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MUZEUM 
W SIECI ZNACZEŃ
Stanisław Waltoś

K a t a r z y n a  B a r a ń s k a, Muzeum w sieci znaczeń. 
Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Wydawnictwo A  yka, Kraków 2013, ss. 221

Ostatnie lata pozostawały pod znakiem wysypu książek 
poświęconych muzealnictwu. Wystarczy tu tylko przywo-
łać nazwiska autorów najbardziej znaczących monografi i: 

Mirosław Borusiewicz, Dorota Folga-Januszewska, Gerald 
Ma  , Marek Pabich, Krzysztof Pomian, Katarzyna Zalasiń-
ska, Kamil Zeidler. Teraz do nich dołączyła monografi a dr 
Katarzyny Barańskiej, adiunkt w Instytucie Kultury UJ, opie-
kunki zbiorów etnografi cznych Zamku w Niedzicy, przez 
wiele lat związanej z Muzeum Etnografi cznym w Krakowie, 
członkini władz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
oraz Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, 
autorki bardzo interesującej książki poświęconej koncepcji 
muzeum etnografi cznego 1 i wielu innych ciekawych opra-
cowań z zakresu etnografi i, antropologii i muzealnictwa. 

Mo  em monografi i Muzeum w sieci znaczeń. Zarzą-
dzanie z perspektywy nauk humanistycznych jest paremia 
tempus fugit, aeternitas manet. Wyraża ona przekonanie 
Autorki, że muzeum jest miejscem, w którym zachowuje 
się i zarządza wspólnotowym wymiarem pamięci zbiorowej 
(s. 11), a czas w muzeach, to czas niejako zatrzymany, 
wieczne „teraz”, szczelina między przeszłością a przyszłoś-
cią (s. 10). Muzeum to jeszcze coś więcej, to miejsce relacji 
międzyludzkich, których dominantą są wspólne wartości. 

To prowadzi do konstatacji, że muzeum jako organiza-
cja i forma działalności posiada wieloraki sens wynikający 
z różnorodności tych wartości. Poszukiwanie tych znaczeń 
i wyjaśnianie ich wzajemnych związków jest właśnie głów-
nym przedmiotem rozważań Autorki.

Drugą zaś część tytułu monografi i tłumaczy Autorka 
stwierdzeniem, że zarządzanie, w humanistycznym wymia-
rze, jest zarządzaniem przez i dla wartości oraz budowa-
niem wspólnot w oparciu o nie, tworzenie więzi niekiedy 
ponad podziałami wynikającymi z konkurencji (s. 49). 

Książka dzieli się na osiem rozdziałów, z których pierw-
szy – „Zarządzanie i humanistyka. Mariaż możliwy” – pełni 
funkcję rozszerzonego wprowadzenia w, już sygnalizowaną, 
koncepcję godzenia zasad zarządzania z humanistycznym, 
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recenzje

niemerkantylnym stosunkiem do świata. Drugi poświęcony 
jest sporowi o defi nicję muzeum. Oczywiście nie może obyć 
się tu bez nawiązywania do defi nicji ICOM i przypominania 
niektórych propozycji jej zrewidowania. Nie można nie zgo-
dzić się z zapatrywaniem Autorki, że bez względu na różne 
funkcje muzeów, kolekcja muzealna stanowi fundamental-
ny warunek zachowania tożsamości jako instytucji społecz-
nej (s. 64). Stąd od razu przejście do rozważań na temat 
kolekcji muzealnej i jej ścisłych związków z misją muzeum – 
trzeci rozdział „Muzeum jako collec  o”. Ich leitmo  vem jest 
twierdzenie, że nie ma muzeum bez kolekcji, bez artefak-
tów, muzeum jest miejscem, które poprzez zachowane, au-
tentyczne obiekty opowiada jakąś historię (s. 85). Prosi się 
tu, aby dodać, że trafności tego stwierdzenia nie podważa 
postmodernistyczna tendencja rezerwowania w muzeum 
miejsca także dla symulakrów, ale tylko pod warunkiem, że 
są one uzupełnieniem kolekcji, na którą składają się realne 
obiekty, „dotykalne” elementy rzeczywistości. Wydaje się 
zresztą, że do podobnego wniosku doszła Autorka. 

Bardzo silny nacisk został położony na funkcję orygina-
łu w kolekcji muzealnej. W książce zaprezentowany zo-
stał pogląd, że widz ma prawo oczekiwać, iż wystawia się 
obiekty oryginalne. Znamienne jest tu zdanie: zasada, że 
muzeum jest miejscem, gdzie deponuje się kolekcje orygi-
nałów, powinna być obowiązująca i powinna prowadzić do 
stworzenia takiej polityki zarządzania zbiorami publiczny-
mi w Polsce, która czyniłaby te zbiory dobrem rzeczywiście 
publicznym (s. 86). Rygorystyczne przestrzeganie tej regu-
ły nie zawsze jest jednak możliwe. Jeżeli muzeum posia-
da absolutnie unikatowy obiekt, wyjątkowej wartości, to 
nie można uczynić zarzutu dyrekcji, że tylko przy wyjątko-
wych okazjach eksponuje oryginał, np. autentyczny ręko-
pis Pana Tadeusza w Ossolineum (kamienica „Pod Złotym 
Słońcem”) lub jedyny rysunek Wita Stwosza (projekt ołta-
rza bamberskiego w Muzeum UJ w Krakowie), zastępując 
go perfekcyjnie wykonaną kopią z informacją, że to jest 
kopia i że oryginał można zobaczyć w takich, a takich oko-
licznościach.

Godne zapamiętania są wywody na temat polityki zbie-
rania przyszłych muzealiów. Autorka przypomina w związ-
ku z tym, że bywa czasem, iż takie zbieranie nie ma nic 
wspólnego z misją konkretnego muzeum, co prowadzi do 
gromadzenia przedmiotów przypadkowych, wręcz niepo-
trzebnych. Arcytrafna jest uwaga, że prywatni właściciele 
zbiorów mają prawo do bezrefl eksyjnego zbieractwa, ale 
nie powinno to zdarzać się w muzeach publicznych, które 
są odpowiedzialne przed społeczeństwem za wydatkowa-
nie publicznych funduszy (s. 75). 

Kolekcje muzealne wywołują powstawanie kilku zjawisk 
z zakresu psychologii społecznej. Najbardziej charaktery-
stycznymi są: swoiste poczucie własności muzealników 
i traktowanie muzealiów niemalże jak własnych, co pociąga 
za sobą, wcale niesporadyczny, opór przed jakimkolwiek 
użyczaniem ich innym muzeom, lęk przed podejmowaniem 
jakichkolwiek prób deakcesji lub odmowy udostępniania 
muzealiów badaczom spoza muzeum. 

W rozdziale czwartym „Pro memoria. Muzeum miejscem 
pamięci” wiele miejsca zajęła kwes  a relacji muzeum do 
przyszłości, a szczególnie udziału we współtworzeniu kultu-
ry i historii społeczeństwa oraz państwa. Nie mogło wobec 
tego zabraknąć krytycznych uwag na temat przenoszenia 

tzw. polityki historycznej do muzeów i instrumentalnego 
traktowania przeszłości. 
Ładnie zostało postawione pytanie: Muzeum – templum, 

czy muzeum – forum? Odpowiedziała na nie Autorka w roz-
dziale piątym, w taki sposób zatytułowanym. Świątynna 
architektura starych, publicznych muzeów zawsze przypo-
minała, że są to świątynie sztuki. Bez względu na pogoń za 
frekwencją, rozumienie muzeum jako świątyni, w której do-
konuje się inicjacja kulturalna dająca jednostce przynależ-
ność do elit cywilizacji – pisze Autorka – jest aktualne i dziś, 
pomimo zmian form uczestnictwa w kulturze (s. 119). Nie 
mogła sobie Autorka odmówić przyjemności sarkastyczne-
go opisu niektórych rytuałów narzucanych zwiedzającym, 
np. zakazów fotografowania lub wnoszenia nawet bardzo 
małych plecaków, przy jednoczesnym zezwalaniu na wcho-
dzenie z wielkimi torbami [damskimi – SW]. Dylemat tkwią-
cy zaś w zadanym pytaniu został, jak się wydaje, rozstrzyg-
nięty raczej na rzecz muzeum jako forum dyskusji, sporów 
i wymiany poglądów, ale z poszanowaniem jego „świątyn-
ności” i prawa do wzbudzania w zwiedzającym uczucia wy-
jątkowości miejsca.

Kolejne znaczenie muzeum, to signum, znak w systemie 
kultury (mowa o tym w rozdziale szóstym). Punkt na mapie 
kultury, wyróżnik estetyczny, miejsce odbioru i tworzenia 
wartości kulturowych. Taka rola muzeum nie jest łatwa, 
zwłaszcza wtedy, gdy same muzea czasem uchylają się od 
jej odgrywania. Można odnieść wrażenie, że Autorka nie 
przychyla się zdecydowanie do żądań niektórych muzeal-
ników, aby prawnie zastrzec nazwę „muzeum”, choć trafnie 
przypomina, że niekiedy należałoby bronić idei muzeum 
przed samymi muzeami (s. 157). 

Ostatnie dwa rozdziały, last ones but not least ones, 
zawierają wywody na temat roli muzeum w społeczności 
(communitas) oraz prawideł i imponderabiliów zarządzania 
muzeum. Ten ostatni rozdział, pełen celnych spostrzeżeń, 
warto polecić każdemu dyrektorowi muzeum. Szczególnie 
to, co napisała Autorka o umiejętności sięgania do zbioro-
wej mądrości całego zespołu pracowników (np. s. 210-213). 

Książka jest bardzo solidnie udokumentowana, nie zo-
stała pominięta żadna pozycja z piśmiennictwa. Czyta się ją 
więcej niż dobrze. Szkoda tylko, że zabrakło w niej obcoję-
zycznego streszczenia.

Do pozazdroszczenia jest umiejętność precyzowania my-
śli i ich błyskotliwego formułowania. Warto więc przytoczyć 
kilka świetnych bon motów Autorki, wybranych spomiędzy 
wielu, np. Muzea, co może zabrzmieć dla wielu jak para-
doks, bodaj najbardziej ze wszystkich instytucji są nasta-
wione na przyszłość. Gdyby tak nie było, po cóż byłoby gro-
madzić niepotrzebne przedmioty? (s. 13). Każde muzeum 
»de facto« jest historyczne lub wkrótce po założeniu nim się 
staje, ponieważ stanowi rezerwuar materialnych artefak-
tów (s. 93). Zarządzanie pamięcią jest także równoznaczne 
z zarządzaniem niepamięcią. To co nie zostanie zachowane 
w kolekcji (czytaj w pamięci), prawdopodobnie zostanie za-
pomniane (s. 96).

Na koniec jedna uwaga. Czytając nową publikację po-
święconą tematyce, która już wielokrotnie była przedmio-
tem zainteresowania innych autorów, mamy prawo zapy-
tać, co jest w niej nowego. Na to pytanie odpowiedź jest 
prosta. Po raz pierwszy społeczny fenomen muzeum został 
postrzeżony przez pryzmat różnych znaczeń, jakie nadaje 
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się mu w kulturze, po to, aby zbadać, jak można do nich 
odnieść zasady zarządzania z perspektywy nauk humani-

stycznych, stosownie do których zysk może mieć wartość 
niematerialną. 

Słowa – klucze: recenzja, monografi a, kolekcja, świątynia, forum, miejsce pamięci, element społeczności.

 Przypisy

1  K. Barańska, Muzeum Etnografi czne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2004.

MUSEUM IN A WEB MEANINGS

Stanisław Waltoś

K a t a r z y n a  B a r a ń s k  a, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, publisher: 
Wydawnictwo A  yka, Kraków 2013, 221 pp.

The reviewed monograph discusses the fundamental 
meaning in which the museum is perceived, e.g. the mu-
seum as a collec  on, a temple or forum, a memorial site, 
or an element of a community. All the refl ec  ons were pur-
sued for the sake of an adapta  on of the rules of adminis-

tra  on to the museum but also from the viewpoint of the 
humani  es. The author of the review expressed a very high 
opinion about the book and presented its most important 
mo  fs. 

Keywords: review, monograph, collec  on, temple, forum, memorial site, element of a community.
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