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Od Redakcji

W grudniu 2015 r. w 63-letniej historii rocznika „Muze-
alnictwo” nastąpiła kolejna cezura – zmarł Janusz Odro-
wąż-Pieniążek, w latach 1981–2011 Redaktor Naczelny  
„Muzealnictwa”, później zawsze i niezmiennie emocjonalnie 
związany z redakcją duchowy patron naszego czasopisma. 

Janusz Odrowąż-Pieniążek – absolwent filologii pol-
skiej UW – był historykiem  literatury, muzeologiem ale 
przede wszystkim pisarzem. Pisarstwo i prace redakcyj-
ne – oprócz pełnienia przez 37 lat (1972–2009)   funk-
cji dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie – były to Jego główne pasje i zakresy działań. 
Realizował je jako: sekretarz Komitetu Redakcyjnego Wydania 
Jubileuszowego Dzieł Adama Mickiewicza (1954–1955), pra-
cownik naukowy IBL PAN (1956–1972), sekretarz Komitetu 
Redakcyjnego Wydania Krytycznego Dzieł Adama Mickiewicza  
(1967–1991), redaktor wydawnictwa „Blok-Notes Muzeum 
Literatury”  (od 1974), członek rady naukowej Instytutu 
Literatury Polskiej UW (1975–1987) i (1994–2000), Narodowej 
Rady Kultury (Zespół Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego) 
(1983–1990), członek  założyciel Fundacji Kultury Polskiej 
(1989), członek Rady Warszawskiej Fundacji Kultury (1995–
2008), członek fundator Fundacji Kultury (1995–2010), prze-
wodniczący Komitetu Obchodów Dwusetnej Rocznicy Urodzin 
Adama Mickiewicza (1994),  przewodniczący Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika Prezydenta Gabriela Narutowicza 
w Warszawie (1998).

Janusz Odrowąż-Pieniążek jako pisarz debiutował w 1963 r. 
książką Opowiadania paryskie, potem opublikował m.in. 
Teorię fal (1964), Małżeństwo z Lyndą Winters albo Pamiątka 
po Glorii Swanson (1971) i Party na calle Guatemala (1974). 
W 2015 r. ukazało się ostatnie jego dzieło – zbiór wspomnień 
zatytułowany Błagam, tylko nie profesor, w którym autor 
wspomina przyjaciół, znajomych i ludzi, z którymi zetknął go 
los, m.in. Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa 
Herberta, Jerzego Giedroycia.

Opublikował kilkadziesiąt prac historyczno-literackich za-
mieszczonych w periodykach naukowych: wstępy, posłowia, 
opracowania naukowe, m.in. Listy do Adama Mickiewicza 
w Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu. Rejestr uzupełniony 
bibliografią  (1968), Karol Frankowski. Moje wędrówki po 
obczyźnie t. 1-2 (1973), Polonika zbierane po świecie (1992), 
Mickiewicziana zbierane po świecie (1998) oraz kilkaset ar-
tykułów w czasopismach.  

W ciągu 30 lat sprawowania funkcji redaktora naczelnego 
rocznika „Muzealnictwo” Janusz Odrowąż-Pieniążek publi-
kował na jego łamach swoje artykuły, a także sprawozdania 
z posiedzeń Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich 

ICLM/ICOM, któremu w różnych okresach przewodniczył. Tym 
samym wniósł nieoceniony wkład w propagowanie  wiedzy 
o literackim muzealnictwie polskim i światowym oraz w utrzy-
manie periodyku na rynku wydawniczym i w jego rozwój.

W 2012 r. z okazji jubileuszu 60-lecia rocznika 
„Muzealnictwo” Janusz Odrowąż-Pieniążek, w uznaniu 
szczególnego zaangażowania i profesjonalizmu w pracach 
na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu merytorycz-
nego rocznika „Muzealnictwo” oraz zasług w dziedzinie 
popularyzacji europejskiego i światowego dziedzictwa 
kulturowego – podczas uroczystości Narodowego Święta 
Niepodległości w Pałacu Prezydenckim – został odznaczony 
przez Prezydenta RP  „Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski”.

Redakcja „Muzealnictwa” wyrażając szacunek, a także w do-
wód pamięci o swym wieloletnim redaktorze naczelnym udo-
stępnia na stronie obecnego wydawcy pisma – Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów www.nimoz.pl, pod 
adresem http://nimoz.pl/pl/rocznik-muzealnictwo/muzeal-
nictwo-historia-opowiadana film pt. 60 lat „Muzealnictwa” – 
historia opowiadana, w którym wieloletnia sekretarz redakcji 
Beata Pawłowska-Wilde i wieloletni redaktor naczelny Janusz 
Odrowąż-Pieniążek – w 2012 r. z okazji jubileuszu – opowiadają  
o prekursorach czasopisma, jego dziejach w zmieniających się 
realiach historii Polski, kolejnych wydawcach, pracy redakcji 
oraz współpracy i więzi z autorami.

 

   
   

 -
   

   
   

   
   

- 
   

   
   

   
  -

   
   

   
   

   
- 

   
   

   
   

  -
   

   
 



27www.muzealnictworocznik.com MUZEALNICTWO 57

in memoriam

Muz., 2016(57): 26-31 
Rocznik, eISSN 2391-4815
 
data przyjęcia – 03.2016
data akceptacji – 03.2016
DOI: 10.5604/04641086.1198828

LIST CAŁKIEM 
PRYWATNY 
DO DYREKTORA 
MUZEUM LITERATURY 
IM. ADAMA 
MICKIEWICZA  
W WARSZAWIE 
PANA JANUSZA 
ODROWĄŻ-PIENIĄŻKA
A VERY PRIVATE LETTER TO DIRECTOR OF THE 
ADAM MICKIEWICZ MUSEUM OF LITERATURE 
IN WARSAW MR. JANUSZ ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK

Łukasz Kossowski
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Abstract: Another turning point in the 63-year history 
of the “Museology” Annual arrived in December 2015, with 
the death of Janusz Odrowąż-Pieniążek, the Editor-in-chief 
of “Museology” from 1981 to 2011, and who later had 
a permanent emotional bond with the editors, and remai-
ned a spiritual patron of our magazine.

Janusz Odrowąż-Pieniążek graduated in Polish Philology 
from the University in Warsaw. He was a historian of litera-
ture, a museologist, but above all a writer. His major passion 
and field of activity, apart from holding the post of Director 
of the Adam Mickiewicz Museum of Literature for 37 years 
(1972–2009), consisted in writing and editorial activity. 
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As Editor-in-chief of the “Museology” Annual for 30 years, 
Janusz Odrowąż-Pieniążek published his articles on its pages, 
as well as reports from meetings of the International Com-
mittee for Literary Museums (ICLM/ICOM), which he chaired 
for some time. He thus made an invaluable contribution to 
the promotion of knowledge concerning Polish and interna-
tional literary museums, as well as to the periodical main-
taining its position on the market, and its further develop-
ment.

In 2012, on the occasion of the 60th anniversary of the 
“Museology” Annual, Janusz Odrowąż-Pieniążek was award-
ed the “Commander's Cross with Star of Polonia Restituta” 
by the President of Poland in recognition for his special com-
mitment and professionalism towards ensuring the high level 
of content in the “Museology” Annual, as well as his services 

in popularising European and international cultural heritage.
As an expression of their respect for and memory of their 

long-term editor-in-chief, the editors of “Museology” have 
shared a film entitled 60 lat „Muzealnictwa” – historia 
opowiadana (http://nimoz.pl/pl/rocznik-muzealnictwo/
muzealnictwo-historia-opowiadana) on the website of 
the magazine’s current publisher, namely the National In-
stitute for Museums and Public Collections (www.nimoz.
pl), in which Beata Pawłowska-Wilde, the long-time Assis-
tant Editor, and Janusz Odrowąż-Pieniążek, the long-time 
Editor, discuss their precursors, the magazine’s history 
faced with the changing reality in Poland, its subsequent 
publishers, the editors’ activities, and their co-operation 
and ties with authors, on the occasion of the magazine’s 
anniversary in 2012.

Keywords: Janusz Odrowąż-Pieniążek 1931–2015, writer, literary historian, museologist, editor-in-chief of “Museology”.

Szanowny Panie Dyrektorze, 
To niesamowite, że zdarzyło mi się Pana spotkać i zyskać 
Pana zaufanie. To wymagało z Pana strony wzięcia w nawias 

wszelkich zależności służbowych, pewnej nonszalancji, po-
mijania spraw nieistotnych, automatycznego przechodzenia 
ponad nimi do meritum. Był Pan mistrzem podróżowania. 
Ze stoickim spokojem znosił Pan wszelkie trudy podróży, 
męczące niekiedy loty, marne hotele, nieoczekiwane trud-
ności. Kiedy my – ekipa montująca wystawę –  wstawaliśmy, 
Pan wracał z porannego spaceru po Baker Street, lśniącej 
po porannym deszczu, ale  już słonecznej. I te wilgotne 
kwiaty na straganach. Te krople skrzące się na foliach. Na-
strój takiego londyńskiego poranka udało się kiedyś pewne-
mu angielskiemu muzykowi  zakląć w piosence o tej właś-
nie ulicy. Na nasz widok uniósł Pan kapelusz z wdziękiem 
i szarmanckością. Chłonął Pan ze skupioną uwagą pejzaże, 
obrazy, dźwięki, zapachy – właśnie jak artysta. Tyle wido-
ków nieprawdopodobnie pięknych. Tyle zdarzeń, czasem 
groźnych, czasem śmiesznych, aż nie do uwierzenia. 

Stambuł. Krawędź Europy i Azji. Rano budzi nas głośny 
śpiew muezzina. Tyle w nim smutku i skargi. Turcja. Kraj 
piękny i groźny. W porannym upale chodzimy wąskimi ulicz-
kami Galaty  śladami Mickiewicza wśród stosów foliowych 
worków ze śmieciami pod girlandami suszącej się na sznu-
rach bielizny. Brakuje tylko opisywanych w listach Mickie-
wicza rozpłatanych kotów. Stajemy na tarasie domu, w któ-
rym kiedyś mieszkał Mickiewicz. Gospodarz przynosi kawę 
w maleńkich kubkach, gorącą i słodką. Pod nami uliczka. 
Mężczyźni siedzą na schodach. Kobiety karmią dzieci. Upał. 
A potem  dramatyczny koniec montażu wystawy stałej 
w Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule. Szekspirowska 
sceneria. Późny wieczór. W zasadzie noc. Tropikalna ulewa. 
Delegacje ministerialnych oficjeli polskich i tureckich zmie-
rzające ku nam z lotniska. Po drodze samochodowa kraksa. 
I my kończący wystawę. Ostatnie prace. I nagle dramat. 
Zniknięcie wiertarki niezbędnej do przymocowania tablicy 
informacyjnej w holu muzeum. Bieganie, szukanie, nerwy. 
Wszystko na nic. Klapa. Kompromitacja. Do tego bariera 
językowa nie do pokonania. I nagle przed nami rozpromie-
niona w uśmiechu twarz naszego tureckiego gospodarza. 
Znalazł wiertarkę, przykłada dwa palce do skroni i krzyczy: 
drrr, Mickiewicz kaput!, co miało znaczyć: wiertarka znala-

1. Dyrektor Muzeum Literatury Janusz Odrowąż- Pieniążek w trakcie posie-
dzenia Rady Muzeum w 2013 r. 

1. Janusz Odrowąż-Pieniążek, Director of the Literary Museum, during 
a meeting of the Museum Council in 2013 
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zła się, leży na dole, w krypcie Adama Mickiewicza. 
Zaskoczył mnie Pan zupełnie, kiedy w Luwrze przystawa-

liśmy przed tymi samymi dziełami, witając się jakby po raz 
kolejny ze starymi znajomymi.  I nie chodzi tutaj o erudycję, 
lecz o podobny sposób odczuwania: wiatru targającego suk-
niami i parasolkami dam w obrazach Boudine’a, wapiennej 
kruchości porcelany w obrazach Chardina, chmurnych, pod-
bitych czernią nieb Courbeta. 

 Tylko nie profesor napisał Pan. Dodam – tylko nie dyrek-
tor. Kpił Pan z pomysłów wprowadzania w przestrzeń kul-
tury korporacyjnych metod zarządzania załogą za pomocą 
strachu i konfliktu. Rzeczywisty autorytet nie potrzebuje 
przecież  takich protez. Szanował Pan wszystkich pracow-
ników bez względu na ich stanowisko, status społeczny, 
wykształcenie. I nie była to żadna wyuczona lub przyjęta 
konwencja lecz cecha prawdziwego arystokraty.  Dawno 
temu miałem szansę obserwować ją u mojego promotora 
profesora Jacka Woźniakowskiego, którego znał Pan prze-
cież. To zatrzymanie się, zwrócenie twarzy do rozmówcy, 
poważne, skupione  jego wysłuchanie, potraktowanie go 
absolutnie serio  – kimkolwiek by nie był. Wiedział Pan, że 
każde muzeum realnie tworzą jego kustosze, ludzie z pasją, 
z wizją, zakochani w swojej pracy. Szanował ich Pan, trakto-
wał jako intelektualnych partnerów, wspomagał, niekiedy 
wiele wybaczał. Pamiętam, jak w koszmarnym tłoku i upale 
przebijaliśmy się Pana małym „roverem” drogą na Poznań, 
przez sznury ciężarówek pędząc do kustosza, który po wy-
padku znalazł się w szpitalu. Nie prowadził Pan najostroż-
niej (miał Pan wiecznie nadtłuczone i poklejone taśmą 
świata kierunkowskazów), więc nasłuchaliśmy się wielu 
soczystych przekleństw innych kierowców. Nie zwracał Pan 
na nie uwagi i dodawał gazu. No i szczęśliwie dojechaliśmy, 
a kustosz wykaraskał się z poważnej opresji. 

Poszukiwania zawodowe, ale przecież i pochodzenie i tra-
dycje rodzinne,  poprowadziły Pana w przestrzeń roman-
tyzmu. Badał Pan twórczość Adama Mickiewicza i innych 
romantyków. Interesowały Pana losy sybirskich zesłańców:  
poety Gustawa Zielińskiego i Adolfa Januszkiewicza. Spro-
wadził Pan z Paryża do Polski cenne mickiewicziana i ar-
chiwa polskich pisarzy emigrantów. Ale Pan również był 
romantykiem. 

Projekty wystaw przekraczających na pozór skalę i możli-
wości Muzeum Literatury przyjmował Pan z entuzjazmem.  
A dlaczegóż by to nie zorganizować wielkich wystaw Bruno-
na Schulza, Zbigniewa Herberta, ks. Jana Twardowskiego? 
Dlaczego nie przywieźć do nas z Munchmuseet w Oslo dzieł 
Edvarda Muncha?  Dlaczego nie pokazać sztuki polskiej 
w Tokio i Osace? Dlaczego wahać się, gdy na wystawie Wi-
tolda Gombrowicza trzeba zalać wodą salę ekspozycyjną? 
Taka Pana postawa owocowała konkretnymi sukcesami 
Muzeum Literatury. Wystawa „Totenmesse. Munch – Weiss 
– Przybyszewski” w Munchmusset w Oslo. Kurator zbiorów, 
dr Arne Eggum zapraszający nas do magazynów i wzboga-
cający warszawską wersję ekspozycji o dziesiątki arcydzieł 
Muncha. Aula muzeum i wielka gala. Stojący tłum słuchają-
cy hymnów Polski i Norwegii. Potem koncert Chopinowski. 

Albo tamten ciepły wieczór w Tokio, przetykany szmerem 
cykad, Hillside Forum i otwierający naszą wystawę Jego 
Wysokość Książę Takamado Norihito.  A potem grudzień 
i Osaka. Olbrzymi, czarny wieżowiec  Osaka Amenity Park. 
Na wysokim piętrze oczekujący na nas, i na rozpoczęcie 

montażu wystawy, rząd pracowników firmy transportowej 
Yamato w białych kombinezonach, w białych rękawiczkach, 
w białych czapeczkach. Na nich znak firmy – kotka delikat-
nie niosąca w zębach swoje dziecko. I głęboki, wykonany 
jak na komendę ukłon zespołu. W całym wieżowcu Ame-
nity, w windach, sklepikach, kwiaciarniach, restauracjach, 
pubach, wielkie plakaty naszej wystawy i sącząca się muzy-
ka: polskie kolędy w wykonaniu Mazowsza. Lulajże Jezuniu 
w zielonkawej, oszronionej  jak patyna kościelnej wieży, 
w grudniowej Osace.

Albo Madryt, gdzie w Circulo de Bellas Artes dzięki 
wsparciu Państwa Bonnetów udało się po raz pierwszy 
skonfrontować twórczość Brunona Schulza z Francisco 
Goyą, Félicienem Ropsem, Maxem Klingerem, Georgem 
Groszem, Aubrey’em Beardsley’em. Ekscentryczny dyrek-
tor Circullo, Juan Barja, dekadent – poeta, jak z Lautreca. 
Znaleźliście panowie wspólny ton po kilku zdaniach. 

A Paryż? Znał go Pan przecież jak własną kieszeń. Naj-
pierw przez lata pracy nad korespondencją Adama Mickie-
wicza – w Bibliotece Polskiej ujrzał Pan to  miasto Jego oczy-
ma. Pamiętam nasz spacer po otwarciu wystawy Brunona 
Schulza w Musée  d’art et d’histoire Judaïsme. Staliśmy na 
moście św. Genowefy. Szkicowaliśmy pierwszą scenę filmu, 
jaki miał powstać w kooperacji z Turcją. Wieczór, samotna 
postać na moście wpatrzona w rozjarzone światłami okna 
kamienicy na drugim brzegu. Tam trwa wielkie przyjęcie 
na cześć Adama, który jutro o świcie wyrusza do Stam-
bułu.  Najważniejsze, żeby kamera skupiła się na szaro-
błękitnej tafli Sekwany, jak w obrazie Gierymskiego,  by 
wychwyciła drżące w niej okruchy czerwieni, okruchy 
strzaskanego słońca. Pana Paryż. Pana paryskie znajomo-
ści i przyjaźnie. Gdyby nie one, do Muzeum Literatury ni-
gdy nie trafiłyby bezcenne archiwa: Adama Mickiewicza, 
Konstantego Jeleńskiego, Aleksandra Wata, Józefa Czap-
skiego, Jana Lebensteina, Augusta Zamoyskiego.  I format 
ludzi, z którymi Pan obcował. Choćby postać rasowego 
Paryżanina, syna wielkiego poety –  Andrzeja Wata, z jego 
ogromną wiedzą, erudycją, elegancją, dowcipem i darem 
dyplomacji, który okazywał się bezcenny w pozyskiwaniu 
archiwów i dzieł sztuki dla Muzeum Literatury. Kardynał 
Richelieau  mógłby u niego praktykować.  Potrafił prze-
konać nieprzekonanych, zdobyć dla polskiej kultury to, co 
wydawało się nieosiągalne.    

Ale romantyzm to coś więcej niż „mierzenie sił na zamia-
ry”. To wierność zasadom i wartościom. A w razie potrzeby 
twarda ich obrona. To Pan Panie Dyrektorze w stanie wo-
jennym wyciągnął z więzienia naszego kolegę Piotra –  jed-
nego z założycieli podziemnego  „Tygodnika Wojennego”, 
przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Muzeum Literatury w Warszawie. Po przesłuchaniach 
w Komendzie Milicji w Pałacu Mostowskich, podczas któ-
rych nie przyznał się do niczego, prokurator skazał go na 
trzy miesiące więzienia. W Muzeum Literatury cywilni ube-
cy zjawili się nazajutrz po aresztowaniu Piotra, podczas 
przeszukania znaleźli bibułę w magazynach, w odlewach 
mosiężnych rzeźb. No bo gdzie kochający rzeźbę Piotr 
miałby ją ukryć? A potem interwencja Komitetu Pryma-
sowskiego, ojca Piotra i Pana, Panie Dyrektorze, za Piotra 
poręczenie w sprawie. I powrót Piotra do pracy jakby z trzy-
miesięcznego urlopu. Żadnych uwag. Żadnych wymówek. 
Żadnych ostrzeżeń. Jak gdyby nigdy nic. Męska rzecz.   
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Powtórzę, był Pan romantykiem, romantykiem twardo 
stąpającym po ziemi. Prowadząc Muzeum Literatury po-
dejmował Pan trafne decyzje. Wiedział Pan kto jest kim 
w czasach nieco mętnych, w których przyszło nam żyć. Po-
dobnie było z rozpoznaniem przestrzeni muzealnictwa. Miał 
Pan świadomość, że na wystawie nic nie zastąpi oryginału, 
nawet najzgrabniejszy multimedialny pokaz i, że nie o to 
chodzi, że wystawa literacka winna mieć strukturę eseju, 
gdzie „malarskie” słowa i „literackie” obrazy  prowadzą 
dialog, tworząc nowe znaczenia, że obraz zawsze zawiera 
w sobie ukrytą narrację – klimat epoki, urok osób, echo 
rozmów, motywy działań bohaterów odnoszące się do 
wartości zaklętych w literze moralnego prawa, wyrazistych 
emocji, a słowo zawsze przywołuje obrazy, nastrojowe lub 
dramatyczne pejzaże, zmysłowe  doznania, których nie spo-
sób oddzielić od plastycznych form.  Dworowaliśmy sobie 
z opisanej jeszcze przez Mickiewicza dręczącej nas, typo-
wej dla każdej prowincji,  choroby nowoczesności, z asy-
milowanych bezmyślnie europejskich mód muzealniczych 
jednego sezonu. Choćby tak zwanych „interwencji”, kiedy 
to na salach muzealnych, obok szacownych dzieł dawnych 
mistrzów pojawiały się dzieła mistrzów współczesnych, rze-
komo  z tymi pierwszymi nawiązujące dialog. Ale, podobnie 
jak w wierszu Wisławy Szymborskiej, dialog rzeczywisty za-
czynał się dopiero po wyjściu zwiedzających i zamknięciu 
wystawy. Wówczas wszystkie dzieła, nie przebierając w sło-
wach, obgadywały kustoszy i dyrektorów muzeów, którzy 
przemocą wyrwali je z ich własnych kontekstów, klimatu 
epoki, tysiąca znaczeń i kulturowych odniesień.

Panie Dyrektorze,  jakże brakuje mi Pana. Jakże mi bra-
kuje tamtego wieczoru, tej małej restauracji w Hadze, kie-
dy po premierze wystawy Brunona Schulza zaśmiewaliśmy 
się z Panem i kolegami do łez. Udzielił nam Pan wówczas 
darmowej lekcji jedzenia krabów. I moje osobiste déjà vu. 
Zdałem sobie sprawę, że już gdzieś widziałem te podane 
na tacy dziwne metalowe przybory, których nawet nazwać 
nie potrafię, cążki, dźwigienki, szczypce, ale nie w oryginale 
lecz na płótnach siedemnastowiecznych mistrzów holen-
derskich.  Ach to Pana poczucie humoru! Te opowieści o po-
kracznych zachowaniach  celebrytów polskiej nauki. Pierw-
sze tygodnie stanu wojennego. Zebranie załogi szacownej 
instytucji naukowej.  Warunkiem spotkania był brak kola-
borantów na sali. Tymczasem są. Siedzą, jak gdyby nigdy 
nic w pierwszym rzędzie. Oburzone głosy z sali wzywające 
by natychmiast ją opuścili. I reakcja prowadzącego: Toteż 
właśnie. Przejdźmy do kolejnego punktu naszego spotka-
nia. Do dzisiaj, gdy z kustoszem Andrzejem  – głównym in-
wentaryzatorem Muzeum Literatury – jesteśmy postawieni 
w sytuacji dla nas niewygodnej oświadczamy: toteż właśnie. 

Zaimponował mi Pan postawą artysty, który traktuje 
miazgę codzienności jedynie jako materiał do własnej re-
fleksji, artysty zanurzonego nieustannie w polskiej kultu-
rze i sztuce, w materii polskiego języka.  Artyści posiadają 
wielki dar syntezy, szerszego, ponadmaterialnego jakby 
postrzegania rzeczywistości. Tak, jak dobry malarz w szyb-
kim dynamicznym szkicu potrafi oddać ekspresję i sens 
przedstawionego motywu,  tak pisarz z tysiąca szczegółów, 
okruchów zdarzeń, przelotnych emocji wyławia rzeczy istot-

2. Circulo de Bellas Artes w Madrycie, 2007 r.; od lewej: prof. Irena Kossowska, dr Łukasz Kossowski, dyrektor  Muzeum Literatury Janusz Odrowąż-Pieniążek, 
dr Anna Lipa

2. Circulo de Bellas Artes in Madrid in 2007. From left: Prof. Irena Kossowska, Łukasz Kossowski, PhD, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Director of the Museum of 
Literature, Anna Lipa, PhD

 (Fot. 1 – A. Kowalska; 2 – J. Barja)
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ne. Ale to nie wszystko. Jeżeli  na samym dnie twórczości 
nie leży twarda, moralna postawa, jest ona tylko formal-
ną zabawą. Podobnie  dzieje się w samym życiu. Zdarzało 
się nam przecież Panie Dyrektorze widywać wrażliwych 
humanistów i utytułowanych uczonych, którzy w obliczu 
najmniejszego choćby zagrożenia swojej pozycji milkli. Po 
prostu trzeba mieć charakter  – a Pan go miał. 

Drogi Panie Dyrektorze, dziwiłem się skąd Pan bierze tę 
niezmienną pogodę ducha, ten niezmącony niczym we-
wnętrzny spokój, choć prawdę mówiąc, domyślałem się. 
Czasami stawaliśmy obok siebie w transepcie paryskiej 
Notre Dame. Nad naszymi głowami kręciły się wolno ol-
brzymie rozety witraży. Wszystkie dzienne sprawy krzepły 
w okruchy szafiru i karminu. 

Streszczenie: W grudniu 2015 r. w 63-letniej historii 
rocznika „Muzealnictwo” nastąpiła kolejna cezura – zmarł 
Janusz Odrowąż-Pieniążek, w latach 1981–2011 Redaktor 
Naczelny „Muzealnictwa”, później zawsze i niezmiennie 
emocjonalnie związany z redakcją duchowy patron nasze-
go czasopisma. 

Janusz Odrowąż-Pieniążek – absolwent filologii polskiej 
UW – był historykiem  literatury, muzeologiem ale przede 
wszystkim pisarzem. Pisarstwo i prace redakcyjne – oprócz 
pełnienia przez 37 lat (1972–2009)   funkcji dyrektora Mu-
zeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – były 
to Jego główne pasje i zakresy działań. 

W ciągu 30 lat sprawowania funkcji redaktora naczel-
nego rocznika „Muzealnictwo” Janusz Odrowąż-Pieniążek 
publikował na jego łamach swoje artykuły, a także sprawo-
zdania z posiedzeń Międzynarodowego Komitetu Muze-
ów Literackich ICLM/ICOM, któremu w różnych okresach 
przewodniczył. Tym samym wniósł nieoceniony wkład 
w propagowanie  wiedzy o literackim muzealnictwie pol-
skim i światowym oraz w utrzymanie periodyku na rynku 
wydawniczym i w jego rozwój.

W 2012 r. z okazji jubileuszu 60-lecia rocznika „Muze-
alnictwo” Janusz Odrowąż-Pieniążek, w uznaniu szczegól-
nego zaangażowania i profesjonalizmu w pracach na rzecz 
zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego rocznika 
„Muzealnictwo” oraz zasług w dziedzinie popularyzacji eu-
ropejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego został 
odznaczony przez Prezydenta RP  „Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski”.

Redakcja „Muzealnictwa” wyrażając szacunek, a także 
w dowód pamięci o swym wieloletnim redaktorze naczel-
nym udostępnia na stronie obecnego wydawcy pisma – Na-
rodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów www.
nimoz.pl, pod adresem http://nimoz.pl/pl/rocznik-muzeal-
nictwo/muzealnictwo-historia-opowiadana film pt. 60 lat 
„Muzealnictwa” – historia opowiadana, w którym wielo-
letnia sekretarz redakcji Beata Pawłowska-Wilde i wielolet-
ni redaktor naczelny Janusz Odrowąż-Pieniążek – w 2012 r. 
z okazji jubileuszu – opowiadają  o prekursorach czasopis-
ma, jego dziejach w zmieniających się realiach historii Pol-
ski, kolejnych wydawcach, pracy redakcji oraz współpracy 
i więzi z autorami.

Słowa kluczowe: Janusz Odrowąż-Pieniążek 1931–2015, pisarz, historyk literatury, muzeolog, redaktor naczelny 
„Muzealnictwa”.
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