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Wstęp

Współczesne muzea są fundamentem rozwoju turystyki muzealnej, która, jak słusz-
nie ocenia Armin Mikos von Rohrscheidt, „znajdując się w okresie największych bodaj 
przemian w swoich długich dziejach, ma przed sobą interesującą przyszłość”1. Fakt ten 
predysponuje do podejmowania naukowego dyskursu na temat funkcjonowania i procesu 
przeobrażeń współczesnych instytucji muzealnych, sposobu ich doświadczania przez 
odwiedzających oraz znaczenia dla turystyki muzealnej.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie w aspekcie historycznym sposobu 
funkcjonowania muzeów w skali świata oraz ich rytualizmu w odniesieniu do turystyki 
muzealnej. W części praktycznej podjęto próbę przedstawienia zabytków i obiektów 
muzealnych miasta Nary z pozycji obserwatora w warunkach naturalnych. Jak pisze Mi-
chael V. Angrosino, „obserwację określa się jako podstawę wszelkich metod badawczych 
w naukach społecznych i w naukach o zachowaniu oraz jako główny filar etnografii”2. 
Efektem eksploracji terenowej stał się materiał faktograficzny w postaci zdjęć oraz – jak to 
określa Tim Rapley – źródeł zastanych, takich jak foldery, wycinki prasowe i internetowe, 
jak również osobiste doświadczenie badacza3. Uzupełnieniem do poszukiwania danych 
empirycznych było fotografowanie. Według Piotra Sztompki plusem fotografii ulicznej jest 
„mobilizacja uwagi, jaką przynosi intencja fotografowania i możliwość niespodziewanych 
odkryć (czyli to, co filozofowie nauki określają jako efekt serendipity). Każdy, kto foto-
grafuje, wie, że idąc w teren «polować z kamerą», patrzy inaczej, intensywniej, bardziej 
selektywnie, w sposób bardziej zogniskowany niż na zwykłym spacerze. Często daje to 
ważne poznawczo efekty”4.

1 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań 2010, s. 81.
2 M.V. Angrosino, Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej, 
[w:] Metodyka badań jakościowych, t. 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. nauk. wyd. pol. K. Podemski, PWN, 
Warszawa 2014, s. 129.
3 T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, seria Metodologia, tłum. A. Gąsior-Niemiec, PWN, 
Warszawa 2013, s. 34.
4 P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2012, s. 56.
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Muzea jako cel turystyki muzealnej

Historia muzealnictwa sięga czasów antycznych, lecz, genetycznie rzecz ujmując, 
„pierwsze kolekcje w historii ludzkości stanowiły poświadczane od neolitu wyposażenia 
grobów zmarłych”5. Muzea trofeów wojennych pojawiły się w kręgu kultury asyryjsko-babi-
lońskiej. Prywatne zainteresowania kolekcjonerskie wykazywali też Egipcjanie, dla których 
gromadzenie przedmiotów sprowadzało się do dramatycznej walki o nieśmiertelność6. 
Faraon Amenhotep III zbierał błękitne emalie, Totmes III – egzotyczne rośliny, Tutencha-
mon – laski spacerowe.

Przyjmuje się, iż pierwszymi muzeami były ośrodki naukowe w starożytnej Grecji 
(pinakoteka ateńska i Muzeum Aleksandryjskie)7. Samo pojęcie muzeum pochodzi wła-
śnie od greckiego słowa „muza”, oznaczającego boginię sztuk wyzwolonych. Świątynie 
muz (musejony) były to instytucje poświęcone literaturze, historii, muzyce, matematyce, 
astronomii i medycynie z wyłączeniem sztuk plastycznych, architektury, rzeźby, malar-
stwa i sztuki zdobniczej, gdyż te kategorie działalności artystycznej człowieka zaliczano 
wówczas do rzemiosła8.

W renesansie rozwijało się nowożytne kolekcjonerstwo dzieł sztuki, w tym numizma-
tów, zabytków starożytnych i egzotycznych przedmiotów, które przechowywano w tzw. 
gabinetach osobliwości. W XVII w. posiadanie kolekcji stało się wyrazem wysokiego 
statusu społecznego. 

Pierwsze publiczne muzeum otwarto w 1683 r. w Oxfordzie (Ashmolean Museum), 
jednak formalne, zinstytucjonalizowane działania podjęto dopiero w drugiej połowie XVIII 
w., dokonując przekształceń prywatnych fundacji na rzecz utworzenia publicznych insty-
tucji muzealnych. W 1759 r. otwarto British Museum, w 1773 r. – Museo Pio-Clementi-
no, w 1781 r. – Österreichische Galerie Belvedere, a w 1793 r. – Luwr9. Pojawienie się 
muzeów publicznych w końcu XVIII w. i ich rozwój w następnym stuleciu łączyło się nie 
tylko z początkiem procesu instytucjonalizacji pamięci, lecz także z umacnianiem się 
idei narodowych tożsamości i tendencji świadomego uczestnictwa obywateli w życiu 
społeczno-politycznym.

W XIX w. muzea funkcjonowały w charakterze regulatorów zachowań społecznych, 
wpisując się w szersze zjawisko, które „Benett nazywa kompleksem, czy też syndro-
mem wystawienniczym (the exhibitionary complex)”10. W przestrzennym rozplanowaniu 
i aranżacji wnętrz według epok i szkół pobrzmiewały dyskursy kultury i nauki. Ten sposób 
ekspozycji przesycony był rozważaniami na temat kultury i wziął się według badaczy 

5 Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, J. Kalicka, Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa 2014, s. 246.
6 Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982, s. 13.
7 Ibidem, s. 12.
8 Muzy w mitologii były córkami Zeusa i Mnemozyny. Erato patronowała poezji miłosnej, Euterpe – poezji lirycznej, 
Kaliope – poezji epicznej, Klio – historii, Melpomene – tragedii, Polihymnia – poezji chóralnej, Talia – komedii, 
Terpsychora – tańcom, Urania – astronomii z geometrią.
9 Modi memorandi. Leksykon…, op. cit., s. 246.
10 P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011, s. 19.
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z potrzeby jej użycia „jako narzędzia władzy i zarządzania społeczeństwem. „Chodziło 
w nich o bardziej uporządkowany podziw niż rozrywkę”11. Przedsięwzięcia wystawien-
nicze poddawane były „paradygmatowi porządkowania i opisywania rzeczywistości, 
przenoszącemu punkt ciężkości z procesu tworzenia na produkt, przedmiot a także 
klasyfikacji świata według podziału na narody, kultury i w efekcie rasy”12. W klasyfika-
cję wbudowana była wyraźna hierarchia. Kultura zachodnia rozumiana była jako to, co 
uwzniośla ludzkiego ducha, a wystawiane w muzeach dzieła „były definiowane jako 
Sztuka, a więc jako szlachetne i budujące”13. Dopełnieniem wystaw były imponujące 
fasady i hale wejściowe, przyjmujące przeważnie formę klasycystyczną, z jońskimi 
kolumnami i posągami wybitnych postaci. Te elementy były równie ważne jak ekspono-
wane we wnętrzu osiągnięcia kultury i nauki. Miały „uskrzydlać” i wdrażać do zachowań 
uważanych za kulturalne.

Za początki polskiego muzealnictwa uznaje się pierwsze lata XIX w., kiedy to Stanisław 
Kostka Potocki otworzył w pałacu w Wilanowie publiczne muzeum, a Izabela Czartoryska 
rozpoczęła gromadzenie pamiątek historycznych w rezydencji w Puławach. We wzniesionej 
w latach 1798–1801 r. Świątyni Sybilli kolekcjonowała przedmioty związane z wybitnymi 
Polakami (np. wazon utoczony przez Kościuszkę w więzieniu petersburskim, urna z ko-
ścią Mikołaja Kopernika, puszka z głową Jana z Czarnolasu, marmurowe popiersie Sta-
nisława Żółkiewskiego). W otwartym w 1809 r. Domku Gotyckim zebrała oprócz polskich 
także eksponaty zagraniczne. Do najcenniejszych należały m.in. obrazy takie, jak: Dama 
z gronostajem Leonarda da Vinci, Portret młodzieńca Rafaela, Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem Rembrandta14. 

Rozwój polskiego muzealnictwa, opartego już na przesłankach naukowych, dokonał 
się jednak dopiero pod koniec XIX w. Wówczas to w 1862 r. otwarto Muzeum Sztuk 
Pięknych w Warszawie, w 1868 r. – Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie, 
następnie w 1879 r. – Muzeum Narodowe w Krakowie, a w 1888 r. – regionalne Mu-
zeum Tatrzańskie w Zakopanem. Pierwszą instytucją, która rozpoczęła gromadzenie 
słowiańskich i pozaeuropejskich zbiorów etnograficznych, było warszawskie Muzeum 
Etnograficzne, funkcjonujące od 1888 r. w ramach warszawskiego Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa. Prekursorem i twórcą pierwszego w Polsce parku etnograficznego na wol-
nym powietrzu był Izydor Gulgowski. W 1906 r. założył on skansen15 kultury ludowej 

11 G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, 
PWN, Warszawa 2010, s. 218.
12 P. Piotrowski, op. cit., s. 19.
13 G. Rose, op. cit., s. 216.
14 Vide K. Król, Patriotyczna i wychowawcza rola pierwszych w historii Polski książek dla ludności wiejskiej 
autorstwa Izabeli Czartoryskiej, „Społeczeństwo i Rodzina” 2012, t. 33, s. 130.
15 Słowo „Skansen”, pisane wielką literą, jest nazwą własną muzeum w Sztokholmie, usytuowanego na wyspie 
Djurgården i zastrzeżonego szwedzkim znakiem firmowym najwyższej jakości. Jego założycielem, pomysłodawcą 
i organizatorem był Artur Hazelius, z wykształcenia dr filologii skandynawskiej, nauczyciel, zbieracz pamiątek 
ludowych, uznawany dziś za twórcę podstaw zinstytucjonalizowanego muzealnictwa pod gołym niebem. 11 paź-
dziernika 1891 r. otworzył pierwsze na świecie plenerowe muzeum etnograficzne pod nazwą Øvre Skansen 
(Górny Skansen), w którym zaprezentował m.in. chałupę wiejską z Ostnor z parafii Mora w Dalarnie. W kolejnych 
latach rozbudowywał i uzupełniał całość ekspozycji. Nazwę muzeum zapożyczył od występujących na tym ob-
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(obecnie Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich)16.

W dzisiejszej kulturze społeczeństwa wiedzy mimo dokonującego się procesu przemian 
mentalnych, społecznych i kulturowych tradycyjne muzea nadal pozostają właściwym 
„miejscem dla idei i rzeczy”17, w szczególności zaś dla symbolicznych residuów, wyrażają-
cych nostalgiczne wspomnienia przeszłości. Muzea stanowią „zbiór rzeczy kunsztownych, 
czy miejsce schadzki, którego celem jest bawienie się wzajemnie kunsztami i naukami”18. 
Uczestnikami tej zabawy (dialogu) są: autor dzieła, zwiedzający oraz pracownik placówki 
muzealnej, który przyjmuje funkcję rekreatora świata przedstawionego i współautora dzieła. 
Od decyzji muzealnika zależy bowiem, w jakim miejscu ma być ono wystawione i jakim 
opatrzone podpisem. Wybór może być determinowany względami naukowymi, estetycz-
nymi, ale również osobistymi upodobaniami. Sterując percepcją przestrzeni i stosując 
odpowiednie środki wyrazu, może oddziaływać także na emocje zwiedzających, dyktować 
określony kierunek interpretacji w ramach przyjętych porządków epistemologicznych19. 
Przykładowo, centralne usytuowanie eksponatu pośród innych może dawać wrażenie 
jego dominującej roli i większego znaczenia. Podobnie ważne są tło i kolorystyka, które 
mogą stwarzać iluzoryczny obraz rzeczywistości (np. malowidła w dioramach symulujące 
naturalne środowisko). 

Wśród technik tekstualnych wyróżnia się: podpisy i metryczki, tablice poglądowe, 
katalogi itp. Zalicza się je do muzealnych technik interpretacyjnych, w których okre-
ślone wiadomości mogą być uprzywilejowane w stosunku do innych. Tekst uwypuklać 
może postulowany dla odbiorcy aspekt, np. najważniejszym wymiarem może stać się 
sam artysta, a niekoniecznie dzieło. Nawet niewielka zmiana organizacyjna może 
podważyć entourage muzealnych taksonomii i zakłócić symbolikę ustalonego porząd-
ku. Dlatego zgodnie z techniką rozplanowania również sale wystawiennicze urządza 
się w określony sposób. Przykładowo, minimalizm nieskazitelnie białej, pozbawio-
nej rozpraszających elementów przestrzeni ścian galerii domaga się niezakłóconej 
kontemplacji i rozkoszowania się pięknem. Jeszcze w XIX w. ściany galerii były np. 
zawieszane obrazami od sufitu do podłogi. Zmiana podejścia, związana z koncepcją 
wartości sztuki, którą należy indywidualnie kontemplować, wymusiła sposób ekspo-
nowania malowideł w jednym rzędzie wokół sali. Dało to możliwość przechodzenia od 
jednego obrazu do drugiego i oddzielnej ich deliberacji. Można zatem stwierdzić, że 
„dzięki takiemu właśnie sposobowi rozwieszenia obrazów zarówno obraz, jak i widz 

szarze dawnych wałów obronnych, czyli szańców (po szwedzku – skansen). Vide szerzej: W. Kopczyński, Artur 
Immanuel Hazelius (1833–1901) – twórca Nordiska Museet i Skansenu w Sztokholmie. Kształtowanie podstaw 
instytucjonalnych w muzealnictwie etnograficznym Szwecji w drugiej połowie XIX wieku, „Lud” 2003, t. 87, s. 77.
16 Vide T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 116; 
M. Dolińska, Muzeum Etnograficzne w Krakowie – wierność tradycji, „Lud” 2003, t. 87, s. 83–109; http://www.
muzeum-wdzydze.gda.pl/kalendarium.html [07.03.2016].
17 C. Robotycki, Nie wszystko jest oczywiste, Wyd. UJ, Kraków 1998, s. 145.
18 K. Barańska, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wyd. UJ, Kraków 2004, s. 9.
19 Vide M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Universitas, 
Kraków 2012, s. 113.
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ulegli indywidualizacji oraz, że widza stwarza się jako kontemplujące oko, a obraz 
jako przedmiot do kontemplacji”20. 

Techniki muzealne stosowane są również w nowoczesnych muzeach interaktywnych, 
wpisujących się w tzw. nową muzeologię. Jej istotą jest zastąpienie dotychczasowego 
ujęcia: muzeum – kolekcja, nową relacją: muzeum – odwiedzający, implikującą ludzką 
aktywność i zaangażowanie. Przy wykorzystaniu innowacji technicznych (lasery, animacje, 
filmy 3D, wizualizacje, urządzenia interaktywne, stanowiska doświadczeń, ekrany dotyko-
we, kioski multimedialne, aplikacje na iPhone’y, beacony i in.) możliwa staje się większa 
aktywność zwiedzającego, który zostaje „także dopuszczony do działań aranżowanych 
przez artystów i kuratorów wystaw”21. Wcześniej bowiem „szczególnie dla młodych osób 
zwiedzanie muzeów łączyło się z nudą, a pobyt w nich wynikał z konieczności realizowania 
obowiązkowego punktu w programie wielu wycieczek szkolnych”22.

W koncepcję „nowej muzeologii” wpisuje się również idea muzeum krytycznego, zgod-
nie z którą muzea powinny stanowić forum dyskusyjne, a same wystawy powinny wiązać 
się z problemami współczesnej rzeczywistości, nawet tymi najbardziej kontrowersyjnymi. 
Zdaniem Piotra Piotrowskiego szczególnie w mniejszych placówkach istnieją warunki do 
uprawiania „intelektualnej wolności, jaką daje margines”23.

Aby utrzymać się na rynku i przyciągnąć rzesze turystów, współczesne placówki 
muzealne24 niejako zmuszone zostały do prowadzenia działalności komercyjnej, jak np.: 
wynajem części swojej powierzchni pod punkty handlowo-usługowe, organizacja różnych 
spotkań i wydarzeń (np. imprezy korporacyjne), prowadzenie pikników. Wszystkie te 
propozycje mają charakter masowy i świadczą o daleko idących przemianach rzeczywi-
stości muzealnej. W tej zmienionej sytuacji Dorota Folga-Januszewska, dość przekornie 
trawestując klasyczną definicję muzeum Georges’a Henri Rivière’a, zaproponowała nową 
jej wersję, według której współczesne muzeum, będące podstawą rozwoju turystyki muze-
alnej, „bywa stale jeszcze instytucją trwałą, musi przynosić dochody, aby przetrwać, służy 
społeczeństwom i ich polityce określania tożsamości i wartości, jest dostępne publicznie 
także przez Internet, prowadzi badania nad świadectwem ludzkiej działalności i otoczenia 
człowieka, gromadzi zbiory i symulakry, konserwuje i zabezpiecza zbiory lub nośniki na 
których są one zapisane, udostępnia je i prezentuje, tworzy nowe rzeczywistości i wartości 
edukacyjne i fikcyjne, służy rozrywce”25.

20 G. Rose, op. cit., s. 222.
21 E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowo-
czesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 209.
22 B. Alejziak, Innowacyjność oferty muzealnej w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych 
obiektów muzealnych w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 
2011, nr 2 (19), s. 1.
23 P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011, s. 92.
24 W literaturze określenie placówki muzealnej często jest traktowane jako synonim muzeum. Można jednak 
przyjąć, że ma szerszy zakres, ponieważ odnosi się także do obiektów, które wprawdzie aspirują do bycia muze-
ami, jednak nie spełniają wszystkich kryteriów im stawianym. Por.: A. Jęczmyk, A. Sammel, Turystyka muzealna, 
Zeszyty Naukowe WSTiJ „Turystyka i Rekreacja” 2013, z. 10 (1), s. 23.
25 D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, muzealnictworocznik.com/
fulltxt.php?ICID=1089004 [17.05.2016].
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Urozmaicona oferta różnych instytucji muzealnych sprzyja jednak rozwojowi turystyki 
muzealnej (museum tourism), która stanowi specjalistyczną formę turystyki kulturowej. 
Ma charakter elitarny i obejmuje tylko te „przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, 
dla których głównym motywem podjęcia podróży i celem tejże jest wizyta w jednym lub 
kilku obiektach muzealnych”26. Turystyka muzealna jest uprawiana obowiązkowo przez 
młodzież szkolną, ale również dobrowolnie przez innych odwiedzających w celach poznaw-
czych i dla przyjemności. Badacze wyróżniają następujące grupy osób zainteresowanych 
turystyką muzealną:

 – specjalistów, pasjonatów i koneserów sztuki, dysponujących wiedzą na dany temat;
 – grupy autokarowe i turystów indywidualnych, którzy nie są ekspertami, lecz przejawiają 

konkretne zainteresowania, tożsame z tematyką muzealnej ekspozycji;
 – liczniejsze grupy turystów, czyli osoby uczestniczące nieprzypadkowo w imprezach 

kulturalnych i etnicznych, które organizowane są na szerszą skalę27.
Celem zwiedzających są dziś instytucje muzealne o różnym profilu tematycznym 

i organizacyjnym, w tym: muzea wnętrz i artystyczne, archeologiczne, etnograficzne, 
historyczne, biograficzne, literackie, martyrologiczne, przyrodnicze, geologiczne, techniki 
i nauki, militarne, interdyscyplinarne28. Innowacyjną formę obok muzeów tradycyjnych 
i interaktywnych stanowią ich odpowiedniki wirtualne, „których eksponaty (lub wnętrza 
i eksponaty) są udostępniane do oglądania drogą elektroniczną (w Internecie) – muzea 
istnieją albo jako samoistne placówki, albo są uzupełnieniem dla muzeów rzeczywistych”29.

Rodzajem „muzeum bez murów” są tzw. ekomuzea. W odróżnieniu jednak od, stano-
wiących sztuczny twór, parków etnograficznych, do których obiekty przenosi się z innych 
miejsc, ekomuzea są wyrazem istniejących pierwotnie układów. Oznacza to, że cała 
ekspozycja stanowi całość wiążącą kulturę, historię, przyrodę i gospodarkę w jeden sys-
tem w miejscu ich pierwotnego występowania30. W tego typu obiektach wytwory sztuki 
ukazywane są w kontekście praktyki codzienności. Można np. „zaglądać do szaf i czytać 
podręcznik manier dla służby, czy zapoznać się z samotnym macierzyństwem, w pokoju, 
w którym słychać głosy rodzącej kobiety, można porozmawiać z położną. Wreszcie można 
napić się kawy”31.

Popularnością wśród odwiedzających cieszą się obecnie także tzw. muzea prywatne, 
które, co podkreślają badacze, w istocie trudno zakwalifikować do kategorii muzeów32. 
Są to de facto obiekty paramuzealne, nastawione na zysk, wpisujące się we współczesne 

26 A. Mikos von Rohrscheidt, op. cit., s. 77.
27 K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań 2008, s. 40.
28 A. Jęczmyk, A. Sammel, op. cit. s. 23–24. 
29 M. Stefanik, M. Kamel, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka 
Kulturowa” 2013, nr 8, s. 9.
30 B. Kazior, Ekomuzea (otwarte muzea tematyczne) – szansa rozwoju dla terenów cennych przyrodniczo 
i kulturowo?, [w:] Ludzie i park. Współpraca i rozwój. Społeczne formy ochrony przyrody, budowanie partnerstwa 
i poparcia społecznego dla parków narodowych, red. i tłum. D. Zaręba, B. Kazior, Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska, Sekcja Parków Narodowych Polskiego Klubu Ekologicznego, Kraków 2001, s. 70. 
31 M. Popczyk, Przestrzenne praktykowanie muzeum, „Anthropos. Czasopismo Naukowe przy Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu Śląskiego” 2010, nr 14–25, s. 90.
32 T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2011, s. 191.
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zjawisko funkcjonowania muzeów na zasadzie „konsumpcji, rozrywki i spektaklu”33. Eg-
zemplifikują to amerykańskie ghost towns. Zwiedzający przeniesieni zostają w świat iluzji 
i fantazji, mogą poczuć się przez chwilę kowbojem albo np. poszukiwaczem złota. Atrakcją 
są wszystkie obiekty (np. sklepy, pralnia, saloon, biuro szeryfa), do których można wejść, 
dotknąć eksponatów, odczuć przelotnie nastrój miejsca. Autentyczność staje się w nich – 
pisze Wojciech J. Burszta – „czymś konstruowanym i wywoływanym na potrzeby widza; 
nie jest przy tym istotne, skąd ten ostatni się wywodzi – zachwyt Japończyka jest równie 
cenny (także komercyjnie), jak rodowitego Amerykanina z gromadką dzieci uczących się 
tak spreparowanej historii”34. W Polsce35 dużą popularnością cieszą się parki dinozaurów 
z rekonstrukcjami wymarłych środowisk (dioramy) i innymi wystawami poświęconymi tym 
prehistorycznym gadom. Na życzenie klienta organizuje się warsztaty paleontologiczne. 
Obiekty te służyć mają jednak przede wszystkim rozrywce, a w mniejszym stopniu edukacji.

Muzeum jako miejsce rytuału (ceremonii)

Klasyczne muzea bez względu na profil budują nasyconą znaczeniami i udramatyzo-
waną przestrzeń, w której zwiedzający stają się aktorami uaktualniającymi zaplanowany 
scenariusz, a jednocześnie podlegają kwantyfikacji, co wynika z posłannictwa tych instytu-
cji. Muzealny apel do intelektu, ale zarazem do potrzeb snobistycznych, może wywoływać 
u niektórych zwiedzających poczucie niższości, natomiast dowartościowywać elitę, której 
przedstawiciele sprawniej poruszają się w gąszczu symboli i znaczeń. Tożsamość obu grup 
jest każdorazowo weryfikowana przez rytuały muzealne36. Tradycyjne muzeum to bowiem 
metafora świątyni, a więc miejsce uczłowieczone (pole troski), w którym obowiązują okre-
ślone reguły dyscyplinujące jej bywalców. Znajomość reguł jest niezbędna, aby bezpiecznie 
i bez przykrych konsekwencji móc poruszać się w zaimprowizowanym świecie zbiorowej 
fascynacji historią i kulturą ludzkości. Jak piszą badacze, „kapłani wiedzy planują rytuał. 
Zwiedzający, uczestnicząc w nim, oddadzą cześć prawdom naukowym i potwierdzą je”37. 

Sytuacja ta przywodzi na myśl trójczłonowy podział obrzędów rites de passages, 
który w pełni znajdował uzasadnienie w kulturze plemiennej, lecz jego refleksy odnaleźć 

33 Modi memorandi. Leksykon…, op. cit., s. 249.
34 W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 162.
35 Po drugiej wojnie światowej muzea w krajach bloku wschodniego należących do RWPG zostały upaństwowione. 
W Polsce te najbardziej znaczące zyskały status narodowych, pozostałe o zasięgu ponadregionalnym nazwano 
okręgowymi. Istniała też grupa placówek regionalnych. Po transformacji ustrojowej XX w. zaczęła obowiązywać 
sejmowa ustawa o muzeach (z dnia 21 listopada 1996 r.), zgodnie z którą muzeum „jest jednostką organizacyjną 
nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kultural-
nego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach 
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, 
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”. 
Może zostać utworzone w naszym kraju przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu 
terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
[Dz.U. 1997 nr 5, poz. 24].
36 Vide A. Wieczorkiewicz, Muzeum jako miejsce rytuałów współczesności, [w:] Religia i kultura w globalizującym 
się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999, s. 39.
37 E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański, op. cit., s. 45.
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można również obecnie w różnych sferach życia człowieka, także w sposobie doświad-
czania przestrzeni muzealnej. Kiedy wchodzą do muzeum, zwiedzający zostawiają za 
sobą świat, którego doświadczają na co dzień i tworzą swoisty rodzaj communitas, bę-
dącej podstawową więzią właściwą ludziom, występującą okresowo w fazie liminalnej. 
Koncepcję communitas w aspekcie strukturalnej interpretacji społeczno-mentalnego 
mechanizmu działań rites de passages rozwinął Victor Turner. Według słów badacza 
manifestuje się ona w literaturze, teatrze, sztuce, prawie, etyce, a nawet ekonomii, 
kluczowe zaś znaczenie ma w religii38.

Już sama wizyta w muzeum przełamuje codzienność, niosąc za sobą akcent świą-
teczny. Odbywa się w czasie wolnym i w odmiennej od codziennej czasoprzestrzeni. 
Zakupiony bilet, zamiana obuwia na kapcie ochronne, asysta przewodnika, analogowe 
i elektroniczne rekwizyty (e-przewodniki, słuchawki, broszury, foldery) – wszystko to 
tworzy klimat niezwykłości i pozwala na dostojne włączenie się w muzealne uniwersum. 
Wizyta w tradycyjnym muzeum wymaga ponadto znajomości zasad, których należy 
bezwzględnie przestrzegać. Eksponatów nie wolno fotografować ani dotykać (z wyłą-
czeniem form interaktywnych), można je jedynie obejrzeć z wyznaczonej odległości, 
zza odgradzającej barierki lub wolno stojącego słupka z nawijanym pasem. Nie można 
jeść i pić, odtwarzać muzyki, zachowywać się głośno ani biegać. Marszrutę wyznaczają 
kierunki zwiedzania, które nie są przypadkowe, lecz odpowiadają strukturom wartości 
przyjmowanym przez muzealników. Obowiązują zasady nadzoru, kontroli i wykluczenia. 
Sprawne oko strażnika lub kamery wyłapie każde niewłaściwe zachowanie. Złamanie zaś 
jakiejkolwiek zasady spotka się z sankcją i ostracyzmem ze strony muzealnej wspólnoty. 
Po kulturowej konsumpcji następuje ponowne włączenie do codzienności. Towarzyszą 
temu takie gesty, jak oddanie sprzętu, zdjęcie obuwia ochronnego czy zakup pamiątek.

Muzeum jest więc niewątpliwie „miejscem wtajemniczenia”39 o rytualnym charakterze. 
W świetle ustaleń dotyczących zmian zachodzących w obrazie współczesnego świata 
i obrzędowości pojawia się jednak pytanie o adekwatność zastosowania określenia rytuał 
dla omawianego zjawiska. Korelatami, bez których rytuał nie może istnieć, są bowiem: 
sacrum, zachowania fizyczne (np.: postawy, gesty, tańce, śpiew) oraz wiara. Współczesny 
obrzęd pozbawiony pierwotnej semantyki, któremu nie towarzyszy już myślenie w kate-
goriach stricte religijnych i magicznych, zmienia się w ceremonię.

Zarówno rytuał, jak i ceremonia są performatywne, co oznacza moc sprawczą podej-
mowanych działań werbalnych i niewerbalnych40. W przypadku rytuału zmiana ma jednak 
charakter ontologiczny, a we współczesnej ceremonii tylko świecki. Rytuałowi przysługuje 
cecha sprawczości o charakterze metafizycznym, natomiast obrzędy świeckie, czyli 
współczesne ceremonie, pozbawione są takich uzasadnień i stanowią zewnętrzną formę 

38 V. Turner, E.L.B. Turner, Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, tłum. E. Klekot, Wyd. UJ, Kraków 
2009, s. 220.
39 W. Michera, Tajemnica butów, czyli pochwała muzeum, „Śląskie Prace Etnograficzne” 1993, nr 2, s. 25.
40 Vide K. Łeńska-Bąk, Performatywność rytuału i ceremonii, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie 
świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. T. Smolińska, Wyd. UO, Opole 1999, s. 113–119.
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znaku. W świetle tych ustaleń współczesne muzeum jawi się więc jako miejsce muzealnej 
ceremonii. Rzeczywistość muzealną cechuje zaś nie tyle rytualność, ile ceremonialność 
działań.

O czym „mówią” muzea Nary

Muzea na całym świecie stanowią zwierciadło kultury danego kraju. Podobnie w Ja-
ponii są miejscem aktywizowania się porządku symbolicznego, budowania tożsamości 
zwiedzającego i wzbudzania zachwytu osób spoza własnego kręgu kulturowego. Krzysztof 
Gawlikowski podkreśla, że Japonia była wprawdzie pierwszym państwem spoza kręgu 
cywilizacji zachodniej, które przyswoiło sobie zachodnią technikę, naukę oraz zasady 
kapitalistycznej gospodarki, jednak szybka modernizacja kraju, oparta na adaptowaniu do-
robku Zachodu, nie przeszkodziła jej w zachowaniu bogactwa i niepowtarzalności własnej 
tradycji i kultury41. Turyści mogą ją poznawać m.in. przez uprawianie turystyki muzealnej.

Miasto Nara usytuowane jest na wyspie Honsiu. W latach 710–784 było pierwszą stolicą 
Japonii, lecz „z przerwami, bo dwukrotnie dwór cesarski przenosił się (w 740 i 744 roku) 
do innych miast”42. Dawna metropolia „była wzorowana na tradycyjnym modelu chińskich 
cesarskich stolic: ulice wytyczone na planie kwadratu odchodziły od pałacu stojącego 
w centrum”43. Z chwilą utraty statusu stolicy miasto opustoszało, a zaniedbane rezydencje 
uległy zniszczeniu. Przetrwały jednak liczne świątynie, które stanowią czytelny memoriał 
kultury tamtych czasów, a obecnie budują status miasta jako ważnego ośrodka turystyki 
muzealnej. W 1998 r. zespół zabytkowy obejmujący buddyjskie i szintoistyczne sanktuaria 
oraz ruiny wielkiego pałacu cesarskiego z VIII w. zostały wpisane na Listę światowego 
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. 

Dzisiejsza Nara już sama w sobie stanowi wspaniałe miasto-muzeum, pełne śladów 
przeszłości oraz odwołań do tradycji kulturowej i historii kraju. Głównymi atrakcjami tury-
stycznymi są unikatowe zespoły świątynne, z których najważniejszą jest Tōdai-ji, pocho-
dząca z 743 r. (fot. 1). Wiedzie do niej drewniana brama Nandai-mon (przykład architektury 
Kamakura) z trzymającymi u wejścia straż drewnianymi posągami strażników świątynnych 
Kongo-Rikishi. Mają one około 8,5 m wysokości (fot. 2). W Pawilonie Wielkiego Buddy 
(Daibutsu-den), który jest największym drewnianym budynkiem świata, mieści się jeden 
z największych posągów „Przebudzonego”, wykonany z brązu, liczący 16 m wysokości 
(fot. 3). W pobliżu znajdują się trzy inne świątynie: Pawilon Trzeciego Miesiąca, Pawilon 
Drugiego Miesiąca i Kasuga Taisha.

41 Vide K. Gawlikowski, Kilka uwag o roli Japonii w Azji Wschodniej i w świecie, [w:] Japonia na początku XXI 
wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską, red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2008, s. 7.
42 J. Tubielewicz, Nara i Kioto, seria Artystyczne Stolice Świata, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
1983, s. 6.
43 B. Rudnicki, Japonia, red. J. Zaborowska, tłum. A. Wolski, S. Wolska, seria Biblioteka Gazety Wyborczej. 
Podróże Marzeń, Mediaprofit, Warszawa 2006, s. 276. 
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Fotografia 1. Tdai-ji Pawilon Wielkiego Buddy
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Fotografia 2. Turyści fotografujący daniele. W tle Brama Nandai-mon
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Fotografia 3. Posąg Wielkiego Buddy
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.
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Miejscem nie mniej tłumnie odwiedzanym w mieście przez turystów z całego świata 
jest też zespół świątynny Kofukuji, słynący szczególnie z dwóch pagód: trzypiętrowej 
(z 1114 r.) oraz pięciopiętrowej, wzniesionej w 1426 r. na wzór starszej z 730 r.44. Uznaje 
się ją za drugą pod względem wielkości w Japonii (fot. 4). W kompleksie uwagę zwracają 
szczególnie Tokondo – The Eastern Golden Hall (fot. 5), Północny Okrągły Pawilon oraz 
Pawilon Skarbów Kultury Narodowej Kokuhokan.

Fotografia 4. Pięciopiętrowa pagoda
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Fotografia 5. Tokondo w zespole świątynnym Kofukuji 
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Ważnym miejscem na kulturalnej mapie Nary są muzea (fot. 6 i 7) funkcjonujące we-
dług tradycyjnych zasad universal survey museum. Centralne ich usytuowanie w mieście 
oraz otwarta przestrzeń sal wystawowych i najbliższego otoczenia świadczą o tym, że 
obiekty te bliskie są symbolicznym i emocjonalnym wartościom kolektywistycznego spo-
łeczeństwa japońskiego (communitarian). Dla opartej na cnocie kultury krajów azjatyckich 

44 J. Tubielewicz, op. cit., s. 67.
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charakterystyczne są wartości dynamizmu konfucjańskiego. Jego wyznacznikami są 
następujące cztery filary: integracja (przyjaźń, harmonia, niekonkurencyjność), dyscy-
plina moralna (rozwaga, umiarkowanie, bezinteresowność), dynamika pracy (porządek, 
współpraca w grupie), ludzka życzliwość (cierpliwość, grzeczność, godność)45. W Japonii 
dużą wartość ma „poszanowanie tradycji, obyczajów, historii i dziedzictwa kulturowego”46. 
Te wartości kultury znajdują konkretne przełożenie m.in. na organizację rzeczywistości 
muzealnej. Ceremonialna atmosfera i sposób urządzenia wystaw zapewniają powagę, 
skupienie i ciszę podczas zwiedzania. Sprzyjają temu klasyczne techniki wystawiennicze, 
takie jak: oszklone gabloty i wolno stojące eksponaty z zabezpieczeniami oraz tablice 
informujące o historii obiektów i ich znaczeniu w kulturze. Jednym z aspektów dyscypliny 
obowiązującej zwiedzających jest zakaz dotykania eksponatów (szklane gabloty, barierki 
oddzielające od eksponatu, obserwacja przez strażników). Sytuacja ta narzuca wykorzy-
stanie zmysłu wzroku, akcentując zarazem doniosłość prezentowanych dzieł. Tradycyjna 
ekspozycja w ciszy i skupieniu sprzyja percepcji sztuki i refleksji47.

Fotografia 6. Jeden z budynków Nara National Museum
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

Fotografia 7. Pawilon skarbów kultury narodowej
Źródło: fotografia własna, sierpień 2015 r.

45 Vide J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i ko-
munikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2006, s. 396–397.
46 D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, tłum. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk 2004, s. 533.
47 W kulturach azjatyckich powszechna jest powściągliwość w zachowaniu i okazywaniu emocji. Dominuje tzw. 
ceremonialność, także milczenie jest dobrze widziane i stanowi oznakę szacunku. Vide S. Reynolds, D. Valentine, 
Komunikacja międzykulturowa, tłum. K. Bogusz, ABC a Wolters Kluwer business: współpr. IPS Wydawnictwo, 
Warszawa 2009, s. 110.
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Zbiory przyjmują postać uporządkowanych taksonomii, przywołujących na myśl an-
tyczny „gabinet cudów ludzkości”, a samo zwiedzanie charakteryzuje, omawiany wyżej 
w artykule, ceremonialny (rytualny) charakter. Skarby kultury obejmują znaleziska ar-
cheologiczne, pochodzące z pradawnych grobowców, także liczne starożytne wizerunki 
Buddy, malarstwo, piśmiennictwo, sztukę dekoracyjną i przedmioty użytkowe, jak również 
starożytne chińskie przedmioty rytualne wykonane z brązu i srebra48. Pawilon skarbów 
kultury narodowej zawiera m.in. interesującą ekspozycję rzeźb, w tym unikalną kolekcję 
strażników „o słodkich, dziecięcych twarzach, uformowanych metodą suchej laki (734)”49.

Muzea Nary dobrze wpisują się w otoczenie. Japończycy powszechnie utożsamiają 
się bowiem z siłami natury. Wiąże się z to postawą zewnątrzsterowności, zgodnie z którą 
„ideałem jest dopasowanie się do sił zewnętrznych z korzyścią dla siebie”50. Świątynie 
i muzea Nary usytuowane są na przestrzeni liczącego ponad 520 ha powierzchni parku 
Nara-Kōen, w którym żyją na zupełnej swobodzie oswojone daniele, uznawane za posłań-
ców bóstw. Turyści dokarmiają zwierzęta specjalnymi krakersami (deer crackers), które 
sprzedawane są w różnych punktach handlowych (fot. 8).

Fotografia 8. Pokarm (krakersy) dla danieli
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Streszczenie

Współczesne muzea to instytucje powołane do gromadzenia, badania, ochrony, przechowywania 
oraz udostępniania zbiorów o szczególnej wartości historycznej lub artystycznej. Są również 
przestrzenią wyrażania i aktywizowania porządków symbolicznych, funkcjonujących w danej 
kulturze. Dzieła prezentowane na wystawach, ich układ i sposób ekspozycji stanowią de facto 
metaforyczną narrację o danej kulturze. Dzisiejsze muzea bez względu na swój profil stały się 
podstawą rozwoju turystyki muzealnej, która jest specjalistyczną formą turystyki kulturowej i ma 
charakter elitarny. Obejmuje tylko te przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, dla których 
głównym celem i motywem podjęcia podróży jest wizyta w jednej lub kilku placówkach muzeal-
nych. W aspekcie tych teoretycznych ustaleń podjęto w artykule próbę omówienia przejawów 
japońskiej kultury symbolicznej widzianych z perspektywy doświadczania muzealnej rzeczywi-
stości miasta Nara. W badaniach przyjęto rolę obserwatora w warunkach naturalnych.

Słowa kluczowe: muzeum, turystyka muzealna, miasto Nara

Abstract

Modern museums are institutions established to collect, study, protect, storage as well as share 
collections of particular historical or artistic value. They are also a space of expression and 
activation of symbolic agendas operating in a given culture. Works presented at the exhibition, 
their arrangement and method of exposure are de facto a metaphorical narrative of the culture. 
Regardless of their profile today’s museums are the basis of so-called museum tourism deve-
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lopment which is a specialized form of cultural tourism and has an elite nature. It covers only 
that touristic projects whose main aim, and motive to take up the trip, is to visit one or more mu-
seums. In the view of these theoretical findings in the article an attempt is undertaken to discuss 
the manifestations of Japanese symbolic culture seen from the perspective of experiencing the 
reality of the museum of the Japanese city of Nara. The study assumed the role of observer in 
natural conditions. It does not aspire to the status of a complete analysis. Its purpose is to call 
for further, in-depth research in this area.

Keywords: museum, museum tourism, Nara
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