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Abstract: The article is devoted to the way museum exhi-

bitions are perceived by visitors, an issue which is one of the
most important factors influencing how exhibitions are created. Research from diverse scientific fields allows for a multilateral outline of the question of perception. The article presents selected aspects of psychology, sociology, architecture,
urbanism and human geography regarding human/space relationship in the context of museum exhibitions. The author

assumes that the perception of an exhibitions is not limited
to one or a few senses, but should be regarded through the
lens of the psychological and social needs of the museum visitor, and of prescribed schemes of perception and ordering
the surroundings. The article provides an analysis of selected
contemporary museum exhibitions which aim to integrally
influence visitors by means of content-based links with the
exhibition’s spatial features.

Muzealnik opracowujący koncepcję ekspozycji potencjalnie
rozporządza dorobkiem badaczy różnych dziedzin nauki wspomagających jego pracę. Zbudowany na tej podstawie warsztat
zawodowy pozwala w sposób świadomy i odpowiedzialny
planować wystawy nie tylko jako wypowiedzi naukowe, popularnonaukowe, czy kreacje artystyczne, ale także dzieła, które
uwzględniają podejście do zwiedzającego, jako osoby o określonych potrzebach psychicznych i fizycznych, indywidualnych
i społecznych oraz określonych mechanizmach percepcji.

Niestety, brak jest w programach muzealniczych studiów podyplomowych zajęć łączących wybrane aspekty dorobku psychologii, socjologii, architektury, urbanistyki i geografii humanistycznej1, które powinny być brane pod uwagę w procesie
tworzenia ekspozycji muzealnej, jako przestrzeni aktywnie oddziałującej na zwiedzającego. Poniższy artykuł ma za zadanie
wstępne zarysowanie tej tematyki w odniesieniu do wnętrza
wystawy i pozostaje w ścisłym związku z poprzednią pracą na
pokrewny temat, dotyczącą przestrzeni pozaekspozycyjnej2.
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Zespół tworzący ekspozycję dba często o dwa priorytetowe obszary, które stanowią podstawowe kryteria służące do oceniania wystaw. Z jednej strony jest to zawartość
merytoryczna ekspozycji, a więc udostępnione społeczeństwu muzealia i towarzyszące im treści składające się na
ukazanie kolekcji, problemu, przedstawienie określonego
przesłania. Z drugiej strony jest to forma ekspozycji, świadomie planowana kompozycja, która w sposób atrakcyjny,
a nawet artystyczny (wystawa jako dzieło sztuki) podkreśla
treść, wyzwala przeżycie estetyczne. Związanie treści i formy w jedną, współgrającą całość3, stawia przed twórcami
wystaw problem pomieszczenia ich w określonej przestrzeni. Przewidziane do prezentowania muzealia, makiety, reprodukcje mają swoje wymiary, potrzebują odpowiedniego
wokół siebie miejsca. Tak postawione zagadnienie narzuca
z reguły sposób myślenia o przestrzeni ekspozycyjnej jako
obiektywnej, czyli mierzalnej, ściśle określonej przez metry
kwadratowe powierzchni i miarę wysokości. Wydaje się, że
inaczej odbiera ekspozycję zwiedzający, dla którego przestrzeń wystawiennicza jest subiektywna, a mierzy ją liczbą
odbieranych bodźców, siłą przeżywanych emocji, dokonanych odkryć, stosunkiem tego, co przynosi przyjemność
i wzbudza zainteresowanie, do tego, co powoduje uczucie
nudy czy zmęczenia. Aby skutecznie wypełnić swoją misję,
przekazywać wartości i wiedzę, muzealnicy muszą starać
się jak najpełniej zrozumieć odbiorcę ich kreacji wystawienniczych. W planowaniu atrakcyjnych i wartościowych
ekspozycji zatem mogłaby okazać się bardzo pomocna próba zarysowania podstawowych zależności i mechanizmów
percepcji wystawy przez zwiedzającego.
Termin „wystawa” w języku polskim oznacza duży zakres
różnych form od zbioru dwuwymiarowych zadrukowanych
plansz po rozbudowane kompozycje przestrzenne z zaaranżowaną architekturą ekspozycyjną. Tradycyjnie wystawy
muzealne wywodzą się z prywatnych kolekcji oraz gabinetów osobliwości. Ma to ogromne znaczenie dla powszechnego postrzegania ekspozycji i oczekiwań publiczności
związanych z przyzwyczajeniem do konkretnych form wystawienniczych. Nabytkami bogatych kolekcjonerów dawnych wieków – papieży, zakonów, władców, arystokratów,
później zaś bankierów i instytucji naukowych – były przede
wszystkim przedmioty kosztowne, dzieła sztuki, „starożytności” oraz rzeczy dziwne i rzadkie. W „gabinetach osobliwości” gromadzono krokodyle, skamieniałości, pamiątki
po dawnych kulturach, wyrywając je z kontekstu i poprzez
nagromadzenie i skupienie w jednym miejscu przydając
tym przedmiotom nowe znaczenie. Także zbiory gromadzone przez uniwersytety4 i akademie, poklasyfikowane
według kryteriów naukowych, wystawiane były z reguły
w sposób abstrahujący od pomieszczeń, w których się znajdowały: w gablotach i szafach (np. skamieliny, numizmaty,
okazy zwierząt), bądź w formie kompozycji przymocowanej
do ścian (poroża jeleni, militaria, ceramika). W ten sposób
obiekt zainteresowania przestawał pełnić swą dotychczasową funkcję (jeśli dotąd ją jeszcze pełnił) i znajdować się
w otoczeniu, które jego istnieniu nadawało sens i naturalność. Jako element kolekcji wystawiony np. w lapidarium
zabytek stawał się wyabstrahowanym z rzeczywistości bytem, o historii tajemniczej – gdyż nie do końca znanej oraz
o zagadkowym – gdyż często nieczytelnym w nowej sytuacji, przeznaczeniu5.
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Warto zauważyć, że przedmiot postrzegany jako dzieło
sztuki: obraz, rzeźba, grafika czy numizmat jest często zamkniętą, samodzielną całością. Otoczenie pełni zazwyczaj
rolę tła, które nie powinno ingerować w przekazywane
przez dzieło treści czy walory artystyczne. Zależność ta
dotyczy szczególnie obrazu, który swą ramą odcina się od
rzeczywistości, wykrawa z niej niejako okno, pozwalające
zajrzeć do innego świata. Rodzaj gromadzonych dzieł –
głównie o charakterze artystycznym – miał ogromny wpływ
na ukształtowanie tradycyjnego podejścia do muzealium
i jego nikłej interakcji z otoczeniem, nadając mu wymiar wyobcowanej, samodzielnej jednostki, niezależnego bytu. Ten
sposób prezentacji stosowany był i jest obecnie w muzeach
sztuki, w zgodzie ze specyfiką ich zbiorów, kształtując powszechne wyobrażenia o wyglądzie ekspozycji muzealnej.
Tradycyjny sposób prezentacji wiązał się przede wszystkim
z ideą wystawy, jako miejsca poznawanego poprzez zmysł
wzroku, co skłoniło badaczy do eksplorowania zależności
między prezentowanymi obiektami a aparatem widzenia.
Problemem tym zajmował się Jerzy Świecimski w wielotomowej pracy poświęconej muzeom i wystawom muzealnym, będącej podsumowaniem jego wiedzy i doświadczeń. Zdaniem
badacza gość muzeum na początku ocenia wystawę jako
całość, później zaś jego „pole widzenia” zawęża się do tego,
co najbardziej istotne. Wystawa przynosi liczne bodźce, ale
on nie jest zainteresowany na równi wszystkimi. Zwiedzający
dokonuje jednak pewnej selekcji danych spostrzeżeniowych.
Spośród ogółu danych wydziela on tylko tę cząstkę, która
należy do przedmiotu sensu wystawy, zawężając się z kolei
do tego, co stanowi bądź przedmiot estetycznego przeżycia,
bądź przedmiot poznania naukowego lub prowadzi do zrekonstruowania danego przedmiotu na podłożu tego, co na
wystawie jest rzeczywiście prezentowane. Tylko ta część danych zostaje ostatecznie „w polu widzenia” perceptora – cała
reszta natomiast ulega w mniejszym lub większym stopniu
zneutralizowaniu i jako „nieważna” znika dla odbiorcy, niekiedy niemal całkowicie6.
Opisany tu mechanizm pozostaje w zgodzie ze współczesną wiedzą na temat aparatu zmysłu wzroku u człowieka7.
Pole ostrego widzenia ma niewielki zakres, jest punktowe.
Aby zbadać obiekt naszego zainteresowania musimy skoncentrować na nim wzrok. W tym czasie otoczenie znajduje
się w obszarze niewyraźnego widzenia peryferyjnego i jako
takie może nie budzić dostatecznego zainteresowania odbiorcy. Wyjaśnienia Świecimskiego pozwalają określić percepcję tego, co zwiedzający świadomie ogląda i na co sam
zwraca uwagę.
Jednakże przykład dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach muzeów narracyjnych każe zastanowić się nad
rolą otoczenia, w którym znajdują się prezentowane kolekcje, przestrzeni, której zwiedzający doświadcza i którą przeżywa. Przykładem całościowego oddziaływania ekspozycji
na zwiedzającego jest sala dotycząca niemieckich formacji
wojskowych będąca fragmentem ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezentowane w niej muzealia nie
są – zgodnie z zasadą muzeów narracyjnych – dominującym
elementem ekspozycji. Zostały wkomponowane w opowieść skonstruowaną za pomocą wielkich, podświetlanych
reprodukcji oraz odpowiednio zaaranżowanej architektury wystawienniczej, w tym także kształtu pomieszczenia.
Otoczenie służy wytworzeniu odpowiedniego kontekstu
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1. Muzeum Powstania Warszawskiego, sala dotycząca formacji niemieckich

dla prezentowanych obiektów. Ich forma i rodzaj – zeszyt,
karabin, odznaczenie – traktowana samodzielnie nie uzmysłowiłaby zwiedzającemu dramatycznej historii, z którą
są związane. Autorzy ekspozycji postanowili więc sięgnąć
do innych środków, przede wszystkim zaś do doświadczeń
przestrzennych zwiedzającego.
Sala stanowi osobne pomieszczenie, do którego wchodzi
się z obszernej hali poprzez krótki, wąski korytarz. Pomieszczenie jest niezbyt dużych rozmiarów, ma nisko zawieszony
sufit. Zwiedzający stąpa po podłodze wydającej nieprzyjemny
dźwięk. Sala dość szybko się nagrzewa, gdy przebywa w niej
więcej niż kilka osób. Wraz ze wzrastającą temperaturą pojawia się także wrażenie duchoty. Ekspozycja przedstawia
kontrastujące sceny: Hansa Franka, generalnego gubernatora
terytoriów okupowanych przez III Rzeszę na fotografii rodzinnej z żoną i dziećmi oraz drastyczne zdjęcia rozstrzeliwania,
konsekwencje polityki zbrodniarza.
Za pomocą środków architektonicznych stworzone zostały warunki, w których zwiedzający odbiera ekspozycję
nie poprzez zawężone „pole widzenia”, skoncentrowane na
wybranych muzealiach, ale poprzez wiele swoich zmysłów
oraz doświadczeń. Być może jego świadoma uwaga skoncentrowana jest na wybranych elementach wystawy, jednak
to cała atmosfera omawianej sali umożliwia osiągnięcie zamierzonego efektu: prezentowane na środku pomieszczenia
kartki papieru tracą swój banalny fizyczny wymiar, w percepcji zwiedzających stają się świadkami zbrodni.
Na tym, być może, dość jaskrawym przykładzie możemy
przekonać się, że próby objaśniania percepcji wystawy wy-

łącznie poprzez właściwości zmysłu wzroku nie dadzą nam
pełnej odpowiedzi na postawiony problem. Poszukiwanie
rozwiązania odsyła nas do szerszych zagadnień związanych
z relacją człowiek – przestrzeń.
Po pierwsze zagadnienie wymaga badania percepcji
zwiedzającego z uwzględnieniem „współczynnika humanistycznego”, czyli ekspozycji nie jako rzeczywistości w sensie
ściśle materialnym czy przyrodniczym, ale jako środowiska
doświadczanego przez człowieka w znaczeniu nadanym temu
zjawisku przez Floriana Znanieckiego8.
Po drugie istnieje potrzeba uwzględnienia złożoności relacji człowiek – otoczenie, którymi zajmuje się m.in. geografia humanistyczna. Jak pisze Dobiesław Jędrzejczyk, uczeni
zajmujący się tą dziedziną nauki odeszli od wyjaśniania istoty przestrzeni na rzecz jej rozumienia jako wartości zawsze
postrzeganej i określanej przez człowieka. Wśród typów
przestrzeni humanistycznej Jędrzejczyk wymienia: antropocentryczną, fenomenologiczną, tożsamości, egzystencjalną,
proksemiczną i metafizyczną9. Przesadą byłoby omawianie
ekspozycji w świetle każdego z tych modeli, jednak świadomość złożoności zagadnienia może uchronić nas przed nadmiernymi uproszczeniami.
Po trzecie człowiek kieruje się pewną liczbą potrzeb o charakterze indywidualnym i społecznym. Potrzeba poznawcza
jest ważnym, ale nie jedynym pragnieniem, które kieruje gościa do muzeum i wpływa na jego percepcję.
Po czwarte architektura i urbanistyka rozwinęły narzędzia,
które służą do osiągania określonych efektów percepcji form
architektonicznych i ich emocjonalnego oddziaływania. Ten

-

-

-

-

-

1. The Warsaw Uprising Museum, a room concerning German units
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2. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, fragment ekspozycji skoncentrowany wokół jednego tematu
2. The Museum of the History of Polish Jews in Warsaw, a section of an exhibition focused on one theme

„język przestrzeni” pozwala na zintensyfikowanie przesłania
ekspozycji.

Miejsca – kierunki – strefy
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Ekspozycje znajdują się we wnętrzach budynków, co oznacza,
że podlegają one prawom percepcji kompozycji architektonicznych. Jakkolwiek wystawy poprzez swą specjalną, często
udramatyzowaną, formę mogą oddziaływać mocniej na odbiorcę niż pomieszczenia innych gmachów, podstawowe zasady uzyskiwania orientacji we wnętrzach pozostają te same.
Schematy intuicyjnego porządkowania przestrzeni przez
człowieka zostały opracowane przez Chrystiana Norberga-Schulza10. Według badacza ludzie starają się uchwycić podstawowe relacje między elementami otaczającego ich świata,
aby móc zbudować schemat organizacyjny pozwalający rozumieć środowisko życia i podejmować na tej podstawie decyzje. Człowiek próbuje więc ustalić centra, konkretyzujące się
w miejscach o określonej ważności, względem których inne
elementy znajdują się bliżej bądź dalej i są hierarchicznie uporządkowane. Drugą relacją przestrzenną składników otoczenia
są kierunki, czyli takie właściwości środowiska, które pozwalają wytyczyć drogi, które dokądś prowadzą. Istotną cechą kierunków jest zjawisko ciągłości. Poszczególne elementy mogą
łączyć się w linie, ciągi, płaszczyzny, tworząc struktury zwarte
lub luźne. Brak ciągłości uniemożliwia odnalezienie kierunku.
Trzecim schematem organizacyjnym postrzeganym przez człowieka są strefy, czyli obszary o dającym się wyróżnić spośród
innych terenów wspólnym charakterze. Pojęcie strefy łączy się
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z terminem granicy, która ten obszar wyznacza.
Ustalenie centrów, kierunków i stref umożliwia człowiekowi orientację w przestrzeni. Co ważne, są to czynności tak
podstawowe i intuicyjne, że odbywają się często bez potrzeby udziału świadomych działań. Muzea pełne są zazwyczaj
różnego typu tabliczek kierujących do wyjść bezpieczeństwa,
toalet, wind, kawiarni, a nawet bardzo dosłownie wyznaczających drogę gościa – znaków typu „kierunek zwiedzania”.
Architekci są zdania, że dobrze zaprojektowana przestrzeń
obywa się bez tego typu dosłownego kierowania, jest po
prostu czytelna.
Wykorzystując schematy Norberga-Schulza, różne muzea
starają się konstruować ekspozycje w ten sposób, aby intuicyjnie wychwytywane podziały łączyły się z przesłaniem wystawy. Zwiedzający Muzeum Historii Żydów Polskich może
intuicyjnie lokalizować poszczególne „miejsca”. Są one wyszczególnione poprzez specjalny układ otoczenia, powtarzalny schemat (cytat zaakcentowany ozdobnym liternictwem
i wyraźnie większymi rozmiarami od innych napisów), powiązanie z wizerunkiem postaci. W punktach tych, w każdym
dziale, znajduje się relacja jednej wybranej osoby, świadka lub
uczestnika jakiegoś wydarzenia. Każda taka relacja wprowadza w temat działu. Wyodrębnienie miejsc ułatwia zwiedzającym orientację w ekspozycji, zwiększając jej czytelność.
Gość muzealny poszukujący kierunków podąża zazwyczaj
za kształtem wnętrz. Uchwycenie tego elementu orientacyjnego przestrzeni jest zatem w pierwszej kolejności możliwe po prostu dzięki stałym podziałom architektonicznym.
Szczegółowe kierunki, czy sugestie dróg, wyznaczają ścianki
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3. Łazienki Królewskie w Warszawie, ciąg wnętrz reprezentacyjnych w Pałacu na Wyspie

ekspozycji, jej aranżacja. Wiele muzeów, które znajdują się
w historycznych siedzibach, takich jak dwory, pałace czy zamki, posiada już ukształtowaną, a nawet udramatyzowaną
ścieżkę, którą można wykorzystać do budowy ekspozycji.
Została ona przygotowana przez architekta wznoszącego
niegdyś budynek dla potrzeb ówczesnych właścicieli. Może
to być droga na piano nobile uwzględniająca efektowną
klatkę schodową lub trakt wyznaczony przez szereg pomieszczeń ułożonych w amfiladzie. Od muzealników zależy, czy zbudują swoją ekspozycję w zgodzie z naturalnym
układem siedziby swojego muzeum, czy wbrew niej. W tym
drugim wypadku zwiedzający otrzymywać będą sprzeczne
sygnały. Przykładem takiego rozwiązania jest ścieżka zwiedzania wytyczona w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. Wyznaczono ją w taki sposób, aby goście muzeum
mogli obejść po kolei wszystkie sale reprezentacyjne i cześć
pomieszczeń na piętrze. Natychmiast po wejściu do Przedsionka zwiedzający kierowani są przez boczne drzwi do Pokoju Bachusa, przed Łazienką. Tymczasem większość osób,
intuicyjnie odczytując kierunki określone przez architekturę, próbuje iść na wprost do głównych wnętrz reprezentacyjnych, poprzez Rotundę do Sali Króla Salomona. Taką logikę poruszania się wyznacza układ pomieszczeń powstałych
w wyniku wielokrotnego przebudowywania pałacu przez
króla Stanisława Augusta i jego architektów11. Jednakże
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3. The Royal Łazienki Museum in Warsaw, the suite of typical interiors in
the Palace on the Isle

zorganizowanie ruchu turystycznego o dużym natężeniu
i spełniającym wymogi bezpieczeństwa jest możliwe dzięki
poprowadzeniu trasy kolidującej z naturalnymi kierunkami
i kolejnością oglądania wnętrz. Gościa Łazienek powstrzymuje więc dyskretnie tradycyjna przegroda muzealna – lina
rozpostarta na słupkach.
Określanie i wyznaczanie kierunków na ekspozycji jest
dość ważnym zagadnieniem, gdyż łączy się z przyjęciem
koncepcji wystawy: czy ma być ona linearna, czy nielinearna. Żaden z tych sposobów nie jest lepszy czy gorszy, chociaż pojawiające się mody wyznaczają niekiedy dominujący
trend. Dla muzealnika układ ekspozycji powinien być po
prostu narzędziem, stosowanym w zależności od potrzeb.
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa opowiada dzieje miasta w latach
1939–1945, stąd główna osnowa ekspozycji ma układ linearny. Wiele wystaw czasowych sięga po układ tematyczny,
tak że można je zwiedzać w dowolnej kolejności. Istnieje
też możliwość mieszania tych dwóch typów układów.
W projektowanym od nowa Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zostaną wykorzystane naturalne właściwości
przestrzenne pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Historyczna
architektura wyznacza trasę linearną od wejścia do wnętrz
reprezentacyjnych na pierwszym piętrze. Tę drogę zwiedzający pokonywać będą – podobnie, jak niegdyś goście właścicieli pałacu – w sposób linearny: sień, schody, przestrzeń
przed drzwiami do sal recepcyjnych. Stanie się to okazją
do skonstruowania linearnej części ekspozycji, jako historycznego wstępu. Sale reprezentacyjne pierwszego piętra,
które łączyły się dawniej z czynnościami dającymi większą
swobodę ruchu (sala stołowa, balowa, bilardowa) zostaną
zagospodarowane przez ekspozycję tematyczną, nie wymuszającą jednego kierunku ruchu zwiedzających.
Niekiedy świadomie rezygnuje się z sugerowania kierunków, pozostawiając zwiedzającym zadanie samodzielnego
odkrywania wystawy. Przykładem takiego typu organizacji
jest dolna (cokołowa) część Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie. Wyznaczenie jednej ścieżki zwiedzania w ciągu chaotycznie rozrzuconych wnętrz byłoby zarówno trudne, jak i wątpliwe merytorycznie. Zgodnie z zamierzeniem
organizatorów12, zwiedzający ma pozbyć się obawy początkowego zagubienia w labiryncie przejść i ślepych zaułków,
aby potem samodzielnie odzyskać orientację. Pomogą mu
w tym nie tylko uniwersalne kierunki „góra”, „dół”, ale przede wszystkim poznanie większości pomieszczeń ekspozycji,
która nie jest aż tak rozległa, jak sugerowałaby to baśń Złota Kaczka.
Przy okazji analizowania kierunków poruszyliśmy już temat obszarów. Tradycyjnie strefy tematyczne wyznaczane
były przez podziały architektoniczne. Muzeum Narodowe
w Warszawie posiada kilkanaście galerii rozlokowanych
w różnych częściach swej siedziby. Wyjście z jednego ciągu
sal oznacza w większości wypadków zmianę tematyki i okresu chronologicznego. Na ekspozycjach mniejszych muzeów
istnieje jednak dość często konieczność oddzielenia poszczególnych grup tematycznych w jednym pomieszczeniu.
Także duże, nowe muzea narracyjne sięgają do czytelnych
środków zaznaczania wyodrębnionych obszarów. Zróżnicowanie kolorystyki ścian lub elementów wystawienniczych,
oświetlenia, dźwięku w tle, charakteru architektury ekspozycyjnej umożliwia tworzenie grup tematycznych, rozloko-
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4. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, fragment ekspozycji
4. The Fryderyk Chopin Museum in Warsaw, section of an exhibition

wanych na określonym obszarze. Na wystawie stałej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zastosowano
wszystkie te środki, aby dobitnie oddzielić poszczególne galerie. W sali „Wojna ze społeczeństwem” za pomocą odpowiedniej gry światłem starano się osiągnąć groźny, mroczny
wygląd, podczas gdy część ekspozycji „Triumf wolności” ma
radosny, pozytywny wydźwięk.

Potrzeby – doświadczenia

-
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-

-

-

Abraham Maslow opracował teorię potrzeb ludzkich, którą
zazwyczaj przedstawia się w postaci zhierarchizowanej piramidy. Człowiek dąży do zaspokojenia w pierwszym rzędzie
podstawowych pragnień, później zaś dopiero tych położnych bliżej wierzchołka schematu – w kolejności potrzeb:
fizjologicznych, bezpieczeństwa, miłości i przynależności,
szacunku i uznania, samorealizacji. Chociaż można sobie
wyobrazić sytuacje, w których rzeczywiście pragnienia te
kolidują ze sobą i człowiek wybiera to, które jest ważniejsze
– przykładowo, zwiedzający decyduje się na zaspokojenie
głodu zamiast dalszego zwiedzania. W większości wypadków jednak możemy założyć, że odczuwamy wszystkie pragnienia równocześnie. Dodatkowo mogą one występować
w różnym nasileniu i nieoczywistych formach, w tym także
takich, które decydują o percepcji wystawy.
W Muzeum Historii Żydów Polskich, po galerii poświęconej gettu w okupowanej Warszawie zwiedzający przemieszczają się ścieżką wzdłuż dużej liczby niewielkich
wnętrz o nieregularnych kształtach. Wydaje się, że żaden
z kątów nie jest prosty, pomieszczenia składające się na
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ścieżkę zwiedzania mają przedziwne kształty, nawet framugi otworów drzwiowych są przechylone. Taka kompozycja
drażni potrzebę bezpieczeństwa zwiedzającego, który przywykł do tego, że budynki mają ściany sprawiające wrażenie pewnego opierana się siłom grawitacji. Krzywizny stoją
w sprzeczności z doświadczeniem budowania stabilnych
struktur, bez względu na to, czy dotyczy to budynku, czy
tylko sterty książek. Jest to doświadczenie osiągalne dla każdego użytkownika muzeum i zostało ono wykorzystane, aby
wzmocnić efekt przekazu dramatycznej historii getta.
W przekazywaniu wiedzy i wartości poprzez zdobywanie
doświadczeń ważną rolę odgrywają urządzenia interaktywne na wystawie. Chociaż nowoczesne technologie dają
możliwość efektownego przedstawienia różnorodnych tematów, nie należy lekceważyć bardziej tradycyjnych metod
interakcji, takich jak instalacje manualne. Multimedialne
elementy wystawy dość szybko mogą stać się przestarzałe.
Natomiast obiekty, które służą wzbogaceniu doświadczeń
poprzez dotykanie, przesuwanie, obracanie itp. umożliwiają
uruchomienie pamięci manualnej, czyli powstawania wspomnień związanych z wystawą i jej tematem, dzięki wykonaniu określonych czynności, nie tylko oglądania. Po drugie
łączą się ze zdobyciem namiastki doświadczenia, a nie tylko
przyjęcia do wiadomości jakiegoś faktu poprzez przeczytanie tekstu czy obejrzenie fragmentu ekspozycji. Po trzecie
wiele z tych instalacji może umożliwiać kontakt społeczny, czy nawet do niego nakłaniać, wymagając współpracy
zwiedzających. Wszystko zależy od pomysłowości autorów
ekspozycji. Wyzwanie jest obiecujące, lecz trudne, o czym
mogą świadczyć problemy Muzeum Powstania Warszaw-

muzea i kolekcje

5. Muzeum Historii Żydów Polskich, galeria przedstawiająca getto w okupowanej Warszawie
5. The Museum of the History of Polish Jews, gallery depicting the ghetto in occupied Warsaw

skiego z instalacją przekazującą doświadczenie przejścia
przez warszawskie kanały. Przemieszczanie się żołnierzy
i cywilów kanałami podczas powstania było jednym z bardziej dramatycznych epizodów walk o Warszawę w 1944
roku. Trudno jest ukazać ten temat wyłącznie poprzez standardowy przekaz muzealiów, tekstu i ikonografii. Autorzy
ekspozycji zbudowali więc tunel (fragment obszaru „Antresola”), który miał dać namiastkę doświadczenia przejścia
kanałami. Pomimo wyposażenia tej instalacji w różne dodatkowe efekty świetlne i dźwiękowe, przebycie krótkiego
korytarza w wygodnej, wyprostowanej pozycji, bez naturalnej zawartości kanałów, w żaden sposób nie oddaje tragicznego doznania obrzydzenia, zagubienia i niewyobrażalnego
strachu uczestników autentycznych wydarzeń. Część osób
w ogóle nie orientuje się, że przechodzą imitacją kanału.
Być może odczucia zwiedzających byłyby bliższe oryginalnej
sytuacji, gdyby udało się czytelnie zasygnalizować, choćby
w umowny sposób, miejsce wejścia i wyjścia, korzystając
z naturalnych zależności przestrzennych związanych z podróżą kanałami, tzn. do tuneli schodzi się, a nie wchodzi
wygodnym wejściem, wyjście natomiast wiąże się ze wchodzeniem (koniec tunelu w muzeum to otwarta klatka schodowa prowadząca w dół). Opuszczaniu prawdziwego kanału
towarzyszyło także doświadczanie silnego kontrastu między
ciemnością podziemi a jasnością świata na powierzchni.
Odtworzenie takiego doznania z pewnością uczytelniłoby
miejsce „wyjścia”, jednak z oczywistych względów autorzy
ekspozycji mieli tu ograniczone pole manewru.

Doświadczenie okazało się niezbyt nieudane, zbudowano
więc nowy kanał, wymagający tym razem przybrania pozycji
schylonej, w przejściu o mniejszym przekroju. Druga instalacja znajduje się w innej części muzeum (fragment obszaru
„Podziemia”), obok galerii poświęconej zbrodniom hitlerowskim. Niestety i tym razem eksperyment trudno uznać
za całkowicie udany. W korzystających z instalacji grupach
młodzieży – ważnego odbiorcy muzeum – przejście wyzwala chęć do zabawy, śmiechu, gonitwy, czyli reakcji innych
niż te, które chcieli osiągnąć autorzy wystawy. Dla odmiany
przejście korytarzem z celami w Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Alei Szucha (Oddział Muzeum Niepodległości
w Warszawie) u młodzieży w tym samym wieku wywołuje
z reguły nastrój powagi i skupienia.
Do muzeów najczęściej nie przychodzi się samotnie, a nawet jeśli, to na ekspozycjach spotyka się innych ludzi. Znaleźli się oni w tym miejscu zwykle z tego samego powodu
co my, oglądają to samo, mają przemyślenia i refleksje dotyczące tego samego tematu. Muzeum jest więc naturalnym
miejscem sprzyjającym kontaktowaniu się i powstawaniu
więzi. Nie muszą to być żadne zażyłe relacje, ale taki rodzaj
spotkań, które sprawiają, że zwiedzający zaspokoi w najbardziej podstawowej formie potrzebę oddźwięku emocjonalnego. Oczywiście muzea proponują także programy, które
w o wiele bardziej trwały sposób integrują uczestników.
Dobiesław Jędrzejczyk opracował schemat do pewnego
stopnia pokrewny piramidzie Maslowa, ale odnoszący się
do pragnień społecznych posiadających swój wyraz prze-
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(Wszystkie fot. K. Mordyński)
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strzenny i konsekwencje13. Każda potrzeba jest reakcją na
negatywne doświadczenie. Wśród wielu różnych pragnień
uczony uznaje za najbardziej fundamentalne: pragnienie
bezpieczeństwa – strach; oddźwięku emocjonalnego – alienacja; uznania społecznego – frustracja; nowych doświadczeń – nuda; tożsamości – anonimowość. Wszystkie te
pragnienia mogą być zarówno impulsem do odwiedzenia
muzeum, jak i do dokładniejszego zapoznania się z ekspozycją.
W świetle wiedzy o ludzkich potrzebach ekspozycja może
być odbierana nie tylko za pomocą zmysłów, jako przestrzeń
o określonym wyglądzie i składnikach, ale właśnie także
jako miejsce kontaktów międzyludzkich. Andrzej Gawlikowski14 przedstawia cechy przestrzeni architektonicznej,
które prowadzą do intensyfikacji kontaktów społecznych
albo do izolacji. Jest to dzielenie przeszkodami (całkowite,
do pewnej wysokości bądź ażurowe), wyznaczanie dużych
lub niewielkich odległości pomiędzy elementami otoczenia.
Za pomocą ukształtowania wnętrz można sugerować, czy
nawet wymuszać, poruszanie się z dużymi lub niewielkimi
prędkościami, albo też oferować miejsce do zatrzymania
się. Innym aspektem wnętrz wpływającym na ich percepcję
jest ustalenie liczby poziomów, którymi poruszają się ludzie
oraz stopień funkcjonalnego i widokowego powiązania obszarów wyznaczonych poprzez zróżnicowanie wysokości.
Poszczególne elementy otoczenia mogą być tak dobrane
i ukształtowane, aby korzystanie z nich odbywało się w relacji „do współużytkownika” lub przeciwnie, w izolacji od
niego.

Emocjonalne oddziaływanie architektury
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Na percepcję wystawy mają wpływ środki kompozycji architektonicznej. Temat ten, podejmowany w licznych publikacjach specjalistycznych, został szczegółowo opracowany
przede wszystkim w odniesieniu do zewnętrznych i wewnętrznych form architektury15. Niemniej podobne reguły dotyczą konstruowania ekspozycji. Architekt dysponuje
m.in. takimi środkami kompozycyjnymi, jak: geometryczna
charakterystyka bryły, podziały, rytmy, stosunki wagowe,
symetria i akcent, kolor i faktura, proporcje. Opracowane
za ich pomocą formy architektoniczne posiadają pewne
właściwości, które u obserwatora są odczytywane emocjonalnie. Kształty mogą wydawać się więc: dynamiczne lub
statyczne, monumentalne bądź kameralne, lekkie lub masywne, spoiste i zintegrowane lub chaotyczne16.
W bardzo interesujący sposób środki kompozycji architektonicznej miały zostać zastosowane w zwycięskim projekcie na organizację przestrzenną i ekspozycję Muzeum
Historii Polski (MHP)17. Charakter wnętrz i ich wyposażenia
miał ściśle współgrać z przekazem merytorycznym. Spośród
przedstawionych rozwiązań najbardziej sugestywne wydają się te, zaplanowane dla przestrzeni poświęconych czasom zaborów, II RP i PRL-u. Zwiedzający, przechodząc przez
fragment ekspozycji poświęcony zaborom, będzie miał nad
głową instalację imitującą zawieszone ciężkie bloki, sprawiające wrażenie jakby lada moment miały jeszcze bardziej
zacieśnić przestrzeń, w której znalazł się gość. Instalacja
ma pomagać w uzyskaniu odczucia zniewolenia, opresji
i ograniczenia, jakiego doświadczali Polacy, nie posiadając niepodległego państwa. Czasy II RP autorzy projektu
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chcą przedstawić jako okres wolności, pozbawiony jednak
trwałego elementu bezpieczeństwa. Stąd też ekspozycja
poświęcona okresowi międzywojennemu charakteryzować
się ma lekkością i ulotnością poprzez instalację, złożoną
z zawieszonych, przestrzennie rozrzuconych elementów
scenografii. W przeciwieństwie jednak do ekspozycji dotyczącej zaborów, nie mają one łączyć się w zwarte grupy.
Okres PRL-u zostanie zinterpretowany przede wszystkim
jako czas systemu wywierającego presję na społeczeństwo.
Przestrzennie ma być symbolizowany przez ściany w formie
bloków lub przeszkód, początkowo zwartych i pozostawiających niewiele miejsca dla zwiedzającego, później (chronologicznie), wraz ze słabnięciem systemu, bloki mają być
rozstawione luźniej i pękać. Z tej pobieżnej charakterystyki
projektu ekspozycji MHP można dostrzec, jak wielki potencjał znajduje się w operowaniu przestrzenią. Oczywiście
sugestywność tych rozwiązań zależy nie tyko od koncepcji,
ale także od tak błahych – w tym kontekście – spraw, jak
jakość wykonania. Wydaje się także, że symboliczne kształtowanie przestrzeni może dać o wiele silniejsze wrażenia
niż dosłowne, werystyczne budowanie dioram przestrzeni
ulicy czy wnętrz.

Punkty obserwacji – pola martwe – pasma
graniczne
W projektowaniu wystaw mogą się okazać bardzo pomocne
narzędzia stosowane w ocenie kompozycji urbanistycznej.
Warsztat badawczy, przy pomocy którego analizujemy każdą kompozycję przestrzenną jest w ogólnym zarysie uniwersalny, natomiast poznanie go w wielkiej skali daje tę zaletę,
że wrażenia, których doświadcza odbiorca, będą niejako
spotęgowane i przez to czytelniejsze. Jednym z podstawowych problemów, tak samo w kompozycji miejskiej, jak
i świadomie planowanej ekspozycji, jest wyznaczenie punktów obserwacyjnych, czyli miejsc, z których rozpościera się
określony widok. Kazimierz Wejchert zwraca uwagę na to,
że chociaż w przestrzeni istnieje niezliczenie wiele punktów,
z których można oglądać dany układ, to w rzeczywistości
grupę tę daje się zawęzić przede wszystkim do tras, ulic,
ścieżek przemierzanych przez ludzi18. Na ekspozycji, która
ulokowana jest w zamkniętych pomieszczeniach tym łatwiej
wyznaczyć punkty obserwacyjne, ale też tym większe znaczenie ma ich odpowiednie wykorzystanie.
Podstawowe pytanie przy aranżacji ekspozycji dotyczy
widoku otwierającego wystawę, który najczęściej znajduje się za drzwiami, czy przejściem prowadzącym na ekspozycję. Jest to pierwszy punkt obserwacyjny, odpowiedzialny także za pierwsze wrażenie zwiedzającego. Względem
tego punktu oraz wszystkich kolejnych wyznaczyć można
pola martwe, czyli te fragmenty ekspozycji, których z danego punktu nie widać. Jest to dość istotne zagadnienie,
nie tylko od strony plastycznej aranżacji wystawy. Poszczególne obiekty czy fragmenty ekspozycji nie powinny
być widoczne z określonych miejsc, inne natomiast mogą
stanowić coś w rodzaju obietnicy, zachęty do poruszania
się dalej.
Efekt pól martwych w przemyślany sposób wykorzystano
w projekcie wystawy Muzeum Historii Żydów Polskich. Fragment ekspozycji dotyczącej warszawskiego getta przedstawia symboliczną rekonstrukcję kładki przerzuconej nad ulicą

Chłodną, pomostu łączącego południową i północną część
zamkniętej dzielnicy żydowskiej. Przejście tą kładką było na
tyle silnym przeżyciem dla uwięzionych za murem mieszkańców Warszawy, że autorzy wystawy postarali się znaleźć liczne wspomnienia dotyczące tego fragmentu getta. Dla wielu
Żydów był to jedyny punkt, z którego mogli zobaczyć świat
poza murem, domniemany obszar wolności, z „normalnie”
toczącym się życiem i jego prozaicznymi czynnościami, składającymi się na obraz normalności: sprzedażą kwiatów, jadącymi tramwajami, kupowaniem zapałek w kiosku i kolportażem gazet przez chłopców na ulicach. Takie było dominujące
wrażenie, oglądanej z wysokości kładki polskiej części miasta, ulicy Chłodnej. Taki obraz powinien odebrać zwiedzający
w muzeum, przemierzający fragment ekspozycji imitujący
kładkę, dodajmy tu: nie jako substancjonalne i werystyczne
odtworzenie kładki nad Chłodną, lecz jako ustawienie widza
w tej samej sytuacji, w której znajdował się żydowski mieszkaniec getta przed laty – obserwacji z wyższego punktu położonych niżej obiektów, które znajdują się poza zasięgiem dotyku, i do których nie można w bezpośredni sposób dotrzeć,
aby sprawdzić szczegóły.
Dobrze wiadomo, że wrażenie powstające u Żydów przemierzających kładkę było fałszywe. Pozory normalności
okupowanej przez hitlerowców Warszawy znikały w obliczu
realiów okupacji – codziennych upokorzeń, trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, łapanek i masowych
egzekucji. O tym można było się jednak przekonać dopiero
przechodząc do polskiej części okupowanego miasta. Podążając ścieżką zwiedzania muzealny gość dociera po krótkim
czasie do obszaru, który obserwował z imitacji kładki. Tu
okazuje się, że nie był w stanie zobaczyć wszystkich elementów ekspozycji, właśnie tych, które niszczą idylliczny obraz
wolności w polskiej strefie. Celem tak zbudowanej ekspozycji jest wzbudzenie w zwiedzającym najpierw fałszywego
wrażenia, pod wpływem którego wydaje on osąd rzeczywistości, później zaś – zburzenie tego wrażenia i uświadomienie, jak mylne mogą być subiektywne sądy. Jest to działanie
o bardzo doniosłym celu edukacyjnym, daleko bardziej uniwersalnym, niż sama tematyka ekspozycji. Zastosowanie takiej „lekcji” możliwe jest dzięki umiejętnemu wykorzystaniu
możliwości, które daje nam wytyczanie punktów obserwacji, pól martwych, ścieżek ruchu i zmiany poziomów.
Innymi elementami kompozycji urbanistycznej, które
można przełożyć na realia ekspozycji, są punkty i pasma
graniczne. W krajobrazie i mieście są to obszary, w których
następuje wyraźna jakościowa zmiana otoczenia, jak choć-

by wyjście z lasu na otwartą przestrzeń czy z wąskiej ulicy
na szeroki plac. Najważniejszą zasadą, której wykorzystanie
może dać największe korzyści w budowaniu dramaturgii
ekspozycji, jest tu efekt kontrastu pomiędzy kolejnymi wnętrzami. Ponieważ wystawa poznawana jest w ruchu, a zwiedzający przemieszcza się pomiędzy kolejnymi jej częściami,
to znaczenie mają nie tyle obiektywne cechy poszczególnych fragmentów ekspozycji, co kontrast pomiędzy nimi.
Jak zauważa Wejchert, plac św. Marka wydaje się przestronny nie z powodu dużych wymiarów, ale dlatego, że wchodzi
się na niego z wąskich uliczek Wenecji19. Ta relatywizacja
odbioru przestrzeni może mieć ogromne znaczenie na ekspozycji muzealnej, znajdującej się w ograniczonym ścianami lokum. Już na etapie planowania scenariusza, a jeszcze
przed wykonaniem projektu aranżacji, warto określić, czy ze
względów merytorycznych dany fragment wystawy powinien posługiwać się architekturą ekspozycyjną zwartą, czy
przestrzenną, i jak ustalić zależności między poszczególnymi działami, biorąc pod uwagę percepcję tak kreowanych
wnętrz.
W artykule starałem się nakreślić wstępnie wiele zagadnień związanych z kształtowaniem treści i formy ekspozycji, dla których podstawowym punktem odniesienia
byłby zwiedzający i jego zdolności percepcji. To skrótowe
omówienie wymagałoby dokładniejszego przedstawienia,
w szczególności zaś przeanalizowania tematu biorąc pod
uwagę przykłady powstających w Polsce muzeów nowego
typu. Stosowane tam rozwiązania dają możliwości wszechstronnego przekazywania zwiedzającemu wiedzy i wartości. Z drugiej strony wobec stosowania przedstawionych tu
środków, oddziałujących na percepcję muzealnego gościa,
można mieć jednak uzasadnione wątpliwości. Najpoważniejsze z nich dotyczą bodajże kierunku przemian w nowoczesnym muzealnictwie. Muzea już dawno przestały
być miejscami, gdzie wyłącznie gromadzi się i udostępnia
zbiory. Instytucje muzealne otrzymują nowe zadania, w tym
także zadanie moderowania dialogu, jako elementu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Czy posługiwanie
się środkami, które oddziałują na zwiedzającego poza jego
świadomością jest tylko wzmocnieniem przesłania, czy już
manipulacją? Czy narzuca interpretację twórców ekspozycji, czy też wzbogaca doświadczenie muzealnego gościa
o istotne elementy przesłania, których samo „opowiedzenie” nie wystarczy, musi być poparte pozawerbalnym doświadczeniem przestrzennym?

Streszczenie:

Autor wychodzi z założenia, że percepcja wystawy nie ogranicza się do jednego czy kilku zmysłów, ale należy ją także
postrzegać w kontekście potrzeb psychicznych i społecznych
muzealnego gościa, określonych schematów postrzegania
i porządkowania otoczenia. W artykule przeanalizowano
przykłady współczesnych ekspozycji muzealnych, których
zadaniem jest integralne oddziaływanie na zwiedzającego
za pomocą powiązania treści z właściwościami przestrzennymi wystawy.

Artykuł poświęcony jest problemowi
percepcji wystaw muzealnych przez zwiedzających. Jest to
jedno z najważniejszych zagadnień wpływających współcześnie na kształtowanie ekspozycji. Dorobek badawczy
różnych dyscyplin nauki pozwala na wielostronne zarysowanie problemu percepcji. W artykule zostały przedstawione
wybrane aspekty psychologii, socjologii, architektury, urbanistyki i geografii humanistycznej dotyczące zależności:
człowiek – przestrzeń w kontekście wystaw muzealnych.

Słowa kluczowe: muzeum, ekspozycja, percepcja wystawy, widz, przestrzeń.
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Przypisy
1 Z

bogatej literatury wymienionych dziedzin nauki podaję tu tylko prace wykorzystane w dalszej części artykułu: A. Maslow, Motywacja i osobowość, War-

szawa 2006, F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 1973, A. Wallis, Miasto i przestrzeń, Warszawa 1978, tenże, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, Warszawa 1971, Ch. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa 2000, A. Gawlikowski, Ulica w strukturze miasta, Warszawa 1992, A.
Satkiewicz-Parczewska, Kompozycja architektoniczna i percepcja, Szczecin 2001, A. Asanowicz, Percepcja jako czynnik kształtujący formę architektoniczną,
Białystok 1998, K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1974, D. Jędrzejczyk, Geografia humanistyczna miasta, Warszawa 2004.
2 K.

Mordyński, Muzeum, gość i przestrzeń. Potrzeby muzealnych gości a funkcje i sposoby kształtowania pozaekspozycyjnej przestrzeni muzealnej, „Muze-

alnictwo” 2012, nr 53, s. 102-108.
3 Zależności

między treścią a formą ekspozycji zostały szczegółowo omówione przez Jerzego Świecimskiego (J. Świecimski, Wystawy muzealne, t. 1., Kraków

1992 oraz kolejne tomy pod tytułem Muzea i wystawy muzealne). Rozwój technik ekspozycyjnych nie przysparza uszczerbku tym rozważaniom, gdyż sięgają
one istoty wystaw muzealnych z punktu widzenia teorii kultury i estetyki czy filozofii. Z drugiej strony upływ lat pozwala myśleć o konieczności zaktualizowania ustaleń uczonego.
4 Przed

powstaniem państwowych muzeów publicznych to właśnie uniwersytety tworzyły kolekcje, które dostępne były szerszemu gronu zainteresowanych.

Urządzone w pocz. XIX w. gabinety naukowe Uniwersytetu Warszawskiego budziły szacunek zagranicznych uczonych tej miary co Alexander Humboldt. Por.
J. Miziołek, Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja, Warszawa 2005, s. 84-85.
5 Przykładem

takiej kolekcji istniejącej współcześnie jest Lapidarium (Galeria Starożytności) w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znajdują się tam

rzeźby i fragmenty sarkofagów z okresu Cesarstwa Rzymskiego (gł. II w.n.e.) wystawione w 1875 r. z polecenia Aleksandry Augustowej Potockiej. Część
z nich to zbiory wcześniejsze Stanisława Kostki Potockiego i Izabeli Lubomirskiej. Kolekcja – zgodnie z zamierzeniem autorki – ma znaczenie sentymentalne.
Trudno jest bowiem zidentyfikować część zabytków i określić ich przeznaczenie.
6 J.

Świecimski, Wystawy muzealne..., s. 23.

7 R.

L. Gregory, Oko i mózg. Psychologia widzenia, Warszawa 1971, s. 41-71.

8 Zdaniem

F. Znanieckiego ogólną cechą przedmiotów i faktów badanych przez humanistę jest właśnie to, że są one „czyjeś”, czyli że istnieją w działaniu

i doświadczeniu pewnych ludzi i posiadają te właściwości, które im owi działający i doświadczający ludzie nadają w swych czynnościach i doznaniach F.
Znaniecki, Socjologia…, s. 28.
9 D.

Jędrzejczyk, Geografia humanistyczna…, s. 77 i 90.

10 C.

Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń…, s. 18.

11 M.

Kwiatkowski, Wielka księga Łazienek, Warszawa 2000, s. 76-77.

12 Według

informacji Alicji Knast, kurator MFC przedstawionej podczas konferencji „Muzeum regionalne jako atrakcja lokalna. Samorządowe Instytucje

Kultury”, Warszawa 14-15 kwietnia 2011.
13 D.

Jędrzejczyk, Geografia humanistyczna…, s. 92.

14 A.

Gawlikowski, Ulica w strukturze…, s. 216.

15 A.

Satkiewicz-Parczewska, Kompozycja architektoniczna…, s. 146.

16 A.

Asanowicz, Percepcja jako…, s. 45.

17 Pomimo

zmiany lokalizacji MHP – zamiast w pobliżu Zamku Ujazdowskiego muzeum ma powstać w Cytadeli Warszawskiej – koncepcja powiązania treści

i formy ekspozycji nie ulegnie najprawdopodobniej zmianie.
18 K.

Wejchert, Elementy kompozycji…, s. 36.

19 K.

Wejchert, Elementy kompozycji…, s. 47.
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