
ływano do ratowania i ochrony świadectw materialnych, tym bardziej że „po-
trzeba była i jest tem większa, tem dotkliwsza, że w naszych czasach następuje 
szybki zanik tego wszystkiego, co polskiego włościanina na zewnątrz cechuje: 
zmienia on swój strój (...) odrębność ludu polskiego coraz bardziej się zaciera; 
z przerażającą szybkością przeobraża się on na część owego jednostajnego, 
szarego, bezbarwnego ogółu, który się w Europie Zachodniej wytworzył w dru-
giej połowie XIX wieku” (Sawicki 1911: 155). Należało się spieszyć, ponieważ 
– jak pisano w 1913 roku – „kultura ludowa na całym obszarze ziem polskich 
ginie w tempie coraz bardziej przyspieszonym. Bez żadnej przesady możemy 
powiedzieć, każdy miesiąc zwłoki zmniejsza nasze szanse, utrudnia naszą pra-
cę” (MEK 1913). 

Retoryka zagrożenia, którą posługują się muzealnicy, odzwierciedla sposób 
myślenia o kulturze ludowej, charakterystyczny także dla antropologii uprawia-
nej w akademiach (por. Robotycki, Węglarz 1983). Taki zmityzowany obraz 
kultury chłopskiej utrwalany był od początku zainteresowań tą częścią kultury 
narodowej. Wydaje się, iż badacze i kolekcjonerzy sami niejako ulegli temu, co 
Ludwik Stomma – w odniesieniu do kultury wsi polskiej XIX wieku – nazywa 
izolacją świadomościową, opisywaną przez niego formułami „ma być tak, jak 
jest” i „jest tak, jak ma być” (Stomma 1986: 82 i n.). Parafrazując te sformuło-
wania, można powiedzieć, że kultura ludowa „ma być taka, jaką chcemy, by 
była” (por. także Burszta 1992: 189–190). 

Dotyczy to także budowy zbiorów muzealnych. Stąd też w szczegółowych 
instrukcjach pouczano przyszłych zbieraczy, co należy pozyskiwać do zbiorów 
muzealnych (por. np. Moszyński 1928). W okresie międzywojennym prowa-
dzono szeroko zakrojoną akcję dokumentowania sztuki ludowej przez członków 
Kół Krajoznawczych, chodziło także o wykonywanie rysunków dokumental-
nych w terenie. Seweryn Udziela instruował, by nie wykonywać szkiców figu-
rek gipsowych w kapliczkach, uważał bowiem, że należy dokumentować tylko 
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„figury drewniane, które wieśniak – zazwyczaj zarazem cieśla – sam wyciosa 
w drewnie, często ozdobnie, i postawi na swoim gruncie” (Arch. MEK, I/3093/ 
/MNP s. 184). 

Z czasem to właśnie muzea i badacze zaczęli wyznaczać kryterium ludowo-
ści. Jak pisze Joanna Kurella, „za ludowe było uznawane wszystko to, co zgro-
madzono w zbiorach muzealnych, jak również w izbach twórczych współczes-
nych twórców kontynuujących tradycyjny przekaz” (Kurella 1992: 58). Przed-
miotom używanym czy tworzonym na wsiach, ale niepodobnym do tych znajdu-
jących się w zbiorach muzealnych, odmawiano przyznania miana „ludowych”, 
zaś twórcy niejednokrotnie podporządkowywali swe dzieła regułom wyznacza-
nym przez pracowników muzeów, często zasiadających w rozmaitych jury kon-
kursowych czy też komisjach kwalifikacyjnych CEPELII (por. np. Jackowska 
1983: 33 i n.). W całej historii zainteresowań kulturą ludową w Polsce można 
stwierdzić fakty „uczenia ludu, jak ma być ludowy” – według wzorców, które 
wykształciły się na przełomie wieków (Węglarz 1994, Libera 1995, Kroh 1995). 
W efekcie tego nastąpiło swoiste kulturowe rozdwojenie jaźni ujawniające się 
także na poziomie językowym. Aleksander Jackowski opisuje sytuację istniejącą 
wśród twórczyń wykonujących dywany dwuosnowowe. Po II wojnie światowej 
wiejskie tkaczki wykonywały je w dwóch odmianach. Jedne wytwarzano we-
dług projektów profesor ASP Eleonory Plutyńskiej, która – opracowując kon-
cepcje – czerpała z dawnych tradycji – tkaczki nazywały te właśnie dywany 
„ludowymi”. Drugą odmianę stanowiły dywany wyrabiane według włas-nych 
pomysłów, również nawiązujących do tradycji – te nazywano „swoimi” (Jac-
kowski 2002: 236). 

Przykład ten doskonale ilustruje fakt, iż znaczenie terminu „ludowy” wyzna-
czone zostało przez dawniejszych ludoznawców, współcześni zaś nadal dbają, 
by jego zawartość treściowa nie uległa zmianie. Można zatem stwierdzić, że 
ludoznawcy niejako „odmówili” chłopom prawa do zmiany swojej kultury, do 
rozwoju biegnącego w kierunku, który byłby niezgodny z zapatrywaniami bada-
czy. Z tego też powodu nieustannie nawołuje się do ratowania i ochrony kultury 
ludowej. A ponieważ zabytków dziewiętnastowiecznych pozostało na wsi już 
niewiele, a mieszkańcy wsi raczej słuchają disco polo niż archiwalnych nagrań 
kapel ludowych, ogłasza się „ostateczną śmierć kultury ludowej” (Sulima 1997: 114). 
Zaś o współczesnych formach aktywności mieszkańców wsi powiada się, że 
„...żadne festiwale folkloru, żadne szeleszczące wykrochmalonymi strojami 
zespoły folklorystyczne nie mogą być utożsamiane z kulturą ludową w jej orga-
nicznej postaci” (Sulima 1997: 114). 

Muzealnicy, jak można sądzić, długo zgodni byli z tego rodzaju opinią (od-
rębne pytanie – czy są nadal?). Aleksander Jackowski podaje przykłady sztuki 
jarmarcznej i odpustowej, a także elementów wystroju wnętrza, których muzea 
etnograficzne nie kupowały do kolekcji, kiedy zaś „zrozumiały, że trzeba – już 
było za późno” (Jackowski 2002: 187–188). Obok makatek i ekranów fotogra-
ficznych, omawianych przez Jackowskiego, przykłady tego typu błędów w kon-
struowaniu kolekcji muzealnych można by mnożyć. Należy przypuszczać, że 
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popełniano je nie bez związku z omówioną powyżej sytuacją kryzysową, która 
dotyczy zarówno zakresu dyscypliny, jak i zawartości treściowej pojęć „lud” 
i „kultura ludowa”. Nastąpiło w związku z tym pewne rozdarcie, które stało się 
udziałem zaopatrzonych w akademickie wykształcenie muzealników, którzy 
musieli wybierać między podążaniem za nowinkami naukowymi a tradycyjną 
etnografią prezentowaną w muzeach. Nazywając takie rozdarcie „złudzeniem 
obezwładniającym muzealników” (czy tylko ich?), Czesław Robotycki podkreś-
la konieczność podważania tego typu myślenia „przy każdej nadarzającej się 
okazji” (Robotycki 1993: 9). 

Taką dobrą „nadarzającą się okazją” może być praca nad zdefiniowaniem 
misji własnego muzeum. Szczególnie pomocny może się przy tym okazać 
wspomniany Model Ashridge, wraz z jego podziałem na cztery parametry. Wy-
daje się, iż sformułowanie dwóch z nich – celu i strategii – to najważniejszy 
moment rozwiązania powyższych dylematów dotyczących związków pomiędzy 
współczesną nauką uprawianą w akademiach i pracą muzealną. 

Podstawową uwagą, którą należy w tym miejscu poczynić, jest – podkreśla-
na już wcześniej – prymarna funkcja kolekcji. Ona stanowi cel istnienia każdego 
muzeum, a wszystkie pozostałe działania są podporządkowane charakterowi 
i zasobności zbiorów. Innymi słowy – używając sformułowań zaproponowanych 
przez badaczy z Ashridge – określenie celu organizacji muzealnej to określenie 
tego, co ma wchodzić w skład gromadzonej kolekcji, strategie zaś obejmują 
pozostałe działania muzealne, w tym – przede wszystkim – sposoby opracowa-
nia i upowszechniania zbiorów. 

CELE WSPÓŁCZESNYCH MUZEÓW ETNOGRAFICZNYCH 

Celem każdego muzeum jest gromadzenie kolekcji w określonym zakresie. 
W ciągu ponadstuletniej historii zbiorów etnograficznych w Polsce, ukazano to 
w poprzednim rozdziale, kolekcje tworzone były przede wszystkim przez gro-
madzenie zabytków kultury ludowej. Jak to przed niemal półwieczem określił 
Wojciech Gluziński, omawiając dział etnograficzny muzeum, „przedmiotem badań 
tego ostatniego jest pewien wycinek dziejów kultury materialnej, mianowicie 
kultura materialna wsi, w zasadzie w ramach chronologicznych XIX i XX w.” 
(Gluziński 1961: 109). Czy wobec zmian w zakresie zainteresowań antropologii 
cele muzeów etnograficznych mają także ulec zmianie? 

Aleksander Jackowski, omawiając sytuację muzeów etnograficznych, w ob-
liczu zmian w antropologii, zauważa dwa kardynalne grzechy muzeów etnogra-
ficznych. Po pierwsze, jest to „zawężenie obszaru zainteresowań tylko do war-
stwy chłopskiej”, po drugie zaś – „postrzeganie przedmiotu zainteresowań 
w izolacji (...) od innych warstw, środowisk” (Jackowski 1993: 29). Wydaje się, 
że powyższe winy są pochodną jeszcze innego, prawdopodobnie najcięższego 
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grzechu głównego – posługiwania się myśleniem figuratywnym o ludowości 
i uleganie stereotypowemu przekonaniu, że „lud, jakim jest, każdy widzi”. 
A w każdym razie przekonaniu, że ludowe to tylko to, co chłop „sam wyciosa 
w drewnie, często ozdobnie, i postawi na swoim gruncie”. 

Istnieje także i inne przekonanie, które – być może – również należy rozpa-
trywać w kategoriach „grzechu” popełnianego przez muzea (chociaż nie tylko 
przez nie), to mianowicie, które podkreśla funkcję służebną muzeum „wobec 
nauki etnografii” i które odbiera muzeum jego autonomię możliwości pracy jako 
placówki naukowo-badawczej. Tymczasem – jak w swoim wystąpieniu na kon-
ferencji w Toruniu w 1991 roku podkreślał Piotr Szacki – „Ważne jest (...) od-
notowanie racji, które zdecydowały o wcieleniu przedmiotu do zbiorów. Akt 
ten, w całej swej złożoności, jest wypadkową rozumowania i wrażliwości, re-
fleksem wiedzy i intuicji” (Szacki 1991: 155). 

Uświadomienie sobie tych obciążeń i uwolnienie się od nich może okazać się 
pomocne przy formułowaniu misji współczesnego muzeum etnograficznego. 
Należy zatem – w pierwszej kolejności – zrezygnować z powielania i utrwalania 
mitycznego obrazu kultury chłopskiej. Istotnie, jak twierdzi wielu badaczy, 
świat kultury ludowej umarł. Być może nawet nigdy nie istniał w takiej postaci, 
w jakiej przedstawiany jest w muzeach etnograficznych – barwny, samowystar-
czalny, izolowany świat ludzi kierujących się wartościami „tradycyjnymi”. 

W etnografii polskiej po II wojnie światowej wprawdzie poświęcano wiele 
uwagi zagadnieniom „przemian kultury ludowej”, rozszerzono zakres badań na 
kulturę robotniczą i małomiasteczkową, zaś w ostatnim okresie nawet na kulturę 
miejską i masową, nadal jednak funkcjonuje obraz chłopa, który „potęgą jest”, 
a moc jego nadal postrzega się w niezmienności i zgodności z kanonem wyzna-
czonym w XIX wieku. Dla etnografów – w tym muzealników – wartościowe, 
godne odnotowania i włączenia do kolekcji jest to, w czym można odnaleźć 
ślady dawnych wzorów i tradycji, chociaż, jak pisze Czesław Robotycki – zna-
kami kultury dnia codziennego współczesnej wsi są raczej „jeans, dyskoteka 
i telewizor, a nie strój ludowy” (Robotycki 1992: 17). Ten ostatni jest, według 
autora, raczej znakiem zjawiska zwanego „folkloryzmem”, o którym jednak 
mówi się, że nie jest to kultura ludowa „w jej organicznej postaci” (Sulima 
1997: 114), że „jest (...) już czymś wtórnym, mniej lub więcej sztucznym i ode-
rwanym od swego dotychczasowego środowiska, w którym wyrósł, od konkret-
nego życia określonej warstwy czy warstw społecznych. Występuje też 
w szczególnych tylko sytuacjach, w których ma zaspokajać określone potrzeby, 
bądź mniej lub więcej sztucznie wywoływane, bądź celowo ujawnione i po-
większone” ( Burszta 1970: 12). 

Należy tu zresztą podkreślić, że nad ową „sztucznością” folkloryzmu nieu-
stannie czuwają etnografowie, między innymi poprzez pracę w jury w czasie 
rozmaitych pokazów i konkursów. Na imprezach tych wysoko oceniane są te 
prace, które nie odbiegają od ustalonego kanonu, są zgodne z „tradycyjnymi 
wzorami”, symptomy zaś autentycznej twórczości – odbiegające wszak od 
wzorców – bywają odrzucane jako „nieregulaminowe”. W efekcie etnografowie 



 76 

stają się prawdziwymi „twórcami” kultury ludowej, a także – jak to często na 
pokazach zespołów folklorystycznych bywa – jedynymi jej odbiorcami. Odnosi 
się czasem paradoksalne wręcz wrażenie, że opinię dziewiętnastowiecznego 
publicysty, Ryszarda Berwińskiego, o braku możliwości twórczych u ludu, roz-
maite gremia konkursowe wciąż traktują jako obowiązującą. Pisał Berwiński 
w 1854 roku: „(...) lud jest zawdy takim, jakim go mieć chcą księża, szlachta 
i rządy krajowe. Myśli on nawet to tylko, i to też tylko w ustnej swej literaturze 
powtarza, co mu w kolei czasów do przetworzenia podadzą te trzy w połączeniu 
czynniki. Jak go sobie wychowamy, takim będzie lud nasz, i literatura jego taka, 
jakie wychowanie” (Berwiński 1854: 226, cyt. za Simonides 1998: 80). Niemal 
półtora wieku później, w wydanym w 1997 roku „Raporcie o stanie kultury 
wiejskiej”, można przeczytać: „(...) do twórców kultury wysokiej należy więc 
obowiązek takiej oceny dziedzictwa wiejskiego, aby ludzie wsi z dumą je kon-
tynuowali. To, czy folklor, inaczej mówiąc, nurt chłopski w kulturze narodowej, 
przetrwa, zależy już tylko od inteligencji” (Bednarek, Omelaniuk 1997: 103). 
Jako przykład najbardziej skrajny takiej postawy można podać wcześniejszą 
o parędziesiąt lat wypowiedź Stanisława Błaszczyka sformułowaną na konfe-
rencji poświęconej folklorowi w życiu współczesnym: „Tam, gdzie sztuka lu-
dowa nie zdoła się już utrzymać o własnych siłach, można ją w sztuczny sposób 
podtrzymywać, a nawet rozwijać, ale już w oderwaniu od jej środowiska” 
(Błaszczyk 1970: 56). Jak się wydaje, postulat ten był w wielu wypadkach kon-
sekwentnie realizowany. Dorota Simonides zauważa natomiast: „Mało kto 
chciał przyjąć do wiadomości fakt, iż kultura ludowa jest zmienna, że ulega 
procesom cywilizacyjnym, że podlega wreszcie tym samym, choć powolniej-
szym, procesom przemian, jakim poddana jest cała polska kultura” (Simonides 
1998: 80–81). Dostrzeżenie i zaakceptowanie tych zmian jest wyzwaniem, które 
powinno być podjęte także przez muzea etnograficzne. 

Wydaje się, iż ustalając zakres kolekcji muzeum, należy przede wszystkim 
przyjąć założenie, że muzeum jest instytucją, która – poza nielicznymi wyjąt-
kami – nie może nigdy uznać swojego celu za osiągnięty, a kolekcji za zamknię-
tą, oraz że powinna raczej rozwijać się w drodze ewolucji niż rewolucji. Impli-
kuje to konieczność kontynuowania założeń programowych i linii rozwojowej 
ustalonej przy tworzeniu muzeum i realizowanej przez kolejne lata istnienia, a 
nie wprowadzanie zmian, które mogłyby zachwiać ciągłością i homogeniczno-
ścią zbiorów. Wynika stąd potrzeba odnalezienia takiego modus operandi, który 
uwzględni zarówno zakres kolekcji tradycyjnie tworzonych w muzeach etnogra-
ficznych, jak i nowe trendy w nauce akademickiej. 

Uwzględniając historię muzealnictwa etnograficznego w Polsce, a także 
rozwój dyscypliny, należałoby przyjąć, że celem (wg Modelu Ashridge) mu-
zeum etnograficznego powinno być kontynuowanie dokumentowania tej części 
kultury polskiej, która od początku pozostawała w kręgu zainteresowania tych 
muzeów. Należy jednak zrezygnować z kreowania i powielania wizerunku 
mieszkańców wsi jako „ludu” czy „chłopów” w dziewiętnastowiecznym, stereo-
typowym rozumieniu tych pojęć. Roch Sulima, ogłaszając śmierć kultury ludo-
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wej, stwierdza równocześnie: „Zawodne wydają się dzisiaj rozumowania typu: 
skoro istnieją chłopi i istnieje wieś, to istnieje nadal kultura ludowa. Istnieje 
raczej kultura wsi i nie jest to tylko wybieg nazewniczy...” (Sulima 1997: 114). 
Już w 1980 roku Makulski zauważył, że „w związku z coraz szybszym tempem 
zmian w kulturze wsi i ich uniwersalnością, muzea etnograficzne winny nasta-
wić się na bieżącą analizę i archiwizację tych zmian” (Makulski 1980: 83). 

W ostatnich dekadach wiele mówi się o dysproporcjach cywilizacyjnych 
pomiędzy wielkimi aglomeracjami a małymi miastami i wsią, a także o tym, że 
niejednokrotnie wieś należy do stref kulturalnego zaniedbania (por. np. RKRTK 
1996, Krzysztofek 1999). W „Raporcie o stanie kultury wiejskiej” podkreśla się, 
że: „Obok zjawisk pozytywnych żywej w wielu ośrodkach aktywności kultural-
nej, stwierdzono rozległe obszary zapaści życia kulturalnego, brak powszechnej 
samoorganizacji kulturalnej mieszkańców wsi i znikomą rolę wiejskiej inteli-
gencji w pobudzaniu inicjatyw kulturalnych” (Bednarek, Omelniuk 1997: 7). 
Ponadto należy podkreślić fakt niejednakowego dostępu do rozmaitych mediów 
i różne możliwości kształcenia się w wielkich miastach i w mniejszych ośrod-
kach. Okoliczności te sprawiają, że choć wpływ kultury masowej na kulturę wsi 
jest oczywisty, to przebiega on nierównomiernie nie tylko w porządku społecz-
nym, lecz także terytorialnym, powodując zróżnicowanie regionalne pod wzglę-
dem dostępu do kultury (por. Szpociński 1997). Dzięki temu – jak słusznie pod-
kreśla Maria Wieruszewska – „na wsi istnieją większe szanse na wytworzenie 
‘wspólnego horyzontu rzeczywistości’” (Wieruszewska 1998: 97). 

Wydaje się zatem, że celem współczesnego muzeum etnograficznego po-
winno być poszukiwanie i kolekcjonowanie materialnych świadectw owego 
„wspólnego horyzontu rzeczywistości”, innymi słowy – materialnych znaków 
obyczajowości, będących wyrazem przynależności do grupy traktowanej 
jako „swoja”. Potraktowanie obyczajowości jako kryterium wyboru tego, jakie 
przedmioty używane na co dzień i od święta przez mieszkańców wsi mogą zna-
leźć się w zbiorach muzealnych, pozwala na zachowanie bardzo szerokiego 
zakresu aktywności muzealnej. W cytowanej w Słowniku etnologicznym wypo-
wiedzi Floriana Znanieckiego czytamy, że: „Sfera obyczajów rozciągać się mo-
że na wszystkie dziedziny ludzkiego postępowania, od takich czynności, jak 
mieszkanie, ubieranie się, jedzenie, do takich, jak poszanowanie życia ludzkie-
go”. W innym miejscu autor hasła słownikowego podkreśla: „Ze względu na 
(...) powiązanie obyczajów z określonymi systemami światopoglądowymi (ma-
gicznym, religijnym i świeckim), mówi się o obyczajach magicznych, religij-
nych i świeckich” (Słownik... 1987: 262–266). Przyjęcie węższej kategorii – 
obyczaju, zamiast najczęściej dotychczas używanego szerokiego pojęcia, jakim 
jest kultura, spowodowane zostało koniecznością poszukiwania ograniczeń ma-
jących na celu ochronę muzeów etnograficznych przed zbyt szerokim spektrum 
gromadzonej kolekcji, a tym samym – przed wspomnianym wcześniej wszystko-
izmem. 

Dzięki takiemu ujęciu można mówić o przynajmniej dwóch zagadnieniach, 
które powinny być podejmowane przez muzea w ich pracy badawczej poprze-
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dzającej uzupełnianie kolekcji. Po pierwsze, powinno się badać rodzaje więzi 
istniejących w społecznościach lokalnych oraz mechanizmy tworzenia i spra-
wowania kontroli społecznej nad obyczajami, które tworzą styl życia. Należy 
realizować również badania dotyczące odrębności regionalnej i poczucia tożsa-
mości regionalnej. Na uwagę zasługują w szczególności zmiany kulturowe za-
chodzące na pograniczach regionów, przenikanie się kręgów kulturowych, za-
pożyczenia kulturowe. Poszczególne muzea etnograficzne w Polsce dziedziczą 
tradycję muzealnego eksploatowania stosunkowo niewielkich regionów. Dzięki 
temu istnieją szanse dokładnego rozpoznania i eksploatacji terenu pozostającego 
w sferze zainteresowań danego muzeum. Ma to istotne znaczenie, podkreślał je 
także Andrzej Rottermund: „Siłą muzeów lokalnych jest autentyczność miejsca, 
w którym przypada im działać. Jest niezwykle ważne, by w dobie ogólnoświa-
towej standaryzacji i unifikacji, wydobywać unikalne wartości lokalnych korze-
ni i jedyną, niezwykłą atmosferę miejsca” (Rottermund 1996: 23). Trzy naj-
większe polskie muzea etnograficzne – w Krakowie, Warszawie oraz Toruniu – 
określają swoje zbiory jako „ogólnopolskie” (por. Sołtysiak, Wierzbicka 1997). 
Dwa z nich dokonują pewnego zawężenia obszarów zainteresowań: na stronie 
internetowej Muzeum w Toruniu znajdujemy, że obejmuje ono swoją działalno-
ścią obszar całej Polski, „w szczególności zaś gromadzi zabytki kultury wiej-
skiej z terenu Polski Północnej” (www.zabytki.pl/sources/muzea/t/torun-
-etnograf.html); Muzeum w Krakowie zbiera eksponaty, „których znakomita 
większość pochodzi z ziem etnicznie polskich, głównie z Małopolski” 
(www.mek.tele2.pl); Muzeum warszawskie od początku swojej powojennej 
działalności tworzone było jako centralne muzeum etnograficzne w Polsce, 
z tego powodu umieszczano w jego kolekcji zbiory z terenów całego kraju 
(Skrzyńska 1997). 

Potrzeba zakreślenia terenu, z którego pochodzić mają eksponaty wchodzące 
w skład kolekcji muzealnych, zgodna jest z przytaczanym wcześniej postulatem 
„wyjątkowości i wyrazistości” w formułowaniu definicji misji, wysuwanym 
przez Hagoorta. Nie chodzi tu jednak o centralne ustalenie „sieci muzeów”, jak 
to postulowano w okresie powojennym (Znamierowska 1957), lecz o deklaracje, 
które powinny sformułować poszczególne muzea, przede wszystkim dla ich 
własnego dobra. Możliwości współpracy koordynowanej (lub nie) przez Mini-
sterstwo Kultury są ogromne i z pewnością mogłyby być korzystne; omówienie 
ich wykracza jednak poza ramy tej pracy. 

Drugim zagadnieniem, które należy poddać pod dyskusję w trakcie formu-
łowania misji współczesnego muzeum etnograficznego, jest konieczność ustale-
nia zakresu i rodzaju gromadzonych przedmiotów. Wiąże się to z potrzebą 
zmiany dotychczasowego podejścia do tego, jakie obiekty powinny być zbierane 
przez muzeum. Według tradycyjnego podejścia, w muzeach etnograficznych 
chroni się przede wszystkim przedmioty, które są wytworem „ludu”. W odnie-
sieniu do sztuki ludowej Józef Grabowski określił je jako „dzieła o charakterze 
artystycznym, wykonane przez mieszkańca wsi lub niewielkiej miejscowości, 
wrośniętego w lokalną kulturę. Kryterium jest osoba twórcy i jej przynależność 

http://www.zabytki.pl/sources/muzea/t/torun-etnograf.html)
http://www.zabytki.pl/sources/muzea/t/torun-etnograf.html)
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socjalna” (Grabowski 1972: 148). Nieco szerzej rzecz tę ujmuje Aleksander 
Jackowski, stwierdzając, że decydującym kryterium określającym dzieło sztuki 
jako ludowe jest nie klasowa przynależność twórcy, lecz to, dla kogo twórca 
pracował (Jackowski, Jarnuszkiewiczowa 1967); chodzi więc o wyroby „dla 
ludu przeznaczone, kształtowane zgodnie z jego upodobaniami. (...) Osobną 
grupę stanowi właśnie rzemiosło na rzecz wsi” (Jackowski 2002: 18). 

Kolekcjonowanie przedmiotów wybieranych na podstawie powyższych kry-
teriów nie budzi żadnych wątpliwości. Co jednak zrobić wobec faktu, równie 
oczywistego, nawet bez potrzeby przeprowadzania badań, że tradycyjna wy-
twórczość ludowa i rzemieślnicza niemal całkowicie uległy potopowi produkcji 
masowej? Jakie przedmioty ma umieścić w swojej arce ów Noe-muzealnik, 
mający przy tym świadomość, że tym razem wody potopu nie opadną? 

Muzealnicy zaczęli już dokonywać pewnych wyborów związanych z tym 
zmieniającym się kontekstem, stąd też w zbiorach muzealnych znalazły się nie-
które elementy kultury masowej. Przykładem mogą być chociażby kolekcje 
barwnych oleodruków, których niemało można znaleźć w muzeach. Od końca 
XIX wieku były to niemal wyłącznie obrazy o tematyce religijnej, w różnych 
ujęciach ikonograficznych i wersjach językowych, produkowane masowo 
w drukarniach niemieckich i austriackich (Pieske 1988). Sprzedawane przez 
wędrownych handlarzy, na odpustach i w miejscach pielgrzymkowych, były 
nabywane przez mieszkańców wsi i zawieszane we wnętrzach mieszkalnych, 
stopniowo wypierając malarstwo olejne czy grafikę; które także produkowane 
były masowo na potrzeby wsi, przede wszystkim w ośrodku częstochowskim 
(Kunczyńska-Iracka 1988: 209 i n.). Równocześnie stały się, na równi z dzieła-
mi malarskimi, obiektami kultu religijnego, którego istotną cechą wśród „wiej-
skiego ludu polskiego” był – opisywany przez Stefana Czarnowskiego – sensua-
lizm, wyrażający się w czci oddawanej wizerunkom świętym, które stawały się 
tym samym „symbolami w znaczeniu najbardziej dosłownym, tj. przedmiotami 
mającymi udział w naturze wyobrażanej postaci i postać tę streszczającymi” 
(Czarnowski 1958: 91). 

Produkowane masowo przedmioty kultury materialnej stały się tym samym 
przekaźnikami treści ideowych zawartych wcześniej w dziełach religijnej sztuki 
ludowej. (Te ostatnie zresztą – ludowe malarstwo olejne, malarstwo na szkle, 
a także grafika – często również nie były oryginalne, a jedynie tworzone przez 
powielanie wzorów i wątków ikonograficznych znanych z tzw. sztuki wysokiej). 
Ludzie, kupując, wieszając na ścianie i otaczając kultem przedmiot będący 
obiektem kultury masowej, dokonywali wyboru, który godny był przynajmniej 
odnotowania. Prawdopodobnie to przekonanie, chociaż nigdzie niewyrażone 
drukiem, przyświecało muzealnikom nabywającym te święte, choć drukowane 
obrazy do zbiorów muzealnych. Można by sparafrazować cytowaną w poprzed-
nim rozdziale wypowiedź Zbigniewa Benedyktowicza, że „w świecie symboli 
nic nie kończy się raz na zawsze, że nic tu nie ginie” i dlatego należy to umie-
ścić w skansenie (i muzeum) (Benedyktowicz 1995: 42). 
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W obecnej dobie barwne oleodruki należą już do przeszłości, często zalegają 
na strychach chłopskich domów lub wiszą w opuszczonych domostwach. 
W okresie powojennym niesłychanie popularne były wizerunki świętych, często 
Świętej Rodziny, reprodukowane techniką fotografii czarno-białej, niekiedy 
wtórnie barwione. Odpowiedź na pytanie, jak wiele z nich znalazło się w zbio-
rach muzeów etnograficznych, ile natomiast uległo zniszczeniu, wymagałaby 
odrębnych badań. Jednak badacz, który chciałby zająć się – na przykład – zmia-
nami kryteriów estetycznych lub wędrówką wątków ikonograficznych wśród 
mieszkańców wsi, z pewnością poszukiwałby ich materialnych świadectw 
w magazynach muzeów etnograficznych. 

Spójrzmy na inny, pokrewny przykład. Współcześni pielgrzymi z terenów 
wiejskich podróżują do bliższych i dalszych miejsc kultu, niekiedy za granicę, 
i z miejsc tych przywożą pamiątki religijne, umieszczane w swoich, często bar-
dzo już nowoczesnych, domostwach. Same obrazki czy figurki najczęściej są już 
kolejną wersją olejnych czy rzeźbionych poprzedników; wykonywane 
w masowych ilościach, techniką laserową lub z plastiku, są jedynie obiektami 
importowanymi z Chin, niemniej – poprzez fakt podjęcia decyzji o ich zakupie 
i otoczeniu kultem domowym – stają się dla nabywców nośnikami treści symbo-
licznych. W jakimś niedającym się przewidzieć czasie, moda na obrazki wyko-
nane techniką laserową zmieni się, a hurtownicy przestaną nimi handlować. Oby 
nie stało się ponownie tak, jak w przypadku niezakupionych do zbiorów muze-
alnych makatek i ekranów odpustowych fotografów, o których wspomina Jac-
kowski. 

Człowiek robiący zakupy przy odpustowym straganie lub w sklepie z dewo-
cjonaliami dokonuje wyboru, który świadczyć może o jego religijności, poczu-
ciu estetycznym czy stanie majątkowym. Muzealnik decydujący o zakupie lub 
przyjęciu w darze przedmiotu do kolekcji również dokonuje wyboru według 
pewnych kryteriów. Tym bardziej powinny one być ściśle określone, by mu-
zeum mogło uniknąć zalewu przedmiotami kultury masowej, które mogą zna-
leźć się w kolekcji wyłącznie z powodu powierzchownej oceny ich cech formal-
nych. 

Obrazy religijne produkcji masowej znajdujące się w zbiorach muzealnych 
zostały tu przywołane jako przykład, który – choć spektakularny – nie jest 
wszak przykładem odosobnionym. Można by tu przytoczyć i omówić takich 
przykładów więcej – elementy odzieży, ceramiki, szkła czy wystroju wnętrza – 
wydaje się jednak, że każdy z nich może stanowić ilustrację tego, iż przedmioty 
materialne mogą być znakami przynależności lokalnej oraz swoistości kulturo-
wej i w związku z tym – powinno znaleźć się dla nich miejsce w zbiorach mu-
zeów etnograficznych. 

Wprowadzenie pewnych ograniczeń w doborze przedmiotów do kolekcji na-
leży poprzedzić badaniami, które miałyby na celu wskazanie najbardziej repre-
zentatywnych grup przedmiotów. Na podstawie takich właśnie badań należy 
formułować politykę rozbudowywania zbiorów. Dla potrzeb definicji misji war-
to tutaj przywołać kryteria postulowane przez teoretyków muzealnictwa etno-
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graficznego, które bujnie rozwijało się w okresie międzywojennym. Oto Cezaria 
Baudoin de Courteney-Ehrenkreutz, omawiając cele muzeum działającego przy 
Zakładzie Etnologii Uniwersytetu Stefana Batorego, podkreśla, że należy poka-
zywać kulturę „warstw tradycyjnych kraju w najtypowszych jej objawach. Kła-
dziony jest więc nacisk nie na nadzwyczajność przedmiotów, lecz na ich typo-
wość” (Baudoin de Courteney-Ehrenkreutz 1938: 86). Z kolei Kazimierz Mo-
szyński przestrzegał przed gromadzeniem „rzeczy zupełnie nowych, pospolicie 
rozpowszechnionych”, wskazując do uratowania „od zagłady rzeczy starsze, o 
które wszędzie troskliwie rozpytywać się należy sędziwych włościan” (Moszyń-
ski 1928: 106–107). 

Badania muzealne powinny więc dążyć w kierunku wychwytywania i defi-
niowania najbardziej typowych form uzewnętrzniania, niejako „materializowa-
nia” treści symbolicznych oraz dokumentowania ich, niekiedy na pograniczu 
zupełnego zaniku. Toutes proportions gardées, można powiedzieć, że – podob-
nie jak archeolog, muzealnik-etnograf wydobywa niekiedy eksponaty do kolek-
cji niemalże ze śmietnika. Znane są przykłady zakupywania przez muzea całego 
wyposażenia domów po śmierci ich właścicieli; nabycie tych przedmiotów było 
równoznaczne z uratowaniem ich przed wyrzuceniem lub spaleniem. W ten 
sposób w ostatnich latach – na przykład – Muzeum Etnograficzne w Krakowie 
uratowało przed zniszczeniem niemal kompletne wyposażenie domu Stanisława 
Funka z Tokarni, a Muzeum Zamku w Niedzicy przedmioty z domu rzemieślni-
ka i twórcy z tej samej miejscowości, Józefa Milaniaka. 

Innym problemem jest kwestia rozwiązania dylematów związanych z ru-
chem folklorystycznym, o którym zostało wszak powiedziane, że nie można go 
w żaden sposób utożsamiać z „kulturą ludową”. Jak zatem należy traktować owe 
„wykrochmalone stroje” zespołów folklorystycznych, czy należy podjąć decyzję 
o umieszczeniu ich w zbiorach muzealnych? Jeżeli muzea etnograficzne zrezy-
gnują z utrwalania zmityzowanego, stereotypowego obrazu chłopa polskiego, to 
powinny zauważyć, że chociaż folkloryzm rzeczywiście nie wyrasta organicznie 
z dawnej, tradycyjnej kultury, to jednak jest faktem kulturowym mającym miej-
sce na współczesnej wsi i jako taki podlega dokumentacji. Jak podkreśla Woj-
ciech Burszta: „Folkloryzm jest jak najbardziej prawdziwą kulturą” (Burszta 
1992: 203). Należy więc zjawiska folklorystyczne traktować jako immanentną 
część kultury współczesnej wsi. Marcin Czerwiński zauważa, iż „...fakt urzą-
dzenia np. wystawy folklorystycznej zdaje się świadczyć o tym, że przynajmniej 
część społeczności wiejskiej przywiązuje do tej twórczości wagę. Widzi w niej 
świadectwo swych korzeni” (Czerwiński 1997: 15). Jeżeli więc jako cel główny 
w deklaracji misji muzeum umieści się zobrazowanie kultury wsi, należy 
w zbiorach uwzględnić także i świadectwa ruchu folklorystycznego. Tym bar-
dziej że niejednokrotnie owe „wykrochmalone spódnice”, w których tańczą na 
scenie członkinie zespołu folklorystycznego, są tymi samymi spódnicami, 
w których noszą one obrazy w procesji Bożego Ciała. Sytuacja jest bardziej 
skomplikowana, niżby się na pozór wydawało, wymaga ponadto odrębnych 
badań, które mogłyby odpowiedzieć na pytania dotyczące przyczyn rozwoju 



 82 

praktyk folklorystycznych na jednych terenach, a ich braku na innych, oraz tego, 
w czym mieszkańcy tych ostatnich upatrują „świadectwo swych korzeni”. 

Wydaje się więc, że przy uwzględnieniu historii muzealnictwa etnograficz-
nego, istniejących kolekcji i tradycji ich interpretacji, współczesne muzea etno-
graficzne za cel w deklaracji misji (według Modelu Ashridge) powinny postawić 
sobie kontynuowanie dokumentowania kultury wsi, poprzez gromadzenie mate-
rialnych świadectw obyczajowości – zarówno tej niezmiennej, jak i podlegającej 
zmianom wskutek nieuchronnych procesów modernizacji. Jednym z istotnych 
zagadnień, które pojawiają się przy takim zarysowaniu zakresu działalności, jest 
kwestia ruchu migracyjnego pomiędzy miastem i wsią. Okres powojenny cha-
rakteryzował się intensywną „ucieczką ze wsi do miast”; zjawisko to nie zanik-
ło, jednak obecnie obserwuje się zwiększoną migrację także w przeciwnym 
kierunku – „ucieczkę z miasta na wieś”. Należałoby zbadać, w jakim stopniu ci 
nowi mieszkańcy wsi, często niepochodzący ze wsi i nieszukający tu źródeł 
utrzymania, stają się kulturotwórczy dla środowiska, w którym zdecydowali się 
zamieszkać. W takim bowiem stopniu mogą i powinni stać się oni obiektem 
badania i dokumentowania przez muzea, a także inne instytucje etnograficzne. 

Oddzielną kwestią domagającą się rozwiązania jest sprawa zbiorów egzo-
tycznych w polskich muzeach etnograficznych. Jak to powyżej zostało stwier-
dzone, powstawanie tych zbiorów miało charakter raczej przypadkowy. Historia 
muzealnictwa etnograficznego w Polsce nie wskazuje na to, by którakolwiek 
z kolekcji – poza omawianym wcześniej przykładem muzeum warszawskiego – 
tworzona była przez muzea w sposób systematyczny i planowy. Możliwości 
rozbudowywania tych zbiorów były w różnych okresach historycznych z róż-
nych powodów (politycznych, kulturowych czy gospodarczych) dosyć ograni-
czone. Jak się wydaje, większość muzeów traktowała tworzenie zbiorów poza-
polskich raczej jako działalność uboczną, konieczność wynikającą z potrzeby 
chwili lub sytuacji. Wobec faktu, że Polska nigdy nie posiadała terytoriów za-
morskich, polskim uczonym i muzealnikom nie było łatwo (a może nie pojawiła 
się taka potrzeba) pozyskiwać obiekty badań poza granicami kraju czy też spoza 
obszaru etnicznie polskiego (w okresie zaborów). Rolę kultury „obcej” pełniła 
kultura ludowa (por. Sulima 1997: 109), stając się tym samym najlepszym 
obiektem badań i kolekcjonerstwa. Pomimo to, że sytuacja polityczna, społeczna 
czy gospodarcza diametralnie się zmieniła w stosunku do tej, która była w po-
czątkach muzealnictwa etnograficznego w Polsce, wydaje się, iż nadal nie 
sprzyja ona tworzeniu i rozbudowywaniu kolekcji egzotycznych. 

Opinia ta nie oznacza, że należy zupełnie zrezygnować z gromadzenia eks-
ponatów pochodzących z terenów pozapolskich czy pozaeuropejskich. Decyzje 
o kontynuacji bądź rezygnacji z ewentualnych zakupów powinny być jednak 
podejmowane po wnikliwej analizie stanu faktycznego muzeum i jego zasobów. 
Jest to bowiem niejednokrotnie problem uzupełniania kolekcji istniejących lub 
tworzenia nowych. Kolekcje, które zostały przekazane do muzeów przez ich 
twórców lub spadkobierców, można i powinno się traktować jako zamkniętą, 
niewymagającą uzupełnienia całość. Kolekcję można bowiem rozumieć jako 
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dzieło autorskie, które – podobnie jak dzieło sztuki malarskiej czy rzeźbiarskiej 
– nigdy nie jest „uzupełniane”, a niezbędne konserwacje wykonuje się bez naru-
szania jego struktury i treści ideowej. Takie podejście otwiera możliwość rezy-
gnacji z dokonywania zakupów w celu uzupełniania już istniejących kolekcji, 
nie zamykając równocześnie całkowicie tej możliwości. Wydaje się bowiem 
całkiem oczywiste, że zakup brakującego elementu, który dopełniłby całości, na 
przykład kostiumu czy też wyposażenia warsztatu rzemieślniczego, stanowi nie 
tylko pokusę, lecz wręcz przymus i obowiązek każdego muzealnika dbającego 
o zbiory. Sytuacja zmienia się wówczas, gdy brakujących elementów jest wię-
cej, a te zebrane stanowią niekiedy kolekcję dosyć chaotyczną, świadczącą ra-
czej o zainteresowaniach jej twórcy, niż o kulturze ludu, z której pochodzą eks-
ponaty. Rzecz wymagałaby odrębnych badań, których przeprowadzenie byłoby 
o tyle trudne, że kolekcje często bywały włączane do zbiorów muzealnych bez 
adnotacji i możliwości powtórnego ich wydzielenia. Na przykład Muzeum Na-
rodowe w Krakowie nie dysponuje pełnym spisem przedmiotów z darowanej 
w 1920 roku kolekcji Feliksa Jasieńskiego, zaś eksponaty rozsiane są we 
wszystkich niemal działach tegoż muzeum! Spisy kolekcji egzotycznych w Mu-
zeum Etnograficznym w Krakowie, darowane przez takich badaczy, jak Bene-
dykt Dybowski, Julian Talko-Hryncewicz czy Stefan Szolc-Rogoziński, udało 
się częściowo zrekonstruować przy okazji organizowania wystawy jubileuszo-
wej „Podróżnicy” w 2001 roku. 

Wydaje się więc, że muzea etnograficzne za cel powinny przede wszystkim 
postawić sobie tworzenie kolekcji eksponatów kultury polskiej. Można zatem 
przyjąć, że tworzenie kolekcji materialnych świadectw obyczajowości polskiej 
wsi powinno być – w ujęciu modelowym – głównym celem zawartym w misji 
muzeum. Gromadzenie to jest podstawowym działaniem muzealnym, stanowi 
ono jednak ważniejsze zadanie i ma głębsze znaczenie, niż tylko dokumentowa-
nie zjawisk kultury. Jerzy Szacki tak opisuje misję humanisty: „(...) humanista 
gromadzi fakty nade wszystko w tym celu, by uświadomić swoim współczes-
nym związek teraźniejszości z przeszłością i tę ostatnią ocalić od zapomnienia. 
Zadaniem historyka, historyka literatury, historyka sztuki, etnografa jest walka 
o to, by społeczeństwo nie zapomniało swojej przeszłości i tego, co po niej zo-
stało” (Szacki 1985: 35). Można powiedzieć, że muzealnik gromadzący artefak-
ty kultury również ocala je od zapomnienia i buduje pomosty pomiędzy prze-
szłością i teraźniejszością. Należy jednak pamiętać, że praca ważna jest także 
dla dzieła budowania przyszłości. Jeśli bowiem – używając metafory poetyckiej 
– porównać kulturę do niedokończonej tkaniny, w której teraźniejszość stanowi 
wciąż powstający na nowo wątek, to praca muzealnika polega na tym, by 
w kolekcji materialnych świadectw przeszłości odszukiwać snujące się nici 
osnowy, które nie mają wszak zakończenia w przyszłości. Rozpoznanie i wy-
różnienie owych nici osnowy, czyli symboli ze „świata, gdzie nic nie kończy się 
raz na zawsze”, jest celem, który wydaje się najistotniejszy dla muzealni-
ka-etnografa. 
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Określenie głównego celu stanowi zaledwie część, chociaż najważniejszą, 
pracy nad zdefiniowaniem misji instytucji. Następnym krokiem – według Mode-
lu Ashridge, jest określenie strategii, czyli domen działalności danej organizacji. 

STRATEGIE – DOMENY DZIAŁALNOŚCI 

W najprostszym, modelowym ujęciu domeny działalności każdego muzeum 
wynikają bezpośrednio z definicji muzeum, określonej przez ICOM. Po określe-
niu zakresu „materialnych świadectw dotyczących człowieka i jego otoczenia”, 
muzeum ma za zadanie ich „gromadzenie, konserwowanie, badanie, rozpo-
wszechnianie i wystawianie” (Żygulski 1982: 12). Można więc przyjąć powyż-
sze działania za podstawowy kanon obowiązujący muzea. Dopiero przy ich 
bardziej szczegółowym rozwinięciu i sformułowaniu następuje określenie diffe-
rentia specifica danego muzeum. Wtedy zostają spełnione postulaty Stefana 
Komornickiego, ogłoszone w 1937 roku: 

„Należałoby dążyć do tego, by każde z mniejszych muzeów miało – mimo wspólnych 
zasad naukowych – własny wyraz i cechy różniące je od sąsiednich instytucyj tego same-
go typu i zakresu, by miało swoją specjalność, którą by przyciągało i interesowało wi-
dzów, nie tylko stojących na niższym poziomie wykształcenia” (Komornicki 1937: 178). 

Poszczególne muzea powinny wobec tego przy każdej domenie określić po-
zycję, którą chciałyby osiągnąć na rynku, oraz posiadaną przewagę, która to 
umożliwia. Jest to zakres, w stosunku do którego trudno o rozwiązania modelo-
we, określenie przewagi wynika bowiem z konkretnej sytuacji każdego mu-
zeum. W przypadku budowania kolekcji, przewaga wynikać może – na przykład 
– z bliskości reprezentowanego w zbiorach regionu lub dobrego imienia danego 
muzeum. Dla badań naukowych prowadzonych przez muzeum pomocne z pew-
nością może być usytuowanie placówki muzealnej w ośrodku akademickim, 
posiadającym całe zaplecze, w postaci chociażby bibliotek z literaturą przedmio-
tu. 

Należy jednak podkreślić pewną przewagę, która może być udziałem 
wszystkich muzeów etnograficznych, wynikającą z faktu zajmowania się tą 
właśnie dziedziną humanistyki. Jej siłę Czesław Robotycki upatruje „...w podej-
ściu empirycznym – to jest w dyrektywie postępowania, którą streścić można 
następująco: najpierw fakty, potem interpretacje” (Robotycki 1992: 9). To właś-
nie w działaniach muzealnych, realizowanych jako „badanie, rozpowszechnianie 
i wystawianie”, istnieje intelektualna przestrzeń: by dokonywać interpretacji 
antropologicznych, by unaoczniać owe ukryte mechanizmy kultury czy też sym-
bole składające się na semiosferę kulturową. W działalności wystawienniczej 
czy wydawniczej muzea etnograficzne mogą poruszać problemy nie tylko doty-
czące kultury wsi, ale odkrywać i unaoczniać zagadnienia uniwersalne. Dosko-
nały przykład takiej aktywności (niestety, nie jest przykładem polskim) to dzia-
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łania wystawiennicze Muzeum Etnograficznego w Neuchâtel, w Szwajcarii. 
Obok utrzymywania stałej ekspozycji ukazującej cenne kolekcje, głównie 
z terenu Afryki i Oceanii, w Muzeum w Neuchâtel corocznie organizuje się 
dużą wystawę czasową poświęconą takim kwestiom i problemom, jak na przy-
kład: ból i cierpienie, kobiety czy też relacje między ludźmi i zwierzętami (Ja-
worska 1996: 54). 

Taki sposób postępowania muzealnego – łączenie tradycyjnego wystawien-
nictwa z nowatorskimi pomysłami i projektami – daje muzeom etnograficznym 
możliwość odpowiedzenia na wyzwania współczesnej etnologii, z jej nowymi 
polami eksploracji naukowej: kulturą wielkich miast, subkulturami, zagadnie-
niami konsumpcji, stylów życia itd. Wspomniana wcześniej „swojość”, lokal-
ność kulturowa, wyznaczająca zakres penetracji muzeów etnograficznych, nie 
jest bowiem tylko cechą kultury wsi. Wyraża się ona w rozmaitych formach 
kultury masowej czy politycznej, ruchach subkulturowych i nowych estetykach, 
w „zwyczajnej” codzienności i „niezwykłych” projektach kulturowej alterna-
tywności. Wydaje się wszakże, iż ta i podobna problematyka nie została jeszcze 
na dobre włączona do zakresu przedmiotowego etnologii przez akademię. Jeśli 
przyjąć przytaczaną wcześniej opinię Kazimierza Muszyńskiego o tym, że mu-
zea mają „służyć nauce i to powinny sobie wypisać jako swoje hasło przewod-
nie” (Moszyński 1928: 108), nie pozostaje im nic innego, jak tylko podążać za 
aktualnymi ujęciami etnologii akademickiej w tym względzie (zagadnienia te 
wykraczają wszak poza zakres niniejszej pracy). 

Inną przewagą, którą posiadają muzea etnograficzne, na którą należy zwró-
cić uwagę, jest swego rodzaju zapotrzebowanie i klimat sprzyjający badaniu 
kultury regionalnej. Wiąże się to z aktualnością problematyki dialogu kulturo-
wego czy kultur etnicznych oraz ruchami ekologicznymi poszukującymi antido-
tum na globalizację kultury. Towarzyszą temu przemiany polityczne w jedno-
czącej się Europie oraz płynące stąd obawy utraty tożsamości narodowej. Jako 
reprezentatywny głos w tym względzie, można przytoczyć sugestię Doroty Si-
monides, która proponuje, by: „...wydobyć z źródeł kultury ludowej i regional-
nej te treści, które mogą być dla współczesnego Polaka przesłaniem, i które 
w czasach zalewającej nas kultury uniformizacji i destabilizacji własnej tożsa-
mości, mogą stanowić pewien przyczynek do zrozumienia konieczności poszu-
kiwań korzeni narodowych” (Simonides 1998: 81). Propozycję Doroty Simoni-
des warto rozwinąć, wskazując, iż poprzez poznawanie kultur regionalnych, 
zarówno Polski, jak i pozostałych krajów europejskich oraz poszukiwanie 
w nich treści uniwersalnych, można przyczyniać się do przełamywania stereoty-
pów i burzenia barier pomiędzy narodami. Jako szczególnie powołane do tego 
zadania Andrzej Siciński widzi muzea, które są „...miejscami ochrony dóbr 
kultury – a więc ochrony naszej pamięci narodowej, utrwalania, wzbogacania, 
przekazywania tożsamości narodowej” (Siciński 1996: 11). Można więc powie-
dzieć, że muzea etnograficzne mają wyjątkową rolę do odegrania na nowej, 
europejskiej scenie politycznej. 
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WARTOŚCI I STANDARDY ZACHOWAŃ 

Jednym z elementów tej roli jest świadczenie o wartościach wyznawanych przez 
organizację. Poza tymi, które znaleźć się mogą w misji niemal każdego mu-
zeum, jak – na przykład – uczciwość, poszanowanie prawdy naukowej, odpo-
wiedzialność czy kreatywność, istnieje pewna gama wartości, do których wy-
znawania muzea etnograficzne są być może bardziej powołane niż inne instytu-
cje. Muzealnicy-etnografowie nieustannie obcują z rozmaitymi artefaktami oraz 
niematerialnymi przejawami kultury symbolicznej, które znacznie się niekiedy 
różnią od tych spotykanych w życiu codziennym. Podobnie jak akademiccy 
antropolodzy, stale znajdują się w obszarze kontaktu kulturowego na rozmaitych 
– etnicznych, geograficznych czy społecznych – pograniczach. Wymaga to przy 
tym szczególnej delikatności, tolerancji i szacunku wobec inności kulturowej. 

Z kolei Dorota Simonides zwraca uwagę na kwestię, która również może być 
istotną składową misji muzeum etnograficznego: „Potrzeba więzi regionalnej 
i małej ojczyzny jest wartością wszystkich mieszkających w danym regionie. 
Jak ją przeżywać, jak ją odczuwać i szanować – uczyć się można z dawnych 
źródeł kultury ludowej” (Simonides 1996: 86). Dodać by można, że muzeum 
jest bardzo odpowiednim miejscem do uprawiania tej edukacji. 

Inną wartością, którą powinny charakteryzować się muzea etnograficzne, jest 
społeczna wrażliwość, która w konsekwencji może doprowadzić do tego, iż 
staną się one miejscem prawdziwego dialogu społecznego. Słuszne bowiem 
wydają się uwagi G. Mostny’ego: 

„Muzea muszą utrzymywać stałą czujność, aby być na bieżąco, i muszą robić wszyst-
ko, co w ich mocy, aby wyprzedzać, jeżeli to możliwe, społeczne i kulturalne orientacje 
i wydarzenia, wyrażając przy pomocy swoich wystaw i prac badawczych najważniejsze 
problemy, które mają wpływ na ich społeczności. Jeżeli tak będą postępowały, staną się 
środkiem masowej komunikacji, przyciągając wielką liczbę zwiedzających, którzy będą 
przychodzić w poszukiwaniu informacji i orientacji. Będą także stawały się ważnym 
czynnikiem wpływającym na opinię publiczną i będą zdolne budować świadomość spo-
łeczną” (Mostny 1972: 40). 

Wartości wyznawane przez firmę mają oczywisty wpływ na standardy za-
chowań w niej obowiązujące. Jak omówiono to szeroko w pierwszym rozdziale, 
wynikają one bezpośrednio z Kodeksu Etyki Zawodowej Międzynarodowej 
Rady Muzeów (ICOM). Wydaje się ponadto, że muzea etnograficzne nie odbie-
gają w żaden sposób od norm obowiązujących w całym świecie muzealnym. Ich 
omówienie i ustalenie wersji ostatecznej, obowiązującej w danej organizacji, 
należy więc pozostawić w gestii poszczególnych muzeów. 

Wszystkie powyższe uwagi dotyczące pracy nad deklaracją misji instytucji 
muzealnych w zakresie etnografii mają charakter wyłącznie modelowy. Jak 
wcześniej wielokrotnie podkreślano, misja ma być czymś wyjątkowym i wyrazi-
stym oraz konkretnym i charakterystycznym tylko dla danej instytucji. Każde 
muzeum musi więc na własny użytek określić cele i zakres budowanej kolekcji, 
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sposoby jej upowszechniania i ochrony, wyznawane wartości, a także standardy 
zachowań. W rezultacie powinien powstać dokument, który spełniać może waż-
ną rolę w życiu organizacji. Giep Hagoort pisze w związku z tym problemem: 

„W praktycznym zarządzaniu misja ukierunkowuje proces podejmowania decyzji, jak 
również zachowania wewnątrz organizacji. Musi to umożliwiać podejmowanie nowych 
czynności w harmonii z dążeniem organizacji do zapewnienia sobie własnej kontynuacji” 
(Hagoort b.d.: 26). 

To, czy i w jaki sposób misja firmy będzie realizowana, zależy w przeważa-
jącej mierze od ludzi będących członkami organizacji i jest przy tym – jak chcą 
niektórzy teoretycy zarządzania – podstawowym zasobem organizacji. W na-
stępnym rozdziale omówiony zostanie proces wyboru takiej struktury organiza-
cyjnej, która wydaje się najbardziej odpowiednia dla muzeum etnograficznego 
i która – być może – w największym stopniu gwarantuje osiągnięcie najlepszych 
warunków jego rozwoju. 

 

do 20 tys. 2       

 



Rozdział  4 

STRUKTURY 

Realizacja celu głównego określonego w misji możliwa jest dzięki zróżnicowa-
nym czynnikom, wśród których na szczególną uwagę zasługuje odpowiednio 
zaprojektowana struktura organizacyjna. W teorii zarządzania toczy się w ostat-
nich latach dyskusja, przypominająca zresztą nieco średniowieczne dysputy 
scholastyków na temat prymarnej roli strategii lub struktury. Thomas J. Peters, 
zwany przez niektórych guru zarządzania, twierdzi, że „struktura firmy określa 
jej strategię, a już z pewnością uniemożliwia jej radykalną zmianę” (Koch 1997: 243). 
Z kolei inny autorytet, Peter F. Drucker, jest zwolennikiem teorii, według której 
„’struktura powinna podążać za strategią’, co oznacza, iż najpierw należy okreś-
lić strategię, a następnie zadbać o to, by struktura była do niej ściśle dopasowa-
na” (Koch). Opinię tę najczęściej spotyka się także u większości współczesnych 
autorów, wśród których wspomnieć można chociażby wydaną ostatnio pracę 
Stephena P. Robbinsa i Davida A. DeCenzo (2002). Rafał Krupski podsumowu-
je ten spór: „Niezależnie od poglądów w tym zakresie wszyscy zgadzają się na 
interakcyjny związek pomiędzy tymi czynnikami” (Krupski 1997: 79).  

Należy tu przede wszystkim uwypuklić istotne znaczenie struktury w reali-
zowaniu celów organizacji. Jak bowiem podkreślają autorzy opracowania doty-
czącego działalności gospodarczej: 

„Architektom struktur organizacyjnych chodzi nie tylko o zaprojektowanie potrzebnej 
liczby stanowisk, komórek organizacyjnych, liczby szczebli zarządzania i sposobu podpo-
rządkowania jednych stanowisk innym, ale przede wszystkim o to, by stworzona struktura 
działała w sprawny i efektywny sposób i umożliwiała realizację ustalonych niepowtarzal-
nych celów lub realizację celów powtarzalnych, czyli funkcji organizacji” (Leśniak-
-Łebkowska, Romanowska, Trocki 2001: 183). 

Uwaga ta dotyczy nie tylko przedsiębiorstw gospodarczych, lecz także jednostek 
typu non-profit, także muzeów.  

Peter F. Drucker postuluje, aby „strukturę organizacyjną (...) projektować 
tak, by umożliwić realizację celów biznesu przez pięć, dziesięć, piętnaście lat” 
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(Drucker 1998: 214). Podobnie jak misja, struktura jest więc względnie trwałym 
elementem zarządzania, została nawet nazwana „jedną z głównych osi refleksji 
nad zarządzaniem przedsiębiorstwem” (Strategor 2001: 280). Takie podejście 
wiąże się ze zmianami, które nastąpiły w związku z gwałtownie rozwijającym 
się nurtem zarządzania personelem – zarządzaniem zasobami ludzkimi. W nur-
cie tym ludzie traktowani są jako podstawowy i najważniejszy zasób organiza-
cji, która powinna im stworzyć warunki zapewniające „możliwości działania 
i rozwoju na optymalnym poziomie. Szczególną wagę przywiązuje się do spo-
sobu, w jaki planowane są organizacja i praca” (McKenna, Beech 1999: 35–36). 

W teoretycznej myśli o zarządzaniu podkreśla się również, że właściwie 
skonstruowana struktura organizacyjna jest narzędziem, dzięki któremu, poprzez 
„efektywne współdziałanie (...) uczestników, w ramach przyjętego podziału 
pracy”, organizacja może „realizować swe cele” (Skalik 1996: 50). Krzysztof 
Mreła nazywa strukturę organizacyjną „konstrukcją, na której opiera się proces 
zarządzania”. Równocześnie podkreśla, że struktura „kształtuje normatywny 
porządek przez określenie wzorców zachowań organizacyjnych, repertuaru działań, 
które są uprawnione, uzasadnienie zróżnicowania kompetencji zależnie od pozy-
cji i specyfikowanie programów działania (ról) uczestników” (Mreła 1983: 36). 
Regulacyjna funkcja struktury zapewnia wdrażanie standardów i wartości okre-
ślonych w misji instytucji „poprzez minimalizację dowolności i nieprzewidy-
walności zachowań organizacyjnych” (Skalik 1996: 50). W efekcie, to podsta-
wowe „narzędzie kierowania” (Przybyła 1995: 16, Szeloch 1978: 167) można 
traktować także jako gwarant bezpieczeństwa człowieka w organizacji (Strate-
gor 2001: 379). Wreszcie interesującą wykładnię tego, czym jest organizacja, 
można uzyskać poprzez wykorzystanie perspektywy kulturowej w jej badaniu. 
Oto Monika Kostera pisze: „organizacje nie są tylko ‘narzędziami’, ‘instrumen-
tami’ osiągania ‘zadanych celów’, lecz są stylem życia” (Kostera 1995: 96). 

Właściwie skonstruowana struktura organizacyjna przedsiębiorstwa nie sta-
nowi jedynego gwarantu osiągnięcia sukcesu. Współcześni teoretycy podkreś-
lają jednak, że od „jakości tego narzędzia zależy w poważnym stopniu spraw-
ność funkcjonowania przedsiębiorstw” (Szeloch 1978: 167). Autorka pracy 
dotyczącej budowy strategii przedsiębiorstwa zwraca uwagę na fakt, że „nawet 
najlepsza koncepcja strategiczna jest bez znaczenia, gdy nie zostanie stworzona 
organizacja, która ją zrealizuje sprawnie” (Filipiak-Dylewska 1994: 34). 

Stwierdzenie o fundamentalnym znaczeniu struktury organizacyjnej w sprawnym 
i skutecznym zarządzaniu firmą nie powinno więc budzić wątpliwości. Ustalenie 
właściwych struktur dla danej instytucji uzyskuje obowiązujący wymiar poprzez 
dokonanie jego sformalizowania w postaci zapisu w statucie organizacji, a także 
w innych dokumentach organizacji, takich jak: regulamin organizacyjny, sche-
mat organizacyjny czy księga służb (por. Cywoniuk 1997: 37). Podobnie jak 
misja instytucji, która jest ich ideową podbudową, dokumenty te powinny być 
względnie trwałym elementem zarządzania firmą, a zmian powinno dokonywać 
się jedynie w uzasadnionych wypadkach. Jednak wobec sytuacji burzliwych 
przemian, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach w Polsce i na świecie, 
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wiele się mówi o potrzebie rewitalizacji przedsiębiorstw, a równocześnie w tym 
procesie przyznaje się wiodącą rolę strukturom organizacyjnym (por. Strategor 
2001: 280). 

ZASADY TWORZENIA STRUKTUR 

Przed przystąpieniem do konstruowania (lub rekonstruowania) struktury insty-
tucji należy przede wszystkim uzmysłowić sobie, jakie elementy wynikające 
z jej definicji ją tworzą. Większość definicji struktury, przytaczanych w rozmai-
tych opracowaniach, podkreśla jej funkcję porządkującą, która przez uszerego-
wanie w odpowiedni sposób istniejących i planowanych zasobów umożliwia 
realizowanie założonych celów (Skalik 1996: 49; Cywoniuk 1997: 35; Leśniak-
-Łebkowska, Romanowska, Trocki 2001: 184) i sprawne funkcjonowanie orga-
nizacji (Bielski 1996: 170; Żukowski, Muszyński, Kowalczewski 1999: 67). 
Struktura jest układem komórek i jednostek organizacyjnych, których powiąza-
nia i wynikające z nich zależności funkcjonalne lub hierarchiczne są ściśle określo-
ne. Jak podkreślają francuscy badacze używający wspólnego pseudonimu Stra-
tegor, każda z komórek ma określoną misję do wypełnienia, powinna być także 
wyposażona w uprawnienia umożliwiające wykonanie tej misji (Strategor 2001: 281). 
Poszczególne składniki systemu powinny być pogrupowane w taki sposób, 
dzięki któremu – poprzez wypełnianie celów każdej z jednostek organizacyj-
nych zapewniłoby osiągnięcie celów całości (Stabryła, Trzcieniecki 1988: 14). 

Należy zwrócić uwagę na te definicje, które jako punkt wyjścia do formowa-
nia struktury wyznaczają zadania czy zakresy czynności, jakie organizacja ma 
do wykonania. Alicja Sobczak, omawiając teorię struktur organizacyjnych Hen-
ry’ego Mintzberga, zauważa, że autor ten definiuje struktury szeroko, jako „ze-
staw wszystkich sposobów, przy użyciu których rozdziela się zadania organiza-
cji między jej różnorodne elementy (stanowiska, komórki i inne wewnętrzne 
jednostki organizacyjne), a następnie doprowadza do ich skoordynowania, by 
zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji” (Sobczak 2000: 283). Stephen 
P. Robbins lapidarnie określa strukturę jako „sposób formalnego podziału, gru-
powania i koordynacji zadań” (Robbins 2001: 193). Ten sposób podejścia zgod-
ny jest z przywołaną wcześniej opinią Petera F. Druckera i jego licznych następ-
ców o pierwszeństwie zdefiniowania strategii firmy przed budowaniem struktu-
ry. Giep Hagoort ujmuje to w zwięzłej formule: Struktura po Strategii i Forma 
po Funkcji (Hagoort b.d.: 97). 

Budowanie struktury organizacji jako zestawu elementów konstrukcyjnych 
(komórek i jednostek organizacyjnych) odbywać się może przy zakładaniu fir-
my, trzeba jednak brać pod uwagę zmiany struktury organizacyjnej w sytuacjach 
dostosowywania strategii do zmiennych warunków otoczenia i polityki we-
wnętrznej firmy. Jeżeli więc nastąpi jeden z dwu przypadków – „występują 
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nieprawidłowości w dotychczasowych rozwiązaniach (problemy dewiacyjne), 
albo istniejące rozwiązania organizacyjne są poprawne, jednak pojawia się oka-
zja ich udoskonalenia (problemy optymalizacyjne i innowacyjne)” (Skalik 1996: 11), 
należy rozważyć potrzebę wprowadzenia zmian w organizacji już istniejącej. 
Rozpoznanie konieczności regularnego dokonywania przeglądu organizacji, 
brania pod uwagę zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz ewentualnych 
zmian samej organizacji to – według Michaela A. Foppa – fundamentalna część 
zdolności do właściwego zarządzania organizacją (1997: 135). W innym wy-
padku bowiem – jak twierdzi Fopp – organizacje takie można porównać do 
„dinozaurów wielkich rozmiarów, ale z małymi mózgami, pozostające nie-
zmienne w zmieniającym się świecie” (1997: 136).  

STRUKTURY W MUZEACH 

Ocena organizacji jako dinozaura, formy przetrwalnikowej z innej epoki, może 
być szczególnie trafna w przypadku omawiania niektórych instytucji muzeal-
nych. Wiąże się to ze szczególną rolą przypisywaną muzeom w kulturze naro-
dowej, a tym samym – opieką odpowiednich władz, która niekiedy polega wy-
łącznie na sztucznym utrzymywaniu istniejącego status quo. Zdawać się może, 
że czasem bardziej odpowiednim zoologicznym porównaniem w przypadku 
organizacji muzealnych byłoby porównanie do świętych krów, których nie moż-
na i nie należy pozbawić życia, ale równocześnie nie przeznacza się wystarcza-
jących środków, by je utrzymać w naprawdę dobrej kondycji. Z drugiej zaś 
strony wina leży także po stronie muzeów. Józef Penc dokonuje opisu sytuacji, 
który dotyczy wprawdzie przedsiębiorstw gospodarczych, ale niemal idealnie 
przystaje do niektórych muzeów: 

„Niestety wiele przedsiębiorstw zasklepia się w wygodnym konserwatyzmie, kieruje 
się długofalową wizją, nie reagując na zachodzące w otoczeniu zmiany i hołduje przy-
zwyczajeniom i tradycji. Wiele też utrzymuje przestarzałe struktury i kulturę mimo zmia-
ny strategii, gdy tymczasem dostosowanie całego przedsiębiorstwa do zachodzących 
zmian w otoczeniu jest podstawowym kryterium sukcesu” (Penc 1999: 176). 

W teorii zarządzania przy okazji omawiania cyklu życia organizacji gospo-
darczych najczęściej wyróżnia się pięć faz: budowy, wzrostu, zróżnicowania, 
konsolidacji i zmierzchu (por. Penc 1999: 148–155, Koźmiński 2000: 38–41). 
Wydaje się, że niedocenianie możliwości zastosowań teorii zarządzania w insty-
tucjach kultury, w tym w muzeach, może powodować przeoczenie tego momen-
tu w życiu organizacji, który wymaga zmian. Takim momentem jest ostatnia z 
faz, faza zmierzchu, którą nazywa się też fazą likwidacji bądź odnowy przedsię-
biorstwa (Penc 1999: 154). Jak podkreśla Józef Penc, w tej fazie zagrożeniem są 
zmiany w otoczeniu, zbyt sztywna struktura i dominacja metod administracyj-
nych. Okoliczności te powodują kryzys w organizacji, którego przezwyciężenie 
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jest możliwe dzięki zmianom organizacji, przeformułowania strategii, „reengi-
neering umożliwiający dostosowanie się do zmienionych warunków otoczenia, 
odzyskanie rentowności, innowacyjności i motywacji” (Penc 1999: 154). Dzięki 
zmianom możliwe jest przywrócenie organizacji żywotności, firma dostaje nie-
jako nową szansę utrzymania się na rynku i – jak twierdzi Penc – „może ona 
powtórzyć cykl życia. Wszystko więc może zacząć od nowa, ale na wyższym 
poziomie” (1999: 155). 

Uwagi powyższe, sformułowane dla instytucji gospodarczych, są aktualne 
także w odniesieniu do organizacji non-profit, w tym muzeów. Trafne wydają 
się postulaty Andrzeja Rottermunda, przedstawione na Kongresie Kultury Pol-
skiej w grudniu 2000 roku: 

„Muzeum powinno być moim zdaniem instytucją o organizacji opartej na wzorze na-
jefektywniejszych organizacji przynoszących zyski finansowe, choć zysk instytucji muze-
alnej mierzony może być jedynie w kategoriach efektów społecznych i etycznych. By 
jednak sprostać wymogom takiego business-like modelu organizacyjnego muzeum, speł-
nione być muszą warunki w sprawdzonym już modelu organizacyjnym” (Rottermund 
2002: 564). 

Sprostanie temu wyzwaniu jest możliwe dzięki doskonaleniu struktury organi-
zacyjnej, które to działanie „najczęściej traktowane jest jako zasadniczy kieru-
nek racjonalizacji i usprawnienia organizacji w ogóle” (Żukowski 1997: 161). 

Przystępując do konstruowania (lub rekonstruowania) struktury organizacji, 
należy – podobnie jak przy definiowaniu misji – również przyjąć założenie 
o wyjątkowości i niepowtarzalności firmy. Michael A. Fopp podkreśla, że „każ-
da organizacja jest wyjątkowa w sobie tylko właściwy sposób i powinna być 
traktowana raczej z uwzględnieniem jej własnej specyfiki, niż poprzez teorię 
akademicką, która określa cechy ogólne dla wszystkich” (Fopp 1997: 145–146). 
Implikuje to konieczność zastosowania do każdej organizacji rozwiązań typo-
wych tylko dla niej, odrzucenie natomiast ogólnych modeli lub kalek mających 
na celu kopiowanie wzorców. Peter F. Drucker podkreśla, iż „żadna organizacja 
nie może być uznana za twór idealny, ponieważ jest tylko narzędziem skłaniają-
cym ludzi do wspólnej produktywnej pracy. W związku z tym, struktura organi-
zacyjna powinna być dostosowana do poszczególnych zadań wykonywanych 
w narzuconych warunkach i określonym czasie” (Drucker 2000: 10). 

Inny teoretyk, Marcin Bielski, również neguje możliwość wykorzystywania 
uniwersalnych modeli w procesie budowy struktury organizacyjnej. Jednak 
obok konieczności podejścia sytuacyjnego ze względu na otoczenie zewnętrzne, 
zwraca uwagę na zależność pomiędzy strukturami organizacyjnymi firmy 
a efektywnością jej funkcjonowania, wskazując na antynomiczność niektórych 
zasad sprawnego działania. Przy konieczności koncentracji działań podkreśla się 
bowiem ich wszechstronność, zachowanie zaś pewnego poziomu rezerw 
sprzeczne jest z postulowanym pełnym wykorzystaniem posiadanych środków. 
Poszukiwanie „złotego środka” pomiędzy tymi sprzecznościami jest tu więc 
wytyczną do budowy jednostkowych struktur w konkretnych sytuacjach (Bielski 
1996: 177). 
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Poniższe rozważania mogłyby więc wydać się bezzasadne, jeśli pretendowa-
łyby do miana modelu struktury muzeum etnograficznego. Stanowią one jednak 
próbę wskazania pewnych ogólnych zasad, próbę zastosowania do instytucji 
muzealnych metod znanych przede wszystkim z teorii zarządzania przedsiębior-
stwami gospodarczymi. Autorzy sztandarowego opracowania dotyczącego kie-
rowania muzeami, Timothy Ambrose i Crispin Paine, krótkie rozważania doty-
czące personelu muzealnego kończą stwierdzeniem, że „nie ma idealnej struktu-
ry dla personelu muzealnego” (Ambrose, Paine 1993: 252). Wydaje się jednak, 
że warto podjąć trud rozpoznania najbardziej istotnych tropów na drodze two-
rzenia struktur poszczególnych instytucji. 

Wielu autorów podkreśla konieczność określenia misji instytucji i jej celów 
przed przystąpieniem do planowania struktury organizacyjnej (Chrościcki 1999: 
108–110, Czermiński, Grzybowski 1996: 127). Chodzi tu o skonkretyzowanie 
najpierw misji instytucji w ujęciu takim, jak omówione w poprzednich rozdzia-
łach. Następnie, jak podkreśla Giep Hagoort: 

„Gdy pojęcie misji jest ostatecznie sformułowane, musi ono zostać rozpracowane 
w postaci poszczególnych celów dostosowanych do szczegółowych poczynań: wybór re-
pertuaru, programowanie, zagadnienia socjalne, finanse, marketing/sponsoring, lokaliza-
cja, kontakty międzynarodowe” (Hagoort b.d.: 26). 

Polscy autorzy, Jerzy Trzcieniecki i Janusz Teczke, podkreślają konieczność 
dokonania podziału „zadania naczelnego na odpowiednio dobrane zadania 
szczegółowe” (1998: 88). 

CELE SZCZEGÓŁOWE MUZEÓW I ICH WPŁYW NA STRUKTURY 

Należy zadać pytanie, jak zadania te są określane w przypadku muzeów. Oma-
wianie szczegółowych misji, formułowanych wszak dla poszczególnych, kon-
kretnych instytucji muzealnych, prowadziłoby do wniosków o charakterze jed-
nostkowym. W celu zachowania pewnego poziomu ogólności trzeba więc sięg-
nąć raz jeszcze do definicji muzeum. W sposób ogólny określa ona cele, które 
na różne sposoby znajdują swą konkretyzację w dokumentach muzeów, nieza-
leżnie od ich typu. Oto, gwoli przypomnienia, Międzynarodowa Rada Muzeów 
(ICOM) określa w swym Statucie muzeum jako 

„niezarobkową i permanentnie istniejącą instytucję w służbie społeczeństwa i jego rozwo-
ju, otwartą dla publiczności, która wykonuje badania nad świadectwami materialnymi 
człowieka i jego otoczenia, pozyskuje je, przechowuje i udostępnia, a zwłaszcza wystawia 
je celem badań, nauczania i rozrywki” (ICOM 1992: 17). 

Centralnym zagadnieniem jest tu gromadzenie i badanie materialnych świa-
dectw, które dotyczą człowieka i jego otoczenia. W muzeach etnograficznych, 
zgodnie z propozycją sformułowaną w poprzednim rozdziale, chodziłoby 
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o materialne świadectwa obyczajowości, będące wyrazem przynależności do 
grupy traktowanej jako „swoja”. Niezależnie jednak od zdefiniowania zakresu 
gromadzenia zbiorów, cel gromadzenia kolekcji pozostaje celem głównym każ-
dego muzeum. Badania poprzedzające rozbudowę kolekcji, opracowywanie 
naukowe, konserwację i przechowywanie zbiorów są celami, które określić 
można jako szczegółowe. 

Wydaje się, że w działalności muzealnej należy wprowadzić pewne rozgra-
niczenie. Oto, z jednej strony, zostają wspomniane wszystkie cele i czynności, 
które nazwać by można „wewnętrznymi”, a które mają na celu kolekcję – jej 
budowanie, opracowywanie i przechowywanie. Z drugiej zaś znajdują się cele 
„zewnętrzne” muzeum, czyli najszerzej rozumiana wszelkiego rodzaju działal-
ność wystawiennicza i upowszechnieniowa, wprowadzanie do obiegu społecz-
nego zbiorów i wyników ich opracowywania. Należy tu ponownie podkreślić, że 
pierwsza grupa celów ma charakter prymarny i stanowi o rodzaju instytucji. 
Działalność, która ma podobny charakter do działalności muzealnej, prowadzą 
również galerie i inne instytucje wystawiennicze, nie posiadają jednak zbiorów 
i nie powinny być traktowane tak samo jak muzea. Można tu raz jeszcze wspo-
mnieć biblioteki i archiwa, które wszak posiadają zbiory i również urządzają 
wystawy, jednak omawianie wszystkich podobieństw i różnic pomiędzy tymi 
instytucjami i muzeami nie jest tematem niniejszego opracowania. Niemniej, to 
właśnie kolekcje, nad którymi muzea sprawują opiekę, sprawiają, że określenie 
„permanentny” – używane do opisania tych instytucji kultury – nabiera szcze-
gólnego znaczenia.  

Cele szczegółowe, które składają się na cel główny, można więc w przypad-
ku muzeum podzielić na „wewnętrzne” – dotyczące samej kolekcji, oraz „ze-
wnętrzne” – dotyczące jej upowszechniania. W Założeniach polityki kulturalnej 
państwa, opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, przyjętych przez 
Radę Ministrów w 1993 roku, zadania związane z realizacją celów „zewnętrz-
nych” zostały w wyraźny sposób uprzywilejowane. Wśród pięciu kluczowych 
zadań, które zarysowano przed muzeami, trzy – znajdujące się zresztą na po-
czątku listy – dotyczą zadań, które dla potrzeb niniejszej pracy określone zostały 
jako „zewnętrzne”: wzbogacanie działalności upowszechnieniowej, rozwijanie 
działalności badawczej i informacyjnej, również tej, wykraczającej poza posia-
dane zbiory, oraz otwieranie swej działalności na współpracę ze stowarzysze-
niami, gremiami doradczymi i społecznościami lokalnymi (MKiS 1993: 6). Nie-
zależnie jednak od tego, jakie w danym momencie obowiązują wytyczne czy 
trendy, muzea nie mogą tracić z oczu swego najważniejszego zadania – ochrony 
dóbr kultury.  

Według schematu zalecanego przez teoretyków zarządzania, opracowywanie 
odpowiedniej struktury dla organizacji należy rozpocząć od podziału głównego 
celu na cele pośrednie. W przypadku muzeum należy więc mieć na uwadze dwa 
zasadnicze cele, które określone zostały jako „wewnętrzne” – związane z two-
rzeniem i ochroną kolekcji, oraz „zewnętrzne” – związane z jej upowszechnia-
niem. Z tych podstawowych celów należy wyprowadzić następnie funkcje 
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i zadania, które będą służyć ich realizacji. Analiza działań służących realizacji 
celów szczegółowych powinna doprowadzić do ustalenia istotnych dla muzeum 
funkcji, które znaleźć powinny odzwierciedlenie w strukturze organizacji. 

Giep Hagoort przedstawia sposób kształtowania struktury organizacji, korzy-
stając zresztą z przykładu z dziedziny teatru (Hagoort b.d.: 97 i n.). Uwzględnia 
on cztery etapy budowania organizacji. Etap pierwszy to analiza i inwentaryza-
cja wszelkich czynności, jakie mają być podjęte do osiągnięcia celu (s. 98). 
Czynności omówione przez Hagoorta dotyczą jednostkowego wydarzenia kultu-
ralnego, jakim jest wystawienie sztuki Szekspira. Obejmują one tak szczegóło-
we działania, jak wynajęcie studia, zaangażowanie scenografa czy organizowa-
nie narad. Następnym etapem wskazanym przez Hagoorta jest grupowanie po-
krewnych czynności, którego konsekwencją jest wyznaczenie funkcji rozumia-
nych jako „wspólny cel pewnych związanych ze sobą zadań” (s. 100). Określe-
nie logicznych obszarów i ulokowanie w nich pasujących do siebie czynności to 
kolejny etap pracy. Pola logiczne są „skomponowane z użyciem takich kryte-
riów, jak P(rodukt), F(unkcja), G(eografia) i R(ynek)” (s. 101). Określenie tych 
kryteriów, czyli „logiki, według której będą wyodrębnione wyspecjalizowane 
wydziały, zakłady czy dywizje przedsiębiorstwa” (Leśniak-Łebkowska, Roma-
nowska, Trocki 2001: 191), oraz sposobu współpracy pomiędzy nimi ma istotne 
znaczenie dla organizacji. Zwieńczeniem pracy staje się opisywany przez Ha-
goorta etap ostatni, czyli ustalenie formalnej struktury, która ostatecznie wska-
zuje odpowiedzialność za podział pracy i koordynację (s. 99).  

Zaproponowany wcześniej podział celów muzeum ma swoje konsekwencje 
w strukturze organizacyjnej. Michael Diamond zauważa, że struktura odzwier-
ciedla cele instytucji poprzez wyrażenie równowagi pomiędzy funkcjami (Dia-
mond 1992: 160). Wszystkie cele szczegółowe, wynikające z misji instytucji 
muzealnej, powinny być realizowane w jednakowym stopniu, z zaangażowa-
niem odpowiednich zasobów, zarówno osobowych, jak i materialnych. Równo-
waga pomiędzy poszczególnymi wydziałami instytucji jest stanem idealnym, do 
którego osiągnięcia i zachowania powinno się w firmie dążyć. Brak równowagi 
zaś – jako znaczący – powinien podlegać analizie, która miałaby na celu rozpo-
znanie przyczyn zachwiania tej równowagi i dążenie do wyrównania szans rów-
nego rozwoju wszystkich części organizacji. Stanowiska pracy w muzeum po-
winny być więc zaprojektowane w taki sposób, by zarówno wewnętrzne, jak 
i zewnętrzne cele realizowane były w stopniu umożliwiającym realizowanie 
głównego celu muzeum. 

Należy jednak zwrócić uwagę na sytuacje, kiedy brak równowagi pomiędzy 
wydziałami jest wynikiem świadomych działań kierownictwa. We wspomnianej 
już wcześniej pracy Ambrose i Paine zauważają: „Struktura personelu powinna 
odzwierciedlać priorytety muzeum. Powinna także określać pracę, która aktual-
nie ma być w muzeum wykonana” (Abmrose, Paine 1993: 252). Wynika z tego 
postulat elastyczności i dostosowania struktury do potrzeb i wyzwań stających 
przed muzeum. Być może w określonych sytuacjach należy poszerzyć istniejące 
wydziały, powołać nowe lub zrezygnować czasowo z obsadzania niektórych 
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stanowisk. Tego typu sytuacje zdarzać się mogą zarówno w działaniach „we-
wnętrznych”, dotyczących kolekcji, jak i tych, mających na celu udostępnianie 
zbiorów.  

Przy odpowiednim projektowaniu stanowisk i komórek organizacyjnych na-
leży pamiętać, że wszystkie one muszą być „’wyposażone’ w takie cele cząst-
kowe i zadania, których wykonanie doprowadzi do osiągnięcia celów całości” 
(Sobczak 2000: 272). Dopiero następnym krokiem jest obsada tych stanowisk, 
przy czym – jak podkreśla Diamond – zawsze należy pamiętać o pierwszeństwie 
wyznaczenia celów i zadań: „Dopiero po wyznaczeniu celów i zamierzeń można 
określać zatrudnienie pożądane do ich osiągnięcia” (Diamond 1992: 160). Ro-
dzaj kwalifikacji niezbędnych do pracy na każdym ze stanowisk – wykształcenie 
zawodowe, sposób przygotowania i możliwości rozwoju pracowników – to 
problemy, które rozwiązywać należy w poszczególnych, konkretnych sytua-
cjach, uzależnionych od rodzaju muzeum i stanowiska. Należy jednak pamiętać 
o tym, że zespół pracowniczy odgrywa istotną rolę w kierowaniu muzeum 
i zachowaniu wyznaczonych standardów (por. Allan 1978: 52).  

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KSZTAŁTUJĄCE STRUKTURY MUZEÓW. 
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

Projektowanie organizacji wymaga w pierwszym etapie określenia czynności 
podstawowych, związanych z misją i głównymi celami organizacji. W przypad-
ku muzeum będą to więc przede wszystkim wszystkie te działania, które służą 
realizacji celów związanych z opieką nad zbiorami i ich upowszechnianiem. 
Pozostając na pewnym poziomie ogólności, można tu mówić o określonych 
grupach czynności, które da się traktować jako podstawowe w pracy muzealnej. 

Po pierwsze, należy więc wydzielić grupę działań związanych z gromadze-
niem i naukowym opracowaniem kolekcji. U podstaw tych działań powinny 
leżeć badania, mające na celu wyznaczenie zakresu gromadzonych obiektów. 
W omawianym tu przypadku muzeów etnograficznych, przy zaproponowanej 
formule określenia zawartości zbiorów, jest to postulat szczególnie istotny. 
Rozpoznanie bowiem, które elementy są znaczące dla społeczności jako wyróż-
niki tożsamości lokalnej, jest niezbędne do prawidłowego skonstruowania ko-
lekcji. Badania terenowe powinny prowadzić do rozpoznania sytuacji kulturo-
wej regionu objętego działalnością przez muzeum oraz do odnajdywania tych 
przedmiotów, które tę sytuację kulturową powinny w muzeum reprezentować. 
Cezaria Baudoin de Courteney-Ehrenkreutz w prowadzonym przez siebie Mu-
zeum przy Zakładzie Etnologii w Wilnie kładła nacisk na „zobrazowanie kultury 
warstw tradycyjnych kraju w najtypowszych jej objawach”; podkreślała zatem 
konieczność gromadzenia obiektów nie ze względu „na n a d z w yc z a j n o ś ć 
przedmiotów, lecz na ich t yp o w o ś ć” (Baudoin de Courteney-Ehrenkreutz 
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1938: 86–87). Z braku dobrego, wciąż aktualizowanego programu rozbudowy-
wania kolekcji może pojawić się problem, który – cytowany już wielokrotnie 
w tej pracy – Włodzimierz Antoniewicz opisywał w 1933 roku jako „szkodliwy 
dyletantyzm, zamiłowanie do taniego i tandetnego efekciarstwa, pogoń za zdrad-
liwemi osobliwościami” (Antoniewicz 1933a: 48). 

Wydaje się również, że prowadzenie badań terenowych może być niekiedy 
realizowane przez muzea z zastosowaniem tzw. outsourcing, czyli zaopatrzenia 
zewnętrznego. Wykorzystywanie sił zewnętrznych do wykonywania usług coraz 
częściej stosuje się w działalności różnych firm. Pozwala to przede wszystkim 
na obniżenie kosztów własnych oraz – jak pisze Koch – „istotne jest również 
przekonanie, że każda organizacja powinna się koncentrować na swych podsta-
wowych kompetencjach, a realizację innych zadań pozostawić wyspecjalizowa-
nym podmiotom” (Koch 1997: 305). W rozważanym tutaj przypadku muzeów 
etnograficznych rolę zaopatrzenia zewnętrznego mogłyby po części wypełniać 
w tym zakresie odnośne ośrodki akademickie ze swoją bazą badawczą (studenc-
kie praktyki terenowe, badania zlecone przez muzea itd.). Być może w niektó-
rych sytuacjach muzea mogą rozważyć ten sposób prowadzenia badań, nie nale-
ży jednak zaniechać nadzoru naukowego przez pracowników muzeum. Trzeba 
tu przede wszystkim brać pod uwagę opracowywanie kwestionariuszy do badań, 
które powinny powstawać w kontekście już istniejących zbiorów i w odniesieniu 
do nich, równocześnie uwzględniając współczesne techniki badawcze. Podobnie 
opracowywanie uzyskanych materiałów oraz wyciąganie wniosków dotyczą-
cych zakresu rozbudowywania kolekcji musi być przeprowadzane przez pra-
cowników muzeum z zachowaniem postulowanych już przez Antoniewicza – 
„fachowości, planowości i uczciwości w działaniach muzealnych” (Antoniewicz 
1933a: 48).  

Na etapie opracowywania polityki zakupów muzealnych, zakresu i sposobu 
rozbudowywania kolekcji, można niekiedy skorzystać także z konsultacji spe-
cjalistów spoza muzeum. Jak wcześniej zauważono, praktyka współpracy po-
między muzeami a uniwersytetami jest niedostatecznie rozwinięta, chociaż 
w odniesieniu do muzeów etnograficznych istnieje jej bogata tradycja. Należy 
również brać pod uwagę konsultacje specjalistów związanych instytucjonalnie 
z instytutami naukowymi, placówkami badawczymi, a także innymi muzeami. 
Postulowane przez Jana Święcha nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy 
muzeami i ośrodkami naukowymi (Święch 1991: 246–247) należałoby zacząć 
od działań najbardziej dla muzeum podstawowych, chociażby wspólnego pro-
wadzenia badań terenowych mających wyznaczać zakres gromadzonej kolekcji.  

Wymóg odpowiedniego przechowywania zbiorów muzealnych implikuje 
konieczność nie tylko zapewnienia warunków lokalowych, posiadających wła-
ściwe dla obiektów warunki techniczne, ale także personelu, którego zadaniem 
jest realizowanie tego celu. Z jednej więc strony istnieje potrzeba zagwaranto-
wania zbiorom należytej ochrony przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz lub 
przed wydarzeniami losowymi. Wymaga to zatrudnienia służby ochrony zbio-
rów, straży przemysłowej i wreszcie osób sprawujących dozór na wystawach. 
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Sposób zorganizowania służb strażniczych, ilość strażników, możliwość korzy-
stania z zewnętrznych agencji ochrony, uzależnione są od wielu czynników 
charakterystycznych dla poszczególnych muzeów. Można tu wymienić chociaż-
by takie składniki warunkujące, jak: rodzaj zbiorów, wielkość muzeum, ilość 
i usytuowanie budynków czy też warunki bezpieczeństwa w otoczeniu społecz-
nym i politycznym.  

Z drugiej strony konieczne jest stworzenie takich warunków, by zbiory 
ochronić przed niszczącym działaniem czasu. Oznacza to ponownie konieczność 
sprostania szeregowi wymagań dotyczących pomieszczeń magazynowych oraz 
sal ekspozycyjnych. Jest to jednak przede wszystkim potrzeba sprawowania 
stałego dozoru przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, mogących 
podejmować działania profilaktyczne. Poza tymi zabiegami, mającymi na celu 
ochronę muzealiów przed ewentualnymi uszkodzeniami oraz stworzenie im jak 
najlepszych warunków, obiekty muzealne podlegają pracom konserwatorskim, 
czyli tym, poprzez które usuwa się zmiany niepożądane, naprawia uszkodzenia 
oraz wypełnia ubytki. Jak podkreśla Zdzisław Żygulski: „Opieka konserwator-
ska trwa we wszystkich momentach muzealnego życia obiektu i jest jednym 
z głównych przywilejów statusu muzealnego” (Żygulski 1982: 131). Oznacza to 
– poza potrzebą zachowywania stałej czujności – także konieczność podejmo-
wania decyzji personalnych mających odzwierciedlenie w strukturze. Ilość, stan 
i struktura zbiorów to ważne czynniki warunkujące powoływanie, lub nie, stałej 
pracowni konserwacji na terenie muzeum. Również i w tym zakresie należy 
niekiedy rozważać ewentualność zlecania usług konserwatorskich na zewnątrz 
muzeum. Dotyczy to tego zakresu prac, które wykraczają poza kompetencje 
osób zatrudnionych w muzealnej pracowni konserwatorskiej lub jej możliwości 
materiałowe i techniczne.  

Przedmioty, które zostały zakupione lub przyjęte w darze do kolekcji muzeal-
nej, stają się muzealiami po dokonaniu przez muzealników szeregu odpowiednich 
czynności, polegających na wpisaniu przedmiotu do inwentarza, oznaczeniu go 
numerem oraz zaopatrzeniu w kartę ewidencyjną. Sposoby postępowania w trak-
cie zabiegów ewidencyjnych określone są przez Ustawę o muzeach (Dz.U. 1997, 
nr 5, poz. 24) oraz przez odrębne przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Kultury i Sztuki w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury w 
muzeach (Dz.U. 1997, nr 103, poz. 656). Przepisy te określają szczegółowo pro-
cedury; wymóg pozostawania w zgodzie z przepisami narzuca na kierujących 
muzeum zapewnienie takiej obsady, która umożliwi realizację tych zadań. Decy-
zję o stworzeniu osobnego działu inwentaryzacji podjąć należy na podstawie ana-
lizy wielkości muzeum i ilości zbiorów. W przytoczonym Rozporządzeniu zawar-
ty jest także wymóg umieszczenia na kartach ewidencyjnych dokumentacji wizu-
alnej dobra kultury pozyskiwanego do muzeum (§ 7.1). Najczęściej stosuje się w 
tym przypadku technikę fotograficzną, ostatnio zaś również rozmaite sposoby 
dokumentacji komputerowej. Zabiegi te, podobnie jak wzmiankowane służby 
ochrony, mogą być traktowane jako usługi zlecane na zewnątrz firmy lub wyma-
gają stworzenia oddzielnych miejsc pracy oraz pracowni.  
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Rozporządzenie zawiera również informacje o danych, które znaleźć się po-
winny w księgach inwentarzowych i kartach ewidencyjnych dóbr kultury (§ 3.1 
i § 7.1). Zgromadzenie tych danych stanowi fragment działalności muzealnej, 
która w Ustawie o Muzeach określona jest jako naukowe opracowywanie (Dz.U. 
1997, nr 5, poz. 24: art. 2, ust. 2). Ten zakres działalności muzealnej wymaga 
personelu o odpowiednich kwalifikacjach, wśród których praktyka wskazuje 
przede wszystkim na studia uniwersyteckie w dziedzinie reprezentowanej 
w danym muzeum. Każde muzeum przewiduje w swoim planie zatrudnienia 
stworzenie stanowisk pracy, których głównym zadaniem jest opracowywanie 
zbiorów. W zależności od wielkości muzeum, pojemności oraz rodzaju jego 
zbiorów tworzone są mniejsze lub większe działy naukowe. Ich zadaniem jest 
swego rodzaju wyjaśnianie kolekcji, tworzenie ich naukowych interpretacji, 
znajdujących swe miejsce w kartach katalogu naukowego i katalogach zbiorów. 
We współczesnych muzeach należy również w coraz szerszym stopniu 
uwzględniać czynności związane z opracowywaniem zbiorów z użyciem nowo-
czesnych mediów; chodzi tu przede wszystkim o komputeryzację kolekcji. 

Wszystkie ogólnie powyżej omówione czynności należą do tej grupy działań 
muzealnych, które dla potrzeb niniejszego opracowania zostały nazwane działa-
niami „wewnętrznymi”. Stanowią one podstawę drugiej grupy działań muzeal-
nych, które skierowane są na zewnątrz i mają na celu upowszechnianie zbiorów. 
Ustawa o muzeach definiuje tę część działań muzealnych jako „informowanie 
o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawo-
wych wartości historii, nauki i kultury polskiej i światowej, kształtowanie wraż-
liwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami” 
(Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24: art. 1, ust. 1). 

Używając języka marketingu, można powiedzieć, że wypełnienie tych zadań 
polega na wytworzeniu produktów, które następnie podlegają dystrybucji – sprze-
daży lub bezpłatnemu rozdawnictwu. W praktyce muzealnej owe produkty to, by 
wymienić najważniejsze: wystawy stałe i czasowe, katalogi zbiorów, wydawnic-
twa naukowe i popularyzatorskie, odczyty, sesje, lekcje muzealne czy warsztaty. 
Ich przygotowaniem pod względem merytorycznym zajmują się pracownicy pio-
nu naukowego. Wyniki badań naukowych przez nich prowadzonych znajdują 
swój wyraz w scenariuszach wydarzeń muzealnych. Praca wykonywana przez 
muzealników z pionu naukowego owocuje interpretacją zbiorów, która – przeło-
żona na język wystawy lub układu w katalogu – zyskuje walor dostępności.  

By jednak w pełni zrealizować cel upowszechnienia kolekcji muzealnych, 
potrzebna jest współpraca pomiędzy pracownikami zajmującymi się aktywno-
ścią „wewnętrzną” i tymi, którzy cel swoich działań widzą w zapewnieniu spo-
łecznego odbioru muzeum.  

Działania „zewnętrzne” muzeum często wykonywane są przez pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach zwanych oświatowymi czy edukacyjnymi. Są to 
więc przewodnicy oprowadzający indywidualnych i grupowych zwiedzających 
po wystawach stałych i czasowych, pracownicy zatrudnieni do prowadzenia 
lekcji i wykładów w muzeum, a także osoby zajmujące się innymi działaniami 
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o charakterze edukacyjnym. Przy projektowaniu organizacji należy wziąć pod 
uwagę możliwości zaspokojenia potrzeb różnych grup klientów, którzy pragną 
skorzystać ze zbiorów muzealnych. Odmienność potrzeb – chociażby turystów, 
dzieci szkolnych i pracowników naukowych – nie wymaga udowadniania. Na-
stawienie na klienta w organizacjach muzealnych może w powszechnym odczu-
ciu budzić niekiedy pewne wątpliwości, a nawet sprzeciw – ze względu na po-
tencjalne zagrożenie komercjalizacją. Jednak, jak podkreśla Mirosław Wujas, 
„organizacja non-profit, bez zmiany niekomercyjnego charakteru, powinna 
funkcjonować równocześnie jak każda jednostka usługowa, to jest w sposób 
przedsiębiorczy zaspokajać potrzeby konsumentów na rynku w zakresie swoich 
statutowych obowiązków” (Wujas 1999: 145). 

Innym sposobem opracowywania i upowszechniania wiedzy i wartości zwią-
zanych z kolekcją muzealną są różnego rodzaju wydawnictwa. Można tu wspo-
mnieć o katalogach przygotowywanych zarówno dla potrzeb wystaw czaso-
wych, jak i obejmujących ekspozycje stałe oraz obiekty pozostające w magazy-
nach muzealnych. Wiele muzeów efekty swoich dokonań badawczych publikuje 
w rozmaitych periodykach. Wydawane są prace o charakterze popularyzator-
skim, prezentujące wybrane fragmenty kolekcji, często adresowane osobno do 
dorosłych i do dzieci. Nie należy zapominać o materiałach wydawanych na 
nośnikach audio i video, a także coraz powszechniejszych wydawnictwach mul-
timedialnych na płytach CD. Pamiętać należy także o stronach muzealnych 
w Internecie; ich posiadanie jest niemal obowiązujące we współczesnym świe-
cie. Wszystkie te działania wymagają specjalistycznego przygotowania. Dbałość 
o dobrą jakość wydawnictw muzealnych – zarówno pod względem zawartości 
w warstwie treściowej, jak i pod względem oprawy graficznej – jest zadaniem, 
które podjąć muszą odpowiednio wykształceni i przygotowani pracownicy. 
Część tych prac może być zlecana na zasadach outsourcingu, jednak ostateczną 
odpowiedzialność za efekt ponosi muzeum firmujące dane wydawnictwo; z tego 
też powodu muzea przewidują w swoich strukturach stanowiska do prowadzenia 
spraw wydawniczych. 

Produkty działalności muzealnej wymagają, jak każde inne, odpowiednich 
zabiegów, by zostały rozdystrybuowane w odpowiedni sposób. Możliwość eg-
zekwowania opłat za usługi muzealne oraz warunki zaniechania ich pobierania 
są określone w Ustawie o muzeach, która przewiduje również prowadzenie 
przez muzea działalności gospodarczej w celu finansowania zadań statutowych 
(Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24: art. 9, art. 10, art. 25). We współczesnych muzeach, 
które finansowane są przez organizatorów jedynie w zakresie działalności pod-
stawowej i generalnie cierpią na brak funduszy, bardzo istotne jest takie zorga-
nizowanie sprzedaży produktów muzealnych, by środki wpływające do kas 
muzealnych stały się znaczącym źródłem dochodów. Mirosław Borusiewicz 
podkreśla, że „istnieje konieczność kierowania przez muzeum pewnej części sił 
i środków na działania marketingowe” (Borusiewicz 2000: 40). Poza organizo-
waniem sprzedaży produktów (wystawy, wydawnictwa, działalność sklepu mu-
zealnego) osoby odpowiedzialne za marketing w muzeach powinny prowadzić 
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badania rynku muzealnego. Należy tu uwzględnić badania ilościowe, ale także – 
a może przede wszystkim – badania jakościowe, które „są zorientowane na pro-
ces i mają charakter fenomenologiczny, rezygnują z czysto pojęciowej spekula-
cji przez powrót do rzeczy” (Nikodemska-Wołowik 1999: 29); dzięki temu ba-
dania te „można określić mianem heurystycznych, generujących tezy” (s. 30). 
Prowadzenie takich badań pomaga w realizacji postulatu, który – w odniesieniu 
do sklepów muzealnych – sformułował holenderski znawca problemów muzeal-
nych, Harry Tupan, by w sklepach muzealnych sprzedawano taki rodzaj artyku-
łów, który zwiedzający rzeczywiście chcą kupić (Tupan 2000: 46). Oczywiste 
jest, że muzea muszą wykazywać się daleko idącą ostrożnością i dbałością o to, 
by zachować wysokie standardy jakościowe produktów muzealnych, które sta-
nowić powinny obronę przed komercjalizacją.  

Upowszechnianie działań i kolekcji muzealnych stanowi jeden z głównych 
celów muzeum; w odpowiedzi na potrzebę jego realizacji w niektórych muzeach 
powołuje się stanowiska lub działy promocji. Peter Lewis, specjalista od marke-
tingu w muzeum, postuluje, aby na cele promocji przeznaczać co najmniej 10 
procent dochodów (Lewis 2000: 229). Wydawać się może, że postulaty pocho-
dzące z doświadczeń świata zachodniego w realiach polskiego niedofinansowa-
nia kultury brzmią nieco egzotycznie. Coraz częściej jednak docenia się możli-
wości zastosowania w sferze instytucji kultury metod znanych z gospodarki. 
W przypadku muzeum dotyczy to jednak czegoś więcej, niż tylko sprzedaży 
produktów. Chodzić tu powinno o taki rodzaj promocji, dzięki któremu uchro-
niono by muzea – jako instytucje kultury – przed zagrożeniem, o którym Jacek 
Purchla na Kongresie Kultury Polskiej w 2000 roku mówił: „kultura, która do 
niedawna była narodowym sacrum i fundamentem nadbudowy, staje się na na-
szych oczach w coraz większym stopniu przedmiotem komercjalizacji, komody-
fikacji, utowarowienia” (Purchla 2002: 559). Ważnym głosem, dotyczącym 
zresztą muzeum, wydaje się opinia Wiktora Kowalczyka, że „istotą promocji 
jest uświadomienie lub rozbudzenie u potencjalnego odbiorcy pewnych potrzeb, 
a następnie poinformowanie go o istnieniu organizacji, której oferta jest w stanie 
te potrzeby zaspokoić” (Kowalczyk 1995: 16). Ujęcie zagadnienia promocji 
w kontekście rozbudzania potrzeb u ewentualnych klientów można potraktować 
jako zgodne z posłannictwem wynikającym z definicji, ale także zawartym 
w społecznym rozumieniu istoty muzeum. Warunkiem jest tutaj dbałość o to, by 
potrzeby rozbudzane przez muzealne działy promocji zgodne były z misjami 
tych instytucji. 

DZIAŁANIA POMOCNICZE 

Omówione powyżej czynności z grupy działań „wewnętrznych”, dotyczących 
opieki nad kolekcją, należą do bloku zadań, których wykonywanie pozostaje 
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w ścisłym związku z realizacją misji i głównych celów organizacji muzealnej. 
Jednostki organizacyjne, którym powierza się te zadania, nazywa się jednostka-
mi podstawowymi (Sobczak 2000: 269). Natomiast obsługę owych podstawo-
wych funkcji powierza się jednostkom pomocniczym, wśród których wymienić 
można działy: administracyjny, finansowy, księgowość, kadry czy zaopatrzenie. 
W jednostkach gospodarczych zwykle zalicza się do owych działów marketing 
i promocję. Jednak specyfika muzeum, a także innych instytucji kultury, polega 
na konieczności stałej kontroli nad tymi funkcjami, tak by zachowany został 
charakter organizacji jako istniejącej nie-dla-zysku. Wymienione pokrótce zada-
nia „zewnętrzne”, służące realizacji misji i celów głównych muzeum w zakresie 
upowszechniania zbiorów i treści w nich zawartych, realizowane są przez jed-
nostki organizacyjne, które plasują się niejako na pograniczu pomiędzy jednost-
kami podstawowymi a pomocniczymi. Takie usytuowanie tych stanowisk narzu-
ca zatrudnianie na nich osób o szczególnych kwalifikacjach. Z jednej strony 
konieczna jest znajomość zasad i prawideł stosowanych w organizacjach bizne-
sowych, umiejętności zarządzania i marketingu. Z drugiej zaś potrzebna jest 
wiedza o zbiorach, ich specyfice oraz – przynajmniej w stopniu podstawowym – 
orientacja w tej dziedzinie nauki, którą reprezentuje kolekcja muzealna. Podob-
nie złożone kryteria należy uwzględnić przy zatrudnianiu osób do pracy w tak 
szczególnym miejscu, jakim są w instytucjach muzealnych biblioteki; gromadzi 
się tu literaturę przedmiotu niezbędną w opracowywaniu zbiorów i innych dzia-
łaniach muzealnych.  

Wśród jednostek pomocniczych należy zwrócić szczególną uwagę na stano-
wiska związane z pozyskiwaniem dodatkowych funduszy na działalność mu-
zeum. W czasie Kongresu Kultury Polskiej w 2000 roku znawcy problemów 
muzealnych – Mirosław Borusiewicz i Zofia Gołubiew – sposób finansowania 
organizacji muzealnych interpretowali podobnie. Oto obowiązkiem organizatora 
jest „zapewnienie podstaw działalności statutowej muzeów” (Gołubiew 2002: 568); 
powinno ono „przynajmniej być na tym poziomie, żeby uchronić je od komer-
cjalizacji, od poszukiwania za wszelką cenę dochodów po prostu w zwykłej, 
najbardziej niskiej popularności” (Borusiewicz 2002: 583). Wszelako, poszuki-
wanie dodatkowych funduszy, pozyskiwanie sponsorów i grantów jest koniecz-
ne, by przełamać stan opisywany przez Dyrektora Departamentu Muzeów 
w Ministerstwie Kultury, Franciszka Cemkę: „...skąpe budżety muzeów pań-
stwowych i samorządowych są przeznaczone prawie wyłącznie na bieżące kosz-
ty utrzymania i płace pracowników, przy prawie całkowitym braku środków na 
tzw. działania i zadania merytoryczne” (Cemka 2000: 9). Cemka zwraca także 
uwagę na niemal całkowite zaniechanie przez muzea zakupu dzieł sztuki, rów-
nież spowodowane przez niedobory finansowe. Powoływanie w muzeach jedno-
stek zajmujących się marketingiem, promocją i poszukiwaniem funduszy jest 
koniecznością, jeśli muzea chcą uniknąć tego, co na Kongresie Kultury Polskiej 
Bożena Steinborn określiła jako „syndrom starożytnego wyzwoleńca – tak bez-
radnego wobec otrzymanej wolności, że pozostaje w domu pana i nadal mu 
usługuje” (Steinborn 2002: 584–585). Ów syndrom w przypadku muzeów pole-
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gać może na ograniczaniu działalności do minimum wyznaczonego przez środki 
budżetowe pochodzące od organizatora, czyli na utrzymywaniu istniejącego 
status quo.  

Wszystkie przedstawione dotychczas czynności potraktowane tu zostały 
w sposób sygnalizujący zaledwie zakres pojawiających się problemów. W rze-
czywistej pracy nad budowaniem struktury organizacji należy, w miarę możli-
wości, w sposób szczegółowy zaprojektować stanowiska, wraz z określeniem 
ich ram odpowiedzialności. Stopień szczegółowości w określaniu odpowiedzial-
ności ma istotne znaczenie w funkcjonowaniu firmy. Gareth Morgan podkreśla 
obosieczny charakter bardzo szczegółowego wyznaczania zakresów, który może 
stwarzać wiele problemów w zmieniających się warunkach otoczenia, wymaga-
jących od pracowników elastyczności działania i podejmowania inicjatyw. 
Spowodowane jest to faktem, iż: „Ścisłe i drobiazgowe definiowanie zakresu 
odpowiedzialności na danym stanowisku pracy ma tę zaletę, że wszyscy wiedzą, 
czego się od nich oczekuje. Jednocześnie jednak dowiadują się, czego się od 
nich nie oczekuje” (Morgan 1999: 37). Wydaje się więc, że w muzeach, szcze-
gólnie na stanowiskach określonych jako podstawowe, gdzie pożądana jest duża 
kreatywność, należy szczególnie ostrożnie podejmować decyzje o takim wyzna-
czaniu zakresów odpowiedzialności, które mogłyby wpływać ograniczająco na 
działania podejmowane przez muzealników i przez to opóźniać lub uniemożli-
wiać realizację celów.  

KSZTAŁT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ  

Po wyznaczeniu czynności koniecznych dla realizacji zadań następują kolejne 
etapy budowania struktury organizacji. Według wcześniej omówionej propozy-
cji Giepa Hagoorta, etapy te można określić poprzez grupowanie czynności 
pokrewnych i określanie logicznych obszarów ich funkcjonowania. W odniesie-
niu do struktur działalności gospodarczej, przywoływana już wcześniej grupa 
badaczy pisze: 

 „Łączenie stanowisk w komórki organizacyjne, a tych w większe całości, ma na celu 
koordynację pracy poprzez poddanie zróżnicowanych działań wspólnemu nadzorowi, 
wykorzystanie wspólnych zasobów, stosowanie wspólnej miary w ocenie zachowań, uła-
twienie przystosowań wewnątrz danej grupy pracowniczej. Kryteriami łączenia mogą 
być: podobieństwo zadań, realizacja wspólnego produktu, obsługa wspólnego klienta, 
wspólny obszar geograficzny działania itp.” (Leśniak-Łebkowska, Romanowska, Trocki 
2001: 190).  

Kryterium dokonania departamentalizacji i ustalenia hierarchii przesądza 
o kształcie, który przybiera organizacja. Strukturalizowanie odbywa się według 
funkcji działów (organizacja funkcjonalna), według grup wyrobów, rynków lub 
grup klientów (organizacja dywizjonalna) lub poprzez łączenie obu tych sposo-
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bów podziału w układzie macierzowym (por. np. Stoner, Freeman, Gilbert 2001: 
322–328, Strategor 2001: 309 i n.). W teorii zarządzania można mówić także 
o najbardziej podstawowym podziale: na struktury biurokratyczne i organiczne. 
Do struktur biurokratycznych zalicza się organizacje funkcjonalne i dywizjonal-
ne wraz z rozmaitymi ich wariantami, wśród struktur organicznych zaś najczę-
ściej wymienia się organizacje macierzowe, tensorowe i projektowe (Leśniak-
-Łebkowska, Romanowska, Trocki 2001: 205). Przed przystąpieniem do kon-
struowania struktury muzeum, powinno się rozpoznać zalety i wady obu typów 
struktur.  

Organizacje, które charakteryzuje struktura hierarchiczna, wysoka specjali-
zacja zadań oraz wyraźnie określone sposoby podejmowania decyzji i linie pod-
porządkowania, Max Weber nazwał biurokracją. Gareth Morgan do opisu tego 
typu organizacji używa metafory maszyny: „Mówimy o organizacjach tak, jakby 
były maszynami i wobec tego jesteśmy skłonni oczekiwać od nich, że będą dzia-
łać jak maszyny: w sposób zrutynizowany, wydajny, niezawodny i przewidy-
walny” (Morgan 1999: 20). Tego typu organizacje zdają egzamin przy wyko-
nywaniu stosunkowo prostych zadań, wytwarzaniu niezmiennych produktów 
w stabilnym i niezmiennym otoczeniu. Pracownicy powinni być precyzyjni, 
ulegli i postępować według określonego planu (por. Morgan 1999: 34). Oma-
wiając jeden z rodzajów struktur biurokratycznych – strukturę liniową – Piotr 
Banaszyk i Kazimierz Krzakiewicz zwracają uwagę na niektóre wady tego typu 
struktur. Przede wszystkim trzeba tu powiedzieć o słabym przepływie informacji 
i niemożliwości wykorzystania oddolnych inicjatyw oraz o małej elastyczności 
firmy w obliczu zmian (Banaszyk, Krzakiewicz 1992: 47). Z kolei francuscy 
badacze, omawiając strukturę funkcjonalną, zauważają, że „prowadzi (ona) 
jednak do wąskich specjalizacji, ograniczających możliwości jednostki i spra-
wiających, że traci ona z pola widzenia swój wkład w osiąganie celów całej 
organizacji” (Startegor 2001: 316). Gareth Morgan poszerza krytykę, twierdząc, 
że mechanistyczne podejście do organizacji doprowadza do „dehumanizacyjne-
go wpływu na pracowników, zwłaszcza na niższych szczeblach hierarchii orga-
nizacyjnej” (Morgan 1999: 34). 

Z kolei struktury organiczne opisywane są przez Morgana z użyciem metafo-
ry żywego organizmu. Według tego autora, należy o nich myśleć jak o „żywych 
systemach, egzystujących w szerszym otoczeniu, od którego są uzależnione pod 
względem zaspokajania różnych potrzeb” (Morgan 1999: 41). Takie organizacje 
sprawdzają się w otoczeniu burzliwym, gdzie „zadania trzeba bezustannie zmie-
niać, aby radzić sobie z wciąż zmieniającym się światem zewnętrznym. Człon-
kowie organizacji muszą zatem potrafić rozwiązywać różnorodne problemy, 
a nie jedynie powtarzać wyspecjalizowane czynności” (Stoner, Freeman, Gilbert 
2001: 319). Biurokracje są odpowiednie dla firm stosujących produkcję masową 
i powtarzalną, tam jednak, gdzie mowa o jednostkowych projektach i innowa-
cyjności jako istotnej sile napędowej, należy stosować inne podejście w projek-
towaniu organizacji. Najbardziej sztandarowym przykładem traktowania organi-
zacji jako organizmu i systemu otwartego jest struktura macierzowa, polegająca 
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na łączeniu struktury typu funkcjonalnego ze strukturą projektowo-zespołową. 
Wśród wielu zalet zastosowania struktur macierzowych wymienia się często: 
przełamywanie barier pomiędzy komórkami funkcjonalnymi, dopuszczenie do 
współpracy pracowników niższych szczebli, tworzenie twórczej konkurencji 
pomiędzy zespołami zadaniowymi (Morgan 2001: 63); podkreśla się także silną 
motywację pracowników, umożliwianie pełnego wykorzystania zasobów ludz-
kich oraz decentralizację (Griffin 1998: 382). Najczęściej wskazywane wady 
tego typu struktury to: zasada podwójnego podporządkowania mogąca budzić 
niepewność u pracowników, wydłużenie czasu podejmowania decyzji czy też 
wreszcie – zagrożenie dominacji grupy przez jednostki (Griffin 1998: 383). 
Przewaga zalet tej struktury sprawia jednak, że niekiedy traktowana jest jako 
„rozwiązanie uniwersalne dla tych instytucji, w których są realizowane zadania 
jednostkowe o charakterze kompleksowym, wymagającym specjalistów różnych 
branż” (Żukowski 1997: 156). 

Opisywana przez Henry’ego Mintzberga organizacja innowacyjna (the in-
novative organization) synonimicznie przez niego nazywana adhokracją (adho-
cracy) (Mintzberg 1989: 196), a w polskiej literaturze określana także jako 
struktura zespołowa (Bielski 1996: 225) lub projektowa (Banaszyk, Krzakiewicz 
1992: 52), to organizacja organiczna o strukturze, która z założenia jest tymcza-
sowa. Taka organizacja „zazwyczaj składa się z zespołów projektowych, które 
zawiązują się, aby wykonać jakieś zadanie i rozwiązują się, kiedy zadanie zo-
stanie wykonane, a członkowie tych zespołów przegrupowują się, tworząc inne 
zespoły poświęcające się pracy nad innymi projektami” (Morgan 1999: 61). 
Wybór tego rodzaju struktury jest odpowiedni w przypadku prac badawczo-
-rozwojowych, wymagających dużej kreatywności i innowacyjności członków 
zespołów; podkreśla się również, że zaletą takich struktur jest możliwość ela-
stycznego reagowania na zmieniające się otoczenie. Równocześnie podkreśla się 
wady, jakimi są – na przykład – trudności w powrocie kogoś z zespołu na dawne 
miejsce i konieczność wyznaczania czasowych ram pracy zespołu. Spowodowa-
ne jest to faktem, że w razie zbyt długiej pracy zespołu, pracownicy zatracają 
pomysłowość i inicjatywę (Trzcieniecki 1996: 36).  

KSZTAŁT STRUKTURY ORGANIZACJI MUZEALNEJ 

Rozpoznanie podstawowych typów struktur, ich ograniczeń i możliwości, które 
stwarzają, staje się podstawą do wyboru struktury właściwej dla konkretnego 
muzeum. Zgodnie z tym, co zostało wcześniej podkreślone, nie można zapropo-
nować typu idealnego struktury muzealnej, który stanowiłby uniwersalny model 
dla wszystkich muzeów. Nie oznacza to jednak niemożności spekulowania 
o niektórych formach organizacji – jest to bowiem szansa zwrócenia uwagi na 
potencjał tkwiący w strukturach organizacyjnych. Wcześniej była już mowa 
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o potrzebie odpowiedzi na wyzwania stawiane przez gwałtownie zmieniające się 
środowisko społeczne, polityczne czy gospodarcze. Najważniejsze wyzwania 
stawiane są jednak przez zmiany zachodzące w otoczeniu kulturowym oraz 
w paradygmacie naukowym. Wydaje się jednak, że niektóre z form struktur 
organizacyjnych zastosowane w muzeach etnograficznych mogą umożliwić 
łatwiejsze udzielenie odpowiedzi na te wyzwania. 

Michael A. Fopp pisze o biurokracji jako o modelu, który jest realizowany 
w większości muzeów i galerii (Fopp 1997: 138). Można tu zwrócić uwagę 
przede wszystkim na możliwości tkwiące w strukturach funkcjonalnych, gdzie 
jednostki – zarówno podstawowe, jak i pomocnicze – grupowane są według 
funkcji, czyli odbywa się „grupowanie stanowisk pracy wymagających tych 
samych lub podobnych czynności” (Griffin1998: 337). Taki podział pozwala 
osiągnąć doskonałość w stabilnym otoczeniu i przy zastosowaniu stabilnej tech-
nologii (por. Strategor 2001: 316). Pracownicy pionu naukowego zatrudnieni są 
w wydziałach lub działach stworzonych według kryterium, jakim są zbiory i ich 
pojemność treściowa. Wykonują oni swe zadania związane z gromadzeniem, 
opracowywaniem, przechowywaniem zbiorów oraz ich upowszechnianiem – 
poprzez przygotowywanie wystaw, katalogów czy publikację wyników badań 
w wydawnictwach muzealnych. Ich działania, wspierane przez jednostki po-
mocnicze, charakteryzuje duży stopień specjalizacji, która jest nierzadko pod-
kreślana jako atut pracowników muzealnych. Zajmowanie się określonym frag-
mentem zbiorów sprawia, że to właśnie spośród pracowników muzeów rekrutują 
się często fachowcy, będący autorytetami w dziedzinach reprezentowanych 
w poszczególnych muzeach. Wiedza ta, niejednokrotnie poparta tytułami nau-
kowymi, jest niezaprzeczalnie cennym zasobem organizacji muzealnych. Spo-
sób, w jaki zostanie ona przez muzeum wykorzystana, zależy od wielu różnych 
czynników, wśród których być może najważniejszym jest sposób zarządzania 
i przyjęte strategie rozwoju. Wydaje się jednak, że wiedza ta bywa nieodpo-
wiednio spopularyzowana i niedoceniana.  

Istnieje także i druga strona specjalizacji, na którą należy zwrócić uwagę 
przy rozpatrywaniu i wyborze struktur muzealnych. W organizacjach gospodar-
czych specjalizacja polega na podziale produkcji na etapy i wykonywaniu przez 
poszczególnych pracowników tylko wydzielonej części pracy (por. np. Robbins 
2001: 194, Griffin 1998: 331). W muzeach specjalizacja polega na podziale 
zbiorów na uzasadnione merytorycznie działy oraz na zajmowaniu się przez 
poszczególnych pracowników wydzielonymi fragmentami kolekcji. Teoretycy 
zarządzania podkreślają, że ciągłe wykonywanie tych samych czynności podno-
si wprawdzie wydajność i skuteczność, ale równocześnie może prowadzić do 
znużenia i alienacji pracowników (Robbins 2001: 195, Bielski 2002: 111). Moż-
na również stwierdzić, że istnieje zagrożenie, iż pracownik powtarzający 
w zrutynizowany sposób wciąż te same czynności, straci z oczu wizję całej or-
ganizacji i świadomość jej celów głównych.  

Tego typu zarzut może być szczególnie aktualny w przypadku muzeów et-
nograficznych. Jak wcześniej stwierdzono, większość polskich muzeów etnogra-
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ficznych gromadzi kolekcje, które w zamierzeniach obrazować mają „kulturę 
ludu polskiego” (przy uwzględnieniu wszystkich uwag dotyczących pojemności 
tego pojęcia, które zawarte zostały w poprzednich rozdziałach). Pracownicy 
muzeów etnograficznych zajmują się opracowywaniem zbiorów i wystawianiem 
ich najczęściej na podstawie zaproponowanego przez Kazimierza Moszyńskiego 
podziału na kulturę materialną, duchową i społeczną (Moszyński 1958: 22–23). 
Przyjęcie tego podziału owocuje taką systematyzacją zbiorów, a także wysta-
wami, które przedstawiają jedynie wybrane fragmenty kultury ludowej, takie 
jak: łowiectwo, rolnictwo, stroje czy obrzędy (por. opisy zbiorów i ekspozycji 
[w:] Sołtysiak, Wierzbicka 1997). Muzealnicy zajmujący się zaledwie wycin-
kami tej kultury, takimi jak – na przykład – malarstwo, garncarstwo czy stroje 
ludowe, mogą tracić z oczu kulturowy kontekst przedmiotów, którymi się zaj-
mują, a przez to odzierać je ze znaczeń im przynależnych. Oprócz dostrzeżone-
go przez Aleksandra Jackowskiego jednego z „grzechów kardynalnych” muze-
ów etnograficznych, którym jest „postrzeganie przedmiotu zainteresowań 
w izolacji, szczególnie ‘pionowej’, od innych warstw, środowisk” (Jackowski 
1993: 29), popełniać mogą inny grzech, polegający niejako na powtórnym 
uśmierceniu przedmiotu, który wszak po raz pierwszy niejako umiera, wyjęty 
z naturalnego obiegu kultury.  

Problem to nie tylko polskich muzeów. Charles Saumerez Smith, muzealnik 
i badacz sztuki użytkowej z Victoria and Albert Museum w Londynie, w rozwa-
żaniach nad artefaktami i ich znaczeniami, pisze: 

„Większość muzeów zorganizowanych jest wciąż zgodnie z dziewiętnastowiecznymi 
ideami sztywnych taksonomii i klasyfikacji, wyrażającymi przekonanie, że artefakty 
można uporządkować w postaci spójnego, jednolitego i linearnego ciągu. Tymczasem 
nurty umysłowe głoszące istnienie jednego, nadrzędnego systemu teoretycznego zostały 
zastąpione podejściem daleko bardziej świadomym roli odgrywanej w interpretacji przez 
widza lub czytelnika” (Smith 1997: 19). 

Idea aktywnego uczestnictwa widza w zdarzeniu muzealnym zawarta została już 
wiele lat wcześniej w słynnej wypowiedzi Paula Valery’ego – figuruje nad wej-
ściem do muzeów znajdujących się na wystawie światowej: „Od ciebie prze-
chodniu zależy, czy będę grobem, czy skarbem, czy będę milczał lub mówił, od 
ciebie zależy, przyjacielu: nie wchodź tu bez pożądania” (cyt. za Paczowski 
1996: 67). Muzealnicy chętnie uwierzyli w konieczność aktywności widza, nie-
kiedy – jak się nawet wydaje – na niego przerzucając całą odpowiedzialność za 
możliwość nawiązania i utrzymania dialogu w muzeum. Sądzić tak można na 
podstawie wielu wystaw, które nudzą pokazywaniem niezrozumiałych przed-
miotów w niezrozumiałym dla widza porządku, równocześnie niejako wymaga-
jąc od niego albo olbrzymiej wiedzy, albo olbrzymiej wyobraźni. Apel zaś Vale-
ry’ego adresowany był do przeciętnego przechodnia, do każdego, kto dopiero 
obdarowany dobrą radą i przestrogą, urasta do rangi przyjaciela.  

Wydaje się, że szczególnie w przypadku muzeów etnograficznych istnieje 
zagrożenie pozostania im milczącymi grobami. By się tak jednak nie stało, po-
trzeba czegoś więcej niż aktywności zwiedzających. Potrzeba przekonania sa-
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mych muzealników o tym, że artefakty, którymi się opiekują, stanowią zaledwie 
część systemu kultury i starania nietracenia z oczu kontekstu kulturowego tych-
że. Specjalizacja może stać się jedną z przyczyn, dla których przedmioty opra-
cowywane i wystawiane w muzeach etnograficznych pozostaną nic niemówią-
cymi rekwizytami minionych, nieważnych czasów. 

Teoria zarządzania dostrzega negatywne skutki specjalizacji w pracy kon-
cepcyjnej, których efektem jest – według Marcina Bielskiego – „przede wszyst-
kim jednostronność podejścia do rozwiązywanych problemów i koncentracja 
uwagi na pewnych aspektach bliskich danemu specjaliście” (Bielski 2002: 114). 
Próby przezwyciężenia owych negatywnych skutków w firmach gospodarczych 
doprowadziły do wprowadzenia kilku, według określenia tego autora, „humani-
zujących” form organizacji pracy (s. 112). Wymienić tu należy rozszerzenie 
pracy, polegające na zwiększeniu zakresu zadań, wzbogacanie pracy, które 
zapewnia pracownikom większą samodzielność i odpowiedzialność, oraz rota-
cję zadań, dzięki której pracownicy opanowują różne umiejętności (Stoner, 
Freeman, Gilbert 2001: 357–358, Bielski 2002: 112–113). Jeszcze jednym roz-
wiązaniem formalnym, mającym na celu niwelowanie negatywnych skutków 
specjalizacji pracy, jest zasługująca na szczególną uwagę koncepcja grup auto-
nomicznych (Bielski 2002: 113–114), nazywanych przez Griffina zespołami 
roboczymi (Griffin 1998: 336). Polega ona na podziale pracy w firmie w taki 
sposób, by powtarzalne kompleksowe zadania powierzane były pracownikom 
zorganizowanym w grupy, przy czym dobór pracowników, wybór lidera, sposób 
podziału obowiązków, ich koordynacja i kontrola, a także sposób podziału wy-
nagrodzenia, leżałyby w gestii każdego z zespołów. Przykłady tego typu roz-
wiązań znane są z przemysłu, nie można jednak mówić o bezpośrednim przenie-
sieniu tej koncepcji na grunt instytucji kultury, także muzeum. Wiąże się to 
przede wszystkim z tym, że zadania kompleksowe nie są w muzeach nigdy iden-
tyczne i powtarzalne w takim stopniu, o jakim można mówić w przypadku 
przemysłowego procesu produkcyjnego. Jest to jednak rozwiązanie, o którym 
warto wspomnieć ze względu na to, że stanowi niejako formę przejściową po-
między scentralizowanymi strukturami biurokratycznymi o sztywno, formalnie 
wyznaczonych przebiegach więzi służbowych a organizacjami zdecentralizowa-
nymi o dużym znaczeniu więzi nieformalnych, które zaliczone zostały powyżej 
do organizacji zwanych organicznymi. Jak twierdzą Banaszyk i Krzakiewicz, 
takie właśnie struktury stwarzają najlepsze warunki do rozwiązywania zadań 
określonych jako „integracyjne, złożone i twórcze” (Banaszyk, Krzakiewicz 
1992: 43). Jeżeli – za Eileen Hooper-Greenhill – przyjąć, że „funkcją muzeum 
jest badanie i pokazywanie społecznego i kulturowego kontekstu artefaktów 
oraz ożywianie relacji między rzeczami a ludźmi” (cyt. za Wieczorkiewicz 
2000: 177), to zadania muzeum można określić jak powyżej, a sztywna specjali-
zacja nie zawsze dobrze służy ich wypełnianiu.  

Wydaje się zatem, że przy poszukiwaniu rozwiązań organizacyjnych, które 
mogą posłużyć w muzeach jako modele do budowania własnych, konkretnych 
struktur, należy zwrócić baczną uwagę na struktury organiczne. Przyjęcie pod 
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rozwagę ich zastosowania w zarządzaniu muzeami wydaje się odpowiednie 
także ze względu na zmiany, jakie wciąż zachodzą w otoczeniu. W pracy doty-
czącej rozwiązywania problemów zarządzania Zofia Mikołajczyk zauważa: 
„Struktury organiczne są odpowiedzią na coraz bardziej zmieniające się otocze-
nie rynkowe, techniczne i społeczne. Chodzi o możliwość stworzenia takiej 
organizacji, w której wykorzystana jest kreatywność i innowacyjność członków, 
ich zdolności przewidywania i możliwości reagowania na zmiany w otoczeniu” 
(Mikołajczyk 1998: 223). Oprócz składników otoczenia, wymienionych przez tę 
badaczkę, należy także wspomnieć o tzw. otoczeniu politycznym, prawnym czy 
kulturowym. Ostatni z wymienionych segmentów, otoczenie kulturowe, może 
mieć znaczący wpływ na kształtowanie się zbiorów i publiczności muzealnej. 
Wynika to z samej istoty muzeów, z faktu, że to właśnie ta organizacja „od-
zwierciedla uznany intersubiektywny system wartości” (Woźniak 2002: 200).  

UWZGLĘDNIANIE POTRZEB OTOCZENIA JAKO PODSTAWA  
TWORZENIA STRUKTUR 

Muzea etnograficzne powinny zachowywać szczególną czujność wobec zmian 
zachodzących w otoczeniu kulturowym. To właśnie one są najbardziej powołane 
do rejestrowania tych zmian i zachowywania materialnych świadectw przemija-
jącej kultury. Trzeba tu wszakże pamiętać o wspomnianej już konieczności 
przeprowadzania badań, które mogłyby wykazywać tendencje zmian, oraz 
o tym, by zdefiniować procedury mające uchronić muzealników-etnografów 
przed dostrzeganiem tylko tych faktów kulturowych, które potwierdzają niejako 
wprzód ustanowiony [uprzednio posiadany], często zmityzowany obraz świata. 

Konieczność uwzględniania zmian wywodzi się wszak nie tylko z okoliczno-
ści odnoszących się do zawartości kolekcji. Również sposób zarządzania orga-
nizacją muzealną wymaga brania pod uwagę szans i zagrożeń tkwiących 
w zmieniającym się otoczeniu. Alfred Czermiński i Marek Grzybowski zauwa-
żają: 

„Rynkowy charakter współczesnej gospodarki powoduje, że między organizacjami 
i otoczeniem zachodzą relacje wpływu i zależności. Dotyczy to zarówno organizacji na-
stawionych na zysk, jak i ‘non-profit’. Chcąc utrzymać się na rynku, organizacje muszą 
badać systematycznie otoczenie, jego oczekiwania i możliwości absorpcji produkcji 
i usług, z jednej strony, a z drugiej strony – wpływać na otoczenie poprzez rozszerzenie 
lub uatrakcyjnienie swojej oferty, a także poszukiwanie źródeł tańszych i lepszych zaso-
bów i technologii” (Czermiński, Grzybowski 1996: 66). 

Taki sposób podejścia wypływa z założenia, że należy organizacje traktować 
jako systemy otwarte, których przetrwanie uzależnia się od odpowiednich relacji 
z otoczeniem (por. Morgan 1999: 47 i n., Cywoniuk 1997: 35) i które mają cha-
rakter „aktywnego sprzężenia zwrotnego” (Skalik 1996: 57, Byrnes 1993: 88–89). 
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Zarządzający muzeami, jeśli chcą traktować swoje organizacje jak systemy 
otwarte, muszą zachowywać elastyczność i dostosowywać struktury tak, by 
wyniki działalności odpowiadały na potrzeby otoczenia, które – zgodnie z zasa-
dą sprzężenia zwrotnego – dokona wzmocnienia funkcjonowania muzeum po-
przez zwiększoną frekwencję lub wyższe nakłady finansowe. Na przykład sytu-
acja zaistniała w związku z przystąpieniem Polski do struktur europejskich może 
i powinna być uwzględniona w bieżącej działalności upowszechnieniowej mu-
zeów. W najwyższym stopniu, jak się wydaje, to muzea etnograficzne – poprzez 
działalność wystawienniczą i edukacyjną – powołane są do przekraczania barier 
kulturowych i przełamywania stereotypów, z którymi borykać się mogą jedno-
czące się, europejskie społeczeństwa. Być może więc muzea powinny rozważyć 
konieczność takiej zmiany struktury, która umożliwiłaby realizacje przedsię-
wzięć umożliwiających przekraczanie progów nietolerancji. Niemal bez prze-
prowadzania badań rynkowych można powiedzieć, że spotkałyby się one z zain-
teresowaniem zarówno publiczności, jak i władz oraz sponsorów. Z kolei wy-
zwanie, jakim jest organizacja wystaw o charakterze międzynarodowym 
i w kooperacji z innymi krajami Europy, może wymagać reorganizacji struktury 
i zatrudnienia pracowników o szczególnych kwalifikacjach. Korzyścią z tego 
płynącą może być uzyskanie na takie działania funduszy europejskich oraz po-
zytywny wizerunek danego muzeum.  

Wspomniane możliwości stanowią zaledwie jeden z wielu potencjalnych 
przykładów. Nie ulega jednak wątpliwości, że owocem tego będzie – jak twier-
dzi Józef Penc – „...organizacja ucząca się, inteligentna, w której wiedza stanie 
się najcenniejszym zasobem, a większą sprawność działania będzie osiągać 
dzięki stymulowaniu twórczych wysiłków pracujących w niej ludzi i szybszemu 
reagowaniu na tempo zmian zachodzących w otoczeniu” (Penc 2000: 278).  

Uwzględnienie przez organizacje, w tym muzea, otoczenia, w którym istnie-
ją, czyli „zmian naukowych i technicznych, warunków rynkowych i gospodar-
czych, trendów politycznych, klimatu społecznego” (Webber 1996: 390) możli-
we jest, jak już stwierdzono, dzięki zastosowaniu struktur organicznych. Szcze-
gólnie interesujące wydają się możliwości, które przynoszą struktury macierzo-
we i projektowe. 

STRUKTURY MACIERZOWE 

Jak wcześniej zauważono, struktury macierzowe polegają na zastosowaniu 
dwóch kryteriów. Z jednej strony istnieje układ wydziałów funkcjonalnych, 
których członkowie równocześnie powoływani są do zespołów projektowych, 
utworzonych dla realizacji konkretnych przedsięwzięć organizacji. Zespoły 
projektowe mają swoich kierowników, grupę współpracowników na stałe zwią-
zanych z pionami funkcjonalnymi, a po wykonaniu zadania są rozwiązywane. 
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Równocześnie struktura macierzowa ma niezmienną część, na którą „składają 
się typowe pomocnicze komórki organizacyjne (np. kadry, finanse, rachunko-
wość itp.), niezbędne do sprawnego zarządzania instytucjami” (Żukowski, Mu-
szyński, Kowalczewski 1999: 93). W przypadku jednostek gospodarczych, na 
typowe wydziały funkcjonalne wskazuje się najczęściej: badania i rozwój, pla-
nowanie, produkcję, zaopatrzenie, marketing, finanse (Griffin 1998: 381, Bielski 
2002: 146 i in.).  

Możliwość zastosowania struktur macierzowych w instytucjach muzealnych 
zaproponował Mirosław Wujas (1999). W jego propozycji dla muzeum pojawia-
ją się „następujące piony funkcjonalne:  

– klasyczne, występujące w każdej organizacji: finansowo-księgowy, admi-
nistracyjny, techniczny, 

– specyficzne dla muzeum: konserwatorski, muzealny (badawczy), ochrony” 
(s. 147–148). 

Wujas przewiduje dwa podstawowe kryteria powoływania zespołów zada-
niowych. U podstaw obydwu stoi przekonanie, że dla muzeum „głównym – 
aczkolwiek nie jedynym – zadaniem jest upowszechnianie posiadanych dzieł 
sztuki” (s. 147). Zgodnie z tym założeniem, Autor przewiduje stworzenie sta-
łych zespołów w zgodzie z zadaniami statutowymi muzeum, przewiduje więc 
następujące elementy: „ekspozycje (stałe, czasowe itp.), wydawnictwa, pamiątki 
muzealne, dokumentację fotograficzną, imprezy artystyczne i widowiska, dzia-
łania oświatowe i edukacyjne” (s. 148). Drugą możliwością jest „struktura funk-
cjonalno-rynkowa”, w której stałe zespoły mogłyby powstawać na podstawie 
różnych grup klientów i ich zróżnicowanych potrzeb (s. 149). 

Zastosowanie stałych zespołów zadaniowych, zaproponowane przez Wujasa, 
stanowi być może przypadek, o którym pisze Morgan: „niektóre odmiany orga-
nizacji macierzowej mogą być tak sformalizowane, że działają jak zmodyfiko-
wane biurokracje” (Morgan 1999: 61). Wprawdzie niektórzy teoretycy przewi-
dują możliwość stosowania macierzy do czynności mających charakter ciągły 
(Bielski 2002: 147), jednak najczęściej mówi się w przypadku struktur orga-
nicznych o zespołach powoływanych, by „rozwiązywać szczególne kwestie 
w ograniczonym wymiarze czasowym” (Fopp 1997: 142). Równocześnie okre-
ślenie takiego zakresu dla zespołu, jak np. zaproponowane przez Autora „ekspo-
zycje”, wydaje się zbyt szerokie. 

Jest również drugi aspekt propozycji Wujasa, z którym trudno się zgodzić. 
Wydaje się mianowicie, że traktowanie upowszechniania jako głównego zada-
nia i wedle tego kryterium budowanie struktury jest zawężaniem działalności 
muzeum i odejściem od jego podstawowej funkcji, jak to już niejednokrotnie 
wskazywano w tej pracy – gromadzeniu i opiece nad zbiorami. Funkcja upo-
wszechniania jest konieczna, a nawet ze względów społecznych należy ją trak-
tować jako niezbędną (por. Woźniak 2002: 199), niemniej – przy projektowaniu 
strategii i struktury organizacyjnej – trzeba brać pod uwagę wszystkie przejawy 
aktywności muzealnej. 
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Wydaje się jednak, że zastosowanie struktur macierzowych w muzeach jest 
propozycją, która w wielu wypadkach może spowodować sprawniejsze funkcjo-
nowanie tych organizacji oraz umożliwić muzeom udzielanie odpowiedzi na 
wyzwania współczesnego świata. Przy budowaniu takiej struktury można za-
proponować – zgodnie z zasadami przyjętymi w organizacjach gospodarczych – 
zastosowanie wstępnego podziału na część stałą i zmienną.  

W części stałej, jak wcześniej zauważono, należy uwzględnić jednostki po-
mocnicze, typowe dla różnych organizacji, których działalność jest w niewiel-
kim stopniu uzależniona od charakteru instytucji. Można tu więc uwzględnić 
istnienie komórek administracji ogólnej, archiwum zakładowego, kadr czy fi-
nansów. Osobną uwagę należy zwrócić na możliwość, a nawet konieczność 
stworzenia stanowiska, którego zadaniem byłoby pozyskiwanie funduszy na 
działalność muzeum. W tym przypadku powinno się założyć możliwość dele-
gowania osoby odpowiedzialnej za poszukiwanie sponsorów do udziału w nie-
których pracach zespołów projektowych. Wiedza dotycząca merytorycznej za-
wartości projektu ma bowiem istotne znaczenie dla efektywności prowadzonych 
poszukiwań. W tej sekcji powinny być również uwzględnione stanowiska po-
mocnicze, takie jak służby techniczne oraz pracownie: plastyczna, fotograficzna 
lub multimedialna. Jednostką pomocniczą w pracy muzealnej, której znaczenia 
nie sposób przecenić, jest biblioteka, która powinna posiadać księgozbiór zgod-
ny z zakresem zbiorów gromadzonych w muzeum. Wymóg ochrony zbiorów 
stawia przed muzeum konieczność zatrudnienia odpowiednio przygotowanych 
służb ochrony i dozoru. Odrębnej uwagi ze strony muzealników wymaga tryb 
zatrudniania osób mających utrzymywać czystość, szczególnie w pomieszcze-
niach, gdzie znajdują się zbiory (magazyny, wystawy). 

W zależności od wielkości muzeum, ilości zbiorów, budynków czy zatrud-
nionego personelu, powyższe czynności również muszą być wykonywane przez 
mniejszą lub większą ilość osób. W przypadku małych instytucji można założyć 
łączenie niektórych zakresów obowiązków i zatrudnianie odpowiednio mniej-
szej ilości osób lub korzystanie z usług zewnętrznych, na zasadzie outsourcingu. 
W dobie powszechnego poszukiwania oszczędności i „odchudzania” organizacji 
(o koncepcji lean management por. np. Bartusik 2000) należy brać pod uwagę 
wykorzystanie takiej możliwości. Jednostki pomocnicze muzeum mogą być 
zarządzane i ustrukturowane w tradycyjny, sformalizowany i zcentralizowany 
sposób, jednak w związku z dynamiką otoczenia i w tym przypadku należy 
przewidzieć możliwości wprowadzenia niektórych nowoczesnych metod zarzą-
dzania z zastosowaniem małej formalizacji, decentralizacji i pracy zespołowej 
jako formy podstawowej. 

Przy zastosowaniu struktur macierzowych w organizacjach muzealnych, ich 
część zmienną stanowiłyby jednostki działalności podstawowej muzeum. Nale-
ży tu więc uwzględnić zarówno stanowiska pracy określonej uprzednio jako 
„wewnętrzne”, bezpośrednio dotyczące opieki nad zbiorami, jak i „zewnętrzne”, 
mające na celu ich upowszechnianie. Zgodnie z wcześniej poczynionymi uwa-
gami na temat czynności podstawowych, w tej części struktury znajdą się – 
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w zależności od wielkości muzeum i jego zbiorów – stanowiska lub działy, któ-
re stanowią odpowiednik wydziałów funkcyjnych firm gospodarczych. W gru-
pie działań „wewnętrznych” muzeum będą to więc: inwentaryzacja zbiorów, 
magazyny, konserwacja oraz dział naukowo-badawczy. Grupa „zewnętrzna” 
obejmuje edukację, promocję, marketing i wydawnictwa.  

Zakres kolekcji stanowi istotny element ustalania struktury organizacji; 
szczególnie należy na niego zwrócić uwagę w przypadku muzeów etnograficz-
nych. Warto mianowicie dokładnie rozważyć, czy i w jaki sposób dokonywać 
ewentualnego podziału wewnątrz działu nazwanego tu naukowo-badawczym, 
a skupiającego pracowników zajmujących się merytorycznym opracowywaniem 
kolekcji. Wcześniej omówione zostały negatywne skutki specjalizacji – najważ-
niejszy powód, dla którego warto wziąć pod uwagę możliwość rezygnacji 
z tworzenia działów zajmujących się poszczególnymi fragmentami kolekcji. 
Zatrudnienie bowiem pracownika w konkretnym dziale zmusza go niejako do 
zajmowania się problematyką związaną z wąską dziedziną, niekiedy blokując 
możliwości poszerzania pól zainteresowań badawczych i zmiany pierwotnych 
opcji. Tworzone są tutaj również stopnie awansowania, w niektórych sytuacjach 
możliwe do przekroczenia jedynie w przypadku rezygnacji z pracy osoby będą-
cej bezpośrednim przełożonym. Może to spowodować spadek motywacji, który 
działa negatywnie tak na podwładnego, jak na przełożonego, a w rezultacie 
obniża efektywność funkcjonowania organizacji. 

Istnieje wszakże sytuacja, w której specjalizacja w dziale naukowym mu-
zeum etnograficznego jest, być może, wskazana. Chodzi tu o te z placówek 
etnograficznych, których kolekcje obejmują zarówno kulturę ludową Polski, jak 
i eksponaty z terenów pozapolskich, w szczególności kolekcje egzotyczne. Za-
równo kolekcje egzotyczne, jak i polskie powinny być opracowywane przez 
pracowników o odpowiednim wykształceniu uniwersyteckim. Interpretowanie 
poszczególnych artefaktów, znajdujących się w muzealnych kolekcjach, jest 
możliwe przy uwzględnieniu kontekstu kultury, z której owe przedmioty się 
wywodzą. Znajomość tej kultury jest warunkiem wstępnym i niezbędnym 
w pracy muzealnika, co prowadzić ma do znajomości zbiorów i trafności ich 
interpretowania. Odmienność kultur egzotycznych i kultury polskiej jest oczy-
wistym faktem i implikuje konieczność odmiennego merytorycznego przygoto-
wania przed opracowywaniem zbiorów. Równocześnie należy podkreślić, że 
w żadnej mierze zamiarem tej pracy nie jest negowanie możliwości badań po-
równawczych kultur egzotycznych i kultury polskiej oraz poszukiwania w nich 
podobnych treści symbolicznych. Co więcej, można przypuszczać, że – na przy-
kład – uczestnictwo specjalistów z zakresu kultury egzotycznej w organizacji 
wystaw kultury polskiej mogłoby przynieść interesujące efekty poznawcze. 

Właśnie możliwość współpracy różnych specjalistów często podkreśla się 
jako zaletę struktur macierzowych. Jak pisze Ross A. Webber: „Elastyczność 
pozycji i doraźne zespoły jako instrumenty łączenia wiedzy i autorytetu mogą 
ułatwić wszystkim zainteresowanym otwarte komunikowanie się w sprawach 
zadania. (...) Organizacje macierzowe zmierzają do ułatwienia koordynacji róż-
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nych specjalistów funkcjonalnych” (Webber 1996: 385). Łączenie wiedzy, 
o którym pisze Webber, ale także dzielenie się doświadczeniem, wrażliwością 
czy pomysłami stanowi istotny element w pracy zespołów, których zadania mają 
charakter twórczy. Z tego powodu – jak zauważa Giep Hagoort – forma pracy 
zespołowej stosowana jest przy organizowaniu „przedstawień, wystaw, progra-
mów festiwalowych, wydarzeń i kampanii marketingowych” (Hagoort 2000: 162).  

PRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH 

Praca w zespołach projektowych, czyli zespołach mających realizować „jedno-
razowe kompleksowe zadanie ze specyficznymi celami dotyczącymi osiągów, 
kosztów, czasu” (Trzcieniecki 1996: 31), jest techniką stosowaną w strukturach 
macierzowych i projektowych. Każdy z zespołów powoływany jest na czas 
realizacji projektu, a jego członkowie w tym okresie w zasadzie są wyłączeni ze 
swych komórek macierzystych (por. Żukowski, Muszyński, Kowalczewski 
1999: 119). Po zakończeniu projektu zespoły zostają rozwiązane, ich członko-
wie wracają do swoich wydziałów funkcjonalnych lub wchodzą w skład kolej-
nych zespołów projektowych. W trakcie pracy nad projektem zespół ma własną 
kadrę, której szefem jest kierownik posiadający uprawnienia do podejmowania 
decyzji operacyjnych, a także dysponuje środkami materialnymi niezbędnymi 
do realizacji zadania (por. Strategor 2001: 366–367). Delegowanie uprawnień 
jest istotnym warunkiem sprawnego funkcjonowania zespołu projektowego (np. 
Griffin 1998: 347 i n.). Przy realizacji złożonych zamierzeń „kierownictwo po-
winno bardziej martwić się o to, żeby pracownicy jasno rozumieli cele organiza-
cji, niż o to, żeby dokładnie wiedzieli, jakie im przydzielono obowiązki” (Web-
ber 1996: 352). W przypadku realizowania projektów w muzeum bardzo istotne 
jest to, by nie tracić z oczu celu podstawowego – to jest dobra kolekcji, której 
bezpieczeństwo stanowić musi priorytet wszystkich przedsięwzięć.  

Istotną cechą zespołów projektowych jest założenie równości statusu pomię-
dzy członkami (Fopp 1997: 143). Rola szefa ma polegać na koordynowaniu prac 
i zarządzaniu czasem, a jego pozycję należy odnosić do zadania, nie wiążąc jej 
z większym prestiżem (Webber 1996: 382). Uwe Renald Müller tak opisuje 
obowiązki kierownika: „kierować przez współudział i współpracę, być czymś 
w rodzaju primus inter pares, tolerować błędy, zapewnić odpowiednią atmosferę 
samodzielności, zredukować myślenie hierarchiczne” (Müller 1997: 17). Sposób 
kierowania, zakładający równość, zapewnia nie tylko kreatywność, ale także 
zwiększenie odpowiedzialności członków zespołu (Fopp 1997: 143). Funkcje 
kierownika zespołu projektowego zostały wyszczególnione przez Andrzeja 
Matczewskiego następująco:  

„– opracowanie szczegółowego planu realizacji i kosztorysu, 
– organizowanie procesu realizacji projektu, w tym koordynacja prac, 
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– nadzorowanie i kontrola przebiegu prac, monitorowanie odchyleń, 
– analiza realizacji budżetu, 
– raportowanie o przebiegu realizacji projektu kierownikom wyższego szczebla 

czy też zleceniodawcy projektu” (Matczewski 2000: 458). 
W przypadku realizacji projektów muzealnych, na przykład organizacji wy-

staw, najbardziej istotną funkcją kierownika projektu jest nadzór merytoryczny 
nad przedsięwzięciem. Zawartość treściowa wystawy, czyli dobór obiektów oraz 
sposób ich uporządkowania, jest istotniejsza niż pozostałe elementy – oprawa 
plastyczna czy wydarzenia towarzyszące. Kierownik zespołu projektowego, 
w przypadku wystawy nazywany w polskiej praktyce najczęściej komisarzem, 
ma być przygotowany do pełnienia tej funkcji przede wszystkim pod względem 
naukowym, przy czym wpływ wizji autorskiej na projekt to kwestia pierwszo-
rzędnej ważności. Specjaliści muzealni, mając ogromną wiedzę dotyczącą 
przedmiotu badań, są doskonale przygotowani do nadzoru naukowego nad pro-
jektem. Zdarza się jednak, że nie posiadają oni zgoła żadnych umiejętności spo-
rządzania kosztorysu lub nadzorowania realizacji budżetu. Równocześnie po-
wierzenie kierownictwa osobie posiadającej wyłącznie przygotowanie do pro-
wadzenia projektu pod względem finansowym czy marketingowym może do-
prowadzić do wypaczenia najważniejszej idei wystawy.  

W niektórych przypadkach można więc zastosować kierowanie zespołami 
przez dwóch kierowników dzielących swe zadania i – miast formuły primus 
inter pares, pierwszy pomiędzy równymi – wprowadzić zasadę primi inter pa-
res. Jednak warunkiem powodzenia takiego założenia i tego typu kierownictwa 
jest pełne zaufanie, otwarcie i dobra współpraca pomiędzy osobami odpowie-
dzialnymi za oba wątki projektu – merytoryczny i organizacyjny. Model ten, 
stosowany zresztą w branży filmowej, gdzie inną rolę pełni reżyser, inną zaś 
kierownik produkcji, wydaje się możliwy do wykorzystania w przedsięwzię-
ciach muzealnych. 

Organizacje pracujące z wykorzystaniem zespołów projektowych są korzyst-
ne z wielu względów. Obok omawianej już wcześniej elastyczności i możliwo-
ści reagowania na zmiany otoczenia, nawet te najbardziej nieprzewidywalne, 
można także podkreślić fakt, iż odmienne doświadczenia poszczególnych człon-
ków zespołu gwarantują podnoszenie kwalifikacji młodszych pracowników, ale 
także zwiększają szansę na uzyskanie wyższej efektywności, dzięki korzystaniu 
z wypróbowanych procedur.  

Zwraca się także powszechnie uwagę na pewne cechy negatywne zarządza-
nia przez zespoły projektowe. Przy omawianiu struktur macierzowych podkreśla 
się przede wszystkim wspomniane już niedogodności płynące z faktu podwój-
nego podporządkowania pracowników, którzy w czasie realizacji projektu pod-
legają równocześnie kierownikowi odpowiedniej funkcji i osobie przewodzącej 
zespołowi projektowemu. Powodować to może u pracownika niepewność (Grif-
fin 1998: 382), a u członków zespołu niekiedy brak zaufania do siebie nawzajem 
(Morgan 1999: 63). Struktura projektowa, której cechą jest to, że po zakończe-
niu jednego projektu pracownicy przydzieleni są do następnych, budzić może 
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u niektórych członków zespołu niepewność co do ich przyszłości. Mogą oni 
więc „skłaniać się do zwalniania tempa pracy i sztucznego przedłużania trwania 
zespołu” (Banaszyk, Krzakiewicz 1992: 52).  

Przy okazji omawiania struktur projektowych podkreśla się również fakt, że 
przerwy pomiędzy poszczególnymi projektami mogą budzić frustrację u pra-
cowników: „Gdy występują jedno- lub dwumiesięczne przerwy między przy-
działami zadań i inżynierowie mają niewiele do roboty w tym czasie, zaczynają 
martwić się o swoje znaczenie dla firmy” (Webber 1996: 386). Rozwiązanie 
tego problemu może nastąpić, jeśli zostaną spełnione postulaty sformułowane 
przez francuskich autorów „Zarządzania firmą”: „Przedsiębiorstwo realizujące 
projekty musi odpowiadać dwóm podstawowym wymaganiom: zapewnienia 
regularnej działalności poprzez dobre wiązanie łańcucha projektów oraz reali-
zowania ich na najlepszych wynegocjowanych warunkach w zakresie kosztów, 
terminów, jakości” (Strategor 2001: 371). Powyższe uwagi, jak można przy-
puszczać, nie w pełni opisują rzeczywistość muzealną. Uczestnictwo w czasowo 
ograniczonych zadaniach, takich jak na przykład organizacja wystaw czy opra-
cowanie katalogu, pracownicy zajmujący się opracowywaniem naukowym zbio-
rów traktować mogą jako zwieńczenie swoich naukowych dociekań, które po 
zakończeniu projektu podjęte zostaną na nowo. Muzea są instytucjami perma-
nentnymi, ich charakterystyczną cechą jest ciągłość działalności, o której bodaj 
nigdy nie można powiedzieć, że została ukończona. Z tego powodu, jak się wy-
daje, nie istnieją tu zagrożenia frustracji płynące z braku pracy.  

Niebudzące wszak wątpliwości stwierdzenie o nieskończonym charakterze 
kolekcji muzealnych jest szczególnie aktualne w przypadku muzeów etnogra-
ficznych, które w założeniu mają tworzyć kolekcje obrazujące wciąż tworzącą 
się na nowo tkankę kultury. Nieustannie powiększana kolekcja wymaga jednak 
stałych badań i stałego rozwoju zawodowego pracowników. Jak zauważa Mor-
gan: „Organizacja macierzowa dostarcza sposobów przełamywania barier mię-
dzy specjalnościami oraz umożliwia członkom różnych wyspecjalizowanych 
komórek funkcjonalnych łączenie swoich kwalifikacji i zdolności w celu zaj-
mowania się wspólnymi problemami” (Morgan 1999: 63). Można więc przy-
puszczać, że to właśnie ten typ struktury w najwyższym stopniu umożliwia taki 
sposób organizacji pracy, który pozwala muzeom, z jednej strony na ciągłą dzia-
łalność związaną z opracowywaniem zbiorów, z drugiej zaś – na podejmowanie 
wyzwań współczesnego świata. 

Należy sobie zdawać sprawę z tego, że wprowadzenie struktury macierzowej 
lub zespołowej do organizacji, która zarządzana była dotychczas przy wykorzy-
staniu struktur biurokratycznych, stanowi zmianę rewolucyjną. Obawa przed 
podjęciem takiego ryzyka może być jednym z powodów rezygnacji z takiego 
posunięcia. Niezrozumienie zaś konieczności przeprowadzenia owej rewolucyj-
nej zmiany w kulturze organizacji staje się przyczyną tego, że wiele z prób 
wprowadzenia struktur macierzowych zakończyło się niepowodzeniem (por. 
Strategor 2001: 340). 
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ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA 

Zmiana struktury biurokratycznej na organiczną pociąga za sobą również 
zmianę w jej modelowym typie, określanym według liczby szczebli w strukturze 
i związaną z nią rozpiętością kierowania. Rozpiętość kierowania to liczba, która 
określa, ilu pracowników bezpośrednio podlega jednemu kierownikowi (Webber 
1996: 348). Dwa istniejące, przeciwstawne sobie typy struktur, to struktura 
smukła, o dużej ilości szczebli i małej rozpiętości, oraz struktura płaska, którą 
cechuje duża rozpiętość i niewielka ilość szczebli zarządzania (Sobczak 2000: 276). 
Struktury płaskie charakteryzują się wyższym poziomem morale i wydajności 
pracowników, równocześnie zaś o strukturach smukłych należy powiedzieć, że 
wewnątrz takich organizacji zachodzą kłopoty z komunikacją oraz że ze wzglę-
du na zwiększenie liczby kierowników ten typ struktury uważany jest za kosz-
towniejszy (Griffin 1998: 343). Łatwość komunikowania w strukturach pła-
skich, a tym samym możliwość zapewnienia dużej szybkości podejmowania 
decyzji w zmieniającym się otoczeniu jest przyczyną, dla której właśnie te struk-
tury uważa się za bardziej elastyczne. Z tego powodu w ostatnich latach wystę-
puje tendencja do spłaszczania organizacji; dzięki takim zmianom podnosi się 
sprawność, wydajność i jakość produktów (Stoner, Freeman, Gilbert 2001: 309, 
320). W teorii zarządzania podkreśla się również pewną niedogodność struktur 
płaskich, polegającą na tym, że menedżerowie są w tym przypadku bardziej 
obciążeni dodatkowymi obowiązkami (Griffin 1998: 344). Określenie właściwej 
rozpiętości kierowania jest więc kluczowe ze względu na funkcjonowanie orga-
nizacji. Niektórzy badacze próbowali stworzyć wzory na optymalną rozpiętość 
(por. np. Griffin 1998: 342–343), określające, ilu konkretnie pracowników może 
maksymalnie podlegać jednemu kierownikowi. Obliczenia biorące pod uwagę 
ilość i rodzaje interakcji, z którymi ma do czynienia kierownik, często prowa-
dziły do wskazywania 3–7 pracowników podległych jako wersję najbardziej 
optymalną. Jednak autorzy pracy Poszukiwanie doskonałości w biznesie podkre-
ślają: „Wierzymy konwencjonalnie, że nikt nie może nadzorować więcej niż 
pięciu, siedmiu osób. Japończycy twierdzą, że to bzdura. W pewnym banku 
kilkuset menedżerów oddziału odpowiada przed jedną osobą: spłaszczenie orga-
nizacji jest możliwe” (Peters, Waterman 2000: 461).  

W organizacji polegającej na powoływaniu zespołów projektowych, która 
wydaje się dobrym rozwiązaniem w muzeach, również należy brać pod uwagę 
rozpiętość kierowania. Wszelako w literaturze przedmiotu podkreśla się: „Wciąż 
są badacze, którzy starają się znaleźć wzór na optymalną rozpiętość kierowania. 
Wśród specjalistów zdecydowanie przeważa jednak przekonanie, że do projek-
towania wielkości zespołów trzeba podchodzić sytuacyjnie i określać rozpiętość 
dla każdego zespołu w oparciu o znajomość procesów, warunków pracy i ludzi” 
(Leśniak-Łebkowska, Romanowska, Trocki 2001: 196). W przypadku działań mu-
zealnych należy także wprowadzać rozróżnienie na zakres, rodzaj i charakter po-
szczególnych projektów. Odmiennie bowiem powinny kształtować się zespoły 
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pracujące na przykład nad organizacją wystawy – w zależności od jej planowa-
nej wielkości, ilości i adresatów wydawnictw czy innych przedsięwzięć towa-
rzyszących. Inny skład i wielkość może mieć zespół, mający na celu zorganizo-
wanie i przeprowadzenie konserwacji jakiegoś obiektu, inaczej zaś kształtują się 
grupy odpowiedzialne za przygotowanie badań terenowych lub konferencji. 

Powyższe uwagi miały na celu zasygnalizowanie zagadnień, na które należy 
zwrócić uwagę przy projektowaniu nowej struktury muzeum lub dokonywaniu 
zmian w starej. O konieczności starannego zaplanowania struktury organizacyj-
nej przekonują Piotr Banaszyk i Kazimierz Krzakiewicz, twierdząc, że ma ona 
„fundamentalne znaczenie dla efektywności działania instytucji, ze względu na 
funkcję porządkującą oraz upraszczającą, które stanowią o tym, że struktura ta 
bywa nazywana podstawowym narzędziem zarządzania” (Banaszyk, Krzakie-
wicz 1992: 38). Równocześnie należy podkreślić konieczność starannego rozpa-
trzenia wszelkich możliwych wariantów połączenia ludzi i zasobów w całość, 
mając w pamięci uwagi Zbigniewa Chrościckiego: „Struktury organizacyjne, 
podobnie jak metody zarządzania, mogą być lepsze czy gorsze, ale będą funk-
cjonowały. (...) Rozwiązania ‘lepsze czy gorsze’ będą jednak różniły się pewną 
cechą, jaką jest koszt ich funkcjonowania. Nieprzemyślane rozwiązania ‘trady-
cyjne’, niedostosowane do aktualnych celów i sytuacji, będą zawsze droższe” 
(Chrościcki 1999: 113).  

Organizacje muzealne muszą więc – podobnie jak firmy gospodarcze, o któ-
rych najczęściej piszą teoretycy – brać pod uwagę aktualne cele i sytuację 
w otoczeniu. Instytucje kultury korzystają z doświadczeń organizacji funkcjonu-
jących dla zysku, jednak ich charakter non-profit znajduje odzwierciedlenie 
także w strukturach organizacyjnych. Można bowiem przypuszczać, że propor-
cje w ilości chociażby stanowisk badawczych i marketingowych w jednym 
i drugim typie instytucji będą zasadniczo odmienne. Sposób, ilość, skład stano-
wisk i kolegiów doradczych również odgrywa niemałą rolę w codziennym funk-
cjonowaniu muzeum. Ustawa o muzeach narzuca obowiązek i tryb powołania 
oraz zadania rady muzeum (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24: art. 11). Już w 1918 roku 
Mieczysław Treter podkreślał konieczność tworzenia rad muzeów, zauważając: 
„Autorytet takiej rady dopomódz może często kierownikowi do przeprowadza-
nia w muzeum tego wszystkiego, co za odpowiednie uważa – pomimo oporu 
władzy zwierzchniej, która o sprawach naukowych i muzealnych sama decydo-
wać nie może i nie powinna” (Treter 1918: 64).  

Niemal sto lat po napisaniu tych słów można powiedzieć, że pomoc muzeom 
jest potrzebna nie tylko w kontaktach z władzą, ale także w funkcjonowaniu we 
współczesnym świecie, w którym – niekiedy wydaje się – dla muzeów pojawia 
się więcej zagrożeń niźli szans. By wykorzystać szanse, które przed muzeami 
się rysują, należy spełnić szereg warunków. Właściwie skonstruowana struktura 
organizacyjna jest jednym z pierwszych i podstawowych sposobów na realizo-
wanie zadań stawianych sobie przez muzea.  
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Rozdział  5 

STRATEGIE 

W poprzednim rozdziale zwrócono uwagę na zależności istniejące pomiędzy 
strategią organizacji i jej strukturą. Jak stwierdzono, w teorii zarządzania toczy 
się dyskusja dotycząca prymarnego charakteru strategii bądź struktury. Wydaje 
się jednak, że są to zagadnienia równoległe, a zmiany wprowadzane w organiza-
cji polegają, między innymi, na dostosowywaniu istniejących struktur do wciąż 
modyfikowanych strategii (por. Robbins 2001: 207). Zwrócenie szczególnej 
uwagi na problemy związane ze strategią organizacji jest więc wymogiem, któ-
rego konieczność spełnienia nie ulega wątpliwości. 

W historii myśli o zarządzaniu strategicznym przełomowym momentem sta-
ło się wydanie przez Alfreda Chandlera w 1962 roku książki Strategy and Struc-
ture. W pracy tej autor podkreślał ścisły związek pomiędzy strategią i strukturą. 
Jak zauważa Richard Koch: „nowatorski był zwłaszcza nacisk na strategię, na 
którą wcześniej zwracali uwagę tylko nieliczni autorzy” (Koch 1997: 43). 

Pojęcie strategii wywodzi się „od greckiego określenia sztuki dowodzenia 
i oznacza uszykowanie oddziałów oraz broni i kierowanie nimi podczas wojny 
przeciwko konkretnemu wrogowi” (Koch 1997: 239). Alfred Chandler zaś defi-
niuje strategię jako „ustalenie podstawowych długoterminowych celów przed-
siębiorstwa oraz przyjęcie kierunków działania i przydział zasobów do osiągnię-
cia tych celów” (cyt. za Stoner, Freeman, Gilbert 2001: 267). Z kolei polscy 
autorzy podkreślają, że powinien być określony czas, w którym celowe decyzje 
i działania mają być realizowane (Obłój, Trybuchowski 2000: 127). Jak chcą 
autorzy Przedmowy do polskiego wydania Zarządzania strategicznego Igora 
H. Ansoffa: „Najstarszą i najbardziej popularną koncepcją zarządzania strate-
gicznego jest idea, że polega ono na dopasowaniu organizacji do otoczenia” 
(Obłój, Sajkiewicz 1985: 9). Przegląd definicji można zakończyć jedną, pocho-
dzącą ze zbioru bajek dydaktycznych powstałych u początków naszej ery 
w Kaszmirze: „sztuka rządzenia opiera się na pięciu podstawach, te zaś są: 
umiejętność zdobywania skarbów, sprawiedliwy ich podział, zbadanie w każdej 
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sprawie okoliczności miejsca i czasu, zapobieganie klęskom i nieszczęściom, 
wytrwałość w osiąganiu rzeczy zamierzonych” (Markowska, Milska 1956: 83). 

W zgodzie z powyższymi definicjami, rozważania dotyczące określania stra-
tegii działania instytucji muzealnej należy skupić przede wszystkim na dwóch 
kluczowych obszarach zagadnień. Przede wszystkim należy więc zdefiniować 
owego konkretnego wroga (ale także i sprzymierzeńców), czyli rozpoznać moż-
liwości tkwiące w otoczeniu. Z drugiej strony powinno się określić „działania 
przedsiębiorstwa na rynku, podejmowane w celu osiągnięcia przez nie korzyst-
nej pozycji konkurencyjnej w danym sektorze” (Strategor 2001: 25). Warto 
bowiem – za Peterem Druckerem – podkreślić, że „strategia pozwala organizacji 
stanowczo wykorzystywać szanse rynkowe, aby osiągnąć swoje cele” (Drucker 
2000: 43). 

Podobnie jak w przypadku struktur organizacyjnych, omawianych w po-
przednim rozdziale, każda instytucja muzealna musi wypracować swoje własne, 
niepowtarzalne sposoby formułowania strategii. Griffin jednak podkreśla, że 
istnieją pewne ogólne ramy dla tego działania, „składające się z czterech kro-
ków: ustalenia celów strategicznych, analizowania otoczenia, analizowania or-
ganizacji i próby wzajemnego dopasowania organizacji i jej otoczenia” (Griffin 
1998: 238). 

USTALENIE CELÓW STRATEGICZNYCH I DIAGNOZA  
PRZEDSIĘBIORSTWA. ANALIZA SWOT 

Zdefiniowanie celów strategicznych ustala się na najwyższym szczeblu władz – 
uzależnione są one ściśle od misji organizacji. Cele te powinny być konkretne 
i osiągalne (Donnelly, Gibson, Ivancevich 1992: 177), a ich istotną cechę po-
winno stanowić to, iż powinny być wyznaczane z określeniem konkretnych 
terminów – najczęściej mówi się tu o celach długoterminowych, kilkuletnich. 
Dzięki temu cele „określają, co konkretnie firma chce osiągnąć w kolejnych 
okresach, i pozwalają kontrolować, czy firma osiąga sukces” (Obłój, Trybu-
chowski 2000: 129). Z pewnością osiągnięcie sukcesu nie będzie możliwe, jeśli 
kierownictwo firmy przyjmie cele nierealne i sprzeczne ze sobą (por. Penc-
-Pietrzak 2000: 25). 

W przypadku muzeum formułowanie celów powinno się rozpocząć od tych, 
które bezpośrednio dotyczą działalności podstawowej określonej w statucie 
organizacji. Należy je przy tym odnieść do zbiorów i ich zakresu ustalonego 
w misji. Można więc przewidzieć zdefiniowanie takich celów, jak np.: wyzna-
czenie obszarów zainteresowań badawczych, powiększenie kolekcji w konkret-
nych obszarach, podniesienie stopnia opracowania naukowego zbiorów, rozsze-
rzenie opieki konserwatorskiej, a także zwiększenie oferty wydawniczej czy 
edukacyjnej. Przy formułowaniu tych celów łatwo jest wpaść w pewnego rodza-
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ju pułapkę polegającą na ustalaniu celów, które nie mogą być zrealizowane. 
Wiąże się to z niemożnością realizacji celu głównego. Jak to już bowiem zau-
ważono, nie istnieje taki moment, w którym można by stwierdzić, że kolekcja 
muzealna jest kompletna, a proces jej tworzenia został ukończony. Teoretyk 
muzealnictwa, Stephen E. Weil, podkreśla, że „pod tym względem muzea różnią 
się zasadniczo od innych organizacji non-profit, dążących do osiągnięcia takich 
teoretycznie osiągalnych celów, jak usunięcie zagrożenia określoną chorobą lub 
upamiętnienie konkretnego wydarzenia” (Weil 2000: 282). Mając to na uwadze, 
należy zachować szczególną dbałość o to, by wyznaczone cele były konkretne 
i w miarę możliwości mierzalne.  

Przy wyznaczaniu celów strategicznych należy również uwzględnić te dzie-
dziny działalności, które pełnią funkcje pomocnicze w stosunku do działalności 
podstawowej. Należy więc wziąć pod uwagę takie cele, jak na przykład ko-
nieczność modernizacji lub zmiany bazy lokalowej, odpowiednie zabezpiecze-
nie zbiorów, zmianę struktury zatrudnienia, uzyskanie odmiennych – od dotych-
czasowych – poziomów dochodów własnych, zmiany wyników finansowych, 
wreszcie dostosowanie struktury organizacyjnej do przyjętych założeń strate-
gicznych.  

Dokładne określenie celów strategicznych firmy powinno jednak poprzedzić 
rozpoznanie otoczenia oraz możliwości tkwiących w samej firmie. Jak bowiem 
podkreśla Beata Filipiak-Dylewska, „nawet najlepsza koncepcja strategiczna jest 
bez znaczenia, gdy nie zostanie stworzona organizacja, która ją zrealizuje 
sprawnie. Niezbędna (...) jest diagnoza stanu przedsiębiorstwa oraz dopasowanie 
wewnętrznych struktur i procedur do wybranej strategii” (Filipiak-Dylewska 
1995: 34). Należy więc przeprowadzić analizę strategiczną, która jest „zbiorem 
działań diagnozującym organizacje i jej otoczenie w zakresie umożliwiającym 
zbudowanie planu strategicznego i jego realizację” (Penc-Pietrzak 2000: 56). 

Jedną z najbardziej popularnych technik przeprowadzania analizy przedsię-
biorstwa jest analiza SWOT (Obłój, Trybuchowski 2000: 139). To metoda kom-
pleksowa (Gierszewska, Romanowska 1994: 173), stanowiąca „podsumowanie 
generalnej analizy strategicznej firmy” (Stabryła 2000: 190). Nazwa SWOT jest 
akronimem, który powstał z pierwszych liter wyrazów angielskich: strengths, 
weaknesses, opportunities, threats. Ogólnie rzecz ujmując, chodzi o wskazanie 
mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń w jej otoczeniu. Po 
zidentyfikowaniu i porównaniu tych cech następuje „określenie pozycji strate-
gicznej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju” (Cygan 1999: 18). Teore-
tyczne opracowania dotyczące analizy strategicznej firm dają przykłady zmie-
niania kolejności liter w akronimie (por. np. Gierszewska, Romanowska 1994: 
173–174, Penc-Pietrzak 2000: 119). Nie jest to wymieszanie przypadkowe, lecz 
wskazuje ono na porządek analizowania poszczególnych składowych oraz zwra-
ca uwagę na to, które czynniki są uważane za istotniejsze w badaniu sytuacji 
strategicznej przedsiębiorstwa. Niektórzy autorzy twierdzą, że „punktem wyj-
ścia powinno być oszacowanie otoczenia przedsiębiorstwa. Analizy wnętrz or-
ganizacji są niezbędne do konfrontacji szans i zagrożeń w otoczeniu z możliwo-
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ściami wewnętrznymi przedsiębiorstwa”; w takim wypadku autorzy ci posługują 
się określeniem TOWS Analyse (Gierszewska, Romanowska 1994: 174). 

MOCNE I SŁABE STRONY ORGANIZACJI MUZEALNYCH 

Jak się wydaje, analizę SWOT dla instytucji muzealnej rozpoczynać należy od 
diagnozowania wnętrza firmy, jej silnych i słabych stron. Przemawia za tym fakt 
istnienia kolekcji, które są najważniejszym z zasobów instytucji muzealnych. To 
właśnie zawartość zbiorów muzealnych jest najważniejszym czynnikiem, który 
należy brać pod uwagę w rozważaniach prowadzących do ustalenia strategii. 
Kolekcja jest zasobem, który stanowi o permanentnym charakterze instytucji, 
zapewniając jej ze strony organizatora opiekę i gwarancję przetrwania. Nawet 
bowiem w przypadku likwidacji muzeum sposób postępowania z muzealiami 
został ściśle określony w Ustawie o muzeach (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24: art. 26–28).  

Kolekcja to najważniejszy zasób muzeum, a zatem w trakcie przeprowadza-
nia analizy SWOT należy ustalić, czy stanowi ona mocną, czy słabą stronę da-
nego muzeum. Za mocną uznać ją można wówczas, gdy zawiera eksponaty 
stanowiące szczególną wartość historyczną, artystyczną bądź poznawczą, takie, 
„które wyróżniają ją w sposób pozytywny w otoczeniu i gronie jej konkuren-
tów” (Obłój, Trybuchowski 2000: 139).  

Istotną kwestią, wymagającą osobnych badań i wnikliwego namysłu, jest 
problem określenia, jakie organizacje składają się na „grono konkurentów” mu-
zeum. Można tu wspomnieć o dwóch grupach instytucji: o innych muzeach, 
z jednej strony, oraz o firmach i przedsięwzięciach komercyjnych, z drugiej. 
Rozpatrywanie obu grup w aspekcie potencjalnej konkurencyjności należy pro-
wadzić na podstawie ostatnich słów definicji muzeum, która określa, że zbiory 
tworzone są i wystawiane „celem badań, nauczania i rozrywki” (ICOM 1992: 17). 
Przy tak zdefiniowanych celach ogólnych, w szczególności pod względem ba-
dań i edukacji, w przypadku muzeów powinno się raczej dążyć do współpracy 
i wzajemnego uzupełniania, niż mówić o konkurencyjności. Nieco inaczej spra-
wa wygląda w przypadku rozpatrywania ewentualnej konkurencji ze strony firm 
prowadzących działalność rozrywkową, a nastawionych przede wszystkim na 
zysk. W takiej sytuacji muzea muszą pamiętać o ich podstawowym wymogu 
służenia celom badawczym i ochronie dóbr kultury, i w ten sposób organizować 
swe działania, by nie przekroczyć cienkiej granicy komercjalizacji i poszukiwa-
nia „zwykłej, najbardziej niskiej popularności” (Borusiewicz 2002: 583). 

Rozpoczęcie analizy SWOT od określenia rodzaju i wartości zbiorów, a tak-
że ich struktury, jest w przypadku muzeów krokiem wstępnym. Jednak nawet 
najlepsze kolekcje wymagają odpowiedniej ochrony, pomieszczeń i personelu 
sprawującego opiekę nad zbiorami. Griffin podkreśla, że diagnoza organizacji 
obejmuje zasoby „ludzkie, rzeczowe, finansowe i informacyjne” (Griffin 1998: 239). 
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Przy przeprowadzaniu analizy SWOT w instytucji muzealnej należy więc okre-
ślić, czy dane zasoby należy umiejscowić po stronie mocnych, czy po stronie 
słabych stron organizacji. Można tu skorzystać z zaproponowanego w poprzed-
nim rozdziale podziału działań – także w odniesieniu do zasobów im służących 
– na wewnętrzne i zewnętrzne. 

W działaniach wewnętrznych muzeum, ukierunkowanych na gromadzenie, 
przechowywanie i naukowe opracowywanie kolekcji, należy więc zwrócić uwa-
gę na to, czy istniejące zasoby ludzkie w organizacji są mocną, czy słabą jej 
stroną. Poziom interpretacji zbiorów, wraz z wszelkimi konsekwencjami w po-
staci publikacji czy wystaw, zależy bowiem w dużej mierze od przygotowania 
merytorycznego pracowników odpowiedzialnych za tę część działalności mu-
zeum. Poza profesjonalizmem pracowników, który poddaje się ocenie przy 
przeprowadzaniu analizy SWOT i diagnozowaniu organizacji, należy również 
zwrócić uwagę na takie elementy, jak na przykład: struktura ilościowa zatrud-
nienia, poziom satysfakcji pracowników z wysokości płac, możliwość premio-
wania i inne sposoby motywowania pracowników, wyraźnie określone zasady 
awansowania i promowania najbardziej aktywnych, a także morale zatrudnio-
nych pracowników i ich lojalność w stosunku do muzeum. Rozważania te warto 
przeprowadzić w odniesieniu do wszystkich szczebli zatrudnienia w instytucji 
muzealnej.  

Bardzo istotną część działań muzealnych, określonych powyżej jako we-
wnętrzne, stanowi konserwacja obiektów oraz tworzenie im najlepszych warun-
ków przechowywania. Zadania te wymagają odpowiednio przygotowanego 
personelu, który powinien mieć do dyspozycji właściwy sprzęt i materiały, moż-
liwość korzystania z usług na zewnątrz w zakresie konserwacji, a także dostęp 
do najnowszych osiągnięć światowych w tym zakresie. Istotną rolę odgrywają tu 
warunki techniczne i klimatyczne budynków i pomieszczeń magazynowych. 
Wszystkie wyżej wymienione czynniki mogą znaleźć się zarówno po stronie 
silnych, jak i słabych stron muzeum. 

Ważną funkcją muzeum, którą należy brać pod uwagę przy określaniu jego 
mocnych/słabych stron, jest sposób, w jaki muzeum utrzymuje współpracę 
z innymi placówkami muzealnymi oraz z ośrodkami uniwersyteckimi i innymi 
instytucjami o charakterze naukowym. Możliwość takiej współpracy, podobnie 
jak coraz powszechniej stosowane korzystanie z dobrodziejstw Internetu, ma 
istotne znaczenie, jeśli chodzi o badawczo-rozwojową działalność instytucji. 
W tym aspekcie należy także rozważyć skład rady muzeum i kolegiów dorad-
czych działających przy muzeum oraz uwzględnić kompetencje i możliwości ich 
członków. Mogą oni bowiem stanowić rzeczywistą pomoc przy budowaniu 
programu rozwoju muzeum, a także zapewniać kontakty, które mają na celu 
poszerzanie intelektualnego dorobku muzeum, przygotowywanie wartościowych 
wystaw czy pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działalność. 

Istotnym zagadnieniem jest określenie stopnia opracowania i dostępności 
zbiorów. Odpowiednio opracowany katalog naukowy przedmiotów, komputery-
zacja kolekcji, możliwość korzystania zarówno z katalogów, jak bezpośrednio 
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ze zmagazynowanych zasobów muzealnych, odpowiednie procedury ułatwiają-
ce osobom z zewnątrz dokonywanie kwerend oraz – w uzasadnionych przypad-
kach – wypożyczeń, stanowić powinny standard, który określić można jako 
mocne strony muzeum.  

Działania, określane jako zewnętrzne, to te, które mają na celu upowszech-
nianie zbiorów. Także i w tym obszarze należy zanalizować mocne i słabe stro-
ny instytucji muzealnej. Analizę tę można rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, 
jaką wartość mają produkty muzealne – wystawy, wydawnictwa czy działania 
edukacyjne. Każdy z rodzajów produktów można będzie określić jako mocny, 
w przypadku zachowania wysokich standardów jakości, różnorodności oferty, 
wykorzystywania własnych zasobów, innowacyjności i konkurencyjności na 
rynku ofert nazwanych wcześniej umownie rozrywkowymi. Można przypusz-
czać, że w obecnej dobie, gdy narzędzia rynkowe w zarządzaniu instytucjami 
kultury są dopiero wprowadzane, często zdarzać się może, iż marketing i pro-
mocja muzeów stanowić będą słabe strony badanych organizacji. Konieczność 
przeznaczania pewnej części budżetu na promowanie działalności muzeum wy-
daje się w polskiej praktyce muzealnej ciągle jeszcze novum o niedocenianej 
wartości. Tymczasem badanie rynku klientów muzealnych, poszukiwanie no-
wych grup osób, stanowiących potencjalnych nabywców produktów muzeal-
nych, czy propagowanie działalności edukacyjnej i rozrywkowej muzeum, skła-
dać się mogą na mocną stronę organizacji, a brak wydzielonego stanowiska lub 
zespołu odpowiedzialnego za reklamę i marketing muzeum stanowi jego słabą 
stronę. 

W obydwu obszarach działalności muzeum – wewnętrznej i zewnętrznej – 
istotną rolę odgrywają finanse i regulacje wewnętrzne, które również należy 
wziąć pod uwagę przy diagnozowaniu stanu organizacji. Chodzi tu przede 
wszystkim o wysokość budżetu gwarantowanego przez organizatora, zachowa-
nie płynności finansowej, sposób rozliczania, a także o pozyskiwanie dodatko-
wych funduszy. Dotyczy to zarówno możliwości dofinansowania przedsięwzięć 
muzealnych z krajowych i europejskich instytucji publicznych, jak również 
sponsoringu pochodzącego ze źródeł prywatnych. Posiadanie przez muzeum 
dokumentów określających regulamin organizacyjny, procedury i sposoby po-
stępowania w poszczególnych działaniach i sytuacjach, stanowi porządkujące 
ramy funkcjonowania muzeum i jako takie może być jego mocną stroną.  

Określenie mocnych stron organizacji muzealnej pozwala na budowanie – na 
ich podstawie – rozwoju firmy, słabe strony natomiast powinny podlegać korek-
cie i stopniowej, lecz konsekwentnej likwidacji. Informacje potrzebne do prze-
prowadzenia diagnozy organizacji, jak pisze Griffin, „dostępne są bez trudu 
w normalnych systemach informacyjnych wewnątrz organizacji, natomiast inne 
trzeba pozyskać specjalnie dla celów formułowania strategii. Ogólnie rzecz 
biorąc, wysiłek potrzebny do zgromadzenia niezbędnych danych przeradza się 
w opłacalną inwestycję” (Griffin 1998: 239). 
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SZANSE I ZAGROŻENIA W OTOCZENIU MUZEUM 

Kolejnym etapem w przeprowadzaniu analizy SWOT przedsiębiorstwa jest 
określenie szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Giep Hagoort zauważa, że „ba-
dania otoczenia dostarczają informacji na temat zewnętrznych zmian, które 
wpływają na przyszłą pozycję danej organizacji” (Hagoort b.d.: 70); wyniki tych 
badań nazywane są więc „częścią prognostyczną” analizy SWOT (Obłój, Try-
buchowski 2000: 140). Dokładne poznanie warunków, w których muzeum 
funkcjonuje w danej chwili oraz w dającej się przewidzieć przyszłości, może 
spowodować, że nadchodzące trudności zostaną odpowiednio wcześnie zneutra-
lizowane.  

Poszukiwanie szans i zagrożeń w otoczeniu organizacji na ogół przeprowa-
dza się w kilku kluczowych obszarach, które mogą mieć wpływ na to, jak przed-
siębiorstwo funkcjonuje, oraz na wybór strategii (por. Kafel 1997: 43). Do naj-
częściej wymienianych segmentów otoczenia należą: otoczenie Polityczne, 
Ekonomiczne (Gospodarcze), Socjokulturowe i Technologiczne, a badanie tych 
segmentów znane jest pod akronimiczną nazwą: Analiza PEST (Kafel op.cit.). 
Niekiedy nazwa tej analizy ulega rozszerzeniu, mówi się wówczas o analizie 
PESTER, która uwzględnia dodatkowo segmenty Ekologiczny i Regulacji 
prawnych. Beata Filipiak-Dylewska proponuje również dokonanie analizy sytu-
acji w dziedzinie reprezentowanej przez dane przedsiębiorstwo (Filipiak-
-Dylewska 1995: 39). Z kolei Giep Hagoort, rozpatrując badanie otoczenia in-
stytucji kultury, proponuje rozbicie fragmentu otoczenia określanego jako So-
cjokulturowe na oddzielne: Społeczne i Kultury, a także wprowadza samodziel-
ne pole Mediów oraz – za Griffinem – pole Międzynarodowe (Hagoort b.d.: 67). 
Peter Drucker zauważa natomiast, że zjawiska współczesnego świata, mające 
wpływ na strategie organizacji, „różnią się (...) od tego, co do tej pory było brane 
pod uwagę przy opracowywaniu strategii działania organizacji. Nie mają bowiem 
charakteru ekonomicznego, lecz społeczny i polityczny” (Drucker 2000: 43).  

Jak się wydaje, w instytucjach kultury w Polsce, w tym w muzeach, nie 
można zupełnie pominąć rozpatrywania otoczenia ekonomicznego. Opierają 
one bowiem swoją działalność na dotacjach pochodzących od organizatora, 
który – według Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
– zobowiązany jest do tego, by zapewnić „środki niezbędne do rozpoczęcia 
i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta 
działalność jest prowadzona” (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 364: art. 12, podobne 
sformułowanie w Ustawie o muzeach Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24: art. 5, pkt. 4.1). 
W obecnej sytuacji gospodarczej państwa i powszechnie znanej tendencji doko-
nywania cięć budżetowych, ten aspekt otoczenia wszystkich muzeów w Polsce 
stanowi zagrożenie, którego nie sposób pominąć. Z drugiej strony, w związku 
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, otwierają się możliwości korzy-
stania z grantów i programów pomocowych, takich jak na przykład program 
Kultura 2000. Poziom inflacji i stopa bezrobocia oraz tendencje w zakresie PKB 
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mają z kolei wpływ na możliwości ekonomiczne sponsorów prywatnych. Insty-
tucje kultury w znacznym procencie mogą rozwijać swoją działalność dzięki 
ofiarności tych ostatnich, koniunktura gospodarcza stanowi więc potencjalną 
szansę lub zagrożenie.  

Otoczenie ekonomiczne pozostaje w ścisłym związku z otoczeniem poli-
tycznym. Stabilność sytuacji politycznej w kraju i za granicą, sprzyjający klimat 
polityczny dla kultury, mecenat państwa, możliwości lobbingu na rzecz kultury, 
znajdują się po stronie szans w otoczeniu. Z kolei niestabilność, częste zmiany 
kierunków polityki, uprzywilejowanie wszelkich innych gałęzi gospodarki 
i niedocenianie możliwości tkwiących w rozwoju instytucji kultury stanowią 
drugi biegun otoczenia politycznego.  

Sytuacja polityczna decyduje o regulacjach i rozwiązaniach prawnych, two-
rzących bezpośrednie środowisko funkcjonowania firmy. W Polsce nadrzędnym 
aktem prawnym dotyczącym bezpośrednio muzeów jest Ustawa o muzeach 
(Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24) – w odniesieniu do Ustawy o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 364). Rozważając 
otoczenie prawne muzeum, należy brać pod uwagę cały szereg uregulowań do-
tyczących np. trybu zamówień publicznych (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 664), 
Ustawę o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997, nr 114, poz. 740 z pózn. zm.) czy 
Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, 
poz. 1568). Pracownicy muzeów podlegają prawu pracy, zaś ich działalność 
regulują szczegółowe rozporządzenia, wśród których wspomnieć można cho-
ciażby o ostatnio wydanym, istotnym dla finansowania muzeów, rozporządzeniu 
Ministra Kultury o możliwości wspierania zadań z zakresu kultury, ze środków 
z gier liczbowych (Dz.U. 2003, nr 130, poz. 1194). 

Uwarunkowania kulturowe w istotny sposób wpływają na działania muzeów. 
Muzea tworzą bowiem jedną z ofert wypełnienia czasu wolnego, są też elemen-
tem rozrywki i jako takie stają się czułym wskaźnikiem trendów istniejących 
w społeczeństwie, tworzących zarówno pozytywne (szanse), jak i negatywne 
(zagrożenia) tło dla funkcjonowania instytucji. Ekonomiczne, polityczne i praw-
ne segmenty otoczenia w swoich założeniach są niemal identyczne dla wszyst-
kich muzeów. Naturalnie należy tu uwzględnić sytuację lokalną, różnice w za-
rządzaniu, w zależności od organizatora, czy poziomu gospodarczego danego 
regionu. Jednak, jak się wydaje, otoczenie socjokulturowe jest bardzo istotnym 
elementem tworzącym klimat sprzyjający funkcjonowaniu muzeów lub je 
utrudniający. Jako przykład można tu wskazać mody i potrzeby kulturalne, roz-
wój turystyki, ale także zmiany w strukturze społecznej. Należy przy tym pod-
kreślić, że sytuacja w otoczeniu socjokulturowym stwarza odmienną sytuację 
dla różnych gałęzi muzealnictwa, a być może muzealnictwo etnograficzne jest 
szczególnie dobrym przykładem służącym ukazaniu wpływu, jaki może mieć na 
funkcjonowanie muzeum ten segment otoczenia. 

Zmiany, które nastąpiły w społeczeństwie polskim w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat, są wynikiem przemian politycznych i otwarcia się Polski na świat 
zachodni. W konsekwencji tego sytuacja społeczno-kulturowa w Polsce podlega 
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tym samym trendom, które obecne są na całym świecie. Globalizacja jest zjawi-
skiem traktowanym jako zagrożenie dla kultur lokalnych i narodowych. Może 
ono jednak być – przynajmniej częściowo – niwelowane poprzez działania ma-
jące na celu pielęgnowanie kultur regionalnych. W zjednoczonej Europie wyra-
zem takich tendencji może być hasło zawarte w ogłoszonej niedawno preambule 
do Konstytucji Europejskiej: „Jedność – w różnorodności”. To właśnie fakt 
podkreślania różnorodności w kulturze stanowi wielką szansę dla muzeów etno-
graficznych. Mają one materiał, który może posłużyć do wykazania zarówno 
wspólnych, europejskich (ale i światowych) korzeni, jak i bogactwa wzorów 
kulturowych, które z owych korzeni wyrastają. Stanowi to również pewnego 
rodzaju wyzwanie dla muzeów, które powinny w takich trendach odnajdywać 
swoje powołanie w poszukiwaniu świadectw tożsamości lokalnej.  

W różnych regionach w Polsce obserwować można raczej tendencje unifika-
cyjne i zanikanie odrębności regionalnych. Nie jest to zresztą zjawisko nowe. 
Już bowiem w 1911 roku pisał Franciszek Gawełek, jeden z członków zakłada-
nego wówczas Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie: „Żyjemy 
w czasach przełomowych. Kosmopolityzm, tak chętnie okrywający się szerokim 
płaszczem cywilizacji i wyższych idei, niezaprzeczone czyni postępy. Ginie 
właściwy, wiekami i potrzebą uświęcony strój ludzkości” (Gawełek 1911: 3). 
Rola muzeów etnograficznych powinna polegać nie na tym, by powtarzać stare 
błędy i „uczyć lud, jak ma być ludowym”. Mogą one natomiast poprzez rozmai-
te działania muzealne – jak choćby badania terenowe, organizowanie wystaw, 
wydawnictwa i działalność edukacyjną – pomagać w pielęgnowaniu tych ele-
mentów kultury, które dla lokalnych społeczności są znakami własnej tożsamo-
ści. W efekcie tych działań muzea mogą wypełniać zadania określone w rapor-
cie dotyczącym stanu i potrzeb nauk etnologicznych w Polsce, opracowanym 
dla potrzeb Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Autorzy opracowania stwier-
dzają: „Nauki etnologiczne propagują demokratyczne postawy i wzory społecz-
ne: uczą relatywizmu kulturowego, poszanowania odmienności, tolerancji wo-
bec ‘innych’, starają się likwidować uprzedzenia etniczne, rasowe i religijne, 
zwalczają stereotypy, ukazują walory i istotę odmiennych wzorów kulturowych, 
wreszcie uczą szacunku względem własnej kultury (kraju, regionu, społeczności 
lokalnej)” (Jasiewicz, Posern-Zieliński 1996: 50). W badaniach otoczenia po-
winna zostać uwzględniona konieczność dobrego rozpoznania owych stereoty-
pów i uprzedzeń. Stanowią one bowiem dla muzeów wyzwanie polegające na 
tym, by – poprzez działania muzealne – zagrożenie, jakim z pewnością jest brak 
zrozumienia odmienności kulturowych, przekształcić w szansę dla wypełniania 
misji muzeum. 

Dalej, w badaniu otoczenia społeczno-kulturowego muzeów etnograficz-
nych, należy dostrzec możliwości tkwiące w rozwoju turystyki międzynarodo-
wej i coraz liczniejszych odwiedzin w Polsce osób polskiego pochodzenia na 
stałe mieszkających za granicą. Często są to osoby podróżujące po kraju w no-
stalgicznym poszukiwaniu swoich korzeni, śladów minionej przeszłości. Muzea 
etnograficzne są miejscem, gdzie owe ślady można odnaleźć.  
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Z kolei poważnym zagrożeniem dla muzeów etnograficznych może być 
swego rodzaju niedocenianie własnej kultury ludowej przez mieszkańców na-
szego kraju. Jak się wydaje, jest to – z jednej strony – pokłosie PRL-owskiej 
propagandy, która niekiedy nadmiernie eksploatowała kulturę ludową, przy 
równoczesnym deprecjonowaniu innych segmentów kultury narodowej, zwłasz-
cza kultury szlacheckiej. W tym okresie już nie tylko uczono lud, jak ma być 
ludowy, ale niejednokrotnie narzucano sposób tego nauczania – do sztuki zosta-
ły odgórnie wprowadzone nowe, nietradycyjne, lecz politycznie poprawne tema-
ty, zaś występy zespołów ludowych przestały być elementem obyczajowości, 
stając się głównie elementem centralnych dożynek i pochodów pierwszomajo-
wych. Z drugiej zaś strony, przenoszenie się mieszkańców wsi do miast trakto-
wane było raczej jako awans społeczny, a niskie ocenianie kultury ludowej zna-
lazło swój wyraz także w języku potocznym (chociażby „wieśniak”, „wsiok”, 
jako pejoratywne określenia i in.). W tym kontekście muzea etnograficzne po-
strzegane są często jako miejsca, w których gromadzą się relikty dawno minio-
nego, nieco wstydliwego czasu, a które zwiedza się jedynie podczas szkolnych 
wycieczek, a później odwiedza się jedynie sporadycznie, oprowadzając gości 
zagranicznych. Zmiana takiego stereotypowego myślenia jest możliwa, a mu-
zeum etnograficzne „może być miejscem wtajemniczenia” (Michera 1993: 25). 
Jest to jednak w dużej mierze uzależnione od tego, co same muzea zechcą zro-
bić, by ten cel osiągnąć. Innymi słowy – jaką strategię opracują i wdrożą, by 
zmienić zagrożenie w szansę. 

Badanie otoczenia technologicznego w odniesieniu do muzeów to przede 
wszystkim rozwijające się nowe nośniki informacji. Mogą one stanowić dla 
muzeów szansę – w przypadku wykorzystania ich w celu lepszego opracowania 
i udostępniania zbiorów. Stanowią jednak także zagrożenie, tworząc konkuren-
cję w sposobie spędzania wolnego czasu, a także – paradoksalnie – poprzez 
łatwy dostęp w Internecie do tych informacji, które do tej pory można było uzy-
skać jedynie w salach i katalogach muzealnych. W innym z kolei aspekcie roz-
wój technologii i gwałtowny przyrost produkcji masowej oraz łatwość nabywa-
nia jej produktów powodują zmiany w parku maszynowym rolników, lecz także 
w oczywisty sposób, w ich gospodarstwach domowych. Dla muzeów etnogra-
ficznych jest to o tyle istotne, iż stare sprzęty i narzędzia są łatwiej wymieniane 
na nowe i giną bezpowrotnie, często zabierając ze sobą wiedzę o sposobach 
i sensach dawniejszego życia. Okoliczność tę można rozpatrywać jako wyzwa-
nie dla muzeów, zmuszonych podejmować decyzje, które z przedmiotów należy 
ratować w pierwszej kolejności, które zaś elementy kultury nieludowej zaadap-
towanej przez mieszkańców wsi stają się wyznacznikami tożsamości lokalnej. 

Dane niezbędne do przeprowadzenia analizy otoczenia organizacji mogą po-
chodzić z rozmaitych źródeł. Są to zarówno raporty rządowe, jak i ogólnie do-
stępne informacje zawarte w prasie. Można wreszcie pozyskiwać je za pomocą 
osobistych kontaktów kadry kierowniczej muzeum. Jak podkreśla Griffin: „Or-
ganizacje mogą się również wiele nauczyć od swoich konkurentów”. Autor ten 
podaje przykład producenta ketchupu, który może wypróbować smak konkuren-
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cyjnych wyrobów, kupując je w sklepie (Griffin 1998: 238). Przed muzealnika-
mi stawia to zadania uczęszczania na wystawy i imprezy organizowane przez 
kolegów z innych muzeów, lecz także bieżącego śledzenia czasopism branżo-
wych oraz informacji dostępnych on-line. Należy ponadto brać pod uwagę moż-
liwość przeprowadzenia badań ankietowych, w tym badań publiczności muzeal-
nej. Badania takie w Polsce były wprawdzie już prowadzone (Mikułowski-
-Pomorski 1971: 15–20), wciąż jednak – ze względu na koszty – stanowią luk-
sus, na który większość muzeów nie może sobie pozwolić. Podobnie jak 
w przypadku badania słabych/mocnych stron organizacji, należy podkreślić, że 
analizę taką powinno się traktować jako inwestycję w przyszłość instytucji mu-
zealnej. 

Po przeprowadzeniu diagnozy organizacji i jej otoczenia należy – wedle 
wspomnianych wcześniej tropów zaproponowanych przez Griffina – przepro-
wadzić próbę ich wzajemnego dopasowania, która, według Józefa Penca, umoż-
liwi opracowanie „planu lub zbioru planów prowadzących do osiągnięcia ce-
lów” (Penc 1999: 486). Beata Filipiak-Dylewska proponuje ułożenie „na pod-
stawie przeprowadzonej analizy listy zadań, które trzeba brać pod uwagę 
w budowie lub weryfikacji strategii” (Filipiak-Dylewska 1995: 39). Pierwszym 
więc krokiem jest stworzenie listy zadań strategicznych, poprzez nie zaś docho-
dzi do określenia strategicznej pozycji organizacji oraz podstawowych kierun-
ków rozwoju.  

RODZAJE PRZYJMOWANYCH STRATEGII 

W zależności od wyników analizy organizacji – w tym poznania przewagi jej 
słabych lub mocnych stron – oraz określenia szans lub zagrożeń w otoczeniu, 
zwykło się przyjmować rozmaite rodzaje strategii. W przypadku przewagi sła-
bych stron i zagrożeń w środowisku mówi się o działaniach defensywnych (Fili-
piak-Dylewska 1995: 40) lub o strategii redukcji (Robbins, DeCenzo 2002: 153). 
Przewaga natomiast mocnych stron i szans w otoczeniu narzuca możliwość 
podjęcia działań ofensywnych lub strategii wzrostu; uznaje się przy tym, że 
jedynie taka sytuacja stwarza organizacji szansę na sukces (por. Cygan 1998: 22). 
Jeżeli czynniki wynikające z przeprowadzenia analizy SWOT są zróżnicowane 
(słabe strony i szanse w otoczeniu, mocne strony i zagrożenia), należy przyjąć 
odpowiednie cele i sposoby działania, które pozwoliłyby na eliminowanie cech 
negatywów w tych obszarach aktywności firmy, w których występują, a wyko-
rzystywanie cech pozytywnych dla rozwoju firmy (strategie mini-maxi i maxi-
-mini – por. Gierszewska, Romanowska 1994: 181–182). 

Przyjmowanie celów strategicznych należy rozpatrywać w odniesieniu do 
konkretnych danych uzyskanych na podstawie przeprowadzonej analizy organi-
zacji. Ma to stanowić, według wspomnianego wcześniej określenia Griffina, 
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próbę wzajemnego dopasowania organizacji i otoczenia. W odniesieniu do mu-
zeum należy pamiętać o wszystkich aspektach działania tej instytucji.  

Przy podjęciu strategii defensywnej powinno się więc niekiedy uwzględnić 
konieczność redukcji zatrudnienia, wydatków czy też ograniczenia aktywności 
muzeum. Może to dotyczyć zarówno działalności podstawowej, jak i pomocni-
czych działań muzeum. Należy zatem brać pod uwagę zmniejszenie zakupów 
muzealnych, ograniczanie prac konserwatorskich do prac prewencyjnych, 
zmniejszanie wydatków związanych z organizacją wystaw, rezygnację z niektó-
rych wydawnictw. Równolegle należy wyznaczyć cele i podejmować działania, 
które mogą doprowadzić do usunięcia słabych stron. Wiązać się to może z ko-
niecznością poniesienia wydatków na szkolenia czy wyposażenie pracowników 
i budynków, ale także z dostosowaniem struktury do przyjętej strategii i wypra-
cowaniem nowych regulaminów i procedur, a także zasad ich egzekwowania. 
Otoczenie organizacji musi być przy tym nieustannie monitorowane w celu 
wynajdywania szans. W przypadku zastosowania strategii defensywnej należy 
wybierać te z nich, które można wykorzystywać z użyciem mocnych stron mu-
zeum, na przykład istniejącej kolekcji czy bazy lokalowej.  

Wybór strategii wzrostu, czyli działań ofensywnych, nastąpić może w przy-
padku stwierdzenia cech pozytywnych zarówno organizacji, jak i otoczenia. 
W odniesieniu do organizacji gospodarczych, Robbins i DeCenzo wykazują: 
„Wzrost może przybrać postać większych przychodów ze sprzedaży, większej 
liczby pracowników albo większego udziału w rynku” (Robbins, DeCenzo 
2002: 152); można tu również mówić o zdobywaniu nowych rynków. William 
J. Byrnes przewiduje zastosowanie strategii wzrostu w odniesieniu do instytucji 
kultury poprzez zwiększenie liczby i rodzajów organizowanych wydarzeń (Byr-
nes 1993: 76). Przy planowaniu organizacji nowych wydarzeń w muzeum może 
to dotyczyć wystaw, sesji naukowych, działań edukacyjnych dla różnych grup 
odbiorców, festiwali czy konkursów. Ważnym rodzajem strategii wzrostu są 
inwestycje, czyli – na przykład – pozyskiwanie nowych budynków czy po-
mieszczeń, które można przeznaczać na bardzo różne cele. Należy jednak zaw-
sze mieć na uwadze przede wszystkim dobro kolekcji, która pozostaje najważ-
niejszym zasobem muzeum, i nie wolno dopuszczać do groźby jej zniszczenia. 
Strategia wzrostu w odniesieniu do zbiorów może oznaczać powiększenie ich 
ilości lub rozszerzenie pól zainteresowań muzeum. W przypadku muzeów etno-
graficznych może to oznaczać „zdobywanie nowych rynków”, to znaczy rozsze-
rzanie kolekcji choćby o regiony do tej pory nieeksploatowane, lub sięganie 
poza granice Polski. W każdym jednak wypadku należy pamiętać o zapewnieniu 
eksponatom godziwych warunków, ochrony i naukowego opracowania. Przede 
wszystkim zaś należy pamiętać o tym, by poszerzana kolekcja pozostawała 
w zgodzie z misją muzeum. 

W sytuacji, którą Robbins i DeCenzo opisują jako „dysponowanie cennymi 
silnymi stronami i brak słabości o krytycznym znaczeniu, mało istotne szanse 
i zagrożenia” (Robbins, DeCenzo 2002: 153), organizacje decydują się na zasto-
sowanie strategii stabilizacji, nie wprowadzając żadnych istotnych zmian do 
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swojej działalności. Jak podkreśla William J. Byrnes, wiele organizacji arty-
stycznych uważałoby zastosowanie takiej strategii za najbardziej komfortowe 
(Byrnes 1993: 76). Nawet pobieżna obserwacja działalności polskich muzeów 
skłania do konstatacji, że strategia ta w naszym kraju jest stosowana nader czę-
sto, mimo że – jak się wydaje – nie są spełnione warunki uprawniające do jej 
przyjęcia. 

Jednoczesne zastosowanie dwóch lub trzech wyżej omówionych strategii 
przyjmuje postać tzw. kombinacji strategii (Byrnes 1993: 77, Robbins, DeCenzo 
2002: 154). W tym wypadku całość organizacji nie jest traktowana jednakowo – 
podczas gdy jedna część podejmuje działania defensywne, inne stosują strategię 
wzrostu lub stabilizacji. Należy przypuszczać, że taki rodzaj strategii może nie-
kiedy odpowiadać działalności muzealnej. W przypadku muzeum etnograficz-
nego, w sytuacji gwałtownych przemian kultury i konieczności zachowywania 
w zbiorach muzealnych artefaktów typowych dla badanej społeczności, można 
założyć wzmożone badania terenowe, mające na celu określenie polityki zaku-
pów muzealnych i strategię wzrostu w obszarze budowania kolekcji. Może to 
być związane z koniecznością czasowego zastosowania strategii defensywnej 
w pracach konserwatorskich czy edukacyjnych muzeum. Wymaga to jednak 
czujności, by nie zapominać o działaniach „zewnętrznych” muzeum i chociaż 
niekiedy pewne ograniczenie działalności wydawniczej lub wystawowej jest 
konieczne, nie można zapominać o obowiązkach upowszechniania zbiorów 
wynikających wszak z samej definicji tej instytucji. 

PLANOWANIE: STRATEGICZNE, TAKTYCZNE, OPERACYJNE  

Plan strategiczny przyjęty na określony czas podlega uzgodnieniom i konsulta-
cjom w trakcie opracowywania. Dyrekcja muzeum przygotowuje plan, korzysta-
jąc z pomocy ciał doradczych, takich jak – na przykład – kolegium kustoszy lub 
inne gremium powołane w tym celu przez dyrektora. Według Ustawy 
o muzeach, dyrektor jest zobowiązany do uzyskania akceptacji rocznego spra-
wozdania i planu działalności przez radę muzeum (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24: 
art. 11.2). Plany strategiczne obejmujące kilkuletnie okresy nie są ustawowo 
wymagane, jednak ich przygotowywanie leży w dobrze pojętym interesie insty-
tucji muzealnej. Ostateczna wersja planu powinna być rozpowszechniona wśród 
kadry, jej skrót zaś może być opublikowany i służy celom pozyskiwania dodat-
kowych funduszy na działalność muzeum, którą powinno się prowadzić, odno-
sząc się nieustannie do dyrektyw zawartych w planie. Plany powinny być przy 
tym uaktualniane, a strategia sprawdzana – jak proponuje Alan Lawrie – co 
sześć miesięcy (Lawrie 2000: 38). Autorzy podręcznika podstaw muzealnictwa, 
wydanego przez Międzynarodową Radę Muzeów, podkreślają natomiast, że 
muzea powinny opracowane przez siebie plany wykorzystywać dla osiągnięcia 
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sukcesu, zaś roczne sprawozdania dla jego udokumentowania (Ambrose, Paine 
1993: 238–239). 

Możliwość i konieczność przygotowywania planów w tych muzeach, które 
borykają się z problemami finansowymi, podkreśla Barbara Woroncow, oma-
wiając sytuację w Wielkiej Brytanii, gdzie muzea przygotowują plany na 3–5 lat 
naprzód. „Początkowo żadne muzeum nie chciało ich przygotowywać. Mówili: 
my i tak nie mamy pieniędzy, rozwoju żadnego nie będzie, po co nam plan dzia-
łania? Gdy istnieje dobry plan działania – łatwiej jest zdobyć pieniądze od sa-
morządu, sponsorów, czy od innych instytucji publicznych” – stwierdza autorka 
i konkluduje: „Pracownicy muzeum muszą wykazać większą inicjatywę, a nie 
czekać, aż pieniądze same ‘spadną z nieba’” (Woroncow 1996: 86). Anna 
Hendzel-Andreew podkreśla, że to właśnie plan „stawia muzeum na odpowied-
nim poziomie i płaszczyznie w rozmowach z władzami, i jest pomocny w uzy-
skiwaniu niezbędnych środków” (Hendzel-Andreew 1998: 7).  

Długoterminowe plany strategiczne opracowywane przez dyrekcję firmy, 
przekładają się z kolei na plany taktyczne, czyli zbiory „decyzji określających 
cele pośrednie względem celów sformułowanych przez plan strategiczny”, 
a także plany operacyjne, które stanowią „zbiór decyzji określających konkretne 
zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonania w przewidzianym 
ściśle czasie oraz warunki, które muszą być dotrzymane przy realizacji” (Chro-
stowski, Szczepankowski 2000: 189). W przypadku tworzenia planów strate-
gicznych dla instytucji muzealnych określa się ogólne kierunki rozwoju mu-
zeum, które są ściśle związane z misją, a więc dotyczą sposobu i zakresu gro-
madzonej kolekcji, ogólnych zasad upowszechniania i najbardziej ogólnych jego 
celów. Z kolei w planach taktycznych muzeum można odnaleźć takie cele, jak – 
na przykład – program działań wystawowych czy edukacyjnych, promocję dzia-
łalności muzeum czy rozbudowę infrastruktury.  

Planowanie operacyjne natomiast obejmuje codzienne funkcjonowanie in-
stytucji, dotyczy pojedynczych zadań, które mogą być realizowane według ścis-
łych wytycznych w określonym, niezbyt długim czasie. Może być więc nim 
objęta konserwacja obiektu muzealnego, zorganizowanie wystawy lub konkret-
ne wydarzenie w ramach działalności edukacyjnej prowadzonej przez muzeum. 
Zadania te – określone w planach operacyjnych – powinny być w taki sposób 
sformułowane, aby możliwe było wyznaczenie dokładnego terminu ukończenia 
zadania oraz osób odpowiedzialnych za jego wykonanie, wraz z przeznaczony-
mi zasobami (por. Lawrie 2000: 39).  

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI 

Równocześnie, plany powinny być zaopatrzone we wskaźniki, które umożliwią 
ocenę efektywności. Chodzi tutaj zarówno o pomiar ilościowy, jak i jakościowy 
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wyników działań muzealnych. Wyniki ilościowe można uzyskać dzięki stosun-
kowo prostym obliczeniom i wskaźnikom liczbowym. Można tu zastosować 
proste wskaźniki liczbowe, na przykład ilość zakonserwowanych obiektów lub 
wykonanych kart katalogowych w określonym czasie. Inną propozycją jest 
określenie wskaźników procentowych, na przykład: wskazanie, jaki procent 
ogólnej liczby eksponatów muzealnych jest skatalogowany, jaki wymaga kon-
serwacji, a w jakim tempie przyrasta ilość zbiorów (por. Fopp 1993: 240).  

Można także przeprowadzać badania ilościowych wyników działalności mu-
zeum, poprzez porównywanie nakładów (inputs) z wynikami produkcji (outputs). 
W przypadku obliczania nakładów na działalność instytucji muzealnej, należy 
wziąć pod uwagę wszystkie możliwe koszty powstania produktu, jakim jest – na 
przykład – wystawa muzealna. Należy tutaj uwzględnić zarówno koszty stałe 
utrzymania budynku i etatów pracowników muzeum (por. Prawelska-Skrzypek 
1999: 117–147), jak i nakłady gromadzone specjalnie na jednostkowe wydarze-
nia, fundusze budżetowe i pozabudżetowe, obejmujące w przypadku organizacji 
wystawy, na przykład dodatkową konserwację obiektów, honoraria dla twór-
ców, materiały wystawiennicze czy koszty wydawnictw towarzyszących wysta-
wie. Wyniki (outputs) określają te rezultaty działań muzealnych, które są mie-
rzalne i możliwe do przedstawienia w liczbach. Jest to więc ilość wystaw czy 
wydawnictw, ale także ilość uczestników imprez organizowanych przez mu-
zeum czy ilość zwiedzających wystawy. W efekcie porównań można uzyskać 
dane, będące wskaźnikami efektywności. Jak przedstawiła to w swoim opraco-
waniu Grażyna Prawelska-Skrzypek, uzyskane dane pozwalają na udzielenie 
odpowiedzi na pytania dotyczące na przykład kosztów działalności muzeum – 
w przeliczeniu na jednego odbiorcę usług muzealnych lub kosztów utrzymania 
budynków muzealnych – w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni 
(Prawelska-Skrzypek 1999: 130–131). Dane takie mogą być użyteczne dla orga-
nizatora instytucji muzealnej oraz w planowaniu budżetu. Jednak Stephen 
E. Weil przestrzega przed porównywaniem tych danych – zarówno w odniesie-
niu do różnych muzeów, jak i w przypadku porównywania wyników konkretne-
go muzeum ze średnimi wynikami wszystkich muzeów (Weil 1994: 346). Trud-
ność dokonywania takich porównań wynika przede wszystkim z niejednorodno-
ści warunków wstępnych, takich jak: warunki lokalowe, klimat, koszty utrzy-
mania budynku czy rozmaite typy kolekcji. Na nieodpowiedniość porównywa-
nia instytucji muzealnych, mających różnych organizatorów, zwracała również 
uwagę Grażyna Prawelska-Skrzypek, proponując dokonanie zestawień muzeów 
tych samych typów (Prawelska-Skrzypek 1999: 135). Weil natomiast sugeruje, 
by studia porównawcze wyników efektywności przeprowadzać jedynie w dwóch 
przypadkach. Chodzi tu – po pierwsze – o porównywanie wyników muzeum 
z wynikami tego samego muzeum we wcześniejszym okresie, z drugiej zaś stro-
ny – wskazane jest porównywanie wyników z celami określonymi w planie 
działalności (Weil 1994: 347). Z kolei pomiar i porównywanie wyników są 
elementami procesu kontrolowania, którego pierwszym etapem jest ustalenie 
norm, według których wyniki będą oceniane (Griffin 1998: 590, Byrnes 1993: 
156).  
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Ustalenie tych standardów w muzeum dotyczyć powinno zarówno działalno-
ści podstawowej, jak i pomocniczych funkcji muzeum. Należy w tym przypadku 
wskazać oczekiwania dotyczące ilości produktów działalności muzealnej, wiel-
kości oczekiwanej frekwencji czy też wysokości sprzedaży wydawnictw muze-
alnych w określonych przedziałach czasowych. Standardy te mogą być wyzna-
czane na podstawie porównań wskazanych przez Weila – przede wszystkim 
z doświadczeniami poprzedniego okresu. Rozbieżności w planowanych i osią-
ganych wynikach powinny być korygowane na bieżąco. W przypadku funkcjo-
nowania muzeum można przewidzieć sytuację, w której niezbędna jest intensy-
fikacja działalności i dążenie do powiększenia uzyskiwanych wyników fre-
kwencji czy sprzedaży. Należy jednak również uwzględniać konieczność cza-
sowego ograniczania niektórych funkcji muzeum. Stać się tak może ze wzglę-
dów konserwatorskich, należy bowiem zawsze mieć na uwadze przede wszyst-
kim ochronę eksponatów, nie można więc podejmować działań, które mogłyby 
je narazić na zniszczenie.  

Wyższe racje, które nie pozwalają narażać obiektów muzealnych na znisz-
czenie i nakazują niekiedy ograniczanie sprzedaży produktów muzealnych (zu-
pełnie inaczej niż w organizacjach gospodarczych), sprawiają również, iż nie 
można stwierdzić, że uzyskiwane wyniki (outputs) działalności muzealnej mogą 
być rozpatrywane jedynie w łatwo mierzalnych kategoriach ilościowych. Jak 
bowiem zmierzyć i wyrazić odpowiedź na pytanie o to, czy spełnione są cele, 
które stawiane są przed bodaj większością muzeów, a których przykładem niech 
będzie sformułowanie zawarte w misji Muzeum Narodowego w Krakowie, we-
dług którego celem tego muzeum jest „świadczenie o wartościach narodowych 
i ogólnoludzkich” (Gołubiew 2001)?  

Stephen E. Weil proponuje wprowadzenie kategorii efektów (outcomes), to 
znaczy ostatecznego wrażenia, jakie produkty (output) wywierają na publiczno-
ści muzeum (zwiedzających, czytelnikach, uczestnikach działalności edukacyj-
nej itp.). Autor podaje jako przykład możliwość zbadania efektów (outcomes) 
działalności naukowej poprzez ilość cytowanych później dokonań zawartych 
w publikacjach muzealnych (outputs) (Weil 1994: 344). Możliwe jest również 
ocenianie tych efektów poprzez śledzenie doniesień prasowych dotyczących 
muzeum, wzrastającą frekwencję lub ilość oferentów proponujących kupno lub 
darowiznę dla muzeum. Należy również rozważyć możliwość przeprowadzenia 
badań mających na celu odpowiedź na pytania o oddziaływanie muzeum na 
odbiorców.  

Tego typu analizę przeprowadził w Polsce Jerzy Mikułowski-Pomorski, po-
dejmując w latach sześćdziesiątych badania socjologiczne na zlecenie Muzeum 
w Łańcucie. W końcowych wnioskach badań autor podkreśla, że publiczność 
Zamku w Łańcucie przede wszystkim poszukuje i odnajduje we wnętrzach mu-
zealnych doznania estetyczne, niejako na plan dalszy odsuwając wartości po-
znawcze oferowane przez muzeum. Autor analizuje również różnice w percepcji 
muzeum, w zależności od wieku, wykształcenia czy zawodu zwiedzających 
(Mikułowski-Pomorski 1971). Jego uwagi zaś o tym, że muzea polskie przeka-
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zują przede wszystkim „wartości lokalne: narodowe, a nawet regionalne” (Mi-
kułowski-Pomorski 1971: 150), są aktualne i szczególnie istotne dziś. Może to 
stanowić szansę dla muzeów etnograficznych, które z definicji mają możliwości 
po temu, by realizować zadania związane z rozbudzaniem i utrwalaniem świa-
domości regionu. Praca Mikułowskiego-Pomorskiego, choć pisana w innej rze-
czywistości politycznej, stanowić może nadal dowód na to, że badania obejmu-
jące publiczność muzealną mają głęboki sens.  

Badania publiczności muzealnej są konieczne także do określenia efektów 
działania muzeum i udzielenia odpowiedzi na pytanie o wypełnianie jego spo-
łecznej misji. Robert S. Kaplan i David P. Norton podkreślają, że „miarą sukce-
su organizacji rządowych i nienastawionych na zysk powinna być skuteczność 
i efektywność zaspokajania potrzeb podmiotów korzystających z usług danej 
organizacji” (Kaplan, Norton 2001: 167). Badania publiczności, a więc zwiedza-
jących czy uczestniczących w imprezach edukacyjnych, oraz podejmowanie 
czynności dla zaspokajania ich potrzeb, stanowią więc istotną część koniecz-
nych działań w trakcie budowania strategii funkcjonowania muzeum. 

ANALIZA MUZEALNYCH STAKEHOLDERS  

Odwiedzający wystawy muzealne, czyli klienci zakupujący produkty przygoto-
wane przez pracowników instytucji, nie są jednak jedyną grupą, którą należy 
brać pod uwagę w przygotowywaniu strategii działania. Wskazane jest tutaj 
zastosowanie jednej z metod analizy strategicznej, a mianowicie przeprowadze-
nie identyfikacji – wspomnianych w pierwszym rozdziale – instytucjonalnych 
stakeholders.  

Określenie to tłumaczone było na język polski jako „oddziaływacze” (Obłój, 
Sajkiewicz 1985: 12), „grupy interesów” (Penc-Pietrzak 2000: 66) czy „kibice 
organizacji” (Obłój, Trybuchowski 2000: 153), jednak najczęściej używa się go 
w oryginalnym brzmieniu. Stakeholders to „posiadacze stawek w wielkiej spo-
łeczno-ekonomiczno-politycznej grze, jaką jest zarządzanie” (Obłój, Sajkiewicz 
1985: 12), czyli osoby lub grupy w otoczeniu firmy, które mają lub mogą mieć 
jakikolwiek wpływ na jej funkcjonowanie, i które są w jakikolwiek sposób uza-
leżnione od decyzji podejmowanych w firmie.  

W trakcie przeprowadzania analizy stakeholders należy przede wszystkim 
wyróżnić wszystkie grupy interesów oraz rozpoznać ich potrzeby, a także rze-
czywiste możliwości ich wpływu na działania organizacji. Analiza ta powinna 
również doprowadzić do wyboru strategii postępowania w stosunku do poszcze-
gólnych grup.  

Można wyróżnić kilka podstawowych grup interesów, czyli osób zaintere-
sowanych muzeum, tzw. stakeholders. Pierwsza z nich została już wspomniana 
– są to odwiedzający muzeum. Jest ona bardzo różnorodna, przy czym istnieje 
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możliwość wyodrębnienia w niej wielu podgrup, które w przypadku każdego 
muzeum mają nieco inną strukturę. Zależy to od lokalizacji i możliwości dojaz-
du do muzeum, jego zasobów, stałych ekspozycji i wystaw czasowych, czy 
oferty edukacyjnej adresowanej dla wiekowo różnych odbiorców. Nie bez zna-
czenia pozostają takie udogodnienia, jak łatwość dostępu dla niepełnosprawnych 
czy istnienie kawiarni i sklepiku muzealnego. Podobnie jak w przypadku bada-
nia rynku, należy zadbać o to, by informacje dotyczące gości muzeum zawierały 
dane o ich strukturze społecznej i wiekowej, miejscu zamieszkania, a także wy-
maganiach i oczekiwaniach dotyczących działalności muzeum (por. Hague, 
Jackson 1992: 16–17). Również księgi pamiątkowe, wykładane podczas trwania 
wystaw, stanowić mogą cenne źródło informacji o klientach, wymaga to jednak 
przebrnięcia przez żartobliwe wpisy wycieczek szkolnych i dotarcia do uwag 
czynionych przez poważnych zwiedzających oraz przeprowadzenia ich wnikli-
wej analizy.  

Istotną grupę stakeholders stanowi personel pracowniczy zatrudniony w mu-
zeum. Zarządzający powinni brać pod uwagę potrzeby pracowników, mogą oni 
bowiem stanowić silną grupę nacisku, szczególnie w sytuacji, kiedy w instytucji 
działają liczące się związki zawodowe.  

Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu muzeum odgrywają również władze 
lokalne, przede wszystkim organizator muzeum, oraz organizacje społeczne 
działające w najbliższym otoczeniu muzeum. Nie sposób również przecenić 
możliwości potencjalnych i aktualnych fundatorów, sponsorów i mecenasów 
muzeum. Wiele muzeów boryka się z problemami finansowymi, stając na grani-
cy zaniechania wszelkiej działalności, która wymaga finansów ponad te, które są 
ustawowo gwarantowane przez organizatora jako „środki do utrzymania i roz-
woju muzeum” (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24: art. 26–28). Wspomniany „rozwój” 
nie jest zdefiniowany i jest to zapewne jedna ze słabych stron Ustawy. Może to 
bowiem działać na szkodę muzeum, które nie ma wystarczającej legitymizacji, 
by upominać się o wyższe dotacje, może również powodować pewne ogranicza-
nie funkcjonowania instytucji. Kontakty pomiędzy muzeum i firmami czy oso-
bami mogącymi poprzez finansowe lub rzeczowe wsparcie umożliwić pełny 
i swobodny rozwój działalności, powinny być więc traktowane przez dyrekcje 
muzeów jako obligatoryjne.  

W działalności mającej na celu pozyskiwanie sponsorów, choć nie tylko 
w tej dziedzinie, pomocne mogą być grupy społeczne zaangażowane w funkcjo-
nowanie muzeów. Chodzi tu o takie zorganizowane grupy, jak towarzystwa 
przyjaciół danego muzeum czy stowarzyszenia twórcze lub zawodowe. Poza 
możliwością prowadzenia lobbingu wspierającego poszczególne przedsięwzię-
cia bądź całą działalność muzeum, grupy te mogą często pełnić na przykład 
funkcje doradcze, w nich bowiem gromadzą się często specjaliści z poszczegól-
nych, reprezentowanych w muzeum dziedzin. Pełnią one niekiedy funkcje po-
dobne do działań wolontariuszy, których wsparcie dla muzeów, na przykład 
w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, jest bardzo rozpowszech-
nione. W Polsce tego typu tradycje nie są rozwinięte, należy mieć jednak na-
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dzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie. Wiele jednak zależy od samych muzeów, 
które mogą zachęcać do pomocy osoby dysponujące takimi możliwościami.  

Rozpoznanie grupy dostawców jako stakeholders typowych dla organizacji 
gospodarczych (Obłój, Trybuchowski 2000: 153), jest także koniecznym wymo-
giem, który powinno spełnić muzeum. Należy tu wziąć pod uwagę dostawców 
tzw. mediów czy wszelkich materiałów używanych w działalności muzeum. 
Można wyróżnić także grupę interesu, która stanowi odrębną jakość w przypad-
ku instytucji muzealnych. Chodzi mianowicie o potencjalnych „dostawców”, 
oferentów obiektów mogących znaleźć się w kolekcji muzealnej. Nie można 
mówić o wyjątkowości muzeów etnograficznych w tym względzie, niemniej 
dostrzeżenie różnic, które w zakresie tej grupy stakeholders w oczywisty sposób 
istnieją pomiędzy tymi muzeami a – na przykład – muzeami sztuki współczes-
nej, może pozwolić na opracowanie lepszej polityki pozyskiwania zbiorów.  

Krzysztof Obłój i Maciej Trybuchowski podkreślają, że konkurenci bezpo-
średni i pośredni są typowymi stakeholders organizacji gospodarczej (Obłój, 
Trybuchowski 2000: 153). Konkurenci bezpośredni działają w tej samej branży, 
w której badana instytucja, pośredni zaś w takiej dziedzinie, której efekty dzia-
łalności w jakiś sposób mogą zastępować produkty zainteresowanej firmy. 
Wcześniej już – przy okazji omawiania analizy SWOT – stwierdzono, że 
w otoczeniu muzeum również spotkać można te dwa rodzaje konkurencji. Są 
nimi, z jednej strony inne muzea, z drugiej zaś rozmaite firmy – non-profit 
i komercyjne – prowadzące działalność mającą na celu zorganizowanie wolnego 
czasu. Z kolei dla działalności naukowej muzeum swego rodzaju konkurencję 
mogą stanowić instytuty naukowe. Podobnie jednak jak w przypadku muzeów, 
nie powinno się mówić o konkurowaniu pomiędzy tymi instytucjami, a raczej 
o uzupełnianiu dokonań w celu ustalenia prawdy naukowej. Nie można jednak 
ignorować ich istnienia na rynku, a rozpoznanie tych instytucji jako stake-
holders, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie muzeum, może stanowić 
istotny krok wiodący do zniwelowania pomiędzy tymi instytucjami swego ro-
dzaju animozji, o których była mowa w trzecim rozdziale. 

Rozpoznanie i opisanie poszczególnych grup stakeholders w najbliższym 
otoczeniu muzeum jest zaledwie pierwszym krokiem w analizie ich wpływu. 
Następnym jest zbadanie, jakie są potrzeby poszczególnych grup i jaki mogą 
mieć rzeczywisty wpływ na działanie firmy, czyli „na ile są ważni z punktu 
widzenia strategii organizacji?” (Obłój, Trybuchowski 2000: 153). Autorzy 
cytowanej pracy stwierdzają, że odpowiedź na to pytanie ma charakter ilościo-
wo-jakościowy i proponują utworzenie skali, według której każdą z grup będzie 
można ocenić wraz z odpowiedzią na pytanie, „w jakim stopniu zachowanie 
danego kibica organizacji będzie miało wpływ na naszą efektywność i poten-
cjalny sukces strategii?”. Uzyskane wyniki należy poddać porównaniu – po 
dwie grupy stakeholders – i rozważyć, która grupa jest ważniejsza z punktu 
widzenia strategii. Po dyskusji i weryfikacji przyznanych punktów można – za 
pomocą technik matematycznych – ustalić hierarchię ważności poszczególnych 
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grup interesów (Obłój, Trybuchowski 2000: 154), wyznaczając w ten sposób te 
grupy, na które kierownictwo powinno skierować swoją uwagę.  

Inną metodę interpretacji rozpoznanych stakeholders przedstawia Tadeusz 
Mendel, który proponuje klasyfikację grup interesów ze względu na posiadane 
przez nie następujące atrybuty: siłę (możliwość przeforsowania postanowienia 
wbrew oporowi), legitymizację (legalność uprawnień do wysuwania żądań 
w stosunku do firmy) i natarczywość (ważność żądań i wrażliwość na upływ 
czasu) (Mendel 2000). Chodzi o wyróżnienie tych grup, które wysuwają żądania 
w stosunku do firmy, i określenie, które z owych grup mają rzeczywistą możli-
wość wyegzekwowania swych żądań. W zależności od ilości, z trzech posiada-
nych atrybutów wyróżnia się siedem rodzajów stakeholders – ze względu na 
źródła siły wpływu, wśród których najbardziej istotni są ci, którzy posiadają 
wszystkie trzy atrybuty. Przedstawiciele rządzącej partii politycznej, której mu-
zeum poprzez organizatora byłoby podległe, żądający zorganizowania wystawy 
lub sesji przedstawiającej dokonania ich partii (por. Zachorowska 1996: 147), 
stanowiliby właśnie grupę stakeholders, wyposażoną w trzy atrybuty, grupę, 
którą Mendel nazywa stakeholders definitywnymi. Autor podkreśla „priorytet 
tej grupy stakeholders” i zauważa konieczność „zaspokojenia żądań tej grupy 
w pierwszej kolejności” (Mendel 2000: 51). Jak się wydaje, taka sytuacja nie 
wymaga odrębnego komentarza. 

W przeprowadzaniu analizy stakeholders niezwykle istotne jest uświadomie-
nie sobie wielości i różnorodności grup, a następnie zbadanie swojej pozycji 
w odniesieniu do każdej z nich. Dzięki takiemu postępowaniu można zdefinio-
wać te grupy, w stosunku do których muzeum nie ma żadnej oferty, a dla któ-
rych taka oferta powinna istnieć. Richard Koch, mimo że teorię stakeholders 
określa jako „niejasną i intelektualnie niedowarzoną”, podkreśla jednak, iż „nie 
ma wątpliwości, że kierownictwo powinno zwracać wielką uwagę na relacje 
z poszczególnymi grupami interesów. Dla określonej firmy, w określonym cza-
sie niektóre spośród grup interesów (a nawet niektórzy przedstawiciele tych 
grup) mają szczególnie duże znaczenie, co oznacza konieczność ich specjalnego 
(w mniejszym lub większym stopniu) traktowania” (Koch 1997: 258). 

Być może nie jest oczywiste, czy rzeczywiście muzea mają poświęcać aż tak 
wiele uwagi otoczeniu, w którym funkcjonują. Czyż to nie kolekcja jest najwyż-
szym celem i racją istnienia tych placówek? Jednak w ciągu ostatniego półwie-
cza nastąpiła zmiana w podejściu do pracy muzeów, którą za Kenneth Hudson 
definiuje Stephen E. Weil, twierdząc, iż panuje obecnie „niemal powszechne 
przekonanie, że istnieją one, ażeby pełnić służbę wobec publiczności” (Weil 
2002: 5). Jednak owa służba ma być czymś więcej niż przechowaniem dziedzic-
twa przeszłości, podkreśla się bowiem konieczność odgrywania przez muzea 
dynamicznej roli w przyszłym rozwoju społeczeństwa, w którym funkcjonują 
(por. Weil 1994: 350). Nie chodzi jednak o to, aby zamienić je w domy kultury, 
lecz o to, aby słowo „muzeum” przestało być używane (np. przez twórców re-
klam telewizyjnych) jako synonim braku aktywności i wstecznictwa.  
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Muzea muszą podejmować trudne tematy, muszą starać się odgrywać ak-
tywną rolę w otoczeniu kulturowym, w którym przyszło im działać. Zgubność 
niepodjęcia takich wyzwań podkreśla Lois Irvine: „Muzea nie mogą unikać 
odgrywania współczesnej roli kulturowej czy społecznej poprzez zaniechanie 
zagadnień współczesnych. Odnoszą się bowiem do nich nawet przez ich unika-
nie” (Irvine 2002: 4). Muzea etnograficzne, jak wcześniej stwierdzono, mogą 
odegrać w tym przypadku rolę, której nie sposób przecenić.  

Zarządzanie strategiczne, którego podstawowe zagadnienia w odniesieniu do 
muzeów zostały poruszone w tym rozdziale, jest, lub raczej może stać się, wyra-
zem „aktywnego stosunku firmy do swojej przyszłości i osiągnięcia trwałej 
przewagi konkurencyjnej” (Filipiak-Dylewska 1994: 33). Poprzez wprowadze-
nie pewnych form zarządzania sprawdzonych w instytucjach gospodarczych, 
muzea mogą działać skutecznie. Jak pisze Wiktor Kowalczyk w jedynym bodaj 
artykule dotyczącym marketingu w muzeach, wydanym w języku polskim: 
„...zmiana sposobu myślenia o muzeach, zarówno przez osoby nimi zarządzają-
ce, jak i przez zatrudnionych w nich pracowników, staje się naglącą konieczno-
ścią i w krótkim czasie może zadecydować o ich dalszym losie” (Kowalczyk 
1995: 10). William M. Sukel twierdzi wręcz, że badanie i rozwiązywanie pro-
blemów muzeum z punktu widzenia zarządzania organizacją jest warunkiem 
przetrwania i działania muzeów (Sukel 2000: 264). 

Należy tu wszakże podkreślić, że dobre zarządzanie jest warunkiem ko-
niecznym, lecz niewystarczającym, aby instytucję muzealną można było okreś-
lić jako „dobrą” (por. Weil 1994: 349), by można było powiedzieć, że spełnia 
ona swoją misję kulturową. Niemałą rolę odgrywa tu osobowość i przywódcze 
cechy dyrektora, zespół pracowniczy, polityka kulturalna regionu i kraju, lecz 
także swoisty genius loci, wymykający się wszak szkiełku i oku specjalistów od 
zarządzania. Problemy to nie nowe. Przywoływany na początku pierwszego 
rozdziału Mieczysław Treter postulował określenie charakteru każdego mu-
zeum u progu Drugiej Rzeczpospolitej. Historia zatacza koło. U progu Trzeciej 
wciąż aktualne wydają się jego słowa, podobnie jak (niespełnione) wnioski 
sformułowane w ostatnim zdaniu raportu opracowanego przez Jadwigę Prze-
worską, w końcu okresu międzywojennego, na zamówienie Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 

„Najważniejszą jednak rzeczą, od której uzależniony jest rozwój i znaczenie muzeów 
w Polsce, to przede wszystkiem określenie, czem one mają być, jaką rolę odgrywać, do 
jakich służyć celów, gdzie i jakie mają racje bytu, aby należycie kontynuować pracę za-
czętą dla szczytnych ideałów i godnie reprezentować sztukę, kulturę i naukę Wielkiego 
Mocarstwa” (Przeworska 1936: 28). 

Choć polską wielkomocarstwowość i wtedy, i dziś traktować należało i należy 
z przymrużeniem oka, trzeba sobie tylko życzyć, by słowa te – jako aktualne – 
cytowane były po raz ostatni.  

 

do 20 tys. 2       

 



Rozdział  6 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. SEWERYNA UDZIELI 
W KRAKOWIE – OPIS PRZYPADKU 

Słuszność sentencji historia magistra vitae sięga niemal granicy banału. Jednak 
podręczniki zarządzania wypełnione są przykładami, mającymi na celu zilu-
strowanie i przybliżenie omawianych problemów. Dzięki opisom konkretnych 
sytuacji prace teoretyczne stać się mają lepiej zrozumiałe dla czytelników, zaś 
autorzy opracowań tym bardziej zyskać mogą miano historów, czyli – jak chcą 
słownikowe definicje: „wiedzących, erudytów, sędziów”. To właśnie historia, 
która w słownikowym znaczeniu rozumiana jest również jako „badanie” czy 
„informacja”, leży u podstaw metody badania przypadków (case study) i rze-
czywiście, jak chce przysłowie, służy nauce, także nauce zarządzania. 

Metoda ta przeżyła swój największy rozwój w ostatnich trzech dekadach 
dwudziestego wieku (por. Bennett 2001: 1513 i n.) i jest „jedną z najaktywniej-
szych metod kształcenia” (Krzywicka-Zielińska, Tomaszkiewicz 2000: 3). To 
metoda polegająca na „dokładnym opisaniu określonego zdarzenia (przypadku), 
którego przeanalizowanie kończy diagnozę wnioskami” (Penc 1997: 36). Przy-
padek wybiera się jako przykład pewnej klasy zdarzeń (Bennett 2001: 1513) 
i bada się go ze względu na „światło, które może rzucić na konkretny problem 
lub kwestię” (Orum 2001: 1509). Przy stosowaniu metody badania przypadku 
można stosować zarówno opis przedsiębiorstwa jako całości, jak i przeprowa-
dzić analizę dotyczącą jednej z funkcji w nim realizowanych (por. Krzywicka-
-Zielińska, Tomaszkiewicz 2000: 3). Nawet w przypadku opisywania wybra-
nych fragmentów rzeczywistości organizacji, jak podkreśla Aleksy Pocztowski, 
celem jest „przedstawienie sytuacji realnych, a nie idealnych” (Pocztowski 
1998: 9). Należy podkreślić, że wnioski, będące zakończeniem opisu przypadku, 
nie mają charakteru jednoznacznych rozwiązań (por. Nikodemska-Wołowik 2002: 7) 
i mogą stanowić początek dyskusji na temat przedstawianych zagadnień. Ze 
względu na możliwość zbadania wielu szczegółowych informacji i ich kontekstu 
(społecznego czy kulturowego), zastosowanie metody studium przypadku po-
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zwala na lepsze wyjaśnienie badanych zjawisk i tworzonych nowych teorii (por. 
Orum 2001: 1510).  

Najbardziej odpowiednim przypadkiem dla zilustrowania wybranych i oma-
wianych w tej pracy zagadnień muzealnictwa etnograficznego w Polsce jest 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Wybór ten podyk-
towany jest przede wszystkim względami, które można określić jako historycz-
ne. Muzeum krakowskie jest bowiem wśród muzeów etnograficznych najstarsze 
i funkcjonuje niemal nieprzerwanie od momentu swego założenia; II wojna 
światowa wprawdzie spowodowała zawieszenie jego działalności, lecz szczęś-
liwie zbiory niemal nie uległy zniszczeniu ani rozproszeniu. Historia Muzeum 
jest niemal idealnym przykładem opisanych powyżej dziejów muzealnictwa 
etnograficznego w Polsce. Jak to zostało stwierdzone w pierwszym rozdziale, 
formułowanie misji instytucji, co wszak jest wstępnym krokiem zarządzania 
strategicznego, musi odbywać się na podstawie historii firmy (por. np. Donnelly, 
Gibson, Ivancevich 1992: 174). Z tego też powodu spojrzenie na Muzeum 
z perspektywy jego dziewięćdziesięcioletniej historii może być naprawdę inspi-
rujące. 

Muzeum krakowskie jest również największym muzeum etnograficznym 
w Polsce – posiada zbiory wynoszące blisko 80 tysięcy eksponatów. Zbliżoną 
ilościowo kolekcję posiada Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie – 
około 74 tysiące obiektów (www.pme.art.pl), następne zaś pod względem wiel-
kości kolekcji jest Muzeum Etnograficzne w Toruniu, które opiekuje się 55 
tysiącami zebranych eksponatów (www.zabytki.pl/sources/muzea/t/torun-
etnograf.html). Zbiory Muzeum w Krakowie są zróżnicowane, ich „znakomita 
większość pochodzi z ziem etnicznie polskich, głównie z Małopolski” 
(www.mek.tele2.pl); znajdują się tutaj również muzealia europejskie i pozaeu-
ropejskie. Szerokie spektrum kolekcji krakowskiej stwarza wiele możliwości, 
równocześnie zaś stanowi trudne wyzwanie wymagające rozwiązań systemo-
wych.  

Tradycje muzealnictwa etnograficznego w Krakowie sięgają połowy wieku 
XIX, kiedy to utworzone zostało Muzeum Starożytności, w którym od początku 
lat sześćdziesiątych znalazły pomieszczenie zbiory Wincentego Pola i Józefa 
Łepkowskiego (Bujak 1975: 64–65). W innym krakowskim muzeum, Muzeum 
Przemysłowym, założonym przez Adriana Baranieckiego w 1868 roku, również 
znalazły się polskie i egzotyczne zbiory wytworów rzemiosła artystycznego 
(Dolińska 2001: 33). Należy o tych placówkach wspomnieć, chociaż nie stano-
wiły one zalążku przyszłego Muzeum Etnograficznego. Jak pisze Jan Bujak, 
„znaczenie ich polegało raczej na stworzeniu pewnej tradycji, na którą organiza-
torzy niekiedy powoływali się w czasie różnych wystąpień i w publikacjach” 
(Bujak 1975: 65). Od z górą stu pięćdziesięciu lat zbiory etnograficzne są więc 
w Krakowie wystawiane. Fakt ten należy brać pod uwagę przy rekonstruowaniu 
misji i strategii Muzeum. 

http://www.pme.art.pl/
http://www.zabytki.pl/sources/muzea/t/torun-etnograf.html
http://www.zabytki.pl/sources/muzea/t/torun-etnograf.html
http://www.mek.tele2.pl/
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PIERWSZE INICJATYWY SEWERYNA UDZIELI  

Początki przedstawianego tu Muzeum Etnograficznego wiążą się nierozerwalnie 
z postacią Seweryna Udzieli. Nazwany przez Kazimierza Moszyńskiego „bez-
pośrednim kontynuatorem Kolberga” (Pietraszek 1991: 51), pedagog i inspektor 
szkolny (por. Łączyńska 1991, Jacher-Tyszkowa 1991). Udziela od lat osiem-
dziesiątych XIX wieku tworzył zbiory etnograficzne – zarówno zapisów tekstów 
dotyczących folkloru i obyczajowości ludowej, jak i eksponatów: „często 
w postaci zminiaturyzowanej, jako modele narzędzi rolniczych, starodawnych 
i nowszych, środki transportu, modele budownictwa regionalnego, modele ka-
pliczek, próbki materiałów używanych w ubiorach regionalnych, jak i części 
odzieży” (Jacher-Tyszkowa 1991: 24). Kolekcja ta stała się zaczątkiem przy-
szłego muzeum, o którego utworzenie Udziela zabiegał od początku wieku. 
W 1904 roku zbiory Udzieli znalazły miejsce na wystawie w Sukiennicach, 
tworząc Dział Etnograficzny Muzeum Narodowego („Czas” 1904: 1). Jak pod-
kreśla Jacher-Tyszkowa, „działalność muzeologiczna Udzieli była przedłuże-
niem jego działalności pedagogicznej (...), wypływała ona z tych samych pobu-
dek i szlachetnych ideałów, które przyświecały jego pracy nad szerzeniem 
oświaty wśród ludu” (Jacher-Tyszkowa 1991: 25). Swoje cele założyciel Działu 
Etnograficznego zamieścił w obszernej broszurze wydanej nakładem Muzeum 
Narodowego (Udziela 1905). Ze względu na to, że zbiory szybko się rozrastały 
i w Sukiennicach zrobiło się ciasno, dyrektor Muzeum Narodowego, Feliks 
Kopera, zmuszony był kilka lat później, w 1908 roku, zamknąć wystawę etno-
graficzną, a kolekcję Udzieli, wraz z napływającymi wciąż darami, złożyć 
w magazynie (Banach 1974: 48).  

Broszura Udzieli stanowiła równocześnie odezwę do społeczeństwa; Autor 
zwracał się w niej z prośbą o poparcie i pomoc w tworzeniu kolekcji etnogra-
ficznej. Sprawę traktował jako pilną, ponieważ – jak zauważał – „następuje 
szybka zmiana tradycyj dawnych, zwyczajów i obyczajów, że spostrzegamy 
ogólne dążenie do zatarcia wszelkich różnic między ludźmi, spostrzegamy dą-
żenie do wytworzenia jednego szarego społeczeństwa, żyjącego życiem gorącz-
kowem, a bezbarwnem, wśród ujednostajnionych warunków, jakie nam przynio-
sła kultura tegoczesna” (s. 1). Powołanie Muzeum Etnograficznego uważał więc 
za konieczność, jego zaś cele i zakres kolekcji szkicował następująco: „muzeum 
etnograficzne pragnie odtworzyć życie ludu takie, jakie ono jest w dniu powsze-
dnim i świątecznym, w chwili radości i w chwili smutku, więc potrzebuje 
przedmiotów lub ich rysunków takich, jakich lud w pewnej miejscowości używa 
i jakie posiada” (s. 5). Tworzeniu kolekcji towarzyszyły wyższe, patriotyczne 
i wychowawcze cele: „niechajże chociaż wnukowie i prawnukowie nasi wiedzą, 
jak się to ongi żyło w Polsce, niechaj się dowiedzą, że nawet w życiu codzien-
nem, nawet w małych chatach wiejskich, mieliśmy wiele dobrych i pięknych 
rzeczy, które przez wieki wytworzył i wykołysał duch narodu (...). Muzeum 
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Etnograficzne będzie szkołą dla młodych i dla starych – i takie muzeum jest 
nam potrzebne, niezbędnie potrzebne, konieczne” (s. 2). 

OKRES 1910–1937. POWOŁANIE TOWARZYSTWA MUZEUM 
ETNOGRAFICZNEGO I PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI MUZEUM 

Likwidacja wystawy etnograficznej w Sukiennicach nie przerwała jednak 
Udzieli jego – jak to sam określił – „pracy na polu etnografii krajowej” (Jacher-
-Tyszkowa 1991: 10); kontynuował ją, dążąc nadal do utworzenia w Krakowie 
muzeum mieszczącego zbiory etnograficzne. Wsparcie znalazł u profesora Ju-
liana Talko-Hryncewicza, wraz z którym kilka lat później, w roku 1910, zaini-
cjował utworzenie Towarzystwa, którego „zadaniem ma być założenie i utrzy-
mywanie Muzeum Etnograficznego w Krakowie” (I. Sprawozdanie 1912: 4). 
W lipcu 1910 roku Towarzystwo wystosowało odezwę, w której tak formułowa-
ło cele i zakres kolekcji mającego powstać muzeum: 

„Od dawna naglącą sprawą jest utworzenie na ziemiach naszych Muzeum etnogra-
ficznego, którego istnienie utworzyłoby nasz związek z przeszłością i dało pojęcie szero-
kiemu ogółowi o własnościach kultury prastarej. Chcąc ocalić od zagłady przeżytki prze-
szłości zanikające bezpowrotnie w przededniu uroczystości grunwaldzkich, zawiązał się 
Komitet mający na celu utworzenie w Krakowie, jako w sercu i w dawnej stolicy Polski 
Muzeum Etnograficzne, obejmujące wszystkie dzielnice dawnej Polski, a poczęści i zie-
mie ludów ościennych, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do wytworzenia kultu-
ry naszej” (Odezwa 1910). 

Statut Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie przyjęło c.k. Na-
miestnictwo we Lwowie do zatwierdzającej wiadomości reskryptem, z dnia 
1 grudnia 1910 roku. Dzięki zabiegom czternastu członków założycieli już kilka 
miesięcy po formalnym powstaniu Towarzystwa, w lutym 1911 roku, została 
otwarta pierwsza wystawa nowo utworzonego muzeum, w wynajętych pomiesz-
czeniach przy ulicy Studenckiej w Krakowie.  

W pierwszym roku działalności Muzeum ostatecznie ukształtowała się wizja, 
jak ma ono wyglądać oraz jaką ma pełnić misję. Zasadniczo nie odbiegała ona 
od tego, co w 1904 roku głosił Seweryn Udziela. Oto w mowie w czasie otwar-
cia i poświęcenia muzeum Julian Talko-Hryncewicz powtórzył, że zakres kolek-
cji „przyszłego wielkiego Muzeum” powinien obejmować wszystkie dzielnice 
dawnej Polski i krajów ościennych (Talko-Hryncewicz 1911). Franciszek Bujak, 
jeden z członków założycieli Towarzystwa, w artykułach zamieszczonych 
w „Czasie”, dokładnie zakreślał zakres kolekcji Muzeum: 

 „Koło dziś już istniejącego, acz jeszcze bardzo skromnego, a przeważnie zachodnią 
Galicję obejmującego zbioru powinny być zgrupowane materiały odnoszące się do innych 
ziem i do innych plemion zamieszkujących ziemie dawnej Rzeczypospolitej, a więc Ma-
łorusi, Białorusi, Litwy, Łotwy, Żydów, Niemców, Cyganów, Tatarów (...), materiały do 
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ludów sąsiednich – przede wszystkim słowiańskich (Słowacy, Morawianie, Czesi, Łuży-
czanie (Wendowie), Wielkorusi, Słowianie południowi), a następnie nie słowiańskich 
(Rumuni, Węgrzy, Niemcy), dalej ludy skandynawskie (Duńczycy i Szwedzi), w końcu 
ludy fińskie i tureckie wschodniej Europy i zachodniej Azji” (Bujak 1911). 

Bujak brał pod uwagę gromadzenie również zbiorów egzotycznych, warunkiem 
jednak umieszczenia ich w muzeum miało być ofiarowanie przez „polskich 
podróżników lub zbieraczy” (Bujak 1911). Ludomir Sawicki na łamach „Ziemi” 
określał muzeum jako instytucję, „któraby starała się skupić w swoim łonie, 
przechować, opracować i pokazać szerszemu ogółowi wszystko, co ma jakikol-
wiek związek z ludem polskim, jego życiem i pracą, z jego zwyczajami i stro-
jami, z jego przeszłością i nadziejami na przyszłość” (Sawicki 1911: 155). Spoj-
rzenie w przyszłość było obecne niemal w każdym tekście dotyczącym nowo 
tworzonego Muzeum. Towarzystwo Muzeum Etnograficznego przyjęło za hasło 
przewodnie „Przeszłość Przyszłości” (Gawełek 1911: 14), sentencję, która 
pierwszy raz pojawiła się nad wejściem do Świątyni Sybilli w Puławach Izabeli 
Czartoryskiej. W działaniach tych miało chodzić o „podnoszenie świadomości 
narodowej wśród ogółu naszego społeczeństwa (...), a zatem do pogłębienia 
poczucia potrzeby obrony przeciw wynarodowieniu” (MEK 1911: 7). Sprawa 
była tym pilniejsza, że – jak stwierdzał Franciszek Gawełek: „Żyjemy w czasach 
przełomowych. Kosmopolityzm, tak chętnie okrywający się szerokim płaszczem 
cywilizacyi i wyższych idei, niezaprzeczone czyni postępy” (Gawełek 1911: 3).  

Od początku istnienia Muzeum miało ambicje spełniania funkcji placówki 
naukowej: „Pragniemy stworzyć prawdziwą instytucyę i pracownię naukową” 
(I. Sprawozdanie 1912: 9). Rola jego miała polegać na zapewnieniu „niezbędnej 
pomocy w pracy naukowej i pedagogicznej” przyszłym profesorom etnografii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim (I. Sprawozdanie 1912: 5). Dlatego od początku 
istnienia Muzeum Seweryn Udziela pragnął, by znajdowała się tu fachowa bi-
blioteka, zawierająca oprócz książek zbiory rycin i rękopisów. Dwa lata po za-
łożeniu Muzeum, kiedy dzięki przekazaniu na cele muzealne budynku posemi-
naryjnego na Wzgórzu Wawelskim polepszyła się sytuacja lokalowa, Seweryn 
Udziela przekazał w darze swój księgozbiór liczący 567 tomów (Lechowski, 
Zębalska 1991: 74). 

Podstawę kolekcji stanowił zbiór Seweryna Udzieli liczący około 2000 przed-
miotów gromadzonych przez niego przez blisko 30 lat (Pietraszek 1993: 69). 
Dzięki jednak ofiarności społecznej „w ciągu roku sprawozdawczego powięk-
szyły się te zbiory o 445 przedmiotów, jakie Muzeum otrzymało w darze, pra-
wie ze wszystkich dzielnic Polski” (I. Sprawozdanie 1912: 6–7). Nadto, zaku-
pione zostały meble, niezbędne do urządzenia izby krakowskiej w Muzeum, 
oraz kilka innych eksponatów (I. Sprawozdanie 1912: 9).  

Seweryn Udziela zamierzał się skupić wyłącznie na budowaniu kolekcji 
obejmującej dawne ziemie Rzeczypospolitej, jednak od samego początku, zgod-
nie zresztą ze wspomnianymi założeniami poczynionymi przez Franciszka Bu-
jaka, przyjmowane były do Muzeum dary zawierające eksponaty egzotyczne. 
Już w 1913 roku Muzeum otrzymało dar w postaci 800 obiektów pochodzących 
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z kolekcji afrykańskiej Stefana Scholz-Rogozińskiego i syberyjskiej Benedykta 
Dybowskiego, a do tej pory znajdujących się w zbiorach Muzeum Techniczno-
-Przemysłowego (Grabski, Dolińska 2001: 10). W 1914 roku w budynku Mu-
zeum na Wawelu „w jednej odrębnej sali rozmieszczono bogate zbiory przed-
miotów i modeli odnoszących się do życia ludów pierwotnych z Azyi, Afryki 
i z Ameryki” (IV. Sprawozdanie 1915: 5). Wszelako, jak to już stwierdzono 
w drugim rozdziale, założyciel traktował tę sytuacje jako tymczasową. Chcąc 
dać schronienie cennym zbiorom pozaeuropejskim, przyjmował je do Muzeum, 
jednak docelowo miał nadzieję, że powstanie odrębna placówka poświęcona 
zbiorom egzotycznym (Udziela 1926: 197).  

W początkowym okresie działalności Muzeum większość prac wykonywał 
sam Seweryn Udziela. Został on honorowym kustoszem Muzeum; kilka lat póź-
niej Eugeniusz Frankowski pisał o Udzieli, że „spełnia on funkcje kustosza, 
dyrektora, sekretarza, preparatora i służącego Muzeum” (Frankowski 1922: 51). 
Sam zaś Udziela w roku 1920 pisał: „dzisiejszy kustosz nie tylko kieruje spra-
wami Muzeum, prowadzi kancelarię, jest preparatorem, ale musi najczęściej 
spełniać czynności służącego: przenosić szafy i gabloty, zamiatać i kurze ście-
rać. A w zimie, gdy nie ma czym palić i nie ma kto palić, marznie, chcąc cho-
ciażby najpilniejsze załatwić sprawy” (Seweryn 1938: 6). Udziela bywał niekie-
dy wspierany przez członków rodziny i zaprzyjaźnione osoby.  

Od pierwszego roku działalności Muzeum rozpoczęte zostały prace inwenta-
ryzacyjne. W tej żmudnej pracy, podobnie jak i w innych czynnościach, ofiaro-
wał bezpłatnie pomoc emerytowany nauczyciel, Antoni Warchałowski. 
W pierwszych latach istnienia Muzeum, ze względu na niedobory finansowe, 
nie mogło być mowy o zatrudnieniu na stałe dodatkowych pracowników w licz-
bie i czasie zatrudnienia niezbędnym dla spełniania wszystkich funkcji muzeal-
nych. Od 1913 roku Antoni Warchałowski miał umowę na trzy godziny dziennie 
– do jego obowiązków należało przede wszystkim prowadzenie kancelarii 
(Arch. MEK.: I/3006/RKP). Jednak rozrastające się zbiory przynosiły wciąż 
nowe, liczne obowiązki związane z ich opracowywaniem i udostępnianiem. 
Seweryn Udziela musiał więc korzystać z „dobrowolnej pomocy młodzieży 
szkolnej i nauczycieli” (Jacher-Tyszkowa 1991: 26). Dopiero po odzyskaniu 
niepodległości, dzięki dotacji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, zaczęto zatrudniać stałą pomoc dla – już tak wówczas tytułowane-
go – dyrektora Udzieli, który przeszedłszy w tymże roku na emeryturę w szkol-
nictwie, mógł poświęcić cały swój czas Muzeum (Pietraszek 1991: 77–79). 
Preliminarz wydatków na 1920 rok przewiduje płace dla dyrektora, kustosza, 
adiunkta, służącego, kasjerki i dyżurnych. (Arch. MEK. I/3083/RKP). Skład ten 
zasadniczo utrzymał się aż do śmierci Seweryna Udzieli w 1937 roku, a potem 
także do wybuchu II wojny światowej. Stałe problemy z narastającą ilością pra-
cy oraz z niedoborami finansowymi spowodowały, że w końcu okresu między-
wojennego Muzeum skorzystało z możliwości zatrudnienia dwóch absolwentek 
uniwersytetu, jako „bezrobotnych pracowników umysłowych”, które opłacane 
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były z dotacji Funduszu Pracy (Arch. MEK. I/3099/RKP), a które wykonywały 
prace inwentaryzacyjne i biblioteczne.  

Od 1913 roku, kiedy Muzeum znalazło lokal w dawnym Seminarium 
św. Michała na Wawelu, otwarte były wystawy poświęcone polskiej kulturze 
ludowej oraz wspomniana sala egzotyczna. Zwiedzających i korzystających 
ze zbiorów muzealnych systematycznie przybywało, toteż kustosz Seweryn 
Udziela konsekwentnie ubiegał się o subwencje na zatrudnienie stałej służby 
i dozoru. Dyżury pilnujących były utrzymywane, mimo braku dostatecznych 
funduszy; np. w 1930 roku „w każdej z czterech partyj Muzeum, aby uchronić 
zbiory nie będące w szafach przed uszkodzeniem i kradzieżą zwiedzających 
rzezimieszków” (Arch. MEK. I/3005/RKP).  

W początkowym okresie pracy Muzeum Seweryn Udziela był „jedynym 
w Krakowie etnografem z doświadczeniem i dorobkiem badawczym, autorytetem 
w znajomości wielu dziedzin kultury ludowej” (Pietraszek 1991: 53). Z pewnością 
było to duże utrudnienie w jego pracy. Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec 
lat dwudziestych, kiedy został zatrudniony w Muzeum Tadeusz Seweryn, histo-
ryk sztuki, interesujący się także sztuką ludową. Pod koniec zaś życia Seweryna 
Udzieli w Muzeum zaczął pracować Roman Reinfuss, prawnik, który równo- 
cześnie podjął uniwersyteckie studia etnograficzne (Pietraszek 1993: 81). Jak 
pisze Edward Pietraszek: „Stary dyrektor zdołał więc jeszcze przygotować 
swemu następcy niewielki, lecz sprawny zespół pracowników młodych i wy-
kształconych” (Pietraszek 1993: 83). 

Również w drugiej połowie lat dwudziestych rozpoczęli działalność na Uni-
wersytecie wybitni etnografowie – Jan Stanisław Bystroń i Kazimierz Moszyń-
ski (Pietraszek 1991: 53). Współpraca pomiędzy Muzeum i Uniwersytetem 
nadal przebiegała dobrze, a z inicjatywy Moszyńskiego powstał przy Muzeum 
Klub Etnografów i Etnologów, skupiający przeważnie studentów (Pietraszek 
1993: 82), prowadzący działalność odczytową i dyskusyjną. Profesorowie Uni-
wersytetu wraz z pracownikami Muzeum, a także przedstawicielami władz mia-
sta, podjęli w końcu lat dwudziestych współpracę w celu utworzenia w Lesie 
Wolskim Osiedla Muzealnego. Jednak – jak relacjonuje Tadeusz Seweryn – 
„brak docenienia tej idei przez czynniki lokalne, jako też pogłębiający się 
w państwie kryzys ekonomiczny, a w związku z tym specjalnie trudne warunki, 
w jakich znalazło się miasto, uniemożliwiły rozpoczęcie budowy Osiedla Muze-
alnego” (Seweryn 1938: 8). 

Od początku istnienia Muzeum prowadziło szeroką działalność upowszech-
nieniową i oświatową. Seweryn Udziela przygotował liczne wystawy pokazy-
wane poza granicami Polski, a równocześnie, jak pisał w podaniu o subwencję 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Zarząd Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie prowadzi od kilku lat akcję propagandy polskiej kultury ludowej 
zagranicą, starając się tworzyć zawiązki działów polskich w muzeach zagra-
nicznych” (Arch. MEK. I/3008/RKP). Prowadzona była szeroka akcja odczyto-
wa, Muzeum gościło w swoich progach wiele grup szkolnych oraz – na przykład 
w 1912 roku – „panie nauczycielki robót ręcznych, artyści dekoracyjni, państwo 
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Dąbrowscy z Warszawy brali wzory do wyrobów ozdób na drzewko, p. Henrykowa 
Sienkiewiczowa wzory haftów krakowskich dla ochrony w Oblęgorku” 
(II. Sprawozdanie 1913: 4). W końcu lat dwudziestych powstała własna muzealna 
seria wydawnicza obejmująca prace z zakresu kultury ludowej Polski, począt-
kowo prace autorstwa Tadeusza Seweryna i Seweryna Udzieli (Sprawozdanie 
1931: 4–5). Prowadzono również działalność, której adresatem była ludność 
wiejska. Oto w 1929 roku „dla zorganizowania pracy nad podniesieniem ludu 
naszego zawiązane zostało przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie ‘Towa-
rzystwo dla popierania przemysłu ludowego’, które rozpoczęło już działać” 
(Arch. MEK I/3005/RKP). Z kolei tuż przed II wojną światową, w 1938 roku, 
Zarząd Główny Związku Ziem Górskich utworzył przy Muzeum poradnię 
w sprawach strojów ludowych. Kierownikiem pracowni został pomysłodawca, 
Roman Reinfuss, jej celem zaś było „udzielanie wyczerpujących informacji 
dotyczących strojów ludowych, wyszukiwanie odpowiednich pracowni oraz 
źródeł zakupu niezbędnych materiałów, oraz prowadzenie ewidencji warsztatów 
rzemieślniczych, pracujących dla zaspokojenia potrzeb stroju ludowego” (Arch. 
MEK. I/3003/RKP). 

Także od początku istnienia Muzeum borykało się z trudnościami lokalo-
wymi i finansowymi. Trudności lokalowe zostały tymczasowo opanowane dzię-
ki otrzymaniu kamienicy poseminaryjnej na Wzgórzu Wawelskim. Towarzy-
stwo Muzeum szczególnie zabiegało o tę lokalizację, ponieważ, jak pisał Franci-
szek Gawełek: „Wawel jest najodpowiedniejszem miejscem dla polskiego mu-
zeum etnograficznego, skoro wszyscy wiemy i czujemy, że w ludzie tkwi naj-
starsza nasza przeszłość i najsilniejsza nadzieja na przyszłość” (Gawełek 1913: 
464). W 1931 roku Muzeum przeżyło zagrożenie eksmisją z zajmowanego bu-
dynku na Wawelu; była nawet mowa o przeniesieniu zbiorów do Katowic. Jed-
nakże aż do wybuchu wojny zbiory i wystawy pozostały w budynku posemina-
ryjnym (Seweryn 1938: 8–9). Jesienią 1938 roku, dzięki staraniom nowego 
dyrektora Tadeusza Seweryna, Muzeum otrzymało w użytkowanie Pałac Wo-
łodkowiczów przy ul. Lubicz (Pietraszek 1993: 85). W budynku tym zaplano-
wano i urządzono „Oddział Ziemi Krakowskiej” (Arch. MEK. I/3002/RKP), 
który otwarty został tuż przed wojną i – niestety – część zbiorów z wystawy 
krakowskiej przepadła (Pietraszek 1993: 86). 

Seweryn Udziela wraz z Towarzystwem Muzeum Etnograficznego prowa-
dzili szeroko zakrojoną akcję pozyskiwania funduszy na działalność Muzeum. 
Działalność muzealna opierała się na składkach członków Towarzystwa, które 
nigdy jednak nie były wystarczające. Zabiegano więc o dodatkowe subwencje 
ze strony Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kultury 
i Sztuki, Prześwietnej Rady miasta Krakowa czy też Kasy Oszczędności miasta 
Krakowa. Poszukiwanie funduszy odbywało się także w tych instytucjach, które 
w jakiś sposób kojarzyć się mogły z działalnością Muzeum. Tak więc, na przy-
kład w roku 1920 Muzeum uzyskało subwencje od Związku Ekonomicznego 
Kółek Rolniczych, Galicyjskiej Spółki Zbytu Bydła czy od Związku Hodowli 
Drobiu (IX. Sprawozdanie 1921: 8). Udziela niestrudzenie pisał listy do tego 
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typu instytucji, starając się uzasadnić potrzebę finansowego wspierania Muzeum 
właśnie przez nie. Tak więc, pisząc prośbę o subwencję do Spółki JAJO (zbytu 
jaj i drobiu), podkreślał, że Towarzystwo stara się przedstawić życie ludu „wraz 
z jego gospodarstwem rolnem, hodowlą bydła, trzody, ptactwa domowego, 
pszczelnictwem, przemysłem domowym...” (Arch. MEK. I/3082/RKP). W proś-
bach tych przeważnie uwypuklał te fragmenty „życia ludu”, które ze względu na 
prowadzoną działalność gospodarczą czy kulturalną mogły wydawać się intere-
sujące dla ewentualnych darczyńców.  

Pozyskiwanie nowych przedmiotów do zbiorów Muzeum również odbywało 
się w sposób niebanalny i nowatorski. Poza zakupami, które z powodu stałych 
niedoborów finansowych stanowiły zawsze jedynie część nowych nabytków, 
Muzeum przede wszystkim bazowało na darach. W kolejnych Sprawozdaniach 
z działalności drukowano listy darczyńców, wraz ze szczegółowymi informa-
cjami o pozyskanych przedmiotach. Również każde kolejne Sprawozdanie, 
począwszy od pierwszego, zawierało apel kierowany do społeczeństwa: „Czego 
nam potrzeba do zbiorów Muzeum etnograficznego” (I. Sprawozdanie 1912: 
14–15). Pomieszczona tutaj była krótka informacja o celach Muzeum, odwoła-
nie się do uczuć patriotycznych czytelników oraz dosyć szczegółowa lista 
przedmiotów, z zakresu kultury ludowej ziem polskich, wszakże bez dokładne-
go wyznaczania granic terytorialnych. Jak pisał w apelu Udziela: „Najpożądań-
sze są przedmioty naturalne, a gdy ich nie można dostarczyć, trzeba je zastąpić 
modelami, rysunkami i fotografiami” (I. Sprawozdanie 1912: 14). Nowatorskie 
metody kolekcjonerskie polegały na włączeniu młodzieży i środowiska nauczy-
cielskiego do pozyskiwania w terenie eksponatów, materiałów ikonograficznych 
i zapisów tekstów (por. Bujak 1975: 75–78). 

Na szczególną uwagę zasługują „Sprawozdania Wydziału Towarzystwa Mu-
zeum Etnograficznego w Krakowie”, wydawane drukiem corocznie przez 
pierwsze 10 lat istnienia Muzeum, później niestety tylko sporadycznie. Zawiera-
ły one opis całorocznej pracy, informacje o nowych nabytkach, frekwencji, dzia-
łalności biblioteki, dokładne rozliczenia finansowe za mijający rok oraz prelimi-
narz budżetowy na rok nadchodzący, spis członków Towarzystwa, warunki 
członkostwa oraz wspomniany apel o wsparcie w działalności kolekcjonerskiej 
Muzeum. Jan Bujak podkreśla, że „było to najlepsze czasopismo muzealne o 
charakterze sprawozdawczym, jakie kiedykolwiek zostało w Polsce wydane (...) 
Całkowicie orientując czytelnika w działalności placówki, sprawiało, że prze-
stawała być ona tajemniczą instytucją o niewiadomych celach, ujawniając się 
natomiast jako żywy, pulsujący pracą i skomplikowanymi problemami ośrodek 
naukowy. ‘Sprawozdania’ były niewątpliwie jednym z ważnych czynników, 
które sprawiły, że Muzeum krakowskie było atrakcyjną placówką, uważaną 
przez społeczeństwo za godną szerokiego poparcia” (Bujak 1975: 73). 

Trudności lokalowe i finansowe oraz organizacyjne, a także chęć zapewnie-
nia nieskrępowanego rozwoju Muzeum sprawiły, że w 1917 roku Towarzystwo 
wystosowało memoriał do Rady Stołecznego Królewskiego m. Krakowa 
o przejęcie Muzeum przez gminę (Arch. MEK. I/3079/RKP). Uczyniono to 



 152 

„w tem przekonaniu, że Kraków nie będzie żałował środków, aby Muzeum po-
stawić na poziomie dzisiejszych wymagań” (VII. Sprawozdanie 1918: 3). Mia-
sto jednak, w związku z niedoborami budżetowymi i toczącą się wojną, ograni-
czyło się do zapewnienia, że do czasu zakończenia wojny może jedynie „życz-
liwie popierać starania”. Jednakże i po zakończeniu wojny nadal nie mogło być 
mowy o upaństwowieniu Muzeum „z powodu stosunków w naszem państwie” 
(IX. Sprawozdanie 1920: 4), chociaż w 1920 roku Towarzystwo ponownie zło-
żyło memoriał o upaństwowienie – tym razem do Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego (X. Sprawozdanie 1921: 3). Ministerstwo, po-
dobnie jak kilka lat wcześniej Rada Miasta, udzieliło subwencji, obiecało na-
stępną i przesunęło ostateczne przejęcie Muzeum. 

OKRES 1937–1945. ŚMIERĆ SEWERYNA UDZIELI  
I II WOJNA ŚWIATOWA 

Ostatecznie Towarzystwo pozostało właścicielem Muzeum do wybuchu II woj-
ny światowej. W 1937 roku zmarł Seweryn Udziela, a jego następcą na stanowi-
sku dyrektora Muzeum został Tadeusz Seweryn. Z jego to inicjatywy, w tym 
samym roku, Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa nadało Muzeum 
imię Seweryna Udzieli (Seweryn 1938: 11). Rok później Wydział Społeczno- 
-Polityczny Urzędu Wojewódzkiego wydał dokument, na mocy którego zostało 
stwierdzone, że „wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Woje-
wódzkiego Krakowskiego pod nr. 1456 stowarzyszenie pod nazwą ‘Muzeum 
Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli w Krakowie’ z siedzibą w Krakowie” 
(Statut 1938: 4), równocześnie nadając Towarzystwu Statut.  

W trzecim paragrafie Statutu określone zostały cele Towarzystwa. Najważ-
niejszym z nich było utrzymanie Muzeum, zabezpieczenie mu odpowiedniego 
pomieszczenia oraz tworzenie jego oddziałów. Kolejne podpunkty tego paragra-
fu przewidywały: „gromadzenie wszelkich okazów muzealnych, wchodzących 
w zakres etnografii; należyte utrzymanie zbiorów i uprzystępnienie ich zwiedza-
jącej publiczności oraz badaczom naukowym; utrzymanie biblioteki fachowej; 
szerzenie zainteresowań etnograficznych” (Statut 1938, § 3 pkt. b–e). Określe-
nie, co stanowi zakres etnografii, nie było konieczne – w tamtym okresie sprawa 
wydawała się oczywista i nie wymagała dodatkowych wyjaśnień.  

Ostatecznie z chwilą wybuchu wojny Muzeum było prężną placówką, posiada-
jącą w swoich zbiorach przeszło 30 tysięcy muzealiów, bogatą bibliotekę i zbiór 
archiwaliów (Pietraszek 1993: 87). Wystawy zorganizowane były w dwóch bu-
dynkach; mówiło się także o utworzeniu oddziału w Kacwinie na Spiszu (Arch. 
MEK. I/3002/RKP). Badacze podkreślają jednak, że Muzeum nie stało się 
ośrodkiem skupiającym życie naukowe Krakowa, nikłe było także zaintereso-
wanie inteligencji pozauniwersyteckiej i ziemiaństwa, niemal żadne środowisk 
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chłopskich (Bujak 1975: 80, Pietraszek 1993: 87). Pomimo to, przedwojenny 
okres istnienia Muzeum – wobec nieustannych problemów lokalowych i finan-
sowych, a także faktu, że była to dopiero powstająca placówka, początkowo bez 
tradycji w środowisku – należy jednak ocenić pozytywnie. W tym okresie wy-
kształcił się bowiem charakter tej instytucji, zbiory uległy zwielokrotnieniu, 
a frekwencja, poza okresem I wojny światowej, utrzymywała się na wysokim 
poziomie.  

Przedostatni paragraf Statutu Towarzystwa przewidywał: „W razie rozwią-
zania cały majątek Towarzystwa przechodzi na własność tej instytucji, którą 
wskaże ostatnie Walne Zgromadzenie” (Statut 1938, § 49). Stało się to kilka lat 
później, już po zakończeniu wojny, którą zresztą Muzeum przetrwało z niewiel-
kimi stosunkowo ubytkami kolekcji, które wynosiły 11,7% zasobów (Pietraszek 
1993: 87). W kwietniu 1945 roku odbyło się ostatnie Walne Zgromadzenie To-
warzystwa, któremu przewodniczył Eugeniusz Frankowski. Protokół z tego 
zebrania zawierał wolę przekazania zbiorów na rzecz państwa, wraz z uzasad-
nieniem: „Ponieważ Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
jest dziś jedynym i ostatnim w Polsce zbiorem etnograficznym reprezentującym 
bezcenną wartość, jakim jest kultura polskich mas chłopskich, Walne Zgroma-
dzenie Towarzystwa Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krako-
wie, chcąc ratować bezcenne zbiory od zagłady, chcąc zapewnić im należytą 
opiekę i zabezpieczyć ich przyszłość, postanawia niniejszą uchwałą oddać całe 
Muzeum Etnograficzne, tj. zbiory, bibliotekę i sprzęt muzealny na własność 
Państwa, z równoczesną prośbą o zatrzymanie dotychczasowej nazwy – ‘Mu-
zeum Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli w Krakowie’” (Arch. Zakł. 
MEK. 002: 9). Kilka miesięcy później nastąpiło protokolarne przejęcie zbiorów 
przez przedstawiciela Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego; 
stwierdzono równocześnie, że Muzeum nie posiada statutu, nie dysponuje bu-
dynkiem oraz zatwierdzono skład pracowników (Arch. Zakł. MEK. 021: 1). Dy-
rektorem pozostał Tadeusz Seweryn, zatrudniono również dwoje kustoszy oraz 
bibliotekarkę; wszystkie osoby związane były zresztą z Muzeum już przed woj-
ną. Warto na koniec zaznaczyć, że kustosz Roman Reinfuss odegrał podstawo-
wą rolę w ochronie zbiorów w czasie wojny.  

OKRES POWOJENNY. PRZEJĘCIE WŁASNOŚCI MUZEUM  
PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI 

W Sprawozdaniu z 1945 roku mowa jest o programie Muzeum, który „obejmuje 
kolekcjonowanie zabytków kultury ludowej wszystkich narodów cywilizowa-
nych oraz prymitywnych. W tej chwili zbiory rozpadają się zasadniczo na dwa 
działy: a) europejski, b) egzotyczny” (Arch. Zakł. MEK. 021: 1). W tym czasie 
również rozpoczęto rekonstrukcję istniejących jeszcze przed wojną pracowni 
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Muzeum: konserwatorskiej, rysunkowej, fotograficznej i stolarskiej, których 
wyposażenie zostało rozgrabione podczas wojny. Ponieważ Muzeum początko-
wo nie posiadało budynku, kolekcje były zgromadzone w przypadkowych loka-
lach – zostały wszakże wówczas dokonane pierwsze przeglądy i zabiegi kon-
serwatorskie. Próba powrotu Muzeum na Wawel nie powiodła się, zaś zbiory 
przez parę lat przechowywane były w pomieszczeniach tymczasowych (Pietra-
szek 1993: 86). W 1948 roku Muzeum Etnograficzne otrzymało do dyspozycji 
budynek Ratusza na Placu Wolnica, gdzie przeniesiono wszystkie zachowane 
zbiory oraz pracownie.  

Pomimo trudności lokalowych i organizacyjnych w pierwszym powojennym 
okresie, już pod koniec 1945 roku, Muzeum przystąpiło do pracy naukowej 
i prowadzenia badań terenowych. Jak pisze ówczesny ich uczestnik i pracownik 
Muzeum, Zdzisław Szewczyk, „program przewidywał wyznaczenie aktualnego 
zasięgu etnograficznego grupy krakowskiej oraz ustalenie oddziaływań kultu-
rowych na pograniczach” (Szewczyk 1966: 213). Praca Muzeum skoncentrowa-
na była na remoncie pozyskanego gmachu i urządzaniu tam stałej ekspozycji, 
która ostatecznie została otwarta w 1951 roku (Pietraszek 1993: 87). Właśnie 
powstającym wystawom podporządkowana była w pierwszych latach powojen-
nych polityka gromadzenia zbiorów. Jacher-Tyszkowa podkreśla: „uwzględnia-
no nie tylko zabytki tradycyjnej kultury, ale i współczesną twórczość artystycz-
ną wsi. Zasięgi terytorialne gromadzonych zbiorów wiązały się głównie z tery-
torium Polski w jej obecnych granicach, natomiast zbiory z terenów słowiań-
skich oraz pozaeuropejskich były pozyskiwane wyjątkowo” (Jacher-Tyszkowa 
1967: 241).  

Zakres gromadzenia zbiorów przytoczony powyżej jest zasadniczo reprezen-
tatywny dla określenia celów i zadań, czyli składowych misji Muzeum w całym 
okresie powojennym. W pierwszym statucie, który został nadany w 1968 roku, 
zakres gromadzenia zbiorów obejmował polską kulturę ludową, etnografię Sło-
wian innych krajów Europy oraz etnografię ludów pozaeuropejskich (Statut 
1968, § 9, pkt. a–c). Niejakie wątpliwości budziło zachowanie ogólnopolskiego 
charakteru krakowskiego Muzeum. Większość eksponatów pochodziła z dawnej 
Galicji, badania prowadzone były również przede wszystkim w regionie połu-
dniowym. Jednak w liście do Ministerstwa Kultury i Sztuki, który uzasadniał 
potrzebę przyznania krakowskiemu Muzeum prawa działalności na terenie całej 
Polski, Dyrekcja Muzeum podkreśla, że „badania te i gromadzenie nowych zbio-
rów swój właściwy sens i skalę znajdują jednak dopiero w kontekście ogólnonarodowej 
perspektywy naukowej” (Arch. Zakł. MEK. 020: 139). Kolejna wersja Statutu, z 
1969 roku, przewidywała więc, że: „Muzeum prowadzi badania i gromadzi 
zbiory etnograficzne z terenu południowej Polski, a dla celów porównawczych z 
terenu całego kraju” (Statut 1969, § 2, pkt. 2). Ten sam Statut przewidywał moż-
liwość gromadzenia zbiorów kultury ludowej z terenów całej Europy, bez po-
przedniego ograniczania zainteresowań Muzeum wyłącznie do zagadnień Sło-
wian (Statut 1969, § 7, pkt. 1b). Kolejne Statuty z lat następnych zasadniczo 
utrzymały ten zakres zainteresowań Muzeum, dodając „twórczość nieprofesjo-
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nalną” w wersji z 1986 roku (Statut 1986, § 5, pkt. 2d); sformułowanie to zosta-
ło usunięte ze Statutu kilka lat później (Statut 1992). Ostatnia, najnowsza wersja 
Statutu, jak klamrą spina dziewięćdziesięcioletnią działalność Muzeum. W roz-
dziale Cele i zadania Muzeum stwierdza się bowiem: „Muzeum kontynuuje i 
twórczo rozwija idee sformułowane przez grono wybitnych humanistów – 
członków Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie, które stanowiły 
podstawę utworzenia Muzeum w 1911 r.” (Statut 2000, § 5, pkt. 1). Należy więc 
przyjąć, że obecne Muzeum, podobnie jak dziewięćdziesiąt lat temu, upatruje 
swą misję w „ratowaniu szybko ginącej tradycyjnej kultury ludowej” przed 
owymi wpływami kosmopolityzmu i chronić pragnie kulturę wsi, by nie uległa 
owemu „nieubłaganemu zalewowi przez najniższe stopnie kultury europejsko-
amerykańskiej” (MEK 1911: 6). Być może w dobie wchodzenia Polski do struk-
tur europejskich oraz coraz bardziej burzliwego rozwoju nośników informacji, 
postulat ten zyskuje na aktualności nie tylko w stosunku do kultury ludowej, ale 
w stosunku do całej kultury polskiej. 

W powojennym okresie działalności Muzeum bardzo rozbudowało swoją 
strukturę organizacyjną – powstały nowe działy merytoryczne i pracownie, 
zwiększyła się wielokrotnie ilość zatrudnionych pracowników. Już w 1948 roku 
postanowiono o utworzeniu nowego działu zajmującego się historią wsi (Arch. 
Zakł. MEK. 021: 2), zaś Sprawozdanie z 1950 roku odnotowuje również działy: 
„Ubiorów” oraz „Budownictwa w rozwoju historycznym” (Arch. Zakł. MEK. 
021: 4). Rozrastające się zbiory i ich różnorodność, a także zainteresowania 
pracowników narzucały zarządzającym Muzeum tworzenie odpowiednich dzia-
łów merytorycznych. W następnych latach pojawiają się więc, działy: „Sztuki 
ludowej i rzemiosła historycznego”, „Kultury materialnej”, „Kultury Słowian” 
(Arch. Zakł. MEK. 020: 3), a od października 1961 roku formalnie zaistniał dział 
„Etnografii ludów pozaeuropejskich” (Arch. Zakł. MEK. 020: 8); kronika za rok 
1973 odnotowuje dział „Obrzędów” oraz „Gabinet Grafiki” (Łopuszański 1976: 
319). 

Ilość i nazwy działów merytorycznych zmieniały się w ciągu upływu lat wie-
lokrotnie. Obecnie – według Statutu z 2000 roku – w Muzeum istnieje sześć 
działów zajmujących się bezpośrednio opieką nad muzealiami. Są to działy: 
„Kultury materialnej”, „Strojów i tkanin”, „Kultury społecznej wsi”, „Sztuki”, 
„Kultur ludowych Europy” oraz „Kultur ludowych pozaeuropejskich” (Statut 
2000, § 8). Należy także zwrócić uwagę na istnienie jeszcze jednego działu, 
który chociaż formalnie zaliczany do jednostek pomocniczych, sprawuje opiekę 
nad bardzo istotną częścią kolekcji muzealnej – chodzi o „Dział Dokumentacji 
Kultury Ludowej i Historii Muzeum”. Tam właśnie zebrano bezcenne zbiory 
rękopisów, rysunków i fotografii, gromadzone od samego początku istnienia 
Muzeum i pełniące niejednokrotnie funkcję uzupełnienia kolekcji muzealiów; 
zapisy tam zgromadzone są często jedynymi świadectwami przemijającego 
czasu. Według regulaminu organizacyjnego Muzeum, tzw. działy merytoryczne, 
czyli sprawujące opiekę nad zbiorami, podlegają bezpośrednio dyrektorowi 
Muzeum, natomiast wspomniany powyżej Dział Dokumentacji podlega zastępcy 
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dyrektora. Może to niekiedy utrudniać komunikowanie pomiędzy działami oraz 
korzystanie z zasobów Działu Dokumentacji, który podlegając zastępcy dyrek-
tora, wraz z takimi jednostkami, jak biblioteka, pracownia konserwacji i pra-
cownia fotograficzna, traktowany być może jako usługowy wobec działów me-
rytorycznych. Zasoby tego Działu przemawiają za traktowaniem go jednak jako 
działu działalności podstawowej i wynikającej z tego ochrony (por. Łopuszański 
1968). Powyższe uwagi nie dotyczą archiwum zakładowego, które przechowuje 
dokumenty dotyczące bieżącej działalności Muzeum i pracowników.  

Trudności w bieżącym funkcjonowaniu miewa niekiedy również Dział 
Oświatowy, Wystaw i Wydawnictw, do którego zadań należy też „koordynacja 
całokształtu spraw związanych z organizacją wystawy stałej i czasowych oraz 
czuwanie nad ich bezpieczeństwem” (Regulamin 2001: D-X-8/2). Dział ten 
podlega bezpośrednio dyrektorowi Muzeum, natomiast pracownicy pomocniczy, 
niewątpliwie wykonujący ważne zadania przy organizacji wystaw i sprawowa-
niu nad nimi opieki (stanowiska do spraw obsługi wystaw, dozoru budynków 
czy sprzątający), podlegają kierownikowi Działu Administracji, Dozoru i Ob-
sługi, którego bezpośrednim przełożonym jest zastępca dyrektora do spraw ad-
ministracyjnych. Kierownik Działu Oświatowego, Wystaw i Wydawnictw ma 
więc kilka szczebli zarządzania do pokonania, zanim uda mu się zorganizować 
na przykład prace porządkowe poza codzienną rutyną, chociażby w trakcie mon-
tażu wystawy czasowej. W stosunkowo niewielkim, kilkudziesięcioosobowym, 
zespole pracowniczym istnieje wiele więzi nieformalnych, które ułatwiają kon-
takty i sprawne funkcjonowanie organizacji. Jest to możliwe jednak tylko dopó-
ty, dopóki nie ma konfliktu interesów, który pojawiać się może chociażby przy 
okazji równoczesnego montażu dwóch wystaw. Sytuacja taka, by ją zneutrali-
zować, wymagałaby ustalonych procedur i sposobów postępowania.  

Przykłady konfliktu interesów i trudności w komunikowaniu pomiędzy po-
szczególnymi działami można mnożyć. Skomplikowana droga służbowa, wio-
dąca od działów merytorycznych do Działu Konserwacji czy innych pracowni 
pomocniczych, może niekiedy utrudniać i opóźniać pracę. Dodatkowe kompli-
kacje mogą się pojawiać w momencie, kiedy szeregowy pracownik, niebędący 
kierownikiem żadnego działu, pracuje nad samodzielnym przedsięwzięciem. 
Taka sytuacja może wystąpić wtedy, kiedy jest on komisarzem wystawy, zaś 
jego bezpośredni kierownik nie angażuje się w pracę nad tym projektem. Znacz-
nie wydłuża to drogę służbową i zwiększa ilość szczebli do pokonania. Wydaje 
się, że spłaszczenie tej struktury mogłoby być z pożytkiem dla pracy Muzeum 
i rozwoju Jego pracowników. W czwartym rozdziale zostały podkreślone pewne 
negatywne konsekwencje stosowania struktury biurokratycznej i dużej specjali-
zacji w muzeach etnograficznych. Wydaje się, że uwagi te pozostają w mocy 
w odniesieniu do Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 

Struktura Muzeum Etnograficznego zawiera, poza działami podstawowymi 
i pomocniczymi, również pewne ciała kolegialne, które pełnią funkcje doradcze 
i opiniotwórcze. Są to: Rada Muzealna, Komisja Zakupu Muzealiów, Kolegium 
Muzealne oraz Zespół Redakcyjny Muzeum.  
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Rada Muzealna powołana została w 1987 roku, a jej przewodniczącym został 
nestor polskiej etnografii prof. Roman Reinfuss (K.W., E.P. 1991: 161). Jej 
działalność była jednak krótkotrwała, bowiem w 1991 roku nie odbyło się ani 
jedno zebranie Rady, a przewodniczący złożył rezygnację. Według Marii Za-
chorowskiej, w ciągu następnych lat „nie powołano nowego składu Rady, gdyż 
w nowym Statucie Muzeum ciało to zostało określone jako nieobowiązujące” 
(Zachorowska 1996: 126). Sytuacja ta zmieniła się wraz ze zmianą Ustawy 
o muzeach w 1997 roku, której artykuł 11 określa obowiązujący tryb powoły-
wania i pracy Rady, ilość członków i sposób ich powoływania oraz zadania, 
wśród których najważniejsze jest sprawowanie nadzoru „nad wypełnianiem 
przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa nad realizacją 
celów” (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24: art. 11, pkt. 2.1). Radzie Muzeum Etnogra-
ficznego, powołanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego pismem 
z dnia 24 września 1999 roku, przewodniczy prof. dr hab. Stefan Dousa, nato-
miast wśród pozostałych członków są dwaj profesorowie UJ, politycy, przedsię-
biorcy i pracownicy muzeów. Wobec funkcji nadzoru i kontroli, które sprawo-
wać ma Rada Muzeum, nieco dziwne wydaje się, że jednym z jej członków jest 
zastępca dyrektora Muzeum. Nie jest to wprawdzie sprzeczne z Ustawą, która 
określa jedynie, kto wskazuje kandydatów na członków Rady oraz zapewnia 
uczestnictwo dyrektora muzeum w posiedzeniach Rady. Według Ustawy, Rada 
„ocenia, co najmniej raz do roku, działalność muzeum oraz zatwierdza przedło-
żony przez dyrektora roczny plan działalności, wraz z planem finansowym, 
a także sprawozdanie roczne z działalności muzeum” (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24: 
art. 11, pkt. 2.2). Sytuację, kiedy oceniającym członkiem Rady jest podwładny 
dyrektora, można uznać jako co najmniej dwuznaczną.  

Komisja Zakupów Muzealiów została powołana w 1959 roku, zgodnie z za-
rządzeniem Ministerstwa Kultury i Sztuki (Arch. Zakł. MEK. 012: 8). Jej powo-
łanie podyktowane było chęcią usprawnienia organizacji zakupów muzealnych 
oraz przyjmowania darów, które w historii Muzeum stanowiły poważny procent 
ilości zbiorów (Jacher-Tyszkowa 1967: 245). W istniejącym Regulaminie Orga-
nizacyjnym Muzeum jej zadanie jest określone jako „opiniowanie 
i rozpatrywanie ofert, dokonywanie wyceny i podejmowanie uchwał w przed-
miocie pozyskiwania muzealiów” (Regulamin 2001: D-VIII-3). Muzeum nie 
posiada założeń programowych polityki zakupów, oferty są przypadkowe i – jak 
podkreśla Maria Zachorowska w odniesieniu do lat dziewięćdziesiątych – 
„znacznie zmniejszyła się liczba kupowanych okazów od oferentów indywidu-
alnych i z własnych badań terenowych. Ten gwałtowny spadek spowodowany 
był chronicznym brakiem pieniędzy, zmieniającymi się warunkami finansowymi 
państwa, inflacją, a także zlikwidowaniem w 1992 roku Centralnego Funduszu 
Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki” (Zachorowska 1996: 129).  

Kolegium Muzealne działa na podstawie § 14 Statutu Muzeum „jako organ 
doradczy i opiniodawczy dyrektora” (Statut 2000, § 14, pkt. 1). Posiedzenia 
Kolegium odbywają się raz w miesiącu, zaś ich celem jest „określenie głównych 
przedsięwzięć merytorycznych Muzeum oraz podział środków przeznaczonych 
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na realizację poszczególnych zadań” (Statut 2000, § 14, pkt. 3); opinie są „po-
dejmowane większością głosów w głosowaniu jawnym” (pkt. 6). Znaczenie tego 
typu ciała doradczego trudno przecenić, jednak odpowiedź na pytanie, czy rze-
czywiście spełnia ono swoje funkcje w omawianym Muzeum, znana jest zapew-
ne jedynie jego dyrekcji.  

Istnienie i praca Zespołu Redakcyjnego Muzeum związana jest z działalno-
ścią wydawniczą, która korzeniami sięga okresu przedwojennego. W okresie 
międzywojennym działalność ta była znacznie rozbudowana. Z jednej strony, 
ukazywały się corocznie, do 1930 roku, sprawozdania z działalności Muzeum. 
Z drugiej zaś, jak już to zostało stwierdzone, w latach dwudziestych rozpoczęto 
wydawanie publikacji popularnonaukowych, mających na celu propagowanie 
etnografii i zbiorów Muzeum. Okres tuż po II wojnie światowej zdominowany 
został przez problemy lokalowe i urządzanie ekspozycji, Muzeum zawiesiło 
więc czasowo działalność wydawniczą. Wznowiona ona została w 1966 roku, 
ukazaniem się pierwszego tomu „Rocznika Muzeum Etnograficznego”, wydaw-
nictwa o charakterze ciągłym, który – jak deklarował Komitet Redakcyjny – 
miał publikować „artykuły, informacje, sprawozdania ilustrujące stan prac, zbio-
ry, archiwalia oraz zamierzenia i osiągnięcia Muzeum” (Rocznik 1966: 5). We-
dle zamierzeń, „Rocznik” miał stać się również trybuną dla etnografów środo-
wiska krakowskiego, także spoza Muzeum. Od 1966 roku wydanych zostało 
czternaście tomów „Rocznika”. Na uwagę zasługują zamieszczane w nich Kro-
niki działalności Muzeum, obecnie obejmujące okres do 1995 roku. Kolejne 
edycje Kronik obejmują okresy kilku-, a nawet kilkunastoletnie, z tego zapewne 
powodu charakteryzują się pewną skrótowością i szablonowością, brak im du-
cha przedwojennych sprawozdań, pisanych corocznie przez Seweryna Udzielę. 
Zachowany został cenny zwyczaj dość dokładnego informowania czytelnika 
o nowych nabytkach w kolekcji muzealnej, archiwum i bibliotece (por. np. Za-
chorowska 1996: 128–134). Kroniki drukowane w „Rocznikach” są również 
źródłem informacji o działalności wystawienniczej Muzeum, prowadzonej za-
równo we własnych budynkach, jak i poza Muzeum. Oprócz „Rocznika” Mu-
zeum wydaje katalogi wystaw, opracowania i foldery.  

Od samego początku działalności w Muzeum realizowane były funkcje edu-
kacyjne. Już w 1932 roku nauczycielki gimnazjalne odwiedzające wystawy 
Muzeum Etnograficznego twierdziły: „Muzeum jest kopalnią, z której czerpać 
można w różnych kierunkach przy nauce szkolnej” (Arch. MEK. I/3094/RKP). 
W kolejnych sprawozdaniach z okresu przedwojennego odnaleźć można infor-
macje dotyczące ilości grup młodzieży szkolnej odwiedzającej Muzeum. Sewe-
rynowi Udzieli, jako nauczycielowi i inspektorowi szkolnemu, bliskie były cele 
oświatowe Muzeum, chociaż w tamtych czasach nie był w teorii muzealnictwa 
kładziony tak silny nacisk na te zadania muzeów. Po wojnie zaś, wkrótce po 
otwarciu stałej ekspozycji w Ratuszu, we wrześniu 1952 roku, utworzony został 
„Dział Naukowo-Oświatowy” (Łopuszański 1966: 203). Podobnie jak przed 
wojną, utrzymywano kontakty ze szkołami – Muzeum gościło w swoich pro-
gach wycieczki szkolne, prowadziło także akcję odczytową bezpośrednio 
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w szkołach. W ramach upowszechniania etnografii Muzeum współpracowało 
z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, Krakowskim Domem Kultury czy Pol-
skim Towarzystwem Ludoznawczym; w świetlicach hoteli robotniczych prowa-
dzona była akcja odczytowa na terenie Nowej Huty (Łopuszański 1966: 203–205). 
W Kronikach publikowanych w kolejnych „Rocznikach” odnotowano wiele 
bardzo różnorodnych działań o charakterze upowszechnieniowym, które podej-
mowane były przez pracowników Muzeum w całym okresie powojennym. Na-
leży przyznać, że przez cały ten okres Muzeum poszukiwało wciąż nowych 
form pracy z publicznością, sięgając po rozmaite środki, aby zaspokajać różne 
potrzeby poszczególnych grup. Ostatnia z wydanych Kronik, dotycząca pięcio-
lecia 1990–1995, odnotowuje, że Muzeum „prowadzi bogatą działalność eduka-
cyjną, polegającą na przygotowywaniu wystaw czasowych obok wystawy stałej, 
organizowaniu zwiedzania, lekcji muzealnych, spotkań, odczytów, pokazów 
filmowych, konkursów, prowadzenia Klubu Hafciarskiego oraz współpracy 
z różnymi instytucjami, towarzystwami naukowymi i popularyzatorskimi” (Za-
chorowska 1996: 141). Niestety, frekwencja podana została zbiorczo za cały, 
pięcioletni okres, natomiast badania publiczności nie są prowadzone.  

W okresie powojennym powrócono również do, sięgającej lat dwudziestych, 
idei stworzenia pod egidą Muzeum – Parku Etnograficznego. Jak piszą Autorzy 
sprawozdania z działalności Muzeum w latach 1977–1989, „myśl o budowie 
w Nowej Hucie skansenu, który by objął kuźnie i inne warsztaty rzemiosła 
i przemysłu ludowego, została podjęta jeszcze w 1973 roku, a w 1976 roku za-
padła decyzja o jego budowie” (K.W., E.P. 1991: 166–167). Początkowo Mu-
zeum miało jedynie udzielać pomocy merytorycznej przy budowie skansenu, 
głównym zaś organizatorem budowy był Społeczny Komitet. W 1988 roku, na 
propozycję Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta, Muzeum Etnograficzne 
przejęło skansen w budowie, władze lokalne zaś obiecały przeznaczyć specjalne 
środki na realizację projektu. W następnych latach prace nad utworzeniem skan-
senu niewiele postępowały; w efekcie Muzeum zrezygnowało z jego utworzenia 
– „w styczniu 1992 r. Muzeum przekazało sprawę Urzędowi Wojewódzkiemu. 
Stan zawieszenia wszelkich prac nad skansenem trwał do końca 1995 r.” (Za-
chorowska 1996: 123). Ostatecznie prace przerwano, a idea budowy skansenu 
w Krakowie po raz kolejny upadła.  

Niemal tradycją w historii Muzeum jest borykanie się z trudnościami loka-
lowymi. W ciągu półwiecza powojennego funkcjonowania Muzeum wielokrot-
nie starało się o nowe lokale; przez kilka lat wynajmowano nawet część kamie-
nicy przy ulicy Sarego, gdzie pomieszczenie miał znaleźć Centralny Magazyn 
Zbiorów i pracownie. Jednak w końcu lat dziewięćdziesiątych odstąpiono od 
wynajmu i obecnie Muzeum mieści się w dwóch budynkach. Od 1948 roku 
Muzeum zajmuje gmach Ratusza kazimierskiego, w którym mieszczą się pra-
cownie, magazyny i ekspozycje. Poza nim Muzeum dysponuje mniejszym bu-
dynkiem, wraz z oficyną, przy ulicy Krakowskiej, w odległości kilkudziesięciu 
metrów od Ratusza. Znajdują się tam pomieszczenia dyrekcji, administracji, 
pracownie, biblioteka oraz sale wystaw czasowych. W oficynie wyremontowano 
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i urządzono pokoje gościnne oraz pracownię stolarską. Część budynku przy 
ulicy Krakowskiej jest wynajmowana – przez wiele lat zajmowała ją kawiarnia, 
obecnie ma tam swój oddział jeden z banków. Budynki, jak podkreśla Maria 
Zachorowska, posiadają odpowiednie systemy alarmowe oraz dozór osobowy 
(Zachorowska 1996: 134).  

Od końca II wojny światowej Muzeum więcej niż podwoiło stan posiadania 
muzealiów. Tymczasem zajmowana powierzchnia nie zwiększyła się, a nawet – 
przez rezygnację z wynajmowania budynku przy ul. Sarego, uległa zmniejsze-
niu. Zapewne z tego powodu w ciągu ostatnich kilku lat zamknięto część ekspo-
zycji poświęconej sztuce ludowej, sale zaś przeznaczono na magazyny. Stan 
zbiorów zmagazynowanych w pomieszczeniach Ratusza przy placu Wolnica 
oraz warunki, w jakich przechowywane są eksponaty, nie są tematem drukowa-
nych w „Rocznikach” Kronik, należy jednak przypuszczać, że wobec sukcesyw-
nego przyrostu kolekcji, o czym z kolei donoszą Kroniki, dodatkowe po-
wierzchnie magazynowe byłyby dla Muzeum niezbędne.  

Również zbiory pozaeuropejskie nie doczekały się w powojennej historii 
Muzeum stałej ekspozycji. Muzeum posiada niemal 8 tysięcy eksponatów egzo-
tycznych, co stanowi około 10% całości zbiorów. Maria Zachorowska podkre-
śla, że „w znacznie skromniejszych warunkach lokalowych, przed II wojną 
światową, zajmując kilka sal w budynku na Wzgórzu Wawelskim, MEK ekspo-
nowało zbiory pozaeuropejskie w ramach ówczesnej wystawy stałej. Tę niewąt-
pliwą lukę staramy się wypełniać, organizując wystawy czasowe (...)” (Zacho-
rowska 1998: 24–25). Według Kroniki z lat 1990–1995, na ponad trzydzieści 
wystaw określonych jako „wystawy własne w budynku Muzeum”, cztery doty-
czyły tematyki pozaeuropejskiej; w tym czasie również przygotowano ze zbio-
rów Muzeum osiem wystaw o tematyce egzotycznej, które prezentowane były w 
różnych ośrodkach na terenie całego kraju (Zachorowska 1996: 142–148). Stwo-
rzenie w Krakowie stałej ekspozycji egzotycznej jest szansą dla Muzeum, szko-
da, że szansą niewykorzystaną.  

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, od 1999 roku 
podlegające władzom samorządowym województwa małopolskiego, jest pla-
cówką posiadającą bogatą i barwną historię, duże i interesujące zbiory oraz jest 
dobrze zakorzenione w krajobrazie kulturalnym Krakowa. Z pewnością to moc-
ne strony tego Muzeum, podobnie jak silny zespół pracowniczy osób z wyższym 
wykształceniem uniwersyteckim (por. Zachorowska 1996: 124–126). Jednakże 
brak sformułowanej misji, brak polityki w budowaniu kolekcji i planów strate-
gicznych rozwoju Muzeum oraz anachroniczna struktura organizacyjna sprawia-
ją, że mocne strony nie są w pełni wykorzystywane. Być może dlatego dyrektor 
tego Muzeum, Maria Zachorowska, w referacie wygłoszonym we Lwowie, 
stwierdza: „Jak rysuje się przyszłość Muzeum, pytanie trudne, odpowiedź taka 
sama. Tę najbliższą nie trudno zaplanować, natomiast co przyniosą lata następ-
ne, niełatwo określić w tak kształtującym się ciągle ustroju” (Zachorowska 
1995). Obawa, która przebija w powyższych słowach Dyrektor Muzeum wydaje 
się naturalna w burzliwym otoczeniu, charakterystycznym dla naszych czasów. 
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Jednak omówione w tej pracy elementy teorii zarządzania, takie jak misja i wy-
nikające z niej odpowiednio skonstruowane struktura i strategia, są orężem od-
powiednim do walki z niepewnością i słabościami, jak również mogą być po-
mocne w zwalczaniu zewnętrznych przeciwności, by ciągle realizowane 
i aktualne było hasło umieszczone przez Izabelę Czartoryską w Puławach, 
a powtarzane później wielekroć i będące mottem wielu pokoleń polskich muze-
alników, także przez członków Towarzystwa Muzeum Etnograficznego: PRZE-
SZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI. 

 

do 20 tys. 2       

 



ZAKOŃCZENIE 

Muzealnictwo etnograficzne w Polsce zasługuje na uwagę. Wynika to choćby 
z prostej statystyki – opiekę nad zbiorami zawierającymi eksponaty polskiej lub 
obcej kultury ludowej deklaruje około dwustu z ponad sześciuset muzeów róż-
nego typu (por. Sołtysiak, Wierzbicka 1997). Bliżej nieznana jest liczba izb 
regionalnych, szkolnych izb pamięci i innych tego typu placówek, niemających 
często osobowości prawnej, a posiadających czasem bardzo ciekawe zbiory. 
Badania dotyczące gromadzenia danych dotyczących regionu Małopolski roz-
poczęło ostatnio – pod egidą Marszałka Małopolskiego – Muzeum Etnograficz-
ne im. Seweryna Udzieli w Krakowie; na wyniki trzeba jeszcze poczekać. 
„Roczniki Statystyczne” wykazują ilość Muzeów oraz ilość eksponatów etno-
graficznych – w 1996 roku na 13 687 tys. eksponatów w Polsce, 812 tys. stano-
wiły obiekty określone przez Rocznik jako „etnograficzne”; jest więc o czym 
mówić. 

Tymczasem nie mówi się wiele – o muzealnictwie w ogóle, a o etnograficz-
nym tym bardziej. W raporcie dotyczącym kultury polskiej w okresie 1989–1997, 
Teresa Kostyrko zakłada, że: „w opracowaniu niniejszym ograniczymy się za-
tem do wskazania na te zjawiska, które mieć mogą istotny wpływ na przebieg 
aktualnie podejmowanych przedsięwzięć reformatorskich i perspektywicznych 
procesów przemian” (Kostyrko 1997: 3). Fakt, że w ponad siedmiuset stronico-
wej księdze nie znalazło się odrębne miejsce dla muzeów, jest, być może, wyra-
zem przeświadczenia autorów, iż muzea nie mogą mieć wpływu na procesy 
przemian. Nic bardziej mylnego – w całej historii muzealnictwa polskiego, po-
cząwszy od 1801 roku, od Świątyni Sybilli w Puławach Izabelli Czartoryskiej, 
odnaleźć można dowody na to, że kolekcje budowano w określonych celach. 
Gromadzono rozmaite materialne świadectwa kultury polskiej, poszukiwano 
europejskich korzeni tej kultury po to, by zachować i przekazać potomności 
przekonanie o jej wartościach oraz by służyły one za pożywkę do budowy suwe-
rennej kultury. Nie do przecenienia w procesach przemian jest także działalność 
edukacyjna muzeów – upowszechnianie najwyższych wartości humanistycznych 
na podstawie własnych zbiorów; są to szanse niedostrzeżone przez twórców 
Raportu.  
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Podobnych wypowiedzi – lub raczej wielce znaczącego ich braku – na temat 
muzeów jest niestety wiele. Kwintesencją raczej lekceważącego stosunku do 
tych instytucji kultury, który w Polsce da się zaobserwować, jest definicja za-
mieszczona w Słowniku argotyzmów, wydanym w 1995 roku przez Stanisława 
Kanię, według którego w gwarze warszawskiej słowo muzeum ma znaczenie 
pogardliwe i opisuje „starą i pretensjonalną kobietę” (Kania 1995: 78). Tymcza-
sem pojęcie muzeum wcale nie musi konotować pejoratywnych znaczeń. Może 
przywoływać cechy tętniącej życiem instytucji, często wprawdzie korzystającej 
z przedmiotów, które przestały pełnić swoje podstawowe funkcje użytkowe, 
jednakże instytucji odkrywającej nowe sensy i wskazującej drogi życiowych 
wyborów. Warunkiem jednak, by tak się stało, musi być – poza finansowaniem 
na odpowiednim poziomie – także i zarządzanie wedle nowoczesnych, twór-
czych reguł; zarządzanie, które jasno określi reguły postępowania, wytyczy cele 
organizacji oraz sposoby ich osiągania. Niniejsza praca jest próbą wskazania, 
jak niektóre reguły zarządzania można zastosować w muzealnictwie, i jest wy-
nikiem przekonania, że dla ogólnego pożytku stosować je warto.  

Praca została napisana z myślą o tej części działalności muzeów, która od-
bywa się, zanim publiczność przestąpi progi wystawy. Osobne rozdziały należa-
łoby poświęcić innym zagadnieniom, takim jak zarządzanie projektami, do któ-
rych zalicza się na przykład przygotowywanie wystaw, konkursów lub festiwali, 
ale także marketingowi, Public Relations lub badaniu społecznego oddziaływa-
nia instytucji muzealnych. Niniejsza praca poświęcona wszak została jedynie 
zagadnieniom i pojęciom najbardziej podstawowym, tym, które mają bezpo-
średni wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania muzeum. Niewidoczne 
przeważnie szerszej publiczności, stanowią one jednak fundament i podbudowę 
całej działalności muzeum i mogą stać się przynajmniej częściowym gwarantem 
odniesienia sukcesu na rynku.  

Tadeusz Kantor napisał kiedyś w odniesieniu do teatru, że jego progów nie 
można przekroczyć bezkarnie. Ową „bezkarność” rozumieć można zapewne 
jako brak obojętności oraz świadomość pewnego bagażu intelektualnego czy 
emocjonalnego, który wynosi się w konsekwencji uczestnictwa w spektaklu 
teatralnym. W takim rozumieniu chciałoby się życzyć polskim muzeom, szcze-
gólnie muzeom etnograficznym, by uczestnictwo w ich działalności pozostawia-
ło trwałe ślady i by także progów muzeów nie przekraczało się bezkarnie. Jeżeli 
powyższa praca choćby w minimalnym stopniu wskazała sposoby osiąg-nięcia 
tego celu – jej założenie zostało spełnione. 

 

do 20 tys. 2       
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