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MUZEUM SZTUKI DZIŚ. 
SZTUKA * NAUKA * 
POLITYKA
ART MUSEUM TODAY.
ART*SCIENCE*POLITICS

Beata Lejman 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Abstract: Due to the scientific paradigm of art history, 
this article was intended to be of interdisciplinary charac-
ter. I used selected tools of the following related fields of 
science: philosophy, social psychology, political science, cul-
tural anthropology that I adopted either when visiting nu-
merous museums in Poland and abroad or when analyzing 
the institution where I have been working since 2000 (with 
4 years break). I tried though to maintain an independent 
status of a theoretician and practician at the same time. 
Beginning with the new distinction between sociotechnical 
and social museums, I present the biggest challenges of our 
time. I point out the notions, which are constantly changing 
due to the dynamics of the culture: art, science and politics, 

which are being deformed in practice and – notwithstanding 
the theory – are present in popular opinion. In the description 
I deliberately use the language of metaphors of culture, as 
this refers to certain areas of our collective self-consciousness 
with moderate exposition of scientific apparatus. In particu-
lar, reference has been made to scientific authority of Hannah 
Arendt and Pierre Bourdieu. As far as the area of social life is 
concerned, I analyzed both museums and behavior of muse-
um experts – which in my opinion are all museum employees. 
Final remarks highlight the importance of responsibility for a 
picture and a word in the culture, the power of thinking, ima-
gination and sensitivity constituting the credo of violence-free 
museums idea that I have created. 

Keywords: museum, art, science, politics, distinction, competition, power of judging, habitus, symbolic field, symbo-
lic capital, symbolic power, symbolic violence, methodology of science, consumption, commerce, globalization, celebrity 
mass, pop crowd, violence-free museum. 

Lawinowe powstawanie muzeów w ukształtowanym przez 
wojny i rewolucje XX w.1 to wynik wzmożonej potrzeby 
inkubowania, nie tylko na naszym kontynencie, wartości 
uważanych za bezcenne i godne ochrony. To kolejne próby 
tworzenia i rewidowania obrazowo-słownego wizerunku 
grup społecznych i państw, ich historycznej i kulturowej toż-
samości2. Minione stulecie wydało jednocześnie rażącą kry-
tykę największych, obciążonych nacjonalistyczną i kolonialną 

tradycją instytucji muzealnych, które stopniowo oczyszczają 
się z ideologicznego balastu, aby służyć lokalnemu i global-
nemu dialogowi3. 

Koncepcja europejskiego muzeum rodziła się wraz z epo-
ką nowożytną, gdy przełom w kulturze dał początek naszej 
współczesności4. Powstałe wówczas na gruncie humani-
stycznego indywidualizmu gabinety sztuki (eksponujące 
zwykle także naturalia)5 objawiły swoje dwa oblicza: socjo-
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techniczne6, służące legitymizacji władzy, oraz społeczne, 
gdzie ambicjom poznawczym kolekcjonera towarzyszyła 
altruistyczna refleksja, próba zrozumienia świata, a nieko-
niecznie narzucania własnej wizji7, choć trudno byłoby zna-
leźć je w formie czystej, bo szyld pro publico bono zwykle 
służył zakrywaniu prawdziwych intencji. Dominujący do-
tychczas pierwszy model – nazwijmy go nacjonalistyczno-
-kolonialnym – traci obecnie swą moc, rośnie zaś w siłę ten 
drugi – społeczny, pierwotnie marginalny, typ zbieractwa 
wychodzący naprzeciw problemom współczesności. Po do-
świadczeniach totalitaryzmów i wojen światowych przebi-
ja się on przez konserwatywne trwanie dawnych ideologii 
w czasie, gdy wielobarwna tożsamość Europy, zbudowana 
na fundamencie religii judeochrześcijańskiej i greckiego an-
tyku, osiągnęła fascynujący pułap samoświadomości w za-
kresie historiozofii i działania mechanizmów społecznych8. 

W XX w. od przypomnianego przez Martina Heideggera 
starego pytania dlaczego raczej jest coś niż nic? Hannah 
Arendt doszła do sformułowania takich pojęć, jak: ni-cość 
(no-thingness) i ni-ktoś (no-bodyness), sygnalizujących 
ponurą groźbę zniszczenia świata9 z powodu niedostoso-
wania się natury człowieka do jego osiągnięć technologicz-
nych10. Przeludnienie, głód, problemy z dostępem do wody 
i oświaty powodują gniew i poczucie krzywdy. Na drugim 
biegunie jest niedosyt tych, co ze wzrostu gospodarczego 
i konsumpcjonizmu czynią imperatyw powodujący eksploa-
tację zasobów naturalnych, których ziemia nie jest w stanie 
odbudować. Jednoczesne promowanie w kulturze postaw 
narcystycznych i konkurencyjnych oraz agresja związana 
z rywalizacją jako środkiem ustalania hierarchii doprowadzi-
ły do bezprecedensowego rozwarstwienia ekonomicznego 
mieszkańców naszej planety. 

Inteligencja, zdolność komunikacji, przekazywania i prze-
chowywania wiedzy nie zbudowały raju na ziemi, jednak 
aktywność na polu szeroko pojętej kultury, której dziedzi-
ctwo zobowiązuje, jest najlepszym narzędziem, by ratować 
jej twórcę – człowieka, którego arogancja i pycha powodu-
ją bezpowrotną dewastację biosfery. Naszą nadzieją jest 
myślenie jako funkcja wrażliwości i wyobraźni, które dają 
szansę, by, propagując uniwersalne samoograniczenie oraz 
poznanie samego siebie przez sztukę, odsunąć widmo kata-
strofy. W tym zakresie widzę kreatywną moc muzeów jako 
instytucji wiążących w swojej kontemplatywnej aktywności 
sfery sztuki, nauki i polityki. 

Sztuka
Próby definiowania sztuki od starożytności11 po Heidegge-
rowskie „otwieranie otwartego” pozwalają na konstatację 
dwojakiego rodzaju. Definicja ta jest płynna, albowiem 
cechą główną sztuki jest jej metamorficzność, ustawiczna, 
twórcza ekspansja. Artyści tworzą bowiem swoją sztukę bez 
względu na ciasne ramy definicji, wciąż poszukują środków 
wyrazu, najdoskonalszych dla swej ekspresji mediów. 

W Księgach naszej kultury pojawienie się człowieka to 
metamorfoza, jako że został on stworzony na obraz i podo-
bieństwo Boga (imiesłów DEIXIAS znaczy „stworzyć”, „uczynić 
widocznym”). Tego rodzaju przekształceniem niewidzialne-
go w widzialne na zasadzie obrazu i podobieństwa posłu-
guje się także sztuka – zwierciadło kultury12. W starożytnej 
Grecji, gdzie powstała nasza filozofia, z której wywodzą się 

nauki badające naturę, człowieka w jego somatopsychicznej 
złożoności, jak i jego dzieło – termin „sztuka” miał charakter 
kwalitatywny. Klasa sztuk była klasą stopnia rzemieślniczej 
doskonałości. Wraz z renesansem narodziła się trwająca do 
dziś „epoka sztuki”13, która dzięki sile realizmu i racjonali-
zmu ogłosiła zwycięstwo nad naturą, napędzając tym samym 
bezprecedensową dynamikę rozwoju nauk przyrodniczych 
i technicznych. Właśnie wówczas pierwotną kwalitatywną 
definicję sztuki zastąpiono wyborem dziedzin włączonych 
do schematu antycznej hierarchii: artes liberales i vulgares. 
Architektura, odwieczny znak władzy, rzeźba imitująca akt 
stwórczy i malarstwo jako zwierciadło rzeczywistości (obraz 
mentalny w materialnym), uzyskały rangę nauk, choć uwa-
żano, że podobnie jak poezja i muzyka podlegają też sile 
natchnienia (dawniej muz, teraz Boga). Wyróżniać je miało 
osobliwe połączenie pierwiastka duchowego z materią, ro-
dzaj animacji, tak ważnej dla tańca, teatru i filmu. Historia 
ustalania hierarchii dzieł i dziedzin ludzkiej aktywności, zali-
czania rzemieślników do grona artystów i wreszcie twórców 
do strefy władzy jako rządców dusz, jest pouczająca. 

Sztuka – jako znak czasów i znak ponadczasowy, została 
zdefiniowana w XX w., jako metafora i symbol, na Heideg-
gerowskiej zasadzie „osadzania się prawdy bytu w dzieło”14, 
a to usytuowało ją poza perspektywą piękna takiego, jak je 
określała estetyka normatywna15. Po ogłoszeniu przez Nie-
tschego śmierci Boga doszło do rozpadu jedności piękna, 
dobra i prawdy. Elementy tej triady16 odosobnione, zakwe-
stionowane i zhierarchizowane straciły sens. Gdy nobilitacja 
obrazu doprowadziła w minionym stuleciu do przemiany 
kultury werbalnej w audiowizualną17, triadę tę wskrzesza 
nauka w naszym stuleciu, ale zgoła inaczej niż dotychczas, 
bo poprzez zrozumienie nie tylko jej nierozłączności, ale też 
egalitaryzmu18. Nauka bowiem jako narzędzie dochodzenia 
do prawdy osiągnęła bezprecedensowy poziom badań nad 
sztuką i życiem społecznym, jego wymiarem religijnym i po-
litycznym. 

Sztuka związana zasadą obrazu i podobieństwa z tą triadą 
jest ezoteryczna i egzoteryczna zarazem19, może być jedno-
cześnie i prawdą, i fikcją, ale nie podlega nitscheańskiemu 
zniesieniu między nimi różnicy. W postaci metafory trakto-
wana jest nie tyle jako zakłamanie przekazu, co jako praw-
da kultury swego czasu; jako symbol jest prawdą kulturową 
wyższego rzędu, o charakterze uniwersalnym, tą, która trwa 
w archetypach20 i narusza tabu, toteż uważana jest za niebez-
pieczną na skutek przekonania, że istnieją rzeczy, o których nie 
jest dobrze mówić na głos, gdyż prawda o nich może okazać 
się niszcząca21. Tymczasem istnieje wyraźna analogia między 
indywidualną i zbiorową nieświadomością oraz znoszeniem 
tabu jako metodą osiągania zdrowia. Poznanie samego siebie, 
choć bolesne jako akt wydobycia się z zakłamania, wypisany 
na wyroczni w Delfach, wciąż stanowi znamię humanistycznej 
mocy, albowiem kłamstwo i oszczerstwo niefalsyfikowane de-
generują człowieka i społeczeństwo. W historii Europy wciąż 
trwa (jak u Giorgiona) dialog Pitagorasa (filozofa mistyka) 
i Platona (filozofa artysty, myślącego w dialogu) z odwróco-
nym od nich Arystotelesem (filozofa naukowca), nawet teraz, 
a może szczególnie teraz, gdy wielkie „omnipotentne” syste-
my filozoficzne i polityczne okazały się impotentne.

Sztuka sprzymierzona z wyobraźnią (źródłem aktu twór-
czego w każdej dziedzinie), często ku zaskoczeniu świata na-
uki (zwłaszcza tej jego części, która się od niej izoluje), dzięki 
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wrażliwości twórców, ich inteligencji emocjonalnej ma moc 
profetyczną i wynalazczą. Odzwierciedlając ducha twórcy 
i kultury, znakomicie służy diagnozowaniu stanu zdrowia 
społeczeństw, kneblowana przemawia nie wprost, a pod-
porządkowana zakłamanej władzy – kłamie, odsłaniając po 
latach prawdy swoich czasów. Jawi się w tym kontekście jako 
inna, ale nie mniej ważna od nauki strona naszego poznania, 
naszej indywidualnej i społecznej samoświadomości. Zależ-
nie od umiejętności dekodowania, co w historii uzależniano 
nie tyle od zdolności intelektualnych, co moralnych, odkry-
wa ona swe przesłanie, jako że to cnota, zarówno w tradycji 
greckiej, jak i chrześcijańskiej, toruje dostęp do zrozumienia 
religijnego i filozoficznego. Świat inteligencji zwierząt nie zna 
metafory i symbolu, które są zasadą abstrakcyjnego myśle-
nia. Jest to zdolność czysto ludzka, podobnie jak rozumienie 
historii własnej i zbiorowej, czyli samoświadomość, zna-
jomość nie tylko faktów, ale poznawanie mentalności i co-
dziennych praktyk, tak jak to czynił Jacques Le Goff. To ocza-
mi ducha obserwujemy świat i dlatego każdy, kto spogląda 
przez okno, widzi coś innego. Mądrość dostępna dopiero na 
pewnym etapie duchowego rozwoju ma więcej wspólnego 
z wrażliwością i myśleniem22 (kształtowanymi współczuciem, 
siłą charakteru i dialogiem), aniżeli inteligencją, która miewa 
śmiercionośną moc praw natury. 

Nauka
Stawiane przez greckich filozofów najprostsze pytania i za-
gadnienia, wyrażane mającym moc archetypu językiem 
polisemicznym23, dziś są przedmiotem złożonych badań 
niezliczonych już i wciąż nowych dziedzin naukowych (np. 
socjologia internetu). Trwa spór o precyzję języka i prymat 
między naukami przyrodniczymi, technicznymi i huma-
nistycznymi, choć sztuczne są granice podziałów między 
nimi24. Tu znów powraca stojący u źródeł systematyki i me-
todologii konflikt idealizmu z materializmem i ich odmien-
nych, a po ludzku zawodnych, narzędzi poznania fizyczno-
metafizycznej rzeczywistości25. 

Gdy chrześcijańska odmiana arystotelizmu, zwana 
w uproszczeniu od imienia św. Tomasza z Akwinu tomizmem 
(do dziś oficjalna filozofia Kościoła katolickiego), zasklepiła się 
w rygoryzmie scholastycznym, wyzwolił ją z tego skostnienia 
renesansowy neoplatonizm. Z nieocenionym udziałem sztuk, 
dzięki osobowościom takich twórców, jak Leonardo da Vinci, 
doszło do bezprecedensowego rozkwitu nauk ekspertymen-
talnych26. Jednocześnie myśl metodologiczna Francisa Baco-
na potwierdziła dokonujący się w kulturze rozdział na to, co 
religijne i świeckie27, na dziedzinę wiary i rozumu, mimo że 
nauka i metafizyka wywodzą się ze wspólnego pnia filozo-
fii, a pomnażaniu wiedzy muszą towarzyszyć pytania o sens, 
czas, przestrzeń i pierwszą przyczynę. 

Kulturowy pesymizm wynika dziś z dominacji naukowego 
materializmu, poznanie potrafi bowiem skazać na samot-
ność i zgorzknienie, zwłaszcza jeśli oznacza zawężanie ho-
ryzontów do wiedzy dla wiedzy i nie idzie w parze z szacun-
kiem dla natury oraz poznaniem siebie pośród ludzi, czyli 
rozumienia mechanizmów psychologicznych i społecznych. 
Przypomina to zdiagnozowany przez Gadamera w 1924 r. 
świat, w którym utracono zaufanie do własnych oczu28: śle-
poty i wojen światowych jako wyniku odseparowania nauk 
od rzeczywistości społecznej i politycznej. Nie ma gorsze-

go nieszczęścia niż zaślepieni naukowcy i artyści w służbie 
tyranii. Tylko tak można wytłumaczyć głupią inteligencję 
Heideggera i społeczną mądrość Arendt, która jak Jonasz 
zmuszona do zajęcia się polityką, odsłoniła nagą prawdę 
dynamiki dobra i zła29.

Sztuka i nauki wciąż są w ruchu, dostosowując się do obra-
zu świata społecznego i jednocześnie go kształtując. Getto 
nigdy nie służy społeczności naukowców i artystów, których 
paradygmatem jest zarówno wymiana informacji, jak i funk-
cja autorytetu30, kontynuacji i afirmacji lub odrzucenia okre-
ślonej tradycji myślenia i działania. Także, a może szczególnie, 
paradygmatem nauk o sztuce jest ich interdyscyplinarność 
zależna od przedmiotu badań i pytań, jakie sobie stawia. Jest 
to jasne dla tych wszystkich, którzy, aby zrozumieć obraz, 
rozkładają go na czynniki pierwsze historycznie, kulturowo 
i technologicznie. Mamy tak rozbudowany aparat naukowy, 
że dzielimy się już na obozy specjalistów analityków i tych 
od syntezy, „arystotelików” i „platoników”, którzy niestety 
okopują się na swoich pozycjach, choć powinni ściśle współ-
pracować ze sobą. Jednocześnie obfitość źródeł pozyskiwania 
informacji przerosła ludzkie możliwości percepcji, więc tylko 
praca zespołowa pomaga lepiej zrozumieć, że obmacywanym 
w ciemności z różnych stron przez tysiące badaczy zwierzę-
ciem jest... słoń.

Żyjemy w czasach kolejnej po renesansie i oświeceniu 
potężnej rewolucji w kulturze, symbolicznej zmiany31 (de-
strukcji i powtórnej konstrukcji kategorii percepcji i oceny). 
Zdemistyfikowano przemoc symboliczną, począwszy od 
ustanowienia panowania mężczyzny nad kobietą, poprzez 
odkrycie procesów stratyfikacji społecznej i transmisji kul-
tury, aż po analizę współczesnej władzy mediów i celebry-
ckiej popkultury32. Do niedawna uważano, że rozwój nauk 
w odróżnieniu od filozofii, literatury, sztuki czy religii ma 
charakter zdecydowanie kumulatywny, ulepszający, dzięki 
korespondencji między kolejnymi teoriami. Dziś wątpi się 
w bezwzględną wartość tego modelu nawet w dyscyplinach 
przyrodniczych, których postulat metodologiczny dostarczał 
wzorca postępu33. Charakter przejmowania, eliminacji i se-
lekcji wiedzy powiązany jest z dyskursem tradycji i innowa-
cji w kulturze, która wywiera presję na naturę34. Dlatego 
dopiero połączenie, pozornie tylko sprzecznych, teorii re-
wolucji Kuhna35 z zasadą dialektyki36 daje pełniejszy obraz 
historiozoficzny nauk. Dodajmy, że ważną rolę w tym nie-
zwykłym społecznym procesie dziedziczenia wiedzy odgry-
wają autorytety nie tylko naukowe, ale także charyzmatycy, 
zwłaszcza religijni. Wszystkie kultury rodziły się i rozwijały 
w związku z religią37 i, jak wiadomo, nie przetrwała żadna 
społeczność ludzka, której podcięto religijne żyły. Jak artyści 
interesują się naturą i osiągnięciami techniki, tak wszyscy 
twórczy, wytrawni i odpowiedzialni reprezentanci nauk 
(obojętnie: biologicznych, technicznych czy humanistycz-
nych) zwykle interesowali się etycznym i społecznym aspek-
tem swoich badań. Prędzej czy później zadawali sobie także 
pytanie: dlaczego raczej jest coś niż nic? To religia najlepiej 
uświadamia nam dynamikę i granice ludzkiego poznania.

Polityka
Rozważania o sztuce i nauce wiodą do refleksji nad życiem 
społecznym i polityką jako sztuką (techne) rządzenia pań-
stwem. Historia Europy jako pasma wojen38 dowodzi, że 
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metody uprawiania polityki rzadko prowadziły do popra-
wy jakości życia społecznego, najczęściej zaś do przemocy 
i w jej konsekwencji ran, które nie goją się przez pokole-
nia. Polityk to wedle definicji mąż stanu, dyplomata, bio-
rący czynny udział w działalności politycznej. W znaczeniu 
odwróconym za sprawą praktyki jest to człowiek układny 
i przebiegły, to egoistyczny, cyniczny gracz, a nie sprawied-
liwy. Przekładając te makiaweliczne doświadczenia na ję-
zyk symboli współczesności, trzeba postawić podstawowe 
pytanie: czy nadal, w dobie broni atomowej i strategii eko-
nomicznych, kłamstwo, tak jak zalecał to Platon, ma pozo-
stawać środkiem ochrony interesu polis? Przecież poniosło 
fiasko jako narzędzie uprawiania polityki, czego ostatecznie 
dowiodły bezprecedensowe machiny nienawiści, oszustwa 
i śmierci, którymi były XX-wieczne totalitaryzmy. Zbudowa-
no państwa, będące postawieniem na głowie tożsamości 
myślenia i działania u Sokratesa, dla którego zadawanie 
gwałtu innej osobie było jednoznaczne z gwałtem popeł-
nianym na samym sobie. Ten sposób myślenia politycz-
nego najwyższej próby przypomniała Hannah Arendt39, 
która odważyła się nazwać zło banałem, apolitycznością, 
bezmyślnością, brakiem wyobraźni, oszczerstwem, ego-
izmem, budującym anonimowe monstrum zbiorowości 
„dobrych ludzi”40, kafkowskie i orwellowskie inferna z ich 
zakłamanym systemem społecznym. Banalna jest bezmyśl-
ność produkujących zło ludzi, często tyleż inteligentnych, 
co apolitycznych. Dziś są to liderzy komercji i konsumpcji, 
konformiści degradujący i dehumanizujący naszą planetę. 
Eichmann na pytanie, czy wojna mogłaby się potoczyć ina-
czej, gdyby pojawiło się więcej cywilnej odwagi, odpowie-
dział: Tak, gdyby tylko cywilna odwaga została zorganizo-
wana hierarchicznie41. Ta lekceważona odpowiedź ujmuje 
istotę zdegenerowanego życia społecznego, zasadę mimezis 
– przekazywania i dziedziczenia złych wzorców, zwłaszcza 
tam, gdzie kłamstwo traktowane jest jako społeczna norma. 

Na naszych oczach dokonuje się proces „dehistoryzacji” 
porządku przemocy42, niosąc nadzieję na dialog jako źródło 
prawdy, ale pod warunkiem przetrwania wysokiej jakości 
dyskusji, w której wiedza naukowców nie zostanie zastąpio-
na opiniami celebrytów. Czy utraconą na początku ubiegłe-
go wieku zdolność widzenia może przywrócić w XXI w. my-
ślenie i „wrażliwość” sztuki? Czy znajdziemy antidotum na 
mielizny współczesnej cywilizacji – jej kakofonię wizualną 
(niedowidzenie43) i werbalną (śmietnik niemających zna-
czenia słów)? Wszak nie wymyśliliśmy lepszego ustroju od 
demokracji, jako przeciwieństwa mówienia jednym głosem, 
charakterystycznego dla tyranii, autorytaryzmu i totalitary-
zmu. Rozbrajanie tabu społecznych, ważny element arty-
stycznych działań, jawi się dziś jako szansa na przetrwanie 
poprzez pracę nad wydobyciem autoportretu indywidual-
nego i zbiorowego (grup społecznych i nacji), także poprzez 
sztukę. Jej otwartość wynika z odwiecznej ruchliwości ar-
tystów i ich dzieł. W nauce zaś wiąże się z umiejętnością 
wymiany myśli, której przepływ osiągnął niewiarygodny 
rozmach od czasów wynalezienia pisma jako metody syn-
chronicznego i diachronicznego przekazu. Stąd, jakże ważna 
dziś, społeczna walka o nieskomercjalizowane (nieprzekup-
ne), nonkonformistyczne i rzetelne (nie – manipulujące, 
lecz prezentujące), niezależne media. Nie mamy bowiem 
wyboru, odkłamanie i rozhermetyzowanie pozostało jedy-
ną możliwą strategią ludzkości służącą usuwaniu pokładów 

biedy i gniewu wynikających z bezrobocia (alarmującego 
zwłaszcza wśród ludzi młodych) i ucisku grup skrajnie upo-
śledzonych przez skrajnie uprzywilejowane. Muzea sztuki 
nowoczesnej – naukowe i polityczne – są obecnie ważnym 
obszarem dyskursu i forum kathartycznym, często jedynym 
donośnym głosem wykluczanych, dyskryminowanych i mar-
ginalizowanych. Dlatego obok tzw. sztuki wyższej, jakże czę-
sto zakłamanej, otworzyły się na bogactwo zjawisk kultury 
spontanicznej, sztuki pierwotnej, wyrastającej z wewnętrz-
nej potrzeby, a nie odgórnie narzucanej44. 

Muzeum w społeczeństwie – społeczność 
muzealników 
Praca w muzeum przez swoje połączenie vita contemplati-
va z vita activa45 jest rodzajem uprawy społecznej historii 
sztuki, której nie wolno tracić kontaktu zarówno z nauką, 
jak i z życiem codziennym. Otwartość muzeów nie zależy 
przecież od rozmiarów drzwi, lecz od wyjścia pracowników 
tej instytucji naprzeciw potrzebom społecznym. To także 
wypadkowa przejrzystości działań i struktury oraz jakości 
współpracy wewnętrznej, a jest to pięta achillesowa wielu 
muzeów, bynajmniej nie tylko polskich, które skrywają bądź 
zamiatają pod dywan swoje kolonialne, totalitarne i wolno-
rynkowe grzechy. Praca na rzecz kultury to współpraca z po-
lem46 dziennikarstwa i ekonomii na określonych zasadach, 
nie tylko wykluczających dyktat, lecz służących wzajemnej 
korzyści, mierzonej dobrem społecznym. 

Muzealnik jest osobą społecznego zaufania, czuwającą 
nad kulturowym depozytem, pamięcią lokalną, naszego 
kręgu kulturowego i naszej cywilizacji. Znamienne, że mu-
zealnik, jako byt niezależny, zobligowany do rozumienia 
dawnych i współczesnych zjawisk artystycznych i społecz-
nych, wyłonił się całkiem niedawno w wyniku indywidu-
acji47 w demokratycznym społeczeństwie. Przeszło dwa 
stulecia muzea istniały w postaci instytucji urzędniczo-po-
litycznych, co odbierało ich pracownikom wiele z twórczej 
niezależności. Ich anonimowość wyjaśnia teoria reproduk-
cji i utrwalania materialnych i symbolicznych stosunków 
siły lokalizowana w instytucjach, takich jak Kościół, Szkoła, 
Państwo czy Muzea z ich typowo politycznymi działaniami: 
jawnymi i ukrytymi, oficjalnymi i poufnymi48. Organizm 
muzealny jako „kustosz kapitału kulturowego” przecho-
wuje w swojej zbiorowej pamięci niekiedy nawyki i wzorce 
wielu pokoleń. Fenomenem w państwowych instytucjach 
kultury, w tym w muzeach, które dysponują ogromnym ma-
jątkiem materialnym o konkretnej wartości rynkowej, jest 
niszczący stosunki międzyludzkie mobbing. Jest to wynik za-
niku umiejętności pracy zespołowej, ignorowania kodeksu 
ICOM, zastąpienia systemu motywacyjnego i podnoszenia 
kwalifikacji systemem rzekomej pracy za rzekomą płacę, 
a także braku zdrowych zasad dziedziczenia wiedzy o zbio-
rach. Tymczasem brak pokoleniowej wymiany jest równie 
zabójczy dla instytucji nastawionych na długie trwanie, jak 
niestabilność struktury. W konsekwencji rugowanie w mu-
zeach pracowników nowych i młodych jest skrywaną, ale 
typową i często brutalną praktyką. Zdjęcie tych tabu może 
uzdrowić stosunki wewnątrz muzeów i poprawić ich relacje 
ze światem zewnętrznym49, zwłaszcza instytucjami nauki. 
Niech mi wolno będzie za dr Bożeną Steinborn przypo-
mnieć, że tzw. rozumowane katalogi zbiorów (opracowane 
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na potwierdzonym przez recenzentów wysokim poziomie) 
winny wreszcie zyskać właściwą im rangę dysertacji upraw-
niających do zdobycia stopnia doktorskiego. 

Organizm muzealny, jeśli wziąć pod uwagę największe 
instytucje, to jakby społeczeństwo w pigułce z jego roz-
warstwieniem, różnorodnością poglądów religijnych, po-
litycznych, etycznych i estetycznych, tym wszystkim, co 
Bourdieu określił mianem habitus50. Gdy są izolowane, wy-
twarzają rodzaj hermetycznego mechanizmu samozagłady. 
Rządzą się prawami wzajemnego, poziomego mobbingu, 
wzmocnionego w strukturach autorytarnych hierarchicz-
nym, pionowym. W ten sposób, przez rozmaite wektory 
przemocy napędzanej konkurencją i niszczącą współpra-
cę, dochodzą do granic niemocy (jak w socjalistycznych 
gospodarkach). Kierownictwo nie potrafi wówczas egze-
kwować pracy, bo praca, jako jedyne jawne i podlegające 
ocenie grupy działanie, budzi zawiść, zazdrość i niepokój. 
W takim pozbawionym otwartości i dialogu, zamkniętym 
systemie często (świadomie lub nieświadomie) stosuje się 
wypracowane w czasach siermiężnego stalinizmu praktyki 
kłamstwa koncesjonowanego, jako wyniku przemieszania 
strachu z poczuciem wyższości51. Prowadzi to do paraliżu 
więzi koleżeńskich i funkcjonowania instytucji: wszyscy po-
zorują współpracę, choć skuteczna jest wyłącznie przemoc. 
Na tak złą atmosferę, choćby z powodów ekonomicznych, 
nie mogą sobie pozwolić prywatne zakłady pracy52. Dlatego 
instytucje kultury reformujące się przez rozszczelnianie tej 
zamkniętej struktury powinny być wspierane przez socjolo-
gów, uświadamiających pracownikom, czym jest np. agresja 
instrumentalna czy relacyjna, atrybucja dyspozycyjna, au-
tentyczność, deprywacja względna, dezindywidualizacja, 
efekt fałszywej jednomyślności, korelacja iluzoryczna, mó-
wienie wprost, obwinianie ofiary, skrypt czy teoria atrybucji 
albo związki wspólnotowe53. 

Psychologia społeczna przestrzega także przed złym 
i bezwzględnym, pozbawionym refleksji rządzeniem, które 
jest źródłem frustracji, agresji i cierpień całej społeczno-
ści. Dlatego autorytarne rządy w muzeach muszą zmienić 
się w kierowanie zespołem pracowników w systemie de-
mokratycznym, tak aby muzealnicy docenili umiejętność 
pracy zespołowej i możliwie najlepiej służyli społecznemu 
depozytowi kulturowemu. Dyrekcja, aby nie poddać się 
narcyzmowi tyranii, powinna nie tylko działać z umiarem, 
roztropnie i odważnie, ale też docenić fachową pomoc so-
cjopsychologów tudzież otwierać się na rozmaite dziedziny 
sztuki. Tak jak paradygmatem zawodu historyka sztuki jest 
interdyscyplinarność, tak organizm muzealny jest i powi-
nien być interdyscyplinarny ze swej natury, wszak współ-
pracuje z fachowcami rozmaitych dziedzin, że wymienię 
najważniejsze specjalizacje: dziennikarskie, marketingowe, 
pedagogiczne, konserwatorskie, aranżatorskie, wydawnicze 
czy fotograficzno-informatyczne. Wszystkie prace, od bez-
pośredniej opieki nad galeriami i utrzymywaniem porządku 
– jako wizytówki muzeów, poprzez administrację i zarzą-
dzanie finansami, po system ochrony, to niezwykle waż-
ne zadania. Najistotniejsze ewolucyjne, nie rewolucyjne, 
zmiany powinny prowadzić stopniowo do uporządkowania 
i uproszczenia struktury, umiejętnego rozłożenia odpowie-
dzialności, poprawy organizacji pracy, przejrzystości zasad 
i podziału kompetencji ze wzajemnym zrozumieniem ich 
specyfiki. Sukcesem socjobiologii było wyjaśnienie zacho-

wań altruistycznych (znanych też w świecie zwierząt): po-
noszenia kosztów własnych na rzecz innych lub grupy jako 
gwarancji wspólnego przetrwania. Ta ważna w demokracji 
postawa, obok przyjaźni, która pomaga dobrze żyć, polega 
na pragmatyzmie rezygnacji z własnych krótkowzrocznych 
przywilejów na rzecz dobra wspólnego. Jest to zasada, któ-
rej promowanie powinno mieć charakter uniwersalny we 
współczesnym świecie. 

Muzeum sztuki dziś
Kultura jest systemem dynamicznym (nie jest, lecz staje 
się), albowiem dotyczy ludzkiej jednostki w nurcie życia 
społecznego. Jest narzędziem zmiany stanu rzeczy i zarazem 
jego konserwacji. W tym procesie także dziś uczestniczymy 
czynnie i biernie, jako zmieniający i zmieniani. Ta szcze-
gólnej wagi kultura zawsze była wielogłosem, który łączył 
dialogiem ponad podziałami. Jakaż zatem rola przypada 
muzeom w kulturze płynnej nowoczesności, która nie ma 
„dzikich” do cywilizowania, ludu do oświecania i uszlachet-
niania, lecz „klientów do uwodzenia”54? W czasach, gdy 
sposób traktowania zjawisk artystycznych jest najważniej-
szym sprawdzianem kultury politycznej państwa, nie pyta-
my przecież „czy kultura”, bo jest ona zawsze tam, gdzie jest 
człowiek. Stawiamy teraz w dyskusji problem największej 
wagi o to: „jaka kultura”? 

 Mniejsze skalą i liczbą arcydzieł muzea, współpracując 
ze sobą nawzajem, dysponują ogromnym potencjałem 
dzieł, które wciąż czekają na odkrycie. Muzea na ludzką 
miarę55, wzmacniające społeczności lokalne i budujące 
więzi ponad granicami, nie muszą uczestniczyć w wyścigu 
instytucji operujących hierarchiczną arogancją, zbudowaną 
często na nacjonalistycznym, kolonialnym lub kapitałowym 
przywłaszczaniu dóbr kultury. Tzw. arcydzieła przypominają 
dziś rolą celebrytów popkultury. Są rozpoznawalnymi mar-
kami, wykorzystywanymi do promocji i reklamy, ale o tym, 
jak zbanalizowanymi, może świadczyć historia Mony Lizy 
pokazywanej za pancerną szybą, w tłoku „strzelających 
fotki” – stała się pozbawioną duszy zabawką domagające-
go się chleba i igrzysk poptłumu. Kustosz – ten, co strzeże, 
czy kurator, który dozoruje i sprawuje opiekę, wcześniej 
tkwiący w bezimiennej masie państwowego mechanizmu 
produkcji kultury, od niedawna wyemancypowali się jako 
twórcze osobowości, wszak wystawa to zawsze zbiorowy 
trud, ale przy tym wypowiedź określonej osoby dysponują-
cej wiedzą naukową. Właśnie ta wiedza tudzież znajomość 
mechanizmów rynkowych powinny kierować kustoszami 
w zakresie odpowiedniego zarządzania wizerunkiem swoich 
podopiecznych – dzieł sztuki, tak aby zachowując suweren-
ność artystyczną nie staczały się ku bezmyślnym uściskom 
celebryckich, bezdusznych mas. 

 Równocześnie z historią sztuki rozwijały się w XIX w. 
socjologia i psychologia, nauki, które stopniowo obnażały 
doskonalące się narzędzia oszustwa i agresji, zbiorowej i in-
dywidualnej nieświadomości, wojen międzynarodowych, 
społecznych i tych w człowieku. Wypracowując własne 
metody, ukształtowały one swą dojrzałą postać w XX w., 
choć refleksje o sztuce, labiryncie życia wewnętrznego 
i społecznego56, są stare jak świat57. Fala podsycanego 
przez romantyzm kiczowatego nacjonalizmu58 wzmacnia-
ła arogancję zdobywców, wąskiej grupy rządzących nad 
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muzea a nauka

rządzonymi, zwykle z pomocą kapitału w postaci łupów 
artystycznych zagrabionych podporządkowanym krajom 
i społecznościom. Muzea zdegenerowane w ustrojach to-
talitarnych przez propagandę, inkwizytorskie wywyższanie 
sztuki prawomyślnej i piętnowanie niezależnej awangardy, 
kulturę dialogu spychały do podziemia, przyczyniając się do 
typowej dla czasu ucisku „schizofrenii” sztuki. Ten proces 
trwał do rozpadu kolonializmu jako akceptowanej meto-
dy zdobywania hegemonii w świecie oraz kompromitacji 
komunizmu. Polska hermetyczna kultura, która wyrosła 
z tradycji podziemia w czasie rozdarcia kraju między trzech 
zaborców, trwała podczas okupacji niemieckiej i w okre-
sie socjalizmu jako fenomen subtelnej gry sztuki oficjalnej 
z ezoteryczną, która w tej „jedynie słusznej” drążyła drugie 
dno. Nihil novi sub sole (wszak nieprzypadkowo Jacek Kacz-
marski kochał twórczość Petera Bruegla), a jednak machi-
na śmierci wraz z postępem technicznym, za którym nigdy 
nie nadążał rozwój wrażliwości społecznej, staje się coraz 
bardziej masowa i anonimowa. Sokratesowi pozwolono 
wychylić cykutę, bowiem Grecy w stosunkach wewnętrz-
nych strzegli się przemocy jak ognia. Uważali, że zmuszanie 
ludzi siłą, rozkazem lub za pomocą jakiegokolwiek innego 
rodzaju niedyskursywnej presji do zmiany opinii właściwe 
jest dziedzinie spraw nieludzkich59. Po I wojnie światowej, 
w erze zwątpienia w naukę, gdy sztuka zaczęła podejrzliwie 
przyglądać się samej sobie60, wielkie i utopijnie szkodliwe 
systemy zastąpiła filozofia nurtów analitycznych, stając się 
„żywym sumieniem nauk”. Było jednak za późno, by za-
pobiec kolejnej wojnie, będącej pokłosiem najsilniejszego 
w XIX w. nurtu kultury – pychy nacjonalnej, militarnej, ra-
sowej, naukowej i artystycznej. 

Duchamp zakpił z muzealnego piękna, eksponując pisu-
ar. Bułhakow dał ludzką twarz szatanowi, odwołując się do 
Faustowskiego motywu zła, które dobro czyni, i uczynków 
dobrych, co piekło brukują. Prawdę zaś, którą William Ja-
mes utożsamił z subiektywnym dobrem, Gadamer przy-
wrócił dialogowi. W ten sposób elementy triady prawdy, 
dobra i piękna okazały swoją poszukiwawczą dynamikę, 
podkreślmy: poza wrogim aksjologii relatywizmem i poza 
dogmatem, ale za to znów w koincydencji. Interesującym 
zbiegiem kulturowych okoliczności po wojnach światowych 
filozofia i socjologia, coraz głębiej ingerując w politykę, sta-
ły się rodzajem sumienia społecznego. Po stuleciach walk 
o hegemonię wewnętrzną i zewnętrzną, czynienia z dzieł 
sztuki zwycięskich trofeów oraz narastającej nietolerancji 
i arogancji naszej kultury w stosunku do innych Europa zo-
stała włączona w końcu XX w. w globalny system kultury, 
w którym odgrywa rolę jednego z wielu elementów. Łupy 
wojenne i kolonialne, stanowiące często wstydliwą kartę 
narodowych dziejów, były podstawą naukowego opraco-
wania sztuki innych kultur i, o paradoksie, otworzyły na nie 
Europę, bo poznanie „obcego”, badania interkulturowe są 
źródłem tolerancji. Z utratą arogancji nouveau riche Europa 
traci swą dynamikę agresji, ale jej niekwestionowanym bo-
gactwem są uniwersalne skarby i osiągnięcia kultury o naj-
wyższym poziomie cywilizacyjnej samoświadomości.

 Współczesne muzea sztuki61, choć zindywidualizowane, 
mają kilka podstawowych odmian rzadko występujących 
w czystej postaci. Według kryterium cechy dominującej 
są to typy: zbierackie (Luwr, Uffizi), wnętrzarskie (Wersal, 
Wawel), galeryjne (Bilbao). Do nich dołączają formy ulicz-

ne (street art) oraz muzea przekształcone, operujące już 
nie dziełem sztuki, ale jego reprodukcją: książkowe (mu-
zeum wyobraźni), wirtualne, sieciowe i bannerowe (Art 
Everywhere62). Muzeum ze swej natury ma być naukowe, 
krytyczne i stanowi forum, więc zależnie od stopnia za-
angażowania w życie społeczne (w tym turyzm) możemy 
mówić przede wszystkim o muzeach: żywych i martwych, 
otwartych i zamkniętych, medialnych i niemych. Warto 
podkreślić, że istnieje wiele prowincjonalnych instytucji kul-
tury w metropoliach i awangardowych na wsi. We współ-
czesnym świecie jaskrawo widać, że prowincja nie ma nic 
wspólnego z topografią. Jest to sposób myślenia ksenofo-
biczny, homofobiczny, egoistyczny, a najgorzej, gdy nasta-
wiony na zakamuflowany zysk i propagujący przemoc. 

Muzea, szczęśliwie nieskłonne do rewolucji, poddają się 
jednak kulturowym przemianom, od których nie ma odwro-
tu, bo są jednym z najistotniejszych elementów systemu 
kultury. Ich dobrze pojęty konserwatyzm winien być rodza-
jem refleksji i wiedzy ważnej dla życia politycznego i prak-
tycznego, tak jak to w Protreptikos sformułował Arystote-
les63. Pracę muzeów poznaje się po owocach społecznych, 
po naukowo-popularyzatorskiej oraz artystycznej jakości 
oferty i dyskusji, która toczy się wokół prezentowanych 
przez muzeum wystaw stałych i czasowych. Kultura to nie 
rozrywka, ale także rozrywka, zgodnie z tym, co genialnie 
wysłowił Huizinga w książce Homo ludens. Muzea to nie 
supermarkety, ale także miejsca swoistej konsumpcji sztu-
ki – najbardziej interesujących i najwartościowszych dóbr, 
jakie stworzyliśmy. Tu także nabywa się towary w muzeal-
nych sklepach, dziś niestety często kuriozalnie rozdętych 
i zaśmieconych, których złej oferty nie wolno rozgrzeszać 
próbą ratowania budżetu. Wypożyczeń i długotrwałych de-
pozytów kierowanych do innych krajów, także spoza nasze-
go kręgu kulturowego, i wydobywania na światło dzienne 
prac zalegających w przepastnych magazynach muzealnych 
bynajmniej nie porównywałabym do handlowania dziełami 
sztuki. Jest to najwyższej wagi działalność upowszechniają-
ca i budująca porozumienie.

Niebezpieczeństwo komercji widać gołym okiem, gdy 
jakość zamienia się w naukową bylejakość i przechodzi 
w ilość, a priorytetem stają się puste statystyki, oparte na 
liczeniu sumy zwiedzających oraz pieniędzy z dotacji i wpły-
wów własnych. Muzea, w imię niezawisłości wspierane na 
odpowiednim poziomie przez państwo, odpowiedzialne za 
kształt kultury i system wartości, muszą tworzyć wzorcowe 
modele nie tylko tych proporcji, ale i społecznej współpracy 
wewnętrznej i zewnętrznej, ze zdrową szczyptą konkuren-
cji. Na muzeum należy patrzeć jak na wspólnotę, a muzeum 
w społeczeństwie jest ważnym ogniwem wspólnoty czynie-
nia dobra społecznego przez zespół ludzi świadomych, któ-
rzy nie chcą być bierni. 

W erze konsumpcji, skrótowej hyperkomunikacji, spo-
łeczeństwa masowego, nowych mediów, czyli płynnej no-
woczesności z jej kulturą między państwem a rynkiem64, 
muzea to instytucje, które bacznie przyglądają się rzeczy-
wistości. Dzięki korzystaniu z narzędzi naukowych potrafią 
odnieść się do wypracowanego kapitału kultury, w katego-
riach nie finansowych, lecz humanistycznych – zysku i stra-
ty. Stawiając pytania „dlaczego”? i „co to znaczy?”, mają 
szansę stać się instytucjami oczyszczonymi i oczyszczający-
mi z kolonialnej, totalitarnej, nacjonalistycznej i podporząd-
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kowanej dyktatowi pieniądza, zideologizowanej przeszłości 
i teraźniejszości. Przeciwne przemocy hierarchicznej, prze-
nosząc tradycje myślenia poza wąski dogmatyzm i leniwy 
relatywizm, muszą reagować na wyzwania współczesności, 
wciąż humanizując swoją przestrzeń i pokazując jej ludzkie, 
zindywidualizowane i społeczne, otwarte na dialog oblicze 
w skali lokalnej i globalnej. Stawiając egzystencjalne pytania 
o znaczenie i sens naszych działań, o to, skąd przychodzimy, 
kim jesteśmy teraz, na początku XXI w., a przede wszyst-

kim, dokąd zmierzamy, chronią to, co najcenniejsze w na-
szej kulturze: naszą zdolność poznawania samych siebie 
i jednocześnie otwarcia się na drugiego człowieka, naszą 
samoświadomość historyczną, naukową, artystyczną, psy-
chologiczną i filozoficzną, a zwłaszcza etyczną, która musi 
zdominować nasze działania w erze „być albo nie być”. Być 
człowiekiem to znaczy być odpowiedzialnym, a do tego 
niezbędne jest myślenie, wyobraźnia i wrażliwość, zawarte  
w zaprezentowanej tutaj idei „muzeum bez przemocy”. 

Streszczenie: Artykuł ma charakter z założenia interdy-
scyplinarny, co jest związane z naukowym paradygmatem 
historii sztuki. Wykorzystuję w nim wybrane narzędzia za-
przyjaźnionych nauk: filozofii, socjolopsychologii, politologii, 
antropologii kulturowej, które przyswajałam sobie przyglą-
dając się setkom muzeów odwiedzanych w kraju i za granicą, 
a jednocześnie od środka własnej instytucji, w której pracuję 
od 2000 (z 4 letnią przerwą), starając się, na ile to możliwe, 
zachować niezależny status teoretyka i praktyka zarazem. 

Zaczynając od nowego kryterium podziału muzeów na 
socjotechniczne i społeczne szkicuję najtrudniejsze wyzwa-
nia współczesności. Wskazuję na podlegające dynamice kul-
tury, zmienne w czasie znaczenia tytułowych pojęć: sztuka, 
nauka i polityka, które ulegając deformacji w praktyce nie-

zależnie od teorii funkcjonują w opinii potocznej. W opisie 
celowo używam języka metafor naszej kultury, który po-
zwala odesłać do określonych obszarów naszej zbiorowej 
samoświadomości, z zachowaniem umiaru w zakresie eks-
ponowania aparatury naukowej; odwołuję się głównie do 
autorytetu naukowego Hannah Arendt i Pierre’a Bourdieu. 
Od polityki przechodzę do życia społecznego, lokalizując 
w nim muzea oraz przyglądając się zasadom funkcjono-
wania społeczności muzealników, czyli w moim odczuciu 
wszystkich zatrudnionych w muzeach pracowników. Uwagi 
końcowe podkreślają znaczenie odpowiedzialności za obraz 
i słowo w kulturze, wagę myślenia, wyobraźni i wrażliwości 
jako credo sformułowanej przeze mnie idei muzeum bez 
przemocy. 

Słowa kluczowe: muzeum, sztuka, nauka, polityka, dystynkcja, rywalizacja, władza sądzenia, habitus, pole sym-
boliczne, kapitał symboliczny, władza symboliczna, przemoc symboliczna, metodologia nauk, konsumpcja, komercja, 
globalizacja, celebrycka masa, poptłum, muzeum bez przemocy.
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Zofii Gebhardt, Ewie Halawie, Karolinie Kołakowskiej, Piotrowi Łukaszewiczowi, Romualdowi Nowakowi, Piotrowi Oszczanowskiemu oraz Katarzynie 
Sokulskiej. 
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7  Do takich zaliczam stojącą u źródeł wrocławskiego muzealnictwa kunstkamerę Thomasa Rehdigera, który ofiarował swoje zbiory rodzinnemu miastu. Por. 
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11  W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
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estetyczna nadaremnie docieka istoty, natury czy źródeł piękna, jego właściwości immanentnych. Skłonna jest za to kryć swą ignorancję w potoku tyleż 
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