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KAZIMIERZ MALINOWSKI 
– MUZEOLOG
KAZIMIERZ MALINOWSKI 
– MUSEUM PROFESSIONAL

Gerard Radecki
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Absract: Year 2017 marks the 110th birthday anniversary 
and 40th anniversary of the death of Kazimierz Malinowski. 
June 2016 marked half a century since he re-took the post 
of Director of the National Museum in Poznań. The cir-
cumstances in question require us to remember an indi-
vidual who was of great merit to Polish museology and to 
the National Museum in Poznań. The title of this text pa-
raphrases the title of an article by Kazimierz Malinowski 
Michał Walicki - museum professional, published in the 
“Muzealnictwo” magazine and devoted to a renowned art 
historian and researcher on Gothic art in Poland. Walicki 
is less known as a museum professional and even less as 
a mentor to Malinowski himself. However, if one attempted 
to determine the whole range of the activity of the latter 
using one word only, the term “museum professional”, 
rather disregarded today, seems to be the most capacio-
us and adequate. It reminds about Malinowski in some 
of the most significant aspects of his activity, including 
the one as: 1/ a museum professional in the strict sense, 
but also a practician working in a museum and taking part 
in the life of this environment in the broadest meaning,  

2/ a propagator of the social role of museums as institutions 
open to the general public, 3/ the long-term Director of the 
National Museum in Poznań, a visionary and a curator of 
the institution’s new programme. 

Malinowski was one of a few of the most important fi-
gures of the post-war museology in Poland. Today, he 
is almost entirely forgotten. Almost total absence of this 
name in today’s museum circles also results from an unsa-
tisfactory state of research into his professional biography. 
Nevertheless, Malinowski’s activity, even only in the field of 
museology, as his second major field of activity was conser-
vation, is still to be meticulously analysed. Therefore, many 
opinions presented below should be treated as suggestions 
and hypotheses, still to be further verified, given the cur-
rent state of research. However, his main fields of activity 
have been roughly, as it may seem, sketched out in this ar-
ticle. They present him as a propagator of the social role of 
museums – institutions open to the general public, which, 
in turn, will prove the topicality of Malinowski’s suggestions 
in comparison with current discussions on museums’ fun-
ctions. 
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W roku 2017 przypadają 110. rocznica urodzin oraz 40. 
rocznica śmierci profesora Kazimierza Malinowskiego, 
a w czerwcu 2016 r. minęło półwiecze od chwili ponow-
nego objęcia przez niego stanowiska dyrektora Muzeum 
Narodowego w Poznaniu.  Wszystkie te okoliczności 

domagają się przypomnienia wielce zasłużonej dla pol-
skiego muzealnictwa, jak i poznańskiego muzeum,  po-
staci. Tytuł niniejszego tekstu stanowi parafrazę tytułu 
artykułu Kazimierza Malinowskiego Michał Walicki – mu-
zeolog, zamieszczonego w czasopiśmie „Muzealnictwo”, 
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a poświęconego postaci słynnego historyka sztuki i bada-
cza plastyki gotyckiej w Polsce1. Walicki mniej jest zna-
ny jako muzeolog, a jeszcze mniej jako mentor samego 
Malinowskiego, ale jeżeliby podjąć próbę określenia całe-
go bogatego spektrum działalności tego ostatniego jednym 
tylko słowem, to właśnie nieco lekceważony dzisiaj termin 
„muzeolog” wydaje się być najbardziej pojemny i adekwat-
ny. Kontekst muzeologiczny bowiem pozwala przedstawić 
postać Kazimierza Malinowskiego jednocześnie w kilku 
najważniejszych aspektach jego działalności, a mianowicie 
jako:

• muzeologa sensu stricto, zatem z jednej strony bada-
cza postrzegającego muzeologię jako osobną dyscyplinę 
naukową obejmującą całość zagadnień związanych z muze-
alnictwem, ale z drugiej strony także praktyka pracującego 
w muzeum i biorącego udział w najszerzej rozumianym ży-
ciu środowiska,

• propagatora społecznej roli muzeów jako instytucji ot-
wartych na publiczność, co z kolei wskazuje aktualność po-
stulatów Malinowskiego wobec dzisiejszego namysłu nad 
funkcjami muzeów,

• wieloletniego dyrektora Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, wizjonera i kuratora nowego programu meryto-
rycznego instytucji, w której do dzisiaj wyraźnie są uchwyt-
ne liczne ślady jego działalności.

Nie sposób wymienić w jednym zdaniu zasług Kazimierza 
Malinowskiego, dyrektora i twórcy do dziś zachowanej 
struktury oddziałowej poznańskiego muzeum,  inicjato-
ra i redaktora poznańskich „Studiów Muzealnych” a także 
rocznika „Muzealnictwo”, który jest współcześnie najpo-
ważniejszym specjalistycznym periodykiem w Polsce, au-
tora pierwszej monografii poświęconej najwybitniejszym 
postaciom polskiej muzeologii2 oraz podręcznika muzeolo-
gicznego3, działacza i członka kilku komisji międzynarodo-
wych organizacji muzealnych i konserwatorskich, a wreszcie 
konserwatora i profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Ale chociaż Malinowski z całą pewnością nale-
żał do wąskiego grona najważniejszych postaci powojenne-
go polskiego muzealnictwa, jego postać jest dzisiaj prawie 
zupełnie zapomniana. Całkowita niemal nieobecność tego 
nazwiska w dzisiejszym życiu muzealnym determinuje także 
niezadawalający stan badań nad jego biografią zawodową, 
tymczasem działalność Malinowskiego, choćby tylko w dzie-
dzinie  muzealnictwa – bo drugim istotnym obszarem jego 
aktywności było konserwatorstwo – należy dopiero grun-
townie przebadać. Wiele zatem sądów czy opinii zamiesz-
czonych poniżej należy, na obecnym etapie badań, potrak-
tować jako sugestie i hipotezy, które muszą jeszcze podlegać 
dalszej szczegółowej weryfikacji. Dlatego też w niniejszym 
szkicu najważniejsze – jak się wydaje – tropy działalności 
poznańskiego muzeologa zostały zaznaczone jedynie po-
bieżnie i kreską najgrubszą z możliwych.

Kazimierz Malinowski urodził się 28 stycznia 1907 r. 
w Poznaniu w rodzinie kupieckiej4. Po ukończeniu w roku 
1925 słynnego Gimnazjum Marii Magdaleny podjął studia 
z zakresu historii sztuki z pobocznym przedmiotem archeo-
logii klasycznej5 na Uniwersytecie Poznańskim. Był uczniem 
ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, uważanego za ojca poznań-
skiej historii sztuki i jednego z najwybitniejszych ówcześnie 
przedstawicieli tej dyscypliny w Polsce. Biografowie Księdza 
Profesora podkreślają jego społecznikowskie zacięcie, ale 

i zamiłowanie do muzyki6 i zapewne za sprawą silnej oso-
bowości Dettloffa obie te pasje odcisnęły swój ślad w cha-
rakterze Kazimierza Malinowskiego. W roku 1933 opuścił 
on poznański uniwersytet w stopniu doktora filozofii i ko-
lejne niemal 2 lata poświęcił na dalsze studia muzeolo-
giczne; będąc stypendystą Funduszu Kultury Narodowej7 
w tym okresie odwiedził – jak sam podaje – Londyn, 
Belgię, Holandię i Włochy8. Najwięcej jednak czasu spędził 
w Wiedniu i Paryżu, gdzie studiował w École du Louvre, 
w której w 1882 r.  uruchomiono pierwszy na świecie kurs 
muzeologiczny9.

W 1935 r. w Paryżu Malinowski zetknął się z najnowo-
cześniejszymi trendami rozwoju muzealnictwa, a być może 
poznał wtedy osobiście Georgesa Henriego Rivière’a, wów-
czas asystenta Paula Riveta, dyrektora paryskiego Musée 
d’Ethnographie du Trocadéro – pierwszego na świecie mu-
zeum, które można by określić mianem antropologicznego, 
a którego początki w 1878 r. były związane z organizacją 
w Paryżu Wystawy Światowej10. Właśnie w okresie pobytu 
Malinowskiego tamże Paryż przygotowywał się do organi-
zacji kolejnej Wystawy Światowej w 1937 roku. Stare muze-
um Trocadéro miało być zastąpione przez  nowy kompleks 
muzealny Palais de Chaillot, w którym ulokowano nowe 
Musée de l’Homme (Muzeum Człowieka), którego sze-
fem został Rivet, jak również Musée National des Arts et 
Traditions Populaires (Narodowe Muzeum Sztuki i Tradycji 
Ludowych). Jego dyrektorem mianowano z kolei Rivière’a, 
który po II wojnie światowej został pierwszym przewodni-
czącym utworzonej przez UNESCO Międzynarodowej Rady 
ds. Muzeów (ICOM), okazał się być także wielkim reforma-
torem światowego muzealnictwa11.

W podobnym czasie w Polsce, gdy w 1936 r. oddano do 
użytku nowy gmach Muzeum Narodowego w Warszawie, na 
dyrektora muzeum stołeczne władze powołały Stanisława 
Lorentza. W gronie jego współpracowników znalazł się 
Michał Walicki, historyk sztuki, który w 1929 r., po ukoń-
czeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, pogłębiał 
swoją wiedzę w trakcie podróży naukowych m.in. do Belgii, 
Holandii i Niemiec. Walicki objął stanowisko zastępcy dy-
rektora warszawskiego Muzeum Narodowego, zgodził się 
również prowadzić w nim Galerię Malarstwa, a w póź-
niejszych latach stworzył także pierwszą stałą ekspozycję 
polskiej sztuki średniowiecznej. Właśnie te jego zaintere-
sowania zaowocowały realizacją w Instytucie Propagandy 
Sztuki w 1935 r. słynnej wystawy „Polska Sztuka Gotycka”, 
której Walicki był głównym inicjatorem. Jednakże ekspozy-
cję poświęconą plastyce średniowiecznej przygotował także 
w 1936 r. Dettloff w Muzeum Wielkopolskim. Badania nad 
sztuką średniowiecza stały się fundamentem życzliwych re-
lacji pomiędzy oboma wybitnymi mediewistami i być może 
przy okazji wystawy poznańskiej spotkali się oni osobi-
ście12. Dettloff żywo interesował się losami swoich uczniów 
po opuszczeniu przez nich uczelni, a nawet wykazywał tro-
skę o odpowiednie zabezpieczenie bytowe wychowanków 
obejmujących posady, które często zresztą sam dla nich 
znajdował13. Z kolei Walicki poszukiwał wtedy osoby, która 
podjęłaby się organizacji tzw. służby oświatowej w Muzeum 
Narodowym w Warszawie i jest wielce prawdopodobne, że 
to właśnie Dettloff polecił mu osobę Malinowskiego, młode-
go i zdolnego historyka sztuki, a i świeżo upieczonego mu-
zeologa, który właśnie wrócił do Polski.
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Ale jest też możliwe, że Walicki i Malinowski zetknę-
li się ze sobą już wcześniej. Jakkolwiek było, uderzają-
ca jest zbieżność ich poglądów na potrzeby społecznego 
oddziaływania muzeów. Walicki znał zapewne postulaty 
Malinowskiego z połowy lat 30. XX w. manifestowane w ar-
tykułach, w których podnosił on znaczenie publikacji ma-
teriałów metodyki pedagogicznej w odniesieniu do muze-
ów jako ośrodków naukowych i wychowawczych14, a w tym 
celu postulował realizację projektów specjalnych sal od-
czytowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny. Sam 
Walicki z kolei w tym samym czasie wychwalał, zorgani-
zowaną w 1922 r. w Musée de Cinquantenaire w Brukseli, 
Service Educatif (Służbę Oświatową), która oprócz organizo-
wania dla publiczności wycieczek do muzeum i prowadze-
nia kursów wprowadziła w szerokim wymiarze seanse fil-
mowe jako swoistą pomoc dydaktyczną15. Zafascynowany 
belgijskim muzeum Walicki w 1933 r. opisywał je w swoim 
artykule Społeczno-wychowawcza i oświatowa rola muze-
ów humanistycznych, o czym z kolei po latach przypomi-
nał Malinowski16. Akcentując teorię i praktykę społeczno-
wychowawczą instytucji muzealnych Walicki wskazywał, że 
wynika ona z ustosunkowania się współczesnej muzeologii 
do potrzeb ogółu17. Projektowane na przełomie wieków 
XIX i XX muzeum w Brukseli, ulokowane w jednej z części 
kompleksu Cinquantenaire, miało być początkowo Muzeum 
Świata, prezentującym dorobek kulturowy i cywilizacyjny 
poszczególnych państw oraz narodów [w tym także ziem 
polskich], a nawet wizję postępu ludzkości zrzeszającej się 

w organizacje współpracy międzynarodowej18. Ów optymi-
styczny zamysł uległ znaczącej weryfikacji po zakończeniu 
I wojny światowej, a profil muzeum zmienił się zdecydo-
wanie przez powojenną konieczność obrony wartości du-
chowych i kultury umysłowej19. Jednak ów pierwotny duch 
Muzeum Świata – tworzenie ekspozycji muzealnej poprzez 
przedmioty będące egzemplifikacjami dziejów kultury 
i przemian w niej zachodzących – był niewątpliwie obec-
ny w opublikowanym przez Malinowskiego w 1938 r. na ła-
mach „Życia Sztuki” projekcie Muzeum historii i kultury pol-
skiej20. Akord ten zabrzmi ponownie w przedsięwzięciach 
realizowanych przez poznańskiego historyka sztuki już po 
wojnie, do czego jeszcze wrócimy. Jakkolwiek było, w 1936 r. 
Kazimierz Malinowski został twórcą pierwszego w polskim 
muzeum działu edukacyjnego. Wówczas, jak pisał po latach 
we wspomnieniu pośmiertnym o Malinowskim Stanisław 
Lorentz, takie działy nie były wyodrębnione, a nie było ani 
referatów oświatowych, ani dostatecznie przygotowanych 
przewodników. (…) w Warszawie w Muzeum Narodowym 
wycieczki oprowadzał intendent, Feliks Richling. Niełatwo mi 
było wynaleźć wśród nielicznych wówczas historyków sztu-
ki kandydata na to nowe samodzielne stanowisko. Dopiero 
gdy zarekomendowano mi dr Kazimierza Malinowskiego 
z Poznania (…), od razu zdecydowałem się powierzyć mu 
stanowisko, do którego przywiązywałem wielką wagę. (…) 
Dr Kazimierz Malinowski położył podwaliny pod utworze-
nie w Muzeum Narodowym Biura Społeczno-Oświatowego 
– pierwszej takiej placówki w Polsce21. 

1. dr Kazimierz Malinowski (pierwszy z lewej) z profesorami: Romanem Pollakiem, Wojsławem Molè i Władysławem Tomkiewiczem na konferencji poświęco-
nej sztuce renesansowej w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 1952 r. 

1. Kazimierz Malinowski, PhD (first on the left) with Professors: Roman Pollak, Wojsław Molè and Władysław Tomkiewicz during a conference devoted to 
Renaissance art in the National Museum in Poznań in 1952 
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Wkrótce potem choroba płuc zmusiła Malinowskiego do 
wyjazdu z Warszawy. Wybuch II wojny światowej zastał go 
w Zakopanem, gdzie przebywał dla poratowania zdrowia 
i gdzie spędził całą okupację pracując w zakładzie przemysłu 
artystycznego. W Zakopanem K. Malinowski zapewne po-
nownie zetknął się z przebywającym tam także Dettloffem, 
zwolnionym przez gestapo z więzienia. Ale już 1 czerwca 
1945 r. Stanisław Lorentz, nadal i nieprzerwanie kierujący 
Muzeum Narodowym w Warszawie, ponownie upomniał 
się o Malinowskiego, przydzielając mu stanowisko kusto-
sza i zastępcy wicedyrektora. Pełniąc obowiązki Naczelnego 
Dyrektora Muzeów i Ochrony Zabytków – wspomina 
Lorentz – zachowałem też funkcję Dyrektora Muzeum 
Narodowego, ale nie wiele mogłem mu poświęcić czasu. 
Kierował więc Muzeum prof. Kazimierz Michałowski, które-
go zastępcą został dr Kazimierz Malinowski. W tych pierw-
szych, trudnych latach dr Malinowski położył duże zasługi 
przy tworzeniu nowej struktury muzealnej. A, że mieszkał 
wraz z żoną w gmachu Muzeum, był ze wszystkimi sprawa-
mi, które się wówczas rozgrywały, jak najściślej związany22. 

Jednak już w 1947 r. Malinowski, który wcześniej musiał 
jakoś zasygnalizować swój akces do budowy nowej rzeczy-
wistości politycznej w Polsce, przyjechał do Poznania by ob-
jąć funkcję naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki w Urzędzie 
Wojewódzkim. Jako nowo mianowany urzędnik, ale i melo-
man, był jednym z założycieli Filharmonii Poznańskiej wraz 
z innym wybitnym poznańskim historykiem sztuki, konser-
watorem i muzealnikiem, Zdzisławem Kępińskim23. Z po-
stacią Kępińskiego losy zawodowe Malinowskiego będą 
się odtąd nieustannie przeplatać, i to także w odniesieniu 
do poznańskiego muzeum. Zapewne nieodległa perspek-
tywa objęcia dyrektury Muzeum Wielkopolskiego24, z któ-
rym w 1948 r. Malinowski rzeczywiście się związał i to na 
niemal całe życie (wyłączając 10-letnią przerwę w latach 
1956–1966), była zasadniczym powodem jego powrotu do 
Poznania. Drugim powodem podjęcia decyzji powrotu była 
propozycja objęcia w roku akademickim 1947/1948 stano-
wiska adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu 
Poznańskiego, w którym jednak nie pozostał na dłużej.   

Trudno na obecnym etapie badań odpowiedzieć na py-
tanie – choć wiadomo, że w 1953 r. Malinowski wstąpił do 
komunistycznej PZPR25 – w jakim stopniu rzeczywiście uległ 
„ukąszeniu” marksizmem, zaś na ile był to wyraz pewne-
go koniunkturalizmu, a może desperacka próba ocalenia 
tego, co jeszcze można było ocalić. Już w  lutym 1945 r. 
subtelną rozgrywkę z komunistami podjął Lorentz, któ-
ry pojechał osobiście do Lublina i zaproponował Rządowi 
Tymczasowemu własny projekt zorganizowania Naczelnej 
Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, na której czele sam 
miałby stanąć26. Pomysł Lorentza został przyjęty, pozostał 
on zatem nadal szefem warszawskiego muzeum, zarzą-
dzając jednocześnie organizacją całego polskiego muzeal-
nictwa, decydując najczęściej także o obsadzie kadrowej 
kierownictwa poszczególnych instytucji. Taki stan rzeczy 
utrzymał się do poł. lat 50. XX wieku. Lorentz wstąpił do 
Stronnictwa Demokratycznego – PZPR-owskiej „przybu-
dówki” – która nie miała ściśle komunistycznego charak-
teru, wywodząc swój rodowód z założonej tuż przez II woj-
ną światową partii opozycyjnej wobec sanacyjnego rządu. 
Z ramienia SD był także posłem na Sejm PRL-u w latach 
60. XX wieku27. Malinowski natomiast wspominał o swojej 

przynależności: w okresie gimnazjalnym do Towarzystwa 
Tomasza Zana, a od czasu studiów – do Związku Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej, organizacji o jednoznacznie 
lewicowym i antyklerykalnym charakterze. Po wojnie na-
tomiast  zgłosił swój akces do kilku organizacji: był m.in. 
prezesem poznańskiego oddziału nowo powołanego 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Kultury Materialnej, wi-
ceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kultury, członkiem 
Zarządu Towarzystwa Filharmonii Robotniczej w Poznaniu, 
członkiem Związku Zawodowego Pracowników Kultury 
i Sztuki, a nawet członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Radzieckiej28. 

O ile w przypadku zadeklarowanych komunistów, takich 
jak choćby – pozostając na gruncie muzealnictwa i historii 
sztuki – Juliusz Starzyński czy Zdzisław Kępiński, których 
opowiedzenie się po stronie nowej władzy i udział w ofi-
cjalnych strukturach Polski Ludowej nie budzi sporu, o tyle 
w przypadku takich osób, jak choćby Stanisław Lorentz, 
Jan Zachwatowicz czy Kazimierz Malinowski właśnie, za-
sadna wydaje się być wątpliwość co do autentyczności 
ich  zaangażowania politycznego. Innymi słowy, rodzi się 
pytanie na ile udział w rozmaitych gremiach konstytuu-
jących nową rzeczywistość, czy też zaadaptowanie stali-
nowskiej retoryki w publicznych wystąpieniach otwiera-
ły dla tych ludzi przestrzeń do prowadzenia specyficznej 
gry z władzą? Gry, w której stawką było nie tylko ocale-
nie bardzo skromnego stanu posiadania polskiego muze-
alnictwa i szerzej – kultury, ale także narzucenie komu-
nistom własnych rozwiązań organizacyjnych w tej sferze, 
ściślej – w obszarze muzealnym, które pozwoliłyby uniknąć 
w najwyższym możliwym stopniu sowietyzacji i umożliwi-
łyby utrzymanie kontaktu  ze światem za żelazną kurty-
ną. Odpowiedzi na te pytania wydają się być szczególnie 
trudne właśnie w przypadku Malinowskiego: na pierwszy 
rzut teksty publikowane przez niego na początku lat 50. 
XX w., czy też tytuły ekspozycji, pokazywanych w tym cza-
sie w poznańskim muzeum, takie chociażby jak „Stalin – 
chorąży pokoju, ZSRR – ostoją pokoju”, czy „40-lecie poby-
tu Lenina w Polsce” zdają się jednoznacznie potwierdzać 
jego polityczne inklinacje. W 1953 r., a więc w najczarniej-
szym chyba momencie „stalinowskiej nocy”, Malinowski 
napisał  w programowym wstępie do pierwszego numeru 
„Studiów Muzealnych”, że w przedwojennej Polsce muze-
um było bankiem, do którego prywatni kolekcjonerzy skła-
dali zbiory, zdobyte drogą wyzysku feudalno-agrarnego 
lub kapitalistyczno-kupieckiego. Złożone w depozyt dzie-
ła miały uświetniać imię ofiarodawcy, umacniać autory-
tet klasy, dynastii lub rodu i zabezpieczać zawarty w nich 
kapitał przed kryzysami gospodarczymi. Stąd ograniczono 
muzeum i jego personel do roli stróża prywatnych zbio-
rów, mauzoleum zasług klasy panującej. (…) Skutkiem tego 
muzeum nie prowadziło planowych badań naukowych, nie 
uprawiało systematycznego zbieractwa, nie organizowa-
ło właściwej akcji popularyzatorskiej, jednym słowem było 
martwym skarbcem zamkniętym w pompatycznych, niece-
lowo zaprojektowanych gmachach29. 

Zdanie Franciszka Mirandoli, że kapitalizm zakupił współ-
czesną sztukę i skrył ją w muzeach (…)30 przywodzi na myśl 
ów martwy skarbiec, o którym rozprawiał Malinowski. 
W istocie jest to opublikowana w 1904 r. przez młodopol-
skiego poetę i filozofa agitacja robotników do walki o wolny 



64 MUZEALNICTWO 58

wstęp do muzeów, zamykanych przed ukończeniem dnia 
roboczego po fabrykach31. Jednak trudno nie zgodzić się 
z konstatacją, że lewicujący zafascynowany potencją spo-
łecznego oddziaływania muzeów Malinowski mógłby ją 
in extenso przytoczyć w swoim elaboracie. Komentując 
tę wypowiedź trudno przecież nie zauważyć, że jej autor 
przynajmniej w części mógł zupełnie szczerze manifesto-
wać własne poglądy, ugruntowane jeszcze przed wojną; 
wszak badania naukowe, gromadzenie zbiorów czy „akcja 
popularyzatorska” muzeów rzeczywiście leżały mu na ser-
cu, o czym świadczyły zarówno jego artykuły, jak i prakty-
ka zawodowa z lat trzydziestych. Kilkanaście lat wcześniej 
Malinowski nie określiłby zapewne muzeum mianem mar-
twego skarbca, ale raczej powtórzył za Lorentzem, że ist-
nieje ono jako skarbnica dzieł sztuki i zabytków przeszłości, 
jako instytut naukowy i jako instytucja oświatowa32. Czyż 
wikłanie się w retorykę, która musiała być odczytywana 
jako znamię współpracy z nową władzą i de facto funda-
ment pod osobistą karierę na szczeblach hierarchii nowego 
państwa, nie znaczyło jednocześnie dla Malinowskiego za-
negowania przynajmniej części własnego dorobku w „bur-
żuazyjnym” warszawskim muzeum?

Jednak jeszcze ważniejsze niż kwestia osobistych prefe-
rencji i powojennych wyborów politycznych polskich mu-
zeologów wydaje się pytanie o koncepcję wykuwania się 
kształtu ówczesnego muzealnictwa w Polsce. Czy była to 
po prostu recepcja wzorców sowieckich na polskim grun-
cie? Sprawa wydaje się znacznie bardziej skomplikowana. 
Kiedy w 1947 r. w Paryżu powołano – jako agendę UNESCO 
– Międzynarodową Radę ds. Muzeów (ICOM), której prze-
wodniczącym, jak już wspomniano, został Georges Henri 
Rivière, cały świat przyjął definicję muzeum jego właśnie 
autorstwa. Brzmiała ona następująco: Muzeum jest insty-
tucją trwałą, nie obliczoną na zysk, pozostającą w służbie 
społeczeństwa i jego rozwoju, otwartą dla publiczności, 
mającą za zadanie gromadzenie, konserwowanie, bada-
nie, rozpowszechnianie i wystawianie materialnych świa-
dectw dotyczących człowieka i jego otoczenia, a to dla stu-
diowania, edukacji i przyjemności33. Odcisnęła ona trwały 
ślad także w polskim prawodawstwie dotyczącym muzeów. 
W zaproponowanej przez francuskiego muzeologa kodyfi-
kacji roli muzeum służyło ono rozwojowi społeczeństwa. 
Niewątpliwie kategorie, takie jak służba społeczna muze-
ów, edukacja i rozwój kulturalny w możliwie najszerszym 
wymiarze odbiorców, silnie pobrzmiewały w działalności 
muzealniczej Kazimierza Malinowskiego, ale – jak już to 
zostało powiedziane – na długo przedtem zanim wcielał 
te hasła w życie w PRL-u. Idee służby społecznej muzeów 
miały swe źródła w XIX- wiecznej jeszcze refleksji nad za-
daniami tych instytucji, a po raz pierwszy pojawiły się na 
początku XX stulecia34. Bynajmniej nie były to zatem hasła 
stalinowskiej kultury dla mas, choć ta z kolei z pewnością, 
jak powszechnie wiadomo, wykorzystywała wymowę po-
stulatów egalitaryzmu społecznego.

Nowa wizja muzeologii Rivière’a zdejmowała z muzeów 
odium nieprzystępnej zarezerwowanej jedynie dla znaw-
ców świątyni sztuki, widząc w nich instytucje par excellen-
ce edukacyjne. Według twórcy pojęcia „otwartego muze-
um” miało ono być rozsadnikiem wiedzy o rzeczywistości, 
posługującym się oryginalnym, charakterystycznym jedy-
nie dla samego siebie językiem ekspozycji muzealnej. Co 

więcej, nowe „muzea bez ścian”, zgodnie z postulatami 
sformułowanymi przez muzeologów już na początku XX 
stulecia, miały docierać ze swoim przekazem do możliwie 
najszerszych warstw społecznych. W nowym paradygma-
cie tej instytucji muzea artystyczne, wypełnione obrazami 
i rzeźbami, straciły swój uprzywilejowany status na rzecz 
muzeów podejmujących nową problematykę: dziedzictwo 
kultury światowej, twórczość innych, pozaeuropejskich kul-
tur uważanych dotąd za „prymitywne”. Ale w ramach tych 
„innych” przejawów kulturowych znalazła się, obok arte-
faktów przywiezionych z innych kontynentów, także euro-
pejska wytwórczość  ludowa: skandynawska, niemiecka, 
czy francuska. Koncepcja „otwartego muzeum” rozwijała 
etos edukacyjny, zmierzający do przywrócenia naturalne-
go dziedzictwa, nie ograniczanego jedynie do dotychcza-
sowej europocentrycznej perspektywy kultury i zaowo-
cowała w praktyce m.in. utworzeniem skansenów kultury 
ludowej i rozmaitego rodzaju muzeów na wolnym powie-
trzu. Badając przedmioty, wytwory kultury raczej niż dzieła, 
obrazy czy rzeźby,  nowa francuska muzeologia odrzuciła 
tradycyjne instrumentarium historii sztuki na rzecz narzę-
dzi zaczerpniętych z odmiennych obszarów nauki: socjologii 
i antropologii kulturowej35.

Jak się wydaje, to właśnie owo „antropologiczne” 
przekonanie o doniosłej randze kultury ludowej ka-
zało Malinowskiemu zorganizować w 1949 r. w pała-
cu w Rogalinie – dopiero co przejętym przez Muzeum 
Wielkopolskie i będącym ekskluzywną siedzibą Raczyńskich, 
najpotężniejszego arystokratycznego rodu w Wielkopolsce, 
a także prawdziwą świątynią sztuki – ekspozycję sztuki ludo-
wej i wiejskiego rzemiosła. W ten sposób poznański muzeo-
log zdawał się bezpośrednio wcielać w życie idee rewolucji 
muzeologicznej Riviere’a, snując w Rogalinie wizję innych 
niż dotąd, atrakcyjnych wystaw opartych na ożywczym kon-
traście tego, co uznawane było do niedawna za „niskie”, 
twórczości (i wytwórczości) autochtonicznej, wiejskiej, z tra-
dycyjną kulturą wysoką, reprezentowaną przez entourage 
magnackiego pałacu. Jest przy tym rzeczą oczywistą, że – 
abstrahując od prawdziwego czy rzekomego serwilizmu 
Malinowskiego  wobec komunistów – tego typu ekspozycje 
doskonale wpisywały się w nową rzeczywistość polityczną 
w Polsce, w której głoszono dyktaturę mas. W ramach no-
wej organizacji społeczeństwa po 1949 r.  władze PRL-u za-
planowały powszechny dostęp do muzeów, którym przypaść 
miała rola tuby propagandy władzy. Aby zwiększyć frekwen-
cję w placówkach zaplanowano po prostu znaczne zwięk-
szenie ich liczby. Sam Malinowski podczas swojej pierwszej 
dyrektury (a więc do roku 1954) powiększył stan posiada-
nia poznańskiego muzeum o cztery nowe oddziały: dwa 
pałacowe (w Rogalinie i Gołuchowie) oraz dwa w Poznaniu 
(Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Historii 
Miasta Poznania)36. 

Ale sprawa gwałtownego wzrostu liczby muzeów 
w Polsce w okresie powojennym nie wynikała jedynie 
z zamysłu ich multiplikacji i poddania instrumentaliza-
cji. W tym kontekście znów musimy powrócić do posta-
ci Michała Walickiego i jego dwóch myśli, sformułowa-
nych tuż po wojnie, które zresztą po latach przypomniał 
Malinowski w swoim artykule o wybitnym warszawskim 
historyku sztuki i muzeologu37. Po pierwsze, wobec cał-
kowitej ruiny kraju i braku jakichkolwiek perspektyw na 
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wznoszenie nowych budynków muzealnych w Polsce, 
Walicki postulował renowację wartościowych pod wzglę-
dem historycznym czy architektonicznym gmachów pub-
licznych, takich jak ratusze, pałace czy reprezentacyjne ka-
mienice mieszczańskie i ich adaptację na muzea. Walicki 
sporządził listę ponad 90 obiektów, które sam określał 
mianem „Gmachów Rzeczypospolitej”, w tym m.in. tak 
słynnych budowli, jak zamki w Sandomierzu i Lublinie, 
gdańskie Dwór Artusa czy Dom Uphagenów, warszawska 
kamienica Baryczków a także większość staromiejskich 
ratuszów. Z obiektów poznańskich na liście znalazły się 
m.in. Pałac Górków, w którym w 1966 r. otwarto Muzeum 
Archeologiczne, a także wspaniały renesansowy ratusz, 
który stał się – podobnie jak ratusze w innych miastach, 
np. w Gdańsku, Wrocławiu czy Toruniu – muzeum histo-
rii miasta.

Druga wskazówka Walickiego dotyczyła potrzeby ist-
nienia w Polsce trzech muzeów narodowych, które mia-
ły niejako we wszystkich najważniejszych dzielnicach 
kraju tworzyć trzon muzealnictwa i reprezentować naj-
bardziej wartościowe kolekcje muzealne. Placówki te 
powinny posiadać uprawnienia fachowej instancji nad-
zorczej w stosunku do określonego obszaru i sprawo-
wać  – jako instytucje wzorcowe – opiekę merytoryczną 
nad mniejszymi jednostkami38. Do istniejących już od lat 
Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie miała za-
tem dołączyć podniesiona do rangi narodowego instytucja 

poznańska, funkcjonująca od roku 1919 pod nazwą 
Muzeum Wielkopolskiego39.  Rzeczywiście, jakby podą-
żając tym tropem, Malinowski doprowadził w 1950 r. do 
wskazanej przez Walickiego zmiany nazwy na Narodowe 
Muzeum w Poznaniu. 

Podobnie, mając chyba w pamięci ideę Gmachów 
Rzeczypospolitej Walickiego, Malinowski przejął kilka zruj-
nowanych, zabytkowych budynków z myślą o  stworzeniu 
w nich nowych oddziałów muzealnych. Dotyczyło to prze-
de wszystkim ratusza i zamku królewskiego na Wzgórzu 
Przemysła, jak również kamienic na Starym Rynku, gdzie 
powstało Muzeum Instrumentów Muzycznych, czy też 
zamiejscowych, znacznie zresztą  oddalonych od same-
go Poznania, ale niezwykle cennych rezydencji pałaco-
wych: w Rogalinie (o czym już wspomniano) oraz Zamku 
w Gołuchowie. W latach późniejszych tę nową, zaprojek-
towaną przez Malinowskiego strukturę organizacyjną uzu-
pełniły kolejne oddziały: powstałe w nowo wybudowanym 
pawilonie ekspozycyjnym Wielkopolskie Muzeum Wojskowe 
na Starym Rynku, Muzeum Etnograficzne przy ul. Grobla 
oraz Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie40. Warto 
zresztą dodać, że Malinowski właściwie przez cały okres kie-
rowania poznańskim muzeum nosił się z myślą tworzenia 
kolejnych oddziałów muzealnych, postrzegając ów projekto-
wany przez siebie muzealny konglomerat w ramach długo-
letniej perspektywy organicznego rozrostu. Świadczy o tym 
fakt, że tuż po objęciu funkcji dyrektora w 1948 r. przejął 

2. Stefan Dybowski, Minister Kultury i Sztuki (z prawej) wręcza Kazimierzowi Malinowskiemu akt powołania Muzeum Narodowego w Poznaniu, hall MNP, 1950 r.

2. Stefan Dybowski, Minister of Culture and Art (right) handing the act of establishing the National Museum in Poznań to Kazimierz Malinowski, hall of the NMP, 1950
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z rąk prywatnych działki przylegające do dotychczasowego 
gmachu muzealnego w centrum Poznania. Spowodowało to 
wywłaszczenie dotychczasowych właścicieli kamienic i zbu-
rzenie domów, które nie uległy zniszczeniu w 1945 r. w trak-
cie walk o Poznań. Jednak ta swoista, totalna „muzealizacja” 
przestrzeni miejskiej, połączona z administracyjną zapobie-
gliwością umożliwiła kierownictwu poznańskiej instytucji 
rozpisanie w 1965 r.41 ogólnopolskiego konkursu architekto-
nicznego na projekt budowy Nowego Skrzydła MNP, a póź-
niej, w roku 1976, czyli już za dyrektury Malinowskiego, roz-
poczęcie prac budowlanych42. 

Ta sama świadomość jakiegoś „panmuzealnego” rozwo-
ju, rozumianego nie tylko jako ewolucja dotychczasowego 
modelu ideowego i funkcjonalnego muzeum, ale także jako 
wzrost liczby placówek muzealnych w ogóle, musiała towa-
rzyszyć Malinowskiemu w podejmowaniu inicjatyw organi-
zacji kolejnych, niemal wszystkich istniejących obecnie mu-
zeów wielkopolskich i lubuskich, które zresztą zorganizowali 
właśnie poznańscy muzealnicy. W wielu przypadkach, jak 
np. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze czy – zwłasz-
cza wzorcowej w zamyśle Malinowskiego placówki okręgo-
wej – Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie, był on auto-
rem koncepcji merytorycznej i ekspozycyjnej. Muzealnictwo 
dla Malinowskiego pełniło rolę dokumentacji naukowej dla 
wielu przez siebie reprezentowanych dyscyplin, rolę ma-
sowego popularyzatora wiedzy i wychowawcy43. Z tych 
też powodów mógł on z pełnym przekonaniem nie tylko 
włączyć się, ale nawet – po czasowym oddelegowaniu do 

Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1950 r. – kierować procesem 
upaństwowienia muzeów w Polsce. Muzea, mające dotąd 
status instytucji samorządowych, społecznych czy prywat-
nych zostały zatem przyporządkowane władzy centralnej 
reprezentowanej przez ministerstwo. Zgodnie, jak się wy-
daje, ze wskazówką  Walickiego Malinowski nacjonalizując 
i centralizując polskie muzea przeprowadził jednocześnie 
ich kategoryzację i podział na jednostki „nadrzędne” i „pod-
opieczne”. Ta nowa organizacja muzeów została oparta na 
zasadzie ścisłej wzajemnej koegzystencji muzeów narodo-
wych, okręgowych i powiatowych.

W 1954 r. Kazimierz Malinowski wyjechał na stałe do 
Warszawy, gdzie został mianowany dyrektorem Centralnego 
Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków44. Była to nowa na-
zwa wspomnianej już tutaj, a utworzonej tuż po wojnie 
i zarządzanej przez Stanisława Lorentza Naczelnej Dyrekcji 
Muzeów i Ochrony Zabytków; los sprawił, że Malinowski za-
jął stanowisko piastowane wcześniej przez jego pierwszego 
przełożonego z warszawskiego muzeum. Współcześni ceni-
li niewątpliwe w Malinowskim jego zdolności organizacyj-
ne i administracyjne – uporządkował, a w wielu aspektach 
stworzył od podstaw strukturę i ramy prawne polskiego 
muzealnictwa oraz konserwatorstwa. Reprezentując Polskę 
na konferencji w Hadze w 1954 r. Malinowski współpra-
cował przy projekcie słynnej Konwencji Haskiej w sprawie 
ochrony dóbr kultury w czasie wojny45. Był także jednym 
z twórców pierwszej polskiej Ustawy o ochronie dóbr kul-
tury i muzeach z 1962 r., wprowadził nowe kompetencje 

3. Kazimierz Malinowski przemawia na wernisażu wystawy „Sztuka francuska w zbiorach polskich” w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 1973 r. (pierwszy z 
prawej siedzi Stanisław Lorentz)

3. Kazimierz Malinowski giving a speech at the varnishing day of the exhibition “French art in Polish collections” in the National Museum in Poznań in 1973 (Sta-
nisław Lorentz is sitting first on the right)
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organów konserwatorskich w poszczególnych wojewódz-
twach, a nawet zaprojektował od podstaw strukturę kadro-
wą i płacową środowiska muzealniczego w Polsce, obowią-
zującą przez wiele kolejnych lat. W 1961 r. K. Malinowski 
utworzył w Warszawie Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 
następnie objął funkcję jego dyrektora inicjując inwentary-
zację i klasyfikację zabytków architektonicznych w Polsce. 
W tym samym roku na niwie działalności konserwator-
skiej Malinowski wrócił do pracy naukowej i dydaktycznej, 
obejmując Katedrę Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu46, 
a w kilkanaście lat później także tamtejszą Katedrę 
Muzealnictwa, uzyskując w 1971 r. tytuł profesora nadzwy-
czajnego nauk humanistycznych ze specjalnością „muzeal-
nictwo i konserwatorstwo”47. Kierując jedynym w Polsce 
(i jednym z niewielu wówczas na świecie) specjalistycznym 
zakładem zajmującym się – obok problemów konserwator-
stwa – muzealnictwem, podjął próbę zakorzenienia na to-
ruńskiej uczelni muzeologii jako dyscypliny par excellence 
naukowej.

Kazimierz Malinowski był jednym z niewielu teore-
tyków, ale i praktyków muzealnictwa w Polsce, propo-
nujących namysł nad jego teoretycznymi podstawami. 
Muzeologia jako nauka, która przynajmniej od końca XIX 
w. poszukiwała przedmiotu  swoich dociekań, a jeszcze 
usilniej narzędzi, którymi jako osobna dyscyplina mogłaby 

rozporządzać, upatrywała początkowo swoich zadań 
w metodologii badań nad zbiorami. Muzeolog był bada-
czem uprawiającym naukę obejmującą kolekcjonowanie 
i konserwację zbiorów, ustalanie ich wartości kulturowej, 
a wreszcie – poprzez urządzanie wystaw złożonych z mu-
zealnych przedmiotów – metody upowszechniania wiedzy 
o rzeczywistości. W XIX w. termin „muzeolog” był syno-
nimem pojęcia „konserwatora”, opiekuna zbiorów, który 
jednak bynajmniej nie miał charakteru renowatora fizycz-
nie ingerującego w strukturę obiektu aby poddać go od-
nowieniu, uzupełnieniu czy zabezpieczeniu przed znisz-
czeniem. Później, w początkach wieku XX muzeologowi 
i konserwatorowi zaczęło odpowiadać także pojęcie „ku-
stosza”, a więc specjalisty dysponującego wiedzą o okre-
ślonej części muzealnej kolekcji, która została oddana jego 
pieczy. Jest zupełnie oczywiste, że rola muzeów od począt-
ku ich istnienia wiązała się z udostępnianiem kolekcji, ale 
Malinowski zbliżał się w swoich poglądach do tych ko-
mentatorów zagadnień muzealnictwa, którzy uważali, że 
w działalności muzeów równie istotny co badanie i pre-
zentacja eksponatów jest aspekt poznawczy związany ze 
zbiorami. Ustalanie proweniencji muzealiów, ich datowa-
nie, atrybucja, a wreszcie wskazywanie cech stylistycznych 
i poszukiwanie obiektów pokrewnych pozwala oczywiście 
– z jednej strony – zinwentaryzować, opisać posiadany za-
sób. Badania te powodują, że muzeum funkcjonuje niczym 

4. Kazimierz Malinowski (po prawej) i Henryk Kondziela (w środku), jeden z doktorantów Malinowskiego z UMK w Toruniu i jego następca na stanowisku dyrektora 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, 1. poł. lat 70. XX w.

4. Kazimierz Malinowski (right) and Henryk Kondziela (in the middle), one of the PhD students of Malinowski from the Nicolaus Copernicus University in Toruń and 
his successor at the post of Director of the National Museum in Poznań, first half of the 1970s
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instytut naukowy rozporządzający specyficznym, choć jed-
nocześnie silnie uzależnionym od innych dyscyplin instru-
mentarium (w muzeach sztuki jest to przede wszystkim 
historia sztuki). Ale z drugiej strony i w ostatecznym roz-
rachunku muzeum ma przecież służyć odbiorcom muzeal-
nych wystaw, poszerzając ich wyobrażenia świata. Zadania 
muzeologii często były zatem i są współcześnie ujmowane 
znacznie szerzej: ma to być nauka traktująca o całokształ-
cie procesów dotyczących muzealnictwa i obok zagadnień 
związanych ze zbieraniem i eksponowaniem obiektów, do-
strzegać także wyjątkową skalę społecznego oddziaływania 
muzeów. I właśnie, jak się wydaje,  szczególnie pociąga-
ła Malinowskiego ta holistyczna perspektywa muzeologii. 

Muzeolog to w jednej osobie badacz procesów ogól-
nych i opiekun eksponatów, poddawanych zabiegom przy 
użyciu instrumentów często co prawda zapożyczonych 
skądinąd, które jednak tylko na gruncie muzeum mogą 
podlegać interdyscyplinarnej – jak dziś można by powie-
dzieć – uniwersalizacji i owocować nowymi rozwiązania-
mi. Muzeum było zatem dla Malinowskiego instytutem 
naukowym sui generis, albo mówiąc inaczej –  swoistym 
poligonem doświadczalnym, miejscem, w którym jak w so-
czewce mogło się skupić szerokie spektrum zagadnień po-
dejmowanych na toruńskiej Katedrze Muzealnictwa. To 

przekonanie zapewne stało się główną przesłanką po-
wrotu Malinowskiego w 1966 r. na stanowisko dyrekto-
ra Muzeum Narodowego w Poznaniu48. W odróżnieniu 
od swojej pierwszej dyrektury, którą w znacznej mierze 
wypełniły propagandowe „wcierki” o pokoju, socjali-
zmie i przyjaźni polsko-radzieckiej, Malinowski przez 11 
lat starał się zapewnić prowadzonej przez siebie instytu-
cji znaczące miejsce w triadzie najważniejszych muzeów 
w Polsce. Program wystawienniczy MNP opierał się głów-
nie na monograficznych prezentacjach twórczości artystów 
współczesnych (lub bardzo nieodległych w czasie), którzy 
dzięki wystawom muzealnym zostali wprowadzeniu do 
panteonu polskiej sztuki. Owa seria monograficznych pre-
zentacji – organizowana przez Malinowskiego wraz z gru-
pą współpracowników, ale także z kuratorami i artysta-
mi zapraszanymi z innych ośrodków, głównie z Warszawy 
i Krakowa – wydobywała na światło dzienne twórczość tak 
uznanych dziś artystów, jak Piotr Potworowski, Andrzej 
Wróblewski, Tytus Czyżewski, Hanna Rudzka-Cybisowa 
czy Artur Nacht-Samborski, ale też mistrzów starszej daty, 
jak Jacek Malczewski. Wystawy malarstwa Malczewskiego 
będą aż do lat 90. XX w. najsilniej rozpoznawalnym w kra-
ju i za granica znakiem firmowym poznańskiego muzeum, 
obok równie słynnych prezentacji polskiego koloryzmu, 

5. Fasada  Muzeum Narodowego w Poznaniu w  poł. lat 70. XX w.

5. Facade of the National Museum in Poznań, mid-1970s
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6. Fragment wystawy malarstwa Piotra Potworowskiego eksponowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu, czerwiec 1976 r.

6. Section of an exhibition of Piotr Potworowski’s paintings exhibited at the National Museum in Poznań, June 1976

7. Kazimierz Malinowski na wernisażu wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, poł. lat 70. XX w.

7. Kazimierz Malinowski at the varnishing-day of an exhibition at the National Museum in Poznań, mid-1970s
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którego znakomite przykłady zdołał zgromadzić w muze-
um Zdzisław Kępiński.

Malinowski, szerzący w muzealnych salach kulturalną 
oświatę, nie stronił od atrakcyjnych sposobów prezen-
tacji muzealiów. Na pokazywanej od stycznia do mar-
ca 1974 r. w MNP pierwszej monograficznej wystawie 
twórczości Tytusa Czyżewskiego ponad 120 oryginalnym 
obrazom, akwarelom i rysunkom artysty towarzyszyły 
wizerunki zaginionych w czasie wojny prac, utrwalone 
na fotografiach i rzutowane z projektora; na ekranie wy-
świetlano także przedstawienia drzeworytów Tadeusza 
Makowskiego, ilustrujących wiersze Czyżewskiego49. Z ko-
lei z 6 magnetofonów zamontowanych w salach ekspozy-
cyjnych odtwarzano nagrania recytacji tychże utworów50, 
a warto podkreślić, że usilne pragnienie wykorzystania 
nośników „audiowizualnych” na ekspozycji wyraźnie za-
znaczyło się w korespondencji dyrektora Malinowskiego 
z kuratorką wystawy Joanną Pollakówną51. Ramowy Plan 
Działalności Muzeum Narodowego w Poznaniu w drugim 
półroczu 1966 roku i w roku 1967, a więc sporządzony tuż 
po powrocie Malinowskiego do poznańskiego muzeum, 
w spisie przedsięwzięć oświatowych wyraźnie akcento-
wał rozszerzenie akcji wykładów popularnych ilustrowa-
nych przeźroczami oraz rozszerzenie akcji pokazów filmo-
wych z zakresu sztuki52. Malinowski miał zatem wreszcie 
realną szansę na wdrożenie swoich, pochodzących 

jeszcze sprzed wojny, postulatów. Projekcje filmowe 
znalazły dość szerokie zastosowanie zarówno na wysta-
wach w muzeum, jak i – co ciekawe – poza jego murami. 
W kwietniu 1971 r. w MNP uroczyście otwarto wystawę 
twórczości Fernanda Légera. W gmachu poznańskiego 
muzeum odbyło się 14 seansów filmowych, które obej-
rzało 2200 osób, co wobec ogólnej frekwencji niemal 
8500 zwiedzających w czasie 30 dni trwania wystawy 
stanowiło ponad ¼ całości udziału publiczności53, nato-
miast w związku z wystawą gobelinów (w tymże muze-
um – przyp. GR) zorganizowano w 10 kinach  poznań-
skich pokaz przeźroczy dotyczących tej ekspozycji54. Rok 
wcześniej specjalne prezentacje filmowe towarzyszące 
wystawom zgromadziły 1150 oraz 250 widzów (było to 
odpowiednio 10 seansów o tematyce leninowskiej oraz 
6 pokazów filmu o Poznaniu i jego zabytkach)55.

Niezwykle cennym wyrazem muzeologicznej postawy 
Malinowskiego była wreszcie jego inicjatywa uruchomie-
nia serii wydawnictw poświęconych muzealnictwu, a pub-
likowanych przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Jeszcze 
podczas pierwszej swojej dyrektury Malinowski, nawiązując 
do przedwojennych „Roczników Muzealnych”, wydawanych 
przez Muzeum Wielkopolskie, rozpoczął edycję corocznych 
„Studiów Muzealnych”. W 1952 r. Malinowski zainicjował 
publikację pierwszego w Polsce specjalistycznego periodyku 
zatytułowanego po prostu „Muzealnictwo” (redakcja pisma 

8. Wystawa poświęcona pamięci Kazimierza Malinowskiego w pierwszą rocznicę śmierci, Muzeum Narodowe w Poznaniu, listopad 1978 r.

8. Exhibition devoted to the memory of Kazimierz Malinowski at the first anniversary of his death, the National Museum in Poznań, November 1978

 (Wszystkie fot. ze zbiorów MNP) 
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znajdowała się w Muzeum Narodowym w Poznaniu), który 
do dziś jest  najpoważniejszym polskim pismem poświęco-
nym tytułowemu zagadnieniu56. W latach 60. z kolei pojawił 
się cykl „Monografie Muzeum Narodowego w Poznaniu”, 
którego kilkanaście kolejnych tomów było poświęconych 
najistotniejszym – jak można sądzić, z punktu widzenia sa-
mego Malinowskiego – problemom współczesnego muze-
alnictwa57.

W 1975 r., na dwa lata przed śmiercią, Malinowski zdą-
żył jeszcze zainicjować  powołanie działającego do dziś 

Towarzystwa Przyjaciół MNP. Kazimierz Malinowski zmarł 
w Poznaniu  5 listopada 1977 r., po długiej chorobie. Wśród 
osób pełniących wartę honorową przy trumnie znalazł się nie 
kto inny tylko Stanisław Lorentz, który wkrótce opublikował 
także wspomnienie pośmiertne o zmarłym koledze. Dziś po-
stać poznańskiego muzeologa przypomina tablica z brązu za-
wieszona w westybulu starego gmachu Muzeum Narodowego 
w Poznaniu  w miejscu, które obecnie – po oddaniu do użytku 
nowego budynku muzeum, o co Malinowski tak usilnie przez 
wiele lat zabiegał – nie jest dostępne dla zwiedzających. 

Streszczenie: W roku 2017 przypadają 110. roczni-
ca urodzin oraz 40. rocznica śmierci profesora Kazimierza 
Malinowskiego, z kolei w czerwcu 2016 r. minęło półwie-
cze od chwili ponownego objęcia przez niego stanowiska 
dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wszystkie 
te okoliczności domagają się przypomnienia wielce za-
służonej dla polskiego muzealnictwa, jak i poznańskiego 
Muzeum Narodowego postaci. Tytuł niniejszego tekstu sta-
nowi parafrazę tytułu artykułu Kazimierza Malinowskiego 
Michał Walicki – muzeolog, zamieszczonego w czasopiśmie 
„Muzealnictwo”, a poświęconego postaci słynnego histo-
ryka sztuki i badacza plastyki gotyckiej w Polsce. Walicki 
mniej jest znany jako muzeolog, a jeszcze mniej jako men-
tor samego Malinowskiego, ale jeżeliby podjąć próbę okre-
ślenia całego bogatego spektrum działalności tego ostat-
niego jednym tylko słowem, to właśnie nieco lekceważony 
dzisiaj termin „muzeolog” wydaje się być najbardziej po-
jemny i adekwatny. Pozwala bowiem przypomnieć postać 
K. Malinowskiego w kilku najważniejszych aspektach jego 
działalności, a mianowicie jako: 1/ muzeologa sensu stric-
to, teoretyka, ale i praktyka pracującego w muzeum i bio-
rącego udział w najszerzej rozumianym życiu środowiska,  

2/ propagatora społecznej roli muzeów jako instytu-
cji otwartych na publiczność, 3/ wieloletniego dyrektora 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, wizjonera i kuratora 
nowego programu merytorycznego instytucji. 

Malinowski należał do grona kilku najważniejszych po-
staci powojennego polskiego muzealnictwa, lecz jest dzisiaj 
prawie zupełnie zapomniany. Całkowita niemal nieobecność 
tego nazwiska w dzisiejszym życiu muzealnym determinuje 
także niezadawalający stan badań nad jego biografią zawo-
dową, tymczasem działalność Malinowskiego, choćby tylko 
w dziedzinie  muzealnictwa – bo drugim istotnym obsza-
rem jego aktywności było konserwatorstwo – należy do-
piero gruntownie przebadać. Wiele zatem sądów czy opinii 
zamieszczonych powyżej należy na obecnym etapie badań 
potraktować jako sugestie i hipotezy, które muszą jeszcze 
podlegać dalszej szczegółowej weryfikacji. Tym niemniej na-
szkicowane jedynie pobieżnie najważniejsze – jak się wyda-
je – tropy działalności poznańskiego muzeologa przedstawią 
jego postać jako propagatora społecznej roli muzeów – in-
stytucji otwartych na publiczność, co z kolei ukaże aktual-
ność postulatów Malinowskiego wobec dzisiejszego namy-
słu nad funkcjami muzeów. 

Słowa kluczowe: Kazimierz Malinowski, muzeologia, historia sztuki, Muzeum Narodowe w Poznaniu, wystawy.
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