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Abstract: The volume constitutes a summary of the First 
Congress of Polish Museologists (the Congress) which was 
held in Łódź on 23–25 April 2015. The Congress aimed at rai-
sing key issues for Polish museology, on one hand reflecting on 
its essence and functions, and on the other trying to indicate 
particular solutions in order to fix the museum system.

The publication includes conference papers, minutes 
of plenary sessions, as well as resolutions adopted during 
the Congress. The whole was complemented with an in-
dex of persons and numerous photographs. While trying 
to focus on some of the main subjects in the programme 
of the Congress (and thus, of the book), it is impossible 
to forget that the change in the law regarding museums 
should be preceded by a comprehensive discussion on the 
professional identity of museum professionals, and on the 

condition of the institutions where they work. We should 
therefore devise an actual museum habitus, not avoiding 
key questions such as who should be considered as a muse-
um professional and which unique features make an object 
become a museum exhibit. The need for discussion and to 
specify the terms we use was mentioned by many parti-
cipants in the meeting in Łódź, including outside experts. 
Museums are specific institutions whose sense of existen-
ce, as well as an important feature of their activity, is social 
service understood as the dissemination of knowledge. The 
decisions jointly taken during the Congress will facilitate 
our reform of our institutions’ internal organisation. They 
will also enable us to build ties with organisers of museum 
institutions aiming at maintaining such museums’ autono-
my, so they can fully achieve their mission.

Keywords: museology, museum professional, musealium, congress of museum professionals, social service, dissemi-
nation of knowledge.

Wczesną wiosną 2016 r. do rąk czytelników trafił długo wy-
czekiwany tom1, stanowiący podsumowanie I Kongresu 
Muzealników Polskich (d. Kongres), który odbył się w Łodzi 

w dniach 23–25 kwietnia 2015 roku. Tom ów, stanowią-
cy zapis wydarzeń (bo nie tylko tekstów) związanych 
z Kongresem, jest także świadectwem czasu i okoliczności, 
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w jakich doszło do zwołania pierwszego po II wojnie świa-
towej spotkania generalnego polskich muzealników. 
Świadectwem wymownym, bo Kongres miał ambicję pod-
jęcia zagadnień kluczowych dla naszego muzealnictwa, wi-
dzianych w dwóch przeciwległych perspektywach. Z jed-
nej strony miała to być głęboka refleksja nad tym, czym 
w istocie jest współczesne muzealnictwo (w szczególności 
polskie), i jaką rolę powinno ono spełniać w nieustannie 
zmieniającej się rzeczywistości pierwszych dekad XXI stule-
cia. Na tę sui generis naukową warstwę Kongresu złożył się 
cykl wystąpień i referatów programowych, wśród których 
były i takie, które  podejmowały zagadnienia proweniencji 
i morfologii muzealnictwa. Z drugiej strony łódzki zjazd miał 
całkowicie utylitarny i doraźny wymiar – chodziło o zasyg-
nalizowanie i podjęcie prób rozwiązania najistotniejszych 
problemów (prawnych, organizacyjnych, kadrowych, finan-
sowych, czy płacowych wreszcie), z którymi borykają się 
polskie muzea. Był zatem zwołany w celu naprawy ustroju 
muzeów2.

Publikacja zawiera referaty oraz podsumowania obrad 
panelowych, a także treści uchwał podejmowanych na 
Kongresie. Zamieszczono je razem na końcu książki. Zasady 
tej, niestety, nie zastosowano w wypadku otwierających 
tom tekstów wystąpień oraz opisów bloków dyskusyjnych, 
których nie pogrupowano w sekwencje tematyczne, ale za-
prezentowano w układzie odzwierciedlającym kolejność ich  
wygłoszenia. Zatem czytając książkę nie możemy zapoznać 
się po kolei ze wszystkimi referatami, ale jedynie z tymi, 
które przedstawiono danego dnia obrad, a reszty musimy 
szukać osobno w spisie treści. Na szczęście tom, ogólnie 
wyróżniający się wysokim poziomem edytorskim, zaopa-
trzono w indeks osób oraz znaczną liczbę fotografii doku-
mentujących wydarzenie.

Trudno rzecz jasna w tak krótkim szkicu choćby napo-
mknąć o wszystkich najważniejszych problemach, które 
podjął Kongres i które znalazły swoje miejsce w omawia-
nej książce. Pozostaje zatem próba skupienia się na kilku 
sprawach fundamentalnych, przyporządkowanych dwóm 
zasadniczym perspektywom muzealnictwa: zewnętrznej 
i wewnętrznej. Tę pierwszą otwiera spis celów, dla któ-
rych zwołano do Łodzi muzealne stany generalne, jak 
obrazowo Kongres został określony przez jego inicjatora 
i prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Michała 
Niezabitowskiego. Wśród nich na pierwszych miejscach 
zostały wymienione: diagnoza sytuacji i ustroju prawnego 
sektora muzealnego w Polsce, jak również  wskazanie czyn-
ników utrudniających społeczne posłannictwo muzeów3. 
Organizatorzy Kongresu pragnęli również podkreślić rolę 
muzeów w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa oby-
watelskiego4 oraz przygotować uchwały, które pozwoliłyby 
zarekomendować niezbędne zmiany legislacyjne.

Czytając ów zestaw zamierzeń nie sposób uciec od pyta-
nia, czy naszych  (niżej podpisany był również uczestnikiem 
Kongresu i bloku dyskusyjnego pod hasłem Nowe zadania, 
te same kadry. Zapisy Ustawy o muzeach w świetle obecnej 
praktyki muzealnej, którego kuratorem był Paweł Jaskanis) 
zamierzeń sanacji muzealnego prawa nie powinna poprze-
dzać wewnętrzna gruntowna dyskusja nad tym, co składa 
się na zawodową tożsamość muzealników oraz kondycję in-
stytucji, w których pracujemy. Choć w książce natrafimy na 
podobne rozważania, trudno nie ulec wrażeniu, że ogólny 

ton wypowiedzi prezentowanych na łódzkim zjeździe (za-
tem i w samej publikacji) wyraźnie zdominowała muzealna 
praxis. Być może jednak zbyt mocno ulegamy zawodowej 
skłonności do inwentaryzowania wszelkich fragmentów rze-
czywistości, jakie tylko podlegają naszemu opisowi, i zbyt 
szybko pragniemy zawrzeć je w katalogu spraw do najpil-
niejszego uregulowania5,  a zatem przełożyć na nowe akty 
legislacyjne, nie rozważając jednak do końca złożoności 
spraw, które „regulujemy”? By nie mnożyć tu przykładów, 
wspomnijmy jedynie o słynnym przypadku statusu zawo-
dowego muzealnika: czy powinniśmy mianowicie zapisy-
wać w nowej ustawie muzealnej przynależność do zawo-
du pracowników administracji muzealnej tylko dlatego, że 
osoby te pracują w muzeach państwowych czy samorzą-
dowych, a jednocześnie pozostawiać poza  nawiasem tych 
wszystkich muzealników de facto, którzy prowadzą w Polsce 
przynajmniej kilkaset większych i mniejszych muzeów pry-
watnych, a właściwie należałoby powiedzieć społecznych6, 
i którzy z ogromną pasją działają w swoich lokalnych śro-
dowiskach7? W pełni wypada się zgodzić z konstatacją 
Jarosława Suchana, że bez pogłębionej autorefleksji w sa-
mym środowisku muzealniczym zmiana taka (przepisów 
prawa w odniesieniu do instytucji kultury – GR) będzie po 
pierwsze niemożliwa, a po drugie – niewystarczająca8. 

Jeżeliby utożsamiać muzeologię z teoretyczną refleksją nad 
uprawianą przez nas dziedziną (czy w tym przypadku: dyscy-
pliną), muzealnictwo zaś z katalogiem czynności praktycznych 
wykonywanych w muzeach, to nawet nazwa Kongresu od-
dawała dominację tego drugiego terminu, o muzeologii na-
tomiast mówiło się w Łodzi rzadko, a jeżeli już, to w kontek-
ście tzw. muzeologii „nowej”. A szkoda, bo mimo rzeczywistej  
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trudności z uchwyceniem przedmiotu badań muzeologii, nie 
mamy innego obszaru służącego nie tylko snuciu teoretycznej 
refleksji dotyczącej muzealnictwa, ale i ustaleniu dotyczących 
go podstawowych pojęć. Zakrawa to na paradoks wobec na-
rzucającej się, w sposób wydawało by się zupełnie oczywisty, 
perspektywy eksploracji przez muzeologię wszelkich zagadnień 
związanych z działalnością muzeów. Wypada nam chyba zatem 
wrócić do źródeł pierwotnych znaczeń terminów, którymi ope-
rujemy, aby móc ustalić coś, co składałoby się na aktualny mu-
zeologiczny habitus. Aby go odnaleźć, warto i trzeba zadawać 
sobie raz po raz kolejny podstawowe pytania metodologiczne. 
Jak choćby o to, co w naszej współczesności uważamy za mu-
zealium: czy eksponat, fizyczny przedmiot, czy też na przykład 
obiekt utrwalony na filmie. A  może samo wykorzystane w mu-
zeum multimedium?

Problemy te podejmuje w jednym z niewielu teoretycz-
nych tekstów zamieszczonych w tomie Jarosław Suchan9. 
Źródłem fenomenu muzeum jest osobliwa aura ewoko-
wana przez eksponowany na wystawie przedmiot, okre-
ślany mianem dzieła, eksponatu, muzealium. Wyróżniona 
przez Waltera Benjamina kategoria bytu dzieła jest jego 
„tu i teraz”10. Aura to sposób, w jaki przedmiot istnieje wo-
bec widza w czasie i przestrzeni11, opisany przez dialektykę 
dystansu i bliskości, która determinuje także sam sposób 
doświadczania ekspozycji przez poruszającego po niej wi-
dza, co jest charakterystyczne tylko dla wystawy, owego „ję-
zyka” muzeów, o czym jakże często zapominamy.

Choć Kongres był – oczywiście w pewnym sensie – ago-
rą, na której wymieniano poglądy, nie zmienia to faktu, że 
brakuje nam wewnątrzśrodowiskowej dyskusji, prowadzo-
nej nie ad hoc i nie tylko na kongresach przecież – które 
z natury rzeczy i zgodnie z zapowiedziami organizatorów, 
będą się odbywały co kilka lat – ale w sposób permanentny, 
na łamach pism specjalistycznych czy też na konferencjach 
tematycznych. Zapewne w ogóle mało mamy w Polsce 
miejsc, które służyłyby rozważaniu o naszych muzeach. Nie 
zwalnia nas to jednak od myślenia o nich tym bardziej, że 
nasze sprawy dostrzegane są i oceniane – nierzadko jakże 
trafnie – przez komentatorów z zewnątrz. Muzea nie słu-
żą do ekonomizacji dziedzictwa kulturowego12 – przypomi-
na Jerzy Hausner i powiada dalej, że celem muzeów jest 
twórcze przetwarzanie i interpretowanie zasobów kultury 
oraz poprzez te działania włączanie się w proces rozwoju 
jednostek i społeczeństw13. Czy nie jest zaskakujące, że sło-
wa te wypowiada wybitny ekonomista, który mógłby raczej 
postrzegać „nieprodukcyjną” sferę kultury przez pryzmat 
prognozowanych oszczędności i cięć? Jednak nie ma tutaj 
sprzeczności, a jest raczej wyraz szerszego spojrzenia na 
rolę muzeów jako rozsadników wiedzy14 w całym systemie 
gospodarczym. I to nie w dostrzeganym zazwyczaj, także 
w wypowiedziach kongresowych, obszarze turystyki kultu-
rowej czy tak zwanego przemysłu spędzania wolnego czasu. 
Peter Drucker, twórca nowoczesnej metodologii zarządza-
nia przedsiębiorstwami, wiele lat temu mówił o społecznej 
odpowiedzialności biznesu, którego ostatecznym sensem 
istnienia jest nie zysk, ale rozwój i postęp społeczny oparty 
na wiedzy15. Drucker wyraził także myśl, że skoro działal-
ność instytucji społecznych nie jest i nie może być wery-
fikowana przychodami (jak to ma miejsce w przedsiębior-
stwach), tym bardziej potrzebują one strategii zarządzania, 
aby być społecznie przydatne i skuteczne16.

Wielu z nas ma świadomość wagi społecznego oddzia-
ływania muzeów (została ona wyartykułowana w przy-
toczonym na wstępie katalogu celów Kongresu), jednak 
wielu z naszych organizatorów pojmuje ją zupełnie osobli-
wie. Jak wiadomo gros polskich muzeów podlega finanso-
waniu przez samorządy, co warunkuje także skrępowanie 
tych pierwszych biurokratyczną kazuistyką. Ocena działal-
ności muzealnej przez urzędników departamentów kultury 
przebiega według kryteriów dalekich od rzeczywistej służ-
by społecznej, bowiem  jedynym uchwytnym miernikiem 
„społecznej przydatności” muzeów staje się w tej optyce 
frekwencja, odnotowywana najchętniej na realizowanych 
przez muzea eventach i festiwalach. Piszą o tym w podsu-
mowaniach dyskusji panelowych ich kuratorzy, Jarosław 
Suchan i Antoni Bartosz. W obu wypowiedziach pojawia się 
problem skostnienia polskiego systemu zarządzania muze-
ami i ich wasalnej niemal podległości wobec samorządowej 
władzy.

Napięcie pomiędzy omiernikowaniem – jak powiada Piotr 
Oszczanowski17 – działalności kulturalnej, a potrzebą auto-
nomii instytucji kultury pokazuje choćby odnotowany przez 
Suchana paradoks ograniczania prawa dyrektora muzeum 
do samodzielnego określania programu instytucji, przy jed-
noczesnym egzekwowaniu pełnej odpowiedzialności dy-
rektora za realizację tego programu. Można tu dodać, że 
dyrektor polskiego muzeum jako – używając nomenklatu-
ry urzędniczej – „kierownik jednostki” jest w pełni odpo-
wiedzialny za wszelkie procesy i sprawy rozgrywające się 
w muzeum, będąc w istocie największym więźniem  syste-
mu. Zawieszony pomiędzy pracownikami muzeum, rzadko 
skorymi do przeprowadzania gruntownych zmian w instytu-
cji, a oczekiwaniami organizatora do egzekwowania „nowo-
czesnych” form zarządzania, dyrektor muzeum nie ma na-
wet prawa samodzielnie dobierać sobie swoich zastępców; 
ich powołanie lub odwołanie musi przebiegać „w uzgodnie-
niu” (sformułowanie pochodzące z ustawy) z organizato-
rem, który może nie zaakceptować przedłożonej propozy-
cji. Erozja statusu prawnego polskich muzeów sprawia, że 
można dorzecznie wnioskować, iż sam dyrektor muzeum 
nie jest w istocie muzealnikiem. W tekstach pokongreso-
wych przewija się obserwacja, że każdy może zostać dyrek-
torem muzeum w Polsce, i rzeczywiście mamy wiele takich 
przypadków. Niegdysiejsze pojęcie „muzeologa” oznaczało 
także zawód kustosza wykonywany w muzeum i implikowa-
ło długotrwały proces nabywania wiedzy o zbiorach i za-
rządzania nimi, trudno było zatem zakładać, aby stanowi-
sko dyrektora było punktem wyjścia do muzealnej profesji, 
a nie punktem dojścia i ukoronowaniem kariery w muze-
um18.

Zachowanie odrębnej istoty muzeów oraz zwiększenie au-
tonomii zarządu muzeum postuluje w swoim podsumowa-
niu dyskusji panelowej Paweł Jaskanis19. Zwraca on także 
uwagę na bardzo istotny polityczny problem braku współ-
odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za 
muzea położone na ich terenie20. Może zatem warto roz-
ważyć powrót do współpracy muzeów „dużych”, państwo-
wych, sprawujących w imieniu ministerstwa prawną i or-
ganizacyjną (bo nie merytoryczną) opiekę nad muzeami 
„mniejszymi”, samorządowymi, ale i świadczących im także 
pomoc w tych aspektach? Ideę tę łatwo co prawda postpo-
nować, wiążąc ją z centralistyczną, a nie regionalną wizją  
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państwa, a w Polsce wręcz z najczarniejszym okresem sta-
linizmu, kiedy to zaaplikowany u nas system muzeów tzw. 
okręgowych i podopiecznych miał także wymiar nadzoru 
politycznego. Ale dziś chodzi o dostrzeżenie przez nasze 
środowisko problemów muzeów samorządowych, często 
traktowanych instrumentalnie przez lokalną władzę.

Wracając do tekstu Jaskanisa, słusznie przypomina on, 
że upodmiotowieniu muzeum służy powołanie zamiast do-
tychczasowej rady muzealnej nowego ciała – rady powierni-
czej21, mającej znacznie szersze kompetencje. Umocowanie 
przy muzeum rady powierniczej znalazło swój zapis zarów-
no w Ustawie o muzeach, jak i w praktyce działania kilku 
dużych polskich muzeów, wpisanych do ministerialnego 
rejestru muzeów. Rady powiernicze wspomagając muzea 
w strategicznym zarządzaniu instytucją, pełnią również 
funkcje „rad nadzorczych”, a przy zachowaniu preroga-
tyw w kwestii oceny pracy zarządu muzeum (włącznie ze 
wskazaniami dotyczącymi powoływania i odwoływania 
dyrektorów) wydatnie wspomagają niezależność muze-
ów. Jakkolwiek nie miejsce tutaj na roztrząsanie złożono-
ści problemów natury organizacyjnej i prawnej polskich 
muzeów, to jednak nie ulega wątpliwości, że wypracowa-
nie nowej formuły działalności muzeów jest wielkim wy-
zwaniem stojącym przed środowiskiem muzealnym oraz 
przed organizatorami tych instytucji w najbliższych latach. 
Zapewne będzie także przedmiotem obrad kolejnych kon-
gresów. Być może będzie to model muzeum jako instytucji 
użyteczności publicznej lub fundacji22, bo oba te modele 
determinują rozluźnioną relację muzeum z organizatorem 
(czy właściwiej należałoby powiedzieć: organem finan-
sującym i kontrolnym), a bliższą z kolei – nolens volens 

– z odbiorcami instytucji, przede wszystkim z najbliższym 
otoczeniem, warunkują zatem naszą „społeczną odpowie-
dzialność”. Funkcja społecznej służby muzeów postrzeganej  
przez pryzmat upowszechniania wiedzy pojawiła się po raz 
pierwszy na konferencji pod znamiennym tytułem Muzea 
jako instytuty kultury dla ludu, zorganizowanej w 1903 r. 
w Mannheim23. Dziś możemy się spierać o to, czy muzeum 
jest przede wszystkim wehikułem edukacyjnym24, jak chce 
George E. Hein, czy też ma zasadniczo gromadzić i chronić 
szczególnej wartości przedmioty, ale nie budzi już chyba 
szczególnych wątpliwości stwierdzenie, że należy ono do 
kręgu niewielu instytucji kształtowania świadomego i de-
mokratycznego społeczeństwa wolnych obywateli. Do dziś 
także paradygmat muzeum konstytuuje wyłożony na wspo-
mnianej konferencji przez Alfreda Lichtwarka walor nie-
zwykłej mocy25, która poprzez aktywną i świadomą swych 
celów funkcję społeczno-wychowawczą i oświatową muze-
ów daje im zupełnie odrębne i nieodzowne stanowisko obok 
Uniwersytetów i Akademii?26.

Niezależnie bowiem od tego, czy początków muzealni-
ctwa będziemy upatrywać w udostępnianych publicznie od 
XVIII w. kolekcjach, należących do monarchów i majętnych 
filantropów (a po rewolucji francuskiej także zbiorów pań-
stwowych) czy też, jak wskazuje Dorota Folga-Januszewska, 
wywodzi ono swój rodowód ze starożytnego, ateńskiego 
musaeum Arystotelesa27, muzeum, jakby wbrew nieustan-
nie i coraz szybciej zmieniającemu się światu, zachowuje 
do dziś zadziwiającą trwałość. A nawet ma świetlane – jak 
za Krzysztofem Pomianem prorokuje Jan M. Piskorski28 – 
choć może niezupełnie zgodne z naszymi oczekiwaniami 
perspektywy na przyszłość.

Streszczenie: Tom stanowi podsumowanie I Kongresu 
Muzealników Polskich (d. Kongres), który odbył się w Łodzi 
w dniach 23–25 kwietnia 2015 roku. Kongres miał ambi-
cję podjęcia zagadnień kluczowych dla polskiego muzealni-
ctwa, z jednej strony snując refleksję nad tym, czym w isto-
cie ono jest i jaką rolę spełnia, a z drugiej pragnąc wskazać 
konkretne rozwiązania w celu naprawy ustroju muzeów. 

Publikacja zawiera referaty programowe, zapisy obrad 
panelowych, a także treści uchwał podejmowanych na 
Kongresie. Całość uzupełniono o indeks osób oraz wiele 
fotografii. Próbując skupić się na kilku zasadniczych wąt-
kach programowych Kongresu (a więc i książki), nie sposób 
uciec od myśli, że zmianę muzealnego prawa winna poprze-
dzać wewnętrzna gruntowna dyskusja nad zawodową toż-
samością muzealników oraz kondycją instytucji, w których 

pracujemy. Powinniśmy zatem wypracować aktualny mu-
zeologiczny habitus, nie unikając zasadniczych pytań, jak 
choćby o to, kogo uważamy za muzealnika, albo też jakie 
specyficzne cechy przedmiotu tworzą z niego muzealium. 
O potrzebie dyskusji i sprecyzowania pojęć, którymi się po-
sługujemy mówiło wielu uczestników łódzkiego spotkania, 
w tym także eksperci z zewnątrz. Muzea są specyficzny-
mi instytucjami, których sensem istnienia i istotnym wy-
różnikiem działania jest służba społeczna, rozumiana jako 
upowszechnianie wiedzy. Wspólne kongresowe ustalenia 
ułatwią nam przeprowadzenie zmian w organizacji we-
wnętrznej naszych instytucji. Pozwolą także budować re-
lacje z organizatorami instytucji muzealnych dążąc do za-
chowania autonomii muzeów tak, aby mogły one w pełni 
realizować swoją misję.

Słowa kluczowe: muzeologia, muzealnik, muzealium, konferencja muzealników, służba społeczna, upowszech-
nianie wiedzy.
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