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Przedstawiamy raport pt. „Muzea prywat-
ne, kolekcje lokalne. Badanie nowej prze-
strzeni kulturowej”, który powstał dzięki do-
finansowaniu w programie „Obserwatorium 
Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz dotacji Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

Badania przeprowadziliśmy między marcem 
a listopadem 2012 roku na terenie woje-
wództw: kujawsko-pomorskiego i mazo-
wieckiego oraz w przestrzeni internetowej 
obejmującej omawiane zagadnienia i miej-
sca. Głównym celem badań pozostawało 
uzyskanie wiedzy i zrozumienie współcze-
snych praktyk kulturowych, związanych z ży-
wiołowo zakładanymi prywatnymi muzeami 
w Polsce. Dążyliśmy do pozyskania możliwie 
pełnej dokumentacji tego zjawiska w trzech 
zasadniczych wymiarach: 
■ diagnozy procesu tworzenia, organizowa-
nia i funkcjonowania prywatnych muzeów, 
■ charakterystyki prywatnej działalności 
muzealniczej i różnych aspektów z nią 
związanych,
■ analizy recepcji prywatnych muzeów w lo-
kalnych i ponadlokalnych środowiskach, roz-
patrując konteksty społeczne, ekonomiczne, 
polityczne i kulturowe.

Podmiotem raportu są ludzie prowadzący 
własne muzea, najczęściej jednoosobowo 
i pomimo niesprzyjających okoliczności 

prawnych, ekonomicznych i społecznych. 
Tworzą w praktyce prywatne mini instytucje 
kultury, daleko wybiegające poza schematy 
i przyzwyczajenia związane z działalnością 
„klasycznego” muzeum.

Raport opracowaliśmy na podstawie 
materiałów i dokumentacji zebranych 
w następujących po sobie etapach: lustracja 
w terenie z równoległymi badaniami ankie-
towymi (także online); badania terenowe 
i przeprowadzenie pogłębionych wywia-
dów z właścicielami prywatnych muzeów, 
ich rodzinami, sąsiadami, zwiedzającymi, 
przedstawicielami lokalnej administracji 
i instytucji oraz sondaże bezpośrednie, 
telefoniczne, mailowe, służące rozpozna-
niu kontekstu muzealniczej działalności. 
Przeprowadziliśmy również krótkie wywiady 
swobodne z osobami niemającymi bezpo-
średniego kontaktu z badanymi muzeami 
i kwerendy na stronach internetowych. 
Materiały uzupełnione zostały analitycznym 
opracowaniem dokumentacji fotograficznej, 
filmowej, ikonograficznej, zestawieniem 
notatek badaczy z obserwacji uczestniczącej 
oraz specjalnie stworzonego bloga: Dziennik 
Badań Muzeów Prywatnych (http://muze-
aprywatne.blogspot.com).

Przedstawiamy diagnozę przestrzeni kul-
turowej tworzonej przez ludzi określanych 
w opisie: właścicielem, organizatorem 

O projekcie, badaniach i raporcie
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muzeum prywatnego, muzealnikiem, kolek-
cjonerem, zbieraczem, niekiedy pasjona-
tem. Podobnie podana jest charakterystyka 
zjawiska, przejawów i form działalności na-
zywanych: prywatnym kolekcjonerstwem, 
muzealnictwem, zbieractwem czy groma-
dzeniem. Unikaliśmy podawania naukowych 
definicji poszczególnych określeń i pojęć, 
stosując opis rzeczywistości i pojęcia 
uzyskane od rozmówców i respondentów. 
Gromadzenie, zbieranie różnych elementów 
otaczającej rzeczywistości pojawia się od 
prehistorycznych czasów i ma znaczenie 
uniwersalne, jak zaświadcza wielu badaczy, 
na przykład antropolodzy kultury. I w takim 
też znaczeniu używamy w raporcie pojęć 
odnoszących się do konkretnej praktyki 
kulturowej: gromadzenia, zbierania, tworze-
nia  kolekcji i pokazywania tych zbiorów 
publiczności. Zastosowane w raporcie 
definicje i pojęcia odnoszą się także do 
literatury przedmiotu, aktualnych analiz 
muzealnictwa i kolekcjonerstwa (patrz: 
Bibliografia: Krzysztof Pomian, Zbieracze 
i osobliwości; Martin Sommer, Zbieranie. 
Próba filozoficznego ujęcia; Renata Tańczuk, 
Ars Colligendi). Jednym z ważnych wyników 
przeprowadzonych badań było zaobserwo-
wanie zjawiska definiowania przez twórców 
i uczestników kolekcjonerskich praktyk, 
zarówno działalności, zakresu, jak i używa-
nych pojęć. 

Staraliśmy się przedstawić, jak złożone 
i wielowątkowe są aspekty, w których 
osadzona jest działalność zbieraczy/kolek-
cjonerów i prowadzone przez nich muzea 
prywatne w Polsce w 2012 roku. Nowa, 
zarazem nie nowa przestrzeń kulturowa, 
zgodnie z wnioskami z przeprowadzonych 
badań, nie poddaje się łatwo interpretacji. 
Podjęliśmy próbę zdiagnozowania bardzo 

zróżnicowanego i żywiołowego zjawiska, 
sygnalizując w raporcie możliwe kierun-
ki badań i interpretacji obserwowanego 
procesu. Pozostaliśmy z przekonaniem, że 
muzeom prywatnym poświęcić warto dal-
sze badania, pozwalające uzupełnić wiedzę 
o zjawisku zachodzącym najczęściej daleko 
od popularnych form kulturowej ekspresji.

Raport składa się z czterech części poprze-
dzonych wprowadzeniem i opisem kon-
ceptualizacji całych badań. W następnych 
rozdziałach znajdują się diagnozy i charak-
terystyki różnych aspektów funkcjonowa-
nia prywatnych muzeów, przedstawione 
na podstawie analizy materiałów z badań 
terenowych. Do raportu załączyliśmy 
rekomendacje, pozostające propozycjami 
do zastosowania, wykorzystania i wdro-
żenia, zarówno przez właścicieli muzeów 
prywatnych, administracji różnych szczebli, 
jak i uczestników tej praktyki kulturowej. 
Rekomendacje sformułowane zostały 
w przekonaniu, że prowadzenie badań jest 
również uczestniczeniem w kulturze, w tym 
przypadku obejmującym i rodzaj zobowią-
zania wobec rozmówców. Raport podsumo-
wują refleksje z przeprowadzonych badań 
przedstawione w trzech artykułach oraz 
w formie analizy wizualnej warstwy bada-
nych praktyk kulturowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tego raportu – szczególnie 
właścicielom muzeów prywatnych i zwie-
dzającym oraz portalowi collections.pl i jego 
użytkownikom. Zapraszamy do przeczytania 
raportu, pozostając w oczekiwaniu na uwa-
gi, opinie i komentarze.

Zespół projektu „Muzea prywatne, kolekcje 
lokalne”
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1. WSTĘP

CZESC I 

‘‘ Ja mam 80 lat i mam z Bogiem umówione, że... bo ja nie mam jeszcze tych wszystkich 
rupieci, jeszcze mi brakuje kilka, które ludzie mają, ale nie chcą mi sprzedać, a nie używają, 
a mnie jest to brak (...). Mnie lata nie interesują, ale mnie interesuje, żebym to zachował, 
żebym doprowadził to do jakiegoś należytego porządku. I wtedy jak spojrzę, jest ładnie  
i fikam, ale Bóg mi powiedział, że ja nie zrobię tego zanim nie będę miał 150 lat.

To opowieść o zbieraniu przedmiotów, 
których wartość mierzona jest emocjami, 
bez względu na policzalny wymiar. Najczę-
ściej kolekcje i zbiory obejmują przedmioty 
z przeszłości, ale nie zawsze. Przykład ko-
lekcji niematerialnych palindromów (ponad 
cztery tysiące!) burzy ten obraz. Istotą zbie-
rania okazuje się nie rzecz sama w sobie, 
tylko zabiegi służące zachowaniu, ocaleniu, 
przechowaniu, utrwaleniu przedmiotów. 
Czy to może być forma unieśmiertelniania, 
a nawet zabiegów „magicznych”, dzięki 
którym gromadzone rzeczy/przedmioty 
pozwalają uwolnić się od Czasu? Z pewno-
ścią. Pan Marian Pietrzak z Sokołowa tak 
przecież „z Bogiem ma umówione...”. Sens 
nadaje stworzenie kolekcji, uporządkowanie 
już zebranych przedmiotów w określony 
ład. Zjawisko kolekcjonowania i przedsta-
wiania swoich zbiorów przybrało w Polsce 

pokaźne rozmiary. Próba opisania kilkuna-
stu wybranych muzeów prywatnych, jak 
się okazało, tylko odsłoniła bardzo złożone 
i wyjątkowo emocjonalnie nacechowane 
praktyki. Bliskie wspomnianych magicznych 
zabiegów, pełne pasji, przekonania, deter-
minacji w „zdobywaniu i poszukiwaniu”, jak 
powiedział jeden z kolekcjonerów, napędza-
ne „ciekawością”, a jak twierdził Krzysztof 
Pomian – w czym udział biorą zarówno ci, 
co swoje kolekcje zbierają i przedstawiają, 
jak i uczestnicy tych przedstawień. Obser-
wowaliśmy zjawisko niewątpliwie obrazują-
ce zmianę, która zachodzi w praktykowaniu 
kultury w Polsce. Kultury pojmowanej przez 
nas jako zbiór techniczno-użytkowego 
instrumentarium, zestawy kodów i prze-
konań podlegających ciągłej rekonstrukcji, 
tworzonych przez ludzi i ich stwarzających. 
Niewątpliwie podejmując temat muzeów, 



‘‘
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Co znamienne, to porządkowanie, ułożenie, 
stworzenie ze zbieranych przedmiotów 
(artefaktów) kolekcji wydaje się zadaniem 
niemożliwym do wykonania. Jak zaświad-
czali właściciele tych zbiorów, najważniej-
szymi pozostają wiara i przekonanie o misji 
do wypełnienia. Odniesienie do Boga 
występowało obok „dziwnej siły”, „poczucia 
i oświecenia”, zrobienia czegoś w życiu, po-
winności wobec społeczeństwa i ojczyzny, 
troski o przeszłe pokolenia, jak i zobowią-
zania wobec najmłodszych, „aby wiedzieli”. 
Równie często chęć realizacji swojej pasji, 
idei wzmacniana jest inercją, bezruchem, 
biernością otoczenia. Jednak nic nie zaszło-
by, gdyby nie kanony kulturowe otrzymywa-
ne od rodziców czy starszych pokoleń. I to 
bardziej dotyczących sposobów działania, 
budowania relacji, funkcjonowania w życiu 
niż wprost kolekcjonowania.

W 2012 roku umówiliśmy się z kilkudziesię-
cioma osobami na rozmowy o rzeczach, ich 
zbieraniu i przedstawianiu innym ludziom. 
Szybko zorientowaliśmy się, że częściej 
traktowały one o emocjach, działaniach, 
wspomnieniach, poszukiwaniach, wątpliwo-

ściach i przekonaniach. Niektóre z rozmów 
były powierzchowne, zdawkowe, ostrożne, 
a część przeciwnie – okazała się szczegó-
łowo przekazywanymi spostrzeżeniami, 
przemyśleniami i opisami kolejnych etapów 
życia rozmówców. To, co najbardziej zaintry-
gowało w prywatnych muzeach, to płynna 
granica między sferą prywatną a publiczną. 
Widoczna wyraźnie w wielu miejscach 
strefa przejściowa, kulturowy bufor, w jakim 
znajdują się kolekcje – już nie wyłącznie 
prywatne, a przestrzeń dla ich przedstawie-
nia – nie w pełni publiczna. Podstawowym 
założeniem badawczym była diagnoza 
zjawiska: tworzenia prywatnych muzeów 
i żywiołowej działalności zbieraczy, kolek-
cjonerów upubliczniających swoje zbiory. 
Prywatne muzea pozostają przestrzenią, 
w której dochodzi do styku i zmieszania 
tego, co prywatne i co publiczne. Często 
słabo albo nieznacznie oddzielone są formą 
pogranicza, zmieszania, hybrydalnego, płyn-
nego tworzenia relacji między ludźmi. Do 
wywołania, sprowokowania tego kontaktu 
służą przedmioty (najczęściej) zbierane, 
wystawione i prezentowane według ścisłych 
reguł, które próbowaliśmy rozpoznać.

Porządkowanie

dotknęliśmy problematyki pamięci i miejsc 
jej przechowywania, zarazem tworzenia. 
Szczególnie inspirująco o procesie zapa-
miętywania pisali Aleida i Jan Assmanno-
wie. Między innymi rozróżnili rolę ustnych 
i pisemnych mediów pamięci, a Aleida 
Assmann określiła jako dwa podstawowe 
źródła pamięci kulturowej: ars (sztuka zapa-
miętywania, mnemotechnika) i vis (szereg 
działań i artefaktów, budujących lub utrwa-
lających tożsamość zbiorową). Wskazała na 
istnienie opozycji między historią a pamię-
cią w dyskursie dotyczącym zapamiętywa-
nia („historia sytuowana w ars a pamięć 

w procesach vis”). W badanych muzeach 
prywatnych zdecydowanie dostrzec można, 
że pełnią rolę i magazynów, i miejsc wytwa-
rzania pamięci.
Tadeusz Barankiewicz (Muzeum Wsi Gar-
wolińskiej): Dopóki żyję, będę się cieszył, że 
udało mi się to uratować, będę to konser-
wował. Wydaje mi się, że nie zostanie to 
na złom wywiezione. Wydaje mi się, że to 
nie pójdzie całkowicie w niwecz. Bo moim 
marzeniem jest, żeby to zostało tu, ale czy 
to zostanie, jak to będzie? To trudno powie-
dzieć. 
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Kolekcjonowania rzeczy/przedmiotów 
nieużytecznych i bezwartościowych w „co-
dzienności” jest współcześnie mało atrak-
cyjnym sposobem na życie. Szczególnie 
w momencie, kiedy powszechnym mode-
lem funkcjonowania pozostaje konsumpcja 
przedmiotów z towarzyszącą jej magią 
jednorazowości – zmieniania jednych przed-
miotów na kolejne, następne, nowe. I oka-
zuje się, że jest grupa ludzi wywołująca co 
najmniej zdziwienie postępowaniem wbrew 
panującym przekonaniom i powszechne-
mu „zdrowemu rozsądkowi”. Zbieracze, 
kolekcjonerzy, muzealnicy z pewnością nie 
pojawili się w Polsce znienacka. Kolekcjo-
nerzy, ludzie zbierający, pokazujący zbiory, 

zakładający muzea opisywani byli i wiele 
pokoleń wstecz. Na przykład w 1571 roku 
król Zygmunt August zarządził w swoim te-
stamencie, aby jego zbiór arrasów przeszedł 
„na własność Rzeczpospolitej Polskiej”. 
Minęło ponad 200 lat od założenia Świą-
tyni Sybilli (1801), pierwszego muzeum na 
ziemiach polskich, stworzonego przez Iza-
bellę Czartoryską, kolekcjonerkę (!) między 
innymi pamiątek historycznych. Działalność 
muzealnicza (zbieranie, kolekcjonowanie, 
wystawiennictwo) trwa nieprzerwanie, 
czego nie zmieniły ogromne zniszczenia 
w trakcie II wojny światowej oraz maso-
we rabunki podczas i po jej zakończeniu. 
Upaństwowienie po 1945 roku przez władze 

Historiozofowie rzeczy

Zbieranie przedmiotów to współcześnie 
dość szczególny  typ zajęcia. Zwłaszcza, gdy 
dotyczy raczej rzeczy bezużytecznych w do-
raźnym, bieżącym, aktualnym znaczeniu. 
Rzeczy, których funkcjonalność zaniknęła 
(i jako towaru, i narzędzia), przemieniana 
jest w rolę estetyzującą i/lub kulturową 
o historycznym, pamiątkowym znaczeniu. 
Podobnie z niematerialnymi zbiorami, jak 
palindromy Tadeusza Morawskiego, które 
sam tworzy, a jednocześnie kolekcjonuje. 
Przyjmując, że ich gromadzenie, doku-
mentowanie i prezentacja, czy w formie 
płaskorzeźb, czy zestawów w książkach 
i Internecie, to także wyłączenie z bieżącego 
użycia. Łatwo zobaczyć także zbiór „rzeczy” 
niematerialnych jako zmaganie z ucieczką 
poza Czas. Szczególnie, że wystawienie 

przedmiotu jako eksponatu pozbawia ten 
przedmiot „codzienności” i użyteczności. 
Gdzieś pomiędzy przesunięciem w sferę 
ekspozycji jest jeszcze przetworzenie, prze-
róbka, zmiana funkcji i znaczenia przedmio-
tu, która jest udziałem i właścicieli muzeów 
prywatnych, i zarządzających działaniami 
państwowych (konserwacja, rekonstrukcja, 
odtworzenie). A co z rzeczami, wytworami 
od początku wskazanymi jako dzieła sztuki, 
techniki czy umysłu? Ich wartości podlegają 
aktualnym dyskusjom, żyją, są obecne, im 
bardziej cenione, wyceniane. Stanowią ma-
gazyn zasobów ekonomicznych, edukacyj-
nych, kulturowych, niepodlegający doraźne-
mu wykluczaniu, choć i to proces zależny od 
czasu i świadomości jego uczestników.

O użyteczności
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komunistyczne wszelkich prywatnych kolek-
cji i formalny zakaz prowadzenia prywatnej 
działalności spowodował jedynie przejście 
kolekcjonerów do ukrytych, czy wręcz 
konspiracyjnych, form działania. W latach 
70. i 80. sentymentalna moda przywoływa-
nia szlacheckich, dworkowych stylów życia 
czy nawrót „ludomanii” ułatwiały półjawne 
prezentacje prywatnych zbiorów i kolek-
cji. Często nie były to pokazy hobbystów 
z przyzakładowych kółek zainteresowań, 
ale wystawy malarstwa czy przedmiotów 
o niemałej wartości historycznej i material-
nej. Regularne spotkania kolekcjonerskie 
w końcu lat 80. pozwalały otwarcie zmie-
rzyć się kolekcjonerom z publicznym odbio-
rem swoich zbiorów i przekonań. Upadek 
PRL-u  zniósł zakaz prywatnej działalności 
i tworzenia przedsięwzięć gospodarczych, 
także w obszarze kultury i sztuki. Proble-
mem pozostawały regulacje prawne, czego 
nie poprawiła ustawa Sejmu RP z 1998 roku 
i późniejsze uchwały. Uporządkowano sys-
tem zarządzania muzeami finansowanymi 
przez administrację państwową i samorzą-
dową, pozostawiając zbieraczy i kolekcjo-
nerów w niełatwej sytuacji i samym sobie. 
Tym, co jest całkowicie nowe, współcześnie 
po 1998 roku, to błyskawicznie przyrasta-
jąca ilość prywatnych, często jednoosobo-
wych przedsięwzięć (formalnie lub faktycz-

nie, obok licznych muzeów społecznych). 
Co charakterystyczne, operują zestawem 
identycznych idei, celów i metod, jak insty-
tucje kultury tworzone i utrzymywane przez 
administrację państwową czy samorządową 
(instytucja kultury powoływana jest dla 
tworzenia, przechowywania, powiela-
nia i społecznego upowszechniania dóbr 
kultury). Jeszcze do końca lat 90. XX wieku 
muzea, galerie czy archiwa utrzymywały 
całkowity monopol na dokumentowanie, 
ochronę i obrót wszelkimi przedmiotami 
mającymi wartość historyczną i artystyczną. 
Od kilku lat z zaciekawieniem obserwujemy 
rozpowszechniające się w Polsce tworze-
nie zbiorów „rozmaitości” i prezentowania 
ich jako prywatnych wystaw, galerii czy 
muzeów. Większość z tych przedsięwzięć 
jest nieformalna z punktu widzenia prawa, 
stanowiąc wyraźną opozycję i kontrofertę 
dla instytucji publicznych i ujawniając przy 
okazji, że odejście od jednorodnego modelu 
organizowania i zarządzania kulturą jest 
faktem, za którym jeszcze nie nadążają 
legislacyjne rozwiązania. Sprywatyzowanie 
przestrzeni i praktyk związanych z kulturo-
wym dziedzictwem (definiowania, two-
rzenia, operowania) postępuje, a ludzie 
sięgający po ten kapitał (kulturowy) orga-
nizują się niezależnie i coraz pewniej w tej 
przestrzeni.

Przedstawić możemy tylko fragment pro-
cesu tworzenia i funkcjonowanie muzeów 
prywatnych z jego, jak się nam wydaje, 
uogólnioną charakterystyką i głównymi 
tendencjami. Na pewno użytecznym byłoby 
prześledzenie kolejnych trzech/czterech 
następnych lat działalności poszczegól-
nych miejsc, sięgniecie do większej ilości 
prywatnych muzeów i lokalnych kolekcji. 

Niewątpliwie przyglądaliśmy się proceso-
wi o dużej dynamice i przejawach raczej 
mało rozpowszechnionych w świadomości 
społecznej. Ważnym było spojrzenie na 
„miejsca przedstawień” kolekcjonowanych 
przedmiotów, powoływanych nie tylko dla 
ich ochrony, ale także jako system wartości, 
hierarchii i wzorców. Muzea prywatne to 
przykład radykalnej zmiany, gdzie w miejsce 

Procesy
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Muzeum jako jedna z form kultury znana 
jest od starożytności. Pierwotnie pojęcie to 
(z gr. mouseion) oznaczało miejsce, świą-
tynie poświęcone muzom, czyli greckim 
bóstwom opiekującym się poszczególnymi 
dziedzinami sztuki. W „Raporcie o stanie 
kultury” z 2009 roku, w części zatytułowa-
nej „Raport o muzeach” autorka Dorota 
Folga-Januszewska odnosi się do proble-
mu definicji „muzeum”, stawiając pytanie 
wskazujące zdecydowanie na procesualność 
tworzenia i odczytywania pojęcia: 
Czym jest muzeum dzisiaj? W jakiej sytuacji 
są muzea w Polsce? (...) Przez ponad dwie-
ście lat istnienia i funkcjonowania muzeów 
podano wiele ich definicji, niektóre z nich, 
stale ewoluując, weszły do słowników i en-
cyklopedii. Współczesna muzeologia najczę-
ściej powtarza tę, którą sformułował Geor-
ges Henri Rivière: „Muzeum jest instytucją 
trwałą, o charakterze niedochodowym, 

służącą społeczeństwu i jego rozwojowi, 
dostępną publicznie, która prowadzi bada-
nia nad materialnymi [i niematerialnymi, za 
ustawą o muzeach w Polsce – przyp. red.] 
świadectwami działalności człowieka i jego 
otoczeniem, gromadzi je, konserwuje i za-
bezpiecza, udostępnia i wystawia, prowadzi 
działalność edukacyjną i służy rozrywce”. 
(...) Powyższe definicje, powszechnie przy-
jęte, ostatnio stają się jednak coraz częściej 
przedmiotem dyskusji. Przemiany w muze-
alnictwie ostatniej dekady są powodem do 
refleksji, które powinny uwzględniać nowe 
realia istnienia i funkcjonowania muzeów.  
(www.kongreskultury.pl/title,pid,139.html)
 
Nasze spotkanie ze współczesnym muzeal-
nictwem  także związane było z ustaleniem 
zakresu pojęcia używanego powszechnie 
dzisiaj. Szybko okazało się, że nie tylko 
natrafiliśmy na problem dokładniejszego 

modernistycznie rozumianych kolekcji, 
„wysokich” kanonów sztuki, kryteriów 
patriotycznych czy naukowych pojawiają 
się zbiorowiska, rozproszone ekspozycje, 
konstrukcje złożone z kolekcji nieskata-
logowanych, pozbawionych opracowań 
naukowych, ale ściśle uporządkowanych 
i ułożonych. Jedno z zaobserwowanych 
zjawisk to bez wątpienia kończąca się pre-
zentacja „obiektywnej” historii z jednego, 
najczęściej państwowotwórczego (narodo-
wo) punktu widzenia. Drugie to odmienne 
spojrzenie na kanony kulturowego dzie-
dzictwa. Równie ważne jest przeniesienie 
uwagi na przestrzeń bliższą człowiekowi, 
otaczającą, codzienną, zarówno w definio-
waniu „historii”, jak i sztuk artystycznych, 
w ogóle praktykowani kultury. Aktualne 
wybory i selekcje to podlegające redefi-
nicji spojrzenia na konstrukcje kulturowe 

i lokalne konteksty. Zmienia się sposób 
„magazynowania” i tworzenia „pamięci”, 
a historia i pamięć w badanych miejscach 
podejmowane są w nowy sposób, z nowego 
punktu widzenia. I tak jak „kolekcjoner 
nigdy nie będzie usatysfakcjonowany”, tak 
badania tej rzeczywistości pozostają ledwie 
nadążaniem za zmianami w kulturze. Na 
to wszystko przeprowadzenie badań to 
w końcu posługiwanie się metodami wybo-
ru, czyli wykluczenia i selekcji. Wybierani 
byli poszczególni rozmówcy, miejsca, wraz 
z zakresem działania, podobnie jak zagad-
nienia i tematy do podjęcia w badaniach. 
Wreszcie doświadczenie badacza, osoby 
przeprowadzającej wywiad bliższe jest  sy-
tuacji „obcego”, który pojawia się, wkracza 
do nieznanej przestrzeni, próbując oswoić 
i rozmówcę, i badaną przestrzeń.

Muzealnictwo na pograniczu?
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określenia obszaru badań, ale i właśnie jego 
definiowania. W poszczególnych opisach za-
mieściliśmy kilka refleksji dotyczących tego 
problemu, uznając, że na pytanie „co to 
jest muzeum?” najpełniej wypowiadają się 
ludzie współtworzący to zjawisko: organiza-
torzy (podstawowe kryterium rozróżnienia 
w rejestrze MKiDN) i uczestnicy/widzowie 
(coraz liczniejsza publiczność) oraz recen-
zenci (przede wszystkim specjaliści z dzie-
dzin przedmiotowych i naukowcy).
 
Wśród naszych rozmówców pojawiały się 
przekonania zasadniczo odzwierciedla-
jące przytaczaną wyżej definicję Rivièra. 
Uporządkowywanie rzeczywistości, przy-
wracanie porządku, odtwarzanie, układanie 
i urządzanie świata właściciele muzeów opi-
sują między innymi kategoriami: „prawdzi-
we”, „trwałe”, „stare”, „ładne”, „historycz-
ne”, „pamięć”. We wszystkich przypadkach 
zakładane muzea mają swoje odniesienie 
i wzorzec „muzeum”, czyli właściwie gotową 
definicję tego miejsca i zakresu jego dzia-
łalności (lub ideał). Konkretne wskazania 
zależą od urodzenia, wykształcenia i/lub 
niedaleko położonego muzeum.
 
Zależy, jak je skatalogować, bo jeśli jedzie-
my do muzeum, proszę Pani, zwiedzamy 
tragedie wojny, no to są najważniejsze te 
muzea. (...) No historyczne przede wszyst-
kim, ale etnograficzne bardzo dlatego, 
że, no, że pochodzimy stąd, i że lubimy te 
tematy (właściciel, kp7)

Prawie wszyscy muzealnicy prywatni mają 
swoją hierarchię instytucji muzealnych – 
na szczycie wzorce „niedoścignione”, np. 
Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, muzea „na Zachodzie”, 
np. w Antwerpii. 

Żadne muzeum w Polsce mnie nie zacieka-
wiało. Za granicą tak, różne.  
(właściciel, kp3)

Następnie miejsca, które są bezpośrednim 
odniesieniem dla działalności, najczęściej 
ów pobliski skansen czy muzeum regional-
ne. Najbliżej i dla bezpośredniego porówna-
nia jest „takie jak moje”, które zazwyczaj nie 
jest traktowane konkurencyjnie. 

Skansen zaczął budować i ściągnął już 
chyba cztery budynki, takie inwentarskie, 
i wiatrak, i wiatrak zaczyna odbudowywać, 
także to już jest na taką, to będzie pierwsze 
prywatne, prawdziwe muzeum, które teraz 
powstanie u nas. (urzędnik, kp2)

Równocześnie pojawia się krytyczny pogląd 
i recenzje różnych muzeów oraz sposobów 
ich tworzenia, a wśród nich Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Muzeum Chopina, 
pobliskie muzea regionalne (samorządowe). 
Najrzadziej wymieniane są prywatne muzea 
i kolekcje (jeśli już, to z wyraźnie konkuren-
cyjno-rynkowym odniesieniem). Diagnoza 
wskazana przez rozmówców: 

[muzea w Polsce – przyp. red.] Są biedne 
przede wszystkim, nie ma żadnych spekta-
kularnych rzeczy do zobaczenia. Więc raz, to 
jest bieda, a dwa, że większość muzeów się 
skupia, nawet jeśli jest to muzeum regional-
ne, skupia się na takiej katolicko-narodowej 
przeszłości, co normalnego człowieka zupeł-
nie nie interesuje. Do takiego muzeum nikt 
nie chodzi. (właściciel, m21)

Kategoria ważna i przytaczana w zesta-
wieniu z „prawdziwością” to „profesjo-
nalizm” przedstawiany nie jako sposób 
na aktywność zawodową (profesję), ale 
przede wszystkim „poważne potraktowanie 
tematu”. Jeden z przedstawicieli urzędu 
gminy, na terenie której istnieje prywatne 
muzeum, charakteryzował: 

To jest chyba w sumie takie pierwsze 
muzeum, które, można powiedzieć, u nas 
powstało, jeżeli chodzi o takie profesjonalne 
podejście do sprawy, nie, tak jak mówię, to 
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nie jest ogródkowe, ale to jest taki obiekt.
(urzędnik, kp2)

[w Normandii – przyp. red.] muzeum po-
słań dla psów i posłań dla kotów ma całą 
kolekcję, powiedzmy sobie, takich różnych 
rodzajów materacyków, posłań dla zwierząt 
domowych. Uważam za najciekawsze mu-
zeum, bo uważam, że znalezienie posłania 
dla psa z XVII-go wieku graniczy z cudem. 
Ktoś to znalazł i to ma. (…)Uważam, że mu-
zeum jest genialne. To jest ładne muzeum. 
Drugie muzeum to w Toronto muzeum 
butów. (właściciel, m21)

Jednocześnie muzeum to miejsce, w którym 
gromadzone, przechowywane i ekspono-
wane są „stare” przedmioty, niekoniecznie 
„ładne i drogie”, ale także prowadzona jest 
działalność  edukacyjna i rozrywkowa:

Po prostu, żeby były bardzo fajne eksponaty, 
i żeby wszyscy byli zainteresowani.

Ta moja idea gromadzenia eksponatów 
jako muzeum jest bardzo szlachetna, cenna, 

pożyteczna i potrzebna ludziom.
(właściciel, kp5)

Wreszcie przestrzeń określana tym poję-
ciem musi być związana z kolekcją, zbiorem 
artefaktów, wśród których zdecydowanie 
dominują przedmioty o historycznych 
walorach: „to, co starodawne było, krosna 
jakieś”. Mogą być „ładne”, takie „stare, ale 
trwałe, że nie rozpoznasz”, jednak kryte-
rium podstawowe to autentyczność i wiek. 
Organizujący muzea prywatne współcześnie 
zdają się kontynuować starożytną ideę two-
rzenia miejsc poświęconych poszczególnym 
dziedzinom sztuki i nauki. Zdecydowana 
większość twórców muzeum świadomie 
i nieświadomie „hołduje muzie Klio” 
(historii), choć trafiliśmy także do miejsc 
poświęconych pracy i nauce (Melete), 
pamięci i wspomnieniom (Mneme), a także 
śpiewom i poezji (Aoede). Przyglądaliśmy 
się realizacji idei kolekcjonerskiej i różnym 
praktykom z tym związanym, podobnie jak 
fragmentom procesu definiowania prze-
strzeni nazywanej „muzeum”.

‘‘

‘‘
‘‘
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2. Kilka słów o metodzie

Muzea prywatne „odnaleźliśmy” na Kuja-
wach. Pojawiły się jako punkty węzłowe 
podczas realizacji projektu zatytułowanego 
„Kurenda, teatr z rąk do rąk. O obyczajach 
i tradycjach na Kujawach”. Pokrótce, pro-
gram polegał na przyjrzeniu się współcze-
snym rytuałom, przesądom, obyczajowości 
i tradycjom kultywowanym przez mieszkań-
ców wsi z okolic Włocławka.
Mieszkańcy byli mało rozmowni, podgląda-
nie ich codzienności krępujące, a głów-
nymi beneficjentami projektu okazali się 
dzieci i młodzież. Konieczność żmudnego 
edukowania uczestników i samych siebie 
ograniczała ówcześnie możliwość przepro-
wadzenia pogłębionych badań w terenie. 
Ale już wtedy wyraźnie widać było, że 
rzeczywistość współczesnych wsi i małych 
miasteczek podlega gwałtownym zmianom. 
Jednym z przejawów były dość niepozor-
ne miejsca, punkty skupienia „tradycji”, 
jak wskazywali miejscowi, i „zmiany”, jak 
dodają niemalże automatycznie etnolodzy 
„po szkołach”. Muzea prywatne, bo o nich 
mowa, z prowadzącymi je właścicielami/
kolekcjonerami, ogromnie pomogły w zre-

alizowaniu animacyjno-edukacyjnych zadań 
w programie. Jednocześnie uzmysławiając, 
że coś się wydarzyło, że w oddalonych od 
turystycznych szlaków miejscach, w małych 
miejscowościach o zdecydowanie rolniczym 
(wiejskim) wizerunku pojawiły się mu-
zea. Właśnie w liczbie mnogiej, a nie jako 
incydentalne, całkowicie odseparowane 
od otoczenia przedsięwzięcie. Na przykład 
Włocławek i okolice nie słyną z wielu kul-
turowych atrakcji, powiat (do 1997 woje-
wództwo „gierkowskie”) zajmuje w różnych 
wskaźnikach rozwoju i „zmiany na lep-
sze” mało chlubne ostatnie miejsca. Pod 
wpływem spotkania z dwoma niezależnymi 
zbieraczami, którzy uruchomili tam swoje 
muzea, opowiadali o problemach i urokach 
tworzenia prywatnych instytucji kultury, 
zaczęliśmy sprawdzać, jak wygląda sytuacja 
w regionie i w całej Polsce. Ponieważ ilość 
pytań narastała wraz z „odkrywaniem” ko-
lejnych miejsc – muzeów, kolekcji, zbiorów 
na różnych poziomach zorganizowania, 
nieuchwytnych od razu prawidłowościach – 
postanowiliśmy przyjrzeć się całej sprawie 
w sposób bardziej uporządkowany.

Skąd i po co badania?
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Badania przeprowadzone zostały między marcem a listopadem 
2012 roku na terenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego  
i mazowieckiego, na terenie 20 powiatów i 50 gmin.

Statystyka jest jak kostium bikini:  pokazuje 
wiele, ale nie pokazuje najważniejszego. 

Aaron Levenstein

Statystyka i antystatystyka

‘‘

Ilość wywiadów, rozmów, ankiet zebranych podczas kilkumiesięcznych badań: 138
Wywiadów otwartych, częściowo strukturyzowanych kwestionariuszem, prowadzo-
nych z właścicielami muzeów i kolekcji: 20 (+ 2 wywiady pozyskane pośrednio)
Wywiadów i rozmów otwartych, częściowo strukturyzowanych kwestionariuszem 
z zagadnieniami, przeprowadzonych w otoczeniu rodzinnym, sąsiedzkim i społecz-
nym: 116
Zebrano wszystkich wywiadów: 136
Muzea i kolekcje prywatne poddane badaniom: 22 miejsca
Badania sondażowe, ankiety i metryki muzeów prywatnych i społecznych:  
54 miejsca

I. Kujawsko-Pomorskie

1. Muzeum Komunikacji w Paterku  
(Państwowy Rejestr Muzeów)
2. Muzeum Indian Ameryki Północnej im. 
Sat-Okha w Wymysłowie k. Tucholi
3. Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa 
w Grębocinie (Państwowy Rejestr Muzeów)
4. Skansen Ł. (dane niejawne na prośbę 
rozmówcy)
5. Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodar-

stwa Wiejskiego (Redecz Krukowy)
6. Kolekcja i wystawa zabawek i ozdób cho-
inkowych w Michelinie
7. Galeria Kujawska w Kowalu
8. Kolekcja Wag i Odważników Państwa 
Sendeckich we Włocławku
9.Skansen „Chata pod okiennicami” Ireny 
Szymion w Siemionkach 
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II. Mazowieckie

III. Nieczynne, zamknięte

IV. Niedostępne

V. Badania ankietowe, wywiad telefoniczny

10. Muzeum Neonu w Warszawie
11. Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej 
w Kobyłce (Państwowy Rejestr Muzeów)
12. Muzeum Wsi Garwolińskiej Tadeusza 
Barankiewicza
13. Muzeum Prywatne Diabła Polskiego 
„Przedpiekle” w Warszawie
14. Muzeum Chleba Mariana Pozorka na 
Pradze w Warszawie
15. Muzeum Prywatne T. (dane niejawne na 

prośbę rozmówcy)
16. Muzeum Kurpiowskie w Wachu
17. Muzeum Ziemi Sokołowskiej w Sokoło-
wie Podlaskim
18. Muzeum Palindromów w Nowej Wsi 
w gminie Serock
19. Skansen w Kuligowie
20. Prywatne Muzeum im. Jadwigi i Wojcie-
cha Siemionów w Petrykozach  
(Państwowy Rejestr Muzeów)

21. Muzeum Erotyzmu w Warszawie,  
województwo mazowieckie

22. Muzeum Domowe w Świeszu,  
województwo kujawsko-pomorskie

23. Muzeum Architektury Drewnianej 
Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej w wo-
jewództwie mazowieckim

24. Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach 
w województwie mazowieckim (Państwowy 
Rejestr Muzeów)

1.   Izba Pamięci Czesławy Konopki w Kadzi-
dle
2.   Kuźnia Kurpiowska w Pniewie
3.   Izba regionalna Grzegorza Szewczyka 
w Kozienicach – zlikwidowane
4.   Izba twórcza Czesławy Kaczyńskiej w Dy-
lewie – zawieszona działalność
5.   Pracownia Rzeźby Eugeniusza Węgiełka 
w Pęcławiu k. Góry Kalwarii

6.   Warsztat twórczy Stanisława Grudnia 
w Kozienicach
7.   Szkolne Muzeum Gwizdka w Gwizdałach
8.   Izba Tradycji EKD/WKD w Grodzisku 
Mazowieckim
9.   Muzeum Pamiątek Turystycznych PTTK 
w Radomiu – brak kontaktu
10. Muzeum PRL-u w Grodzisku Mazowiec-
kim – zawieszona działalność
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11. Muzeum Rzeźby J. Szczepkowskiego 
w Milanówku – nie istnieje
12. Muzeum Historii Milanówka – nie istnie-
je, obecnie Galeria „Matulka”
13. Muzeum Żaby w Żabiej Woli
14. Społeczne Muzeum Ziemi Gąbińskiej im. 
Sławoja Feliksa Składkowskiego
15. Muzeum Opowiadaczy Historii w Kon-
stancinie-Jeziornie – brak jakiegokolwiek 
kontaktu, strona internetowa nieaktualizo-
wana od 2007 roku
16. Muzeum Misyjne i Parafialne w klaszto-
rze Salezjanów w Czerwińsku
17. Muzeum Maszyn Rolniczych Józefa 
Kęsika w Luciniu
18. Muzeum Zbiorów Prywatnych i pa-
miątek narodowych kościoła św. Barbary 
w Warszawie – pod podanym adresem nie 
ma muzeum, istnieje tylko sklep antykwa-

ryczny o podobnej nazwie
19. Muzeum parafialne w Łaskarzewie
20. Warsztat twórczy Danuty i Waldemara 
Styperków w Rudzie
21.Muzeum Misyjno-Etnograficzne Misjona-
rzy Werbistów w Laskowicach
 Pomorskich
22. Muzeum Sztuki Sakralnej w Żninie
23. Zakon Franciszkanów w Pakości – izba 
pamięci nie istnieje
24. Muzeum Regionalne PTTK w Golubiu
25.Izbie Dziedzictwa Kulturowego im. płk. 
Jana Zumbacha w Bobrowie, Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Gminy Bobrowo
26. Miasteczko Westernowe Kansas City – 
Mega Park w Grudziądzu
27. Westernowe Miasteczko Silverado City 
w Bożejewiczkach k. Żnina
28. Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku

VI. Badania źródłowe, sondażowe

29. Muzealna kolej wąskotorowa Rogów- 
-Biała
30. Muzeum Kolei Wąskotorowej Socha-
czew
31. Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej 
Braci w Niepokalanowie
32. Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go w Niepokalanowie
33. Muzeum Papieskie w Niepokalanowie
34. Muzeum Motoryzacji w Otrębusach
35. Żywe Muzeum Piernika w Toruniu
36. Galeria Instrumentów Folkowych w Gro-
dzisku Mazowieckim
37. Parowozownia Skierniewice
38. Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej
39. Muzeum Lasu i Drewna przy Centrum 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
40. Muzeum Regionalne im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Lipcach Reymon-
towskich
41. Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach 

Reymontowskich
42. Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych 
w Lipcach Reymontowskich
43. Muzeum „Stara Plebania” w Karczewie
44. Muzeum „Torfy”– Baza Edukacji Ekolo-
gicznej w Karczewie-Anielinie
45. Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Gra-
nicy
46. Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego w Zuzeli
47. Izba Pamięci Generała Władysława 
Sikorskiego w Parchaniu
48. Izba Pamięci Poli Negri w Lipnie
49. Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedlec-
kiego w Bydgoszczy
50. Izba Pamięci Miasta Więcborka
51. Skansen Maszyn i Sprzętu Drogowego 
w Ciechocinku
52. Izba Pamięci – Skansen Pożarniczy 
w Łasinie
53. Izba Pamięci w Przemystce
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Powyższe zestawienie pozwala zobaczyć 
skalę zjawiska, a to tylko przykłady z badań 
dwóch województw – i wcale nie wszyst-
kie. Dodać można co najmniej kilkanaście 
miejsc, do których nie dotarliśmy lub 
informacje były zbyt skąpe czy  niepotwier-
dzone. Zarazem to zestawienie pokazuje 
stopień selekcji i wyboru dokonywanych 
na potrzeby konkretnie zaprojektowanych 
badań muzeów prywatnych i kolekcji lokal-
nych. W artykule pt. Wszystko państwowe 
Piotr Hübner napisał, że przed wojną istnia-
ło w Polsce 175 muzeów, 
z tego 16 należało do osób prywatnych, 11 
– do instytucji kościelnych, 81 – do towa-
rzystw i fundacji, a 38 – do samorządu. 
Na początku 1946 działało częściowo 101 
muzeów, z tego 6 należało do instytucji 
kościelnych, 17 – do towarzystw i fundacji, 
a 37 – do samorządu. W końcu 1948 roku 
funkcjonowało 116 muzeów, z tego 6 nadal 
należało do instytucji kościelnych, 18 – do 
towarzystw i fundacji, 70 – do samorządu, 
który do czasu likwidacji „ratował” muzea 
prywatne i społeczne. Likwidacja samorzą-
du terytorialnego spowodowała, że w roku 
1950 dominującą formą w muzealnictwie 
stał się sektor państwowy.
W roku 1955 w resorcie kultury i sztuki 
funkcjonowało 121 placówek muzealnych, 
nastawionych na popularyzację nauki. 
Proponowano 206 wystaw czasowych i 43 
objazdowe. Rangę muzeów, ale i pogłębie-
nie monopolistycznej etatyzacji podniosła 
ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach 
(1962). Do roku 1983 przetrwało tylko 48 
muzeów organizacji społecznych i 11 muze-
ów kościelnych.
(forumakad.pl/archiwum/2009/02/58_
wszystko_panstwowe.html) 
 
Raport z działalności instytucji kultury 
w Polsce w 2011 roku opracowany przez 
Ośrodek Statystyki Kultury GUS w Krakowie 
zawiera następujące informacje i interpre-
tacje zebranych danych:

 

W 2011 r. w Polsce zmniejszyła się – w po-
równaniu z rokiem poprzednim – liczba pra-
wie wszystkich instytucji kultury: muzeów 
i oddziałów muzealnych, instytucji paramu-
zealnych, galerii, salonów sztuki, teatrów, 
domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic, 
bibliotek publicznych. Po raz pierwszy od 
kilku lat nieznacznie wzrosła liczba kin. 
Zwiększyła się liczba zwiedzających w muze-
ach, galeriach i salonach sztuki, instytucjach 
paramuzealnych oraz widzów w kinach.
Według stanu w dniu 31 XII 2011 r. działal-
ność prowadziło 777 muzeów i oddziałów 
muzealnych, 173 teatry i instytucje muzycz-
ne, 3708 domów i ośrodków kultury, klubów 
i świetlic, 352 galerie i salony sztuki, 448 
kin stałych oraz 8290 bibliotek publicznych 
(łącznie z filiami) i 1962 placówki infor-
macyjno-biblioteczne (biblioteki naukowe, 
fachowe, pedagogiczne, fachowo-bele-
trystyczne, ośrodki informacji naukowej, 
technicznej i ekonomicznej oraz towarzystw 
naukowych). 
W obszarze kultury w Polsce dominują 
podmioty publiczne – biblioteki, teatry i in-
stytucje muzyczne, muzea, domy i ośrodki 
kultury, kluby i świetlice. Instytucje kultury 
organizowane przez podmioty prywatne to 
najczęściej galerie i salony sztuki oraz kina. 
W związku z tym rozwój instytucji kultury 
jest uzależniony w dużej mierze od wydat-
ków budżetu państwa i jednostek samorzą-
du terytorialnego.

Notatka z 2012 roku zamieszczona na stro-
nie Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zabytków (NIMOZ), informująca 
o wykazie muzeów w Polsce, „które mają 
statut bądź regulamin uzgodniony z Mini-
strem Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, 
czyli są wpisane do Państwowego Rejestru 
Muzeów:

W bazie  figuruje 429 muzeów (z oddziałami 
– 723 podmioty),
w tym:
■ muzea państwowe: 24
■ muzea samorządowe: 301

‘‘

‘‘
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■ muzea prywatne – osoby fizyczne: 54
■ muzea prywatne – instytucje: 50
Tworząc wykaz kierowaliśmy się obowiązu-
jącymi regulacjami prawnymi w obszarze 
muzealnictwa oraz potrzebą określenia 
podstawowych standardów funkcjonowania 
instytucji muzealnych. Podstawowym kryte-
rium umieszczenia instytucji w wykazie było 
spełnienie ustawowego wymogu uzgodnie-
nia statutu bądź regulaminu z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(http://www.nimoz.pl/pl/bazy-danych/wy-
kaz-muzeow-w-polsce, 12.12.2012)
(http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-
ewidencje-archiwa-wykazy/departament-
dziedzictwa-kulturowego.php, 19.12.2012)

 
 

Analiza zebranej dokumentacji wskazała 
przede wszystkim, że muzea prywatne znaj-
dują się na różnych etapach zorganizowania 
działalności. Stosując uproszczony podział 
wyróżniliśmy na potrzeby analizy: zbiór 
(gromadzone artefakty), kolekcję (ukierun-
kowane, uporządkowanie, gromadzenie 
zbiorów) i muzeum (zbiory, kolekcje upu-
bliczniane). Jednak – co istotne – stopień, 
zakres zorganizowania jest świadomym wy-
borem założyciela danego przedsięwzięcia. 
Zdecydowana większość miejsc to w pełni 
sformowane muzea, bez względu na formal-
ny status i oficjalne nazewnictwo. Spotkali-
śmy się kilkoma przypadkami unikania na-
zywania danego miejsca „muzeum”, między 
innymi z powodu obaw o reakcję którejś 
z administracji. Co w zamian? Umownie lub 
bliskoznacznie: galeria, skansen czy złożenia 
jak „muzeum domowe”.

Konkretne miejsca do dokładniejszego prze-
studiowania wybieraliśmy spośród kilku-
dziesięciu wyrafinowanych, przemyślanych 
kolekcji i muzeów prywatnych. Podjęliśmy 
badania zbiorów i kolekcji prywatnych, 

świadomie upublicznianych i umiejscowio-
nych na obszarze województw kujawsko-
-pomorskiego i mazowieckiego. Przy kon-
kretnym wyznaczaniu miejsc do zbadania 
kierowaliśmy się trzema kryteriami:

co okazało się wcale niełatwe w wykonaniu, np. spośród dziesięciu wstępnie wyznaczonych 
miejsc w województwie mazowieckim badania udało się przeprowadzić tylko w trzech. 
Udzielenia wywiadów odmawiano między innymi z powodów: 
■ niechęci do wzięcia udziału w badaniach (2) 
■ uzależnienia zgody na prowadzenia badań od opłaty/honorarium dla właściciela kolekcji  
(2) 
■ udzielenia wywiadu anonimowo oraz pod warunkiem nieujawniania danych identyfika-
cyjnych rozmówcy (2) 
■ problemu z uzgodnieniem terminów (2) 
■ niedyspozycji, choroby uniemożliwiającej przeprowadzenie wywiadów (3);

1. dostępności,

Kryteria
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kryterium kontrowersyjne i trudne do zmierzenia, jeśli w ogóle możliwe. Zarówno mo-
tywacje właścicieli kolekcji, idee ich działania, sposoby konstruowania przedsięwzięcia, 
jak i usytuowanie w społecznościach są wręcz emanacją „wyjątkowości”, „odmienności”, 
„oryginalności”.  Pojawia się więc prestiż społeczny jako wartość pożądana. Od niebanalnie 
potraktowanych przedmiotów po widowiskowość i element zaskoczenia dla widzów, zwie-
dzających. Mieliśmy do wyboru specjalnie dobrane scenografie: pałace, dwory, budynek 
kościoła poewangelickiego, zabudowania wiejskie (również z początku XIX wieku), młyn 
zbożowy, mieszkanie w wieżowcu, dom jednorodzinny, domek letniskowy. Spoglądaliśmy 
na rozmaite zbiory, pewnie niewyczerpalnych możliwości do konfigurowania: od wielkich, 
kilkutonowych urządzeń i maszyn, poprzez budynki i aranżowane wnętrza mieszkalne, 
zabytkowy park pałacowy, dzieła sztuki i wyroby rzemieślnicze, indiańskie zbiory i kujaw-
skie  pamiątki, dokumenty, bibeloty, okazy przyrodnicze, archeologiczne po zbiory wizerun-
ków, opisów i wyrażeń językowych. Najważniejszym jednak „zapalnikiem”, tym, co nadaje 
muzeum wyjątkowości i niepowtarzalności jest osobowość kolekcjonera, właściciela. Wła-
śnie odmienność wyróżniającego się z otoczenia twórcy kolekcji tworzy zasadniczo wyjąt-
kowe przedsięwzięcie i jego publiczne manifestacje. Tworzy prestiż, jak wskazują badania, 
większy wśród ludzi, instytucji z dalszego niż najbliższego otoczenia.

3. odmienności/wyjątkowości,

która polegała na wybraniu miejsc po wstępnym sondażu, spełniających  roboczą definicję 
badań: muzeum, kolekcja  prywatna, udostępniana, upubliczniana w systematyczny sposób 
(sformalizowana lub nie); 
■ po drugie pilnowaliśmy parytetu ilościowego dla poszczególnych województw (sprofilo-
wanie badań, kontrakt z grantodawcami); 
■ po trzecie sięgnęliśmy do klucza organizacyjnego poszczególnych kolekcji, mając do wy-
boru podobne miejsca (charakter przedmiotów, sposób prowadzenia), decydującym była 
dostępność i reakcja na propozycję badań; 
■ czwartym wyznacznikiem była faza, w której znajduje się muzeum/kolekcja, czyli przy-
glądaliśmy się częściowo cykliczności i etapom rozwoju danej działalności, od założenia po 
znamienne i kluczowe dla kolekcjonerów prywatnych zamknięcie działalności i losy kolekcji. 
Unikaliśmy tworzenia innych wyznaczników reprezentatywności dobranej próby badaw-
czej. Ostatecznie udało się dotrzeć bezpośrednio do dwudziestu miejsc. Na wyniki badań 
złożyły się jeszcze dwa muzea, badane wyłącznie na podstawie dokumentacji zastanej 
(wywiady prasowe, strony, wizytówki w Internecie, opisy zwiedzających);

2. reprezentatywności,
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Zbieractwo (danych badawczych)

Badania prowadzone były wieloetapowo, 
zaczynając od zebrania informacji o przed-
miocie badań, gromadzenia i analizie doku-
mentów zastanych, kwerendy w zasobach 
internetowych i archiwach mediów po 
lustrację w terenie i sondażowe badania. 
Wyłaniający się obraz pozwolił przygotować 
kilka narzędzi, korygowanych w trakcie ca-
łego procesu badawczego. Przygotowanych 
zostało sześć kwestionariuszy z pytaniami 
sprofilowanymi według kompetencji poten-
cjalnych rozmówców w relacji z muzeum: 
rodzina, sąsiad, zwiedzający, ekspert, 
pracownik administracji. Dołączyliśmy dwa 
rodzaje ankiet, jedna pozwalała uzyskać in-
formacje o kolekcjonerach, druga dotyczyła 
wiedzy o muzeach, kolekcjach prywatnych 
i stosunku rozmówców do tych przedsię-
wzięć.
 
Zdecydowaliśmy się prowadzić badania 
poszczególnych przypadków/przedsięwzięć 
według zagadnień badawczych, porządku-
jących rozmowy, wypowiedzi i wywiady. 
Jednocześnie poprzez te zagadnienia próbo-
waliśmy opisać zaobserwowane zjawisko. 
Różne aspekty pogrupowanych  jeszcze 
przed wyruszeniem do bezpośrednich roz-
mów stanowiły podstawę wywiadów:
 
1. kim są, czym się zajmują twórcy kolekcji, 
organizatorzy muzeów prywatnych? 
2. jakie są:  forma, status i rola prywatnych 
muzeów? 
3. jak wyglądają relacje: muzeum a społecz-
ność, widzowie, uczestnicy? 
4. co to za przedmioty/rzeczy oraz jakie i jak 
są zbierane, kolekcjonowane? 
5. jakie są formy i metody ekspozycji, jak 
wygląda przestrzeń muzeum i jej aranżacja? 
6. jakie są lokalne konteksty funkcjonowa-

nia prywatnych muzeów, wystawianych 
kolekcji i zbiorów? 

(Chcieliśmy wykorzystać w interpreta-
cji i opisie metaforykę teatralną, jednak 
uznając za mocno wyeksploatowaną, zbyt 
„teatralną” dla – było nie było – nadal 
skromnej i powściągliwej rzeczywistości 
prywatnych muzeów, pozostawiliśmy opis 
zagadnień bez odniesień bezpośrednich do 
symbolicznego interakcjonizmu. Zasygnali-
zowaliśmy tylko, że zagadnienia odzwiercie-
dla, być może czytelniej, rozwinięta przez 
Ervinga Goffmana metafora dramatu, spo-
łecznych instytucji totalnych i różnych „ról” 
powstających w rytualno-ceremonialnej 
grze pomiędzy jego uczestnikami: aktorzy 
i kostiumy, scena, widzowie, rekwizyty, 
spektakl i scenografia, kulisy, inscenizacje 
i dekoracje).
 
Od maja do września 2012 roku dziesięć 
osób (pewnie nieprzypadkowo – wyłącznie 
kobiety z wyższym wykształceniem etno-
graficznym i doświadczeniem badawczym) 
prowadziło właściwe badania w terenie, 
wywiady i dokumentację fotograficzną. Na 
bieżąco wykonywana była sprawozdaw-
czość, włączona w stworzonym specjalnie 
na potrzeby badań blogu, badań muzeów 
prywatnych. Blog jest zapisem refleksji z ba-
dań, przedstawieniem ich przebiegu i próbą 
wskazywania różnych tropów interpretacyj-
nych. Zapis z badań nad prywatnymi muze-
ami był relacjonowaniem poszczególnych 
etapów, połączonym z dyskusją i bieżący-
mi analizami badanego zjawiska. Stał się 
również narzędziem analizy obserwowanej 
rzeczywistości także po zakończeniu badań 
(muzeaprywatne.blogspot.com).
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wieś-miasto; centrum-obrzeża;  
przestrzeń domowa-pozadomowa,

4) unikaliśmy reprezentacji ułożonej według położenia/opozycji  
strukturalistycznej:

kluczem wieku, płci, pochodzenia, wy-
kształcenia, doświadczeń czy relacji między 
ludźmi, tym bardziej poglądów, idei, zapa-
trywań i wzorców przyświecających ludziom 
tworzącym to zjawisko. Kim się czują, jak 
siebie określają, jednocześnie jak są po-

strzegani i jak opisywani wraz z prowadzoną 
działalnością chcieliśmy się dowiedzieć 
bezpośrednio od prywatnych muzealników, 
ich bliskich, rodziny, sąsiadów i ich nieznajo-
mych, widzów, uczestników, obserwatorów.

5) również nie wybieraliśmy muzeów pod kątem biograficznym:

(tym bardziej administracyjnego, historycz-
no-etnograficznego, turystycznego), trak-
tując ledwie porównawczo przypadki obu 
województw – choćby dlatego, że prywatne 

muzea wyraźnie podlegają bardziej uniwer-
salnym, podobnym, wspólnie doświadcza-
nym regułom i oddziaływaniom;

3) nie sporządzaliśmy katalogu geograficznego:

czy to czasowej, stałej, otwartej, zamknię-
tej, dostępnej, elitarnej, czy też mierzonej 
rozległością, wielkością, ilością, wyrafino-
waniem zbiorów;

2) podobnie nie traktowaliśmy jako wyznacznika charakteru  
upublicznionej kolekcji:

choć całe zjawisko jest skupione wokół zbie-
rania, kolekcjonowania właśnie przedmio-
tów, poświęcone im zostały osobne pytania, 
badające możliwe aspekty tej aktywności. 
Wyniki badań skłaniały zdecydowanie do 
spojrzenia na zbiory o charakterze militar-
nym (których procentowo jest najwięcej 
w Polsce), tak samo jak na muzeum zaba-
wek i ozdób choinkowych. Byliśmy zain-

teresowani procesem formułowania idei 
muzeum, jego powoływania, organizowania 
i zarządzania oraz odbioru przez otoczenie, 
widzów, zwiedzających. Chcieliśmy spoj-
rzeć na kulturowe zjawisko jak najbardziej 
rozpoznając reguły nim rządzące, z próbą 
uchwycenia, zachowania tego, co wyjątko-
we i często nieuchwytne;

1) kategoryzowania wyłącznie według przedmiotów kolekcji:

Czego unikaliśmy w badaniach?
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Zgodnie z etnograficzną metodologią, a tak-
że postulatami interpretacyjnej antropologii 
kulturowej, zaplanowaliśmy i przeprowadzi-
liśmy: 
■  analizę dokumentów i informacji odno-
szących się do całej sfery działalności kolek-
cjonerskiej i muzealniczej (pozyskiwanych 
bezpośrednio i kwerendą internetową), 
której produkowane są ilości trudno poli-
czalne, pozostając wskazaniem, jak ważna 
dla współczesnych jest ta forma aktywności;
■  badania sondażowe w terenie, przemie-
rzając i lustrując zasadniczo obszary dwóch 
województw: kujawsko-pomorskiego i ma-
zowieckiego, spoglądając także na regiony 
ościenne, z czego jednoznacznie wypływały 
decyzje o podjęciu badań dwudziestu 
miejscach;
 
■  indywidualne wywiady pogłębione, 
częściowo strukturyzowane, z właścicie-
lem/właścicielami muzeum i wywiady 
z otoczeniem: sąsiadami, lokalną władzą, 
zwiedzającymi, przedstawicielami lokalne-
go biznesu, instytucji kultury, pozyskując 
w sformalizowanej formie blisko 140 wypo-
wiedzi i wywiadów, uzupełnionych ponad 
60 metrykami opisującymi muzea i kolekcje 
(nieformalnych wypowiedzi i niezapisanych 
wywiadów doliczyliśmy się ponad stu);
 
■  szczegółowe badanie sfery wizualnej mu-
zeów prywatnych, realnej i wirtualnej, która 
poddana została wstępnej analizie i podob-
nie przedstawiona jest w raporcie, wymaga 
udoskonalenia (między innymi rzetelniej-
szego zebrania danych, zawiodła metoda 
pozyskiwania tego typu danych przez kilku-
nastu badaczy, a uzyskany materiał więcej 
mówi o postrzeganiu, percepcji i recepcji 
świata, niż tworzy obszerny i falsyfikowalny 
obraz sfery wizualnej, przykład: pomimo 

zamieszczenia we wskazówkach, badający 
nie fotografowali otoczenia muzeum ani 
przykładów stref higieniczno-sanitarnych);

■  próby prowadzenia analiz semantycz-
nych zarówno przedstawień dokonywanych 
przez twórców i właścicieli prywatnych 
muzeów, ludzi tzw. otoczenia zewnętrznego 
(wąskiego i szerokiego kręgu odbiorców), 
jak i prezentacji i przekazów dokonywanych 
przez badaczy.
 
Jeszcze w połowie 2011 roku zaczęliśmy 
sprawdzać informacje z terenu, przede 
wszystkim zamieszczone w sieci interne-
towej. Pierwsze kwerendy pozwoliły już 
wówczas zarysować kilka tendencji w ob-
serwowanej przestrzeni. Napotkaliśmy żywy 
dialog, rozmowy i aktywność wokół branży 
muzealnej i widać było, że dokonywane są 
zmiany – i to nieodwracalne. Niewątpli-
wie monopol państwowego zarządzania 
muzeami przestał być obowiązująca normą 
prawną szeroko pojętego muzealnictwa, 
czyli  zbierania, dokumentacji, konserwa-
cji, naukowych badań, wystawiennictwa, 
edukacji i komercyjnych działań związanych 
z artefaktami o wartościach artystycznych, 
historycznych.

Zebraliśmy kilkadziesiąt stron różnych 
informacji, skupiając się na aktualnym 
układzie sił w muzealnictwie i spojrzeniu na 
głównych „rozgrywających”, czyli muzealni-
ków, kolekcjonerów, prywatnych zbieraczy 
i administrację, obok naukowców (!), ani-
matorów kultury, zwiedzających i co często 
zapominane – podatników finansujących 
te zmiany. Szczególnie przyglądaliśmy się 
interakcjom pomiędzy tymi środowiskami 
a publicznością, szukając opinii, wypowie-
dzi, przedstawianych wrażeń. Informacje 

Rzecz o metodzie wobec rzeczy
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pozostają raczej rozproszone, niepoddane 
szerszemu sieciowaniu, oddziałującymi na 
stosunkowo niewielki krąg ludzi. Najczęściej 
zapisane są historie działalności kilkunastu 
instytucji muzealnych i okołomuzealnych 
(m.in. NIMOZ, NID, MKiDN), organizacji 
zajmujących się tematem (np. portale col-
lections.pl, MyViMu.com, muzeoblog.org, 
kolekcjonerstwo.pl), muzeów państwowych, 
samorządowych, społecznych i prywatnych. 
Znaleźliśmy nieco odniesień w kilku blo-
gach, stronach poświęconych problematyce 
historycznej, kulturowej, artystycznej (busi-
nessandculture, Historia i Media, artbiznes). 
Jednocześnie wszystkie te informacje stały 
się znakomitym materiałem badawczym 
do spojrzenia na temat dla nas zasadniczy, 
prywatnych muzeów i kolekcji. 
 
Dokonaliśmy wstępnej selekcji muzealnych 
strategii i wzorów działania, które staraliśmy 
się dostrzec w wypowiedziach i realnych 
przedsięwzięciach. 
Po pierwsze określiliśmy istniejące linie 
podziałów i rozbieżności: państwowa strefa 
muzealna i obszar prywatnej działalności 
oraz forma rozciągająca się pomiędzy tymi 
biegunami, którą nazwaliśmy „muzea spo-
łeczne”. Uogólniając, te trzy formy organi-
zacji są nieprzystające, rozdzielone, działają 
obok siebie:
 
a. zawiązaniem działalności (czyja własność, 
czyja odpowiedzialność),
b. regulacjami prawnymi, wielkością źródeł 
i środków finansowych na działalność 
(w dalszym ciągu dziedzictwo niedalekiej 
przeszłości),
c. sposobami zarządzania i organizacją 
(o czym w raporcie).

a) muzea państwowe i samorządo-
we

(administrowane przez urzędników 
i struktury państwowe/samorządowe) są 
spadkobiercami epoki nacjonalizacji i upań-

stwowienia, także w schematach działania, 
definiowaniu swojej misji, interakcjach 
z przedmiotami (kolekcje) i podmiotami 
(publiczność, instytucje, społeczności). Są 
przykłady zmiany w tej strefie, przybiera-
jące zarówno w ilości zmodernizowanych 
muzeów, jak i jakości oferty.

b) muzea społeczne, czyli tworzone 
przez grupę ludzi

(sformalizowaną albo i nie) i zarządzane, 
prowadzone kolegialnie, z formą delego-
wanych obowiązków i uprawnień. Skoncen-
trowane są na działaniach powiązanych ze 
społecznościami, środowiskami, zbiorowo-
ściami, które reprezentują, współtworzą, 
redefiniują. Kolekcje zakłada się w formie 
izb i sali pamięci, placówek muzealnych, 
kącików historycznych przez organizacje, 
stowarzyszenia, koła, instytucje religijne 
i pozarządowe. I w tej sferze widoczna jest 
zasadnicza zmiana, z pewnością w narasta-
jącej ilości powoływanych miejsc o muzeal-
nym charakterze, także modernizowanych, 
w sposobach przedstawień i zakresach 
działalności.

c)muzea prywatne, jako trzecia stre-
fa podjęta do dalszego badania,

które przeprowadzone zostało na wybra-
nej grupie podmiotów po „wykluczeniu” 
przedstawicieli dwóch wyżej opisanych. 
Pozostając oczywiście w kontekście całego 
obszaru muzealnego, od czego nie uciekali 
i nasi rozmówcy. 
 
Dalej o ograniczeniach. Instytucja finan-
sującą wymagała określonego terminu 
wydatkowania środków publicznych. Na 
przeprowadzenie badań, dokonanie refleksji 
i podsumowań mieliśmy czas do końca roku 
kalendarzowego, rozpoczynając właściwe 
działania z końcem marca 2012 roku. Zobli-
gowani byliśmy również wielkością dobiera-
nej próby, jak i zakresu badań, które dyktują 
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w podobnym stopniu: ciekawość, chęć 
sprawdzenia „wszystkiego”, jak i nieubłaga-
na ekonomia, ze ściśle wyliczonymi środka-
mi do osiągnięcia celu. Czyli nasze zmaganie 
z czasem i przestrzenią nie było tak całkowi-
cie odmienne od historii zbieraczy, kolek-

cjonerów rzeczy. Rozpoznając przeciwności 
i ograniczenia, próbowaliśmy dotrzeć do 
grupy ludzi tworzących muzea, reprezenta-
tywnej dla wyznaczonego obszaru badania: 
prywatnych, lokalnych muzeów i kolekcji.

Planowaliśmy opisanie dziesięciu przypad-
ków muzeów, kolekcji, wystaw prywatnych, 
funkcjonujących w lokalnej przestrzeni na 
terenie województw kujawsko-pomorskiego 
i mazowieckiego (parytet zrównoważenia, 
porównawczo po pięć miejsc). Przy wybo-
rze staraliśmy się uchwycić podobieństwa 
i niepowtarzalne przykłady zmiany w tej 
części kulturowego krajobrazu. Wybraliśmy 
obszary występowania prywatnych kolekcji, 
raczej w słabszych demograficznie i ekono-
micznie częściach województw (szczególnie 
kierując się wskaźnikami ruchu i atrakcyj-
ności turystycznej, zwracając uwagę na 
rejony powszechnie mniej znane). Choć tu 
pojawia się jedna z wielu „nieoczywistości”. 
Warszawa jest obszarem dokładnie sprzecz-
nym z powyższymi założeniami, szczególnie 
w makroskali. Miasto – przodownik w roz-
woju ekonomicznym, kulturowy hegemon, 
demograficznie bijący wszelkie rekordy 
wzrostu w skali polskiej. Jednak wybraliśmy 
trzy muzea znajdujące się, w tym miejscu 
specjalne podkreślenie – w administracyj-
nym obszarze Warszawy. Muzea prywatne 
przebadane w stolicy po namyśle także 
przyporządkowaliśmy do rejonów „słab-
szych”, ponieważ ich lokalizacja to raczej 
obrzeża niż tętniące przechodniami miejsca 
skupień (np. osiedle Służew, Szmulki, „roz-
wojowa”, ale wcale nie tak licznie odwiedza-
na ul. Ząbkowska). 
Jednocześnie oferta tych muzeów jest niszo-
wa, niekonwencjonalna, prezentująca pry-
watne zbiory/kolekcje. Staraliśmy się jednak 

o zestawienie porównawcze między woje-
wództwami, a jeszcze bardziej pomiędzy 
zróżnicowanymi regionami. Wszędzie układ 
sił okazał się bardzo nierównomierny. War-
szawa jest jak wulkaniczny stożek, dookoła 
żadna miejscowość nie funkcjonuje kulturo-
wo w oderwaniu od stolicy. Województwo 
mazowieckie jest złożone z kilku subre-
gionów, w których aktywność kulturowa, 
w tym nas interesująca muzealna, oddaje 
specyfikę „administracyjnego” Mazowsza. 
Ponad połowa prywatnych muzeów znaj-
duje się w stolicy i okolicznych miejscowo-
ściach, skupisko na północy województwa 
w powiecie ostrołęckim, a w powiecie płoc-
kim żadnego, według określonych kryteriów 
badawczych. Kujawsko-Pomorskie dość 
podobnie – znaleźliśmy po kilka muzeów 
w skupiskach we Włocławskiem, okolicach 
Torunia i Bydgoszczy. Sporządzone roboczo 
mapy wyraźnie ukazywały zjawisko wystę-
powania prywatnych muzeów obok siebie 
– parami, grupami – częściej niż pojedyn-
czych, samotnych przedsięwzięć w danym 
regionie. Idee promieniują, przykład zaraża, 
człowiek naśladuje i kopiuje, a wzajemne 
podglądanie wzmacnia motywację. Kolejna 
obserwacja to powtarzający się schemat 
umiejscowienia „zgrupowań” prywatnych 
muzeów. Właściwie w każdym przypadku 
w pobliżu archipelagu prywatnych muzeów 
znajduje się instytucja muzealna z wielo-
letnimi  tradycjami (województwo mazo-
wieckie, północny wschód, założony przez 
Adama Chętnika przed II wojną światową 

Trzy muzea
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Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie nieda-
leko Łomży i kilka prywatnych muzeów do-
okoła; województwo kujawsko-pomorskie, 
Południowy Wschód i Kujawsko-Dobrzyński 

Park Etnograficzny w Kłóbce udostępniony 
w 1993 roku i co najmniej cztery kolekcje, 
muzea w okolicy).

Jak zobaczyłem to muzeum, to zakochałem się w tych starociach. (właściciel, m19)

Muzeum zadziałało inspirująco i od tego czasu pan Kęsik gromadzi (część ma po 
rodzinie, trochę dokupuje). (…) Oglądał także inne muzea, np. w Miętnem przy szkole 
rolniczej, prywatne w Małkini k. Radomia i postanowił sam zorganizować takie 
miejsce, w którym są stare, używane przedmioty, a najbliższe były dla niego maszyny 
rolnicze. (zwiedzający, m12)

Widziałem u swoich kolegów te muzea, które funkcjonują na zasadzie sporadycz-
nych odwiedzin. (...) Większe... Motocykle zbiera taki kolega z Niecieczy, w Luci-
nie pan zbiera stare maszyny rolnicze typu sieczkarnie, kieraty. I to jest człowiek, 
którego ja zaraziłem, starszy ode mnie o 10 lat. Jego brat zbierał złom od chłopów. 
Pokłon mu za to, co zebrał. Jego też nikt nie wspiera. Jeździmy tam na zakończenie 
sezonu motocyklowego... On opowiada, wtedy jest zadowolony. (właściciel, m12)

Józef Kęsik posiada kolekcję maszyn rolniczych, którą nazywa „swoim widzimisiem”.  
Zaczął ją tworzyć pod wpływem muzeum pana Barankiewicza. (właściciel, m12)

Dokumentacja fotograficzna

Podczas realizacji badania powstała 
dokumentacja fotograficzna 20 muzeów 
prywatnych, obejmująca kilkaset zdjęć 
(co oczywiście w dobie cyfrowej nie jest 
żadnym wyczynem). Przygotowując się do 
części terenowej badań, założyliśmy, że 
istotną częścią zbieranych materiałów, poza 
wywiadami, chcemy uczynić fotografię. 

Wydało nam się to cenne nie tylko ze wzglę-
du na mający zajść proces analizy samego 
zjawiska, lecz także ze względu na poszerze-
nie kontekstu oraz element komunikacji po-
między poszczególnymi badaczami – tymi, 
którzy odwiedzili dane miejsce i tymi, którzy 
przyglądali mu się tylko wirtualnie.
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Ad. dokumentacja

Ważnym źródłem pozyskiwania informacji 
i przyglądania się całemu zjawisku „nowych 
muzeów” jest sieć internetowa. Kwerenda 
w zasobach internetowej sieci jest wła-
ściwie procesem nieustającym. Aby nie 
pogrążyć się w chaosie liczb, kilobajtów 
i uporządkowanych struktur, pozostawimy 
stwierdzenie, że blisko połowa informacji, 
dziesiąta część ikonografii pozyskana została 
w ten sposób. Ponad połowa badanych 
miejsc ma swoje e-wersje, wirtualne repre-
zentacje. Sieć wykorzystywana jest przez 
prywatnych muzealników, podobnie jak 

w innych dziedzinach ludzkiej aktywności. 
Jeden biegun to pełne, wyłączne prowa-
dzenie muzeum w sieci, całkowicie cyfrowe 
wersje wirtualnych kolekcji. Reprezentowa-
ny przez liczny ruch i w Polsce, skupiający 
co najmniej kilkaset zaangażowanych osób, 
z którymi przeprowadziliśmy ankietowe 
badania, oczywiście poprzez internetowe 
narzędzia. Drugi, łatwy do domyślenia, to 
niekorzystanie z Internetu w żadnej wersji. 
Prywatnym muzeom przyglądaliśmy się 
dokładniej, sprawdzając:

Z góry założyliśmy, że wykonana doku-
mentacja w każdym przypadku będzie 
indywidualnym spojrzeniem i interpretacją 
każdego badacza. Chcąc jednak nadać jej 
pewne ramy, użyteczne z punktu widzenia 
opisanych powyżej założeń, opracowaliśmy 
schemat wykonywania zdjęć, składający się 
z 10 ogólnych i szczegółowych zaleceń do-
tyczących głównie wymiaru przestrzennego 
danego muzeum. W ten sposób powstałe 
wytyczne przyjęły formę spisu inwenta-
rza. Kto, co, gdzie, jak rozmieszczone, jak 
rozmieszczone wobec innych elementów, 
np. budynku czy elementów ekspozycji. Za-
lecaliśmy fotografowanie m.in. księgi gości, 
frontu i tyłu, wertykalnych i horyzontalnych 
wymiarów ekspozycji, wnętrza i zewnętrza, 
ulicy, okolicy, pustych miejsc w wystawach, 
ulotek i plakatów, drogowskazów, pomiesz-
czeń gospodarczych, a nawet toalet, o ile 
miałyby być one elementem muzeum prze-
znaczonym tylko dla zwiedzających, a nie 
ściśle domową przestrzenią właściciela. 
W skrócie – chcieliśmy uchwycić nie tylko 
wizualny i symboliczny wymiar budynku 
muzeum i kolekcji, lecz także najbliższe oto-
czenie i okolicę oraz wykorzystać zebrany 
materiał do badań nad stroną wizualną mu-
zeum oraz zanalizować wybrane komunika-
ty werbalne uchwycone na zdjęciach.

Co jednak z ujęciami wydarzeń (warsztatów, 
pokazów), odbywających się w danym miej-
scu? O ile odbywały się one w obecności 
badacza, także zostały zarekomendowane 
do zarejestrowania sytuacyjnego, jednak już 
bez szczegółowych zaleceń wykonawczych.

Na zakończenie... Co fotografowano, czyli 
muzea prywatne oczami badaczy. Przy ana-
lizie zebranego materiału, wykorzystanego 
w dalszych częściach raportu, zwraca uwagę 
optyka poszczególnych badaczy. Na ile trzy-
mali się schematu zdjęć, co fotografowali, 
czego nie, co przykuło ich uwagę i jak to 
przedstawili. Czy w planie ogólnym, a może 
jako szczegół. W końcu, czy przekazali całość 
wykonanych zdjęć (także tych rozmazanych 
lub źle skadrowanych), a może dokonali 
wyboru. Jeżeli tak, to co było jego wyznacz-
nikiem? Przyjmując, że wykonawcy badania 
byli również publicznością danego muzeum 
oraz audytorium jego właściciela, zarysował 
się ciekawy, bo podwojony obraz sytuacji 
badacza, który nie tylko dokumentuje prze-
strzeń, ale także ją przetwarza, prezentuje 
i wytwarza na nowo.
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■  formę, gdzie dominowała strona –  
  wizytówka (9), w kilku przypadkach  
  strony są aktualizowane, czasem  
  rozbudowane o społecznościowe  
  elementy – odnośnik do Facebooka,  
  Youtube’a, aktywna „księga gości”,  
  z wyjątkowo dynamiczną stroną, będącą  
  z założenia sposobem prowadzenia  
  działalności muzealnej (Muzeum  
  Palindromów)
 
■	 	stosowaną ikonografię i strukturę, po- 
  zwalającą na zastosowanie interpreta- 
  cyjnych zabiegów. Spotykaliśmy rozbudo- 
  wane wersje swoistych „dopowiedzeń”  
  do prowadzonej działalności, jak Mu- 
  zeum Diabła Polskiego, czy nieaktywną,  
  przypominającą tradycyjny folder  
  reklamowy, korespondującą z „dizaj- 
  nem” danego miejsca.

■	 	zamieszczane treści, pozwalające  
  z jednej strony określić sposoby komuni- 
  kowania, tu dominowały wersje inform- 
  acyjne (większość), kilka stron zdradzało  
  ambicje rozbudowanych portali, z zaso- 
  bami wykraczającymi poza kontakt i opis  
  dojazdu, wreszcie strony-muzea, z wyrafi- 
  nowaną treścią, pozwalające prześledzić  
  historię przedsięwzięcia, aktywność   
  właściciela kolekcji, odniesienie do okre- 
  ślonej problematyki (np. Muzeum Oręża  
  i Techniki Użytkowej w Kobyłce) czy 
  dotrzeć do opisu przedmiotów w kolekcji  
  (Muzeum Neonów, Muzeum Palindro- 
  mów)

■	 	istotne źródło informacji o relacjach  
  z otoczeniem, praktycznie wszystkie  
  muzea prywatne (20 na 22 badane),  
  są opisane na stronach lokalnych urzę- 
  dów, szkół, stron prywatnych i społecz- 

  nościowych i instytucji; prawie wszystkie  
  są w medialnych doniesieniach, artyku- 
  łach, informacjach, także audycjach  
  radiowych, reportażach i telewizyjnych  
  dokumentacjach. Nie było przypadku  
  muzeum czy kolekcji, do którego nie  
  byłoby żadnego odniesienia w zasobach  
  internetowych. Dodatkowo kwerenda  
  bardzo pomogła zebrać informacje o kil- 
  kudziesięciu miejscach w obu wojewódz- 
  twach, weryfikowanych następnie son- 
  dażem i wywiadem telefonicznym,  
  w kilkunastu przypadkach bezpośrednio  
  w terenie.
 
Wątek drugi to zbierane i dokumentowane 
publikacje, ulotki, materiały informacyjne 
i promocyjne, magazyny, gadżety, wszelkie 
elementy zawierające stosowaną ikonogra-
fię i przedstawienia form działalności – nie 
tylko muzeum jako miejsce gromadzenia 
i eksponowania kolekcji. Poszukiwaliśmy 
wszelkich utrwaleń opisujących: 

■	 	warsztaty, edukację, animację kulturową  
  (w 5 miejscach rozbudowane,  
  różnorodne formy),

■	 	spotkania, plenery, imprezy integracyjne,  
  okolicznościowe i towarzyszącą im  
  „produkcję” różnych wizualnych  
  materiałów, także pamiątek, gadżetów  
  (15 miejsc)
■	 	wyroby rzemiosła, zdobnictwa, sztuki,  
  potrawy i produkty żywnościowe  
  (cztery muzea)

■	 	szyldy, napisy, drogowskazy, epigramy  
  okolicznościowe i celowe (wszystkie  
  muzea).
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3. Twórcy kolekcji, organizatorzy  
muzeów prywatnych

Wydaje się, że prowadzenie muzeum to 
zajęcie dla mężczyzn, bo i większość przeba-
danych miejsc oficjalnie prowadzą męż-
czyźni. Tak przynajmniej brzmią deklaracje, 
formalne zapisy bądź informują oficjalne 
nazwy poszczególnych miejsc. Nazewnictwu 
muzeów i kolekcji poświęcimy osoby opis, 
w tej chwili tylko sygnalizując istnienie „mę-
skoosobowych”, między innymi Muzeum 
Mariana Pietrzaka czy Muzeum Wojcie-
cha Siemiona (prowadzone przez córkę, 
Karolinę Siemion), choć często pojawiają 
się i nieformalne określenia odfamilijne: 
muzeum Łukaszewiczów (oficjalnie Galeria 
Kujawska), Zaniewskich (Muzeum Oręża 
i Techniki Użytkowej). I to także pozwala 
naprowadzić na faktyczną, nieeksponowa-
ną strukturę badanych muzeów. W prawie 
wszystkich (poza 4 przypadkami) faktyczny 
zarząd stanowią tandemy małżeńskie lub 
partnerskie. Role płci w praktyce. Założy-
cielem jest mężczyzna (ale i tutaj trafiliśmy 
na wyjątki, m.in.: założone wspólnie  mu-
zeum Iwony i Pawła Zaniewskich w Kobyłce 
oraz skansen pani Ireny Szymion, który 
utworzyła w 1983 roku w Stanisławkach k. 

Wąbrzeźna). Pasja, zbieranie, kolekcjono-
wanie są najczęściej podstawą, początkiem 
przedsięwzięcia. Wspieranie przez żony, 
partnerki, ich pomoc, podjęcie obowiąz-
ków, współprowadzenie, wreszcie wspólne 
działanie i zarządzanie muzeum przez kobie-
ty. Z badań wynika, że bez udziału kobiet 
prywatne muzea nie powstawałyby tak ży-
wiołowo. Z pewnością także byłyby inaczej 
sprofilowane. Podstawowa różnica między 
„czysto” męskimi a małżeńskimi? W pierw-
szych przeważa skupienie na bardziej 
specjalistycznym kolekcjonowaniu, drugie 
praktycznie są bardziej otwarte na eduka-
cyjne i animacyjne działania (zdecydowanie 
częściej podejmują dzieci i młodzież).

Mężczyźni, którzy decydują się na ten typ 
zajęcia/działania/powołania zazwyczaj 
mają  spory bagaż doświadczeń. Średnia 
wieku naszych rozmówców to dokładnie 
56 lat. W roku przeprowadzania rozmów 
połowa spośród właścicieli prywatnych 
muzeów deklarowała 40-50 lat, druga część 
wskazywała na 64, 72, a nawet 83 lata. Zde-
cydowana większość to ludzie na emerytu-

Męskie zajęcie?
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rze, co jednak znaczy tyle, że ich aktywność 
zawodowa prowadzona jest w „jakoś” 
zabezpieczonej ekonomicznie sytuacji życio-
wej (najczęściej emerytura, renta).

Są oczywiście i ludzie młodsi, trzydziestolat-
kowie, którzy prowadzą w pełni zorganizo-
wane prywatne muzea (przykład Muzeum 
Kowalstwa w Warszawie). Jeszcze częściej 
trafić można na młodsze pokolenia wśród 

kolekcjonerów niedziałających publicznie, 
jak i wśród twórców wirtualnych muzeów. 
W przeprowadzonych badaniach skupiliśmy 
się na specyficznej grupie ludzi, zbieraczach, 
którzy upubliczniają zbiory w stacjonarnych, 
terytorialnych miejscach. A kobiety? Są 
żonami, partnerkami kolekcjonerów, które 
wiekowo nie odbiegają od średniego wieku 
mężczyzn prowadzących prywatne muzea.

Każdy z prowadzących muzeum posiada co 
najmniej średnie wykształcenie, co w śro-
dowiskach, w których żyją na co dzień, jest 
okolicznością wyróżniającą. Twórcy muze-
ów są wykształceni lepiej/wyżej niż sąsiedzi 
i lokalne środowisko. Układa się to wręcz 
w prawidłowość, nasi muzealnicy posiadają 
wykształcenie średnie tam, gdzie dominuje 
zawodowe i podstawowe (głównie wieś 
i małe miasta), wyższe, gdzie powszech-
nym jest średnie, z tytułem profesorskim 
w przypadku miasta stołecznego. Ostatnie 
dane GUS-owskie, opisujące gminy czy 
miejscowości, są również tego ilustracją. 
Przykład: 62% ludności Włocławka posiada 
wykształcenie podstawowe lub zawodowe, 
średnie 37%, a 11% mieszkańców legity-
muje się wykształceniem wyższym (dane 
z 2007/2010 wg GUS), „nasi” bohaterowie 
z Włocławka mają odpowiednio średnie 
i wyższe wykształcenie. Co znamienne, 
wykształcenie poszczególnych osób jest 
najczęściej odległe od dziedziny kolekcjo-
nerskiej, którą się zajmują. Z powiązanych 
z muzealnictwem spotkaliśmy: historyka 
sztuki, historyka (kobiety) oraz konser-
watora sztuki (mężczyzna), w pozostałych 
przypadkach trafiliśmy na ekonomistów 

i inżynierów, policjanta, prawnika, rolnika, 
piekarza. Brak wykształcenia kierunkowego 
nie powstrzymuje jednak przed rozwijaniem 
swoich pasji, a nawet dodatkowo motywuje 
do pogłębionych studiów z zakresu dziedzi-
ny, którą się zajmują. Zasadniczo pojawiają 
się trzy nurty wokół trzech rodzajów kom-
petencji:

■ ekspert naukowy: wiedza kolekcjonerska 
i wysoka specjalizacja obejmująca zakres 
przedmiotowy danego zbioru, np. ozdoby 
i zabawki choinkowe, kolekcjoner stał się 
zleceniodawcą wzorów produkcyjnych 
w branży; zbieracze militariów, mają zna-
komitą orientację w historii i użytkowaniu 
broni; spadkobierca kolekcji indiańskiej 
jest znawcą kultury Indian północnoame-
rykańskich;

■	doradca biznesowy: wiedza i umiejętności 
z zakresu organizacji i zarządzania, gdzie 
praktyczne prowadzenie przedsięwzięcia 
często wiąże się z przyjmowaniem roli 
eksperckiej, która wykorzystywana jest 
zarówno w doradzaniu kolejnym zaintere-
sowanym tworzeniem muzeów (instytucji 
kultury), jak i instytucjom kultury, organi-

Niepewni swojego wykształcenia 
eksperci
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zacjom różnych  działalności, po admini-
strację samorządową i państwową;

■	animator społeczny: umiejętności komu-
nikacyjne i działalność publiczna wyko-
rzystywane są w różnego rodzaju przed-
sięwzięciach społecznych i integrujących, 
np. intensywna praca z osobami niepeł-
nosprawnymi; pokazy, prelekcje, wystawy 
z okazji lokalnych spotkań, świątecznych 
czy dorocznych.

To zresztą nic zadziwiającego. W działalno-
ści, którą muzealnicy prowadzą, podstawą 
jest wiedza z różnych dziedzin ludzkiej 
aktywności, stale poszerzana, uzupełniana, 
wykorzystywana we wszystkich aspektach 
prowadzeniu muzeum. Kompetencje twór-
ców muzeów są wysokie, bez względu na 
ich osobiste, często skromne, powściągliwe 
deklaracje braku wiedzy, kompetencji czy 
właśnie wykształcenia. W tym ostatnim 
mają raczej na myśli stereotypowo rozumia-
ne wykształcenie muzealnicze czy akade-
mickie. Pozostają ekspertami, nie do końca 
sobie to uświadamiając.

Spośród osób badanych właściwie tylko 
jedna miała bezpośrednio do czynienia 
z muzealnictwem „zawodowym”, współ-
pracując jako ekspert dla państwowego 
muzeum etnograficznego. Natomiast 
nikt przed założeniem swojego muzeum 
w podobnej placówce nie pracował ani też 
nie posiadał wykształcenia muzealniczego. 
Zaznaczamy „przed założeniem”, ponieważ 
bycie pracownikiem muzeum państwowego 
i prowadzenia prywatnej działalności w po-
dobnym zakresie jest w praktyce zakazane. 
Etyka zawodowa i regulaminy zatrudnienia, 
z odpowiednimi klauzulami w kontraktach 
pracowniczych, uniemożliwiają nawet 
oficjalne kolekcjonowanie przedmiotów, 
w których „pracodawca” się specjalizuje. 
 
 
 

Właściciele muzeów prywatnych wywo-
dzą się raczej z klasy niższej i średniej, 
spoglądając na środowisko w kategoriach 
zawodowo-społecznych. Są/byli zawodowo: 
inżynierem, adwokatem, aktorem, grafi-
kiem, fotografem, ekonomistą, filologiem 
germańskim, lalkarzem, mistrzem piekar-
skim, konserwatorem zabytków, inspekto-
rem ds. uprawy roślin, urzędnikiem skar-
bowym. Stratyfikacja społeczna ma jednak 
nieznaczne i niewiele mówiące zastosowa-
nie dla określenia grupy społecznej repre-
zentowanej powszechniej przez twórców 
muzeów (zwłaszcza że grupy społeczne to 
raczej proces definiowania niż jakaś stała 
niezmienna). Ważniejsze jest uwidaczniają-
ce się wspólne doświadczenie wyjścia poza 
grupy i środowiska, pozostawanie poza roz-
powszechnionymi w swoich środowiskach 
wzorami i ramami.

Ja mam wykształcenie bardzo małe – technikum ekonomiczne. (...) Jeździłem 28 
lat taksówką i z tej racji miałem możność poznać cały powiat sokołowski. Miałem 
możność poznać różne cmentarze, pałace, dworki. To wszystko mnie oczywiście 
ciekawiło, bo inni tak samo jeździli i tym się nie interesowali, a ja w tym czasie to 
wszystko poznawałem. Spotykałem się z różnymi, którzy pamiętali dawnych dzie-
dziców majątków, dawne majątki, różne opowiadali ciekawostki dotyczące różnych 
spraw, jakie się działy w majątkach. I ja to wszystko zebrałem i napisałem tą książkę 
„Dwory, folwarki, pałace zachodniego Podlasia”.  (właściciel, m17)

‘‘
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Trzeci rys wspólny dla właścicieli/twórców 
muzeów to niewątpliwie pozostawanie 
właśnie „kimś wyróżniającym się”, bycie 
tym „innym”, odmiennym od typowego 
przedstawiciela otaczającego środowiska. 
Prywatny muzealnik, chociażby z racji upra-
wianego zawodu (nasi bohaterowi częściej 
określają go mianem „pasji”, „hobby”) jest 
postacią zauważaną, rozpoznawaną, wyróż-
niającą się. Tak też postrzegany jest przez 
otoczenia i ludzi z zewnątrz, potwierdzają-
cych „wyjątkowość” osoby i jej aktywności. 
Co ważne, aurze wyjątkowości towarzyszy 
często cicho wyrażany sceptycyzm, bo prze-
cież ostatecznie ci ludzie zajmują się czymś 
tak nieużytecznym, nieopłacalnym i nie-
dochodowym, że to „normalne nie jest”. 
Podziw (autentyczny) miesza się w odbiorze 
osób i ich działań z podejrzeniami o swoiste 
oderwanie od rzeczywistości. Zbieranie 
nieużytecznych przedmiotów i ich udostęp-
nianie zwiedzającym nie jest ucieleśnieniem 
wzoru kariery społecznej, z pewnością nie 
jest dedykowane swoim dzieciom.  

Nasz „klan” prywatnych muzealników jest 
postrzegany jako zgraja pomyleńców. (wła-
ściciel, m11)

Stereotypowo muzealnik postrzegany jest 
jako człowiek spoza głównego nurtu życia, 
trochę niedostosowany, trochę pustelniczy, 
bardzo nienowoczesny, co z tym związane 
– status człowieka pracującego w muzeum/
dla muzealnictwa nie jest wysoko oceniany. 
Pensje niskie, praca nudna, muzea nieinte-
resujące i jeśli się w nich bywało, to „pod 
przymusem” podczas szkolnych wycieczek. 
Co prawda słynne „kapcie” zostały w końcu 
odstawione do lamusa (także muzealne-
go) i już są „fajne” muzea, a nawet modne 
i warte odwiedzenia (np. Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Muzeum Chopina), 
jednak praca muzealnika nadal nie jest 
kojarzona z prestiżem. Ryzykownie okre-
ślając, muzealnik postrzegany jest raczej 
jako dziwak, niegroźny wariat, człowiek 
niedostosowany do otaczających realiów. 
Jednocześnie, jeśli aktywnie prowadzi swoją 
działalność, niewątpliwe szybko wyrasta na 
lokalnego lidera społeczności, miejscowości, 
grupy aktywistów.
Ja widzę, że niektórzy ludzie takich zbieraczy 
jak ja uważają za śmieciarzy, za ludzi, którzy 
mają nierówno pod sufitem. Po co to zacho-
wywać, jak to niepotrzebne jest?
(właściciel, m12)

Kilkoro z rozmówców podpisałoby się pod 
niniejszą wypowiedzią:

Dziwak, outsider, ekscentryk  
czy lider?

Było to przykre, ale tak jest rozumiane przez niektórych ludzi. I ja w pewnym sensie 
pręgierz tego śmieciarza czy też tego opiekuna rzeczy niepotrzebnych mam, ale ja się 
tego nie wstydzę, ja nawet jestem dumny z tego, że te rzeczy udało się zreperować, od-
nowić, odświeżyć i pokazywać ludziom, że coś takiego było. W tej chwili inni działacze, 
bo mam kontakt z ludźmi, którzy w tym kierunku działają, pod kątem ratowania staroci 
rozmawiamy, to widać, że my jesteśmy potrzebni, jeśli jakąś wystawę trzeba gdzieś 
w ośrodku kultury... (właściciel, m12)
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Jednocześnie zdecydowanie dostrzegana 
jest przedsiębiorczość prowadzących muzea 
prywatne. Jedni widzą w tym sposobie 
działania nowy wzorzec i tworzenie rzeczy-
wistości, co wymaga energii, samozaparcia 
i konsekwencji. Mniej życzliwi wskazując na 
przykład chęć zysku, także pośrednio po-
twierdzają, że tworzący muzeum to osoba 
przedsiębiorcza (jeśli różnica, to w przy-
pisywanych motywacjach). Bogacenie się 
jest ciągle postrzegane powszechnie jako 
przejaw chciwości, egocentryzmu i po-
stawy antyspołecznej. Nasi muzealnicy są 
świadomi również takiego odbioru swojej 
działalności, traktując go jednocześnie jako 

niezrozumiałą zawiść. Większość właścicieli 
wyraża przekonanie, że właśnie ten sposób 
rozbudowywania zasobów (różnie pojmo-
wanych – materialnych, symbolicznych, es-
tetycznych, kulturowych, tożsamościowych, 
wreszcie i ekonomicznych), jest przejawem 
nastawienia prospołecznego, egalitarnego 
i obywatelskiego. Wiedzą, że tworzą miej-
sca pracy, wymiany handlowej i kulturowej, 
zmieniają miejscowości w atrakcyjniejsze 
turystycznie, mają niemały wpływ na 
edukację i ogólnie otwierają różne możli-
wości działania. Właściciele muzeów o tym 
wiedzą, a ludzie z otoczenia, środowisk, 
w którym działają – powszechnie nadal nie.

‘‘Płynne granice między prywatnym a pu-
blicznym, jak przekonywaliśmy się nie-
ustannie, miało również swoje ciekawe 
odzwierciedlenie w  postawach, przyjmo-
wanych rolach, sposobach realizowania się 
przez właścicieli muzeów w prowadzonej 
działalności. Z pewnością obok realizowania 
swoich przekonań, idei, powinności, kolek-
cjoner jawi się jako człowiek pozyskujący 
prestiż, stanowiący kapitał kulturowy, od-
zwierciedlony pozycją w społeczności. I tak 
bywa postrzegany, opisywany przez ludzi 
z otoczenia bliższego i dalszego. Krzysztof 
Pomian w słynnej pracy pt. Zbieracze i oso-
bliwości scharakteryzował jak postrzegano 
zbieraczy w XVI-XVII wieku, wyróżniając 
postawę magnata, szaleńca i handlarza: 
W swoim traktacie zapisał:

 Zbieracz… Niegroźny szaleniec, spędzający 
życie na porządkowaniu znaczków pocz-
towych, przyszpilaniu motyli czy rozkoszo-
waniu się rycinami erotycznymi. Lub może 
wręcz przeciwnie – niebezpieczny spekulant, 
który pod pozorem umiłowania sztuki sku-
puje za bezcen arcydzieła, aby je wyprze-
dawać następnie z fantastycznym zyskiem. 
Albo inaczej jeszcze – pan z towarzystwa, 
dziedzic zamku z meblami z epoki i kolekcją 
obrazów, z których najpiękniejsze pozwala 
podziwiać na zdjęciach w eleganckich ma-
gazynach ilustrowanych. Trzy wizje jednej 
postaci, trzy opinie różne wprawdzie, ale 
zgodnie utrzymane w klimacie anegdoty. 
Zbieracza traktujemy poważnie chyba tylko 
wtedy, gdy poważne okazują się łożone 
przezeń sumy. Zachwyt i respekt wzbudza 
jedynie kolekcja stanowiąca lokatę kapitału, 

Role publiczne, kolekcje prywatne

Zbieranie uważam za chorobę, z której nie można się wyleczyć, a tego, co się ma, 
trudno się pozbyć, to tak jakby się pozbyć najbliższej osoby czy zwierzęcia. Ale do tego 
trzeba dorosnąć. (właściciel, m12)
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ukryta w podziemiach banku, cenniejsza 
od równego jej wagą złota. Bez tego w ko-
lekcjonerstwie widzi się tylko narcystyczną 
igraszkę, rozrywkę, bagatelkę.

Przyglądając się jak  opisywano „naszych” 
muzealników, ale i jak prezentowali sami 
siebie, zdecydowaliśmy się pogrupować 
przytaczane „strategie” w działaniach 
inspirując się powyższym trójpodziałem. 
Przyjęliśmy, że czytelniejsze w zastosowaniu 
i bliższe nadawanym znaczeniom będą okre-
ślenia: Magnat, Pasjonat, Przedsiębiorca. 
Podział jest oczywiście upraszczającą cha-
rakterystyką, zbyt etykietującą i redukującą 
do stereotypowych oznaczeń. Role i sposo-
by ich odgrywania są daleko bardziej skom-
plikowane i kunsztowne, dlatego zasadniczo 
chcemy zaznaczyć, że owe sposoby działa-
nia najczęściej współwystępują, mieszają się 
i odmieniają w swoich proporcjach. Pasja 
wymaga przedsiębiorczości, umiejętność 
prowadzenia biznesu – pewności siebie 
i poczucia wartości. Zdobywanie wyjątko-
wej pozycji, wpływu na ludzi i otaczającą 
rzeczywistość nie będzie możliwe bez idei 
i konsekwentnej realizacji (często wszelkimi 
dostępnymi środkami i sposobami). „Ma-
gnat” jest nie tylko wpływowym zarządcą 
rzeczywistości i społeczności, ale i wyróżnia 
się charyzmą, której manifestacją są między 
innymi kolekcjonerskie zasoby. W badanych 
przypadkach niemałe, na pewno znaczące, 
często kompletne i oddziałujące na innych 
kolekcjonerów. W jednym przypadku można 
nazwać nawet – totalne, bo obejmujące 
możliwie wszelkie dziedziny życia codzien-
nego. Lokalny „magnat” stworzył nie tylko 
muzeum, ale dosłownie mityczne teryto-
rium, z całą obudową społeczną i kulturo-
wą. Wyróżniający aspekt magnackiej roli to 
także władza publiczna, którą dzierży lub 
do której dąży – bez względu na to, czy jest 
realizowana wobec społeczności, panowa-
niem nad procesami wartościo- i wzoro-
twórczymi, dziedziną działania czy mającą 
charakter kulturowego dyktatu. Spotkaliśmy 
w trakcie badań profesora, który „zapano-

wał” nad częścią kolekcjonerskiej domeny, 
uznawany za autorytet przez wielu ludzi 
działających w branży muzealniczej mocno 
oddziałuje na sposób myślenia, kategoryzo-
wania i zakreślania tego obszaru kolekcjo-
nerstwa.  Pojawiają się także kolekcjonerzy 
świetnie zorientowani w problematyce 
prawnej, doradzający prywatnym kolekcjo-
nerom, wpływając w ten sposób na cały 
obszar tej aktywności.  I tu ciekawostka, 
zdecydowanie typ magnacki dominuje 
w dwóch obszarach kolekcjonersko-muze-
alniczej działalności, które podlegały w na-
szych badaniach wyłącznie sondowaniu: 
kolekcjonerstwa prywatnego i muzealnic-
twa instytucjonalno-państwowego. Spośród 
właścicieli prywatnych muzeów co najmniej 
kilku (sześciu?) spośród dwudziestu dwóch 
najbliżej było do magnackiego wzorca.  
Bo nie tylko są jakieś muzeum, to są książki, 
w których pisujemy o tej całej naszej historii. 
Odbudowuję dworki, pałacyki, to są zespoły 
dworsko-parkowe, parki nawet, ludzie też 
wycinali drzewa, myśleli, że to jest bezpań-
skie. (właściciel, kp5)

Typ przedsiębiorcy charakteryzujący się 
zdecydowanie twórczym podejściem do 
przedmiotu działalności – muzeum jako 
przedsiębiorstwa i kolekcji jako formy daru 
i wymiany. Co wcześniej sygnalizowaliśmy, 
aktywność przedsiębiorcza przejawia się 
w powstawaniu każdego z muzeów. Bez 
podstawowych umiejętności organizacyj-
nych, wyczucia „rynku”, operatywności, 
komunikowania się z ludźmi, muzeum po 
prostu by nie powstało. 

Że po prostu można zobaczyć jak on to 
rzeźbi i w ogóle, nie? A oni jeszcze bardziej 
podbudowani, bo ktoś się tam pytał, poka-
zał coś, przy okazji coś sprzedał. Super, nie?
(urzędnik, kp12)

Aktywność i zmysł organizacyjny to nie-
wątpliwie atuty prowadzących działalność, 
uzupełnione co najmniej niezłą znajomością 
przedmiotów swoich zainteresowań. Każdy 

‘‘

‘‘
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z właścicieli muzeum, z którym przeprowa-
dzaliśmy wywiad, bez wątpienia wykazuje 
się rozwiniętym zmysłem przedsiębiorczo-
ści. Właściciel precyzyjnie zorganizowanego 
muzeum przedstawiał kilkanaście sposobów 
pozyskiwania środków i zarządzania całym 
przedsięwzięciem. Posiada rozbudowaną 
sieć kontaktów na całym świecie, skąd pozy-
skuje nie tylko wiedzę i przedmioty do swo-
jej kolekcji, ale i jest liczącym się w takiej 
właśnie skali autorytetem w swojej dzie-
dzinie. Praktycznie jego muzeum prywatne 
prześcignęło poziom zorganizowania więk-
szości muzeów „publicznych”. Inny przykład 
kolekcjonera działającego w całkowicie 
przeciwnej, lokalnej skali bardzo podobnie 
stworzył przedsięwzięcie, rozpoznawalne 
w interesującym go obszarze, z dokładnie 
dobranymi sposobami na finansowanie 
swojego muzeum. 
Najliczniejsza grupa wśród właścicieli to 

pasjonaci, dla których kolekcjonowanie jest 
sensem życia. Bez względu na stopień zor-
ganizowania i zakres działalności prywatni 
muzealnicy przede wszystkim, w przeważa-
jącym stopniu, to pasjonaci i perfekcjoniści 
w swoich działaniu. Aspekt emocjonalny, 
czasami misjonarska postawa, połączone 
z głębokim, całkowitym zaangażowaniem 
w „swoją” dziedzinę, to główne motywy 
tworzenia muzeów prywatnych. Pasja jako 
praktykowanie kultury, jak świadczą badani, 
daleka jest od „igraszki, rozrywki i bagatel-
ki”, jak również powszechnego podejrzenia 
o tworzenie finansowej fortuny. We wszyst-
kich przypadkach właściciele odpowiadali 
podobnie: 

To jest miejsce, które pochłania pieniądze. 
Z tego się nie utrzymujemy zupełnie. Z wła-
snej kieszeni musimy dopłacać.  
(właściciel, kp7)

‘‘

Mobilność ludzi, całych grup społecznych 
współcześnie  jest faktem i z pewnością nie 
omija właścicieli prywatnych muzeów. Przy-
wiązanie, zakorzenienie w miejscu, przypi-
sywane prawie automatycznie w myśleniu 
o lokalności przejawiać powinny się „tubyl-
czością” twórcy muzeum. Przynajmniej tak 
wskazywali rozmówcy, przekonani o pocho-
dzeniu zbieracza z okolic lub podkreślający, 
że właśnie z zewnątrz. Okazuje się, że nie 
każdy prowadzący muzeum urodził się 
w miejscu swojej działalności. Niektórzy 
przyjechali do danej miejscowości, miesz-
kają w niej i pracują od kilkunastu, a nawet 
kilkudziesięciu lat. Inni bywają w danym 

miejscu tylko okresowo, choć regularnie 
(przypadki rzadkie, ale i dwa takie odnoto-
waliśmy w naszych badaniach: „pochodzą 
z Pomorza, oboje z mężem studiowali 
w Toruniu, osiedlili się tu”). Nieco wyjaśniali 
sami muzealnicy w udzielanych wywiadach. 
Miejsce, w którym żyją, prowadzą swoje ko-
lekcje, jest wypadkową życiowych wyborów, 
osiedlenia „za pracą”, „nauką”, a najczęściej 
związkiem małżeńskim. Spośród dwudzie-
stu dwóch badanych miejsc „tutejszymi”, 
czyli mieszkającymi od urodzenia było pięć 
osób w Kujawsko-Pomorskiem i sześć w Ma-
zowieckiem (matematycznie połowa).

Przyjezdni czy tutejsi?
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Przytaczając rozpoznanie sondażowe, 
wykonywane od września 2011 do marca 
2012 roku, najbliższe otoczenie muzeów, 
delikatnie mówiąc, mało się nimi interesu-
je. Sąsiedzi czy mieszkańcy miejscowości 
w większości albo nic nie wiedzieli, albo 
kwitowali półsłówkami: „a tam, takie coś 
jest, podobno”; „nie wiem, nie słyszałam/
nie słyszałem”. Częściej dobrze zorientowani 
byli mieszkańcy sąsiadujący z muzeum oraz 
znajomi utrzymujący bliski kontakt z właści-
cielami (siłą faktów). Obok nich, o istnieniu 
kolekcjonerskiego przedsięwzięcia wiedzieli 
lokalni liderzy różnych aktywności: regiona-
lista, aktywista koła rowerowego, nauczyciel 

wykraczający zainteresowaniami poza obo-
wiązkowy program, działacz kultury, dzien-
nikarze i urzędnicy. I jeśli zdarzyły się osoby 
wprowadzające, pośredniczące w kontakcie 
z kolekcjonerem, to właśnie osoby z tych 
kręgów zawodowo-społecznych. O wiele 
częściej, właściwie przede wszystkim, mu-
zea zwiedzają przybysze z zewnątrz. Turyści, 
wczasowicze, przejeżdżający „w okolicy” 
oraz ludzie z kręgów bliskich i wprost 
muzealnych, kolekcjonerskich, naukowych. 
Zdarzają się zwiedzający z zagranicy. Druga 
grupa to wycieczki szkolne, gdzie podział na 
sąsiadów i przybyszów nie jest tak wyraźny.

Sąsiedzi, bliscy i dalecy

Sąsiedzi – przyjeżdżają. W soboty i niedziele jest dużo ludzi, 
szczególnie do restauracji i na inne atrakcje. Muzeum zazwy-
czaj oglądają tylko raz. (właściciel, m16)

Latem ruch jest mały, bo albo ich nie ma, albo lu-
dzie wyjeżdżają. Najwięcej osób jest jesienią, kiedy 
się szkoły zaczynają, potem na wiosnę – wycieczki. 
Delegacje z gminy. Byli kiedyś górale, zespół z Litwy, 
Niemcy, Słowacy, Duńczycy. (właściciel, m16)
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Ciekawa jest rola urzędników, z którymi 
udało się porozmawiać, ponieważ najczę-
ściej działali według schematu „przełącza-
nia kodu”. Oficjalnie reprezentowali władzę 
administracyjną i ograniczenia z tego 
wynikające. Udzielali wypowiedzi najczę-
ściej brzmiących podobnie: „jako urząd 
nie możemy pomóc temu prywatnemu 
muzeum” i na potwierdzenie wymieniali 
kilka argumentów: ekonomiczny („bo jeste-
śmy biednym urzędem, gminą, miastem”), 
prawny („bo nieuregulowany status albo 
działalność gospodarcza”), socjalny („po-
magamy biednym i ubogim, a ta osoba 
sobie świetnie radzi”), kulturowe („no, to 
jest prywatna kolekcja, tam są różne rzeczy, 
nie zawsze historyczne czy wartościowe”). 
Urzędnicy po przełączeniu się na tryb 
prywatnej, nieoficjalnej rozmowy często 

głośno zastanawiali się, jakie są możliwości 
skutecznego wsparcia muzealnych inicja-
tyw. Zachęcali do odwiedzenia muzeum, 
dokonania badania, udzielali obszernych 
wypowiedzi, wspominając o bezpośredniej 
pomocy czy zainteresowaniu działalnością 
bądź miejscem. Zdarzyło się w kilku przy-
padkach, że badacze traktowani byli jak wy-
słannicy, mogący przejąć rodzaj zobowiąza-
nia wobec właściciela muzeum jako „temu, 
co chociaż coś robi”. Podobnie jak reakcje 
dotyczące samego przeprowadzania badań 
postrzeganych przez rozmówców albo jako 
możliwość realnej zmiany sytuacji kolekcjo-
nera i jego muzeum, albo traktowania jako 
wysłanników „ministerstwa” czy „władzy” 
(w kilku przypadkach), z którymi rozmawia 
się ostrożnie, ale z nadzieją.

Ta krytyczna opinia o prywatnych muzeach 
jednego z pracowników muzeum samorzą-
dowego (stanowisko fizyczne) charakteryzu-
je przy okazji kilka płaszczyzn przedsięwzięć, 
którymi także zajmowaliśmy się w ramach 
badań. W lapidarnej wypowiedzi rozmówca 
zdefiniował, czym interesujące nas miejsca 
według niego nie są. Przedstawia przeko-
nanie o wyłącznie ekonomicznej motywacji 
dla ich tworzenia. Z pewnością też wskazał 
kłopot właśnie definicji, czym w ogóle są 
te prywatne zbiory i kolekcje pokazywane 
publicznie. Podobne kłopoty z prywatny-
mi muzeami mają administracje lokalne, 

których przedstawiciele nie zawsze chętnie 
udzielali wypowiedzi o podobnych miej-
scach w swoim rejonie. Istnienie muzeum 
prywatnego jest zauważane, ale i na tym 
zazwyczaj kończy się reakcja lokalnych 
władz. Najczęściej „te miejsca” umieszcza 
się jako informację czy odnośnik na stro-
nach internetowych, w zestawach „tutej-
szych” instytucji kulturalnych albo lokalnych 
ciekawostek. Podobnie postać właściciela/
kolekcjonera dość często wskazywana jest 
jako „ciekawy człowiek”, „pozytywnie zakrę-
cony”, „człowiek regionu”. Trudno jednak 
stwierdzić, czy bliżej w tych wyróżnieniach 

Nie nasi i nie obcy

Co to ciekawego może być? Sobie zbierają śmiecie, stawiają w ogrodzie, rozwalają 
i potem to skansenem nazywają! A to do skansenu nawet nie podobne! Pierdolnik 
taki robią! Przy jakiejś karczmie czy restauracji! Tylko żeby klientów przyciągnąć 
i wyciągnąć kasę!

‘‘
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wyłączeniu, czy uznawaniu muzealniczych 
działań.
 
Zjawisko wykluczania, wyłączenia, wyboru 
jest jednocześnie udziałem samych kolek-
cjonerów czy właścicieli muzeum (najczę-
ściej to ta sama/te same osoby). Wyklu-
czenia podwajanego i zapętlonego, jak 
w relacjach grupowych „swój-obcy”, która 
także opisuje sytuację naszych bohaterów. 
Są outsiderami w swoich społecznościach, 
często postrzegani jako dziwacy, niedosto-
sowani, niepraktyczni sąsiedzi. Określani, 
z przychylnym nastawieniem, jako osobnicy 
„zakręceni”, wywołując uśmiech, w odpo-
wiedzi na pytanie: czy słyszała/słyszał Pani/
Pan o właścicielu muzeum z miejscowości 
X? Są postrzegani pozytywnie, ale nie w peł-
ni poważnie, trochę jak dzieci i ich bajkowy 
świat, bliższy zabawie niż „prawdziwemu” 
życiu. 
 
Mniej akceptowani, a nawet niezauważa-
ni pozostają raczej przez przedstawicieli 
„branży muzealniczej”. Muzealnicy, kolek-
cjonerzy dzieł sztuki, naukowcy wyrażają się 
częściej albo krytycznie, albo nieprzychyl-
nie, z wyraźnymi obawami wobec działań 
prywatnych muzealników. Racjonalizujące 
argumenty to przede wszystkim podważa-
nie kompetencji w zabezpieczaniu zbiorów, 
z kwestionowaniem wartości prywatnych 
kolekcji włącznie. Wiele obaw budzą pry-
watni kolekcjonerzy również w urzędach 
i szeregach administracji. Jak odnotowa-
liśmy, relacje z samorządami układają się 
naszym muzealnikom albo dobrze, z pełnym 
zakresem współpracy i wsparcia, albo prze-
ciwnie. Bywają administracje lokalne, dla 
których działalność tak nietypowej insty-
tucji kultury na zarządzanym przez siebie 

obszarze jest kłopotliwa. „Niezauważanie” 
prywatnego muzeum wydaje się wówczas 
najpowszechniejszą praktyką zakłopotanych 
administracji.
 
Ci określani mianem „graciarzy” bądź „dzi-
waków” owładnięci są głęboko tkwiącym 
w nich imperatywem zbierania i ocalania 
przedmiotów z przeszłości, a każda rzecz 
jest dla nich skarbem. Zbierają trochę 
z sentymentu, dla wspomnień, które te 
przedmioty budzą, dla ich urody, z żalu 
przed wyrzuceniem, które byłoby ostatecz-
nym dla nich unicestwieniem, dla ich realnej 
bądź domniemanej wartości, z podziwu nad 
materią przedmiotów – ich „cielesnością” 
i wnętrzem (nie mając na myśli fizycznej 
budowy materii). Transportują je w przy-
szłość, by były świadectwami przeszłości. 
Ich potrzeba zbierania wynika z osobistej 
pasji i potrzeby posiadania. Ci, którzy prze-
chodzą etap „zbiorów personalnych” i chcą 
się podzielić nimi ze światem – zakładają 
prywatne muzea.
(Małgorzata Jaszczołt,  
muzeaprywatne.blogspot.com)
 
Równocześnie właściciele kolekcji i muzeów 
sami tworzą, działają poprzez wykluczenie, 
selekcję, wybór przedmiotów, tematów, 
idei, adresatów. Siłą rzeczy!

No to trzeba mieć bakcyla kolekcjonera, 
no hobby. To jest jako hobby też, ale hobby 
z taką głębszą motywacją związaną z kul-
turą, z historią, z tradycjami, a nie tam już 
same rybki, no to wiadomo, że rybołówstwo 
jest fajne czy hodowla gołębi, ale, proszę 
Pani, to nie można porównać tego na przy-
kład z muzealnictwem, prawda, bo to już 
jest inna skala, inna pula. (właściciel, kp7)

‘‘

‘‘
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4. Forma, status, finansowanie  
i role

Moment przełomowy w narracji kolek-
cjonerów i podjęciu decyzji o stworzeniu 
muzeum wywoływany jest konkretnym 
zdarzeniem, przeżyciem, refleksją. Założenie 
muzeum jest działaniem świadomym i na-
macalnym, nawet jeśli jest to opowiedze-
nie, odtworzenie momentu przełomowego. 
„Nasi” muzealnicy podawali następujące 
momenty:
■	przypadek niebędący przypadkiem, czyli 

objawienie (świeckie), które w jednym 

momencie ogarnęło rozmówcę
■	narodziny syna
■	obietnica dana ojcu, dziadkowi
■	olśnienie podczas zwiedzania muzeum 

regionalnego, poczucie dużej wartości 
swojej działalności kolekcjonerskiej

■	zachwyt nad innym muzeum prywatnym
■	opieszałość lokalnej władzy w zakładaniu 

muzeum
■	nagły wzrost zainteresowania prowadzo-

ną kolekcją.

Po pierwsze, to porządkowanie relacji 
z przodkami, czyli porządki genealogiczne 
(„Sam początek to był dziadek...”). Prywat-
ne muzeum zaczyna się najczęściej w dzie-
ciństwie, a może dokładniej w chwili uro-
dzenia. Powód „genetyczny”, który pokrótce 

jest dziedziczeniem rodzinnego spadku 
(„od dzieciństwa wzrastał z kolekcją ojca, 
pamięta, jak się to wszystko tworzyło na 
jego oczach”). Właściwie nie natrafiliśmy na 
odosobniony przypadek, który przeczyłby 
temu stwierdzeniu. Transmisja kulturowego 

Motorem działań kolekcjonera była tak krytykowana  
przez św. Tomasza ciekawość. 

Krzysztof Pomian

Mit założycielski

Motywacje i idee

Pierwsza – Ojcowizna

‘‘ ‘‘
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wzoru ma swoje źródło w pokoleniowym 
przekazie. Ojciec albo dziadek, często i obie 
postacie są wskazywane przez muzealników 
jako ci, którzy pokazali zbieranie, groma-
dzenie, kolekcjonowanie przedmiotów. 
Właściciele muzeów, które badaliśmy, ten 
wzór przejmowali i w odróżnieniu od tysięcy 
kolekcjonerów i zbieraczy przekształcili da-
lej, tworząc w następstwie kolekcjonowania 
zorganizowane muzea. I najczęściej to jedno 
z ważniejszych uzasadnień dla tworzenia 
muzeum. Większość z badanych kolekcji 
powstała na długo przed podjęciem decyzji 
o zorganizowaniu publicznych pokazów. Jak 
się okazało, potwierdzając intuicje i hipo-
tezy badawcze, wzorzec i forma działania 
przekazywana jest przede wszystkim poko-
leniowo. Kolekcjonowanie jest wartością 
ściśle powiązaną z dziedziczeniem i to w linii 
męskiej, czyli po ojcu, dziadku. Przypomina 
pokoleniowo wykonywane zawody, prze-
kazywane umiejętności, doświadczenia 
w różnych dziedzinach aktywności. 
Dziadek ze strony mamy w wiosce Sta-
ra Huta próbował działać, wprowadzać 

oświatę, inicjował szkołę, był radnym, sam 
się nauczył pisać na wierzejach kredą na 
stodole, napisał „księgę familijną” o przod-
kach swoich, skąd się wzięli, jaką profesję 
sprawowali i od kogo ziemię kupili. Jego 
życzeniem było, żeby ktoś mógł to kontynu-
ować (jest taki zapis w tej księdze). Miał to 
w kuferku. (właściciel, m12) 

Jeśli zbiór, kolekcja  nie jest wprost dzie-
dziczona, to z pewnością zamiłowanie do 
zbierania, kolekcjonowania przechodzi z po-
kolenia przodków. Najważniejsze, że ta cie-
kawość, zainteresowania były przez naszych 
muzealników podejmowane. Lojalność 
wobec rodziców, dziadków jest istotnym 
motywem muzealniczej aktywności. I jest, 
jak powiedziała jedna z osób prowadzących 
muzeum: „Już trzecie pokolenie zajmuje się 
muzeum, to wystarczy za odpowiedź”. 
Pierwsze w historii muzeum prywatne zare-
jestrowane w Polsce to Muzeum Kowalstwa 
w Warszawie, które prowadzi obecnie syn 
założyciela.

Kolekcje „przeszłości” to główny temat, 
formułowany cel, deklarowana idea przez 
wszystkich właścicieli muzeów prywatnych: 
„Trzeba pamiętać, zachować stare, bo 
tak łatwo ludzie zapominają”. Tworzenie 
muzeum jest układaniem relacji z warto-
ściami i wzorami z przeszłości. Przekonanie 
o pozytywnych, ważnych wartościach płyną-
cych z przeszłości to powód wskazywany 
równie często jak dziedziczona ojcowizna. 
Przeszłość ma znaczenie i jest ważna, a do 
jej przechowania i przekazania służyć mają 
gromadzone przedmioty, ich pielęgnowa-
nie i eksponowanie. Bliżej w opisywanych 
podejściach jest do kultywowania przeszło-
ści niż wyłącznie jej upamiętniania. Właści-
ciele kolekcji raczej nie mają świadomości 

konstruowania tej kategorii, podobnie jak 
wytwarzania tożsamościowych odniesień. 
Raczej traktują porządek nadany, wzorzec 
pochodzący z zewnątrz, z wręcz mitycznym 
„tak, jak było, aby ludzie wiedzieli, jak było”. 
Historia jest w tych prezentacjach niezmien-
na i raczej nie poddawana dyskusji: 

Myśmy chcieli, żeby jak najwięcej wiedzy 
przekazać i ustrzec przed zniszczeniem 
różnych ciekawych przedmiotów i tą historię 
starą zachować. (właściciel, kp7)

Przeszłość jawi się jako określona rzeczywi-
stość, miniona, która jeśli podlega jakimś 
procesom, to zapominaniu. Kolekcjonowa-
nie i przedstawianie przeszłości wydaje się 

Druga - Przeszłość jako przedmiot kolekcjonowania 

‘‘

‘‘
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czasami istotą danego muzeum, w którym 
głównym przedmiotem, zbiegiem i two-
rzonym spektaklem jest przeszłość, pojmo-
wana zależnie od właściciela kolekcji jako 
ponadczasowa, uniwersalna, przeszłość 
mitologizowana. Jednocześnie przeszłość 
rozumiana jest jako historia, z „wiele 

mówiącymi” (lub wszystko mówiącymi) 
przedmiotami jako świadectwami historii. 
Wszyscy organizatorzy muzeów prywatnych 
byli świadomi propagowania przeszłości 
jako wiedzy historycznej. Pamięta z dzieciń-
stwa te rzeczy, zna je: „ma ciągoty do tego, 
bo w tym jest historia, byle było stare”.

Trzecia – Świat do (od)tworzenia

Bynajmniej nie chodzi w tej wypowiedzi 
o „pychę”, a zdecydowanie o świadomość 
uczestniczenia czy wywoływania jakiegoś 
procesu tworzenia. Zachowanie i odtwo-
rzenie świata minionego, ale prawdziwego, 
bo przeżytego, sprawdzonego, właściwie 
bezpiecznego w swoich określonych przez 
Boga i historię pewnikach. Kolekcjonerzy 
są sentymentalni, jak zapisaliśmy kilka razy 
w uwagach, bardzo emocjonalni i te emo-
cjonalne relacje odnoszą się i do przedmio-
tów, i idei muzeum. Jest także nieświadomy 
(najczęściej) aspekt porządkowania za 
pomocą zbieranych przedmiotów, odtwa-
rzania porządku, struktury, przywoływania 
mitycznego świata. Każde z muzeów ma 
swoją strukturę, jak wskazują badania, 
nazwijmy nieuświadomioną. 

Przykłady spektakularne:

■ Muzeum Prywatne Diabła Polskiego 
„Przedpiekle”, zorganizowane w miesz-
kaniu w górnym piętrze i w piwnicy  
typowego, peerelowskiego wieżowca, 
z podziałem na lepsze (górne) i gorsze 
(piwniczne) wizerunki świata diabłów;

■	kolekcja ozdób choinkowych i zabawek 
Pawła Struppka z Michelina, który rok 

rocznie z okazji świąt Bożego Narodze-
nia ustawia w domu całą, rozbudowaną 
kompozycję świata, w którym zmieszane 
są mitologie chrześcijańskie, postaci 
Chrystusa, Marii, żłobka, aniołów ze 
słowiańskimi odniesieniami i idolami 
kultury popularnej, statkami kosmiczny-
mi, kowbojami, samolotami, zwierzętami, 
a wszystko spajane opowieścią, która 
zaczyna się od opisu początków świata 
i historii.

Przykłady mniej spektakularne:

■ Muzeum Domowe Dworu Polskiego, zor-
ganizowane w pałacu (dworku) w Świeszu 
przez nieżyjącego już prof. Janusza 
Migdalskiego pozostaje przykładem domu 
jako struktury, odzwierciedlania świata, 
z podziałem na wertykalne strefy, wysoką 
i niską, jasną i ciemną, otwartą i zamknię-
tą, czystą i nieczystą, domową i publiczną, 
dworkową i chłopską;

■ Muzeum Palindromów w Nowej Wsi  
k. Serocka, w swojej materialnej odsło-
nie to kilkaset drewnianych tabliczek 
z „wypalonymi” palindromami, autorstwa 
prof. Tadeusza Morawskiego, właściciela 
i pomysłodawcy muzeum, które ułożone 

Każdy, kto przychodzi jest zadziwiony, że tu się tworzy historia, że to się tu nie znisz-
czy. My tworzymy historię. (właściciel, kp5)
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są w poszczególnych pomieszczeniach 
z dopasowanymi znaczeniami, w piw-
nicy tematyka egzystencjalna, kuchnia 
– poświęcone żywieniu, sypialnia – tek-
sty frywolne, a wszystko obudowane 
bezpośrednią opowieścią o palindromach 
opisujących świat.

Świat, rzeczywistość nie tylko są odtwa-
rzane, ale ocalane i ratowane, co prawda 
fragmentarycznie, częściowo, w możliwym 
zakresie, ale ze świadomością:

Taki przełom był, kiedy jak zauważyłem, 
jak ta kultura, rzeczy, które służyły ludziom 
wraz z rozbieraniem starych budynków 
na wsi, odchodziła do lamusa, dosłownie 
ginęła w płomieniach ognisk, wyrzucana na 
złom.

Jestem dumny z tego, że te rzeczy udało się 
zreperować, odnowić, odświeżyć i pokazy-
wać ludziom, że coś takiego było.  
(właściciel, m12)

‘‘

‘‘

‘‘
‘‘
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Więc ja dla swojej idei jestem w stanie zro-
bić wszystko. Walczyć o tą ideę. Nawet, wie 
Pani, jak przegram. (właściciel, kp5)

Właściciele muzeów mają silną motywację 
do samodzielnego działania i realizowania 
przekonań, wartości i wypełnienia wzorów, 
o których wcześniej wspominaliśmy. Łatwo 
zauważyć, że organizowanie muzeum to 
przedsiębiorczość i zdeterminowanie na 
osiągnięcie sukcesu, konkretnego, mierzal-
nego i realnego w czasie i przestrzeni. 

Jeśli chodzi o muzealnictwo, to sam według 
własnego widzimisię, według własnego sty-
lu. Jeśli chodzi o muzea i historię, to ja sam 
mam do siebie szaloną pretensję, że w okre-
sie dziecinnym, później w szkole średniej, hi-
storia była dla mnie taka troszeczkę z boku, 
być może to i wina nauczycieli, którzy nie 
potrafili zainteresować. Tam były daty, któ-
re trzeba było wykuć, które odrażały. W tej 
chwili ja inaczej patrzę na to, uzupełniam te 
informacje przez czytanie.   
(właściciel, m5) 

Jest to motywacja, w której pieniądze prze-
stają grać rolę wartości bezwzględnej, a po-
strzegane, wyrażane są jako środek i na-
rzędzie do celu: „wszystkie pieniądze w to 
idą”. Wyraźnie również egzystencjalne lęki 
i dylematy rozpraszane są silną motywacją, 
pozostawienia po sobie jakiegoś dokonania, 
trwałego, zauważanego, spektakularnego: 
„aby coś po mnie zostało”. 

Człowiek marzył o pewnych rzeczach, póź-
niej zaczął realizować i się wszystko ziściło.

A jeszcze tworząc, ulepszyć świat zastany: 

Kiedy pojechałem obejrzeć eksponaty 
w Korczewie, pomyślałem, że mógłbym 
zrobić lepszą ekspozycję. Tak też się stało. 
(właściciel, m17)

W Polsce tych muzeów jest mało, dwa – nie 
ma żadnej zachęty, pomocy ze strony ja-
kiegoś samorządu, żeby to promować, trzy 
– ludzie w Polsce nie lubią oglądać muzeów 
generalnie. (właściciel, kp7)

Czwarta – „zrobić coś po swojemu”

‘‘

‘‘
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Piąta – umiłowanie lokalności,  
czyli przestrzeń teraźniejsza

„Takie muzeum rozsławia całą miejsco-
wość”. Obok oswajania przestrzeni, tworze-
nia bezpiecznego miejsca często podkreślali 
rozmówcy więziotwórcze, właściwie tożsa-
mościowe oddziaływanie lokalnych kolekcji. 
Muzeum prywatne dość szybko stawało się 

w większości, ale nie we wszystkich przy-
padkach, miejscem scalającym, zaświadcza-
jącym o jakichś czynnikach łączących ludzi 
„stąd” albo i budujących dane środowisko, 
od kolekcjonerskiego, muzealniczego, przez 
artystyczne po pokoleniowe.

Prowadzenie muzeum prywatnego jest 
to „typ działalności twórczej, skutecznie 
popularyzujący dziedzictwo”, edukacja. 
Większość, jeśli nie całość, działania nakie-
rowana jest na zmianę świadomości, uświa-
damianie, wywoływanie refleksji odnoszą-
cych się do wiedzy i różnych umiejętności. 
Muzeum Drukarstwa w Grębocinie co roku 
przyjmuje stażystów drukarstwa, historii 
sztuki, konserwacji  już nie tylko z Polski, ale 
całego świata. Muzealnicy jawią się wręcz 
jako strażnicy tradycji, porządku i wartości, 
które mają być wydobywane za pomocą 
przedmiotów i opowiadania. 

[muzeum – przyp. red.] To już jest wyższa 
półka, uważam, i więcej przekaże wartości 
i nauczy młode pokolenie, młode społeczeń-
stwo nie tylko patriotyzmu, bardziej zmiany 
podejścia do patriotyzmu, relacji.  
(właściciel, kp7)

A jednocześnie to niestrudzeni edukatorzy, 
zapraszający do zwiedzenia świata, który 
tworzą, rekonstruują, porządkują. 

Muzeum powstało, bo uważamy, że neony 
mają wartość historyczną i ludzie powinni  
o tym wiedzieć. To jest nasza historia.
(właścicielka, m10)

Bardzo kochamy tę małą ojczyznę i chciałem, żeby jak najwięcej tej wiedzy o etnografii, 
o folklorze, żeby pozostało. Tym bardziej, że jak syn mi się urodził trzydzieści dwa lata 
temu, to zacząłem zbierać te eksponaty i również miałem pracę terenową, bo byłem 
takim terenowym, powiatowym inspektorem do spraw rolnych. Pomimo tego, że 
mieszkaliśmy całe życie, od dzieciństwa, od urodzenia na wsi, na Kujawach, to również 
miałem pracę i kontakt z ludźmi w terenie. Kontraktowałem różne owoce jagodowe, 
miękkie tam i tak dalej, przetwórstwa dla chłodni i w związku z tym wiele rzeczy sam 
doświadczyłem i podziwiałem tę starą kulturę, i sobie robiłem notatki, i również, i te 
same eksponaty, i także tego się sporo uzbierało. (właściciel, kp7)

Ten dwór jest lokalną atrakcją. Okoliczni ludzie wiedzą o tym dworze, gdy przyjeżdżają 
do nich znajomi, wychodzą na spacer i kończą w naszym parku. (właścicielka, m20)

Szósta – wartości i wzorce obywatelskie (wspólnoty)

‘‘

‘‘
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Utworzył Unię Petrykoską, która zrzeszała 
szkoły z Wysoczyzny Rawskiej (…). Dziadek 
wypraszał od malarzy obrazy i darowywał 
je gimnazjom. (…) Wpadł na pomysł, by 
w szkołach założyć galerie sztuki. Teraz te 
galerie mają po ok. 10 obrazów. (właściciel-
ka, m20)

Dla mnie to były zniszczone bezpowrotnie 
rzeczy, które mogłyby być pokazywane, 
może nie służyć sobie, ale społeczeństwu, że 
takie rzeczy były, że dawniej służyły ludziom 
i do pracy. (właściciel, m12)

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

Troska o następne pokolenia była wyra-
żana zdecydowanie rzadziej niż historia 
i przeszłość. O wiele częściej przeznaczenie 
kolekcji w perspektywie dłuższej niż życie 
kolekcjonera jest głównym powodem do 
obaw, niepokoju i niepewności. Większość 
kolekcjonerów chciałaby, aby zbiory trafiły 
do kogoś z rodziny lub do „państwowe-
go muzeum”. Zabiegają o zabezpieczenie 
przyszłości kolekcji bardziej niż wskazują 
myślenie o przyszłości jako ważnej motywa-
cji. Ważniejsze jest tu i teraz:

- (...) chęć zachowania dla przyszłych poko-
leń (…).
- Ja to bardziej to, co teraz.
- A ja tak. Nie wiem. Ja lubię przedmioty 
z jakąś historią. Mogę się dowiedzieć, co się 
z przedmiotem działo.
- Ja też to lubię, ale wcale nie myślę o tym, 
że jak ja umrę, żeby się ktoś tym zachwycał. 
I chcę się podzielić z ludźmi, którzy żyją ze 

mną, a nie pomyśleć o praprawnukach „a to 
babcia miała”.
- Pan to ma z tyłu głowy? 
- Tak.
(właściciel, m11)
 
Niewątpliwie przekazywanie pamięci i rze-
czy z przeszłości jest wartością.

Pojechałem do jednego walącego się domu 
i widziałem te beczki ze słomy i jedną, którą 
marzeniem moim było mieć, żeby je zacho-
wać dla potomności. (właściciel, m12)

I to muzeum musi być żywe, podobnie jak 
postulowane od lat i realizowane, chociażby 
przez „krewniaków”, rekonstruktorów i gru-
py rekonstrukcyjne – historia żywa, żywa 
archeologia. 

Być muzeum takim, do którego nikt nie 
zajrzy, takim martwym, to nie ma sensu. 
(właściciel, m12)

Siódma – przyszłość jako przedmiot kolekcjonowania

Większość muzeów prywatnych w Polsce 
powstała po 1989 roku i to pewnie nie 
budzi zdziwienia. Spośród miejsc badanych 
bezpośrednio –14 muzeów na 22, a w gru-
pie poszerzonej, sondowanej ponad 40 na 

54 (w przybliżeniu, ponieważ nie zawsze 
rozmówcy potrafili wskazać orientacyjny rok 
rozpoczęcia działalności. Dla niektórych był 
to moment założenia zbiorów, dla innych 
oficjalne otwarcie muzeum).

Metryki: wiek, imię, pochodzenie
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Nadanie imienia bywa żmudnym przed-
sięwzięciem, dla większości badanych 
określenie muzeum „jest oczywiste”, ale 
niekoniecznie decydowali się na nazwanie 
wprost. Szukając dobrego odzwierciedle-
nia swoich planów i idei, a zarazem chcąc 
ominąć „trzy głowy smoka” (MKiDN, urząd 
skarbowy, pracownicy muzeum z okolicy), 
stosowali synonimy: galeria lub skansen (4 
przypadki) lub wprowadzali swoją kate-
gorię: muzeum domowe, małe muzeum. 
Większość miejsc to „muzea” z poszerzoną 
identyfikacją w nazwie:

■	wskazującą organizatora – Prywatne Mu-
zeum im. Jadwigi i Wojciecha Siemionów;

■ określającą przedmiot kolekcjonerstwa/
ekspozycji – Muzeum Neonu, Kolekcja 
Wag i Odważników, Muzeum Palindro-
mów;

■ wskazujące obszar zainteresowań/dzia-
łania – Muzeum Kurpiowskie, Galeria 
Kujawska, Skansen Ziemi Sokołowskiej, 
Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej, 
Muzeum Komunikacji, Muzeum Piśmien-
nictwa i Drukarstwa, Muzeum Techniki 
Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, 
Muzeum Erotyzmu.

Albo łączące wszystkie z wymienionych:
Muzeum Chleba Mariana Pozorka, Skansen 
„Chata pod okiennicami” Ireny Szymion.

Według rozpoznania, kolekcjonerstwo pry-
watne to co najmniej dwie formy działania 
polegające na zbieraniu, kolekcjonowania 
i eksponowaniu swoich zbiorów. Formy tych 
przedsięwzięć realizowane są równolegle 
do siebie, raczej oddzielnie. Na potrzeby 
analizy, ale i zgodnie z rozpowszechnionym 
użyciem kolekcjonowanie albo pozostaje 

działalnością domowa, albo przechodzi 
w tworzenie spektaklu dla szeroko pojmo-
wanego odbiorcy (widza, uczestnika).
 
Prywatna aktywność może taką pozostać 
i kolekcjonerzy nie przemieszczają się 
w sferę publiczną. To przede wszystkim 
pasjonaci, hobbyści, zbieracze, kolekcjone-

Nie jest to muzeum piękne czy zasobne
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rzy, którzy nie organizują instytucji, struk-
tur, skupiając się na przedmiotach swoich 
zainteresowań. Skala tych kolekcji jest 
nieograniczona i obejmuje od podręcznej 
przechowalni bibelotów, „najmniejszych 
muzeów świata”, domowej szuflady, po 
kolekcje-fortuny. Sposób prowadzenia dzia-
łalności kolekcjonerskiej w niczym nie różni 
się od aktywności podmiotów czy instytucji 
działających w podobnej sferze. Proces 
pozyskiwania (bezpłatnego i płatnego), 
gromadzenia, przechowywania, opracowy-
wania, wymiany charakteryzuje wszystkie 
pozostałe przedsięwzięcia kolekcjonerskie. 
Wystawianie kolekcji, jej pokazy są ograni-
czone do wąskiego kręgu ludzi, prywatnego, 
przede wszystkim zamkniętego, elitarnego, 
nieujawnianego tzw. szerokiemu odbior-
cy. Albo właśnie wychodzi poza osobiste, 
prywatne ramy, stając się trwalszym, 
cyklicznym przedsięwzięciem publicznym, 
egalitarnym, pokazywanym, wystawowym, 

z różnymi, koniecznymi działaniami, które 
pozwalają dokonać publicznego przed-
stawienia kolekcji. I te formy działalności 
podjęliśmy jako przedmiot naszych badań.
 
Na wczesnym etapie badań, weryfikowania 
miejsc i przedstawianej w nich aktywności 
braliśmy pod uwagę także skrajne wyjaśnie-
nie dla upublicznianych zbiorów. Opisana 
w literaturze psychologicznej syllogomania, 
czyli niekontrolowane, patologiczne zbierac-
two, ciężkie zaburzenia osobowości, będące 
w zasadniczej części reakcją na chorobliwy 
brak poczucia bezpieczeństwa. Obsesyjne 
zbieranie przedmiotów, często pozbawio-
nych powszechnie jakiejkolwiek wartości, 
kompensuje i pozornie tworzy choremu po-
czucie życiowego zabezpieczenia. Doniesie-
nia „z terenu” o udostępnianych kolekcjach 
czy zbiorach (czasami zbiorowiskach) szybko 
wykluczyły (!) taką ewentualność.

Zasadniczo muzea prywatne, poza kilkoma 
wyjątkami, nie są włączone w oficjalny 
obieg instytucji kultury. Pełnią dla domów 
kultury, muzeów samorządowych, szkół 
wszystkich szczebli raczej rolę twórców 
„lokalnych”, „ludowych”, reprezentantów 
„zanikających, ginących zawodów”, „pasjo-
natów z dziwną pasją”. Nie mniejszy kłopot 
mają naukowcy, specjaliści różnych dziedzin 
nauki, z których dorobku czerpią (przynaj-
mniej według deklaracji i zapisów w usta-
wach) muzealnicy i zarządzający całą sferą 
instytucjonalnej aktywności kulturalnej. 
„Nowi” muzealnicy nie poddają się łatwo 
ani kategoriom, ani obiegowym opiniom, 
ani standaryzowanym socjologicznie „dia-
gnozom stanu kultury w gminie, wojewódz-
twie”, tym bardziej rejestrom (zwłaszcza 

temu najbliższemu ich aktywności, rejestro-
wi muzeów MKiDN). Tym samym pozostaje 
zagadką, czym się właściciele muzeów pry-
watnych w ogóle zajmują. Czy ich działal-
ność bliższa jest przedsięwzięciom finanso-
wym, czy czemuś z pogranicza aktywności 
organizacji pozarządowych, albo raczej 
domów kultury? Jak nazywać, klasyfikować, 
jak oznaczyć, wreszcie jakich mechanizmów 
użyć czy też  stworzyć do uchwycenia, 
objęcia działalności prywatnych muzeów 
jakąś racjonalną definicją? Znajdowaliśmy, 
na przykład na stronach internetowych 
urzędów, instytucji kultury wiele stereoty-
powych opinii, ale nie solidne rozpoznanie. 
Szczególnie kuriozalne w sytuacji, w której 
większość naszych rozmówców opisywała 
szereg zabiegów, poświęconych przedsta-

Nie-nowe i nie-muzeum?
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Z pewnością po okresie ogromnej zapaści 
w działalności instytucji kultury w latach 90. 
XX wieku (a wcześniej kilkudziesięcioletniej 
„specyficznej” sytuacji, dominacji jednej 
formy i organizowania muzeum), zmianach 
w ustawie o muzeach z 1998 roku, nastąpiło 
ożywienie i rozwija się proces przekształceń 
muzeów w Polsce. Przekształceń totalnych, 
od statutów i statusów rozpoczynając, 
poprzez formy finansowania, organiza-
cji i zarządzania, edukacji kadry po całą 
filozofię działania. Uruchomiony wówczas 
proces trwa do dziś, nieśpiesznie, z kilkoma 
momentami regresu, różnymi próbami re-
gulacji i doprecyzowywania zapisów w usta-
wie. Demonopolizacja jest jednak faktem, 
a żywiołowo powstające muzea prywatne 
są tego wyrazistym dowodem. Podobnie 
zresztą jak powołanie przez administrację 
państwową nowych struktur: Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabyt-
ków (NIMOZ) oraz Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa (NID), których rola to między 
innymi modernizacja muzealnictwa, wpro-
wadzenie nowych standardów w instytu-
cjach zajmujących się zbiorami i, co ważne 

dla „bohaterów” raportu, opracowania 
legislacyjne.

Wyjątkowo problematycznym okazało się 
dla właścicieli prywatnych muzeów speł-
nienie kryteriów merytorycznych, a tym 
samym status muzeum rejestrowanego 
w Państwowym Rejestrze Muzeów. O re-
jestrację mogą ubiegać się jedynie muzea 
gromadzące zbiory o wyjątkowym znacze-
niu dla kultury narodowej, zatrudniające 
wykwalifikowanych pracowników nauko-
wych, posiadające odpowiednią infrastruk-
turę oraz stałe źródło finansowania. Na 
potrzeby administrowania i zarządzania 
zasobem muzealnym w Polsce wyróżnione 
zostały kategorie muzeów (według założeń 
państwowego rejestru prowadzonego przez 
MKiND):
 
I. Muzea utworzone przez osoby prawne 
II. Muzea utworzone przez osoby fizyczne 
III. Muzea kościelne

„Nasi” muzealnicy trafiają do kategorii 
I – 4 muzea (w tym 2 firmy i 2 fundacje), 

PRM, czyli Państwowy Rejestr Muzeów

wieniu swoich działalności i idei muzeal-
niczych. Podania, pytania, prezentacje, 
zaproszenia, artykuły, nawet wystąpienia 
podczas konferencji i spotkań branżowych, 
regionalnych, naukowych kierowane są 
do różnych kręgów administracji, muzeów 
regionalnych i państwowych, naukowców, 
szkół (jeden z kolekcjonerów wysłał kilkaset 
zaproszeń, a odpowiedzi uzyskał raptem 
kilka). Analiza odbywających się w ostatnich 
latach spotkań i kongresów poświęconych 
muzealnej tematyce częściej wskazuje, że 
prywatnych muzealników postrzega się jako 
nowych „obcych”. Przypominają w opisach 

„śmiałków”, którzy przekroczyli dotychczas 
stabilne, nienaruszalne granice. W naszym 
przypadku – obszaru prawa własności 
i dysponowania rzeczami/przedmiotami 
wartościowanymi historycznie i artystycz-
nie, zarezerwowanych długo przez państwo 
i naród. Wszystkie rysujące się problemy, 
związane z tą niewątpliwie nową przestrze-
nią kulturową, zdecydowanie przypomina-
ją, że cokolwiek powstaje, tworzone jest 
poprzez wykluczanie, wyłączenie i selekcję. 
Z zasady działania podstawą zbierania, ko-
lekcjonowania, wreszcie wystawiennictwa 
jest właśnie selekcjonowanie.
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a matematyczna większość do kategorii II – 
18 prywatnych kolekcji. Prawdziwa trud-
ność to spełnienie kryteriów rejestrowych. 
Jak każde zasady z jednej strony chronią 
i wyznaczają standard organizacyjny, który 
jest jednocześnie formą zabezpieczenia 
i działalności, i przedmiotów jej podlegają-
cych. Dobra infrastruktura, finansowanie 
i specjaliści wyjściowo gwarantują „właści-
wą” opiekę na zbiorami i „odpowiednią” 
działalność naukowo-edukacyjną. Dla wielu 
z prywatnych muzealników są to reguły 
zrozumiałe, czasem do pełnego przyjęcia. 
Zarazem szczegóły decydują o negatywnym 
odnoszeniu się właścicieli do zasad rejestro-
wania. Głównym powodem są finanse. Do 
ekskluzywnego klubu muzeów rejestrowa-
nych należą 4 spośród przedsięwzięć, które 
badaliśmy. Ich przedstawiciele są solidarni 
w opiniach krytycznych z pozostałymi 
właścicielami. Rejestr jest trudny, „niewie-
le daje”, „pochłania dużo cennego czasu”, 
a spełnianie podstawowego warunku – 
źródła finansowania, stawia pod znakiem 
zapytania działalność publicznych instytucji. 

Jakbym miał chociaż część budżetu muzeum 
[regionalnego, prowadzonego przez samo-
rząd – przyp.red.] to by to inaczej wszystko 
wyglądało. (właściciel, m12)

Skrót dokumentacji „założycielskiej” mu-
zeum z opracowania Pawła Zaniewskiego, 
właściciela zarejestrowanego prywatnego 
Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Ko-
byłce:

1. Regulamin muzeum 
2. Wykaz eksponatów – ogólny
3. Zgłoszenie budynku (pomieszczeń)

Po uzgodnieniu regulaminu należy opraco-
wać i wdrożyć pozostałe przepisy i zasady 
wewnętrzne przewidziane prawem.

Przepisy wykonawcze, rozporządzenia Mini-
stra Kultury:

1) Ewidencjonowanie muzealiów
2) Zabezpieczanie muzealiów
3) Ochrona muzealiów
4) Przenoszenie muzealiów

Tak więc opracowujemy:
1. Księgę inwentarzową muzeum
2. Księgę depozytów
3. Karty muzealiów
4. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
5. Instrukcję przeciwpożarową
6. Plan ochrony muzeum
7. Zasady ewakuowania zbiorów w wypad-
ku wystąpienia zagrożenia pożarowego, 
klęski żywiołowej lub innego niebezpieczeń-
stwa
8. Zasady zachowania bezpieczeństwa 
zbiorów
9. Zasady zachowania bezpieczeństwa zbio-
rów w transporcie oraz w trakcie wystaw 
zewnętrznych
10. Zasady zachowania bezpieczeństwa 
pożarowego
11. Książkę kontroli wewnętrznej

Spełnienie kryteriów rejestracyjnych wiąże 
się z niemałymi kosztami, prowadzenie reje-
strowanej „działalności” to jeszcze większe 
koszty,  a i tak nie gwarantuje to równego 
dostępu do środków publicznych. Na przy-
kład program Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (MKiDN) pt. „Kolekcje 
muzealne” przeznaczony jest wyłącznie dla 
muzeów państwowych i samorządowych. 
Aplikowanie do większości z pozostałych 
programów MKiDN „na kulturę” wymaga 
statusu organizacji pozarządowej (jeśli 
nie samorządowej lub państwowej). Już 
podczas sondażu przed badaniami spoty-
kaliśmy się z krytycznymi głosami właści-
cieli zbiorów, wskazujących na narzucane 
przez administrację ograniczenia w formie 
prowadzonej działalności. Status osoby 
fizycznej (działalność gospodarcza) wyklu-
cza możliwość otrzymania statusu instytucji 
kultury, interpretowanej jako działanie nie 
dla zysku. Stworzenie organizacji pozarządo-
wej to generowanie dodatkowych kosztów 

‘‘
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i ingerencja w system zarządzania, który 
w małych, prywatnych muzeach najczęściej 
jest jedno- lub dwuosobowy. Właściciele 
stoją z jednej strony wobec konieczności 
zapewnienia podstaw działalności muzeum, 
z drugiej – podlegają ograniczeniom w do-
stępie do źródeł i możliwości finansowania. 
Największą obawę budzi jednak zabezpie-
czenie istoty całej aktywności, czyli właśnie 
zbiorów. 

Dlaczego zgłosił muzeum? Chodziło o prze-
pisy. Powód, żeby zakładać muzeum i tak 
był – są pojazdy, miejsce, i tak jest zwiedza-
nie. Ale chodziło o prawo – o ubezpieczenia, 
łatwiej jest to wszystko zrobić, łatwiej jest 
zarejestrować. (właściciel, kp1)

Nieufność i wątpliwości są po dwóch 
stronach, prywatnej i państwowej. Pra-
wo dotyczące odpowiedzialności za stan, 
zabezpieczanie, konserwację i zachowanie 
zbiorów jest źródłem konfliktów, dotychczas 
nierozwiązanych dla obu stron. I na margi-
nesie, badania potwierdziły wcześniejsze 
intuicje, że właściciele prywatnych muzeów 
oraz państwowa samorządowa administra-
cja pozostają raczej stronami niekoniecznie 
ze sobą współpracującymi. Trwa dość nie-
wygodna sytuacja – sprzeczności w prakty-
ce i legislacji, z jednej strony konieczność 
przestrzegania obowiązującego prawa, 
z drugiej szukanie sposobów na realizowa-
nie kolekcjonerskiej pasji (misji).

Brakuje dobrych rozwiązań, a istniejące 
przepisy krępują działalność prywatnych 
właścicieli, ograniczają rozwój rynku muze-
alniczego ze szkodą dla muzeów państwo-
wych i prywatnych. Problem rozróżnienia, 
co jest prywatne, a co publiczne w działal-
ności prywatnych muzeów przybiera i real-
ną odsłonę, niekonsekwencje w prawnych 
regulacjach. Sytuacja wygląda na trudną, 
przypominając czasy PRL-owskiej hipokryzji 
i niemożności, kiedy oficjalnie prywatnych 

kolekcjonerów, a tym bardziej prywatnych 
muzeów być nie mogło. Współcześnie 
muzea prywatne powstają oficjalnie, za-
czynając od definiowania obszaru swojego 
działania, bez zasadniczych ograniczeń 
w zakresie działalności prywatnej, ale nadal 
z dużymi barierami w prowadzeniu dzia-
łalności publicznej. Znamienny przykład 
dyskutowanego właśnie prawa do używa-
nia określenia „muzeum” w jakieś części 
obrazuje zmagania z funkcjonowaniem tej 

Kłopoty z prawem

‘‘
Muzeum nie trzeba rejestrować. W Polsce jest problem taki, że ustawa nie prze-
widuje muzeów prywatnych, wszystkie dokumenty prawne, które istnieją, dotyczą 
muzeów państwowych. Więc muzeum prywatne ma się do tego nijak. Kwestia jest 
taka, że ustawa wymaga spełnienia, powiedzmy sobie, tylu rzeczy jakiegoś tam 
komitetu naukowego itd., że żadne prywatne muzeum temu nie sprosta. Z punktu 
widzenia prawa, nawet z tego, co wiem, rząd chciał zastrzec, że słowo muzeum ma 
być tylko dla muzeów państwowych. Na razie tego nie zrobili, natomiast na razie 
muzeum może założyć sobie każdy, jeśli ma pomysł, nie trzeba na to żadnej zgody. 
(właściciel, m21)
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specyficznej działalności kulturowej. Sta-
nowiska są oczywiście dwa, przeciwstawne 
sobie i rozciągająca się pomiędzy nimi prze-
strzeń definiowania powinności muzeum 
i tego, co być nim nie może. Skłonności do 
regulacji idą najczęściej w parze z elitaryzo-
waniem działalności muzealnej. Część osób 
związanych z muzealnictwem, w przewa-
żającej części „państwowym”, postuluje 
zastrzeżenie nazwy „muzeum” dla instytucji 
spełniających określone standardy prawne 

i organizacyjne. Spotyka się to z co naj-
mniej nieprzychylnymi reakcjami większości 
właścicieli muzeów prywatnych. Najciekaw-
sze, że jeśli powstają i takie inicjatywy i są 
uważnie śledzone. Niewątpliwie oznaczają 
wzrost znaczenia działalności muzealnej – 
po latach monopolu, zastoju i bezruchu to 
jeden z zasadniczych przejawów ożywienia 
muzeów. A może zasadniczej zmiany?

Praktycy z „branży” muzealnej: 

[państwowe muzea – przyp. red.] Stara machina 
biurokratyczna. (właściciel, kp3)

Znam kilka muzeów, które współpracują z prywatny-
mi muzeami i to jest dobre. (urzędnik, m)

Duży problem to obrót nielegalny zabytkami archeologicznymi, trzeba coś  
w prawie zmienić, bo ludzie i tak będą kopać i zbierać te garnki.  
(właściciel, kp5)

Prywatne muzea? W świetle ustawy o muzeach – są muzeum i nim nie są, 
bo z założenia muzeum nie może być instytucją dochodową.  
(właściciel, kp3)
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Prywatne muzea długo nie będą konkurencją  
dla państwowych. (historyk, kp7)

Jest problem z militariami – zabezpieczenia, prawa do pokazywania –
a było mnóstwo nadużyć i omijania prawa w prywatnych kolekcjach,  
a musimy to wziąć pod uwagę. (urzędnik, m)

Problemów trudnych do rozwiązania właści-
ciele wskazują wiele, z pewnością w dużej 
części to przesądy, uprzedzenia, „polskie” 
narzekania, magiczne zabiegi i „zaklęcia”. 
Część to jednak i konkretne doświadczenia. 
Problemy występują praktycznie w każdym 
aspekcie działania. Niepewność wpisana 
jest w prowadzenie każdej niezależnej 
działalności, samofinansowanej i poddanej 
publicznej (rynkowej) weryfikacji.
„Makabrą muzeum jest taka rzecz – duże 
naśladownictwo!”, czyli przejmowanie 
pomysłów, kopiowanie rozwiązań, wprost: 
nieczysta konkurencja. Pirackie praktyki, 
rozpowszechnianie wzorów, idei i różnych 
wytworów rąk i intelektu pozostaje pro-
blemem w dziedzinach. Naszych badanych 
szczególnie niepokoi strata z trudem wy-
pracowanego rynku i wizerunku, zwłaszcza 
kiedy „piratem” jest duża państwowa insty-
tucja. Odnotowaliśmy kilka przypadków, na 
przykład skopiowania pomysłów na warsz-
taty, dla prywatnego muzealnika – poważne 

źródło dochodów, dla muzeum „budżeto-
wego” – działanie w rynku kulturowych 
usług. Konkurowanie (często przybierające 
postać konfrontacyjną) ma swoje negatyw-
ne odsłony, a dla właścicieli prywatnych 
muzeów – realne zagrożenie podstawy 
działania. Mechanizmy ekonomiczne są 
nieubłagane, zwłaszcza wobec tych, których 
nie chronią nadzwyczajne instrumenty ryn-
kowe. Protekcjonizm państwowy na rynku 
muzealnym bez wątpienia ma swoje znacze-
nie i wpływ na jego kształt. Właściciele 
prywatnych muzeów podkreślają ten stan 
rzeczy w praktycznie każdym przypadku. 
Jest i druga strona ze swoimi argumentami, 
że działalność z publicznego powołania i dla 
dobra publicznego przynosi realne korzyści 
wszystkim, także prywatnym muzealni-
kom. Głównie w roli strażnika standardów 
muzealniczych, organizowania i kadr oraz 
legislacji. Dyskusja podejmowana  z tych 
dwóch punktów widzenia przybiera na sile 
od kilku lat.

O problemach i muzealniczym piractwie
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Prędzej czy później pieniądze musiały się 
pojawić. Generalnie wszystko, co związane 
z prowadzeniem muzeum kosztuje niemało 
i pochłania wszystkie pieniądze organizato-
rów.

Nie mówię, że mam wybitne rzeczy. Ja mam 
takie rzeczy, na które mnie było stać. Bo 
szablę jakąś ciekawą można kupić za 500 zł, 
trochę lepszą za 2000, a na swoją kolekcję 
za dobrą szablę trzeba dać 7-8 tysięcy, dla-
tego nie zawsze mnie stać...  
(właściciel, m12)

Każdy z właścicieli inwestuje (często po-
wtarzane określenie) wszystkie „możliwe” 
pieniądze. Ich pozyskiwanie, zdobywanie, 
wydawanie jest problemem głównym, 
podkreślanym przez każdego z pytanych 
i bardzo podobną relacją o stronie finanso-
wej muzeum:
■ są niezbędne, ale tylko jako środek do 

celu („gdybym chciał robić kokosy, to bym 
robił gdzie indziej”), i to jest problem, bo 
trzeba je pozyskać;

■ są wydawane w całości, głównie na rozwi-
janie kolekcji, utrzymanie infrastruktury, 
konserwację (!), promocję;

■ pochodzą w zdecydowanej większości 
z prywatnych zasobów, „z własnej kiesze-
ni”. 

Ale my za swoje pokazy nie bierzemy nic 
i jeszcze, jeszcze można powiedzieć, że 
dokładamy do tego, że my lejemy paliwo do 
tych ciągników własne. (właściciel, kp1)

Pieniądze, finansowe zasoby (najczęściej 
obrotowe) są pozyskiwane przez wszyst-
kich organizatorów muzeum. Proporcje we 
wskazywanych źródłach odzwierciedlają 

wymienione bariery i ograniczenia w pro-
wadzonej działalności:

■ dotacje stanowią ułamek kwot i dotyczą 
wyłącznie muzeów rejestrowanych (jedno 
zdobyło kilka grantów) i trzech przypad-
ków ścisłego powiązania z organizacją po-
zarządową. Czyli nadal problem regulacji 
prawnych, statusu prywatnych muzeów, 
w którym właściciele odcięci są od możli-
wości ubiegania się o dotacje:

Najwyższa dotacja jaką dostali to około 20 
tysięcy na promocję na targach. Były dota-
cje 5 tysięcy, 8 tysięcy. To są kwoty śmieszne 
w porównaniu do potrzeb. To było na altanę 
– zakup materiałów. To kropla w morzu, ale 
cieszą się z każdej sumy; 

■ wpływy z biletów to również wartości 
ułamkowe w skali przychodów, a wstępy 
za opłatą pojawiły tylko w 4 miejscach 
(w dwóch ulgowe), w tym w 1 opłata jest 
dobrowolna – „co łaska”, ceny: 5-10 zł, 
3-10 zł, 10-15zł;

■ „kupić, sprzedać, zapytać za ile, zawsze 
warto” to dość problematyczny temat 
dla kolekcjonerów, bo w zdecydowanej 
większości nie zajmują się obrotem przed-
miotami, które zbierają i z których tworzą 
kolekcje. Muzealnicy prywatni raczej 
kupują i pozyskują przedmioty, najczęściej 
za pieniądze. Dla kilku z pytanych obrót 
przedmiotami jest marginalną częścią 
dochodów i tak przeznaczanych na rozbu-
dowywanie muzeum. 

Właściciele ściągali przedmioty nie tylko 
z najbliższej okolicy, ale też z dalszych za-
kątków. Niektórzy chcieli za to flaszkę, inni 

To muzeum nie jest  
stworzone dla pieniędzy

‘‘
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większe pieniądze. Finansują to z własnej 
pracy i nagród w konkursach.  
(notatki z badań, m16)

Na początku zbierałem seryjne, że dosze-
dłem do takiego poziomu, że miałem ich 
pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, 
a później na przykład dwadzieścia motorów 
sprzedawałem, czyli na przykład mogłem 
zamienić równowartości za jeden motor, 
który teraz mam de facto. Także to pokazuje 
jakby skalę. (syn właściciela,  kp5)

O pieniądzach pozyskiwanych rozmawiano 
niechętnie;

■	darowizny i pomoc bezgotówkowa:

Czy zdarza się, że ktoś przynosi? Tak, zda-
rzyło się. Zdarzało się, że bardzo dużo ludzi 
przywoziło i chciało sprzedać te rzeczy. Było 
ich bardzo dużo, byli przekonani, że zarobią 
na tym jakieś straszne pieniądze, to jest jed-
na rzecz. Natomiast dwa razy zdarzyło się, 
że ktoś ofiarował jakieś drobne przedmioty. 
(właściciel, m21)

Wsparcie „niepoliczalne”, czy właściwiej 
pieniądze bez pieniędzy, są istotnym 
środkiem prowadzenia działalności. Pomoc 
nasi muzealnicy otrzymują od prywatnych 
sponsorów, rodziny, sąsiadów, znajomych, 
różnych osób wspierających, np. nauczycie-
la pomagającego przygotować ulotki i teksty 
na stronę internetową po urząd miasta, 
który zasponsorował jednemu z prywat-
nych właścicieli wybrukowanie placu przed 
budynkiem muzealnym. A jeszcze kuzyn 
przekazał kilka przedmiotów, jakaś pani 
pamiątki po mężu, a studenci etnografii 
katalogowali i pomagali układać zbiory. 
Tego typu niepoliczalne wsparcie otrzymują 
w różnych formach wszyscy z badanych 
właścicieli kolekcji. 

Dużo ludzi dawało nawet, oddawało, żeby 
tylko było, żeby jakaś karteczka była, nazwi-
sko i żeby eksponaty oddawali.

Ludzie czasem przekazują różne pamiątki. 
Około 5% eksponatów dostaliśmy, resztę 
pozyskaliśmy sami; (właściciel, kp3)

■	sponsor: 

Napisałem tę książkę „Legendy, gawędy 
i gadki kujawskie”, wyszła zaledwie miesiąc 
temu. We Wrocławiu znalazłem też spon-
sorów i musiałem się nachodzić, nabiegać, 
żeby ktoś tam pomógł. (właściciel, kp7)

- Czy muzeum ktokolwiek dofinansowuje? 
- Nie. Nie ma takiej osoby. Znaczy, nie 
ubiegamy się o takie rzeczy, bo prywatnej 
osobie nikt nie chce dać.
- A czy właśnie nie zdarzają się jakieś daro-
wizny czasem, jacyś sponsorzy? 
- Nie widziałem jeszcze na razie żadnych;
(właściciel, kp1)

■	„poważniejsze” pieniądze pojawiają się 
zdecydowanie w związku z rozmaitymi 
działalnościami prowadzonymi przez or-
ganizatorów muzeów: rozmaite usługi, od 
technicznych, naprawczych, wynajmowa-
nie eksponatów, przestrzeni po organizo-
wanie warsztatów.  Osobno wymieniane 
są usługi specjalne, czyli oryginalne 
produkty danego muzeum, wskazane w 5 
miejscach. Przykłady: warsztaty papierni-
cze, wykłady specjalistyczne/tematyczne, 
pokazy bursztyniarskie, wynajęcie au-
tobusu na wesela, wydarzenia, wysta-
wy uświetniające imprezy (najczęściej 
lokalne, gminne), usługi agroturystyczne, 
występy muzyczne, wokalne;

■	własne dochody, przeznaczane w każdej 
„możliwej” do przeznaczenia kwocie, czy 
to z pracy etatowej, działalności gospo-
darczej (3 osoby), czy dorywczych zajęć 
(5 osób).

Problem środków finansowych równo-
ważony jest całkowitym zaangażowaniem 
w prowadzoną działalność, w którym 
większość czynności związanych z organizo-
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waniem i prowadzeniem muzeum wykonują 
właściciele i ich rodziny. I ostatnia ilustra-
cja problematycznej sprawy pieniędzy: 
tylko jedno muzeum na wszystkie badane 
utrzymuje się jako niezależne, samowystar-
czalne przedsięwzięcie. Ale i dążenie do 

stworzenia takiego przedsięwzięcia nie jest 
celem  wszystkich z rozmówców. Nawet nie 
połowa, bo 8 osób, bez wahania wskazy-
wała chęć rozwijania działalności muzeum 
w strukturę samodzielną finansowo.

[Muzeum Erotyzmu] próbowaliśmy wystartować w jakichś dwóch programach, ale 
większość programów muzealnych w Polsce czy kulturalnych dotyczy patriotyzmu, 
religii, wychowania w duchu, powiedzmy sobie, jakichś wartości religijnych itd. My 
się do tego zupełnie nie łapiemy, nie spełnialiśmy nawet podstawowych kryteriów. 
Więc na początku byliśmy już tego wykluczeni. Przynajmniej z tych polskich progra-
mów, z tych, które mają sejmiki (…). Natomiast dotacje unijne też nie. Sam proces 
kosztuje sporo i strasznie długo trwa(…). Jeżeli byłoby to muzeum jakiegoś kolejnego 
papieża, to byłoby prościej, natomiast jeżeli to jest muzeum, które nie wpisuje się 
w żaden ten [program – przyp. red.], to strata czasu.

Sposób finansowania Stałe Okazjonalne

Sprzedaż biletów 3 1
Wprowadzenie biletów ulgowych (opcjonalnie) 2

Opłaty za dodatkowe wydarzenia organizowane w muzeum, 
np. wernisaże, wesela

3 4

Środki własne właścicieli 20
Dotacje samorządowe, państwowe, unijne 4 4

Darowizny osób prywatnych i firm 9 9
Sprzedaż gadżetów (w tym książek) lub usług (np. transport, 

ekspertyza)
5 10

Ile kosztuje prowadzenie muzeum prywat-
nego? Ile kosztuje tworzenie kolekcji?
Bez popadania w przesadę, w przypadku 
18 badanych muzeów odpowiedź brzmi: 
wszystko.
Kosztuje wszystko, a działalność kolekcjo-
nerska i muzealnicza pochłania wszystkie 
zasoby i dochody. Kosztów nie oszacujemy 
z buchalteryjną dokładnością, podobnie 

dochodów. Dlaczego? Zasada, która się uwi-
daczniała, brzmi: pieniądze są narzędziem 
do osiągnięcia celu i muzealnicy „liczą 
się z nimi” w takim właśnie aspekcie. Czy 
jest to muzeum małe, gdzie kosztem jest 
suma za zużytą energię elektryczną, środki 
czystości, ewentualnie opłata za abonament 
internetowy (orientacyjnie w miesiącu 200 
zł), czy to przedsięwzięcie z kilkoma zatrud-

Koszty, wydatki, budżet
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nionymi osobami i spłacanymi kredytami za 
remont pomieszczeń (20 tysięcy zł). Wszel-
kie dochody, nadwyżki, okazyjnie zarobione 
pieniądze inwestowane są w muzeum. 
Budżety muzeów prywatnych  w skali mie-
sięcznej wynoszą od 200/300 zł do ponad 
20 tysięcy zł. 
Średnia w 22 badanych muzeach, wyłącznie 
szacunkowa, bo odpowiedzi pozostawały na 
dużym poziomie ogólności, to 4-5 tysięcy 
zł. Z zaznaczeniem jednak, że to zmienna 
suma i informuje jedynie o stanie odczuć 
właścicieli na dzień sporządzenia badań 
i zestawienia.

Kolekcje? O aktualnych cenach decyduje 
rynek, doświadczenie kolekcjonera i sieć 
kontaktów (więcej zniżek, „lepsze”, warto-
ściowsze przedmioty). Średnia wydatków na 
kolekcję w skali rocznej jest nie do osza-
cowania. Najmniejsza wymieniona kwota 
to kilka tysięcy zł, największa dotycząca 
wyłącznie jednego przedmiotu – okazja za 
50 tysięcy. Praktycznie cena przedmiotu dla 
kolekcjonera nie gra roli i blisko działalności 
muzeów prywatnych w tym aspekcie do 
charakteru działań publicznych instytucji 
kultury czy organizacji pozarządowych reali-
zujących swoją misję nie dla zysku.

Nie ma określonych stawek, umowne wartości (…). Chciałam kupić 
uchwyt z trąbką do roweru i 50 zł ta przyjemność miała kosztować.
(właściciel, m16)

Jak się jedzie do nich, to są spore koszty – laweta 
4,55 za km + swój samochód. (właściciel, kp1)

To jest pasja bardzo kosztowna. Żeby pojechać tam na targ do Warszawy, 
popatrzeć na szable i zobaczyć jakie oni ceny oferują za to (...). Wtedy moż-
na zapłacić niższą cenę, jeśli człowieka stać, oczywiście. (właściciel, m12)

Kompletny zegar francuski ROYAL kosztował całe pobory (4000 zł).  
(właściciel, m12)
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Mnie to kosztowało, te zbiory, pewnie ok. 50 tysięcy. Jedna bryczka  
kosztowała 4 tysiące, druga połowę mniej. (właściciel, m17)

2 tysiące zł za organizację takiej imprezy, gdzie już sama scena koszto-
wała 2 tysiące, a gdzie monitor, inne rzeczy, gdzie ekran, gdzie sędzia 
międzynarodowy, musiał być międzynarodowy sędzia, profesjonalne 
przeszkody. Wiadomo, że to też trzeba było wypożyczyć, też trzeba 
było zapłacić. (właściciel, kp2)

Największy koszt – remont i dostosowanie obiektu, rewitalizacja, po-
mieszczenia socjalne, administracyjne, na górze jest zrobiona pracownia 
konserwatorska, teraz będzie służyć warsztatom muzealnym dla mniej-
szych grup. To wszystko są ogromne koszty. (…) Poza tym koszty utrzy-
mania pracowników – „zusy” itp. To jest malutka firma, masa rzeczy 
zżera pieniądze. (właściciel, kp3)

Problem formalnego statusu i rozwiązywa-
nia tego ograniczenia przez organizatorów 
to jedno. Zarządzanie i organizowanie pracy 
w muzeum, prowadzenie całego przedsię-
wzięcia, to powiązany, ale osobny aspekt 
działalności. Bez względu na określony spo-
sób zarejestrowania, odnotowania, określe-
nia w księgach różnych administracji – mu-
zeum „jakoś prowadzić trzeba”. Zapewnić 
w pełnym wymiarze potrzeby finansowe, 
infrastrukturalne, logistyczne, promocyjne, 

no i merytoryczne. Drobne i większe napra-
wy, transport przedmiotów, przygotowanie 
wystawy, komunikacja z ludźmi, działal-
ność kolekcjonerska. Wymagają pełnego 
zaangażowania, a i tak jedna osoba nie ma 
fizycznej możliwości przeprowadzić wszyst-
kich niezbędnych czynności. Jak radzą sobie 
właściciele muzeów? Oczywiście nie prowa-
dzą muzeum w odosobnieniu i całkowicie 
pojedynczo.

Jednoosobowa firma pozarządowa
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Pierwszy krąg struktury zarządzania prywat-
nym muzeum to, jak wspominaliśmy, żona, 
współzarządzająca i współprowadząca (pra-
wie wszystkie badane miejsca). Pomagają 
w rozmaitych zakresach członkowie rodziny, 
rodzice, dzieci, bliżsi i dalsi krewni (ponad 
połowa miejsc). 

Drugi krąg struktury to co najmniej jedna 
osoba pomagająca w działalności, pojawia 
się we wszystkich 22 przebadanych bezpo-
średnio miejscach. Forma jest elastyczna 
i odpowiadająca możliwościom i potrzebom 
danego muzeum:
■ zatrudnieni na umowę o pracę w 2012 

roku pracowali w 3 prywatnych muzeach 
(średnio 2 osoby w danym muzeum);

■ współpraca – pomoc w drobnych i po-
ważniejszych pracach dotyczyła 17 miejsc 
i zarówno wynajmowanego specjalisty, 
jak i pomocy sąsiedzkiej czy koleżeńskiej 
(czasami wynagradzanych drobnymi 
sumami, określoną korzyścią, zadośćuczy-
nieniem);

[sąsiad – przyp. red] Kilka rzeczy podarował 
i pomagał w naprawie. (właściciel, m17)

Stronę internetową zrobili goście, którzy 
jeżdżą trabantami, miłośnicy motoryzacji – 
znajomi z branży. Zrobili stronę za nieduże 
pieniądze; (właściciel, kp1)

■ wolontariusze – w 10 muzeach, od 
jednej/dwóch osób pomagających 
w prowadzeniu muzeum (nauczyciel, 
ksiądz, sąsiedzi, specjalista, animator 
kultury, członkowie stowarzyszenia) po 

grupę kilkunastu osób (sąsiedzi, znajomi, 
studenci etnografii), odnotowanych w 5 
przypadkach;

Przychodzą inni i pomagają organizować 
jakieś imprezy czy cokolwiek, to raczej tak. 
Nawet członkowie skansenu to nie są ani 
wpisani tutaj w żadną listę, ani w żaden 
rejestr, tylko po prostu przychodzą raz jedni, 
raz drudzy i się bawimy w to (…). Można po-
wiedzieć – kilkanaście. Nie chcę ich zliczać, 
ale na pewno między dziesięć a dwadzie-
ścia. (właściciel, m17)

W niewielkim stopniu pomagałam w po-
większeniu kolekcji. Sama przekazałam do 
zbiorów  kilka obiektów i ułatwiłam (…) 
kontakt z twórcami ludowymi oraz posiada-
czami interesujących obiektów. Pomagałam 
także, wyjaśniając zasady tworzenia mu-
zeum, zasady prowadzenia ksiąg inwenta-
rzowych. (muzealnik, m13)

Jest jeszcze trzeci krąg zorganizowania 
muzeum prywatnego, obejmujący osoby 
i instytucje wspierające. Należą do nich kon-
sultanci, specjaliści i najczęściej znajomi po-
szczególnych właścicieli kolekcji. Tego typu 
pomoc występuje w każdym z badanych 
miejsc. Przedstawiciele instytucji „przychyl-
nych” działalności pojawiają się zarówno 
w najbliższym otoczeniu, jak i w odległych 
placówkach. I, co wynika ze stosunkowo 
małego zainteresowania w najbliższym 
otoczeniu, „zamorskich” instytucji współ-
pracujących z prywatnym muzeum jest zde-
cydowanie więcej niż lokalnych ośrodków, 
urzędów czy regionalnych muzeów.

‘‘
‘‘
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Dla większości badanych organizatorów, 
właścicieli muzeów największym zmar-
twieniem jednak nie jest problem statutu 
czy bieżące kłopoty z przedmiotami, ich 
utrzymaniem, konserwacją, podtrzymy-
wanie działalności muzeum. Największym 
wyzwaniem jest sukcesja i przedłużenie 
życia kolekcji. Pomysły na zapobiegnięcie, 
uniknięcie tego problemu? Najczęściej 
wskazywano:
■ po pierwsze – rodzina: przekazanie po-

tomnym bliskim, dzieciom, dalszej rodzi-
nie, by zapewnić ciągłość, podtrzymanie 
spójności zbiorów, całego przedsięwzię-
cia, wyrażane z nadzieją na kontynuację 
i rozwijanie, bo „co pozostanie w rodzinie, 
to pewne”;

■ po drugie – patronat: wymieniane prawie 
równie często to przekazanie do „pań-
stwowego” muzeum jako potencjalnego 
gwaranta zachowania zbiorów, ewentu-
alnie „ciche” liczenie na to, że urząd się 
zainteresuje i w ośrodku kultury stworzy 
miejsce dla eksponowania kolekcji;

■	po trzecie – wsparcie społeczne, deklara-
tywnie brany pod uwagę sektor orga-
nizacji pozarządowych, ze znajomością 
licznych przykładów muzeów regional-
nych powołanych dzięki działalności 
prywatnego kolekcjonera, podejmującego 
współpracę z grupą podobnych miło-

śników, pasjonatów, animatorów, two-
rzących stowarzyszenia, koła, oddziały, 
izby. Przekazanie kolekcji w zarząd takim 
grupom jest trzecią drogą.

 
Przyszłość kolekcji pozostaje prywatną 
sprawą jej właściciela, natomiast fakt jej 
zaistnienia w sferze publicznej powoduje, że 
powstaje rodzaj zabezpieczenia, czy raczej 
zabezpieczania publicznego. W jednym 
z badanych przypadków zbiorami po śmierci 
kolekcjonera zajęło się stowarzyszenie, 
z którym wcześniej współpracował. Trzecia 
droga? Jeśli tak, to dopiero zaczynająca się 
rozwijać w przypadku badanych przedsię-
wzięć. Blisko połowa pytanych zna przy-
padki zakładania społecznych muzeów, 
przekazywania kolekcji instytucjom kultury, 
stowarzyszeniom, fundacjom, które z wraz 
z innymi zobowiązaniami stanowią formę 
zabezpieczania zbiorów w przyszłości. 

Inni podejrzewam, że by to porozdawali, 
zamknęli, rodzina, rodzina by przyjechała, 
każdy by wziął jakąś pamiątkę, by położył 
na szafie i to by było, i po prostu ślad o tym 
człowieku by zaginął. (właściciel, kp5)

W rzeczywistości losy kolekcji i prywatnych 
muzeów potwierdzają  obawy prywatnych 
muzealników. Przyglądaliśmy się „magnac-

Co po mnie? Czyli o lęku

Państwowe muzeum, oni chcieli nas postrzegać jako konkurencję. Tymczasem nie 
jest to prawda, proszę Pani, bardzo często prywatne muzea, a przynajmniej zbiory 
w prywatnych muzeów, kończą w państwowych. Bo powiedzmy, że to jest moja 
inicjatywa, moi synowie, jak Pani widziała, już połknęli bakcyla tej idei i będą o to 
dbać, ale czy w trzecim pokoleniu moi wnukowie, czy w czwartym moi prawnukowie 
uszanują to? Powiedzą: „patrz, dziadek czy pradziadek naciągnął tyle tych złomów, 
mamy tyle tutaj pomieszczeń, by na coś by się przydało, wyrzućmy to wszystko na 
złom albo sprzedajmy komuś za jakiś bezcen. (właściciel, kp5)

‘‘
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kiemu” muzeum, którego właściciel zmarł. 
Syn właściciela nie był zainteresowany kon-
tynuowaniem pasji swojego ojca, lokalny 
samorząd nie podjął współpracy i starań 
kolekcjonera o przejęcie muzeum, pozosta-
jąc bez reakcji i po jego śmierci. Instytucje 
kultury, do których zwracał się właściciel, 
także nie wyraziły zainteresowania losem 
zbiorów. Takich przypadków, jak się okaza-
ło, jest więcej. W najlepszym razie zbiory 
lądują w piwnicach muzeum lub domu 
kultury. Na szczęście i odmienny los kolekcji 
zdarza się równie często. Wśród badanych 
miejsc dwa są prowadzone przez następne 
pokolenie w rodzinie, jedno przez przyjaciół 
kolekcjonera. Większość to muzea stworzo-
ne przez żyjących właścicieli/organizatorów, 
czyli pierwsze pokolenie ludzi dokonujących 
realnej zmiany w kulturze.
 
Muzea administrowane przez samorządy, 
znajdujące się w pobliżu „osieroconych” 
zbiorów, nie były zainteresowane ich prze-
jęciem. Według wypowiedzi właścicieli brak 
jest poważniejszej współpracy pomiędzy 
prywatnymi i publicznymi muzeami (poza 
5 przypadkami ścisłego współdziałania 
na 22 badane). Kolejny punkt niestyczny 
prywatnego i publicznego, gdzie oczeki-
wania i możliwości współdziałań rozmijają 
się ciągle zasadniczo. Podstawowa misja 
– kolekcjonowanie, czyli zabezpieczenie 
„kulturowego dziedzictwa”, na którą powo-

łują się zainteresowani, podlega ostatecznie 
doraźnej sytuacji. Zarówno właściciele 
muzeów prywatnych, jak i dyrektorzy pu-
blicznych instytucji zatrzymują się w obliczu 
krępujących przepisów, ograniczonych środ-
ków i konkurowania pojmowanego dość 
konfrontacyjnie. Z jednej strony instytucje 
organizowane odmiennymi przepisami 
konkurują ze sobą, zarówno o przedmioty, 
środki na ich pozyskiwanie i utrzymanie, 
jak i publiczność. Z drugiej – i gromadze-
nie, i obrót tymi przedmiotami podlegają 
ograniczeniom prawnym (zabytki arche-
ologiczne jako dobro publiczne, zabytki 
wpisane do rejestru zabytków ze względu 
na wartość dla kultury, militaria z powo-
du potencjalnego zagrożenia dla zdrowia 
i życia). Paradoks często umykający uwadze 
w różnych dyskusjach – w przeważającej 
części obecne muzea organizowane przez 
państwo i samorządy powstawały przez 
znacjonalizowanie przedwojennych prywat-
nych kolekcji. Powoływanie, organizowanie 
muzeów w czasach PRL-owskich to przede 
wszystkim działalność poszczególnych ludzi, 
indywidualistów i liderów ówczesnych 
środowisk kulturowych i naukowych (cho-
ciażby Stanisław Lorenz i Zamek Królewski 
w Warszawie czy Maria Znamierowska-Prüf-
ferowa i Muzeum Etnograficzne w Toruniu). 
A współcześnie tworzone muzea prywatne, 
swobodne „życie”, „dorosłe”, zaczęły dopie-
ro po 1989 roku.
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5. Najbliższe otoczenie

Żona kolekcjonera

Obraz prywatnego muzeum byłby na pew-
no dużo uboższy, gdybyśmy nie wspomnieli 
o żonie kolekcjonera. Dlaczego żonie, a nie 
np. współmałżonku czy partnerze? Więk-
szość miejsc, które odwiedziliśmy, przynaj-
mniej oficjalnie, tworzonych jest przez męż-
czyzn i to żonatych (15 przypadków z 20). 
Jaką rolę odgrywa w prowadzeniu prywat-
nego muzeum żona? Aktywną, pasywną, 
a może w ogóle jej nie ma? W niniejszym 
podrozdziale będziemy zajmować się tylko 
miejscami, które oficjalnie prowadzone są 
przez mężczyzn. Nie zawsze sytuacja wyglą-
da w ten sposób. Czasami kwestia prowa-
dzenia wspólnie (lub nie) przez małżonków 
jest jasno określona, czasami przyjmuje 

postać płynną, a więc trudno poddającą się 
klasyfikacjom. W 3 przebadanych przez nas 
miejscach żona i mąż oboje są aktywnymi 
kolekcjonerami i liderami przedsięwzięcia 
muzealnego. Choć i w tym modelu pro-
wadzenia działalności można wyróżnić 
podziały ról i zadań, a także stronę inicjują-
cą założenie muzeum. Uprzedzając pytanie 
o męża kolekcjonerki, choć nie prowadzi-
liśmy badań bezpośrednich w miejscach 
prowadzonych tylko przez kobiety, to przy-
glądaliśmy się tego typu miejscom. Wydaje 
nam się, że poniżej opisane strategie (być 
może zmodyfikowane) mogą mieć swoje 
odwzorowanie także w przypadku męża 
żony prowadzącej muzeum.

Rodzaje dodatkowych wydarzeń organizowanych w 20 badanych muzeach pry-
watnych (w nawiasach podano ile muzeów organizowało dany rodzaj wydarzenia): 
festyny (8), warsztaty (8), konkursy (5), spotkania „branżowe” związane z tematy-
ką muzeum (4), prelekcje (4), koncerty (4), wystawy gościnne (3), konferencje (3), 
przedstawienia teatralne (2).

W tym wydarzenia zorganizowane w 2011 roku: festyny (8), warsztaty (7), konkursy 
(4), spotkania „branżowe” związane z tematyką muzeum (4), prelekcje (4), koncer-
ty (4), wystawy gościnne (3), konferencje (2), przedstawienia teatralne (1).

3 muzea z 20 nie organizowały dotychczas dodatkowych wydarzeń poza oprowa-
dzaniem po ekspozycji i lekcjami muzealnymi.
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1) Pomocnik, współtwórczyni  
i strażnik zdrowego rozsądku

Żony wykonują cały zespół czynności. Opro-
wadzają zwiedzających, odkurzają i utrzy-
mują muzeum w czystości, podają herbatę, 
pomagają zbierać opowieści i przedmioty 
do kolekcji, zarządzać stroną internetową, 
pisać książki, promować je i sprzedawać. 
Tonują kolekcjonera w jego kosztownej 
pasji. Trzymają rękę na domowych finan-
sach. Są jednymi z pierwszych konsultantów 
pomysłów męża i ich współwykonawcami. 
W skrócie: dbają o „administracyjny” ład, 
czy to mówiąc o tym wprost, czy wykonując 
tę pracę zakulisowo. Właściciel jednego 
z prywatnych muzeów mówi: 

Po prostu [żona  ̶  przyp. red.] nie chciała 
się sprzeciwiać. Zrobimy? Zrobimy. Jeździła 
ze mną w teren, pomagała mi przy pisaniu 
książek. Musiałem być na każdym cmenta-
rzu po kilka razy (…), odczytywać z nagrob-
ków. Pomagała we wszystkim. Jeździliśmy 
do dworów, rozmawialiśmy z pracownikami 
majątków ziemskich (fornale, pokojówki), 
wiele rzeczy opowiadali ciekawych. 

Inny kolekcjoner (województwo mazowiec-
kie) na pytanie o to, czy ktoś pomagał mu 
w zorganizowaniu muzeum odpowiada: 

Żona tylko. Gdyby nie żona, to by tej kolekcji 
nie było. Gdyby powiedziała „nie, ja pienię-
dzy nie będę w to ładować”.

Antoni Łukaszewicz (Galeria Kujawska) 
mówi wprost o tym, że współwłaścicielami 
muzeum są razem z żoną i razem je pro-
wadzą. Żona, Halina Łukaszewicz zapytana 

o swoją rolę w tworzeniu kolekcji i wybiera-
niu obiektów mówi: „Ja mu tylko pomagam 
i to jest jego działalność”. A zaraz później 
dodaje: „Jeśli chodzi o tworzenie [kolekcji], 
to już męża to jest dział”. Nie jest to zjawi-
sko odosobnione. Pomimo formalnego czy 
„oficjalnego” prowadzenia przez męża, żona 
pojawia się w rozmaitych komunikatach 
(od deklaracji samych mężów po informa-
cje prasowe, a nawet wypowiedzi wójta: 
„Małżonkowie postanowili,  że otworzą 
takie muzeum i ono zdało egzamin”) jako 
współwłaścicielka i współprowadząca. Tak 
jest np. w przypadku Warszawskiego Mu-
zeum Chleba na stronie internetowej, gdzie 
czytamy: 

Muzeum powstało z potrzeby ducha Ma-
riana Pozorka, który postanowił ocalić od 
zapomnienia ginące dziś przedmioty ukazu-
jące trudny kiedyś zawód piekarza. 

By w następnym akapicie dowiedzieć się, 
że: 

Wraz z żoną Grażyną zbieramy od dawna 
pamiątki, wszelkiego rodzaju fotografie, 
maszyny i urządzenia piekarskie. Trafiają 
one do nas [podkr. red.] w różny sposób.

Bywa tak, że żona w pełni podziela pa-
sję męża. Zdarza się jednak, że pomimo 
wielkiego udziału i zaangażowania w pracę 
muzeum miewa stosunek lekko sceptyczny, 
zwłaszcza gdy wiąże się to z dodatkowy-
mi obowiązkami i wydatkami. Właściciel 

Co mi dała mama – ład i moc.
Tadeusz Morawski, Muzeum Palindromów



‘‘
‘‘

‘‘

_68

prywatnego muzeum tak tłumaczył począt-
kową „wściekłość” żony: 

bo pieniądze trzeba było wydać, a panie są 
chytre na pieniądze więcej. Wie Pani, jak to 
jest związać koniec z końcem.

Strategie gospodarowania finansami są 
różne. O tym szerzej w osobnym rozdziale. 
W tym należałoby jednak wspomnieć o tym, 
że nie zawsze fundusze pochodzą z „zaskór-
niaków” męża. Nierzadko żona dokłada do 
utrzymania muzeum swoje wynagrodzenie 
lub emeryturę. Czasem są to prezenty, cytu-
jąc rozmowę z Wiktorynem Grąbczewskim 
(Muzeum Diabła Polskiego „Przedpiekle): 
„Żona też mi kupiła bardzo pięknego dia-
bła”, a czasem regularny wkład finansowy 
wynikający ze współdzielenia wydatków 
„domowych” albo lepiej „rodzinnych”, do 
których zalicza się utrzymanie muzeum.

Co sądzą jednak o tej swojej roli same 
żony? Część stosowanych narracji odsłoniła 
cytowana już pani Halina. Przyjmują rolę 

pomocników, dystansujących się lekko po-
przez podkreślanie, że działalność muzeum 
to „pasja męża”, którą podjęły. Z wywiadów 
przeprowadzonych w miejscach, w których 
żona przyjmuje taką postawę, ujawnia się 
często podział ról: męża jako siły kreacyjnej 
i żony pełniącej role administracyjne i ewa-
luacyjne przedsięwzięcia. 

Od fantazji jest u nas mąż, ale to ja zazwy-
czaj ściągam w dół, do realnych rzeczy.

Jedna z pań zauważyła, że dzięki prowadze-
niu muzeum stali się z mężem w miej-
scowości „mini postaciami publicznymi”. 
Zaczęli być zapraszani przez różnych ludzi 
do domów i na imprezy. Z jednej strony 
poszerzający się krąg znajomych i poczucie 
doceniania i zauważenia są bardzo miłe, 
z drugiej męczące: 

To przyspieszenie to trochę wpływa na zdro-
wie, że to niestety się denerwuje człowiek, 
no. (żona właściciela, kp7)

Jednak nie każdej żonie odpowiada pełnie-
nie przy mężu funkcji publicznej, zwłaszcza 
gdy sfera publiczna wkracza do prywatnej 
przestrzeni domu. Irytujące może być 
wszystko. Od wydawania sporych kwot 
pieniędzy na eksponaty, poprzez wielogo-
dzinne zaangażowanie męża w tworzenie 
kolekcji, a więc niedostateczna obecność 
w życiu rodzinnym po kolejne obce osoby 
odwiedzające dom, dla których trzeba przy-
gotować np. herbatę, posprzątać czy nawet 
przebrać się w bardziej oficjalne ubrania: 
„trzeba jakoś wyglądać przed ludźmi”. 
Według tego typu żon świat zewnętrzny 
wkracza w przestrzeń domową, burząc życie 
rodzinne. Dobitnym tego przykładem jest 
dla nich aneksja przestrzeni tradycyjnie 

uznawanej za wspólną, np. salonu. Gdy fru-
stracja i zmęczenie nie mija, mąż nie zamie-
rza zrezygnować z kolekcjonowania, a żona 
ze sprzeciwu wobec pasji (ale nie z męża!), 
złość znajduje swoje ujście w strategiach 
przetrwania i oporu. Żony swą antypatię 
wobec muzeum (szerzej kolekcjonowania) 
demonstrują m.in. na 3 sposoby:

a) „przeszkadzaniem” w zwiedzaniu. Od-
rywaniem męża od oprowadzania podczas 
wizyty gości (np. wypraszanie z pomiesz-
czenia pod pretekstem sprzątania), or-
ganizowaniem w kluczowych terminach 
w pomieszczeniach ekspozycyjnych spotkań 
towarzyskich dla swoich znajomych, wynaj-
dowaniem licznych okazji i pretekstów do 

2) Domowa opozycja
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odmówienia przyjęcia zwiedzających;
b) „narzekaniem i żaleniem się” na swoją 
„ciężką” sytuację mężowi, rodzinie, sąsia-
dom, zwiedzającym, a nawet księdzu. Co 
ciekawe, osoba duchowna bywała kiedyś, 
a i nadal bywa w środowiskach tradycyj-
nych, częstym mediatorem konfliktów 
rodzinnych, wykorzystywanym jako element 
nacisku;

c) odmawianiem udzielenia odpowiedzi na 
jakiekolwiek pytania związane z działalno-
ścią męża.

Jeden z pomysłów na „uzdrowienie” sytu-
acji podają sąsiedzi – zbudowanie osobnego 
pomieszczenia obok domu, służącego do 
prezentacji zbiorów. Jak sami przyznają, jest 
to rozwiązanie bardzo kosztowne. 

Żon, które odmawiają udzielania informacji, 
zarówno we wspierającym, jak i „szkodzą-
cym” wymiarze po prostu nie widać. Nie 
pojawiają się w opowieściach sąsiadów, nie 
ma o nich informacji na stronach interne-
towych i w prasie, a sami mężowie mówią 
wprost:

Pokażę Pani te moje pierwsze pomieszcze-
nia, gdzie zaczynałem, ale tam jest nie-
posprzątane. Ale może Pani spojrzy na to 
łaskawszym okiem. Żona tam najwyżej prze-
trze podłogę i nie ma prawa dotykać się do 
tych eksponatów, ja tam rządzę, nie żona. 
(właściciel,  m12)

Przestrzeń domu podzielona jest na dwie 
osobno zarządzane i w zasadzie niemiesza-
jące się sfery: męską, należącą do kolekcjo-
nera i żeńską, do żony. Taki podział ułatwia 
samo usytuowanie muzeum, jest to bowiem 

osobny budynek obok domu mieszkalnego 
(sic!), pełniący niegdyś funkcje gospodarcze. 

Pewien kolekcjoner zapytany o to, czy żona 
mu pomaga odpowiedział żartobliwie:

Jeśli chodzi o żonę, to nie przeszkadza mi, to 
jest bardzo duży plus. Mniej więcej wie, co 
mam, bo nieraz żartujemy tak, że jak będzie 
trzeba po mnie coś sprzedać, to pytam, czy 
tego czerwonego sokoła też. „No też”, a ja 
tego sokoła nie mam, czyli nie bardzo orien-
tuje się w tym, co mam. (właściciel, m12)

Autonomiczna wobec przestrzeni mieszkal-
nej przestrzeń muzeum staje się symbolicz-
nie i geograficznie wydzielonym miejscem 
domowego azylu kolekcjonera, w którym 
realizuje on swoje pasje dostępne oglądowi 
publicznemu. 

3) Azyl kolekcjonera

Co ma tata – moc.
Tadeusz Morawski, Muzeum Palindromów
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Nie chcemy tworzyć złudzenia, że każdą 
sytuację, szczególnie tak powiązaną z in-
tymnym życiem prywatnym, da się łatwo 
zdiagnozować i zaklasyfikować do konkret-
nej kategorii. Celem tej części było raczej 
przyjrzenie się różnym strategiom przyjmo-
wanym przez żony lub wobec żon. Czy przy-
padek opisany w „Azylu kolekcjonera” jest 
zupełnym bezkonfliktowym wycofaniem 
się żony z przestrzeni muzealnej, a może to 
kolejny przejaw strategii oporu z „Domowej 
opozycji”? Być może i jedno, i drugie. Od-

wiedzając jedno z muzeów w województwie 
mazowieckim, byliśmy zaskoczeni absolutną 
nieobecnością małżonki. Przez większość 
czasu nie uczestniczyła w zwiedzaniu 
i przeprowadzaniu wywiadu, czytała gazetę 
na jednym z pięter budynku. Gdy mąż nie 
mógł sobie przypomnieć nazwy jednej 
z wsi, okazało się, że „nieobecna” pani była 
cały czas czujna i od razu podpowiedziała, 
co to za miejscowość, a na zakończenie, po 
pożegnaniu, zadbała jeszcze o dokumenta-
cję spotkania. Ukryty pomocnik.

Podsumowanie

W tym rozdziale będziemy chcieli przyj-
rzeć się strategiom przyjmowanym przez 
dzieci i wobec dzieci w kontekście działania 
muzeum prywatnego. Tak jak w przypadku 
żon, można wyróżnić zasadniczo 3 typy 
postaw o różnym natężeniu: zaangażowa-
ną w kolekcjonowanie, kontestującą oraz 
nieobecną.

a)postawa „nieobecna”

X: Wspominał Pan, ze żona Panu pomaga. 
A jak dzieci reagują na tę Pana kolekcję?
Y: Dzieci mają swoje rodziny.
X: Ale czy interesują się tą kolekcją?
Y: Tyle, że tata coś robi. „Rób tata, to bę-
dziesz dłużej żył”.
X: Ale nie podzielają tak jak żona?
Y: Ja nie mogę powiedzieć, że nie podzielają, 
oni nie pomagają, a żona pomaga.
(właściciel, m13)

W powyższym fragmencie wywiadu ujawnia 
się nie tylko stosunek dzieci do pasji ojca, 
lecz także często środowiska lokalnego do 

działalności muzealnej kolekcjonera – „Rób 
tata, to będziesz dłużej żył”.  W tej optyce 
muzeum staje się zagospodarowaniem 
czasu wolnego seniora, pokrewnym innym 
aktywnościom, takim jak uczestnictwo 
w uniwersytetach trzeciego wieku, a z bar-
dziej prozaicznych np. szydełkowaniu czy 
ogrodnictwie.

b) postawa kontestująca

Spotkaliśmy się tylko z jednym przypad-
kiem, w którym konflikt przebiegał tak jaw-
nie. Syn, który nie chciał przejąć opieki nad 
muzeum zlokalizowanym na wsi, wyjechał 
do miasta. Reakcja ojca była na tyle ostra, 
że obecnie nie utrzymują ze sobą kontak-
tów. Jest to zapewne o wiele głębszy pro-
blem, nie dotyczący tylko kwestii muzeum. 
Ciekawym tropem może być w tej sytuacji 
przyjrzenie się analogicznym sytuacjom,  
np. kwestii przejmowania zawodu/warszta-
tu/pracy/firmy po rodzicach.

 

Dzieci
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c) postawa zaangażowana (w kolekcjono-
wanie)

Syn jednego z właścicieli prywatnego 
muzeum w dzieciństwie, będąc wyjątkowo 
dumnym z zainteresowań ojca, tworzył 
swoje małe kolekcje, np. znaczków. W wy-
wiadzie podkreślał, że „rodzina została 
zarażona pasją”, a pojawienie się nowego 
eksponatu było zawsze bardzo emocjo-
nującą chwilą. Obecnie w życiu dorosłym, 
niczego nie zbiera, ale jak sam przyznaje: 
„Ojciec nie do końca zaraził mnie pasją do 
kolekcjonowania, ale pasją do życia”. 

Inny przypadek, choć podobny – syn 
stworzył własną kolekcję, niezależną od 
ojca (także tematycznie). Z biegiem czasu 
postanowił ją jednak włączyć w ekspozycję 

muzeum rodzica. Obecnie pomaga przy 
prowadzeniu bieżącej działalności insty-
tucji. Początkowa „konkurencja” stała się 
współpracą.

Zdarza się jednak również tak, że pomi-
mo braku początkowego zainteresowania 
zbieraniem konieczność (np. chęć pomocy 
w prowadzeniu działalności czy odziedzicze-
nie w spadku) jest impulsem do rozwinięcia 
nowej pasji.

d) jeżeli nie dzieci, to kto?
 
Często wskazywano w wywiadach na wnuki 
jako tych, którzy mieliby być kontynuatora-
mi kolekcjonerskiej pasji.

Rozmówca sam nigdy nie zaprowadził zna-
jomych do Bziukiewiczów, choć jest bliskim 
sąsiadem. Istnienie muzeum nie przeszka-
dza społeczności (w szczególności rozmów-
com), ale też nie wpływa zdaniem rozmów-
ców na społeczność pozytywnie. Mężczyzna 
był w muzeum, ale już dawno, na początku, 
gdy zaczynał. Rozmówca jeszcze nie był 
w Muzeum Kurpiowskim w Wachu, nie 
wybiera się raczej. Uważa, że są tam same 
rzeczy kurpiowskie. Jak mówi: „ma tam 
to samo, co ja. Część rzeczy kupował ode 
mnie”. W okolicy wszyscy wiedzą, do czego 
służyły takie przedmioty, ludzie przechowy-
wali je z dziada pradziada. Zapytany o sens 
takiej działalności, jak ta prowadzona przez 
muzeum, stwierdza: „ma sens, bo jakby 

nie miała, to autokary by tam nie jeździły”. 
Zwraca uwagę, że szczególne natężenie 
ruchu wycieczkowego jest w porze letniej, 
przed wakacjami, gdy przyjeżdżają szkolne 
wycieczki. Nie wie, czy muzeum odwiedzają 
również dorośli. Dzieci przyjeżdżają nie tyl-
ko z okolicy, ale też z dalszych stron. Ludzie 
charytatywnie nie chcą wspomagać takich 
inicjatyw, ale to, co zbywało, to ludzie mu 
dawali, sprzedawali.
 
Zainteresowane są osoby z zewnątrz, bo dla 
miejscowych jest to znane. Kobieta prowa-
dza tam znajomych, również zagranicznych. 

Ludziom stąd wydaje się, że wiedzą wszyst-
ko, jak idą tam, to okazuje się, że nie, że 

Sąsiedzi są

- przychylni, zawistni, obojętni i w różnych przypadkach 
występują tu różne proporcje reakcji i emocji.
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Wspólnota znajomych: kolekcjonerzy, 
zbieracze, handlarze, koledzy

jednak dużo nie wiemy. Ja tam zobaczyłam 
wiele rzeczy, czego nigdzie nie widziałam. 
(sąsiadka, m16)

Do muzeum chodzą jednak turyści, szkolne 
wycieczki, miejscowi bardzo rzadko. Kiedy 
przyjeżdżała telewizja, to też zwykle przy 

jakiejś wycieczce. Kiedy do miejscowych 
przyjeżdżają znajomi, to też raczej się ich 
nie prowadza, zawsze coś wypadnie, że nie 
tego. (sąsiad, m16)

Bo taki handlarz to nieraz więcej wie niż 
niejeden etnograf. (właściciel, m16)

Najbliższe otoczenie to wreszcie sieć, krąg 
kontaktów zawodowych/dotyczących zain-
teresowań. Należą do niego zaznajomieni, 
czasem zaprzyjaźnieni kolekcjonerzy i zbie-
racze, stanowiąc istotne „zaplecze” działal-
ności poszczególnych właścicieli muzeum. 
Każdy z badanych posiada sieć własnych 
kontaktów, przeciętnie od kilkunastu do 
kilkudziesięciu osób, w Polsce i poza jej gra-
nicami. Grupa ta jest drugą (po żonie) lub 
pierwszą instancją wspierającą muzealnika 
(kilka przypadków). Główne funkcje, które 
wspólnota znajomych spełnia, to przede 
wszystkim:
■ konsultacja – wsparcie merytoryczne, 

wymiana  informacji, wiedzy i spostrze-
żeń, recenzowanie działalności, krytyczne 
i wspierające, czasami konkurencyjne;

■ pomoc – świadczenie drobnej i poważ-

niejszej pomocy we wszystkich aspektach 
działalności muzealnika i muzeum, od 
darowizn finansowych, przedmiotów 
po rozwiązywanie spraw formalnych, 
prawnych;

■ organizacja – współpraca w działaniu, 
także na różnych poziomach działalności, 
od pomocy w transporcie po organizo-
wanie wystaw, pokazów, prelekcji czy 
wyszukiwanie przedmiotów do kolekcji, 
jak w przypadku dobrych „wejść” u sprze-
dawców i handlarzy.

W kilku przypadkach krąg znajomych tworzy 
bardziej formalne struktury: stowarzysze-
nie (6), klub (2), związek branżowy (Cech 
Piekarzy). Tendencja do sieciowania, 
stowarzyszania, tworzenia grup związanych 
zainteresowaniami czy podobną działalno-
ścią wygląda na trwalszą, systematycznie 
rozpowszechnianą przez zainteresowanych.

Lokalne instytucje kultury (publiczne)

Część moich zbiorów pożyczyłem do ośrodka kultury i napisali mi podziękowanie – 
ileś tam tysięcy ludzi tam to obejrzało. Wtedy jesteśmy potrzebni. (właściciel, m12)
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Lokalne instytucje kultury (ośrodek kultu-
ry, biblioteka, muzeum) i prywatne muzea 
najczęściej żyją w zgodzie. Jedni i drudzy 
korzystają z prowadzonych przez siebie 
działalności, chociaż w rozmaitym zakresie. 
Decydującymi są najczęściej ludzie zarzą-
dzający poszczególnymi instytucjami oraz 
lokalny układ siły/władzy/wpływów. 

1.
Najkorzystniejsze, zrównoważone relacje, 
pojawiały się najrzadziej. W czterech przy-
padkach odnotowaliśmy układy „idealne” – 
partnerskie, w których właściciele i lokalne, 
publiczne instytucje kultury  współpra-
cowały, nie tylko efektywnie, ale i syste-
matycznie i wzajemnie siebie promując. 
Model dotyczy przede wszystkim muzeów 
otwartych także na aktywność ponadlokal-
ną. Trzy spośród badanych muzeów zajmują 
się prowadzeniem szerokiej działalności 
w miejscowości i regionie.Wypełniają rolę 
lokalnego ośrodka kultury, biblioteki i pla-
cówki edukacyjnej jednocześnie. Są prak-
tycznie instytucjami kultury, wpływowymi 
w regionie, znanymi także poza granicą.

Często wypożyczał obrazy do muzeów na 
jakieś ekspozycje – do Radomia, Płocka. 
(właścicielka, m20)

Myślę, że małe jednostki muzealne mogą 
nam trochę zazdrościć tego, co tu jest, zbio-
rów. (właściciel, m20)

2.
Przeważający model relacji to współdzia-
łanie okazjonalne, w którym zazwyczaj 
prywatne muzeum dostarcza „produkt 
muzealny” i świadczy usługi na rzecz „sil-
niejszej” instytucji kultury (przede wszyst-
kim domów, ośrodków, centrów kultury). 
Przedstawiciele muzeum zapraszani są do 
występów podczas „kalendarza wydarzeń” 
gminy, powiatu czy miejscowości. Wystawy 
bądź część zbiorów „uświetnia”, „ubogaca”, 
„uatrakcyjnia” program działania instytucji 

(najczęściej podporządkowany „swojej” 
administracji samorządowej). Muzeum 
pojawia się wówczas jako „lokalna cieka-
wostka” (6) albo bardziej nobilitująco – jako 
„lokalna działalność kulturalna” (6). Czasa-
mi organizowane są specjalne wystawy lub 
pokazy zbiorów prywatnego kolekcjonera 
lub odczyty, wystąpienia przy okazji organi-
zowanego wydarzenia.
Natomiast prywatni muzealnicy korzystają 
najczęściej z powierzchni i infrastruktury 
danej instytucji kultury dla zaprezentowania 
kolekcji lub jej części (8 miejsc). Czasami 
organizują prezentacje albo prowadzą swoją 
działalność poprzez te instytucje, także od 
zdarzenia do zdarzenia, raz, bardzo rzadko 
dwa razy do roku w tym samym miejscu (10 
przypadków).

(…) myśmy nawet organizowali tam jakieś 
wspólne imprezy w ramach Dni Borów 
Tucholskich (…).To jest taki konglomerat 
imprez, które się skupiają latem i w ciągu 
dwóch tygodni jest na przykład, to w zależ-
ności od roku, od pięćdziesięciu do siedem-
dziesięciu imprez. (urzędnik, kp2)

Jest tak, że nawet tych twórców i tych 
pasjonatów w jakiś sposób trzeba, nie, 
że pilnować, ale przypominać im czasami 
o niektórych rzeczach, im częściej można to 
robić, tym lepiej, żeby oni też tam czuli, że 
ktoś się nimi z jednej strony opiekuje, o nich 
myśli i daje jakąś szansę, że można ich 
gdzieś tam dalej pchnąć. (urzędnik, kp2)

3.
Pojawił się jeszcze trzeci model relacji – 
brak współpracy (4), a w jednym przypadku 
odnotowaliśmy kontestowanie działalności 
muzealnika i sytuacje konfliktowe. 

Wysłałem kwestionariusz do 12 gmin 
i starostwa powiatowego. [urząd gminy – 
przyp. red.] Nas nie trawi, to się nie dziwię, 
że nie odpisali, ale inni? Do wszystkich gmin 
w 2009 roku wysłałem propozycje współ-
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pracy. [dotychczas – przyp. red.] Jedna 
z nami współpracowała w jednej wystawie 
i jednej pogadance. (właściciel, m11)

Jak zaproponował w domu kultury, że moż-
na u niego zrobić plener, to go wyśmiali. 
(sąsiad, kp1)

Główna organizacja na wsi – straż – dom do 
robienia pieniędzy, a nie do robienia oświa-
ty. (właściciel, kp1)

Myśmy do Szczytna jeździli, bo oni w mu-
zeum mają taki na ekspozycji. Stoimy tam 
i pytamy się: „Proszę Pani, co to jest? Pisze 
na karteczce, Państwo sobie przeczytają” – 
bo tam nie ma oprowadzania. Ale tej akurat 
nie było. Nie było też pani, która mogła się 
na tym znać, bo była na urlopie. Napisali-
śmy do nich maile. Do dziś nikt nie odpisał. 
Pewnie oni sami nie wiedzieli, co mają. 
(właściciel, m16)

Miejscowa władza

Na 15 przeprowadzonych rozmów z różnymi 
przedstawicielami władz lokalnych (burmi-
strzami, wójtami, kierownikami i pracowni-
kami działów kultury, promocji i edukacji) 
większość wykorzystywała właśnie ten 
schemat: „nie mamy możliwości finanso-
wania, jednak z chęcią zamieścimy (lub 
zamieszczamy) informację o muzeum na 
swoich stronach”. Sprawdziliśmy. Na 20 
muzeów o 17 jest wzmianka na stronach 

gmin, dzielnic i miast. Czy jednak miejsco-
we władze mają świadomość potencjału 
turystycznego związanego z prowadzeniem 
muzeum? Bardzo często tak, jednak nie 
zawsze. Problemem jest zarówno komuni-
kacja pomiędzy urzędnikami, jak i zamiesz-
czanie informacji o muzeach w materiałach 
promocyjnych innych niż strona interneto-
wa danej jednostki terytorialnej. Jaskrawym 
przykładem niech będzie taka oto sytuacja. 

- Ale gmina, rozumiem, czy powiat, czy nawet dalej, wiedzą o istnieniu 
tego miejsca?
- Wiedzą, jak robią foldery, to za każdym razem brakuje nas w nich, 
więc nie wiem, gdzie tu tkwi problem.
(właściciel, m11) 

Pan Hubert mógłby przesyłać informacje do wydziału promocji o wy-
stawach, ale nic takiego nie robi. Urząd Dzielnicy nie ma możliwości 
finansowania. (urzędnik, m13)
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Pracowniczka wydziału promocji miasta 
zapytana o współpracę urzędu z muzeum 
prywatnym odpowiedziała, że nie słyszała 
nie tylko o współpracy, ale w ogóle o istnie-
niu tej instytucji. Dodajmy, że właściciel mu-
zeum jest honorowym obywatelem miasta, 
a samo muzeum jest dość licznie odwiedza-
ne przez wycieczki szkolne z regionu. Jest to 
sytuacja skrajna, zazwyczaj otrzymywaliśmy 
odpowiedzi popierające tego typu działal-
ność, pełne uznania dla pasji, jednocześnie 
informujące o szczupłych budżetach miast 
i gmin, więcej mówiące o niemożnościach 
niż o konkretnych planach na współpracę 
z muzeum.

Za granicą – zna muzea w Niemczech. Tam 
gmina przekazuje halę i tam kolekcjonerzy 
trzymają swoje pojazdy. U nas to nie jest 
możliwe. (właściciel, kp1)

Trafiliśmy także na problem prowadzenia 
działalności gospodarczej, w 4 przypad-
kach na 22 badane właściciele wskazywali 
negatywne skutki działań władzy fiskalnej, 

które mają również wpływ na ich  działal-
ność. System naczyń połączonych, w którym 
słabość lokalnych firm przekłada się na 
sytuację muzeów mających trudniejszy 
dostęp do wsparcia sponsorów.

Nie ma instytucji, które wspierają działal-
ność. (…) Nie ma przemysłu – właśnie przez 
urzędy skarbowe, jakie tu były. Poprzedni 
w każdym widział przestępcę.  
(właściciel, kp2)

Sam 8 lat temu walczył z Urzędem Skar-
bowym, który im za działalność wyczyścił 
konta, a działał jako gospodarstwo agrotu-
rystyczne, zabrali mu VAT. (urzędnik, kp2)

- Czy wie Pan/Pani, jaki stosunek mają wła-
dze gminy? Czy uważają to za pozytywną 
oddolną inicjatywę? Czy umieszczają infor-
macje o muzeum? Czy wspierają muzeum?
- Władze mają stosunek obojętny, nie pro-
mują muzeum.  
(właściciel, m11)

W 3 przypadkach właściciele muzeów 
próbowali „pozyskać” od miasta „godną” 
siedzibę dla swoich zbiorów, czyli budynek 
zabytkowy (niszczejący lub niezagospoda-
rowany), równocześnie deklarując chęć 
przekazania w ten sposób nowo powstałej 
miejskiej placówce całość swoich zbiorów. 
W każdym z 3 przypadków próby okazały 
się nieskuteczne. Miasta po pewnym czasie 
sprzedawały komercyjnie pomieszczenia/

budynki sklepom lub zakładom usługowym, 
deklarowały także brak środków na stałe 
utrzymanie placówki typu muzealnego.

Z drugiej strony jeden z kolekcjonerów 
(województwo mazowieckie) tak mówił 
o współpracy z miejscową władzą:

Jesteśmy potrzebni tylko jak robimy jakąś 
imprezę, bez żadnej gratyfikacji.

Finansowe zagrożenie dla samorządu
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W 3 rozmowach pojawił się także wątek, 
który można by roboczo nazwać „ilość 
muzeów na liczbę mieszkańców”. Respon-
denci w rozmowach deklarowali np. że są 
małym miastem i jedno muzeum prywatne 

im wystarczy lub że w regionie jest już duże, 
samorządowe muzeum posiadające po-
dobne zbiory i nie ma potrzeby zakładania 
większej ilości.

W kilkunastu badanych przez nas muzeach 
prywatnych współpraca z muzeum przebie-
ga w sposób doraźny. Muzeum występuje 
na imprezach organizowanych przez lokalne 
władze, organizuje wystawy w urzędach 
(np. na 11 listopada), realizuje imprezy dla 
instytucji samorządowych, np. szkół, biblio-
tek, domów kultury, w zamian pojawia się 
na stronach miejscowości/gminy. W kilku 
przypadkach zdarzyło się, że samorząd 
finansował drobne inwestycje, np. tablicę/
kierunkowskaz czy podjazd lub nagrodę 
w konkursie organizowanym przez muzeum. 
Jeden z samorządowców tak mówi o współ-
pracy: 

My [gmina – przyp. red.] im pomagamy, ale 
też trochę muszą radzić sobie sami.
(urzędnik, kp7)

Ciekawym przypadkiem jest współpraca 
Muzeum w Grębocinie z gminą, której wójt 
deklaruje: „Pomagamy sobie jak możemy”. 
Równocześnie powstaje plan stworzenia 
placówki edukacyjnej wykorzystującej 
potencjał gminy i muzeum. Byłby więc to 
ciekawy przykład partnerstwa publiczno-
prywatnego, którego celem jest wypraco-
wanie usługi o charakterze publicznym. Na 
tej samej zasadzie – umowy pomiędzy pod-
miotem publicznym a prywatnym – powsta-
ją obecnie (nie bez kontrowersji i posądzeń 
o wydawanie publicznych pieniędzy na 
przedsięwzięcie prywatne) Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku czy Muzeum 
Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Około 20% badanych nie współpracuje 
trwale z jakąkolwiek instytucją. Co z pozo-
stałymi 80%? Wyniki nieco zaskakujące, bo 
okazuje się, że większość muzeów prywat-
nych częściej współpracuje z instytucjami, 

ośrodkami spoza swojego regionu niż 
instytucjami lokalnymi i ze swojego otocze-
nia. Relacje muzeów prywatnych podlegają 
tytułowej zasadzie: im dalej zlokalizowana 
instytucja, tym lepsza współpraca. Być 

Muzeum na mieszkańca

Samorząd kontra muzeum prywatne?

Im dalej, tym lepiej
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może wpływ ma słabość struktur lokalnych, 
gdzie zagrożeniem jest każda aktywność 
(badania pośrednio wskazują taką sytuację 
w wielu gminach). Być może wpływ ma 
nadal chętnie i często powielany wzorzec 
unikania przez Polaków współpracy i two-
rzenia wspólnoty lokalnej. Rywalizacja, źle 
i konfrontacyjnie pojmowana konkurencja, 
partykularyzm i zatomizowanie ilustrują 
niski stopień zaufania pomiędzy ludźmi, 
pomiędzy administracją i mieszkańcami, 
instytucjami i obywatelami.
Sąsiedzi raczej niezainteresowani działal-

nością muzeów, instytucje publiczne mają 
„swój plan” do zrealizowania, a urzędy 
„tyle ważnych zadań na głowie”. I może 
nie w efekcie, ale z pewnością pośrednio 
wpływają na decyzje prywatnych muzeal-
ników. Dużo w tym również z zabiegania 
o prestiż i nadawania znaczenia swoim dzia-
łaniom. Najwięcej jednak po prostu dbania 
o skuteczność w organizowaniu swojej 
pasji i zainteresowań. Szybciej są uznawani 
i zauważeni poza najbliższymi okolicami 
i tym chętniej muzea prywatne podejmują 
współpracę z „zagranicznymi” instytucjami.

W Polsce jest znany i kojarzony z autobusów – były programy TV (…). 
Co roku jeździ obsługiwać linię na Noc Muzeów do Warszawy! (…) Są 
wynajmowane do filmów. Ostatnio np. „Wyprawa na księżyc” – kręcony 
w Świnoujściu (…). I ma kontakt ze szkołą w Nakle i Muzeum Ziemi Kra-
jeńskiej i Szkołą Żeglugi. (właściciel, kp1)

Mają szanse zaistnienia w Niemczech czy w Hiszpanii. Mają kontakt w Dol-
nej Saksonii – oni by ich chętnie ze wszystkim zabrali. Tam byliby niesamo-
witą atrakcją. Byli zszokowani, bo u nich to mało kto się porywa na takie 
działania. A tam mieliby pomoc. (historyk sztuki, kp3)

Współpracują z fundacjami, teraz np. z Hiszpanii – robili dla nich kopię Gutenberga. 
Skupiają się na nowych kontaktach. (historyk sztuki, kp3)

Miał kontakt z kustoszem muzeum Karola Maya z Drezna obiecującym dużą zapłatę 
za wypożyczenie kolekcji na kilka lat, ale nie mógł tego zrobić, bo obiecał, że kolekcja 
zostanie u niego. Można ją wywieźć na miesiąc ewentualnie. (notatki z badań, kp2)
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Już po raz trzeci są zaproszeni do Danii na wigilię środowiskową 
– klubową, w listopadzie. W Danii poznali Norwegów. Poznali też 
Węgrów. (notatki z badań, kp1)

Może w Polsce nie jest to tak aż propagowane, natomiast gdzieś tam 
w Czechach, Niemczech są specjalne formuły, które się ścigają w tej kla-
sie historycznej i do takiej klasy historycznej choćby ten samochód tutaj 
należy. (właściciel, kp5)

Robił wystawę w Muzeum Diabła w Kownie. (notatki z badań, m13)

Turyści, którzy tak często przyjeżdżają, bo teraz są tanie loty, RyanAir, 
więc często przyjeżdżają tylko na weekendy do Warszawy i zawsze przy-
jeżdżają do nas. (właścicielka, m10)

Z jakimi instytucjami i organizacjami  muzea prywatne  
współpracowały 

w realizacji wydarzeń 2011/2012

Ilość  
deklaracji

Organy samorządowe 6
Związki religijne 6

Muzea samorządowe lub państwowe 8
Inne muzea prywatne 9

Inne (m.in. uniwersytety, biblioteki, ambasady,  
organizacje zagraniczne)

10

Organizacje pozarządowe 11
Szkoły 11
Media 14
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Z jakimi instytucjami i organizacjami 
muzea prywatne współpracowały  
w  realizacji wydarzeń 2011/2012
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6. Przedmioty kolekcjonerskie  
– charakterystyka

Na początku był przedmiot

Pretekstem do tworzenia kulturowej 
przestrzeni, kolekcji czy muzeum prywatne-
go – jest przedmiot. Jego znaczenie, obok 
wcześniej wymienionych, jest kluczowe 
dla tworzenia i rozwijania muzeum (gale-
rii, wystaw, podmiotu). Zresztą narodziny 
muzeum mają swój początek w zbiorach 
i kolekcjonowaniu: 

[mąż   ̶  przyp. red.] Zbierał, miał kolekcję 
urządzeń. To kolekcja była początkiem idei 
muzeum. Dopiero zakup budynku umożliwił 
wyeksponowanie kolekcji i stworzenie tego 
miejsca. (właścicielka, kp7)

Na odwrotny kierunek procesu powstawa-
nia muzeum nie natrafiliśmy, poza dwoma 

przypadkami, w których pasja kolekcjoner-
ska gwałtownie zaczęła rozkwitać po podję-
ciu decyzji o powołaniu muzeum. 

Staramy się ciągle o wzbogacanie naszej 
kolekcji, jak również o utrzymywanie eks-
ponatów w dobrym stanie. Bierzemy udział 
w wielu imprezach propagujących (...).  
(właściciel, kp1)
 
Zbiory naszych rozmówców są prawdziwym 
rarytasem dla „koneserów zróżnicowania”. 
Co się w zbiorach znajduje i  jest przedmio-
tem kolekcjonowania? Prawie wszystko, ale 
ściśle określone, przemyślane, kategoryzo-
wane: „stare”, „sprzed lat”, „autentyczne”, 
„prawdziwe”, „historyczne”, „wyjątkowe”, 

Najważniejsza jest kolekcja. Najważniejsze jest to, żeby ludziom pokazać.  
Wszystko inne jest rzeczą, na którą nie mamy wpływu.  
(właściciel, m21)
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„unikatowe”, „uratowane”, „cudowne” 
i „piękne”. Jeszcze trudniej określić, czego 
kolekcjonerzy w zbiorach nie posiadają. 
Z pewnością „nie powinni” przechowywać 
niezarejestrowanej broni, zbiorów archeolo-
gicznych, materiałów koncesjonowanych. 
Co więc jest przedmiotem kolekcjono-
wania? Wszelkie rozmaitości materialne 
i niematerialne, z zaznaczeniem nieprzypad-
kowości, dość ścisłym wyróżnianiem przez 
kolekcjonerów kategorii przedmiotowych, 
określaniem co jest, a co nie jest warte 
kolekcjonowania. 
Z pewnością są to przedmioty „wyłączone” 
z bieżącego, funkcjonalnego użycia i mate-
rialnego, i symbolicznego, i estetycznego 
(za Krzysztofem Pomianem, „przedmiot jest 

wyłączany z użytkowania”).
Najważniejszym pozostaje jednak, że 
przedmioty mają swoją historię – opowieść, 
często niepełną, nieznaną, ale stanowiącą 
istotę tego danego, konkretnego przedmio-
tu. Opowieść jest sposobem na zniesienie 
lub zapanowanie nad czasem. Przedmiot 
i jego opowiadana historia „zatrzymują” 
przemijanie, pozbawiają czas destrukcyjnej 
mocy. I poprzez przedmiot – opowiadanie, 
skoncentrowanie na opowieści wydobywa-
jącej z obiektu to, co widzialne i niewidzial-
ne, muzealnicy tworzą przestrzeń kulturo-
wą. Przedmiot i opowieść skierowane do 
uczestników – widzów, słuchaczy, współ-
uczestniczących w zwiedzaniu (ceremonii).

Kolekcjonerzy mają policzone swoje zbiory 
najczęściej do „jakiegoś momentu”. Ilości 
niepoliczalne, bo jest tych przedmiotów 
bardzo dużo i przybywa wraz z rozwija-
niem działalności, a ilość zajęć związanych 
z prowadzeniem muzeum nie pozwala 
skoncentrować się wyłącznie na kolekcji. Do 

momentu, kiedy przedmioty są do ogarnię-
cia wzrokiem i silnym przeżyciem związa-
nym z jego zdobyciem – taki fakt/artefakt 
się pamięta. 
Katalog to pamięć dotycząca bardziej 
emocji związanych ze zdobywaniem kolej-
nego przedmiotu i jego historią. Spisanie 

Liczby względne, bo „sztuka to sztuka”

Jeśli chodzi o sztuki, bo tak samo sztuką są i łyżwy, i warsztat tkacki, i wrzeciono, 
mam kilka sztuk takich, to zatrzymałem się na 2 tysiącach z kawałkiem. (…) Próbo-
wałem to pisać, ale zaprzestałem, bo wydaje mi się, że powinno to być opisane, bo 
ja tak nawet mam to wszystko w głowie... (właściciel, m12)

Trudno jest może zacząć, bo jak się zaczyna od tego pierwszego zegara czy gramofo-
nu, to jest się nikim wśród zbieraczy i patrząc na kolekcje w muzeach czy prywatne, 
to wie się, że nigdy w życiu człowiek do tego nie dojdzie, bo przeraża ogrom tych 
eksponatów i wartość tego wszystkiego, ale jak się w to wchodzi tak pomału i do-
chodzi się do jakiego etapu, to inaczej się patrzy i to tak jakby wciąga, i ja to mogę 
porównać do nałogu pijackiego w sposób może negatywny, ale rzeczywiście to coś 
jest. (właściciel, m17) 



‘‘
‘‘
‘‘

‘‘

_82

przedmiotów jest czynnością odsuwaną 
na przyszłość, raczej mało potrzebną, bo 
istota rzeczy to opowieść o przedmiotach 
i kolekcji. Powtarza się w większości miejsc 
przebieg powstawania i prowadzenia 
muzeum. Kolekcjoner, podejmując decyzję 
o wyeksponowaniu zbiorów, przedstawieniu 
publicznym, „wie, że ma co pokazać i jest 
tych przedmiotów dużo”. Jak wiele? Trudno 
policzyć, a liczy się każda sztuka. Ilościowy 
stan rzeczy w muzeum ma jednokierun-
kową tendencję – rozrasta się. Przybywa 
kolejnych rzeczy uzupełniających kolekcję, 
rozwijających. Zasoby szybko przechodzą 

z pojedynczych, policzalnych sztuk w zbiory 
i kolekcje, z eksponowaniem najważniej-
szych, najcenniejszych, ozdabiających. Lecz 
ważne są wszystkie przedmioty, co w więk-
szości przypadków potwierdza żołnierskie 
powiedzenie „sztuka jest sztuką”, czyli każdy 
przedmiot jest ważny. Ponieważ liczby 
zabijają emocje (ta straszna matematyka 
– przekonanie dominujące współcześnie 
w Polsce), obejście tego niewygodnego 
poczucia zachodzi poprzez niepoliczalność: 
wiele, dużo, ogromnie, nieprzebrane oraz 
wyjątkowość, wartość i cenność. 

W rzeczywistości w ponad połowie prywat-
nych muzeów nie jest prowadzony żaden 
inwentarz czy katalog. W czterech muzeach 
wpisanych do rejestru katalog prowadzony 
jest obligatoryjnie, z lepszym lub gorszym 
efektem, na pewno czasochłonnym i także 
kosztownym, jeśli muzealnik decyduje się 
na program komputerowy do katalogowa-
nia, wyda ponad tysiąc złotych. W pozosta-
łych przedmioty są zapisywane (4), czę-
ściowo, „dopóki starczy czasu” albo „zimą, 
kiedy będzie więcej czasu” (5), albo pozo-
stają całkowicie „zmagazynowane” w pa-

mięci właściciela kolekcji. Względność ilości 
przedmiotów w kolekcjach to także dotknię-
cie dwóch stref – widzialnej i niewidzialnej 
(ukrytej i jawnej), które w obliczu twardych 
praw algebry uzmysławiają, że zjawisko 
kolekcjonowania jest próbą zmierzenia się 
z porządkowaniem rzeczywistości. A kiedy 
są to ilości niepoliczalne? Podstawowym 
sposobem na ich „skatalogowanie” jest 
właśnie opowieść i „pamiętanie”. Właścicie-
le kolekcji sytuują gromadzone przedmioty 
bliżej sfery doznań i wrażeń niż liczbowych 
i schematycznych inwentarzy.

Jaki Pan ma fajny eksponat, (…) trzy tylko są takie w Polsce, wśród nich jest Państwa. 
(właściciel, kp5)

Ile cudownych rzeczy! O to muzeum, widzi Pani? Proszę Pani, Pani znajdzie w nim wiele 
cennych rzeczy. (właściciel, kp5)

Proszę zobaczyć, tu jest 913. Bo tam miałem takie miejsce i go włożyłem  
i dostał 913 numer. (właściciel, kp6)

Zbiory liczą od kilkudziesięciu (autobusów) do co najmniej pięciu/sześciu tysięcy przedmio-
tów w kolekcji (rozmaitości). W większości badanych miejsc liczba oscyluje między blisko 
tysiąca a około dwóch tysięcy.

Bombki a traktory to całkowicie inny przedział i inne koszty, nie?. (właściciel, kp6)
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Przedmioty nieupubliczniane

Są jeszcze przedmioty, które muzealnicy 
gromadzą, zbierają, ale nie wystawiają ich 
w publicznych przestrzeniach. Chyba że przy 
specjalnych okazjach. Udało się rozpoznać 
cztery kategorie przedmiotów niewidzial-
nych – niepoliczalnych:

1. Skarbiec, czyli bardzo cenne, najcenniej-
sze, często o dużej wartości materialnej. 

Najstarszych bombek nie pokazuję, brokat 
zszedł, nie opłaci się wyjmować.  
(właściciel, kp6)

2. Osobiste – intymne, prywatne, bezcen-
ne dla samego kolekcjonera, najczęściej 
rodzinne relikwie, związane z osobistymi 
przeżyciami. 
Niewyeksponowanie tych kategorii przed-
miotów jest jednym z przejawów chronienia 
prywatności w działalności mocno związa-
nej z upublicznieniem. Jeśli są pokazywane, 
to wyłącznie w dla „zamkniętego” grona 
osób, podczas specjalnych okazji.

3. Niebezpieczne – obwarowane prawem 
lub względami bezpieczeństwa, które mogą 
stanowić zagrożenie lub być wykorzystane 
przez niepowołane osoby w sposób nie-
bezpieczny dla innych, jak również samych 
siebie. Najczęściej dotyczą przedmiotów 
„ostrych”, broni palnej i białej, potencjalnie 
substancji groźnych dla zdrowia czy życia 
(w jednej w z kolekcji znalazły się przedwo-
jenne pojemniki z kwasem solnym).

A w domu to mam kolekcję białej broni – 
takie rzeczy, których nie mogę tu za bardzo 
eksponować, bo byłoby niebezpieczne, bo 
niektóre rzeczy są drogie, cenne i wartościo-
we. (właściciel, m12)

4. „Nielegalne” – kolekcjonerzy trafiają na 
rozmaite przedmioty i artefakty, czasami 
będąc świadomymi, że ich pochodzenie nie 
jest z „czystego źródła”. Są to przedmioty 
kłopotliwe, zarówno z punktu widzenia 
„wchodzącego w ich posiadanie”, jak i po-
tencjalnego zwiedzającego. Są to przypadki 
incydentalne, niemniej się zdarzają. Przy-
kład? Jeden z kolekcjonerów często lustruje 
pobliskie złomowiska, ma nawet „układ” 
z prowadzącymi skupy złomu, że „jak tylko 
coś się pojawi ciekawego, powiadamiają”. 
Opisywał, że trafia czasem na fragmenty 
ogrodzeń „dworkowych”, kutych krzyży 
z cmentarzy, fragmentów zdobień czy urzą-
dzeń, co do których nie jest pewien, czy nie 
były ukradzione i sprzedane na złom. Stara 
się wszystkie zabierać ze złomowisk i jeśli 
nie trafi na „ewidentne” przypadki, w któ-
rych ustali skąd mogą pochodzić, włącza te 
przedmioty do swojej kolekcji. Inny przykład 
przedmiotów „nielegalnych” to znaleziska 
o charakterze archeologicznym. Status tych 
przedmiotów w Polsce jest uregulowany 
prawem i wszelkie „starożytności” powinny 
znaleźć się w dziale archeologicznym naj-
bliższego muzeum rejestrowego (państwo-
wego lub samorządowego), zajmującego 
się ochroną tego typu dziedzictwa. Bywają 
przypadki – rzadko, ale na takie trafiliśmy 
– że czas przekazania tych przedmiotów 
„nieco” trwa, a droga ich przekazywania jest 
długa. Przy okazji rozmawiania o arche-
ologicznych znaleziskach ujawnił się także 
jeden z problemów związanych z ochroną 
i gromadzeniem dziedzictwa materialnego 
w Polsce. Wiele znalezisk archeologicznych 
wydobywanych jest nielegalnie i nie trafia 
do wskazanych przez ustawę miejsc ich 
przechowywania. Na ile się zorientowali-
śmy, zjawisko jest dość poważne w swojej 
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skali, a jak wynikało z wypowiedzi archeolo-
gów i samych muzealników, zmian wymaga 
jednak prawo i jego egzekwowanie, bo 
dotychczasowe jest nieskuteczne i nadal 
nie służy dobrej ochronie archeologicz-
nego dziedzictwa. Zgodnie z przepisami 
„o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami”, „przedmioty będące zabytkami 
archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo 
znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku 
badań archeologicznych, stanowią własność 

Skarbu Państwa”. Na ich legalne poszuki-
wanie potrzebna jest zgoda wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, a w praktyce? Spe-
cjaliści zajmujący się wykopaliskami i ochro-
ną zabytków (archeolodzy, muzealnicy, 
poszukiwacze „skarbów”) szacują, że ludzi 
prowadzących poszukiwania na własną rękę 
(wykrywacze metali, rozkopywanie stano-
wisk archeologicznych) może być w Polsce 
nawet kilkadziesiąt tysięcy. 

Skąd pochodzą i jak trafiają przedmioty do 
kolekcji? 

1.
W większości przedmioty są, jak łatwo się 
domyślić, kupowane: „Za większość ekspo-
natów płacą”. I choć o pieniądzach właści-
ciele kolekcji mówili często, to w kontekście 
przedmiotów i ich kupowania – proporcjo-
nalnie najrzadziej. Z pewnością kupowanie 
przedmiotów pochłania duże kwoty, w nie-
których przypadkach większość (co najmniej 
10 miejsc), w pozostałych przeważają sumy 
przeznaczane na podtrzymanie infrastruk-
tury. Ile kosztują poszczególne przedmioty? 
Całkowicie zależy od „rynku”, bo nie ma 
określonych stawek, a wartość pozostaję 
kwestią umowy, czyli kosztuje tyle, „ile ktoś 
zapłaci”.

Kupione od chłopa, który twierdził, że to 
było łóżko królewskie. Nie znam jego histo-
rii, ale domyślam się, że było zdobyte od 
dziedzica. (właściciel, m12)

Propagujemy także właśnie zbieranie, nie 
tylko, że my kupujemy, bo nie jesteś w stanie 
wszystkiego kupić, ja mówię, jak sam nie 

jesteś w stanie, to do rąk drugiego, niech on 
coś zachowa dla rolnictwa. (właściciel, kp5)

Głównymi miejscami są tzw. pchle targi. Np. 
w Warszawie na Kole. (właściciel, m12)

Głównie skupował przedmioty od ludzi, 
procentowo nieznaczna grupa rzeczy pocho-
dziła z jego gospodarstwa (gospodarstwa 
dziadków i rodziców).  
(notatki z badań, m16)

Dalsza część liczb względnych i to w obsza-
rze pieniędzy – liczb „wrażliwych społecz-
nie”. Ile kosztują przedmioty? Rzadko, 
najczęściej tylko szacunkowo, albo i niepo-
liczalnie można otrzymać odpowiedź. To 
jedna z tajemnic zawodu, czynności dokony-
wanych w sferze niewidzialnej. Czasem na-
suwających skojarzenie ze swoistym magicz-
nym zabiegiem składania „okupu”, „ofiary” 
za dobre właściwości, pozyskiwaną wartość. 
Wątpliwości nie ulega, że prowadzenie 
kolekcji i muzeum jest bardzo kosztownym 
przedsięwzięciem. I jak potwierdzają bada-
nia, wszelkie zasoby finansowe właścicieli, 
inwestowane są w całe kolekcjonerskie 
przedsięwzięcie. 

Kupione, otrzymane albo zdobyte
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2.
We wszystkich badanych przypadkach 
przedmioty pojawiają się jako podaru-
nek, darowizna – zdobyta lub otrzymana. 
Szacunkowo, na podstawie deklaracji 
przedmioty tak pozyskane to najczęściej 
„początek kolekcji”, „mała część”, „5%”, 
„do maksymalnie 1/10 ilości posiadanych 
przedmiotów”.

Po kupieniu warsztatu tkackiego przyszedł 
do mnie kuzyn i mówi: „Słuchaj, u mnie 
stoi jeszcze warsztat po dziadku”, no i te 
2  warsztaty może niepotrzebnie stoją, ale 
żal mi było nie wyeksponować warszta-
tu, który zrobił mój dziadek, to jest mąż 
babci od tego czepka i on był taki zdolny 
stolarz, był rolnikiem, a dodatkowo stola-
rzem. Wziąłem od tego kuzyna i mam taki 
zaszczyt, że to jest warsztat tkacki zrobiony 
przez dziadka, na którym tkała moja babcia, 
moja mama. (właściciel, m12)

Ludzie z radością te rzeczy przynoszą. 
Mówią tak: „Słuchaj, u mnie to i tak zginie, 
zniszczy, my to używaliśmy jako tasak do 
siekania brukwi” na przykład.  
(właściciel, kp5)

Jedynie nieliczne są darowizną od ludzi: na 
przykład ostatnio ta tkanina, co przyjechała, 
to jest dar serca od nauczycielki z Kolna. 
(właściciel, m16) 

3.
Najmniejsza część zbiorów to przedmioty 
pozyskiwane drogą wymiany, zamiany lub 
zadośćuczynienia. Wartość trudna, jeśli 
w ogóle możliwa do oszacowania. Nawet 
tak niematerialne zbiory jak palindromy 
podlegają tym prawidłowościom. Głównym 
mechanizmem regulującym taki sposób 
pozyskiwania przedmiotów jest sieć kon-
taktów i znajomości, najczęściej „wśród 
swoich”: kolekcjonerów, zbieraczy, specja-
listów – np. mechaników, historyków sztuki 
itp.(większość badanych kolekcjonerów). 
Drugą grupę stanowią sąsiedzi i mieszkańcy 
danej miejscowości i okolic.

To mydło zdobyłem z takiego starego domu 
(…), gdzie podejrzewam, że mogło i od okre-
su wojny leżeć. (właściciel, m12)

Nie chcę wyciągać innych, starych, zeszy-
tów, dokumentów, sypiących się takich, 
niektóre mają po wiele, wiele lat. Wie Pani, 
ile z tego na wsi, po miasteczkach? Sami nie 
wiedzą, co mają. (właściciel, kp5)

Jak mam jakiś tam kontakt złapany w Niem-
czech, gdzie facet ma właśnie takiego 
Pomota 2, którego ja nie mam. Mam jeden, 
trzy, ale nie mam tego środkowego. I on 
rzekomo właśnie się chce wymienić na tą 
Estonię, którą ja posiadam.  
(syn właściciela, kp5)

Mam stałe kontakty, stąd na przykład na 
telefon gdzieś dogadujemy wolne egzem-
plarze, które gdzieś jeszcze mi tam się udaje 
kupić, nie? Także mimochodem, no, znam 
ileś tych różnych kolekcjonerów po całej 
Polsce. (syn właściciela, kp5)

4.
Rekonstrukcje, renowacje, odtworzenia, 
kopie, adaptacje, imitacje, naśladowania, 
inspiracje, aranżacje i stylizacje to sposo-
by pozyskiwania eksponatów – nazwijmy 
– kreatywne. Aspekt muzealniczej działal-
ności, zbieżny z działalnością grup odtwo-
rzeniowych (rekonstrukcyjnych), pracują-
cych w obszarze dziedzictwa kulturowego 
i historycznego w zdecydowanej większości 
dotyczy przedmiotów przeznaczonych na 
wystawy, do wyeksponowania, „uzupełnie-
nie” kolekcji, wykonania „instalacji”, czyli 
zabiegów rekonstrukcyjnych. „Artefakty” 
wykonywane są w co najmniej kilku muze-
ach prywatnych, najczęściej przez samych 
kolekcjonerów i właścicieli. Rekonstruowa-
ne są maszyny, pojazdy, sprzęty i drobne 
przedmioty codziennego użytku, ale także 
i całe budynki, przestrzenie, jak na przykład 
chałupa podobna do „starej”, dwór jak 
z XIX wieku, zestaw kapliczek przydrożnych 
czy typów nagrobków cmentarnych. Idea 
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możliwie wiernego odtworzenia, przywo-
łania przeszłości staje się w tym przypadku 
dominującą.

Właściciel urządził swoje muzeum, w któ-
rym gromadzi sprzęty domowe sprzed 
lat. Jest również galeria obrazów, gdzie 
odbywają się czasowe wystawy. W mu-
zealnych zbiorach znajdują się eksponaty 
związane z epoką napoleońską i Księstwem 
Warszawskim oraz polskim ziemiaństwem. 
W księgozbiorze znajduje się pierwszy prze-
kład „Iliady” Homera i wiele innych „białych 
kruków”. (notatki z badań, kp22)

5.
Najważniejszą „walutą” pozostają emocje 
towarzyszące „spotkaniu” z przedmiotem, 
zdobyciem i później możliwością jego eks-
ponowania.

Jak się pojedzie do znajomego i on ma, cze-
go człowiek nie ma, to w pewnym stopniu 
– trzeba to wprost powiedzieć – jest jakaś 
ta zazdrość. Ja tego egzemplarza nie mam 
i będę chciał, jak nie od ciebie, to gdzieś 
tam zdobyć. Jak się zdobędzie, to jednak ma 
się satysfakcję, że się ma.
(właściciel, m12)

Zupełnie pokrótce – to, co stanowi najwięk-
szą różnicę pomiędzy muzeum prywatnym 
a państwowym to właśnie tytułowa „opo-
wieść”. W każdym z muzeów prywatnych 
podstawą działalności, głównym produk-
tem, właściwym przeżyciem i wrażeniem 
wyniesionym przez widzów/uczestników 
jest opowiadanie. Wszystkie przedmioty, 
aspekty działalności sprowadzają się do 
bezpośredniego kontaktu z właścicielem, 
twórcą kolekcji, który przede wszystkim 
– opowiada. Andreas Huyssen zauważył: 
„przeszłość – aby stała się pamięcią – wy-
maga artykulacji”. Muzea prywatne nie za-
istniałby, gdyby nie realizowanie tej właśnie 
potrzeby, funkcji, sposobu porządkowania 
i zabezpieczania. Odwołując się do Jana 
Assmanna, „pamięć kulturowa” pojawia 
się w chwili, gdy „pamięć komunikacyjna” 
zaczyna wygasać. Zanikanie danej rzeczy-
wistości, osuwanie się w przeszłość, coraz 
słabiej już nie tylko przeżywanej, ale i pa-

miętanej, powodować ma zmianę sposobu 
upamiętniania. Przeszłość staje się dozna-
niem rytualnym i materialnym.  Assmann 
podkreślał, iż ważne jest kto i w jaki sposób 
konstruuje przekaz. Opowieść musi być zro-
zumiała dla odbiorców, więc konieczne jest 
zastosowanie jakiejś „artystycznej” formy 
(działającej na zmysły). W muzeach prywat-
nych historia jest opowieścią, przekazem 
werbalnym, podczas którego dokonywany 
jest powtarzalny, porządkujący akt upa-
miętnienia i zbiorowego uczestniczenia 
w „historii”.   

Oprowadzanie po kolekcji to rozbudowa-
na, wielopiętrową opowieść. W licznych 
wypowiedziach zwiedzających pojawia 
się odniesienie do tego zjawiska. Wręcz 
rozgraniczanie sytuacji „pełnego” zanurze-
nia się w muzealną przestrzeń i niedosytu, 
jeśli trafiali na sytuację, w której zabrakło 
opowieści. 

Opowieść jako przedmiot właściwy

Zazwyczaj to pan Jan oprowadza wycieczki. Samo oglądanie niewiele daje.  
(właściciel, kp2)
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Najpierw wszyscy oglądają żłobek, omawia 
te tematy, potem siadają, jest przerwa, 
herbata, ciastko i pokazuje te zabawki. To 
nie jest tak, że się wchodzi, wychodzi, do 

widzenia – nie. (…) Jak mąż opowiada, to 
całymi godzinami. Ludzie już drepczą pod 
stołem, że chcą wyjść, a on nie, jeszcze to, 
jeszcze to. (właściciel, kp6)

Odrdzewianie. Oczyszczanie. 
Renowacja. Konserwacja

Jednym z podstawowych obowiązków 
„prawdziwego” muzeum, prowadzonego 
„profesjonalnie, zgodnie z „prawidłami sztu-
ki muzealniczej”, jest zbieranie, przechowy-
wanie i zabezpieczenie zbiorów. I ta odsłona 
działalności praktykowana jest w badanych 
muzeach prywatnych. Wszystkich, bez 
wyjątku, choć rozmaitymi sposobami, 
zróżnicowanymi metodami i wysokością 
nakładów.
Generalizując, zabezpieczanie przedmiotów 
podzielić można na dwa rodzaje:
■ oczyszczenie i zabezpieczanie przed pro-

cesami degradacji i niszczenia;

■	konserwację i renowację, prowadzone 
zgodnie z aktualną wiedzą konserwator-
ską.

Przeważa zdecydowanie działalność pierw-
szego rodzaju, jako konieczna, łatwiejsza 
i bardziej dostępna właścicielom zbiorów. 
Prowadzona najczęściej we własnym za-
kresie, samodzielnie lub z pomocą specja-
listów „samouków” i osoby wykształcone 
kierunkowo. Sam akt oczyszczenia i zabez-
pieczenia jest formą pełnego włączenia 
przedmiotu w kolekcję i muzealny obieg 
„upamiętniania”. 

- (…) Państwo je konserwują co jakiś czas czy one tak po prostu stoją?
- Sobie stoją i, wie Pani, znowu żelazo to stare, to tak szybko nie koroduje. Są 
obczyszczone i staramy się, no, trzeba by te drewniane rzeczy tam, prawda, 
zakonserwować. No, ale to jest drogie, nie stać nas na to, proszę Pani, żeby 
konserwacją się zająć, to nie ma mowy. A one też mają duszę, są takie natural-
ne, jak były w użyciu. Niektóre niepotrzebne, bo tam jak fajanse mam, piękną 
kolekcję garnków, siwaków starych kujawskich, takich, proszę Pani, ze 40 tych 
garnków. Nie trzeba garnków konserwować, garnek to garnek. Fajanse też 
nie, ale niektóre skrzynie tam, prawda, czy te meble stare i te, te wyposażenie 
wnętrz, no to trzeba by o tym pomyśleć, bo tam korniki gryzą.
(właściciel, kp7)
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Oprócz naszej trójki koło autobusów kręci się pan Leszek – mechanik, eme-
rytowany pracownik PKS, który raz na jakiś czas wpada do muzeum pomóc 
przy naprawie i konserwacji pojazdów. (właściciel, kp1)

- Czyli Pan technicznie się zajmuje tym.
- Technicznie tak. No niestety polskie reklamy to są drutem wiązane, 
cały czas, tu słychać właśnie brzęczenie tych reklam, no i będąc wpierw 
właśnie w tej cukierni, zobaczyłem pana, który jest po prostu na druty 
(…).To jest człowiek, że jakby nie silikon i drut, to by po prostu 90% jego 
produktów rozpadła się w części. (…) Bardzo dużo ciekawych reklam tak 
naprawdę rozebrałem i pociąłem na złom, jeszcze zanim było to muzeum, 
bo to było w latach 90. Ja nie mogę odżałować na przykład reklamy Skali, 
to jest jedna z pierwszych warszawskich takich reklam, to były 30. albo 
40. lata, prawda? Pierwsza z tych. I ona była wykonana w zupełnie innej 
technologii. (pracownik, m10)

Też nie staram się sie kupować drewnianych rzeczy, bo to jednak trzeba 
dbać o to i mieć pod dachem, a ja nie mam miejsca. (właściciel, kp1)

Ale to już są bardzo wysokie koszty i umiejętności, bo to musi ktoś naprawić blachę, 
wygiąć szkło. Jak taki neon do nas przychodzi, no to nawet nie wiadomo od czego 
zacząć. Więc to są wysokie koszty. Taki średni koszt to 15-20 tysięcy zł. To już jest 
specjalistyczna praca, (…) takie rzeczy jak malowanie, no to ja sama robię. Na przy-
kład mamy na zewnątrz neon Hermes, który przyjechał z Zielonej Góry, i latem ja go 
sama pomalowałam, ale tak, to mogę zrobić, ale inne rzeczy, to już nie.  
(pracownik, m10)
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W drugim rodzaju dokonywany jest akt 
przywracania przedmiotu do stanu zbliżo-
nego do pierwotnego, z możliwie pełnym 
zabezpieczeniem. W trzech przypadkach 
właściciele muzeum przeprowadzają pełną, 
kompletną renowację zbiorów, zgodnie 

z aktualnym stanem wiedzy. Do pracy przy 
zabezpieczaniu zapraszani są specjaliści 
w poszczególnych dziedzinach konserwacji, 
m.in. konserwatorzy papieru, kamienia, 
drewna, rzadziej metalu.

[Sąsiad – przyp. red.] pomaga w naprawie. (właściciel, kp7)

Mam szczęście, że jak bombka mi się mało popsuje, to córka jest w stanie naprawić. 
Jakoś ją zapaliłem do tego, podjęła się i to robi. (właściciel, kp6)

Zajmuję się konserwacją, zresztą pracowniczka jest po archeologii i liceum plastycz-
nym ze specjalizacją konserwacja rzeźby, no i sama jest konserwatorką.
(właściciel, kp3)

Przejęli część zbiorów prywatnego muzeum książki z Anglii – ale co z tego, jeśli te 
urządzenia wymagają konserwacji. Nie ma środków na konserwację, więc się je upy-
cha w różnych miejscach. Czasem nie są kompletne, więc wymagają uzupełnień.
(notatki z badań, kp3)

Kilkaset papierów ze znakami wodnymi,(…) makulaturę XIX-wieczną, która też wy-
maga konserwacji. (właściciel, kp3)

Kiedy kupił obiekt, bardziej myślał o pracowni konserwacji, a nie podejrzewał, że 
wejdzie w muzealnictwo! (właściciel, kp3)

Do muzeum trafiają stażyści z różnych krajów – do pracowni konserwatorskiej, ale 
nie do samego muzeum. Byli to studenci konserwacji. (właściciel, kp3)
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Opłaty i formalności są na konserwację.
Od konserwacji ma ludzi – to Państwo Lipeccy z Torunia, którzy prowadzą zespół 
indiański Huu–Ska Luta i są członkami Stow. Miłośników Indian Am. Płn. Oni poma-
gają. (…) Robią rękodzieło indiańskie i wysyłają do Ameryki. Sami Indianie od nich 
kupują, bo być może nie chce im się już tego robić. Mają zespół pieśni i tańca indiań-
skiego – na zamówienie. (właściciel, kp2)

 Teraz przychodzi taki chłopiec-elektryk i wykorzystują te dni, żeby jakiś domeczek 
podświetlić, naprawić zabawkę i siedzi całymi dniami biedak i robi to, naprawia.
(właściciel, kp6)

Mam zatrudnioną osobę, która typowo mi zajmuje się odrestaurowaniem tych 
motocykli. (…) Tu mamy na przykład jeden warsztat, na motocykle (…), samochody 
naprawiamy w firmie. (właściciel, kp5)

Inwentarze, katalogi, rejestry

Można by było zrobić wielostronicową listę 
przedmiotów, a i tak najprawdopodobniej 
nie ujęłaby wszystkich rodzajów przed-
miotów, jakie znajdują się w kolekcjach. Wy-
liczanie niepoliczalnych przedmiotów lepiej 
obrazuje podział na widzialne i niewidzial-
ne. Podobnie materialne i niematerialne 
dziedzictwo, które jest zbierane, groma-
dzone i eksponowane przez organizatorów 
muzeów prywatnych.
Katalogi rodzajów, form, organizacji mu-
zeów, podziały przedmiotowe powstają 
wzdłuż i w poprzek praktykowania mu-
zealnictwa (ewidentnie to także porząd-
kowanie). Strona Wikipedii (tak chętnie 
podważana) dla przykładu ma następujące 
katalogi: archeologiczne, biograficzne, 
etnograficzne i skanseny, historyczne, izby 

pamięci, miejsca i muzea martyrologiczne, 
przyrodnicze, geologiczne i geograficzne, 
sakralne, sztuki, techniki i specjalistyczne, 
wojskowe, statki i okręty, zamki, pałace, 
dwory, inne muzea. Inny przykład: 

[×] Muzea i parki dinozaurów w Polsce  
(1 strona)
[×] Muzea wnętrz dworskich w Polsce  
(4 strony)
[×] Muzea żydowskie w Polsce (7 stron)
[×] Żywe muzea w Polsce (3 strony)

Jak nie przymierzać zbiorów badanych 
muzeów, wszystkie znajdą miejsca w powyż-
szych podziałach. Gdyby spróbować określić 
zakres tematyczny zbiorów, dziedzinę 
(dziedziny), którym są poświęcone, charak-
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(…) mundury, stare stroje, świadectwa, obrazy, monety, biżuterię, uni-
katowe egzemplarze czasopism z okresu II wojny światowej, podręcz-
niki, kałamarze i wiele innych. Prawdziwymi perełkami w kolekcji są 
ozdoby i figurki wykonane z krzemienia, przedmioty używane dawniej 
w domach i gospodarstwach, jak np.: tary, naczynia, kosze, skrzynie, 
stare żelazka, pułapki na gryzonie, kołowrotki, sprzęt służący do mie-
lenia ziarna czy wyrobu masła, (…) rzeźbione i malowane powozy oraz 
sanie,
fragmenty naczyń, stare monety, (…) muzyka rozbrzmiewająca z wie-
kowego, ale ciągle sprawnego gramofonu. Nośnikiem dźwięku była 
w nim dawno zapomniana winylowa płyta. (notatki z badań, m17)

Mamy: naczynia (XIX wiek), pierwsze komputery osobiste, mamy kilka 
sztuk, jeden nawet chodzi, sprzęt fotograficzny, sprzęt audio, niektó-
re rzeczy działają, dla dzieciaków odlewanie żołnierzyków z cyny, też 
technika użytkowa, numizmatyka, banknoty. (właściciel, kp5)

Żłobek, figury, domki, miniatury z Betlejem, otoczka Bożego narodze-
nia, tysiąc miniatur. Tematów jest około setki (anioły, góry, pojazdy, 
starożytność i wiele innych). Są różne przedziwne bombki – telefon 
komórkowy, Myszka Miki w wielu odsłonach, Watson i Sherlock Hol-
mes, Big Ben, najobszerniejszy temat to Mikołaje, (…) to jest unikato-
we – pluszowe, ruszające się. Śpiewające. Mam około stu sztuk (…). 
Zbieram to, co się nawinie – też pozytywki. Ale ich nie eksponuję. Mam 
ich około stu. (właściciel, kp6)

teryzować rodzaje i przeznaczenie poszcze-
gólnych przedmiotów, mogą być umiej-
scowione w każdej systematyce. A sam 

inwentarzowy zapis z podziałem przedmio-
towym wygląda na przykład tak:
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Tylko rolnicze, konne, bardziej konne, nawet jak ciągnikowe, chociaż ciągnikowych 
mam, no, z Polski pług, który był takim, no wizytówką. W tej chwili jest ciągnik C45, 
jest też drabinkowy i taki zwykły, dwuskibowy, trzyskibowy, ale to są wyjątki, ogólnie to 
rolnicze rzeczy, konne.
(…) kopaczki do ziemniaków, kosiarki (…). Silniki stacjonarne, podstawowe, które są 
w Polsce – były S60, S320, Slavia w sumie dwie, małą i dużą, silnik polski, silnik Interna-
tional Harvester Company, amerykański. (właściciel, kp1)

Powozy, pojazdy, kowal, rymarz, stelmach. (właściciel, m17)

Mamy tu Smaki nadbużańskie. Produkty regionalne. (właściciel, m19)
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7. Formy i metody ekspozycji, 
przestrzeń i jej aranżacja

Prywatna Przestrzeń Publiczna

Kolekcja nie może być prezentowana 
w „byle jakiej” przestrzeni. Aby przed-
stawienie jakim jest zwiedzanie muzeum 
(a także oprowadzanie po nim) mogło się 
udać, niezbędne jest odpowiednie miejsce 
i jego aranżacja.
Konkretna przestrzeń muzeum to pomiesz-
czenie (dom, mieszkanie, pokój, zabudo-
wania gospodarcze lub budynki specjalnie 
dostosowane do kolekcjonowania i wysta-
wiania zbiorów) i otoczenie, których granice 
wyznaczają zarówno metraże własności 
lokalowo-nieruchomościowej, jak i sąsiadu-
jące miejsca.
Wybór odpowiedniej lokalizacji na siedzibę 
muzeum nie jest prosty. Gdy nie można  

pozyskać „odpowiedniego” miejsca  do 
prezentowania kolekcji, korzysta się z tego, 
co jest dostępne, niepodnoszące kosztów, 
w pobliżu miejsca zamieszkania, wygodne 
i możliwe do adaptacji. 
Wśród badanych muzeów nie odnotowa-
liśmy żadnej przestrzeni wynajmowanej, 
wypożyczonej czy użyczonej. Trafiliśmy na 
jeden przypadek i to wyłącznie formalnego 
zabiegu, w którym dzieci są właścicielami 
nieruchomości i udostępniają budynek na 
działalność rodziców. Wszystkie pozostałe 
miejsca były zawsze prywatną własnością i, 
jak się wydaje, to właśnie wokół tego aspek-
tu organizowana jest ta nowa, kulturowa 
przestrzeń.

Obecnie przestrzeni nie da się badać w oderwaniu od czasu, gdyż te dwa 
elementy warunkują się wzajemnie.
Mihály Sükösd

Tak jak przedmioty są początkiem, iskrą zapalną kolekcji, a ich gromadzenie, 
zbieranie pozostaje istotą kolekcjonowania, tak pokazanie, prezentacja, 
wystawienie kolekcji publicznie, zawiązuje tę specyficzną praktykę kulturo-
wą – muzeum.
Do form i metod eksponowania było już w niniejszym raporcie wiele od-
niesień.  Waga problematyki związanej z przestrzenią i ekspozycjami jest 
z kategorii „zasadnicza”, więc kilka uwag i obserwacji do odnotowania to 
konieczność.
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W tych miejscach zachodzi zabieg podsta-
wowy, wręcz „akuszerski”, wystawienia 
przedmiotów i eksponowania kolekcji. 
W ten sposób dokonywane jest faktycz-
ne praktykowanie kultury, definiowane 
pojęciem „muzeum”. Główne przesunięcie 
zakresu użycia polega na czasowym lub 
stałym wydzieleniu części przestrzeni z pry-
watnej i oddaniu do publicznego użytku:
■ czasowe: zachodzi w granicach godzin 

wyznaczonych do zwiedzania lub poprzez 
konkretne zdarzenie, kiedy zwiedzają-
cy przekracza granice tej przestrzeni; 
z pewnością także „pokaz” poza siedzibą, 
wystawy użyczane innym podmiotom, 
wystawiane podczas imprez czy prezen-
tacji;

■ stałe: pojawia się w sytuacji, gdy prze-
strzeń wydzielona jest w bardziej 
trwały sposób, całkowicie wyłączający 
z przestrzeni prywatnej. Czas dostępno-
ści – „godziny otwarcia” – pełni jednak 
drugorzędną rolę, bo szczególnie chętnie 
praktykowane jest „umówienie się” oraz 
„wejście przy okazji”. 

Obie formy uzależnione są od sposobu 
organizowania całej działalności, a jak 
sygnalizowaliśmy wcześniej, wybór miej-
sca i sposobów ekspozycji jest świadomy 
i przemyślany. Na przykład jedno z muzeów 
„łamiące” powszechne przekonanie o wy-
glądzie siedziby i przestrzeni muzealnej wy-
gląda następująco: rolę przestrzeni muzeum 
pełni „trasa” do zwiedzania zaaranżowana 
w domku letniskowym, ledwie zaznaczana 
rozwieszonymi tabliczkami i zasadniczo 
wyznaczana opowiadaniem. Równolegle 
muzeum „rozgrywane” jest w przestrzeni 
internetowej. Jeszcze bardziej przekonanie 
o ścisłym związku siedziby i aktywności mu-
zealnej podważają ściśle wirtualne muzea 
– swoiste „nie-przestrzenie” (narastające 
i zróżnicowane zjawisko, którym zajmujemy 
się w osobnych badaniach). W przeprowa-
dzonych badaniach „terytorialnych”, na 22 
miejsca, które sprawdzaliśmy bezpośrednio: 
■ w 4 ekspozycja dokonywana jest w całko-

wicie prywatnej przestrzeni „domowej’, 

we wszystkich przypadkach taką ma być 
i pozostać;

■ w 12 to obszar wydzielony w obrębie sie-
dziby domowej właściciela (mieszkania, 
gospodarstwa, siedliska), dla większości 
właścicieli forma zadowalająca;

■ w 6 miejscach to osobne pomieszczenia/
budynki, specjalnie zaadaptowane na 
siedzibę muzeum, z nakierowaniem na 
rozbudowę infrastruktury.

Nastąpiła wyraźna zmiana wzorca organi-
zowania przestrzeni muzealnej, odmienna 
od wyobrażeń o standardowym muzeum 
(najczęściej pada wskazanie – państwowe). 
Głównym odróżnieniem muzeów prywat-
nych od publicznych jest płynne przecho-
dzenie, przełączanie z przestrzeni prywatnej 
w publiczną i odwrotnie. Decyduje potrzeba 
organizacyjna i elastyczne zarządzanie 
działalnością. Dodatkowo wyróżnia się 
wyraźne sprzężenie aktywności muzealnej 
z życiem codziennym właściciela (właści-
cieli). W wypowiedziach często padało 
określenie „autentyczności” prywatnych 
przedsięwzięć, a także przekonania o pasji, 
z jaką jest realizowane. Tak określano za-
równo muzealnika „tworzącego” podstawy 
lokalnego patriotyzmu, jak i kolekcjonera, 
tworzącego przestrzeń wypełnioną bomb-
kami choinkowymi. 

Tworzenie przestrzeni muzeum jest zja-
wiskiem dynamicznym, uzależnionym od 
charakteru kolekcji i przyrastającej ilości 
przedmiotów, od wizji ekspozycyjnej (naj-
częściej totalnej, czyli „wszystko chciałbym 
pokazać”) oraz aktualnych możliwości 
sfinansowania pomysłu na przestrzeń (lub 
jej rozbudowę, udoskonalenie).
Właściciele muzeów prywatnych mają 
przede wszystkim wizje, które realizują 
i wcielają w życie. Z tym między innymi 
związane są plany ulepszania przestrze-
ni muzealnej, najczęściej powiększania, 
doposażenia, optymalnego zaaranżowania, 
w kilku przypadkach zdobycia powierzchni 
dla muzeum (innej, lepszej lub kolejnej).
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Budowa muzeum zaczęła się ok. 30 lat temu, ja, budując dom, wtedy 
już zacząłem myśleć o pomieszczeniu, w którym mógłbym [eksponować 
– przyp. red.] takie rzeczy jak księga familijna, jak kuferek dziadka, jak 
gramofon i po krótkim czasie ten pokoik był za mały – to było jakieś 30 
lat temu i dosłownie wyrżnąłem piłą w ścianie drzwi i powiększyłem to 
muzeum o drugie pomieszczenie. Ale po paru latach i ono się zapełniło 
i musiałem szukać innego pomieszczenia. (...) Z myślą o muzeum strych 
miał być... Zastanawiałem się, czy można to było inaczej urządzić – może 
środek jeszcze wykorzystać na eksponaty i rozrzedzić po bokach. (…) Ma-
rzeniem moim jest powiększenie tego jeszcze o podobny taki budynek, jeśli 
tu by dobudował, to rzeczy, które zebrałem, na pewno już by się pomieściły 
z możliwością świetlicy dla młodzieży, (...) z wizualnym przedstawieniem 
wizji historycznej (...). Budynek pod muzeum, od razu z tą myślą na mu-
zeum 1994. (właściciel, m12)

Dawniej planowałem, żeby budynkiem muzeum została wieża ciśnień 
obok warzelni (…). Być może w przyszłości uda się zakupić działkę na 
terenie po Celulozie i wybudować tam budynek podobny do wspomnia-
nej wieży ciśnień, jednak traktuję to obecnie jako formę ewentualnego 
uatrakcyjnienia samego muzeum, priorytetem jest natomiast pozyska-
nie lokalu, w którym w ogóle możliwe byłoby prowadzenie działalności 
muzealnej. (właściciel, kp5)

Przestrzeń niejawna, nieudostępniana

Jest jeszcze warstwa – przestrzeń ukryta, 
najczęściej dotycząca magazynowania 
i przechowywania przedmiotów, dla któ-
rych nie wystarczyło miejsca w ekspozy-
cjach oraz przestrzeń robocza. Przestrzeń 
niewidzialna, ale istotna dla działalności 
i pełnego zakreślenia muzealnej sceny. Są 
to najczęściej pomieszczenia gospodarcze, 

piwnice, garaże czy budynki gospodarcze. 
Przestrzeń dla przechowywania eksponatów 
jest zaaranżowana w każdym z badanym 
przypadków.  

Tylko nie mamy ich gdzie eksponować, ale 
mamy 30. Ale na wystawach to robimy, 
w tej, w mapie to umieszczamy,  to bardzo 
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Nawiązując do poprzedniego podrozdzia-
łu, wyróżnić trzeba jeszcze jeden sposób 
eksponowania zbiorów, który jest często 
i chętnie wykorzystywany przez właścicieli 
muzeów prywatnych. Ekspozycja w terenie, 
wyjazdowe wystawy, pokazy, odczyty na 
imprezach, podczas spotkań, to praktycznie 
codzienność przynajmniej połowy z ba-
danych muzealników. Działalność w pełni 
publiczna w publicznej przestrzeni. Wyko-
rzystywane formy są rozmaite i powiązane 

z głównym aspektem działalności i pasji 
muzealnika. Występy z katarynką, opo-
wieść o chlebie, gawędy kujawskie i pokazy 
uzbrojenia. Z jednej strony to ekspozycje 
„w ruchu”, w czasie i przestrzeni, z drugiej 
znakomita promocja.

W jednym z autobusów, uruchomionym 
„ogórku”, który czasem wyjeżdża z muzeum 
na festyny, filmy, itp. (właściciel, kp1)

Przestrzeń publiczna, częściowo prywatna 
i prywatna „nieco” publiczna zachodzi rów-
nocześnie w otoczeniu. Wpływ na formowa-
nie tego, co dookoła muzeum ma lokalizacja 
i różne „manifestacje” odbierane zmysłami. 
I podobnie (właściwie identycznie), muzeal-
ne ekspozycje zasadniczo aranżowane są dla 
odbiorcy (uczestnika), wykorzystując różne 
sposoby percepcji.

Strefa wizualna, czyli odbierana i mieszczą-
ca się w „zasięgu wzroku”: 

■	oznakowanie napisem, symbolem, „logo”, 
znakiem ikonograficznym i plastyczną 
formą (czasem podświetloną, wyrazistą, 
reklamową w formie), określającymi, co 
w danym miejscu się znajduje;

■	zwracający uwagę, „nietypowy” element 
zdobniczy czy użytkowy w obejściu, na 
bramie, w oknach, na budynku bądź 
w ogrodzie oraz bardzo często eksponaty 
rozstawione obok, przed, pod siedzibą, in-
formujące o istnieniu „jakiegoś” miejsca, 
tworzące zarazem jedną z form muzealnej 
ekspozycji;

ładnie wygląda. W Wilnie. Jak mieliśmy 
wystawę, właśnie tak zrobiliśmy, było to 
bardzo dobre. (właściciel, m13)

Ułożenie eksponatów jest przystosowane 
dla pana Artura, żeby mógł wyjechać, a nie 
ułożone dla zwiedzających.  (…) Są dwa 
place muzeum – koło domu i za domem, 
za domem to teren bardziej do zwiedzania, 
koło domu to pojazdy do reperowania. 
(właściciel, kp1) 

Drugi rodzaj niejawnej przestrzeni to odno-
sząca się do przedmiotów specjalnych (oso-
bistych, niebezpiecznych, najcenniejszych), 
przestrzeń „osobista”, czyli całkowicie 
prywatna i nieudostępniana publiczności.

Aktualnie, do czasu pozyskania budynku, 
wszelkie zbiory przechowywane są przeze 
mnie w bezpiecznym miejscu.  
(właściciel, m12)

Muzeum Objazdowe

Strefy zmysłów
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■	muzeum objazdowe, czyli wyjście w prze-
strzeń „poza zasięgiem wzroku”, które 
występuję w blisko połowie badanych 
miejsc, a ich organizatorzy kilka razy do 
roku biorą udział w pokazach, uświetnia-
ją imprezy czy uroczystości, prowadzą 
spotkania, w których opowieść (komplet-
na lub w okrojonej wersji) przedstawiana 
jest zebranym uczestnikom poza siedzibą 
właściwego muzeum – miejsca przecho-
wywania, eksponowania kolekcji.

Druga strefa przestrzeni dźwięko- czy też 
audiosfera, czyli:

■	oznaczanie werbalne, określanie konkret-
nego miejsca albo przekaz: „tam, u Łu-
kaszewiczów”, „a jest takie muzeum za 
stawkiem, jak się zakręci” czy „muzeum 
stoi nad jeziorkiem”, „Neony są w SOHO 
przy Ząbkowskiej”, „jak się jedzie, widać 
transporter wojskowy, to tam jest”, 
„a konkretnie to ja wiem, gdzie mają sie-
dzibę, ale to niełatwo trafić, bo pomiędzy 
blokami, trzeba zadzwonić i umówić się”;

■	oznaczenie dźwiękowe, dobiegające z da-
nego miejsca odgłosy, szumy, brzmienia 
i dźwięki. Dotyczą gwaru powstającego 
przy większej ilości zwiedzających oraz 
uczestniczących w spotkaniach i impre-
zach, włącznie z megawatowym nagło-
śnieniem dorocznego zjazdu czy spotka-
nia, kiedy właśnie ten donośny „głos” 
się liczy i obejmuje przestrzeń dookoła 
we władanie. Dźwięki charakterystyczne, 
jak warkot motorów, traktorów, maszyn, 

urządzeń prezentowanych w danych 
kolekcjach, czasem z nietypowym, ale 
charakterystycznym brzmieniem wyróż-
niającym jakieś miejsce – „smok wawel-
ski” zionący ogniem czy uderzenia maszyn 
drukarskich, albo muzyka z katarynki.

Trzecia sfera to zapach:

■	zakreśla przestrzeń szczególnie podczas 
spotkań i imprez organizowanych w mu-
zeum, chociażby dym z ogniska czy inten-
sywny zapach potraw. Występuje także 
i inny rodzaj, zapach dolegliwy (lub jako 
taki określany), który w jednym z miejsc 
jest powodem (pretekstem?) chłodnych 
relacji między muzeum a sąsiadami, na-
rzekającymi na unoszące się w przestrzeni 
zapachy spalin z muzealnych maszyn.

Czwarta sfera to dotyk:

■	uruchamiany szczególnie podczas zwie-
dzania ekspozycji w muzeach prywatnych, 
jeden z ważniejszych elementów odróż-
niających od wystaw w muzeach publicz-
nych (państwowych), a przynajmniej jako 
taki przedstawiany i podkreślany przez 
rozmówców, właścicieli i zwiedzających:

Tu widzicie, możecie dotknąć to wszystko 
i nikt gonił nie będzie. (właściciel, kp7)

Dzieci jak przyjdą, to zaraz pierwsze co, 
to łapią, przestawiają, no ale tak ma być. 
(właściciel, kp7)
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Wystawy i przedstawienia w badanych 
muzeach prywatnych przypominają współ-
czesne ekspozycje muzeów państwowych. 
Bardzo często są upodabniane, czasami 
wzorowane, jak deklarują właściciele 
na pewno inspirowane tym, co widzieli 
w muzeach „publicznych”. W ekspozycjach 
wyraźnie widać zarówno współczesne 
tendencje, aktualne mody wystawiennicze, 
jak i przekonania organizatorów muzeum 
prywatnego. Tworząc ekspozycje w swoich 
muzeach, odwołują się do swoich refleksji 
zarówno siebie jako widza, jak i aranżera 
wystawy. Świadomie unikamy określenia 
„kurator”, choć w przypadku właścicieli mu-
zeów praktycznie wypełniają także tę rolę 
(jedną z wielu). 

Inspirujący jest skansen w Nowogrodzie 
czy – jeśli patrzeć na maszyny – to skansen 
w Ciechanowcu. (właściciel, m16)

Podstawowym odniesieniem jest gust orga-
nizatorów muzeum, którzy odwoływali się 
do przykładów istniejących ekspozycji, od-
bieranych jako ciekawe. Wskazywali je jako 
źródło pomysłów na prezentację własnych 
zbiorów. Sztafeta wzorów, inspiracja wysta-
wami, podglądanie sposobów eksponowa-
nia, naśladowanie występują najczęściej. 
Najczęściej spotykany wzór na ekspozycję 
przedmiotów to schemat modernistyczny, 
zracjonalizowany, „naukowy”: 

1. uporządkowanie chronologiczne (daty 
ustalone lub domniemane):
■	porządkowane jako „stare”, „z prze-

szłości”, „dawne”, czyli historycznością 
przedmiotów, jednego z podstawowych 
powodów powoływania muzeum.

To jest jakiś XVII/XVIII wiek, tak określali 
to fachowcy, ci od drzewa, ale ja wiem? 
(właściciel, m13) 

Tego diabła, który jest zrobiony w 36’ roku 
z ciasta. (właściciel, m13)

2. grupowanie w określone zbiory, kolek-
cje, obszary rodzajowe i/lub tematyczne:
■	korespondujące z katalogowaniem od-

wołującym się najczęściej do pierwszych, 
funkcjonalnych lub estetycznych cech 
przedmiotu (traktory, a obok zbiór moto-
rów; palindromy o życiu w klatce scho-
dowej, a w kuchni dotyczące obyczajów 
żywieniowych; meble z lat 60., 70. i 80. 
XX wieku; broń krótka, broń długa, wy-
posażenie żołnierza LWP; bombki-aniołki, 
bombki-postacie popkultury).

Chciałem Panią tu zainteresować wycinanką 
kaszubską. Mamy 30 i pół kopy.  
(właściciel, m13)

3. obejmujące określoną dziedzinę praktyk 
kulturowych:
■	dotyczące eksponowania jakiejś formy 

Skład kolekcji: mikstura, 
kompozycja, jednorodność

Jednoczesne zbieranie i promowanie ekspozycji jest trudne – na wszystko nie starcza 
czasu i to hamuje rozwój ekspozycji. Podobnie jak jej rozwój hamuje brak pieniędzy, 
szczególnie na potrzebną zagrodę. Podstawą urządzania ekspozycji musi być funkcjo-
nalność i maksymalne zagospodarowanie niewielkiej przestrzeni. (właściciel, m16)
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aktywności człowieka, czyli na przykład: 
prezentacja poświęcona wydobywaniu 
bursztynu, izba tradycyjnych zawodów 
wiejskich, pracownia „papieru czerpane-
go”, tworzenie palindromów, spotkanie 
z odtwarzaniem indiańskich tańców, 
przejażdżki dorożką albo autobusem czy 
spotkanie z opowieścią, historyjką, przy-
powieścią.

4. Antyekspozycje, czyli jaka forma odróż-
nia badane muzea prywatne od ekspozycji 
w muzeach publicznych (sondaż porów-
nawczy):
■	„wystawa mówiona”, prezentacja zbio-

rów w prywatnym muzeum odbywa się 
częściej poprzez opowiadania;

■	eksponatów w muzeach prywatnych moż-
na „dotknąć”.*

 

Gospodarz nie lubi tradycyjnych muzeów 
z niezmienną ekspozycją, której nie można 
dotykać. (notatki z badań, m16)

■	wszechwiedza kolekcjonera kontra 
wszechwiedza muzeum państwowego, 
„to nie jest do końca tak”, jak powiedział 
jeden z rozmówców, czyli wystawy są 
świadomym zabiegiem porządkującym, 
tworzenia narracji, w której spotykają się 
przekonania i wiedza ludzi przedstawia-
jących świat za pomocą gromadzonych 
przedmiotów i budowania z nich jakiejś 
narracji.

Oni tam [w okolicznym skansenie – przyp. 
red.] mówią, że wieś i pokazują wieś, ale 
skąd wiedzą, jak dzień we wsi nie żyli na-
wet? (właściciel, m16)

■	człowiek-ekspozycja:

* „dotykalne wystawy”, w większości przypadków

To człowiek – kolekcjoner wraz ze swoją kolekcją, tworzy tę przestrzeń, bez niego ekspozycja jest 
niema (i nie chodzi tu o brak bądź obecność podpisów do eksponatów, które nawiasem mówiąc – 
w części muzeów są, w innych ich brak). Tworzą jakby jeden organizm, specyficzny byt. Wskazuje, 
że tylko w obecności kolekcjonera można „prawdziwie” odczytać dane muzeum prywatne.  
(notatki z badań, http://muzeaprywatne.blogspot.com)

[rozważane jest – przyp. red.] Wydzielenie w części parku targowiska połączonego z festynami, 
a także włączenie pomieszczeń dworku oraz parku do różnych plenerów artystycznych. Ba, marzy 
się, aby w dworku i jego otoczeniu odbywały się uroczystości honorowania ludzi znamienitych po-
wiatu radziejowskiego wszelkimi medalami państwowymi i nie tylko. Rozważana jest koncepcja 
uruchamiania różnorodnych wystaw, np. kowalstwa artystycznego, różnych kolekcjonerskich itp. 
Brana jest pod uwagę możliwość uruchomienia przejażdżek w zaprzęgach konnych wokół jeziora.  
(notatki z badań, http://muzeaprywatne.blogspot.com)

Składowisko lub strych, a niektórzy zwiedzający nazywają te miejsca „rupieciarnie”, „graciarnie”. 
W przypadku muzeów prywatnych ta generalizacja nie działa, a wrażenie mylące. Przede wszyst-
kim opisywane muzea zorganizowane są według określonej koncepcji, z przemyślaną ekspozycją. 
Przykłady? Muzeum Chleba Mariana Pozorka czy Muzeum Diabła Polskiego Wiktoryna Grąbczew-
skiego, który zorganizował ekspozycję, odnosząc się do podziału regionalnego Oskara Kolberga!  
(notatki z badań, http://muzeaprywatne.blogspot.com)
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Wyróżniliśmy napotkane sposoby przedsta-
wień, choć jakakolwiek typologia powinna 
odnieść się raczej do czasu uwikłanego 
w przestrzeń. Niewątpliwie ekspozycja to 
komponowanie przestrzeni. Tworzenie 
tego właściwego, „wyobrażonego” świata 
wyrażone jest w przedstawieniach, które 
podzielić można na trzy idee ekspozycyjne 
(rodzaje, modele):

1. „tak, jak jest”, czyli propozycja „realistycz-
na”, gdzie kolekcjoner odtwarza świat. 
Przedstawia nagromadzenie, nadmiar, 
ilości nieprzebrane i trudne do policzenia. 
Jednocześnie porządkuje, odtwarza i na-
śladuje obraz rzeczywistości, jaki postrze-
ga i zauważa. Blisko w tym modelu do 
próby odtwarzania jakiegoś świata w skali 
1:1, rekonstrukcji, pozostającej jednak 
co najmniej spóźnioną „o jeden krok do 
tyłu”. Idea skansenowska, rekonstrukcje 
pomieszczeń w stylu „jakby przed chwilą 
człowiek tu żył”, znajdują w tej wersji 
swoich naśladowców i wśród prywatnych 
muzealników. Na przykład odtworzony 
pokój w domu na wsi z lat 80. XX wieku, 
w którym przy stole znalazły się kukły 
(figura kobiety i mężczyzny), oczywiście 
w ubiorach z epoki („turecki sweter”, dre-
lichowa kurtka). Inny przykład, „lustrzane 
odbicie” świata w metaforach i symbolicz-
nym przedstawieniu w kolekcji bombek, 
ozdób choinkowych i zabawek, wystawia-
nych w ilości co najmniej 3 tysięcy sztuk. 

2. „tak, jak być powinno”, czyli idealistycz-
ne podejście i pokazywanie spektaklu 
przedmiotów, które esencjonalizują, 
porządkują i pokazują wzór i ideał rze-
czywistości. Najczęściej to skład, zbiór 
kompletny, „stuprocentowy”, nasycony 
i zamknięty swoją idealnością i komplet-

nością. Gabinet ziemianina z początku XX 
wieku, warsztat drukarski, magazyn z na-
rzędziami rolniczymi – wszystkimi, jakie 
tylko występowały – czy komplet odznak 
i orderów z określonego czasu. Idealna 
przestrzeń przedstawienia idealnego, 
w których czas także zostaje zatrzymany, 
ogarnięty i praktycznie unieruchomiony.

3. „wszystko jest ważne”, czyli ekspozycja 
„totalna”, występuje w blisko połowie 
badanych muzeów prywatnych. Wrażenie 
robi ilość nagromadzonych przedmiotów, 
bogactwo artefaktów, „masa kolekcjoner-
ska”, ekspozycja przesycona znaczeniami. 
Ideę „totalną” charakteryzuje tworzenie 
skondensowanej opowieści w zazwyczaj 
niewystarczającej, za małej przestrzeni. 
Kolekcjoner przedstawia zarówno prze-
szłość, jak i teraźniejszość, z całą mnogo-
ścią odniesień, rozmaitymi przedmiotami. 
Podejście przypominające „gabinety 
osobliwości” czy „panoptikum” pozwala 
zmieścić kilka zmieszanych chronologii 
(według historyka), stylów i epok (według 
kulturoznawcy), sposobów przedstawień, 
pstrokaciznę formalną (według artystów 
dyplomowanych), synkretyzm tematyczny 
(według muzealnika).  

A Ile można pokazać? W kilku muzeach 
właściciele oświadczali, że pokazują raptem 
30-40% zbiorów (szacując). Brakuje prze-
strzeni do dobrego, profesjonalnego wyeks-
ponowania, brakuje kilku przedmiotów do 
stworzenia wymarzonej kolekcji, są kontro-
wersyjne lub „odrzucane” tematy, narracje, 
które z trudem lub wcale nie przebijają się 
do publiczności. Czasami wskazywany był 
problem kompozycji tematycznych: 

Kompilacja czasoprzestrzeni
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A teraz przejdziemy na dół, gdzie będę mógł opowiedzieć o tej następnej 
dziedzinie, którą zająłem się kilkanaście lat temu – powozy, bryczki, karety. 
To mi zajęło też wiele czasu, ale równolegle zbierałem też urządzenia, które 
przeszły już do lamusa i przykro to powiedzieć, ale w takim szybkim tempie 
jak zniknęły ze wsi konie krowy – i to w ciągu 10-15 lat ten krajobraz tak 
się zmienił. (właściciel, m17)

 Ktoś nasyłał te kontrole. Nie przychodziły same z siebie. W dalszym ciągu, 
jeżeli jakikolwiek dom kultury nie odważy się na wystawienie czegokolwiek 
związanego z erotyką. W Polsce wystawią tam kolejną wystawę jakichś 
tam świętych czy tam papieża, tego typu, czy partyzanta wystawią, to 
tak. Natomiast każdy temat wykraczający poza schemat jest problemem. 
(właściciel, m21)

Generalnie mamy na tyle małe powierzchnie, że to trudno mówić o kate-
goryzacji. To chodzi o to, żeby jak najwięcej zabytków zmieścić na prze-
strzeni ekspozycyjnej. To jest kwestia muzeum państwowego, które się nie 
liczy z przestrzenią, które może sobie wstawić gabloty czy tam dziesięciu 
kuratorów, którzy chodzą i myślą itd. Natomiast to jest muzeum prywat-
ne, ono ma się sfinansować. (właściciel, m21)

To musi pasować do siebie, nie żeby obok gestapowskiego pejcza były 
kafelki pałacowe. (właściciel, kp7)
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Przypadek pierwszy: szpaler stojących 
obok siebie w ogrodzie macew i stuletnich 
kamieni młyńskich.

Przypadek drugi: ziejący ogniem smok 
wykonany z pralek i części samochodo-
wych pomiędzy zabytkowymi maszynami 
rolniczymi.

Przypadek trzeci: maszyna rolnicza obok 
indiańskiego totemu.

Długo szukaliśmy najlepszego słowa 
oddającego ten specyficzny synkretyzm 
w zestawieniach przedmiotów pochodzą-
cych z różnych porządków (społecznych, 
historycznych czy geograficznych). Całkiem 
spodobał nam się „efekt Arabelli”, szerzej 
opisany w raporcie poświęconym grupom 
rekonstrukcyjnym „Wermacht nie macha. 
Rekonstrukcyjna codzienność jako sposób 
zanurzenia w kulturze”.

W obozowiskach rekonstruktorów rozkwita 
niezamierzony synkretyzm, bo jak zauważa 
ta sama badaczka, koegzystują w nich epo-
ki: „okulary przeciwsłoneczne i futra z lisa”. 
Wiele imprez rekonstrukcyjnych to totalne 
pomieszanie epok i pomieszanie światów.
Zazwyczaj to pomieszanie światów jest zu-
pełnie przypadkowe, niecelowe. W trakcie 
imprez rekonstrukcyjnych odbiorca ma do 
czynienia z niezamierzonym synkretyzmem 
rekonstrukcyjnym, swoistym „efektem 
Arabelli”. Osoby nieco starsze z pewnością 
przypominają sobie słynny czeski serial 
dla młodych widzów pod takim właśnie 
tytułem, gdzie krasnoludki, leśne stwory, 
Wodnik, czarodzieje i Sierotka Marysia zo-
stają za sprawą czarów przeniesieni w realia 
XX-wiecznej, socjalistycznej Pragi. Takie 
imprezy jak „Odyseja Historyczna” w Kutnie, 

gdzie lądują najrozmaitsze formacje z naj-
różniejszych epok, powodują dojmujące 
poczucie przebywania w świecie odrealnio-
nym, jak w jednym z docinków Arabelli.

I tak jak podczas imprez rekonstrukcyjnych 
adidasy sąsiadują z onucami, a rycerze stoją 
obok żołnierzy napoleońskich, tak w muze-
ach prywatnych również możemy zobaczyć 
zaskakujące połączenia. Nasuwa się pyta-
nie: dlaczego zaskakuje totem stojący obok 
maszyny rolniczej, a nie dziwi sala „staro-
żytności” obok sali ze zbiorami średnio-
wiecznymi w muzeum samorządowym/pań-
stwowym? Wydaje się, że nie chodzi tylko 
o wyłączenie procesów myślenia i założenie, 
że wszystko w instytucjach „publicznych” 
musi mieć sens. To, co odbierane jest jako 
typowe i klasyczne (a bywa, że i naukowe) 
musi być uporządkowane w schemacie, 
który jesteśmy w stanie pojąć i przyjąć jako 
mający wartość. Tak więc wystawa uło-
żona chronologicznie miałaby obrazować 
w symboliczny sposób następujące po sobie 
epoki, a wystawa ułożona tematycznie mo-
głaby mieć szczególny walor edukacyjny. Co 
jednak jest przyjemnego dla odbiorcy (a być 
może i dla twórcy) w rozdzielaniu i porząd-
kowaniu? Z pomocą przychodzi nam tutaj 
Mary Douglas, opisująca w swojej książce 
Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości 
i tabu walkę o zachowanie czystości jako 
kluczowy wątek życia społeczeństw. Na 
przykładzie żydowskich zasad zachowa-
nia koszerności pokazuje, że tylko dobra 
kategoryzacja może utrzymać porządek 
społeczny, a nietrzymanie się powszechnie 
uznawanych zasad wywołuje raz oburzenie, 
przy innej okazji odrazę, a nawet obrzydze-
nie. Wszystko to, co budzi w nas wstręt, co 
wydaje nam się obrzydliwe i brudne – mówi 
Mary Douglas – powinno nas zastanowić: 

Heterotopia, hybryda, eklektyczność
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tutaj bowiem kryją się właściwe naszej 
kulturze mechanizmy kontroli społecznej. 
Powiedzieć można by wręcz, że obrzydzenie 
jest mechanizmem utrzymania porządku 
społecznego. Gdy słowo „obrzydliwe” 
zastąpimy wyrażeniem „nieodpowiednie” 
lub „dziwne”, zbliżymy się do odpowiedzi, 
dlaczego macewa stojąca obok kamienia 
młyńskiego może zastanawiać.

Innym ciekawym słowem-kluczem obok 
„efektu Arabelli” jest heterotopia (ale 
i heterochronia) opisana przez Michela 
Foucaulta. Heterotopia to rzeczywiste miej-
sce, w którym inne miejsca są reprezento-
wane, ale i kontestowane lub odwracane. 
Tak samo heterochronia jest punktem, 
w którym kumulują się różne czasy, epoki 

i momenty, tworząc quasiwieczność. Wej-
ście i wyjście z  cudownej/„klimatycznej”/
dziwacznej/obrzydliwej heterotopii może 
być oznaczone sygnałami delimitacyjnymi, 
tworząc para-rytuał zamykający się  
np. w kupieniu biletu-zwiedzaniu-odebraniu 
kurtki z szatni. Jeżeli muzea jako instytucje 
klasyfikuje się jako heterotopie, to nie ma 
przeszkód, by tym mianem obdarzyć jedną 
z ich emanacji w postaci muzeów prywat-
nych.

Z tej perspektywy różnica pomiędzy smo-
kiem wśród zabytkowych maszyn rolniczych 
a egipską rzeźbą pod arkadami moderni-
stycznej bryły muzeum państwowego jest 
jedna, a jest nią kryterium subiektywnej 
„adekwatności”.

miasto wieś

dobudówka przy domku jednorodzinnym, 
garaż, piwnica w bloku, pomieszczenia po-
przemysłowe (dawna fabryka), dom wolno 
stojący (pomieszczenia gospodarcze), teren 

przy domu, zabytkowy młyn 
 

Z tego wpisane na listę zabytków: pomiesz-
czenia poprzemysłowe (dawna fabryka)

pałacyk, domek letniskowy, dwór, budy-
nek wolno stojący, piwnica  

w domu wolno stojącym, dom prywatny, 
pomieszczenia gospodarcze, teren przy 

domu, dawna fabryka maszyn rolniczych, 
wiata garażowa, dawny kościół, stodoła, 

obora, zagroda  
 

Z tego wpisane na listę zabytków: ko-
ściół, dwór, pałacyk, zagroda
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8. Edukacja

„Żywa lekcja historii” – to sformułowanie (i jemu podobne) najczęściej pada w relacjach 
szkół różnego stopnia z wizyt w muzeach prywatnych (52 artykuły znalezione w Internecie). 
Czym są owe lekcje historii na żywo? Narzędziem edukacji wspomagającym szkoły w za-
chęcaniu uczniów do poznawania historii, wykorzystującym metody aktywizujące. Prawie 
każdy z artykułów poświęconych „żywym lekcjom historii” posiłkuje się cytatem Konfucju-
sza obrazującym tę coraz popularniejszą ideę: 

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie 
pragnienie. 

W ramach tego typu zajęć dodatkowych szkoły np. zapraszają grupy zajmujące się re-
konstrukcją historyczną (m.in. dziejów popularnych rycerzy), ale też organizują wycieczki 
edukacyjne do „ciekawych” miejsc.

Jeden z kolekcjonerów tak mówi na temat metod angażujących: 

Taka też dygresja – jak mam wycieczkę szkolną dzieciaków, to staram się pobudzić ich 
myślenie, kojarzenie czy też chęć do włączenia się tutaj do rozmowy i w tym moim mu-
zeum nie ma karteczek, nie ma opisów, bo uważam, że to jest takie dla mnie – może ja źle 
to odbieram, ale uważam, że jeśli każdą rzecz pokażę, przedstawię i opowiem jej historię, 
to ta historia będzie bardziej zapamiętana niż karteczka, na której jest napisane, iż jest to 
kołowrotek do wyrobu nici z wełny lub lnu, który może być różnie kojarzony. A wydaje mi 
się, że jak się pokaże, przedstawi, to dzieciakom, ale też zwiedzającej starszej osobie, która 
nie miała z tym do czynienia, bardziej w pamięci im zostanie. To wymaga myślenia, ale 
dzieciaki mają pomysły, niektórzy też niezłe skojarzenia mają. (właściciel, m12)

Niektóre muzea prywatne mają „karteczki”, inne nie mają, ale w każdym zbadanym przez 
nas przypadku proces edukacyjny oparty jest o angażowanie i próbę wytworzenia relacji, 
czyli coś, czego „brak” w muzeach przeznaczonych do zwiedzania „samotnego”, mają zastą-
pić multimedia i prezentacje interaktywne. 
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Dzieci i młodzież szkolna

Uniwersytety

Rekordzistą w opracowaniu liczby tematów 
lekcji muzealnych jest Muzeum Kurpiowskie 
w Wachu, które przygotowało ich ponad 25 
(m.in. wyrób kwiatów z bibuły, zielarstwo 
ludowe, kopanie bursztynu, higiena na wsi 
kurpiowskiej, robienie kurpiowskich droż-
dżowych pierogów). Przykładowy opis lekcji 
ze strony internetowej muzeum (wojewódz-
two mazowieckie):

„Len”. Na jesieni odbywało się zbieranie 
i obróbka lnu – podczas zajęć uczestnicy 
poznają cały proces uprawy lnu i będą 
samodzielnie go obrabiały (międliły i czesa-
ły), a potem spróbują utkać słomiankę na 
krosnach. Koszt 50 zł za grupę + 3 zł/osoba. 
Czas trwania warsztatów: ok. 1 godzina.

Dlaczego należy zwiedzać tego typu muzea 
i co sądzą o ich działalności sami nauczycie-
le? 

Uczę historii i uważam, że należy kultywo-
wać pamięć „małej ojczyzny”. Jak długo 
żyjemy i gdziekolwiek jesteśmy, pozostaje 
ona naszą tożsamością.

Dyrektor szkoły podstawowej zapytana 
natomiast o plany współpracy z prywatnym 
muzeum odpowiada: 

Tak, tak, tak. No, zaczęliśmy od zwiedzania, 
prawda, a na przyszły rok już wychowawcy 
i nauczyciele przewidzieli zapraszanie pana 
Dominika. Wydał ostatnio książkę, która 
gromadzi najróżniejsze zebrane przez niego 
opowieści napisane gwarą i to jest oso-
ba, która, można powiedzieć, zawsze jest 
dyspozycyjna, kiedy się zaprosi czy poprosi 
i to trzeba będzie po prostu wykorzystywać 
na bieżąco.  

Jak wygląda edukacja młodzieży akademic-
kiej w muzeach prywatnych? Mogą to być 
lekcje muzealne, uzupełniające program 
studiów, tak jak w przypadku studentów 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Na stronie Zakładu Konserwacji Papieru 
i Skóry UMK czytamy:

W październiku 2011 roku studenci II roku Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry zwiedzili 
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, poznając nie tylko historię „bia-
łej” i „czarnej” sztuki, ale także uczyli się ręcznego wytwarzania papieru, drukowania 
ulotek oraz pisania gęsim piórem. Zwiedzanie Muzeum stało się możliwe dzięki wielkiej 
uprzejmości założyciela i dyrektora – Pana Dariusza Subocza, któremu bardzo serdecz-
nie dziękujemy. Muzeum posiada dział drukarski, introligatorski oraz papierniczy. Liczne 
eksponaty muzealne, wypełniające każdy zakamarek Muzeum, stanowią żywą lekcję 
historii.
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Inną formą (choć podobną) są praktyki 
studenckie, podczas których studenci 
opracowują naukowo zbiory znajdujące się 
w muzeum. Takim przykładem może być np. 
współpraca Koła Naukowego Antropologii 
Rzeczy i Muzealnictwa IEiAK UW (pod opie-
ką dr Katarzyny Waszczyńskiej) i Muzeum 

Kurpiowskiego w Kadzidle, w ramach której 
odbyły się m.in. zajęcia akademickie „Minia-
tury etnograficzne. Muzeum Kurpiowskie 
w Wachu”, składające się z dwóch części: 
teoretycznej i praktycznej. Właściciele tak 
piszą na stronie muzeum o tej inicjatywie:

Podczas tej pierwszej studenci będą poznawać kulturę kurpiowską (przede wszystkim 
w jej wymiarze materialnym), a także zagadnienia muzealnicze (tworzenie muzeum 
regionalnego, gromadzenie zbiorów, wystawiennictwo).
Z kolei w części drugiej zaplanowany jest siedmiodniowy wyjazd do Muzeum Kur-
piowskiego w Wachu, gdzie poznana teoria wykorzystana będzie w praktyce, tj. przez 
porządkowanie zgromadzonych tam zbiorów, tworzenie katalogu fotograficznego 
i zakładanie kart przedmiotów.

Sądzę, że współpraca naszego Muzeum Kurpiowskiego i Instytutu Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego będzie długoletnia i przyczyni się do 
zainteresowania obecnych studentów, a zarazem przyszłej kadry etnologów, naszą 
Kurpiowszczyzną i zaowocuje wieloma opracowaniami naukowymi o Kurpiach.
Życzę im, by zakochali się w naszej kulturze!

Właściciele muzeów prywatnych zarówno 
wygłaszają wykłady gościnne w Uniwersyte-
tach Trzeciego Wieku (przypadek Tadeusza 
Morawskiego i jego Muzeum Palindromów), 
jak i prowadzą dla studentów-seniorów lek-
cje muzealne – czego przykładem może być 
wizyta uczestników radziejowskiego UTW 
w Muzeum Zabawek i Ozdób Choinkowych 
Pawła Struppka z Włocławka. Dodajmy – wi-
zyta dokładnie udokumentowana zdjęciowo 
(79 fotografii na stronie UTW) i filmowo 
(filmiki na portalu YouTube wgrane przez 
użytkownika o pseudonimie „BabciaAla”) 
oraz opisana w lokalnych mediach i w gazet-
ce powiatowej.

Żaden z właścicieli badanych przez nas 
miejsc nie jest studentem ani stałym pra-
cownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Takie przypadki także się jednak zdarzają. 
Przykładem może być dr Halina Duczmal- 
-Pacowska, wieloletni pracownik Muzeum 
Ziemi Polskiej PAN, która po przejściu na 
emeryturę została kierownikiem Pracowni 
Plastycznej jednego z UTW oraz założyła 
w 1988 roku Najmniejsze Muzeum Świata 
(powierzchnia ekspozycyjna to 20m²), dzia-
łające od ponad 20 lat.

Uniwersytety Trzeciego Wieku
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Warsztaty

Część zajęć dedykowanych osobom star-
szym odbywa się poza UTW, a we współ-
pracy z innymi instytucjami. Warszawskie 
Muzeum Neonu wspólnie z Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej zorganizowało warsztaty dla 
seniorów poświęcone neonom w stolicy, 
w czasie których m.in. zbierano informacje 
dotyczące nieistniejących już przejawów 
tych świetlnych form reklamy w przestrzeni 
miasta. Wspomniane już Muzeum Piśmien-

nictwa i Drukarstwa prowadzi warsztaty ple-
nerowe (czas trwania ok. 1 godziny) m.in. 
na festynach i imprezach miejskich, a także 
posiada rozbudowaną ofertę warsztatów 
muzealnych, które w 2011 roku otrzymały 
Certyfikat Produktu Turystycznego w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim (czas 
trwania od 1,5 do 2 godzin, koszt 12-15 zł/
os.). Warsztaty prowadzi 45% badanych 
muzeów. 
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9. Promocja, czyli wyjście 
na zewnątrz

Zróżnicowanie badanych przez nas miejsc pod kątem wykorzystywanych kanałów promocji 
jest bardzo duże. Trafiliśmy zarówno na instytucje, które deklaratywnie utrzymywały, że nie 
prowadzą żadnej promocji (co było działaniem celowym), jak i na te, których aktywność 
w opisywanej dziedzinie jest bardzo szeroka, systematyczna i przemyślana. 

Już samo podjęcie decyzji o upublicznieniu zbiorów jest działaniem wychodzącym do grupy 
potencjalnie zainteresowanych zwiedzaniem osób. Każda następnie podjęta działalność 
promocyjna ma swoje źródło w tym właśnie momencie „wyjścia na zewnątrz”. 

Opracowując materiały zebrane podczas wywiadów z właścicielami kolekcji, jak i środowi-
skiem lokalnym, a także przeglądając dokumentację fotograficzną oraz Internet, postanowi-
liśmy w ramach przygotowania do napisania tej części raportu sprawdzić, jak badane przez 
nas muzea prywatne wpisują się swoimi działaniami w definicje różnych form promocji, 
wykorzystywanych w artykułach, opracowaniach i podręcznikach przeznaczonych głównie 
dla biznesu. Ale nie tylko – coraz popularniejsze jest mówienie o instytucjach kulturalnych 
w kategoriach racjonalizacji oraz przykładanie do nich kategorii biznesowych. 

Jak widać w załączonej poniżej tabeli, prywatne muzealnictwo w Polsce wykorzystuje pełne 
spektrum możliwości. Czy ta ogólna tendencja występuje w każdym muzeum prywatnym? 
Jak już wspomnieliśmy – nie. Dlaczego? Spróbujemy zastanowić się nad tym pytaniem 
w kolejnych podrozdziałach.
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Forma promocji Przykładowa definicja Wybrane przykłady z miejsc badanych

Reklama jest bezosobową, płatną  
i adresowaną do masowego odbior-
cy formą przekazywania informacji 

rynkowych

plakaty, ulotki, ogłoszenia  
w prasie, „potykacze” w miejscach dużego 

natężenia ruchu, firmowe wizytówki

Sprzedaż osobista polega na prezentowaniu oferty przed-
siębiorstwa i aktywizowaniu sprzedaży 
za pomocą bezpośrednich kontaktów 

sprzedawców z nabywcami

spotkania autorskie w bibliotekach (gdy wła-
ściciel muzeum jest pisarzem), ale też każde 
wystąpienie, w którym właściciel informuje 

o muzeum
Promocja dodatkowa obejmuje zespół środków zwiększają-

cych stopień atrakcyjności produktu 
dla nabywców i podwyższających ich 

skłonność do zakupu, np. próbki, degu-
stacje, pokazy

dni otwarte (w przypadku muzeów płat-
nych), prezentowanie swojej oferty podczas 
wyjazdów na np. imprezach plenerowych, 

organizacja festynów

Inne muzea prywatne stanowi kompleks działań mających na 
celu uzyskanie zrozumienia i zaufania 

opinii publicznej wobec przedsię-
biorstwa i stwarzanie atrakcyjnego 

wizerunku firmy

występowanie w lokalnych audycjach radio-
wych czy telewizyjnych jako eksperci

Public relations stanowi kompleks działań mających na 
celu uzyskanie zrozumienia i zaufania 

opinii publicznej wobec przedsię-
biorstwa i stwarzanie atrakcyjnego 

wizerunku firmy

występowanie w lokalnych audycjach radio-
wych czy telewizyjnych jako eksperci

Sponsorowanie finansowanie instytucji, osób lub 
imprez sportowych, kulturalnych 

i społecznych oraz wykorzystywanie 
tego faktu dla promocji firmy będącej 

sponsorem

wsparcie lokalnego domu pomocy społecz-
nej, nieodpłatne udostępnianie terenu pod 

imprezy kościelne i gminne

Nie zabiegam o promocję

X: Jak dużo ludzi przychodzi tutaj, do Pana 
muzeum?
Y: No, mam tak na tydzień w tej chwili 7-8 
ludzi. Nie daję ogłoszeń, nie reklamuję się,  
a jeżeli ktoś już trafi, to nie potrafię odmó-
wić.
X: Skąd się dowiadują o tym muzeum?
Y: Z telewizji, z prasy, z radia. Nie zabiegam. 
Nie stać mnie teraz ze zdrowiem, ale jak już 

ktoś trafi, to nie potrafię zbyć kogoś. Tak 
samo będę wszystkim opowiadał – i Pani,  
i innym.

Powyższy fragment pochodzi z  rozmowy 
z 83-letnim kolekcjonerem, prowadzącym 
działalność od 33 lat. Jak sam przyznaje 
– nie zabiega o promocję ze względu na 
niemożność przyjęcia większej liczby zwie-
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dzających spowodowaną stanem zdrowia. 
Równolegle, informacje o muzeum poja-
wiają się w różnych mediach, przyciągając 
kolejnych zwiedzających. 

Bo jak piszę artykuł, to już na poważnie, 
ale tak ja się bawię. Tym, co stawiam ja się 
bawię. Dlatego nasze muzeum jest inne, 
gdybym ja ogłaszał, to by mi się tu drzwi 
nie zamykały. Ja nic nigdzie nie robię. W tej 
chwili odmawiam dziennikarzom, do telewi-
zji nie chodzę. Za meczące. Mam 83 lata.

To niektóre z motywacji do niepromowania: 
wiek i stan zdrowia. Inną, jak w przypadku 
kolejnego kolekcjonera (wiek: 41 lat), jest 
chwilowa potrzeba ograniczenia liczby 
zwiedzających, aby mieć więcej czasu na 
przygotowanie terenu i nowych pomiesz-
czeń pod odnowioną ekspozycję.

W obu przypadkach jest to więc działanie 
świadome, mające regulować ruch ludzki 
w zderzeniu z konkretnymi możliwościami 
instytucji (prowadzącego). Czy promocja 
faktycznie nie zachodzi, jak deklarują wła-
ściciele? W pierwszym przypadku wielo-
letnia, regularna i pełna zaangażowania 
działalność pozwoliła na wytworzenie sytu-
acji, w której „promocja” odbywa się jakby 
samoistnie. Muzeum ma wyrobioną mocną 
markę, jest także znane wśród środowiska 
dziennikarskiego. W drugim przypadku 
„brak promocji” oznacza po prostu „mniej-
szą promocję”. Nadal wykorzystywane 
są środki takie jak: strona internetowa, 
muzealne (firmowe) wizytówki, „marketing 
szeptany”, budowane są także sieci kontak-
tów oraz „alianse sprzymierzeńców”.

5 z badanych muzeów prywatnych wyko-
rzystuje prawdopodobnie każdy możliwy 
sposób promocji (m.in. logo, ulotki, plakaty, 
organizowanie imprez, stronę internetową, 
udział w imprezach branżowych, wysyła-
nie oferty do szkół, współpracę z innymi 

organizacjami i z samorządem, portale 
społecznościowe, udział w festynach). W tej 
grupie są zarówno właściciele w przedziale 
wiekowym 40-50 lat, jak i po 70-ce. Muzea 
pobierające opłaty, jak i z bezpłatnym wstę-
pem, rejestrowane i nierejestrowane.

Pomiędzy deklarowanym brakiem promocji 
a promocją szeroką rozciąga się całe pasmo 
muzeów wykorzystujących stosunkowo nie-
wielką część kanałów informacyjnych. Moż-
na na ten fakt spojrzeć jak na brak wiedzy 
i umiejętności poruszania się w dziedzinach 
promocji i PR lub dostrzec, że stosowane 
wybrane środki były nacelowane na bardzo 

konkretne grupy zwiedzających, na których 
właścicielowi zależało, np. dzieci i młodzież 
szkolna, rzadziej okoliczni mieszkańcy. 
W takiej sytuacji skuteczniejszą metodą 
wydaje się zastosowanie reklamy szeptanej 
czy nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze 
szkołami niż ogłoszenie w portalu turystycz-
nym.

Szeroka promocja

Dwa końce continuum, a co pomiędzy? 
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Podsumowanie

Reklama kosztuje. Co do tego zgodni są 
wszyscy nasi respondenci. Nawet jeżeli nie 
pieniądze, to czas i siły. Muzea prywatne 
to najczęściej małe przedsięwzięcia (cza-
sem nawet jednoosobowe), gdzie każdy 
z „pracowników” ma tydzień wypełniony 
„obowiązkami” muzealnymi (czyszczenie 
i konserwacja, oprowadzanie, pozyskiwanie 
zbiorów), jak również pracą zarobkową lub 
inną działalnością społeczną bądź nauko-
wą. Nie zawsze wystarcza go na promocję 
swojej działalności. Pewnym rozwiązaniem 
mogłoby być zatrudnienie firmy lub pra-
cownika odpowiedzialnego za reklamę. Tak 
zrobiło jedno z muzeów w województwie 
kujawsko-pomorskim, o czym mówi jego 
pracowniczka:

Jest pan od promocji – media, organizacja 
imprez. Często do tej pory reklama była 
odstawiana na bok, bo były ważne rzeczy, 
a teraz jest pracownik. Są efekty. Było to 
widać choćby po ostatniej imprezie, kiedy 
przyszło bardzo dużo ludzi.

Jest to rozwiązanie nie dla wszystkich 
muzeów, ponieważ niesie ze sobą koszty 
wynagrodzenia, których brakuje w budżecie 
lub jeżeli są, to są przeznaczane na bieżące, 
a nawet pilne potrzeby związane z utrzy-
maniem zbiorów. Część muzeów korzysta 
w takich przypadkach z pomocy sąsiadki 
pracującej w prasie regionalnej lub znajo-
mego dziennikarza. Sytuacja „niedoboru” 
nie jest jednak sytuacją „braku”. Taka sytu-
acja daje szansę na ujawnienie pokładów 
kreatywności i przedsiębiorczej orientacji 
właścicieli muzeów. Do niskobudżetowych 
działań promocyjnych można zaliczyć np.: 

■	stronę internetową,
■	prezentacje podczas lokalnych wydarzeń,
■	wykorzystanie rodziny i znajomych  

(a nawet zwiedzających) do uruchomienia 
„poczty pantoflowej”.

Stacje telewizyjne, które zrealizowały materiały o muzeach prywatnych,  
w których prowadziliśmy badania lub z udziałem właścicieli (np. jako  
zaproszonych ekspertów):

Ponadlokalne: TVP Info, TV Trwam, TVP1, TVP Kultura, TVP2
Lokalne: TVP Warszawa, TVP Bydgoszcz, TVN Warszawa, UW3D (telewizja 
studencka), TV Kujawy
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Wybrane narzędzia promocji wykorzystywane w badanych muzeach  
prywatnych w procentach:

55% ma reprezentujące je logo
40% produkuje własne plakaty i ulotki (nie włączano odpowiedzi obejmu-
jących wizytówki firmowe muzeum, pocztówki oraz materiały, w których 
muzeum pojawia się przy okazji promowania drugiej działalności właścicieli 
lub ich dzieci)
50% wydaje własne broszury i wydawnictwa
50% posiada tablice w terenie informujące o dojeździe do muzeum
73% ma stronę internetową
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10. Widzowie, słuchacze

Przymusu nie ma

O sąsiadach bliskich i dalekich wspomina-
liśmy, jak wykazały badania, zainteresowa-
nych działalnością muzeum prywatnego, 
ale nie zawsze tę działalność „afirmujący”. 
O wiele częściej muzea zwiedzają przybysze 
z zewnątrz. 
Podstawowa grupa to wycieczki szkolne, 
gdzie podział na sąsiadów i przybyszów nie 
jest tak wyraźny. „Nasilający taki moment 
to jest zakończenie roku szkolnego”.
Druga zasadnicza grupa uczestników to tu-
ryści, wczasowicze, przejeżdżający „w oko-
licy” oraz ludzie z kręgów bliskich i wprost 
muzealnych, kolekcjonerskich, naukowych.

 
 

Grupą docelową są nauczyciele – do nich 
trzeba trafić, żeby przyjechali z dziećmi. 
Interesują ich zatem głównie grupy zorgani-
zowane. Nie tylko klasy, też biura podróży. 
Większość odwiedzających to właśnie oni. 
Indywidualni turyści przyjeżdżają rzadziej. 
(właściciel, kp3)

Zdarzają się i zwiedzający z zagranicy – tak-
że jako incydentalni, przypadkowi turyści. 

Latem ruch jest mały, bo albo ich nie ma, 
albo ludzie wyjeżdżają. Najwięcej osób jest 
jesienią, kiedy się szkoły zaczynają, potem 
na wiosnę – wycieczki. Delegacje z gminy. 
Byli kiedyś górale, zespół z Litwy, Niemcy, 
Słowacy, Duńczycy. (właściciel, kp1)

Coraz większy ruch z okolic, szkoły. Coraz więcej osób zainteresowanych. (…)
Większość to Warszawa. No i bardzo duże zaplecze legionowskie, wołomiń-
skie.

 Odwiedzający się wpisują. Zawsze jak ktoś przychodzi, to przynoszą księgę.
(właściciel, m19)
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Dane pozostają szacunkami właścicieli 
i współpracowników, ponieważ szczegółowa 
statystyka i liczenie odwiedzających nie jest 
prowadzona praktycznie w żadnym z ba-
danych muzeów. We wszystkim miejscach 
podstawowym rejestrem pozostaje „księga 
gości”: „Jest księga pamiątkowa, pilnujemy, 
żeby wszyscy się wpisywali”.
Ilościowo w każdym z badanych miejsc 
przeważają zwiedzający w wieku szkolnym. 
Narasta stosunkowo błyskawicznie grupa 
„weekendowych” odwiedzających. Uczest-
nicy stanowią prawdziwie przekrojowy ob-
raz społeczny. Są wśród nich przedstawicie-
le wszystkich pokoleń, rozmaitych zawodów 
i środowisk. 

Nawet przedszkolaki chodzą na zajęcia czy 
oglądać to wszystko.

Cały przekrój społeczny – i starzy, i młodzi, 
wycieczki emerytów, ostatnio była wyciecz 
ka motocyklistów. Przyjeżdżają też wycieczki 
szkolne. Też zależy to od pory roku i pogody. 

Przyjeżdżają całe rodziny, sąsiedzi przypro-
wadzają swoje rodziny. (właściciel, m20)

[mamy w posiadaniu – przyp. red.] Listy, 
podziękowania od zwiedzających i instytucji 
– od marszałka, prezydenta.
(właściciel, kp1)

Podobnie trudne do oszacowania są 
zarówno ilość, jak i dokładniejsza charakte-
rystyka uczestników muzealnej działalności 
na zewnątrz, czyli realizowanych w ramach 
„muzeum objazdowego”. Wyodrębnić udało 
się przede wszystkim dwie grupy:
■	uczestnicy otwartych imprez, festynów, 

pokazów okolicznościowych (niepoliczal-
ni);

■ uczestnicy z „zamkniętych” środowisk, 
czyli na przykład i najczęściej uczniowie 
szkół, uczestnicy zajęć ośrodkach kultury, 
słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku 
(15-30-osobowe grupy słuchaczy).

Różni ludzie

Często się zdarzało, że ktoś akurat był na spacerze, przychodził i prosił  
o zwiedzanie. A my na przykład gotowaliśmy wtedy obiad albo mieliśmy 
gości i to było uciążliwe. Postanowiliśmy to uporządkować. Zdarza się, że 
jak ktoś przyjedzie z daleka, to wpuszczamy do zwiedzania w inne dni.
(właścicielka, m20)  

Jest zaplecze dla festynów – jest przygotowane na 500 osób, ale w tym roku był rekord, 
że przyjechało ponad 1000 – na jeden darmowy festyn. (właściciel, kp5)

Różne, prywatne i szkoły, etnografowie, rzeźbiarze, dużo osób. (właściciel, m13)
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Niemal codziennie przyjeżdżają grupy, bardzo często młodzieży szkolnej, 
czasem dorosłych. Są one trudne do oprowadzania, bo zwykle pojedyncze 
osoby są zainteresowane. Łatwiejsze w oprowadzaniu są rodziny, gdzie 
jest mniej osób i większość zainteresowana. Zdarzają się też pasjonaci, 
skupieni na jednej tematyce – w lipcu była osoba z Kanady, pisząca pracę 
o bartnictwie i strojach. (właściciel, m16)

Po wycieczkach grupowych niektóre osoby wracają, by jeszcze raz na spo-
kojnie obejrzeć ekspozycję. I mamy wycieczki zagraniczne, byli Hiszpanie. 
Ale trudno się z nimi pracowało, bo oni są oderwani od tradycji. A na nasze 
eksponaty patrzyli tak, jakbyś ty patrzyła na narzędzia Eskimosów. Prócz 
nich zdarzali się Francuzi, Anglicy, a nawet chłopak z Nowej Zelandii.
(właściciel, m16)

Jak zwiedzający trafiają do muzeum?

Świadomie, szukając, dowiadując się od 
znajomych, z informatorów, od sieci ludzi 
„znających sprawy”, także specjalnie de-
dykowanych promocji, np. podczas targów 
turystycznych. 

Zwiedzają muzea po drodze, jeśli mają czas.
(właściciel, kp5)

Znają to ze strony internetowej albo od zna-
jomych. Chcą zobaczyć. (właściciel, kp2)

Druga grupa trafia przypadkiem, bez 
uprzedniego nastawienia na chęć zwiedze-
nia, zobaczenia danego miejsca. 

Trafili przypadkiem, szukając miejsca do 
kąpieli. Bardzo się podobało. Dziadek był 
kowalem i wreszcie mógł pan zobaczyć 

na żywo, jak wyglądała kuźnia. Znał tylko 
z opowieści babci. (właściciel, m19)

Teraz widać tendencję zwyżkową, choć po-
czątki były opłakane. Portal społecznościo-
wy sprawił, że jest większe zainteresowanie. 
(…) Uczestniczyli w targach turystycznych 
w Poznaniu i to sporo dało. (właściciel, kp3)

- Ale nie reklamował się Pan specjalnie. 
- Pocztą „pantoflową”, a później została 
założona strona [internetowa – przyp. red.]. 
(właściciel, m13)

Lubią kontakty z telewizją, o ile dziennika-
rze, którzy przyjeżdżają, są dobrze przygoto-
wani w temacie, jakim się zajmują.  
(właściciel, m16)
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Wzrokowców jest zdecydowanie więcej, ale 
tylko dlatego, że właściciel jako mistrz ce-
remonii z trudem oprowadzi, a może raczej 
„przedstawi” całą opowieść grupie większej 
niż kilkadziesiąt osób dziennie. 

Zwiedzanie muzeum może trwać pół godzi-
ny, a może trwać cały dzień. Zależy ile się 
o wszystkim mówi. (syn właściciela, kp5)

A opowiadać muzealnicy potrafią cały czas, 
jak sygnalizowaliśmy wcześniej, przedmioty 
i bezpośrednia opowieść są zasadniczym 
fenomenem prywatnego muzealnictwa.

Oglądający czy słuchający?

L.P./ 
województwo

Ilość zwiedzających Na podstawie podanych 
danych przybliżona ilość 

zwiedzających w skali 
roku

miasto/wieś Ilość mieszkańców

kujawsko-pomorskie/1 40-50 osób na  
miesiąc

540 wieś 2300

mazowieckie/1 6-8 osób tygodniowo 336 duże miasto 2 miliony

kujawsko-pomorskie/2 9 tysięcy osób rocznie 9000 wieś 1700

kujawsko-pomorskie/3 300 osób rocznie 300 średnie  
miasto

112 tysięcy

kujawsko-pomorskie/4 104 osoby i 33 
rodziny w sezonie 

2011/2012 (listopad- 
-marzec)

203 średnie mia-
sto

112 tysięcy

kujawsko-pomorskie/5 3000 osób rocznie 3000 małe miasto 1400
mazowieckie/2 ok. 100 osób na 

miesiąc (choć bywało 
i 280 tygodniowo)

1200 małe miasto 1400
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11. Przestrzeń internetowa

Kiedyś była elektryfikacja, dziś mamy internetyzację, a nawet więcej – digitalizację dzie-
dzictwa kulturowego. Kwestia ta budzi jednak wiele dyskusji, a czasem i oporów – nie 
tylko wśród muzeów prywatnych, ale i samorządowych, państwowych, a także innych 
instytucji dysponujących „informacjami”. Jak wyglądają strony internetowe muzeów 
prywatnych? Co można na nich znaleźć? I co można wyczytać z zastosowanych środków 
graficznych (kolorów, symboli, bannerów)? O tym w niniejszym rozdziale.

Od maja do grudnia 2012 roku przyglądaliśmy się stronom muzeów prywatnych w całej 
Polsce. W poniższym opracowaniu zajmiemy się tymi, których materialne siedziby 
odwiedziliśmy głównie ze względu na dodatkowy kontekst w postaci przeprowadzonych 
wywiadów i zawartych w nich odniesień do prowadzenia stron. W wyjątkowych przy-
padkach dla zilustrowania konkretnych procesów skorzystamy z materiałów dostępnych 
poza wybraną grupą.

14 z 19 odwiedzonych bezpośrednio muzeów prywatnych posiada swoje strony in-
ternetowe (73%). Czy są one tylko wizytówkami instytucji, a może pełnią jeszcze inne 
funkcje? Jakie elementy w nich użyte są znaczące? Jak przedstawiana i obrazowana jest 
kolekcja? Jaki komunikat o muzeum w sobie zawierają? Wreszcie, czy są „łatwe w ob-
słudze” dla potencjalnego odwiedzającego?

Osobno chcielibyśmy potraktować informacje o muzeach na stronach wsi, miast, gmin 
i powiatów, umieszczając je w rozdziale poświęconym relacjom z miejscową władzą.

Jeśli chodzi o wieś, to dzieci... Ja zauważyłem jedno, że jak nie mieliśmy strony, 
to dzieciaki przychodziły, jak dostały zadanie z historii, o wojnie porozmawiać 
i wpisywały sobie do swoich biuletynów relacje takie. I co dziwne, to nawet 
kombatanci, to wysyłają do mnie, bo więcej tych informacji mam i w pewnym 
momencie skończyło się. Jak opublikowaliśmy z synem na stronie internetowej, 
to oni już nie przychodzą, stamtąd ciągną. Przychodzi tylko kółko historyczne 
z taką panią doktor. Tutaj jest szkoła i gimnazjum. (właściciel, m12)
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Przegląd stron internetowych muzeów 
prywatnych jest świetną okazją do przyjrze-
nia się temu, jak zmieniało się podejście do 
budowania stron internetowych w ostatnich 
latach. W 3 badanych przypadkach strony 
pochodzą jeszcze z czasów (koniec lat 90., 

początek wieku), gdy budowało je się za 
pomocą kodu HTML, a swoim wyglądem 
przypominają bardziej strony domowe da-
nej osoby niż wizytówki instytucji. Brakuje 
na nich wyeksponowanego kontaktu (dziś 
standardu).

„Lokalność – występowanie w określonym 
obszarze, posiadanie charakteru typowego 
dla danego miejsca”.
[Słownik Języka Polskiego]
 
Jeszcze kilka lat temu dużo mówiło się 
o tym, że Internet spowoduje ostateczne 
zerwanie z lokalnością kojarzoną z miejscem 
jako obszarem geograficznym, umocni za to 
wszelkie więzi związane z grupami zainte-
resowań czy interesów. Zgodnie z tego typu 
opisem bliżej miało nam być do pasjonata 
podzielającego nasze hobby mieszkającego 
w Seulu niż do przypadkowej osoby miesz-
kającej 3 ulice dalej. Dyskusje o lokalizmie 
i globalizacji trwają nadal i nie będziemy 

ich tutaj rekonstruować, chcielibyśmy 
jednak na wstępie przypomnieć o jednym 
z ważniejszych problemów, który dotyczy 
nie tylko muzeów prywatnych, ale instytucji 
kulturalnych jako takich.
 
Pozostając przy temacie Internetu, a przy-
glądając się emanacjom związków poszcze-
gólnych muzeów, a to z miejscem, a to 
z „grupą zainteresowań”, poświęcimy ten 
podrozdział obecności tych zagadnień na 
stronach internetowych muzeów. 
 
Proste zestawienie informacji daje takie oto 
rezultaty:

Funkcjonalność

Lokalność. Związek  
z miejscem, związek z dziedziną

Odniesienia do lokalności: Ilość (próba: 14)

Obecność nazwy miejscowości (ew. regionu) 
w adresie URL strony

57% 
Przykłady: www.grebocin.pl, www.

zaniewscy.mazowsze.pl, www.warszaw-
skie-muzeum-chleba.pl

Obecność nazwy miejscowości (regionu), her-
bu lub charakterystycznego obiektu związa-
nego z miejscowością (ale nie z muzeum) na 

stronie głównej w bannerze

Nazwa: 64% 
Herb: 7% 

Obiekt: 14% 
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Uwagi na marginesie: 
Wirtualne muzeum

W 4 przypadkach na stronach interneto-
wych, poza adresem, nie ma wyekspono-
wanych żadnych związków ani z miejscowo-
ścią, ani z regionem. Są to muzea, których 
zbiory można nazwać w dużym uogólnieniu 
ponadregionalnymi. Nie jest jednak regułą, 
że muzea posiadające zbiory tego typu nie 

eksponują na stronie kontekstu lokalnego 
(np. Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa 
w Grębocinie), tak samo muzea, które 
z założenia miałyby prezentować historie 
lokalne, często posiadają zbiory niezwiąza-
ne z regionem.

Wirtualne muzeum to takie muzeum, które 
wykorzystuje Internet do prezentacji swoich 
zbiorów. Może mieć swoją reprezentację 
tylko w Internecie, może być także „interne-
towym” oddziałem tradycyjnego muzeum, 
gdzie prezentowane są zdigitalizowane 
zbiory. Przykłady stron, które wykorzystują 
tego typu praktykę, są dość liczne na całym 
świecie. Z polskich trzeba wymienić choćby 
portal kolekcjonerów MyViMu.pl czy Wirtu-
alne Muzeum Podkarpacia. Rozpoczynając 
badanie, zastanawialiśmy się, czy włączyć 
do niego wirtualne muzea, które także 
mogą być przecież „tworami” prywatnymi. 

Zdecydowaliśmy się jednak na przyjrzenie 
się tylko tym muzeom, które mają swoją 
„namacalną” siedzibę i prezentują „dotykal-
ne” artefakty. Dobierając badawczą „próbę” 
włączyliśmy w jej zakres przedsięwzięcie 
o „przejściowym” charakterze, Muzeum Pa-
lindromów Tadeusza Morawskiego. Działal-
ność tego muzeum w zasadniczej części za-
chodzi w sieci internetowej. Gromadzenie, 
dokumentacja, przechowywanie („konser-
wacja”) i ekspozycja obiektów dokonywana 
jest prawie wyłącznie w cyfrowej odsłonie 
i rzeczywistości.

Przykład obiektu: stara mapa okolic 
muzeum w bannerze, widok na Puszczę 

Zieloną (Muzeum Kurpiowskie w Wachu)

Obecność artykułów o miejscowości na stro-
nie muzeum, np. historii

14%

Obecność linków do miejscowych organizacji, 
urzędów, instytucji

28%

Obecność linków do „grup zainteresowań”, 
np. innych muzeów (ponadlokalnych), specja-

listów związanych z danym zagadnieniem

28%
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12. Publiczne/prywatne

Jednym z aspektów, który nas zaintereso-
wał w badanym temacie, jest rozróżnienie 
lub raczej płynna granica pomiędzy tym, 
co prywatne i publiczne. Obydwa przy-
miotniki definiują w naszych badaniach 
relację pomiędzy tworzoną instytucją 
a społecznościami. W polskim kontekście 
opozycji prywatne/publiczne używa się 
najczęściej w języku codziennym, opisując 
wymiar administracyjno-finansowy danego 
przedsięwzięcia, gdzie słowo „publiczne” 
można w zasadzie zastąpić słowem „pań-
stwowe” (w skład którego w potocznym 
użyciu wchodzi często także „samorządo-
we”). Prywatna i publiczna służba zdrowia, 
prywatna i publiczna szkoła, prywatne 
muzeum i... Tutaj pojawia się problem. Pry-
watne muzeum, ale nie publiczne muzeum. 
Dochodzimy do kolejnego zakresu słowa 
„publiczne” wykraczającego poza przepisy 
prawne i pieniądze, obejmującego swoim 
znaczeniem sytuację, w której ktoś lub 

coś ma służyć społeczeństwu i jego roz-
wojowi, będąc jednocześnie na niego (dla 
niego) otwartym (a nawet jawnym). Jedną 
z podstawowych idei muzeum jest właśnie 
to otwarcie na publiczność, a w szerszym 
znaczeniu po prostu na ludzi. Instynktownie 
wyczuwamy absurd w sformułowaniu, które 
opisuje przedmiot jego immanentną cechą 
(por. mokre morze): „muzeum publiczne” 
(oczywiście jeżeli to sformułowanie nie ma 
na celu jedynie funkcji estetycznej). Idąc 
dalej, jakie pojęcie mogłoby znajdować 
się w opozycji do „muzeum publicznego”? 
Żartobliwie można byłoby określić jako „mu-
zeum tajemnicze” lub „muzeum skryte”. 

Analiza używanego zakresu znaczeniowego 
oddaje postrzeganie i stosunek do prywat-
nych muzeów. Różnicowanie dotyczy nie 
tylko ludzi z sąsiedztwa czy otoczenia, ale 
i potencjalnych odbiorców, przedstawicieli 
administracji i całej „branży” muzealniczej. 
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„Prywatne” i „publiczne”, co sygnalizowali-
śmy w poprzednich rozdziałach, przeplata 
się zarówno w osobach prowadzących 
muzea, jak i często w samych miejscach 
ekspozycji.

Jest wiele dziedzin aktywności w Polsce, 
w których to, co publiczne traktowane 
jest jako lepsze od tego, co prywatne. To 
wrażenie odsłania o wiele szerszy problem 
faktycznego stosunku do przemian społecz-
nych i gospodarczych w Polsce (górnolot-
nie nazywanych czasem ustrojowymi, ale 
i zupełnie słusznie!). 

W przeprowadzonych rozmowach wielo-
krotnie padały mniej lub bardziej szczegóło-
we definicje roli, jaką widzą właściciele dla 
prowadzonych muzeów i dla siebie. Zawsze 
powtarzał się podobny zestaw idei: chronić, 
pokazywać i służyć społeczeństwu. Antoni 
Benedykt Łukaszewicz (Galeria Kujawska) 
mówi:

To społeczeństwo polskie to przeżyło takie tragizmy, że to niesamowite. Szok. To jest 
szok, proszę Pani, a teraz nastaje w końcu normalność, konkurencja. Konkurencja to 
jest zdrowa sprawa. Demokracja – coś wspaniałego, proszę Pani, tylko trzeba pomóc, 
żeby to było znowu na równych prawach, zdrowych przepisach, żeby pomóc, żeby była 
sprawiedliwość dziejowa, a nie tak jak teraz znowu, że państwowe wszystko otrzymują, 
prawda, a prywatnym się nic nie chce pomóc, „bo za to, że prywatny”. A ten prywatny, 
to wcześniej czy później może odda na państwo. Może upaństwowi to albo jeśli komuś 
da bliskiemu, to dla ludzi, dla społeczeństwa. (właściciel, kp7)

Prowadzący muzea. Publiczna osoba 
w prywatnym miejscu?

„Państwo to ja” – zasada reprezentacji nie 
przestaje obowiązywać w muzeach prywat-
nych, w których właściciel po upublicznieniu 
zbiorów (czyli otwarciu działalności) staje 
się dla wybranego kręgu osób i w pewnych 
momentach osobą publiczną. Mechanizm 
ten jest widoczny nie tylko w najbardziej 
oczywistej sytuacji, jaką jest oprowadzanie 
po ekspozycji, lecz także w życiu społecz-
nym (w tym towarzyskim) właścicieli. 
Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach 
(nie jest to jednak regułą; kluczowe są tutaj 
raczej sieci powiązań) kolekcjoner staje się 

osobą rozpoznawaną i często z tej okazji 
zapraszaną na chociażby spotkania towa-
rzyskie. Czy działa to tak samo w przypadku 
osób, które są w bliższych relacjach lub 
znały właścicieli przed uruchomieniem 
muzeum? Jak widać, niekoniecznie. Jeden 
z respondentów tak odpowiedział na pyta-
nie, czy zwiedzał kolekcję: 

Tak w muzeum, żeby zwiedzać, to ja nie 
byłem, ale oczywiście wszystko widziałem, 
prywatnie byłem, bo to wiadomo, sąsiad 
i blisko. (sąsiad, m16)
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Większość z badanych przez nas muzeów 
mieści się w przestrzeni domu lub w jego 
najbliższej okolicy: mieszkaniu, domu 
wolnostojącym, garażu, piwnicy, stodole, 
przybudówce czy baraku wybudowanym 
na tej samej działce, na której stoi dom, 
ale w pewnym oddaleniu. Co do tego, że 
przestrzeń domowa jest przestrzenią pry-
watną jesteśmy konwencjonalnie zgodni, 
czy garaż także? Wydaje nam się, że nawet 
w przestrzeni samego mieszkania stopniu-
jemy „prywatność” – innym miejscem jest 
salon, innym sypialnia, jeszcze innym próg 
drzwi. Inny ładunek będzie miała kolekcja 
prezentowana w salonie, a inny w stodole. 
Są to sprawy często trudno uchwytne i indy-
widualne.

Powracając jednak do tezy, że przestrzeń 
domu (poszerzona o okolicę) jest przestrze-

nią prywatną, wkroczenie do niej (lub do 
jej części) instytucji publicznej (muzeum) 
jest radykalną zmianą, zarówno dla miesz-
kańców, jak i publiczności przywykłej do 
przyjmowania podczas zwiedzania zacho-
wania odpowiedniego do miejsc definio-
wanych zazwyczaj jako publiczne (np. ulica, 
dworzec, biblioteka), a przebywającej 
w przestrzeni domowej. Być może jest tak, 
że kawałek przestrzeni prywatnej, jak scena, 
staje się na czas przedstawienia (zwiedza-
nia) przestrzenią publiczną. Jakie mogą 
być sygnały delimitacyjne wyróżniające to 
przejście? Schowanie się domowników, 
wyłączenie głośno grającej muzyki, prze-
branie się w bardziej odpowiednie ubrania 
(może być to np. koszula na goły tors, strój 
ludowy, marynarka), rozpoczęcie mówienia 
w gwarze lub językiem bardziej starannym 
(jeżeli nie mówi się tak prywatnie) itp. 

Miejsca. Prywatna osoba  
w publicznym miejscu?
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1. Główne problemy

CZESC II 

a) status prawny:
■ nieuregulowany stan prawny prywatnych 

muzeów;
■ niejasne reguły rejestrowania (szczególnie 

uzgadniania statutu) muzeum;
■	dopuszczalne formy prawne ograniczają 

działalność, możliwość rozwijania przed-
sięwzięcia (brak regulacji dla prywatnej 
instytucji kultury);

■ rejestracja nie zrównuje wobec prawa, 
nierówny status muzeów prywatnych 
i państwowych;

■ rejestracja poza generowaniem kosztów 
nie przynosi żadnych profitów/korzyści;

■ założenie organizacji pozarządowej to 
jedna z najczęstszych propozycji dla wła-
ścicieli muzeów prywatnych, która niesie 
ze sobą zasadnicze ograniczenia, nie 
zabezpiecza praw właściciela do zbiorów/
muzeum:

Nie chce zbiorów oddać fundacji, bo to są 
zbyt cenne rzeczy, żeby w razie problemów 
fundacji oddawać je państwu;

b) finansowanie działalności lub konkret-
nych inwestycji:
■ niestabilna, słaba płynność finansowa;

■ trudności z pozyskiwaniem środków 
finansowych na działalność;

■ ograniczone możliwości uzyskania dotacji, 
grantów;

■	problem obrotu handlowego przedmiota-
mi, dziełami zarejestrowanymi w katalogu 
zabytków;

■ słabość rynku usług kulturalnych w Pol-
sce;

c) opracowywanie zbiorów muzealnych:

■ brak katalogów, inwentarzy przedmio-
tów w muzeach prywatnych; katalogi są 
„przechowywane” w pamięci właściciela 
kolekcji;

■ nieznaczne korzystanie przez właścicieli 
muzeów (kolekcji) z istniejących syste-
mów i programów komputerowych;

■ ograniczone środki finansowe, ograniczo-
ny zakres konserwacji przedmiotów;

d) współpraca z instytucjami/podmiotami 
(państwowymi, samorządowymi, kultury, 
prywatnymi):

■	brak trwałej, systematycznej współpracy;
■ brak programów włączających różne pod-
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mioty w działania lokalne, regionalne;
■	problem współpracy miedzy podmiotami 

publicznymi a prywatnymi;
■	konkurowanie w warunkach nierównowa-

gi prawnej i organizacyjnej;

e) co dalej z muzeum prywatnym/kolek-
cjami?

■ przekazanie rodzinie?
■ opieka instytucjonalna: państwowa czy 

samorządowa?
■ opieka pozarządowa?

f) czy kategoria „trwałości” jest wyznacz-
nikiem instytucji muzealnej? (Krzysztof 
Pomian)

Dylematy: 

■ publiczne finansowanie muzeum a jego 
nietrwałość, 

■ przypadek hipotetycznego partycypowa-
nia w zakupie zbiorów.
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2. Rekomendacje

Nasze rekomendacje

Słowo wstępu. Długo zastanawialiśmy się, 
w jaki sposób skonstruować rekomendacje. 
Jako zalecenia ogólne, a może w formie 
poradnikowej? Chcąc uniknąć tego drugiego 
przypadku, jednocześnie zawierając szero-
kie spektrum „zaleceń”, zdecydowaliśmy 
się na formę pośrednią. Muzea prywatne 
w Polsce nie są monolitem ani tematycz-
nym, ani geograficznym. Działają na różną 
skalę, realizując różnego typu potrzeby. 
Dlatego prosimy traktować rekomendacje 
praktyczne, odwołujące się do poszczegól-
nych podrozdziałów raportu jako propo-
zycje pewnych rozwiązań (bywa, że często 
już stosowanych), a nie „twarde wytyczne 
i reguły”.

1) Powołanie aliansu muzeów prywat-
nych. Jesteśmy przekonani, że tego typu 
inicjatywa, wychodząca ze strony muze-
ów prywatnych oraz przez nie tworzona 
mogłaby skutecznie reprezentować tego 
typu instytucje, pełniąc jednocześnie inne 
funkcje „cechowe”: integrować środowisko, 
być platformą wymiany informacji, a nawet 
pomagać w bieżącej działalności muzeum.

2) Ważną kwestią (według nas) jest integra-
cja środowiska muzeów prywatnych z mu-
zeami państwowymi i samorządowymi, nie 
tylko podczas organizacji poszczególnych 
wydarzeń typu wystawy, lecz także podczas 
imprez branżowych organizowanych dla 
środowiska muzealniczego, np. konferencji, 
spotkań, warsztatów. Wydaje się, że jest 
to jeden ze skuteczniejszych sposobów na 
uniknięcie „gettoizacji” oraz włączenia „mu-
zeów prywatnych” do oficjalnego obiegu.

3) Korzyści organizacyjne, ale także finan-
sowe może przynieść otwarcie właści-
cieli muzeów prywatnych na współpracę 
z podmiotami gospodarczymi, instytucjami 
kultury czy organizacjami pozarządowymi. 
W obliczu powtarzającego się problemu 
słabej lub braku współpracy z lokalnymi 
podmiotami wydaje się, że rozwiązanie 
pojawia się w postaci kontaktów z instytu-
cjami, pomiotami z odleglejszych regionów. 
Komunikowanie się i podtrzymanie współ-
pracy w takich przypadkach powinno popra-
wić potencjał organizacyjny, inwestycyjny 
i promocyjny danemu muzeum.
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4) W działalności, którą prowadzi się 
pojedynczo lub z małą ilością współpra-
cowników, warto uważnie przyglądać się 
potrzebom, ewaluować działania, a na-
stępnie próbować cedować obowiązki oraz 
budować sieci nowych partnerstw, które 
pozwolą skuteczniej i efektywniej realizo-
wać założone przez siebie cele. Na przykład 
nawiązanie współpracy z uniwersytetami 
czy szkołami może przynieść korzyść w po-
staci pomocy w opracowywaniu i naprawie 
zbiorów, a regularny kontakt z informacją 
turystyczną – kolportowaniem informacji na 
temat muzeum.

5) Rekomendujemy większą współpracę 
z muzeami prywatnymi w dziedzinie edu-
kacji dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w małych 
miejscowościach, gdzie nie ma podobnych 
instytucji kontakt z muzeum prywatnym 
może mieć wpływ na wyrobienie nawyków 
uczestniczenia w kulturze, zainteresowania 
historią, a nawet odwiedzania innych placó-
wek muzealnych.

6) Muzea prywatne mogą być regionalnymi 
(i nie tylko) atrakcjami turystycznymi. Reko-
mendujemy szersze włączanie ich w progra-
my promocyjno-informacyjne samorządów, 
organizacji i informacji turystycznych.

Jedyną szansą na rozwój muzeum jest 
jedynie zrobienie agroturystyki, by zapro-
sić turystów do siebie. Takie inicjatywy 
są niezwykle ważne, bo ludzie poszukują 
takich miejsc, do muzeum jednak się chodzi. 
(sąsiadka, m16)

7) Rekomendujemy położenie większego 
nacisku na dokumentację posiadanych 
przez siebie zbiorów (przykładowe formu-
larze można pobrać np. ze strony www.
bezpiecznezbiory.eu). Zebranie we własnym 
zakresie tego typu informacji może być 
bezcenne choćby w przypadku kradzieży czy 
chęci przekazania muzeum/kolekcji spadko-
biercom. Przydatne byłoby także opracowa-
nie przez instytucje państwowe darmowego 
programu komputerowego do inwentaryza-
cji zbiorów.

8) Przedsiębiorczość właścicieli prywat-
nych muzeów jest ich wielkim atutem, ale 
czasami ograniczanym niepewnością w po-
ruszaniu się na rynku usług animacyjnych, 
edukacyjnych, kulturowych. Rekomendu-
jemy zdecydowane wdrażanie własnych 
pomysłów, przyglądanie się prosperującym 
instytucjom i korzystanie z rozwijającej 
się koniunktury dla prywatnych instytucji 
kultury.

9) Rekomendacje dla samorządowych ad-
ministracji i instytucji kultury w regionach, 
w których działają prywatne muzea. Jak 
wskazują badania, najbardziej efektywnym 
zarówno edukacyjnie, jak i finansowo jest 
podejmowanie współpracy, wspieranie każ-
dej działalności i aktywności prospołecznej. 

10) Rekomendacje dla turystów i pasjo-
natów, uczniów i nauczycieli, naukowców 
i sąsiadów, ludzi lubiących zwiedzać, patrzeć 
i słuchać. Muzea prywatne z pewnością 
dostarczą wiedzy, przeżyć i wrażeń, i warto 
czasami te miejsca odwiedzać.
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Rekomendacje gościnne

Zaproponowane przez nas „zalecenia” nie wyczerpują zagadnień poruszanych w raporcie. 
Poprosiliśmy zatem osoby/organizacje pracujące w rozmaitych przestrzeniach i dziedzinach 
o ich autorskie propozycje rekomendacji związanych z muzeami prywatnymi. Mamy nadzie-
ję, że będą one ciekawą propozycją, a być może także inspiracją do dalszych poszukiwań 
i zadawania pytań. 
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Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie
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Jedni są otwarci, inni nie – godziny zajęć 
lekcyjnych są numerowane i trzeba je 
realizować zgodnie z programem nauczania. 
Wycieczki do muzeów prywatnych powinny 
właściwie odbywać się w czasie zajęć po-
święconych problematyce regionalnej.  
W szkołach ponadgimnazjalnych jest przed-
miot: wiedza o kulturze. Niestety, trwa tylko 
rok i jest przewidziana tylko jedna godzina 
w tygodniu (!). Żeby gdzieś wyjechać, trzeba 
„zarwać” jeszcze inne lekcje, a jest to po 
prostu nierealne. Nie każdy nauczyciel chce 

się zgodzić. Ponadto trzeba jeszcze skłonić 
uczniów do zakupu biletu, a bywa tak, że 
nawet symboliczna kwota w niektórych 
środowiskach jest barierą nie do przebicia.
Do naszej szkoły nie wpłynęły ani listow-
nie, ani drogą mailową żadne propozycje 
odwiedzenia muzeów prywatnych. Rzadko 
czynią to też muzea państwowe. My przy 
okazji wyjazdów staramy się znaleźć jakieś 
atrakcje, w tym oferty takich jednostek jak 
muzea prywatne.

1. Korzyści 
Dla muzealników prywatnych wyłączną ko-
rzyścią jest uznanie zwiedzających. Nie ma 
się co oszukiwać – dla światka pracowników 
muzeów jesteśmy nieszkodliwymi dziwa-
kami, a gla urzędników „złem koniecznym”, 
gdyż taki jest trend instytucji unijnych. 
Niestety nie widzę korzyści ekonomicznych, 
społecznych czy jakichkolwiek innych dla 
właścicieli muzeów. Za to dla społeczeństwa 
– prostszy dostęp do kultury.

2. Przestrogi 
Nie mam. Każdy musi doświadczyć tej rado-
ści na własnej skórze. 

3. Problemy i wskazania 
Najnowszy problem to błędna interpretacja 
działalności muzeów i przyrównanie jej do 
działalności gospodarczej osoby fizycznej 
przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Wyja-
śnienia międzyresortowe trwają. 

 
Nasze uwagi przekazaliśmy w sierpniu 2010 
roku na ręce obecnego dyrektora NIMOZ 
(wtedy wicedyrektor w MKiDN): 
 
Odnośnie Ustawy o muzeach:
1. Brak rozporządzenia regulującego relacje 
ministra i muzeów prywatnych.
2. Istnieje konflikt dwuwładzy wynikający 
z zapisu art. 5 i 8 ustawy. Założyciel i mini-
ster mają prawo nadzoru. W odniesieniu 
do założyciela sprawa jest jasna i wynika 
z kodeksu cywilnego, natomiast nie jest 
uregulowana sprawa nadzoru państwowego 
(administracyjnego) w odniesieniu do mu-
zeów, których minister nie jest założycielem. 
Musi być doprecyzowany zakres nadzoru, 
uprawnienia z niego wynikające, zakres 
odpowiedzialności oraz zakres ponoszonych 
kosztów, np. dofinansowanie ekspozycji pu-
blicznych w muzeach prywatnych i sposób 
ich kontroli. 

Jak dotrzeć do nauczycieli?

Paweł Zaniewski, Muzeum Oręża i Techniki  
Użytkowej
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 3.  Art. 21 ust 1a wprowadził kolizję z ko-
deksem cywilnym. Muzealia powinny być 
traktowane jak wyposażenie (z punktu wi-
dzenia prawa majątkowego). Muzeum pry-
watne jako jednostka organizacyjna może 
posiadać majątek (wyposażenie), tak jak 
np. spółka cywilna. Właścicielem muzeum 
jest osoba posiadająca prawo własności. 
Założyciel jest osobą nadającą akt erekcyj-
ny jednostce, ale ma prawo zbyć muzeum 
osobie trzeciej i po zbyciu prawa własności 
do muzeum, według Ustawy, założyciel 
jest nadal właścicielem muzealiów. To jest 
niezgodne z kodeksem cywilnym. Ponadto 
muzealia na równi z wyposażeniem wcho-
dzą w masę spadkową. Poprzedni zapis, że 
muzealia stanowią własność muzeum był 
prawidłowy. 
 
Odnośnie rozporządzeń:
1. Obecnie obowiązują dwa rozporządze-
nia na temat ewidencjonowania muze-
aliów – Rozp. MKiS z dnia 26.08.1997 oraz 
Rozp. MK z dnia 30.08.2004. Starsze mówi 
o dobrach kultury i nie ma to odniesienia 
do Ustawy o ochronie zabytków lub Ustawy 
o muzeach. Co to jest według prawa „dobro 
kultury”? Oba posiadają zapis o różnym 
okresie ewidencyjnym – dobro kultury 
wpisuje się w ciągu 30 dni, a muzealium 
w ciągu 60. 

2.  § 4 ust. 2 w obu rozporządzeniach daje 
możliwość działalności niezgodnej 
 z Ustawą o muzeach. Dopuszcza ten zapis 
sytuację, gdy np. muzeum etnograficz-
ne o charakterze lokalnym nie wpisze do 
inwentarza np. pojazdu samochodowego 
(jakiegoś wyjątkowego), który otrzymało 
w darowiźnie, ponieważ to inna specyfika 
zbiorów. Stworzy to możliwość swobodnego 
obrotu (nawet nielegalnego) zabytkiem, 
ponieważ nie jest wymagana zgoda ministra 
do zbycia lub zamiany. Moim zdaniem każdy 
eksponat musi być zaewidencjonowany 
w inwentarzu muzeum, ponieważ tak stano-
wi Art. 1 Ustawy o muzeach. W tej kwestii 
rozporządzenia są niezgodne z ustawą.

3. Rozp. MKiDN z dnia 01.12.2008 roku 
dotyczy muzeów państwowych 
 i samorządowych posiadających zbiory 
publiczne. Muzea prywatne muszą być trak-
towane proporcjonalnie do ponoszonego 
ryzyka i wartości posiadanego majątku pry-
watnego. Należy wprowadzić rozgraniczenie 
stosowanych zabezpieczeń dla muzeów 
prywatnych (niepaństwowych i niesamorzą-
dowych) z uwagi na posiadane eksponaty. 
W obecnej formie rozporządzenie kłóci się 
 z opisem  Polskiej Normy PN-93 E- 
08390/14, według której rozgranicza się 
zabezpieczenia dla większych i mniejszych 
jednostek muzealnych. Ponadto OOZP 
powinien udostępniać bezpłatnie wzory 
instrukcji i planów opisanych 
 w rozporządzeniu do wykorzystania przez 
jednostki muzealne. To nie jest wiedza 
tajemna.
4. Załącznik nr 3 tego rozporządzenia jest 
sprzeczny wewnętrzne: pkt 7 nakazuje 
transportować muzealia przez jednego 
konwojenta przy wartości do 5 jednostek 
obliczeniowych, pkt 9 natomiast pozwala 
na konwojowanie przez nieuzbrojonego 
konwojenta w zakresie od 0,3 jednostki do 
1 jednostki. A co z wartością poniżej 0,3 jed-
nostki? Bez konwojenta (niezgodne z pkt. 
7)? Czy przez konwojenta uzbrojonego 
po zęby? W tym zapisie jest błąd logiczny. 
Moim zdaniem zabrakło zapisu o możliwo-
ści transportu bez konwojenta do wartości 
0,3 jednostki obliczeniowej. 
 
 
Uwagi natury ogólnej: 
1. W ustawie o muzeach powinien zna-
leźć się zapis, iż muzea traktuje się jako 
organizacje pozarządowe w rozumieniu 
Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, ponieważ muzea spełniają 
wszystkie warunki konieczne do uznania za 
taką organizację, ponadto należy wreszcie 
w polskim prawie zastosować Zalecenie 
CM/Rec(2007)14 Komitetu Ministrów dla 
państw członkowskich w sprawie statusu 
prawnego organizacji pozarządowych w Eu-
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ropie (przyjęte przez Komitet Ministrów 
w dniu 10 października 2007 roku na 1006 
posiedzeniu Zastępców Ministrów). 
2. W Ustawie o muzeach powinien również 
znaleźć się zapis o podejmowaniu współ-
pracy pomiędzy muzeami prywatnymi i nie-
prywatnymi. W tej chwili takiej współpracy 
nie ma (przykładem jest chociażby brak 
odpowiedzi na moją propozycję skierowaną 
do Muzeum Powstania Warszawskiego – 
abstrahuję od kwestii kultury administracyj-
nej nakazującej udzielania odpowiedzi na 
każde pismo). 
 
Kolejny raz wysłaliśmy nasze uwagi jako 
konsultacje społeczne w grudniu 2012 roku 
do MKiDN. 
 
Uwagi szczegółowe: 
1. Ustawa powinna nadawać wszystkim 
muzeom osobowość prawną. Obecnie 
osobowość prawną nabywa się od założy-
ciela, co jest niezgodne z zapisem kodeksu 
cywilnego, który wymusza, aby osobowość 
prawna była nadawana ustawą, a nie do-
mniemaniem. 
2. Jesteśmy za ochroną prawną słowa „mu-
zeum”. Podmioty, które nie uzgodniły sta-

tutu/regulaminu z ministrem, nie powinny 
mieć prawa używania słowa „muzeum”. 
3. Należy wprowadzić ustawową ochronę 
przed konfiskatą, w tym skarbową i komor-
niczą, muzealiów we wszystkich muzeach, 
niezależnie od założyciela. Muzea jako pod-
mioty non-profit muszą być objęte szczegól-
ną ochroną Państwa. 
4. Procedura uzgadniania statutu/regulami-
nu powinna mieć formę procedury admini-
stracyjnej. 
7. Należy skasować instytucję prawną 
„muzeum w organizacji”. W chwili obecnej 
nie ma ona racji bytu z uwagi na brak roz-
graniczenia uprawnień instytucji prawnych 
„muzeum” i „muzeum w organizacji”. 

5. Odnośnie rozporządzeń: 
 
1. Brak rozporządzenia regulującego relacje 
ministra i muzeów prywatnych. Zarzut ten 
został podniesiony przez Najwyższą Izbę 
Kontroli w maju 2009 roku. W „Informacji 
o wynikach kontroli ochrony i udostępnia-
nia zasobów muzealnych w Polsce” (Znak 
11/2009/P/08/75/KNO).

Muzea prywatne cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem z uwagi na bogatą i nie-
standardową ofertę skierowaną zarówno do 
odbiorcy indywidualnego, grup zorganizo-
wanych jak i firm.
Jakimi zaletami charakteryzują się muzea 
prywatne w województwie kujawsko-po-
morskim? Są: innowacyjne, interaktyw-
ne, włączają zwiedzających do czynnego 
uczestnictwa i zabawy niemal zawsze 
opartej na walorze edukacyjnym. Stanowią 

niejednokrotnie odskocznię dla muzeów 
tradycyjnych, galerii, ale też uzupełniają 
i uatrakcyjniają ofertę turystyczną danego 
obszaru. Muzea prywatne wyróżnia prze-
myślany koncept – zamysł na muzeum, nie-
standardowe myślenie w prezentacji tego, 
czym dana jednostka chce zainteresować 
zwiedzającego. W sposobie oprowadzania, 
zaznajamiania się z tematem jest wykorzy-
stywana interakcja z publicznością – kontakt 
bezpośredni, wciągający zwiedzającego 

Justyna Malinowska, Dyrektor Biura  
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej:
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w zaangażowanie się w proces poznawczy. 
Często dodatkową gratyfikacją dla zwie-
dzającego jest własnoręcznie wykonanie 
„dzieła”, które można zabrać ze sobą do 
domu jako pamiątkę.
Na obszarze kujawsko-pomorskim możemy 
wyróżnić trzy duże i rozpoznawalne w kraju 
muzea prywatne cieszące się dużą popu-
larnością. Jest to Żywe Muzeum Piernika 
w Toruniu, Muzeum Mydła i Historii Brudu 
w Bydgoszczy oraz Muzeum Piśmiennic-
twa i Drukarstwa w Grębocinie k. Torunia. 
Ponadto np. przy wioskach tematycznych 
powstają lokalne izby np. chleba. Coraz 
więcej pasjonatów, kolekcjonerów odczuwa 
potrzebę pokazania szerszej publiczności 
swoich zbiorów. Na pewno odwiedzając 
prywatne kolekcje można spodziewać się 
nietuzinkowych zbiorów oraz ciekawych 
historii opowiadanych z pasją. Prywatne 

inicjatywy muzealne stwarzają możliwość 
obcowania z kolekcją w intymnej atmosfe-
rze.
Prywatne muzea z naszego regionu zostają 
doceniane nie tylko przez powracających 
turystów ale również zdobywają prestiżowe 
nagrody i wyróżnienia, np. Żywe Muzeum 
Piernika w 2008 roku otrzymało certyfikat 
Polskiej Organizacji Turystycznej, a w 2012 
roku stało się jednym z 7 Nowych Cudów 
Polski według magazynu National Geogra-
phic Polska.
Z pewnością tego typu obiekty cieszą się 
zainteresowaniem i będą prezentowane 
przez Kujawsko-Pomorską Organizację 
Turystyczną, jak również będą promowane 
na portalu www.visitKujawsko-Pomorskie.
pl jako element uzupełniający produkt 
turystyczny.
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Dodatki fotograficzne. 
Refleksje wizualne.
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__ 1 Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie pod  
Toruniem, którego siedzibą jest średniowieczny, wyremontowany  
z funduszy właścicieli muzeum kościół. /fot. Joanna Kozera

__2 Galeria Kujawska w Kowalu mieści się w stuletnim młynie.
Dom właścicieli znajduje się tuż obok. / fot. Małgorzata Czyżewska

__ 3 Muzeum Diabła Polskiego „Przedpiekle” w Warszawie swoją 
siedzibę ma  
w piwnicy bloku./ fot. Małgorzata Jaszczołt

__4 Prywatne muzeum Tadeusza Barankiewicza w Woli Rębkowskiej 
dzieli swoją siedzibę z klubem motocyklowym. Budynek został przez 
właściciela specjalnie wybudowany. / fot. Małgorzata Jaszczołt

__5 Muzeum Indian Północnoamerykańskich w Wymysłowie mieści się 
obecnie  
w zaadaptowanym na ten cel budynku. Są jednak plany wybudowania 
specjalnej siedziby przypominającej swoją formą indiański namiot.  
/ fot. Joanna Kozera

_1 _2

_3 _4

_5
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Odpowiednia siedziba
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__ 6 Muzeum Diabła Polskiego „Przedpiekle”  
w Warszawie./ fot. Małgorzata Jaszczołt

__7 Skansen Regionu Sokołowskiego Mariana 
Pietrzaka w Sokołowie Podlaskim  
/ fot. Małgorzata Jaszczołt

__ 8 i 9 Żelazka na duszę i radia w Prywatnym 
Muzeum Tadeusza Barankiewicza w Woli
Rębkowskiej. /fot. Małgorzata Jaszczołt
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Ekspozycja
a) Las rzeczy

b) Ekspozycje tematyczne
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__ 10 Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa  
w Grębocinie. Na zdjęciu Dariusz Subocz, właściciel.
/ fot. Joanna Kozera

__11 Muzeum Indian Północnoamerykańskich  
im. Sat-Okha w Wymysłowie. /fot. Joanna Kozera

__ 12 Muzeum Indian Północnoamerykańskich  
im. Sat-Okha. Odcisk twarzy Sat-Okha. / fot. Joanna Kozera

__ 13 Muzeum Komunikacji w Paterku. / fot. Joanna Kozera

__ 14 Muzeum Maszyn Rolniczych i Techniki Użytkowej 
w Redczu Krukowym. / fot. Joanna Kozera
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c) Gabloty

d) Podpisy
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__ 15 Muzeum Maszyn Rolniczych i Techniki Użytkowej 
w Redczu Krukowym. Zielony telefon to dar Pawła 
Stolarskiego. / fot. Joanna Kozera

__16 Skansen Regionu Sokołowskiego Mariana Pietrzaka.
„Wyżymaczka z 1935 r. Dar Romana Omelańczuka z Sokoło-
wa Podl.” / fot. Małgorzata Jaszczołt

__ 17 Muzeum Komunikacji w Paterku. Wystawa zdjęć na 
szybach autobusu. / fot. Joanna Kozera

__ 18 Galeria Kujawska w Kowalu. Zdjęcia archiwalne mia-
sta Kowal i jego mieszkańców. / fot. Małgorzata Czyżewska

__ 19 Skansen Regionu Sokołowskiego Mariana Pietrzaka.
Zdjęcia nagrobków, pomników i nekropolii.  
/ fot. Małgorzata Jaszczołt
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e) Wykorzystanie fotografii



__ 20 Muzeum Palindromów Tadeusza Morawskiego w Nowej Wsi.  
/ fot. Fundacja Ari Ari

__21 Muzeum Maszyn Rolniczych i Techniki Użytkowej w Redczu 
Krukowym. Wiaty. / fot. Joanna Kozera

__ 22 Skansen Regionu Sokołowskiego Mariana Pietrzaka. Macewy i koła 
młyńskie. / fot. Małgorzata Jaszczołt

__23 Muzeum Indian Północoamerykańskich im. Sat-Okha. Indiański 
totem, obok maszyna rolnicza, a na pierwszym planie założyciel muzeum. 
/ fot. Joanna Kozera

__24 Galeria Kujawska w Kowalu. Część ekspozycji poświęcona  
kujawskim kapliczkom. / fot. Fundacja Ari Ari

_20

_21

_23

_22

_24

_140

f) Przestrzenie domowe

g) Część ekspozycji prezentowana na wolnym powietrzu



_25

_27

_29

_26

_28

__ 25 Muzeum Maszyn Rolniczych i Techniki Użytkowej 
w Redczu Krukowym. Pokój sprzed kilkudziesięciu, a może 
kilkunastu lat? / fot. Joanna Kozera

__26 Muzeum Maszyn Rolniczych i Techniki Użytkowej 
w Redczu Krukowym. Biuro Fabryki Maszyn Rolniczych 
„Krukowiak” z lat 90. (kalendarze z początku XXI wieku).  
/ fot. Joanna Kozera

__ 27 Muzeum Maszyn Rolniczych i Techniki Użytkowej 
w Redczu Krukowym. Pokój sprzed kilkudziesięciu lat.  
/ fot. Joanna Kozera

__ 28 Muzeum Maszyn Rolniczych i Techniki Użytkowej 
w Redczu Krukowym. W pełni wyposażona apteka. Na 
szybie naklejka z lat 90.: „Tu kupisz Always”. / Fot. Joanna 
Kozera

__ 29 Kolekcja/ Muzeum Zabawek i Ozdób Choinkowych 
we Włocławku. Na zdjęciu nie tylko Krzywa Wieża w Pizie, 
ale i Łuk Triumfalny. Świat w miniaturze. / fot. archiwum 
Pawła Struppka
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h) Idealnie odtworzone światy



__30 Muzeum Komunikacji w Paterku. /fot. Joanna Kozera

__31 Muzeum Neonu w Warszawie. Świecące (i zgaszone) neony.  
Działanie eksponatów. / fot. Anna Kulikowska

__ 32 __33 __34 Większość muzeów, które odwiedziliśmy, wystawia 
większość (jeżeli nie wszystkie) swoje eksponaty. Ciekawym wyjątkiem 
jest Paweł Struppek z Włocławka, którego kolekcja zabawek i ozdób 
choinkowych pokazywana jest tylko do listopada do marca. W tym czasie 
przechowuje ją w specjalnie zaprojektowanych szafkach i pudełkach.  
/ fot. Joanna Kozera

_30 _31

_32 _33

_34
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Eksponaty

Pomysły na przechowywanie zbiorów



_35

_38

_17

_36

__ 35 Galeria Kujawska w Kowalu. Antoni Łukaszewicz 
oprowadza grupę uczniów ze szkoły podstawowej.  
/ fot. Fundacja Ari Ari

__36 Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. 
Zaproszenie na warsztaty. / fot. Joanna Kozera

__ 37 Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. 
Sala edukacyjna. / fot. Joanna Kozera

__ 38 Muzeum Diabła Polskiego „Przedpiekle”  
w Warszawie. Podziękowanie za pomoc w napisaniu pracy 
magisterskiej (studentka polonistyki UW).  
/ fot. Małgorzata Jaszczołt
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Edukacja



__39 Skansen Jacka Grzywacza w Łochowicach. Kamizelki dla personelu 
muzealnego. / fot. Joanna Kozera

__ 40 Skansen Jacka Grzywacza w Łochowicach. „Szyld” przed wejściem 
do skansenu. / fot. Joanna Kozera

__41 Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu 
Krukowym. Pocztówka.

__42 Muzeum Diabła Polskiego „Przedpiekle” w Warszawie. Pieczątka.

__ 43 Muzeum Neonu w Warszawie bierze udział w Nocy Muzeów.

_42

_39

_40 _41

_43
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Promocja



_44

_46 _47

_45

__ 44 Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej na pikniku historycznym „Spotkanie z historią” w Kobyłce. / fot. Anna Kulikowska

__45 Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Tablica przed wejściem. / fot. Joanna Kozera

__ 46 Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej. Okładka ulotki.

__ 47 Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Okładka ulotki.
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__48 Loga muzeów. Od lewej: Warszawskie Muzeum Chleba, Muzeum  
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, Muzeum Techniki Rolniczej  
i Gospodarstwa Wiejskiego, Muzeum Kurpiowskie w Wachu, Muzeum 
Neonu, Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej.

__49 Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat-Okha w Wymysło-
wie. / fot. Joanna Kozera

__ 50 Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu 
Krukowym. / fot. Joanna Kozera

__51 Kolekcja/ Muzeum Zabawek i Ozdób Choinkowych we Włocławku. 
/ fot. Joanna Kozera

__ 52 Skansen Regionu Sokołowskiego Mariana Pietrzaka. Księga gości 
leży otwarta na stole. / fot. Małgorzata Jaszczołt

_48

_49

_51

_50

_52
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Księga Gości



_53

_54

__ 53 Muzeum Indian Północnoamerykańskich  
im. Sat-Okha w Wymysłowie. Mapa atrakcji turystycznych 
Powiatu Tucholskiego (fragment). / fot. Joanna Kozera

__54 Muzeum Palindromów Tadeusza Morawskiego. Tabli-
ca w alei zasłużonych Nowej Wsi poświęcona Tadeuszowi 
Morawskiemu (jest i wzmianka o muzeum).  
/ fot. Fundacja Ari Ari
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Muzeum o informacji w regionie/miejscowości
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Artykuły
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Małgorzata Jaszczołt

Muzeum prywatne jako muzeum wzruszeń, czyli  
wzruszenie/człowiek/rzecz/opowieść/miejsce1
Usiłuję sobie przypomnieć moje dawniejsze doznania, gdy wchodziłem do świątyni sztuki: 
zamek, muzeum, kościół, dom aukcyjny. Zawsze czymś innym był dla mnie zamek czy ko-
ściół, a czymś innym instytucja taka jak muzeum, gromadząca fragmenty sztuki i przeszło-
ści. Zamek czy kościół same w sobie są dziełami sztuki, które przetrwały wieki, a ja w takim 
otoczeniu czuję się mało ważny i bardzo tymczasowy.
Wchodząc do zamku na przykład, na chwilę cofam się w czasie. Wyobrażam sobie miesz-
kańców tego miejsca, ich życie, sławne osoby, które tam się spotykały; fizycznie odczuwam 
ich obecność. To dla mnie odrobina wieczności, jakże ulotna. Ja tu jestem tylko przelo-
tem, a sztuka pozostaje. W kościele mogę dotykać kamienia, posągów co jest zabronione 
w muzeum. (...) To nie do pomyślenia, żeby poznawać je wyłącznie oczami. (...) W muzeach 
– dla mnie to po prostu magazyny (...). Wystawiane dzieła stanowią jedynie część tego co 
się tam znajduje. (...) Te fragmenty zamknięte i porozdzielane przywodzą mi na myśl dzikie 
zwierzęta w zoo. W ich przypadku, tak jak i w przypadku dzieł sztuki, zamykanie ich z dala 
od naturalnego otoczenia jest wbrew naturze. (...) Moi bliscy, którzy towarzyszą mi zawsze 
w muzeum czy podczas zwiedzania zamku, są zaskoczeni szybkością, z jaką moje spojrzenie 
ogarnia całość wystawianych dzieł i nagłym wzruszeniem, jakie nieraz odczuwam przed 
którymś z nich2.
Stephane Breitwieser

O wzruszeniu

Czym jest wzruszenie nad rzeczą, rzeczami? Zwrotem do ich historii, pochyleniem nad 
ich wartością, kontemplacją nad znaczeniem, które w sobie noszą, podziwem kunsztu 
rzemieślniczego, zachwytem nad walorami estetycznymi? Rzeczy w naszym życiu (...) są 
narzędziami umożliwiającymi i usprawniającymi przetrwanie oraz są nośnikami znaczeń 
i wartości3.

1 Badania przeprowadzono w wybranych muzeach prywatnych województwa mazowieckiego:
1. Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej, Kobyłka, właściciele – Iwona i Paweł Zaniewscy.
2. Muzeum Diabła Polskiego Przedpiekle, Warszawa, właściciel – Wiktoryn Grąbczewski.
3. Muzeum – skansen regionu sokołowskiego Mariana Pietrzaka, Sokołów Podlaski, właściciele – 
Jadwiga i Marian Pietrzakowie.
4. Muzeum Wsi Garwolińskiej Tadeusza Barankiewicza, Wola Rębkowska, właściciel – Marian 
Barankiewicz.

2 S. Breitwieser, Wyznania złodzieja sztuki, MUZA S.A, Warszawa 2007.
3 R. Tańczuk, Ars Colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 23.
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Czym są, że w taki sposób na nas oddziałują; jaka jest „istota rzeczy” i co się w rzeczach 
kryje, że mają na nas taki przemożny wpływ i siłę sprawczą? Powodują, że się nimi otacza-
my, bo taka jest z jednej strony egzystencjalna konieczność. Z drugiej natomiast pragniemy 
mieć „rzeczy zbytkowne”, ponieważ zaspokajają namacalnie i zmysłowo potrzebę naszych 
wewnętrznych, duchowych doznań. Od początku ludzkości została wykonana niepoliczalna 
ilość rzeczy. Jedne, spełniwszy swoją rolę, naturalnie znikają z „rynku”, ich miejsce zajmują 
inne, nowe. Bywa też, iż niektóre stare przedmioty pozostają, całkiem udanie egzystując 
przez jakiś czas w swej funkcji pierwotnej obok nowo wytworzonych lub pozostając jako 
pamiątki. Jeszcze inne – będące jak wybrańcy bogów – są składane niczym bezkrwawe 
ofiary w muzealnych świątyniach po to, by odzwierciedlić realizację ludzkiego marzenia 
o nieśmiertelności i panowaniu nad światem, który chcemy „mieć”. Niemożliwe, ale także 
niekonieczne jest „uratowanie wszystkich rzeczy”. Z całego zasobu wytwarzanych nieusta-
jąco dóbr musimy wybierać te, które powinny być dla kultury ważne, odzwierciedlając idee 
swoich czasów i te, które są kulturze „potrzebne” – lecz paradoksalnie nie dlatego, że są 
„konieczne”. Selekcja dokonywana jest na podstawie cechujących je wartości, takich jak 
oryginalność, rzadkość, tajemniczość, autentyczność, dawność, pamiątkowość, nadzwy-
czajność, cudowność, klasyczność, artyzm, piękno mogące posłużyć jako dowód prawdy 
naukowej czy historycznej4.

Przeciwko entropii

Nie da się ocalić ani zachować wszystkiego, nie ma takiej logistycznej możliwości, jest 
entropiczny rozpad i upadek, generujący w ludziach działanie przeciwstawne, które ma 
zapobiegać zniszczeniu i całkowitemu zniknięciu zarówno pewnych tworów materii nieoży-
wionej, różnych form życia i jego pozostałości, jak też samego człowieka i wytworów jego 
kultury oraz techniki. Zakres tej akcji „ratowania” rzeczy przed destrukcją i zapomnieniem 
pozostawiony jest człowiekowi, jego wolnemu wyborowi5. 
 
Zbieranie jako potrzeba człowieka kulturalnego

Kolekcjonowanie przedmiotów wyabstrahowanych ze swojej użyteczności jawi się jako 
model doskonałego posiadania6, wykraczający poza ściśle rynkową rachubę, w którym 
namiętna pogoń za posiadaniem znajduje spełnienie, a codzienna proza przedmiotów jest 
przemieniana w poezję, w tryumfalny, nieświadomy dyskurs7. Potrzeba zbierania, które 
może przerodzić się w „kolekcjonowanie” lub prawdziwe kolekcjonerstwo jest potrze-
bą niemalże powszechną – prawie każdy z nas wybraną kategorię przedmiotów zbierał 
w dzieciństwie i nadal zbiera lub zaczął zbierać na pewnym etapie swojego życia. Robimy 
to z potrzeby interakcji ze światem, ustanawiania relacji z otoczeniem – w dzieciństwie 
wymiany, później emanacji swoich zainteresowań, które kolekcja katalizuje. Gromadzimy 
najróżniejsze przedmioty: koniki, aniołki, kropielniczki, kolekcjonerskie samochody, koty, 

4 R. Tańczuk, op. cit., s. 209
5 Z. Żygulski jun., Muzea na świecie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 13.
6 R. Tańczuk, op. cit., s. 177.
7 Ibidem, s. 178.
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kamienie o specyficznych kształtach, kufle do piwa, pocztówki itd. Zbieranie sprawia nam 
przyjemność, a „kolekcją” można się pochwalić lub „wystawić” w domu, ale taka kategoria 
„domowego zbieracza” ma zwykle mały zasięg i zaspokaja wyłącznie naszą osobistą potrze-
bę posiadania rzeczy, które nam się podobają i chcemy je mieć blisko siebie, żeby cieszyć 
nimi nasze zmysły. Nie wiemy, czy nasze „kolekcje” przetrwają, ponieważ są nastawione 
wyłącznie na naszą doczesność i nasze osobiste, ewentualnie członków rodziny, doznania, 
nie uzurpują sobie bycia „docenionymi”. Za poważne i prestiżowe uważane są kolekcje 
dzieł sztuki, broni, porcelany, ale najczęściej wymagają one dużych nakładów finansowych 
i znawstwa określonej dziedziny. Takie kolekcje i kolekcjonerzy cieszą się społeczną renomą, 
a klasa gromadzonych przedmiotów nobilituje zarówno kolekcję, jak i kolekcjonera. Pomię-
dzy „małymi” a „dużymi” prywatnymi zbiorami plasują się być może kolekcjonerzy „po-
średni”, którzy gromadzą potencjalnie „wszystko”. To ci, którzy wykraczają poza domowe 
zbieractwo, ale z kolei ich kolekcje nie doczekały się jeszcze uznania na – mającym kulturo-
wą legitymizację – rynku przedmiotów wartościowych. Te trzy kategorie kolekcjonerskie, 
choć wypływające z tej samej potrzeby zbierania i posiadania, dzieli w danym momencie 
przepaść mierzona ich wartością: rynkową oraz kulturową. Ale w przyszłości ewaluacja ta 
może także ulec zmianie, jeśli dostanie się na społeczny piedestał wyznawanych wartości.
„Małe” kolekcje złożone są często z kulturowych „śmieci” [„to przedmioty o zerowej 
i niezmiennej wartości, np. naklejki, karteczki, pudełka”8], drugie opozycyjnie to kolekcje 
„duże”, składające się z rzeczy „trwałych” („zyskujących na wartości w czasie i mających 
«idealnie» nieograniczoną żywotność, np. sztuka, antyki”9), trzecie to z kolei zbiory przed-
miotów „czasowych” („tracących na wartości wraz z upływem czasu i mających ograniczoną 
żywotność”10), codzienności lub wybranego odcinka codzienności. „Zbieracze codzienności” 
owładnięci często określoną misją, noszący w sobie kolekcjonerskie idee czy też „szaleńcy”, 
chcą przeważnie wyjść poza domową przestrzeń. Ci zakładają niemieszczące się twardej 
definicji „twory”, jakimi są „muzea prywatne”, bo jako zbiór rzeczy reprezentujących to, 
co niewidzialne, kolekcja może właściwie w pełni zaistnieć dopiero wtedy, gdy zostanie 
udostępniona do oglądania11.

Czym jest rzeczone muzeum prywatne

Prywatną instytucją, która aby zostać zarejestrowaną w ewidencji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, musi spełnić określone wymogi, a jej działalność określają 
zarówno przepisy Ustawy o muzeach, jak i Ustawy o działalności kulturalnej; obydwie są tu 
równorzędne. Ale ponieważ nazwa „muzeum” nie jest zastrzeżona, jako „muzea prywatne” 
funkcjonują także miejsca, których właściciele postanowili otworzyć swoje zbiory dla szer-
szej publiczności, ale aktu rejestracji nie dokonali. Po prostu istnieją pod szyldem muzeum 
bądź skansenu.

Co znamienne, ojcami założycielami muzeów prywatnych są najczęściej mężczyźni. Kobiety 
występują w sposób bierny w roli formalnych współzałożycielek (wyjątkiem jest tu Iwona 
Zaniewska z Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej z Kobyłki). 

8 
9 
10 Ibidem, s. 229.
11 Ibidem, s. 137.
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Ale co było pierwsze?

U podstaw zbierania leży wzruszenie nad rzeczą, najczęściej nad starą, wykonaną „kiedyś” 
rzeczą, może także współczesną, ale wyjątkową. To pierwsza rzecz, nad którą pochyla się 
poruszony zbieracz jest powodem dalszego ciągu wypadków. Odczucia są zawsze pierwsze 
(dopiero dalej pojawia się chłodna analiza), trudno je zdefiniować – stare rzeczy, jak starzy 
ludzie, wzruszają mających w sobie określoną wrażliwość. Spotkanie rzeczy i spotkanie 
z rzeczą stają się motorem działań tych, na których te rzeczy podziałają inspirująco. Dziwne 
nam się wydawało, że ludzie różne rzeczy wyrzucają czy chcą się ich pozbyć – one są trudne 
do odtworzenia, już takich nie będzie. Jak ktoś chciał się pozbyć lub mówił, że wyrzuci coś, 
to zabieraliśmy do siebie12.

– zwierzyła się w jednym z wywiadów Iwona Zaniewska. Również Tadeusz Barankiewicz 
starał się wyjaśnić źródło kolekcjonerskiego zamiłowania:

U mnie pamiątek mało zostało w domu (ponieważ rodzinny dom informatora spalił się nie-
malże doszczętnie, przyp. M.J.) i u mnie być może to zbieractwo podyktowane tą żałością, 
że i koledzy i w innych rodzinach więcej tych pamiątek zostało13.

I dodał:

Może musimy przejść obok walącego się domu, przeżyć traumę pożaru, zagłady, utraty lub 
nosić w sobie jeszcze inne przeżycie, by chcieć ocalać, by ukoić jakiś żal za tym bezpowrot-
nie utraconym, którego uratować się nie udało, może to „rekompensata” w stosunku do 
rzeczy, których ocalić się nie udało. Taki przełom był, kiedy – jak zauważyłem – ta kultura, 
rzeczy, które służyły ludziom wraz z rozbieraniem starych budynków na wsi, odchodziła do 
lamusa, dosłownie ginęła w płomieniach ognisk, wyrzucana na złom14. 

Ale to na pewno nie jedyne powody zajęcia się kolekcjonerskim gromadzeniem rzeczy.

Wybór rzeczy

Rzeczy są uważane współcześnie jako korelaty – elementy rzeczywistości kulturalnej, a nie 
jej składniki i dopiero w związkach z obowiązującymi wartościami mogą otrzymać status 
obiektu kulturowego. Na szczeblu państwowym, posiadając instytucjonalne namaszczenie 
i naukowo wypracowane reguły (poprzedzona badaniami opinia merytoryczna oraz komisja 
weryfikująca przyszłe muzealia) – oby zawsze trafnego – wyboru z „masy rzeczy”, dokonują 
muzealni kustosze muzeów państwowych. Budując domowy zasób kolekcjonerski, elimi-
nacje dokonywane są indywidualnie, wynikają z osobistego gustu, potrzeb, możliwości 
finansowych (w tym wypadku ten warunek nie zawsze musi odgrywać rolę, zależny jest od 
rodzaju kolekcji, np. można zbierać „bezkosztowe śmieci” jak naklejki, reklamy itd.). Nieco 
podobnie sprawa ma się w muzeach prywatnych. Ich właściciele, prywatni kolekcjonerzy, 

12 Iwona Zaniewska, wywiad z dn. 8.08.2012.
13 Tadeusz Barankiewicz, wywiad z dn. 13.08.2012.
14 Ibidem.
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dokonują autonomicznych selekcji, doszukując się w znalezionych artefaktach (kupionych 
w terenie, na targu staroci bądź internetowej aukcji) niepodważalnych, „niezwykłych” 
cech. Kustosze w muzeum dokonują chłodnych, rozważnych, naukowych wyborów, mając 
na względzie określone kryteria doboru i programy kolekcjonerskie. Rozpoznanie statu-
su kulturalnego – dobra kultury polega na stanowieniu wartościowości przedmiotu dla 
wartościującego podmiotu15. Kolekcjonerzy prywatni dokonują wyborów indywidualnie, są 
jedynymi decydentami swoich zbiorów, swoich kolekcji. W przypadku selekcji przedmiotów 
przez kolekcjonerów prywatnych następuje nie „stwierdzanie wartościowości”, a „przypisy-
wanie wartościowości”16.

Idea zbierania

Kolekcje więc pojawiają się, ponieważ jednostki selekcjonują przedmioty i próbki z całego 
dostępnego materiału na świecie i zestawiają je w sposób, który oddaje znaczenie grupy 
bardziej niż suma indywidualnych jej części. Przedmioty, będąc materialnymi, zachowu-
ją swą łączność z „realnym” światem, z którego pochodzą, ale kolekcja jest metaforą tej 
„rzeczywistości”, marzeniem, inskrypcją na świecie17. W przeciwieństwie do zawodowych 
muzealników, którzy, kierując się naukowym obiektywizmem, wzruszenia muszą trzymać 
na wodzy, kolekcjonerzy prywatni najchętniej ocaliliby „wszystko”. – wszystko, co stare bo-
wiem wydaje im się warte „uratowania”. Po części zdają sobie sprawę z tego, że to niemoż-
liwa do realizacji utopia, ale owo pragnienie zachowania rzeczy tkwi w nich bardzo głęboko.

Każdy przedmiot, którego nie udało się uratować budzi żałobę. Dla mnie to były zniszczone 
bezpowrotnie rzeczy, które mogłyby być pokazywane, może nie służyć sobie, ale społeczeń-
stwu, że takie rzeczy były, że dawniej służyły ludziom i do pracy. I jeszcze raz powtarzam 
– rozbieranie starych budynków, historia tych budynków, rzeczy, które służyły tam ludziom, 
zostają niszczone, nikt nie zwraca na to uwagi18.

Idea ocalania i chronienia pełni rolę nadrzędną w ideowym programie strategicznym 
muzeów prywatnych. Moment dokonywania decyzji w „muzeach codzienności” istnieje 
w stopniu minimalnym, a nabytek pojawia się wtedy, gdy coś „starego” zostanie znalezione 
i zakupione (najczęściej te przedmioty są w zasięgu możliwości takich kolekcjonerów, którzy 
decydując się na „zbieractwo” dysponują pewnymi zasobami finansowymi) lub przekazane 
w darze. Przedmiot jest kwalifikowany do zbiorów ze względu na jego „starość”, minioną 
użyteczność, wspomnienia, kunszt wykonania, walory estetyczne, ale nie podlega, nawet 
w wypadku rejestrowanego muzeum prywatnego, „merytorycznej kwalifikacji komisyjnej”, 
(chociaż takie postępowanie w wypadku występujących jako właściciele małżeństw mo-
głoby przybrać raczej formę humorystyczną, o ile nie na drugim biegunie wojenną). Inaczej 
nieco przedstawia się sytuacja w muzeach, które zajmują się określoną materią. Wtedy do 
zbiorów trafia niemalże wszystko to, co jest przedmiotem zbioru: wagą, maszyną rolniczą, 
powozem, starą książką, bombką. Niektórzy dokonują pewnych selekcji, kierując się swoimi 

15 R. Tańczuk, s. 212.
16 Ibidem, s. 211.
17 S.M. Pearce, Museum Studies In Material Culture: Introduction, [w:] Museum Studies in Material 
Culture, London-New York 1989, za R. Tańczuk, op. cit., s. 197.
18 T. Barankiewicz, op. cit.
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programami, np. wpisana do ewidencji dóbr kultury kolekcja Wiktoryna Grąbczewskiego 
z Muzeum Diabła Polskiego z kolekcjonerskiego założenia posiada przedstawienia diabła 
z zakresu polskiej sztuki ludowej i folkloru, ale poza kolekcją Grąbczewski posiada także 
tzw. „bibeloty” z wizerunkami diabła; duet Państwa Zaniewskich z kolei przy każdym zaku-
pie analizuje potencjalny obiekt pod kątem jego zasadności znalezienia się w kolekcji, ale 
jest to pewien ewenement. Kolekcjoner, tworząc swoją kolekcję, odnosi się do zbieranych 
przedmiotów jako do obiektów wartościowych, niosących znaczenie19. Nie każda kolekcja 
prywatna organizowana jest w sposób intencjonalny, tę cechę przypisuje się kolekcjom mu-
zealnym, a subiektywizm kolekcji – w tym wypadku – to jej cecha dystynktywna. Z kolekcją 
mamy do czynienia wtedy, gdy właściciel zbioru uważa go za kolekcję20 i owo rozumienie 
tego pojęcia w niniejszych rozważaniach zostało przyjęte.

O wyznaczniki przy selekcjonowaniu eksponatów zapytałam w rozmowie z Marianem Pie-
trzakiem, właścicielem skansenu w Sokołowie Podlaskim.

Małgorzata Jaszczołt: Czy ma Pan jakąś myśl, która przyświeca tej kolekcji, czy zbiera Pan 
wszystko?
Marian Pietrzak: Wszystko, co się napatoczy pod rękę, jak to mówili chłopi, tak samo ja. Jak 
baczę coś ciekawego, to „dawaj pan, ja kupię!”.
M.J.: Czyli nie ma Pan jakiegoś planu kolekcjonerskiego, że zbiera pan określone przedmio-
ty?
M.P.: Uważam, że wszystko, co stanowi jakąś wartość muzealną, to ja zbieram.
M.J.: To co dla Pana może być wartościowe?
M.P.: Uważałem, że to trzeba wziąć, bo za jakiś czas tego nie będzie. W ogóle nie będzie, 
zginie to21.

Dążenie do kolekcji „idealnej”

Wiktoryn Grąbczewski twierdzi, że „każdy z kolekcjonerów dąży do stworzenia kolekcji na 
swoją miarę idealnej, bo (...) kolekcja powinna być porządna”22. Dla samych właścicieli ich 
kolekcjonerski zbiór, to niepoddawany w wątpliwość świat, w jasny sposób pozytywnie 
zwaloryzowany. Każdy swoją kolekcję uważa za najlepszą, marzy, żeby taka była, taka jest 
w jego oczach, dokłada wszelkich starań, by była „doskonała”. „Rzadko coś innego uważa-
my za cenne”23 – kwituje Zaniewska.

Posiadaczom kolekcji nieobcy jest także element sportowej rywalizacji, w którym pojawia 
się zazdrość, ale zawsze mający na celu to „dobro wyższe” – idealną kolekcję, zawsze arbi-
tralną do samego zbieracza. Zjawisko wyjaśnia Tadeusz Barankiewicz:

Jak się pojedzie do znajomego i on ma, czego człowiek nie ma – to w pewnym stopniu 
trzeba to wprost powiedzieć – jest jakaś ta zazdrość. Ja tego egzemplarza nie mam i będę 

19 R. Tańczuk, op. cit., s. 194. 
20 Ibidem, s. 149.
21 Marian Pietrzak, wywiad z 15.07.2012 r.
22 Wiktoryn Grąbczewski, wywiad z dn. 26.09. 2012 r.
23 I. Zaniewska, op. cit.
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chciał, jak nie od ciebie, to gdzieś tam, zdobyć. Jak się zdobędzie, to jednak ma się satysfak-
cję, że się ma24.

Bo kolekcjonowanie to…

„Kolekcjoholizm”

(...) jak się w to wchodzi tak pomału i dochodzi się do jakiegoś etapu, to inaczej się patrzy 
i to tak jakby wciąga, i ja to mogę porównać do nałogu pijackiego w sposób może nega-
tywny, ale rzeczywiście to coś jest25

– uzupełnia Barankiewicz. Kolekcjonowanie to przyjemność nałogu, który mimo iż sprzecz-
ny z naukowymi dowodami o wymiernej szkodliwości, niepostrzeżenie sukcesywnie wciąga, 
rekompensując – jak każdy nałóg – ewentualne moralne wątpliwości poczuciem szczęścia, 
spełnienia, rozkoszy. Zdarza się także, że kolekcjonerstwo bywa jedynym „nałogiem”, na 
który zbieracz sobie pozwala:

nie piję, nie palę, jedyna moja słabość – diabły (...). Jak bym miał pieniądze, to by poszły za 
diabły, ale ja przeważnie chodzę bez pieniędzy. Dom bym puścił... Pani nie wyobraża sobie, 
co to jest... [zbieractwo, kolekcjonerstwo, przyp. M.J.]. Ja na piechotę bym poszedł, jak bym 
wiedział o diable (...)26.

Rzeczy zaczynają panować nad człowiekiem – kolekcjonerzy to czują, ale nie mogą się 
od nich „uwolnić”. Kolekcjonerstwo jest być może „nieuleczalne”, kto raz wpadł w nałóg, 
będzie w nim tkwił.

Ale też w wypadkach zależności od statusu majątkowego „nałóg” kolekcjonowania, jeśli 
znajdzie aprobatę w rodzinie – ważąc na szali – przynosi więcej korzyści niż strat, bo należy 
do dziedziny ars colligendi i jest formą działalności kulturalnej, wysoko wartościowanej 
w kulturze zachodniej27. Może przynieść w rezultacie poklask, aprobatę i społeczny szacu-
nek poddającemu się swojej „manii” gromadzenia kolekcjonerowi.

Samotność kolekcjonera. Kim jest kolekcjoner: narcyzem, „wariatem”,  
dziwakiem, fanatykiem rzeczy?

Przypadki niezdrowego kolekcjonerstwa, takiego jak postać Stephane’a Breitwiesera 
z przytoczonego na wstępie fragmentu Wyznań złodzieja dzieł sztuk, który kradł te dzieła 
po to, by stworzyć wyłącznie dla siebie „najpiękniejsze muzeum świata”, nie są powszech-
ne (nie dysponuję twardymi danymi na ten temat), ale takie chorobliwe przypadki się 
zdarzają. Zbieractwo zaspokaja w sposób wysublimowany potrzebę posiadania. Niekiedy 
sprzęgnięte z zaburzeniami psychicznymi może prowadzić do obsesji, oscylować na granicy 

24 T. Barankiewicz, op. cit.
25 Ibidem.
26 W. Grąbczewski, op. cit.
27 R. Tańczuk, op. cit., s. 7-19.
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szaleństwa28. W psychiatrii opisywane jest jako narcyzm, odtwarzający potrzebę kontroli 
i pragnienie czystości. W literaturze kolekcjonera porównuje się do Casanovy i Don Juana, 
opisuje jako zdobywcę łupów, łowcę trofeów, zawodnika rywalizującego ze swoimi konku-
rentami, a nawet człowieka będącego w stanie popełnić zbrodnię29. Kolekcjoner występuje 
jako indywidualista, ekscentryk, wybijający się ponad swoją społeczność, nie zawsze przez 
nią aprobowany. 

A kim jest nasz „rodzimy” mazowiecki zbieracz/kolekcjoner? Po trochu „dziwakiem” (to 
określenie słyszeli Państwo Zaniewscy od urzędników państwowych i sami przyznają:

trochę jest to dziwactwo, bo ogranicza nam to możliwość wyjazdu na wakacje, bo nie 
zostawimy tego tak odłogiem, (…) mamy ochronę, ale wiadomo, że to nie jest do końca 
pewne zabezpieczenie i balibyśmy się tego tak zostawić.30), 

„odmieńcem”, człowiekiem o rozbudowanym ego, a więc „egoistą” poświęcającym się bez 
reszty swojej pasji. Również kimś „osobnym”31 – obdarzonym „kolekcjonerskim zmysłem”, 
kto nawet jeśli nie wyprzedza czasu, to na pewno wybija się ze społeczności, w której żyje. 
Kimś może „dziwnym”, kto – pozytywne lub negatywne, ale zawsze wzbudza emocje. Kimś 
„innym”, kto zajmuje się innymi obszarami niż „wszyscy” wokół i tym się wyróżnia, bo inte-
resuje się czymś, co nie jest powszechne i popularne w takiej skali. Na pewno jest pasjo-
natem, czasami kimś z określoną „misją”, a może fanatykiem gromadzącym z potocznym 
„uporem maniaka” rozmaite „niepotrzebne” rzeczy. Kolekcjonerom doczepia się „łatki”, po-
strzega stereotypowo. Sami też mają świadomość takiego widzenia i mówią o tym wprost:

Ja widzę, że niektórzy ludzie takich zbieraczy, jak ja uważają za śmieciarzy, za ludzi, którzy 
mają nierówno pod sufitem. Po co to zachowywać, jak to niepotrzebne jest. I ja w pewnym 
sensie pręgierz tego śmieciarza, czy też tego opiekuna rzeczy niepotrzebnych, mam, ale 
ja się tego nie wstydzę, ja nawet jestem dumny z tego, że te rzeczy udało się zreperować, 
odnowić, odświeżyć i pokazywać ludziom, że coś takiego było32.

Kolekcjoner ponosi więc pewne konsekwencje, ale godzi się z tym gładko, zupełnie nad tym 
nie ubolewając, bo kolekcja jest jak dziecko, które się kocha. Zbieracz to miłośnik swojego 
zbioru; jest to jego skarb, jest do niego przywiązany; stanowi on źródło jego szczęścia; do 
niego należy jego serce; dopieszcza go, troszczy się o niego, chroni go; poświęca mu swój 
czas, siły i pieniądze. Krótko mówiąc: kocha go33. Jest się w stanie „poświęcić” – zarówno 
czas, jak i pieniądze – nie traktując przy tym swoich działań dla zbioru jako poświęcenie. 
Oddanie kolekcjonera dla swojego zbioru jest bezinteresowne. A analiza samego kolek-
cjonera bez jego zbioru, jak pokazują te rozważania, byłaby także niemożliwa. Kolekcjoner 

28 N. Grospierre, Kunstkamera, Katalog wystawy, Nicolas Grospierre, Warszawa 2008, s. 10.
29 np. bohater Pachnidła Patricka Suskinda zbierający/kolekcjonujący kobiece zapachy.
30 I. Zaniewska, op. cit.
31 Nawiązanie do tytułu wspomnień o Jacku Olędzkim Badacz osobny Lecha Mroza, [Konteksty, Polska 
Sztuka Ludowa, Antropologia Kultury, Etnografia, Sztuka, 2004, rok LVIII, nr 3-4, 266-267, ss. 243-247], 
oznaczającego kogoś wyprzedzającego swoje czasy i wychodzącego poza obowiązujące ramy.
32 T. Barankiewicz, op. cit.
33 M. Sommer M., Zbieranie, Próba filozoficznego ujęcia, Warszawa 2003, za: R. Tańczuk, op. cit. s. 247.
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i jego zbiór tworzą nierozerwalny, jak cząstki chemiczne, organiczny związek. Kolekcja uwia-
rygodnia to, kim kolekcjoner jest, autoryzuje go jako osobę określonego rodzaju34. Warto 
w tym miejscu przytoczyć innym fragment wywiadu z Marianem Pietrzakiem:

Marian Pietrzak: Mówią, że powinien kupić sobie lepszy samochód, żebym wypił, lepiej 
miałbym niż z tego, itd.
Małgorzata Jaszczołt: Dlaczego ludzie tak to krytykują?
M.P.: Prostacy są po prostu.
M.J.: Ludziom bardziej przeszkadza, niż są zadowoleni?
M.P.: Tak.
(...)
M.J.: Wspomniał Pan, że sąsiedzi niezbyt przychylnie patrzą na tę placówkę. Dlaczego? 
Z braku zrozumienia?
M.P.: Po prostu z jednej strony zazdrościli, a z drugiej strony byli źle ustosunkowani do tego 
wszystkiego.
M.J.: Ale nie próbował ich Pan jakoś przekonywać?
M.P.: Nie, dlatego że wiedziałem, że nic z tego. Owszem, nauczyciele tak, pozytywnie35.

Kolekcjonerzy to ludzie o silnych charakterach. Ich partnerzy nie mają w zasadzie wyj-
ścia, tylko się zgodzić z tą „ułomnością”, ale z czasem oni sami zaczynają współodbierać, 
współodczuwać, uczestniczyć w zajęciach drugiej połówki. Może nie w pełni, ale ocierając 
się o kolekcję, przychodzi zrozumienie, a może zainteresowanie, czasami też podziw dla 
tej działalności. Żona musi podzielać pasję męża Na początku była wściekła na tę „pasję” 
męża, ale później przekonała się do niej, bo nie było innego wyjścia. „Musiałam to zaakcep-
tować, bo inaczej musiałabym się rozejść z mężem”36  ̶  przyznaje Jadwiga Pietrzak. Zdarzają 
się także przypadki rozprzestrzeniania „wirusa kolekcjonerstwa” na najbliższych:

Cała rodzina została „zarażona” tą pasją. (…) Ojciec nie do końca zaraził mnie pasją do 
kolekcjonowania, ale pasją do życia37.

Zamiłowania te najczęściej mogą dzielić tylko ze współmałżonkiem lub rodziną, społecz-
ność patrzy różnie  ̶  bywa, że ze zdziwieniem, niezrozumieniem, ale zdarza się także, że 
z akceptacją, choć może nie podziwem:

Anna Kulikowska: A jak sąsiedzi reagują?
Paweł Zaniewski: Bardzo miło. Zawsze pytają, czy coś robimy38.,

ale kolekcjoner wie zawsze swoje, jest „ponad”, czuje siłę swoich rzeczy.

34 R. Tańczuk, 286
35 M. Pietrzak, op. cit. 
36 Jadwiga Pietrzak, wywiad z dn. 15.07.2012 r.
37 Marek Barankiewicz, wywiad z dn. 26.08.2012 r.
38 I. Zaniewska, op. cit.
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Czytanie rzeczy

A rzeczy mogą się zrewanżować jedynie swoją „niemą” wdzięcznością, bogatą za to tym, co 
w sobie deponują. Każdy kolekcjoner rozumie swoje zebrane „materialne istnienia”, potrafi 
czytać z każdego swojego elementu kolekcji, a jeśli nie zna historii, bo nie udało mu się jej 
nabyć wraz z przedmiotem, to próbuje ją dopowiedzieć, wydedukować, domyślić się.
Fajne jest dochodzenie do czegoś, dopowiedzenie historii przedmiotu, często to się dzieje 
od zera39. 

Potencjalne znaczenie każdego przedmiotu jest niewyczerpalne, ale oznacza to, że zbieracz 
musi zdecydować, co przedmiot właściwie dla niego znaczy40.

Znana biografia przedmiotu nie jest warunkiem sine qua non nabycia obiektu, ale wtedy, 
jeśli przedmiot jest „goły”, trzeba go dopowiedzieć, wypełnić jego materialność słowem. 
Każdy kolekcjoner intuicyjnie wie, że dopiero historia i rzecz stanowią idealne połączenie. 
Dlatego drąży, szuka lub domyśla się, tworząc historię dopowiedzianą. Tadeusz Barankie-
wicz informuje:

Ja zanim przedmiot kupię czy dostanę, staram się pogadać z człowiekiem i stwarza to 
w tym momencie możliwość ożywienia tego przedmiotu, bo on ma swoją historię, bo o nim 
można opowiadać. Wiadomo, że historia powinna być precyzyjna, a precyzyjna nie jest. (...) 
Teraz jest możliwość pisania, a dawniej ludzie tego pisania nie znali, to przekazywanie było 
przez to powtarzanie. Może później one lekko się zniekształcały, ale sens był ten sam. (...) Ja 
sobie zapisałem zeszyt 16-kartkowy tych wspomnień, które mama mi opowiadała i żałuję, 
że wszystkiego się nie dowiedziałem. Mam tyle pytań, tyle rzeczy, których warto byłoby się 
dowiedzieć. Niestety ci ludzie zabierają to do grobu (…)41.

Małgorzata Jaszczołt: Pamięta Pan dokładnie, gdzie Pan to kupił i to wszystko, czego dowie-
dział się pan o przedmiocie ?
Tadeusz Barankiewicz: Tak, ale po mnie to wszystko zniknie i wydaje mi się, że będę sobie 
w zimie spokojnie prowadził taką ewidencję, bo sama sztuka – napisanie „kareta coupe 
szt. 1” nie daje nic, ale napisanie, skąd ta kareta pochodzi i jaką historię przebyła – to jest 
najważniejsze w tej karecie42.

Także Marian Pietrzak dowiaduje się jak najwięcej o nabywanych przedmiotach, robi 
notatki, ale nie zapisuje dokładnie tych informacji. Uważa, że wszystkie pamięta. Z kolei dla 
Grąbczewskiego każdy diabeł ma wartość w powiązaniu z opowieścią o nim:

39 Paweł Zaniewski, wywiad z dn. 8.08.2008 r.
40 R. Tańczuk, op. cit., s. 226.
41 T. Barankiewicz, op. cit.
42 Ibidem.
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U mnie to bogactwo jest, że każdy diabeł ma swoją legendę lub przysłowie43.

„Rzeczy są w posiadaniu władzy przenoszenia w przeszłość i teraźniejszość”44. Poprzez 
zmienność niesionych przez rzeczy kontekstowych znaczeń możliwe jest różnorodne ich 
odczytywanie, a nawet pewna, zamierzona lub nie (a więc nienacechowana negatywnie), 
„manipulacja” nimi. Kolekcjoner odczytuje zatem rzeczy na swój sposób, tworzy swoje 
byty, nie zawsze mające naukowe uzasadnienie. Ale nie można też odmawiać rzetelności 
tym, którzy poszukują „prawdy”, pytają, czytają, drążą, dążąc do tego, aby kolekcja miała 
swoje wytłumaczone istnienia.

Otwarta bezinteresowna postawa kolekcjonera – rozumianego jako podmiot – na przed-
miot pozwala mu go doświadczyć, a przedmiot zmieniany jest w doświadczenie45. To uwraż-
liwienie odkrywa, nadaje, przypisuje przedmiotom wartościowość, która jest dla nich pew-
ną stałą. Jednocześnie splatając historię budowania kolekcji z samą kolekcją, dostarcza ona 
kolekcjonerowi wzoru opowieści autobiograficznej46, a my badacze „czytamy” i kolekcję i jej 
właściciela symultanicznie, bez wartościowania tych dwóch „elementów”.

Poszczególne obiekty są indeksami konkretnych wydarzeń i doświadczeń związanych z ko-
lekcjonerską biografią jednostki, a przedmioty w kolekcji zawsze odsyłają do kolekcjonera47.

Można po raz kolejny zauważyć, że „kolekcjoner i jego kolekcja” – to jedno.

Kolekcja jako życiowy leitmotiv

Kolekcjonowanie „na poważnie” porządkuje życie i życie jest kolekcjonowaniu podporząd-
kowane. Stanowi jego oś. To wokół tego życiodajnego działania zorganizowany jest byt. 
„Sama organizacja kolekcji zastępuje czas”48 i pozwala uporać się z własnym przemijaniem. 
Wytrawny kolekcjoner potrafi umiejętnie łączyć sprawy zawodowe z potrzebą powięk-
szania swojej kolekcji. Marian Pietrzak na przykład, pracując jako taksówkarz docierał do 
różnych miejscowości:

Jeździłem 28 lat taksówką i z tej racji miałem możność poznać cały powiat sokołowski. 
Miałem możność poznać różne cmentarze, pałace, dworki. To wszystko mnie oczywiście 
ciekawiło, bo inni tak samo jeździli i tym się nie interesowali, a ja w tym czasie to wszystko 
poznawałem. Spotykałem się z różnymi, którzy pamiętali dawnych dziedziców majątków, 
dawne majątki, różne opowiadali ciekawostki dotyczące różnych spraw, jakie się działy 
w majątkach. I ja to wszystko zebrałem i napisałem książkę „Dwory, folwarki, pałace za-
chodniego Podlasia”49.

43 W. Grąbczewski, op.cit. 
44 J. Barański Świat rzeczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 19.
45 R. Tańczuk, op. cit. s. 227.
46 Ibidem, s. 284.
47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 165.
49 M. Pietrzak, op. cit.
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Grąbczewski z kolei jako reżyser teatru lalkowego, jeżdżąc po Polsce zawsze pytał o miej-
scowych twórców-rzeźbiarzy, żeby sprawdzić, czy rzeźbią postaci diabła. Owa potrzeba 
organizuje wydatnie czas wolny, „żeby wolny czas nie był straconym czasem, ale żeby przy-
nosił przyjemność50”. Bo kolekcja to także hobby, chwile przyjemności poza obowiązkami, 
stanowi jakby drugie, może lepsze życie – życie, które daje zaspokojenie potrzeb „wyż-
szych”, będąc sama bardziej metaforą rzeczywistości, niż naśladownictwem (metonimią). 
Doskonale ilustruja to słowa Barankiewicza:

Dopóki żyję, będę się cieszył, że udało mi się to uratować, będę to konserwował. Wydaje 
mi się, że nie zostanie to na złom wywiezione. Wydaje mi się, że to nie pójdzie całkowicie 
w niwecz. Bo moim marzeniem jest, żeby to zostało tu, ale czy to zostanie, jak to będzie to 
trudno powiedzieć. Ale nie myślę aż tak często o tym51.

Kolekcjonowanie jest interpretacją świata wyrażoną w medium sklasyfikowanych, umiesz-
czonych w określonych kategoriach przedmiotów; kolekcje są pewną postacią wiedzy52. 
Niektórzy kolekcjonerzy potrafią „zagarnąć” tę wiedzę, „czytają” rzeczy także na sposób 
naukowy, opracowując według autorskich metod swoje zbiory, opracowują je w sposób 
popularyzatorski, także pisząc i wydając książki. Kolekcja jest bazą lub punktem wyjścia lub 
dojścia. Tym samym dokonują uporządkowania zbioru i swojego świata, a jednocześnie ich 
życie podporządkowane zbiorowi jest zorganizowane, „ubrane” w sens. Grąbczewski pisze 
książki stricte związane z kolekcją diabła, m.in. Łęczyckie bajanie o Borucie Panie, Diabeł 
polski w rzeźbie i legendzie, Klechdy diabelskie, z kolei Marian Pietrzak opracowuje na bazie 
własnych wspomnień i historii książki o regionie: Sokołów Podlaski w latach 1939-1944, 
Pamiętnik z czasów okupacji, Sokołów Podlaski dawniej i dziś oraz opowiadania z lat 1863-
-1945, Jaćwingowie – powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego, Dwory, 
folwarki, pałace zachodniego Podlasia, Kościoły i cmentarze ziemi sokołowskiej. W jego 
wypadku wspomnienia, zamiłowanie i pogłębianie wiedzy o historii regionu oraz kolekcja 
zazębiają się.

Nie wszyscy opracowują swoje zbiory w sposób naukowy. Obowiązkiem właściciela mu-
zeum prywatnego jest prowadzenie księgi inwentarzowej i opisów ewidencyjnych, kolek-
cje mające status dóbr kultury także muszą być zinwentaryzowane (Zaniewscy prowadzą 
elektroniczną księgę inwentarzową, Grąbczewski posiada klasyczny spis w zeszytach), 
natomiast muzea nierejestrowane takiego obowiązku nie mają (Marian Pietrzak zakończył 
swój rejestr na numerze 250, w skansenie jest ponad 1000 obiektów).

Małgorzata Jaszczołt: A ile ma Pan tych eksponatów? Czy prowadzi Pan jakąś rachubę?
Tadeusz Barankiewicz: Kiedyś wziąłem się do archiwizowania tego wszystkiego i jeśli cho-
dzi o sztuki, bo tak samo sztuką są i łyżwy, i warsztat tkacki, i wrzeciono, mam kilka sztuk 
takich, to zatrzymałem się na 2000 tysiącach z kawałkiem.
M.J.: A ma Pan to zapisane gdzieś?

50 W. Grąbczewski, op.cit.
51 T. Barankiewicz, op. cit.
52 R. Tańczuk, op. cit, s. 203.
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T.B.: Próbowałem to pisać, ale zaprzestałem, bo wydaje mi się, że powinno to być opisane, 
bo ja tak nawet mam to wszystko w głowie...

Bolączką dla wszystkich jest brak czasu, który w dużym stopniu zabiera kolekcja, wokół 
której trzeba chodzić, doglądać. Wybór rzeczy jest jego siłą sprawczą, w dalszym losie to 
rzeczy powodują, że człowiek im służy, opiekując się „do końca”, a nawet stara zabezpieczyć 
po swojej śmierci, bo rzeczy go „przeżyją” i wtedy mogą stać się nośnikiem pamięci o nim. 
Wraz z rzeczami kolekcjoner może dostać swoją nieśmiertelność, jeśli one mu ją zapewnią.

Przedmioty, które trafiają do kolekcji stają się martwe dla czasu i przestrzeni swego życia, 
wyjęte z życiowego obiegu, zdekontekstualizowane zyskują tu swoją nieśmiertelność. Czas 
w kolekcji jest unieruchomiony w wiecznym „teraz”. Taka pozaczasowa perspektywa bliska 
jest boskości, a dzięki niej zbieracz dotyka sacrum. Być może największą korzyścią z kolek-
cjonowania dla większości kolekcjonerów jest ta, którą bardzo trudno im wyartykułować: 
korzyść z uzyskania kontaktu z samoprzekraczającą (self-transcending) świętością lub magią 
w ich życiu53.

W wydaniu idealnym sama kolekcja nigdy nie może być dla zbieracza skończona, zbieracz 
nigdy nie ma „dość” kolejnych precjozów, bo zamknięcie kolekcji oznaczałoby „śmierć ko-
lekcjonera” (czasami staje się tak rzeczywiście, że kolekcjoner podejmuje decyzję o zakoń-
czeniu zbierania, ale dzieje się tak najczęściej pod koniec życia, kiedy chce on uregulować 
sprawy swojego zbioru i rzeczywiście troszczy się o jego los, chce mieć wpływ na to co się 
później z kolekcją stanie, dokąd zostanie przekazana bądź kto ją przejmie; Marian Pietrzak 
chciałby, żeby jego muzeum-skansen za pewną gratyfikację przejęło miasto, z kolei życze-
niem Wiktoryna Grąbczewskiego jest ulokowanie zbioru w Muzeum w Łęczycy). Pragnie-
niem kolekcjonera to umieszczenie kolekcji w muzeum, ponieważ to ono właśnie gwa-
rantuje jej wartość i unieśmiertelnia samego zbieracza, uznając jego trud i jego samego54; 
wyrażają życzenie, żeby zbiory mogły przejąć jednostki państwowe.

Zbieracz poszukuje niestrudzenie, bo kolekcja jest jego nieskończonym marzeniem. 

Małgorzata Jaszczołt: A w kolekcji musi być dużo.
Tadeusz Barankiewicz: Ma pani rację – w kolekcji musi być dużo. Dlatego też...
M.J.: ...kolekcjoner nigdy nie przestaje...
T.B.: Kolekcjoner nigdy nie będzie usatysfakcjonowany...
M.J.: Kolekcja nigdy nie będzie zamknięta...55

Osobista interakcja z rzeczami/ nierozerwalność rzeczy i człowieka

Rzeczy potrafią panować nad człowiekiem. Ich nieożywiony charakter jest pozorny, 
a człowiek opanowany przez swój zbiór staje się jego żywym głosem, „przywódcą”, który 
przemawia w imieniu zebranych przez niego artefaktów. Człowiek i rzecz są w relacyjnym, 

53 R.W. Belk, Collecting in a Consumer Culture, [w:] Highways and Buyways, Provo 2009.,  
za: R. Tańczuk, op. cit., s. 249.
54 Ibidem, s. 240.
55 T. Barankiewicz, op. cit.
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kontekstowym, mającym swoją dynamikę charakterze56. Kolekcjoner musi swoje rzeczy 
pielęgnować: konserwować, opracowywać, doczytywać, kontemplować, a nawet pieścić 
(choć Wiktoryn Grąbczewski twierdzi, że diabły starzej wyglądają, jak są pieszczone57), one 
mają nad nim władzę, ale też on nad nimi. Zmysłowy kontakt z rzeczami tworzy i umacnia 
więź między człowiekiem a rzeczą. W muzeach i kolekcjach prywatnych zazwyczaj także 
zwiedzający mogą dotykać obiekty (jedyną obawę budzi zniszczenie lub kradzież drobnych 
rzeczy przez dzieci).

Kolekcja z założenia jest niesprzedawalna, rzecz raz nabyta – ujednostkowiona poprzez 
wyjęcie z obiegu towarowego – pozostaje z założenia w zbiorze już na zawsze („ja żadnej 
rzeczy jeszcze nie sprzedałem, wchodzi w grę najwyżej wymiana...”58). Każdy przedmiot jest 
personifikowany, każdy rozpoznawalny, każdy nabiera dla właściciela cech szczególnych: 
„każdy przedmiot traktowany jest jako pojedynczy, naprawdę jedyny, wzorcowy”59.

Dzielenie się ze światem

Jako zbiór rzeczy reprezentujących to, co niewidzialne kolekcja może właściwie w pełni 
zaistnieć dopiero wtedy, gdy zostanie udostępniona do oglądania60. Część kolekcjonerów 
dochodzi do etapu upublicznienia swojego zbioru, wchodząc na wyższy poziom kolekcjo-
nerstwa i organizując „muzea”.

Nie trzymać tego dla siebie. Można mieć coś w sejfie, na ścianie, ale większą radość spra-
wia jak coś pokazuję61.

„Zakręcony” na punkcie swojej kolekcji i wierzący w sens przedsięwzięcia kolekcjoner zrobi 
wszystko, by zbiór móc zaprezentować:

Nie miałem innych możliwości. Wtedy przyszedł mi pomysł – przecież można ulokować 
w bloku, w nowoczesnym bloku może być, i to też będzie bardzo ciekawe62.

Upublicznienie i pokazywanie kolekcji jest sposobem na uznanie zbioru, a tym samym ko-
lekcjonera przez szerszą publikę, a dostęp do kolekcji dla celów naukowych uznają zbiera-
cze wręcz za swój obowiązek:

Jeszcze studentów przyjmuję. Jak ktoś coś naukowo robi, to tak, bo to jest mój obowiązek, 
uważam. Ale tak, żeby się pokazać – już mi to przeszło63.

A eksponowanie kolekcji na okolicznościowych wystawach i imprezach dają szansę ko-

56 J. Barański, op. cit., s. 18.
57 W. Grąbczewski, op. cit.
58 T. Barankiewicz, op. cit.
59 R. Tańczuk, op. cit, s. 182.
60 Ibidem, s. 137.
61 P. Zaniewski, op. cit.
62 W. Grąbczewski o swoim muzeum zorganizowanym w piwnicy wieżowca, op. cit.
63 Ibidem.
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lekcjonerowi na zademonstrowanie swojej wiedzy. Kolekcjonerzy o to zabiegają i bardzo 
chętnie przyjmują, a nawet proponują swoim urzędom gminy czy miasta takie prezentacje, 
które nie zawsze znajdują odzew (o niewystarczającym zainteresowaniu najbliższych władz 
gminy lub miasta mówią wszyscy: Barankiewicz, Grąbczewski, Pietrzak, Zaniewscy). Są 
aktywni, oczekując na aplauz ze strony władz, które najczęściej z racji niewystarczającego 
zainteresowania postrzegane są jako hierarchia niezauważająca oddolnych inicjatyw „zwy-
kłych” ludzi:

W tej chwili inni działacze, bo mam kontakt z ludźmi, którzy w tym kierunku działają, pod 
kątem ratowania staroci rozmawiamy, to widać, że my jesteśmy potrzebni, jeśli jakąś wy-
stawę trzeba gdzieś w ośrodku kultury(...)64.

Oczekują współpracy w dużo większym zakresie, niż władze oferują. Podkreślają globalny 
udział własnych środków finansowych i są dumni z tego, że SAMI – w podtekście „swojej 
zaradności” byli i są w stanie budować swoje kolekcje: ”wszystko robimy z własnych środ-
ków65”. Kwestia pieniędzy, nawet jeśli występuje w podtekście, nie jest podawana jako pro-
blem nr 1. Na miejscu pierwszym we wszystkich działaniach stoi tzw. dobro kolekcji, czyli 
zauważenie i podzielenie się z jak największą liczbą osób swoim zbiorem, pokazanie go.

Małgorzata Jaszczołt: A myśli Pan, że taka kolekcja, taki zbiór ma sens dopiero wtedy, kiedy 
inni mogą to zobaczyć? To powinno być dla innych?
Marian Pietrzak: Tak, bo cóż dla siebie? Dla siebie to ja i tak widzę wszystko. A to chodzi 
o to, żeby innym pokazać – zobacz, jak to wyglądało kiedyś, do czego to było używane, kto 
się tym posługiwał. Przecież ja nazwiskami mogę operować, czyje to było, z jakiego młyna 
to były kamienie. Jaki młynarz jak się nazywał, czy jakieś inne rzeczy. Ja to wszystko pamię-
tam. Ja tych ludzi znam66.

Muzeum jest tekstem autonomicznym

Prezentacja kolekcji jest zawsze autoprezentacją jej twórcy67. Podobnie muzeum prywatne 
jest indywidualną opowieścią jego właściciela, to on tworzy narrację dającą się odczytać 
z kolekcji. Kolekcjoner, zbierając wybrany przez siebie rodzaj przedmiotów, może uwzględ-
niać ich dotychczasowe intersubiektywnie podzielane znaczenia, może również nadawać 
im nowe68. Przedmioty wskazują poza siebie i na siebie69. Właściciel swojego zbioru cieszy 
się niepodzielną wolnością – może zorganizować zbiór dowolnie według uznania i zawsze 
będzie to prezentacja idealna. Znaczenie przedmiotów „jest tworzone zarówno przez men-
talne, jak i fizyczne aranżowanie ich w zbiory”70, a one same mogą przenosić prawdziwą 
część przeszłości do teraźniejszości, ale również nieść nieustanną symboliczną reinterpreta-
cję71.

64 T. Barankiewicz, op. cit.
65 P. Zaniewski, op. cit.
66 M. Pietrzak, op. cit.
67 R. Tańczuk, op. cit., s. 138.
68 Ibidem, s. 195.
69 Ibidem, s. 215.
70 S.M. Pearce, op. cit., za R. Tańczuk, op. cit., s. 195.
71 Ibidem, s. 197.
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Sam kolekcjoner jest w swoim muzeum „bytem” mu przypisanym, to najczęściej on opro-
wadza, przekazując swoją wykreowaną historię. Historia-opowieść w muzeum persona-
lizowanym jest historią procesu kolekcjonowania zbieracza, czyli jego osobistą historią 
sprzężoną z historią tych, do których należały kiedyś zebrane rzeczy – „pasywne zasobniki 
ludzkich intencji”72. Stanowi wypadkową pierwotnych właścicieli i historii ich życia, którzy 
jednostkowo bądź zbiorowo „przemawiają” z przeszłości poprzez mające z nimi związek 
rzeczy i kolekcjonera, który przejmując taki zestaw „nakłada” swoją wizję. Rzeczy są dobre 
do myślenia73. Mimo swojej biologicznej bierności, poprzez fizyczny byt rozpoznawalnej 
zmysłami, ustrukturalizowanej materii, aż do zaistnienia w kulturze – rzeczy dają asumpt 
do tworzenia własnych przemyśleń wszystkim tym, którzy się z nimi zetkną. Działają po-
budzająco i zapraszają do własnych odniesień i reinterpretacji (poza interpretacją wpro-
wadzającego kolekcjonera). Ale to zawsze właściciel ustanawia tu swoje prawa, decydując 
o kształcie stworzonego od początku do końca przez siebie miejsca. Jest tu demiurgiem. 
Niektórzy kolekcjonerzy przygotowują scenariusz i organizują zbiór wedle określonych 
założeń (Grąbczewski zorganizował swoją kolekcję na podstawie układu Kolberga), u innych 
ekspozycje sprawiają wrażenie nieładu i niezorganizowania (głosy zwiedzających wystawę 
Mariana Pietrzaka). Barankiewicz z kolei przygotował ekspozycję werystyczną, która miała 
oddawać „życie wsi garwolińskiej”. Ale dzięki temu, że ich sposób interpretacji nie jest 
arbitralny, w sposób niezamierzony, ekspozycje w muzeach prywatnych są w pewnym sen-
sie polifoniczne, dają się odczytywać na różne sposoby, dopuszczając różne interpretacje. 
Tadeusz Barankiewicz tłumaczy:

Jeśli chodzi o muzealnictwo, to ja sam według własnego widzimisię, według własnego 
stylu. (...) Nie jest to muzeum piękne czy zasobne, ale ja 30 lat już to zbieram. (...) i w tym 
moim muzeum nie ma karteczek, nie ma opisów, bo uważam, że to jest takie dla mnie 
– może ja źle to odbieram, ale ja uważam, że jeśli ja każdą rzecz pokażę, przedstawię 
i opowiem jej historię, to ta historia będzie bardziej zapamiętana, niż karteczka, na której 
jest napisane, iż jest to kołowrotek do wyrobu nici z wełny lub lnu, który może być różnie 
kojarzony. A wydaje mi się, że jak się pokaże, przedstawi, to dzieciaki, też zwiedzająca star-
sza osoba, która nie miała z tym do czynienia, bardziej w pamięci im zostanie. To wymaga 
myślenia, ale dzieciaki mają pomysły, ale niektórzy niezłe te skojarzenia mają74.

To we właścicielach kryje się serce, jądro tych muzeów, ich dusza. Wzruszenia pojawiają 
się podczas każdego oprowadzania, każdego kontaktu z deponowanymi rzeczami. Muzea 
prywatne tworzą indywidualne teksty kultury. Są tekstem do czytania. Ten tekst został 
stworzony przez ich właścicieli. Rzeczy są tylko i aż materialnym wykładnikiem.

Ewaluacja

Prywatne muzeum nie podlega ewaluacji jego właściciela, takiej jak dokonują muzealnicy 
w kolekcjach muzealnych po to, by przekonać się o kulturowej wartości kolekcji w danym 
momencie. Kolekcje nierozpoznane mogą także uzyskać status wartościowych, przecho-

72 J. Barański, op. cit., s. 11.
73 Ibidem, s. 12.
74 T. Barankiewicz, op. cit.
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dząc drogę od indywidualnego nadania wartości do zbiorowego uznania i zaistnienia 
w kulturze. Kolekcje wychodzące ze ścian domów niepokoją, bo musimy się do nich w jakiś 
sposób odnieść, zdefiniować swoją postawę wobec tego „nieoczywistego” tworu (ta część 
badań nastręczyła nieco trudności, ponieważ nie wszyscy chętnie zabierali głos w kwestii 
pobliskiego muzeum, bo albo go nie znali, albo nie mieli wielu przemyśleń).

Jedyni, co takiej ewaluacji dokonują to zwiedzający, których odbiór jest sumą osobistych 
bodźców dostarczonych im przed dane muzeum. Zdarza się, że niektórzy, dostrzegając nie-
podważalną ich zdaniem wartość zbioru, ekspozycyjnie postrzegają go jako „rupieciarnię”75.

Lokalność

Niektóre muzea prywatne powstają w miejscu „białych plam”, tam, gdzie brak instytucji 
gromadzącej lokalną przeszłość. W takich miejscach „naturalnie” pojawiają się mesjasze 
lokalnej kultury, „wybrańcy siebie samych”, którzy działając pozainstytucjonalnie tę kulturę 
w swoim rozumieniu ratują.

Wszystko leżało podniszczone w skrytkach, strychach, zakamarkach i starych szopach, tam, 
gdzie takie zbędne rzeczy, wszystko było wyciągane, ale nikt nie chciał dać, tylko wszystko 
trzeba było kupić76.

Marian Pietrzak uważa, że i tak zajął się wszystkim za późno, ponieważ liczył na urząd mia-
sta, który miał przeprowadzić taką akcję i zorganizować muzeum regionu sokołowskiego. 
Na marginesie można dodać – miały szczęście rzeczy, które trafiły do ich kolekcji. Dla tych 
kolekcjonerów zbiór ma podbudowę w lokalnej tożsamości, z regionem, z którym się silnie 
identyfikują, uważając go za zaniedbany w sensie kulturowym.

Jadwiga Pietrzak: On na tle tych starych rupieci ma bzika.
Marian Pietrzak: Nie bzika, ale chciałem to wszystko ocalić od zapomnienia, ale coś to 
wszystko na bakier.
J.P.: Nikt się w Sokołowie tymi rzeczami nie interesuje i Sokołów pójdzie w upadłość. Co 
z tym zrobimy? Zobaczymy, co to będzie.
M.P.: Tylko stare dziady się tym zajęły.
J.P.: Szkoda, żeby to wszystko zatracić. Tu włożone dużo pieniędzy, ale to już nie o to chodzi, 
ale żeby tego nie zatracić, żeby ktoś zajął się tym dalej.
M.P.: Ja zbierałem z taką myślą, że dam do muzeum, które założy ośrodek kultury albo 
urząd miasta. Ale jak Pani nadmieniłem, (…) ja byłem w radzie miasta w 1990-1994 roku 
i wtedy chciałem otworzyć muzeum, żeby miasto zrobiło jakieś muzeum. Ja do nich cho-
dziłem wiele razy, jak byłem w radzie. Oni mówili „my się na tym znamy, my wiemy, my to 
zrobimy, my o tym pamiętamy”. Lata mijały, a oni nie robili, aż mnie to zgniewało i w ‘99 
mówię: „ja zrobię” – i zrobiłem. (…) Kiedyś pisałem dużo do gazet lokalnych w latach 80. 
(…) Ja to robiłem nie dla siebie, tylko dla miasta, żeby to nie poszło w zapomnienie77.

75 M. Pietrzak, Rozmowy dodatkowe z targetem muzealnym.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
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Podobne aspiracje mają Grąbczewski:
Dla mnie to jest najważniejsze, żeby zostawić moim potomnym, szczególnie rodzinie, z jaką 
moją małą ojczyzną byłem związany. I wszystkie książki, które piszę, to nie ma takiej, w któ-
rej nie ma o Łęczycy. Żona mówi, że ja mam świra na punkcie Łęczycy78.

i Barankiewicz:
Wydaje mi się, że takie perełki rodzinne, historyczne, powinnyśmy dbać, powinnyśmy pielę-
gnować i powinniśmy umieć zachować je dla potomnych79.

Zakończenie

Małgorzata Jaszczołt: Jak Państwo myślą – dlaczego ludzie zbierają rzeczy, dlaczego ko-
lekcjonują, sięgając do korzeni tego zjawiska? Jakie macie refleksje? Dlaczego to robicie? 
Mamy z jednej strony, że szkoda coś wyrzucić, a z drugiej chęć zachowania dla przyszłych 
pokoleń. Czy coś takiego Państwu przyświeca?
Paweł Zaniewski: Nam tak.
Iwona Zaniewska: Tobie.
P.Z.: A tobie nie?
I.Z.: Ja to bardziej to, co teraz.
P.Z.: A ja tak. Nie wiem. Ja lubię przedmioty z jakąś historią. Mogę się dowiedzieć, co się 
z przedmiotem działo.
M.J.: Jaką miał przeszłość.
I.Z.: Ja też to lubię, ale wcale nie myślę o tym, że jak ja umrę, żeby się ktoś tym zachwycał.
M.J.: Czyli dla Pani ważne jest to, że zbiera Pani przedmioty, które się pani podobają.
I.Z.: I chcę się podzielić z ludźmi, którzy żyją ze mną. 
P.Z.: A nie pomyśleć o praprawnukach: „ a to babcia miała”.
M.J.: Pan to ma z tyłu głowy?
P.Z.: Tak.
M.J.: …że to będzie taki trwały ślad?
P.Z.: Ja uważam, że człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim w obojętnie jakiej formie, 
więc jeżeli ktoś będzie pamiętał za 1000 lat, że ta szklaneczka była u Państwa Zaniewskich, 
to fajnie.

Kolekcjonowanie, jak każde ludzkie kulturalne działanie, jest próbą nadania światu sensu, 
próbą uchwycenia go poprzez stworzone przez ludzi rzeczy, bo „(...) rzeczy, które ludzie 
wytwarzają, wytwarzają ludzi80, wskazując „na siebie”, komunikują o wartościach i umożli-
wiają doświadczanie wartości poprzez swoją poetykę.

To, czy kolekcja znajdująca się w prywatnym muzeum znajdzie swój gotowy do wzruszeń 
target zależy od wielu czynników. Ale symptomatyczny jest fakt rosnącej liczby muzeów, 
w tym prywatnych. Wirus kolekcjoholizmu rozszerza się, a przyjrzenie się temu zjawisku 
w wydaniu prywatnego muzealnictwa jest próbą diagnozy społecznych potrzeb: zbieraczy, 

78 W. Grąbczewski, op. cit.
79 T. Barankiewicz, op. cit.
80 D. Miller, Materiality: An Introduction, [w:] Materiality, Durham 2005 za: R. Tańczuk, op.cit., s. 104.
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„zwykłych” odbiorców, władzy. Zawsze dany czas uważany jest za „ostatni”, żeby coś nie 
umknęło, nie zniknęło, uważa się, że należy się spieszyć przed całkowitym końcem czegoś: 
zanikania ostatnich zjawisk natury materialnej i niematerialnej. W ostatnich dekadach po-
stęp technologiczny postępuje w ekspresowym tempie, jesteśmy zarzucani coraz większą 
liczbą wytwarzanych dóbr, z coraz większej liczby przedmiotów trzeba wybierać to, co jest 
warte pozostawienia i co „powinno” przetrwać ze światowego supermarketu. Muzealnicy 
zawodowi nie byliby w stanie ogarnąć wszystkich dziedzin – jest ich za mało. W sukurs przy-
chodzą niszowe muzea prywatne, które „zabezpieczają” – każde na swój oryginalny, niepo-
wtarzalny sposób – wybrane odcinki życia. Wzruszają entuzjazmem właścicieli, zebranymi 
w nich artefaktami i dalekim od doskonałości sposobem ich przedstawienia. Czy należy je 
zmieniać, poprawiać, naprawiać? Ale zanim to się stanie, cieszmy się wyjątkowością rzeczy 
pierwszych81.

Wzruszenie/człowiek/rzecz/opowieść/miejsce - tworzy dla mnie nierozerwalny pakiet.
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Żygulski Zdzisław (junior), Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Państwowe Wydaw-
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81 Pierwszym zarejestrowanym jako muzeum prywatne było Muzeum Kowalstwa w latach 90. XX w. Ko-
lejne, także te niewpisane do rejestru, zaczęły powstawać w podobnym okresie. W Polsce powojennej 
nie jest to więc działalność mająca długą historię.



_169

Joanna Kozera

 To kolekcjonowanie to pewien rodzaj choroby

Podczas wyjazdu badawczego odwiedziłam siedem prywatnych muzeów. Najbardziej zafa-
scynowała i zauroczyła mnie determinacja kolekcjonerów. Mimo że każdy z nich był indywi-
dualistą, łączyła ich pasja i pewien rodzaj szaleństwa unoszącego się w powietrzu. Jeśli ktoś 
potrafi poświęcić całe swoje życie Jelczom RTO lub kolekcji bombek bożonarodzeniowych, 
to oznacza, że niewątpliwie jest entuzjastą.

„Ja nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Może powinno być bardziej posegregowane, 
bo ma potężną ilość tych działów i rzeczy” – mówi o kolekcji w Redczu Krukowym burmistrz 
Brześcia Kujawskiego, Wojciech Zawidzki. W mieście kolekcjoner wzbudza spore zaintere-
sowanie, będąc jednocześnie cennym obywatelem zarówno miasta, jak i gminy, ponieważ 
– jak wiedzą wszyscy w okolicy – „zabezpiecza przed zaginięciem w pamięci niektórych 
tematów. Jego wielkie muzeum maszyn rolniczych, ale i wielu innych eksponatów doku-
mentujących powojenną Polskę „propaguje i ocala od zapomnienia”.

W opinii rozmówców
muzeum jest raczej dla obcych, bo nasi to zawsze zdążą zwiedzić (…). Przyjezdni wczytują 
się w tablice informacyjne na rynku, interesują się bardziej niż miejscowi. Bo miejscowi wia-
domo – jest i traktują to jako swoje, tak jak swojego chłopaka [Władysława Łokietka, przyp. 
aut.], który stoi na cokole.

Janusz Borkowski – właściciel rodzinnego muzeum mówi, że najbardziej cieszy się z tego, 
że kolekcja ma swoich spadkobierców. To jest ważne – „najlepsza idea, jak nie ma następcy 
jest bezużyteczna, tylko wtedy ma sens, kiedy ten człowiek jest”. Pan Janusz ma dwóch 
synów – na szczęście

(…) połknęli już bakcyla i będą o to dbać, ale czy w trzecim pokoleniu wnukowie czy pra-
wnukowie to uszanują? Powiedzą – patrz, dziadek czy pradziadek naciągnął tyle tych zło-
mów – mamy tyle pomieszczeń, to by nam się przydało, wyrzućmy to wszystko na złom albo 
sprzedajmy komuś za bezcen. Ale wtedy upomni się o to jakieś muzeum lub ktoś przekaże 
to wszystko do dobrego muzeum. Dlatego myślę, że ta moja idea gromadzenia eksponatów 
jest bardzo szlachetna, użyteczna i potrzeba ludziom (…) Jeszcze póki mogę, to sobie te 
swoje ideały realizuję. Cokolwiek robię, wszystko mi się udaje. Wszystko, cokolwiek robię – 
i to się zaczęło od najmłodszych lat – jak zacząłem działać w ZMW.
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Teraz broni honoru polskiego przemysłu maszyn rolniczych.

W swojej miejscowości jako przedsiębiorca – właściciel największej w okolicy fabryki 
produkującej maszyny rolnicze „Krukowiak” – wywołuje wiele kontrowersji. Jego firma 
zatrudnia niemal 10% mieszkańców miasta. Niemal codziennie zgłasza się do niego ktoś po 
pieniądze, a niedawno skończył się w Brześciu spór dotyczący naliczenia podatku grun-
towego od fabryki. Pan Janusz całą awanturę na jego temat komentuje słowami Juliana 
Tuwima, że „sukces to coś, czego nie wybaczą ci nawet twoi przyjaciele”.
Spora część eksponatów muzeum pochodzi od prywatnych darczyńców. Pracownicy Pana 
Janusza, odwiedzając okoliczne wsie, zbierali nieużywane już, dawne urządzenia rolnicze. 
Przy większości z nich można zobaczyć tabliczki informacyjne z notką, od kogo pochodzi 
dany eksponat. Oprócz typowej, codziennej działalności muzeum zajmuje się również orga-
nizacją festynów – „ponoć było tam pięćset ludzi – i kto by tak chciał” – mówi żona jednego 
z darczyńców. „Przecież musi być i jedzenie, i ciasto, a wszystko jest za darmo”.
Muzeum ma swoją kustoszkę, dawną pracownicę fabryki „Krukowiak”. Chwali ideę utrwala-
nia historii i wzbogacania kolekcji Borkowskiego:

każdy, kto przychodzi jest zadziwiony, że tu się tworzy historia, że to się tu nie zniszczy. My 
tworzymy historię. Dzieci nie mają pojęcia, co widzą (…) Pan Janusz zbiera już naprzód (...) 
– nawet pudełka od masła, jogurtu, pojemniki, telewizory i nowsze radia czy komputery. Za 
50 lat może pojawią się na półkach.

Czy muzeum jest popularne?

Tak, jak na wsi. W promieniu 20 km na pewno nas znają – bo firma, bo muzeum,
wszystkiego po trochu. Im większe miasto, tym bardziej jest się incognito, a na wsiach wia-
domo, że ludzie wiedzą

– mówi syn pana Janusza, kolekcjoner i właściciel pokaźnego zbioru motorów i pojazdów 
zabytkowych. „To kolekcjonowanie to pewien rodzaj choroby” – dodaje. Od 8-10 lat pan 
Radek wszystkie oszczędności wydaje na zakup eksponatów.
Bardzo kosztowne hobby. Ale jak mówi, muzeum to dla niego jednocześnie zabezpieczenie 
majątkowe.
Mieszkańcy okolicznych wsi szanują wysiłek kolekcjonerów.

Istniało takie podejście, że wszystko, co wiejskie jest prostackie i że jest to objaw zacofania. 
Coś może być prymitywne, ale nie prostackie. Teraz się to zaczyna doceniać, kiedy zachód 
zaczął doceniać każdy naturalny skrawek. My zaczęliśmy ich naśladować.

Jednak – jak mówił burmistrz miasta – to, co znajduje się w okolicy nie jest doceniane, 
a jeśli jest, to tylko deklaratywnie. To, co ma się „pod nosem” nie przyciąga, nie wzbudza 
zainteresowania. A dlaczego? „Zawsze jest robota, cholera” – mówi mieszkaniec gminy. „Co 
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jest blisko, to się tego nie ceni. Jak jeździmy po Polsce, to zwiedzamy, ale koło domu akurat 
nie”.

Okazało się, że Pan Janusz wzbudza tyle samo kontrowersji, co fascynacji. Odwiedzani dar-
czyńcy mówili na przykład:

wie Pani, podziwiam ludzi, którzy mają pomysł, jak Boga kocham, nawet zwykły, najbar-
dziej głupi, ale z tego można naprawdę zrobić pieniądze i ktoś ma chęć je wydać, nie? 
Podziwiam ludzi. To też trzeba mieć odwagę, nie każdy jest taki odważny, nie każdy potrafi 
zaryzykować, iść na całość, nie każdy jest taki komunikatywny, żeby dobić się do tego, co 
chce.

Muzeum profesjonalnym wśród tych odwiedzonych przeze mnie było Muzeum Piśmien-
nictwa i Drukarstwa w Grębocinie prowadzone przez graficzkę i konserwatora zabytków. 
Muzeum znalazło swoje miejsce w XIII-wiecznym kościele pw. św. Barbary, wzniesionym
przez Krzyżaków panujących wtedy na Pomorzu i Kujawach. Kolekcjonerzy wygrali przetarg 
na odnowienie, a właściwie całkowitą restaurację obiektu. Wspominają, że kiedy zobaczyli 
ruiny kościoła po raz pierwszy, góry śmieci sięgały okien… Mówią:

Cieszymy się jednak, że na nas trafiło. Na początku drogi nigdy się nie wie, jaka ona będzie, 
brnąc dalej, trudno podważać swoje decyzje. Teraz, z perspektywy lat, nie żałujemy tego, 
choć można było spożytkować te pieniądze na cele osobiste, ale wszystko dało się pogodzić.

Remont budynku i otoczenia kosztował majątek i wymagał wiele determinacji. Muzeum 
działa już osiem lat i przyjmuje co roku około dziesięciu tysięcy zwiedzających – głównie 
zorganizowanych wycieczek szkolnych. Zdarza się, że w sezonie przyjeżdża ich po kilka 
dziennie.
Muzeum zostało zarejestrowane jako działalność gospodarcza. Z tego powodu właściciele 
mają problem z pozyskiwaniem dotacji. Są traktowani jak „prywaciarze”, a co za tym idzie 
– są na cenzurowanym. Pani Agata, współwłaścicielka mówi na koniec, że „od fantazji jest 
u nich mąż”. To ona zazwyczaj sprowadza na ziemię, do realnych problemów i spraw.

Przypadkiem po drodze mijam też rodzinny skansen w Łochowicach. Prowadzi go sołtys wsi 
wraz z żoną. Do wejścia zachęca aleja zadbanych maszyn rolniczych oraz przemiły kolekcjo-
ner. Zbiór nie jest zarejestrowany, ale wzbudza bardzo wiele zainteresowania wśród pasjo-
natów. Skansen Łochowice jest zapraszany na imprezy tematyczne w Polsce i za granicą.

A my skansenujemy sobie, kiedy chcemy – jedziemy, kiedy mamy pieniądze, to inwestujemy 
w to, a jak nie mamy, to siedzimy w domu

– mówi pan Jacek. Mimo że zbieranie eksponatów to tylko wynik pasji i doświadczeń, skan-
sen jest bardzo znany, ma swoje logo, a pracowników zaopatrzył w profesjonalne i bardzo 
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gustowne „członkowskie” kamizelki. Wyjazdy zdarzają się nieustannie, a każdy przejazd 
maszyn przez wieś wzbudza ciekawość i sentyment starszych gości. Pan Jacek wspomina 
nawet pewne zdarzenie, kiedy podczas jednego z festynów zaczepił go starszy człowiek 
chcący przejechać się starym traktorem. Okazało się, że zgadzając się na przejażdżkę, pan 
Jacek spełnił jego marzenie.

Pomyślałem: jak to dobrze, że ja ten traktor zrobiłem i że tu przyjechałem, chłop przynaj-
mniej jeszcze parę lat sobie pożyje, tak lepiej.

Co roku klub „Traktor i maszyna”, do którego należy pan Jacek, organizuje ogólnopolski Bal 
Traktorzysty dla swoich członków. To największa i najbardziej prestiżowa zabawa w środo-
wisku.

Niedaleko Bydgoszczy, we wsi Paterek mieszkają pan Artur i jego trzydzieści autobusów. 
Z tymi autobusami jest niemały problem, ponieważ są duże, głośno pracują i emitują dużo 
spalin. Nie zrażając się jednak zażaleniami sąsiadów, pan Artur konsekwentnie realizuje 
swoje zainteresowania. Żeby odremontować jeden autobus, np. na tzw. Ogórek, czyli 
Jelcza RTO, potrzeba 160 tys. zł. Takich środków pan Artur nie posiada. Ubiega się zatem 
o dofinansowania, dba o to, żeby autobusy zarabiały na siebie. Ogórki cieszą się niemałym 
powodzeniem w show-biznesie, występują w filmach, ale również obwożą turystów na wy-
cieczki i co roku bywają na Nocy Muzeów w Warszawie. Cały kapitał, który uda się na takich 
zleceniach zgromadzić, kolekcjoner wydaje na odnowienie aut, szczególnie że po każdym 
takim wyjeździe coś niestety trzeba naprawić. „I tak to wszystko robię nie po to, żebym 
zarobił, tylko to jest hobby” – tłumaczy. „Są różne pomysły, ale to wszystko nie jest tak hop, 
żeby to zrobić”. Wiadomo.
Wieś nie jest przychylna ani autobusom, ani telewizji przyjeżdżającej na wywiady, ani 
zwiedzającym. „Ile on musi mieć w sobie samozaparcia, żeby te przeciwności odpychać od 
siebie, bo każdy, okoliczni ludzie są przeciwni” – mówi mama Pana Artura.

Syn od dziecka, od małego tylko o autobusach. Ma zupełnie przegięcie w tę stronę. Myśla-
łam, że mu przejdzie, ale nie – cały czas były autobusy. To się tak ciągnie, a cała rodzina jest 
przeciwko tym autobusom

– dodaje. Szybko jednak przełamała własną niechęć i potrzebę porządku. Tu, koło domu 
syna, ciągle leżą jakieś części, ciągle można się o coś potknąć, a dom nie skończony. Po-
myślała jednak, że w takim razie to ona zmieni swoje nastawienie i dostosuje się do tego, 
czego i tak nie może zmienić. „Jestem, żeby mu pomóc, nawet z obiadami, z czymkolwiek, 
on już nie musi tym żyć, może się skupiać na czymś innym”.
Pan Artur o kolekcjonowaniu i kolekcjonerach mówi bardzo jednoznacznie:

To jest też zainteresowanie tych ludzi, zbierają, a potem przychodzi kolej, żeby udostępnić 
to innym. Każdy ma jakieś zainteresowania i to jest taka potrzeba, żeby zbierać coś, zacho-
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wywać, żeby potem mieć z tego frajdę, że się pozbierało. Sam fakt zdobywania też nakręca, 
że trzeba zdobyć, poszukać.

Raz na jakiś czas Pan Artur i jego mama negocjują z sąsiadami, żeby nie wzywali policji, 
żeby zrozumieli, żeby dali spokój. Jeden jest tylko sojusznik – sąsiad, dawny kierowca, pra-
cownik PKS w Bydgoszczy.

Najbardziej egzotycznym i, wydawałoby się, niezwykłym jest muzeum Indian Północno-
amerykańskich w Tucholi. Skąd wzięli się Indianie w Borach Tucholskich? Otóż historia 
muzeum wiąże się z przyjaźnią kolekcjonera, pana Jana, z Sat-Okhem, czyli Stanisławem Su-
płatowiczem – synem Polki, nauczycielki, uciekinierki z Syberii i wodza plemienia Shawnee. 
Sat urodził się i wychował w Kanadzie, w „ukrytej wiosce”, w dorzeczu rzeki Mackenzie. Był 
żołnierzem Armii Krajowej, pisarzem, autorem wielu książek dla dzieci, gawędziarzem i ar-
tystą, znanym popularyzatorem kultury Indian Ameryki Północnej w Polsce. Historia jego 
życia jest tak samo interesująca, jak skomplikowana. Ważny jest fakt, że losy przywiodły go 
do Borów Tucholskich, gdzie zaprzyjaźnił się z rodziną pana Jana. To jemu przed śmiercią 
Okh powierzył opiekę nad całym swoim dobytkiem, w tym pamiątkami i ozdobami. Z tych 
wszystkich eksponatów powstała kolekcja, a muzeum otwarto w 2000 roku z inicjatywy 
Sata i Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian.
Pan Jan również nie miał łatwo. Oprócz samego muzeum na posesji rodzinnej mieści się 
dom agroturystyczny, restauracja, stadnina koni. Do działalności, jak się potem okazało 
– niesłusznie, wątpliwości miał urząd skarbowy, a rodzinę spotkały nieszczęścia. „To jest 
specyficzna ludność w Tucholi – każdy komin obcinają” –
komentuje pan Jan. Teraz w planach ma budowę nowego obiektu, w którym znajdą się biu-
ro, sala multimedialna i profesjonalna sala wystawowa. Budynek mieszczący kolekcję jest 
drewniany, odwiedzany przez myszy, a ostatnio także przez złodziei. Przed miejscem, gdzie 
kopane są już fundamenty stoi totem wzorowany na oryginalnych totemach indiańskich.
Kolekcja trafi kiedyś do córki pana Jana – Joanny, która również była bardzo blisko związana 
z Sat-Okhem. Grała w filmie o nim, lecz niestety produkcja została przerwana z powodu 
jego śmierci w 2003 roku.

Jeżeli mi to dano i chcieli, żebym to robiła, to będę to robić tak, jak będę potrafiła najlepiej. 
Na pewno to nie trafi w złe ręce

– opowiada pani Joanna.

Pan Paweł jako jedyny w Polsce zbiera ozdoby choinkowe, a dokładnie szklane bombki. Ma 
ich w sumie ponad cztery tysiące, a do tego zbiór ponad tysiąca obiektów, którymi wzbo-
gaca coroczną ekspozycję świąteczną. W tym roku mija pięćdziesiąt lat jego pasji – okrągły 
jubileusz.
„Siedem krasnoludków zbierałem 18 lat (…) ale ludzie to wyobraźni nie mają” – opowia-
da. Nikt nie spodziewa się, co można zobaczyć w salonie pana Pawła. Wszystko mieści się 
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w jednym, dużym pokoju, jest podświetlone, ruchome albo grające. Każde zwiedzanie trwa 
około trzech godzin. Jest poczęstunek, a co najważniejsze – oprowadzanie po wystawie 
przez samego autora.

Jak mąż opowiada, to całymi godzinami. Ludzie już drepczą pod stołem, że chcą wyjść, a on 
nie – jeszcze to, jeszcze to. Ja to jestem zła

– komentuje żona pana Pawła. „Ja nie tyle dla siebie, co innym ludziom chcę pokazać – to 
jest ważne” – ripostuje sam zainteresowany.
Kolekcję można odwiedzać od grudnia do marca. Co roku do domu kolekcjonera trafia 
ponad stu zwiedzających. Pan Paweł skrupulatnie prowadzi statystyki z podziałem na od-
wiedzających indywidualnych i członków rodziny. jest największa popularnością cieszy się 
wśród sąsiadów. Częstymi gośćmi są również duchowni. Sąsiedzi obserwują maszerujące 
zakonnice czy kleryków chętnych spotkania z panem Pawłem i jego zbiorami.
Żeby obejrzeć wystawę, trzeba się zapowiedzieć. Poza tym sam kolekcjoner zaprasza zna-
jomych i rodzinę, zapisując wszystkich na odpowiednie terminy. Pewnym ograniczeniem 
jest jednak funkcjonowanie kolekcji w prywatnym mieszkaniu. „No bo jak to – ktoś idzie po 
ulicy – proszę pana, ja chcę obejrzeć pana choinki?” – dziwi się sąsiadka.
Sąsiedzi pytani o wrażenia z odwiedzin u kolekcjonera są zauroczeni jego pasją, determina-
cją, skrupulatnością. „Ja bym tak nie umiała. Ja muszę sobie zmieniać zajęcia (…) ja mam 
koło domu, tak jak mam i mi to wystarczy” – komentują.
Komu muzeum jest potrzebne?

Tu się spełnia sam właściciel (…). Życzę sąsiadowi – niech on się w tym rozwija, niech się 
interesuje, bo go to bawi i cieszy, dobrze mu życzę (…). Na pewno jest nam dane od Boga 
to, że każdy cząsteczkę tych możliwości, zdolności dostaje. Jeden w czymś innym, drugi 
w innym. Wszyscy jesteśmy wybrani pod tym względem, tylko musimy to w sobie odnaleźć, 
odszukać. Chcieć odnaleźć. Jeżeli mamy możliwości życiowe. Wszystko zależy od tego, co 
nas spotyka w życiu (…). To jest ciężka praca z naszego punktu widzenia.

Miejsc na Kujawach, gdzie zbiera się maszyny rolnicze i dawne wyposażenie wiejskich 
domów jest wiele. Jak dowiedziałam się w jednym z urzędów, to bardzo popularne w tym 
regionie. Jadąc w kierunku Tucholi, przystanęłam np. przy Rożnie w Stopce – restauracji, 
wokół której właściciele tworzą przydrożny skansen. Stoi tam również chata krajeńska, 
którą nieodpłatnie mogą rezerwować wycieczki i inne grupy zorganizowane. Atrakcji co 
niemiara.
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Poznani przeze mnie kolekcjonerzy posiadali jedną wspólną cechę – determinację. Mieli 
w sobie zapał i animusz do tego, by niezależnie od braku finansów, przeciwności losu czy 
niekiedy niesprzyjającego otoczenia walczyć o swoje pasje. Byli w stanie przekonać do sie-
bie wielu ludzi, jednak to nie ludzie byli w ich życiu najbardziej istotni – swój czas i energię 
poświęcili przedmiotom, by w ten sposób pozostawić po sobie jakiś ślad. Pasja w ich życiu 
była kwintesencją, potrzebą działania, robienia właśnie TEGO – zbierania, porządkowania. 
Była wewnętrzną siłą i powołaniem.

Chaos vs. struktura

Kolekcjonowanie polega, między innymi, na porządkowaniu świata wokół siebie, a dokład-
nie wybranego, konkretnego wycinka rzeczywistości. Zakres zbioru i jego
tematyka pojawiają się w życiu kolekcjonera w niewyjaśniony sposób – jak się okazuje, 
kolekcja znajduje kolekcjonera bardziej niż kolekcjoner kolekcję. Skąd bierze się u kogoś 
zapał do zbierania autobusów czy bombek – tego nikt nie umiał mi wyjaśnić. Zbiory miały 
swój porządek – bombki dzieliły się na tematy, sprzęt rolniczy czy drukarski na modele 
maszyn. Pan Paweł zbierający od 50 lat bombki choinkowe ma ich już ponad cztery tysiące. 
Początkiem była choinka, którą ubrał zaraz po ślubie z żoną w ich pierwsze wspólne święta. 
Właściciel muzeum Indian został niejako wyznaczony do przejęcia kolekcji swojego odcho-
dzącego przyjaciela. Nie mógł odmówić, teraz jest spadkobiercą nie tylko przedmiotów, lecz 
także pamięci i znaczenia ich właściciela.
Porządek niektórym z nich daje poczucie bezpieczeństwa, strukturyzuje świat, dla innych 
kolekcja jest misją – celem do zrealizowania. Niekiedy zaczyna się od pewnego konkretne-
go przedmiotu, który skłania nas do zastanowienia się, czy nie chcielibyśmy mieć ich więcej 
– pierwszy eksponat przywołuje pozostałe.
Pytanie, czy kolekcjonerzy to władający nad rzeczami, czy nimi owładnięci pozostaje jednak 
bez odpowiedzi.
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Anna Kulikowska

 Dotknąć pamięci, czyli o specyfice przedmiotu na podstawie 
badań w Parku Kultury Ludowej w Kuligowie

Ponieważ w tym wypadku przedmiot jest, dosłownie, naczyniem pełnym znaczeń.
Bożena Shallcross

Rzeczy, rzeczy, rzeczy. Gromadzimy je od najmłodszych lat. Czasami są to tylko bezużytecz-
ne przedmioty, mające wartość sentymentalną. Zapełniają nasze strychy, piwnice, jakieś 
schowki. Nie wyrzucamy ich w nadziei, że przypomną nam kiedyś o czymś, o czym zapo-
mnieć się nie da. Czasem oddajemy je w dobre ręce. Wtedy powiększają one czyjąś kolek-
cję, odnajdują na zawsze miejsce spoczynku w muzeach, galeriach, salach wystawowych.
Jednym z takich miejsc, gdzie zebrane są przedmioty o wartości historycznej jest Park 
Kultury Ludowej w Kuligowie, prowadzony przez pana Wojciecha Urmanowskiego. Ośrodek 
ten, bardziej znany pod nazwą „skansen w Kuligowie”, prowadzony jest z ramienia Fundacji 
Dziedzictwo Nadbużańskie, której prezesem jest właśnie pan Wojciech.
Większość eksponatów pochodzi z Podlasia i południa Polski. Wszystko zgromadzone jest 
na niewielkim obszarze, w kilku budynkach. A skąd w ogóle pomysł na skansen?

Dziadek był kowalem, ojciec też. Zostałem nafaszerowany tymi tematami (…). Człowiek 
marzył o pewnych rzeczach, później zaczął realizować i się wszystko ziściło.

Wejście jest dość niepozorne. Tworzy je brama ze zbitych dech, a na niej tabliczka z infor-
macją o godzinach otwarcia oraz o tym, że „obiekt jest monitorowany”. Można odnieść 
wrażenie, że wkracza się na teren pilnie strzeżony, zabunkrowany, jakby dla wtajemniczo-
nych. Ale pokonawszy tę przeszkodę, trafia się na podwórko, po prawej rozstawione sto-
iska: jedno z mapą regionu, drugie, przy którym siedzi właściciel i sprzedaje bilety i trzecie, 
na którym rozstawione są drewniane i gliniane produkty na sprzedaż, bociany, kwiaty, 
gwizdki, łyżki. Przyciągają uwagę zwłaszcza najmłodszych zwiedzających – nie mogą oni 
wręcz oderwać wzroku od kolorowych pamiątek. Po przeciwnej stronie mieści się warsztat 
kowalski. Czasem można w nim spotkać prawdziwego kowala – w kowbojskim kapeluszu, 
zawadiacko przekręconym na bok. Jego dzieła stoją na środku placu. Koza z metalu, fanta-
zyjne kwiaty, cudnej urody anioły – są na sprzedaż, jednak ich ceny osiągają horrendalne 
sumy.
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W kolejnej chacie znajduje się minigaleria pełna zarówno starych, jak i nowych przedmio-
tów. Obrazy, figurki, rzeźby, stare żelazka; są tu ławy i stoły. Również tutaj odbywają się 
warsztaty, pokazy, pogadanki.
Dalej stoi chata mieszkalna. Na płocie wokół niej wiszą stare garnki, a gdy przekracza 
się próg, można przenieść się w czasie. W jednej izbie łóżka z kolorowymi kapami, piec, 
kołyska, nocnik. W kątach święte obrazy. W drugiej izbie ławy, drewniane stoły. Wszystko 
odtworzone z największym pietyzmem.
W innych budynkach umieszczone zostały warsztat krawiecki, tkacki, magiel. Jest również 
wozownia z dużą ilością karet, wozów, sań. Tu i ówdzie rozstawione są stare rowery. Pod 
jedną z chat znajduje się dłubanka oraz wielkie beczki.
Wielość eksponatów sprawia, że trudno jest je opisać. Na pewien chaos zwracają uwagę 
zwiedzający, z którymi udało mi się porozmawiać. Kilka miesięcy wcześniej pracowali tutaj 
studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, odbywający praktyki.
Sam pan Wojciech przyznaje, że jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, uporządkowania. Jemu 
jednak nie wystarcza już zdrowia i siły.
W tej uroczej nadbużańskiej krainie ten zakątek historii przyciąga wciąż nowych ludzi. Jak 
sami mówią: „Bo warto poznać, co jest obok, a nie jeździć na drugi koniec Polski”. Pan 
Wojciech ma ekipę stałych bywalców, ludzi kultury i sztuki, którzy udzielają się podczas 
plenerów przez niego organizowanych. Chwalą go za upór i wytrwałość: „Jestem pełna 
ogromnego podziwu dla niego”. Próbują go wspierać, lecz pojawiają się także głosy kry-
tyczne. W skansenie panuje nieporządek, wszystko chyli się ku upadkowi, pan Wojciech nie 
jest w stanie sam wszystkiego unieść i zorganizować. Potrzebowałby do tego ludzi. Wszyscy 
natomiast zgodnie twierdzą, że „jest to fantastyczna promocja Kuligowa”.
Eksponaty były wypożyczane do takich filmów jak Zemsta Andrzeja Wajdy czy Pornografia 
Jana Jakuba Kolskiego. Czasem pan Wojciech organizuje plenery rzeźbiarsko-malarsko-
kowalskie, prezentacje regionalnych wyrobów „Smaki nadbużańskie”, przejażdżki bryczką. 
Oprócz tego warsztaty tkackie, garncarskie dla szkół, a także lekcje o ptakach w ramach 
programu Natura 2000. Pan Wojciech współpracuje również z grupą rekonstrukcyjną „Ułani 
nadwiślańscy”.
Czasem uda się pozyskać fundusze na projekty, Urząd Marszałkowski dofinansował stwo-
rzenie strony internetowej oraz tablic informacyjnych. Jednak nie są to stałe przychody, pan 
Wojciech boryka się z problemami finansowymi. Musi z własnej kieszeni dopłacać do swo-
jej pasji. Środki ze sprzedaży biletów wstępu są niewystarczające na utrzymanie, renowację 
oraz pozyskiwanie eksponatów.

Dawność jest pierwszorzędną wśród właściwości.
Teresa Pękala

„Dotykanie dawnych przedmiotów daje szansę odnalezienia siebie na osi czasu” powie-
działa Teresa Pękala. Istnieje pewnego rodzaju „wspólnota w przemijaniu”. Może być ona 
destruktywnym doznaniem skończoności istnienia, ale może stać się również etapem 
wstępnym, rodzajem „emocji wstępnej” dla rozbudowanej refleksji o przeszłości.
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Miejsce-obiekt inicjuje wówczas znamienne przeżycie więzi i tym samym – przynależności 
do wspólnoty wszystkich, którzy – tak jak my teraz – kiedyś tu byli. Jest to wspólnota spe-
cyficzna, nawiązująca do konkretnej tradycji i respektująca wartości dziedzictwa. Realizuje 
naturalną potrzebę posiadania przeszłości. Pomimo silnego nacechowania emocjonalnego 
są to zazwyczaj doznania ulotne, co wytłumaczyć można krótkotrwałością obcowania zwie-
dzającego z dawnymi obiektami. Pozostawiają jednak ślad w psychice, rodzą potrzebę do-
znań kolejnych. Warunkiem podobnego doświadczenia jest istnienie w przestrzeni dawnego 
obiektu, który z powodu braku ulokowania w tradycyjnych formach pamięci nie reprezentu-
je konkretnego czasu historycznego, ale staje się mediatorem i generatorem szczególnego 
przeżycia dawności, bliskiego w strukturze doświadczeniu estetycznemu.

Eksponaty tkwiące w skansenie tworzą swoiste obiekty – łączniki, które są dostępne nam 
tak, jak tym, którzy byli przed nami. W ten sposób powstają obrazy przeszłości, dalekie 
od nieskrępowanej fantazji. Tworzą one sui generis archiwum wizualne, z którego pamięć 
wydobywa te obrazy. Mój rozmówca – zwiedzający skansen opowiadał, że jego dziadek 
był kowalem i znał specyfikę warsztatu kowala tylko ze słyszenia od babci, a dzięki wizycie 
w skansenie mógł na żywo zobaczyć, jak to wyglądało.

Biograficzne i historiograficzne obrazy przeszłości współistnieją z obrazami kinowymi, 
współkreują indywidualną pamięć, ale też blokują „indywidualne fantazje”.

W ten sposób przedmioty te są mediatorami w pokonywaniu dystansu temporalnego.

Obiekt zabytkowy czy fragment krajobrazu nie przechowuje w sobie nienaruszonej przeszło-
ści, świadczy jedynie swoją obecnością o jej istnieniu.

Przedmioty dają szansę dostępu do przeszłości poprzez doświadczenie estetyczne. Prze-
kraczając progi skansenu, można zmysłami doświadczyć historii. Pan Wojciech pozwala 
dotykać eksponatów, sprawdzać, badać. Poprzez to można współodczuć wspólnotę tradycji 
i dziedzictwa. To, co było ujawnia się w tym, co jest. Niepozorne kiedyś przedmioty co-
dziennego użytku stają się nośnikami historii i tożsamości. Zdaniem Teresy Pękali

prawdziwość świadectwa ogranicza się do przyznania obecności temu, co przywoływane. 
W jednostkowym przeżyciu ma więc znaczenie „słabe”, wiąże się nie z treścią minionych 
wydarzeń, a raczej z akceptacją śladów, niewolną od świadomości ich zacierania i tworze-
nia im nowego środowiska. Obcowanie z pozostałościami czasu staje się de facto percypo-
waniem przestrzeni, dotykalnością ulokowanych w niej obiektów, a tym samym doświad-
czaniem ich czasu.

Skansen w Kuligowie tworzy nowe środowisko dla śladów przeszłości. Jest dla nich osto-
ją i miejscem, gdzie mogą zaświadczać o czasach minionych. Bardzo cenię tę ideę. Jest 
niezwykle pożyteczna, ale nie tylko. Wychodzi naprzeciw potrzebie ludzi, aby poznawać 
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przeszłość i czuć z nią łączność. To daje poczucie jednorodności, spójności, pewnej całości. 
Można dowiedzieć się, skąd się pochodzi, jak kiedyś wyglądało życie.
W materialności tkwi wiele społecznych, ale i duchowych aspektów. Jak twierdzi Pękala:

O ile bowiem zachodzi relacja między pamięcią przeszłości a źródłowym przeżyciem prze-
strzeni – motorycznym, zmysłowym, emocjonalnym, mentalnym – to estetyczne jakości 
i doznania mają wpływ na procesy zapamiętywania i konstruowania pamięci autobiogra-
ficznej. Doświadczenie estetyczne w określonej przestrzeni może więc przerodzić się w egzy-
stencjalne doświadczenie czasu.
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Recenzja raportu badawczego „Muzea prywatne, kolekcje 
lokalne. Badania nowej przestrzeni kulturowej”, opracowa-
nego przez Monikę Maciejewską i Longina Graczyka

Z dużą satysfakcją zapoznałem się z treścią opracowania raportu z badań przeprowadzo-
nych w okresie od marca do listopada 2012 na terenie 20 powiatów i 50 gmin województw 
mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Dobrze przygotowany i przeszkolony zespół 
eksploracyjny, składający się zresztą wyłącznie z kobiet (Małgorzata Czyżewska, Małgorzata 
Jaszczołt, Joanna Kozera, Anna Kulikowska, Monika Samoraj, dr Katarzyna Waszczyńska, 
Ewa Nizińska, Agata Rybus) oraz członków Koła Naukowego Antropologii Rzeczy i Muzeal-
nictwa IEIAK UW, wykonał świetną robotę. Badaniom o różnym charakterze (ilościowym, 
jakościowym, obserwacji uczestniczącej, dokumentacji fotograficznej, etc.) poddano 22 
muzea i kolekcje prywatne, a kolejnych 54 zostało zbadanych sondażowo za pomocą ankiet 
i metryk. W efekcie otrzymaliśmy niezwykle ciekawą, próbną panoramę fenomenu różnych 
postaci zbieractwa współczesnego, które już na trwałe wpisują się w pejzaż dzisiejszych 
form aktywności kulturalnej w Polsce. Dotyczy to zarówno tego obszaru, który zwykło się 
nazywać Polską prowincjonalną (peryferyjną, lokalną), jak i mniejszych i większych miast 
w kraju. Spektrum inicjatyw muzealnych i quasi-muzealnych jest ogromne – od Muzeum 
Indian Ameryki Północnej (Wymysłów k. Tucholi) i Kolekcji Wag i Odważników (Włocławek) 
po Muzeum Prywatne Diabła Polskiego (Warszawa), Muzeum Chleba (tamże) i Muzeum Pa-
lindromów (Nowa Wieś). Pełny wykaz znajdzie czytelnik w tekście. Na marginesie dodam, 
że każda z tych placówek stanowi osobną historię i zaleca się bliższemu sportretowaniu! 
Badaczom udało się pokazać w maksymalnie szerokim kontekście zarówno motywacyjno-
-genetyczną stronę powstawania tak niebywałych inicjatyw, jak prywatne czy społeczne 
zbiory rzeczy wszelakich, jak i podmiotowo scharakteryzować codzienność i kontekst 
społeczny, w jakich przyszło działać owym szczególnym nawigatorom przeszłości, jak można 
nazwać – bez wyjątku – pasjonatów zbieractwa w tak różnie rozumianych sferach kulturo-
wego dziedzictwa rzeczy i idei poprzez te rzeczy wyrażanych.

prof. Wojciech Józef Burszta
Katedra Antropologii Kultury
Instytut Kultury i Komunikowania
SWPS w Warszawie
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Książka składa się formalnie z dwóch części, choć część druga sprowadza się właściwie do 
podsumowania i wyliczenia głównych problemów, jakie pojawiły się w badaniach (oraz 
wskazówek na przyszłość, bo badania będą kontynuowane) oraz, zawsze wieńczących 
wszystkie raporty pilotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
rekomendacji. Mimo iż owa część końcowa liczy sobie zaledwie kilka stron, jest niezbędna, 
przede wszystkim dlatego, że jak wynika z analiz i opisów zawartych w części pierwszej, 
istnieje zasadniczy kłopot z usytuowaniem, formalnym uznaniem i uregulowaniem funk-
cjonowania podobnych „fascynackich” inicjatyw w kontekście polityki kulturalnej Państwa, 
zwłaszcza w dziedzinie muzealnictwa. O tym, jak złożony to problem, w ciekawy, a niekiedy 
pasjonujący wręcz sposób, opowiada pierwsza część raportu. Składają się nań jakby kolejne 
przybliżenia i oświetlenia czy też odsłony społecznego milieu muzeów lokalnych i kolekcji 
prywatnych w dwóch województwach. Mamy więc w kolejności: portrety i podstawowe 
informacje o twórcach kolekcji i organizatorach galerii prywatnych, usytuowanie bohate-
rów książki na tle otoczenia, w którym przyszło im działać, charakterystykę kolekcjonowa-
nych przedmiotów, informacje o formach i metodach ekspozycji i przestrzennej aranżacji, 
a następnie blok opowieści o tym, co robi się, aby owe szczególne mini-instytucje mogły 
funkcjonować i przebijać się do społecznej świadomości.

Tok narracji ma własną aurę i klimat, opowieść toczy się właściwie w dwóch planach – 
linearno-opisowym i interpretacyjnym, przy czym oba tryby nie wchodzą ze sobą w kolizję. 
Zebrany materiał badawczy jest na tyle bogaty, że portrety bohaterów, ich uwikłanie w co-
dzienność i problemy ze „zmieszczeniem” się w kulturowej przestrzeni zdefiniowanej przez 
pojęcia prywatne/publiczne, a także wszelkie inne konteksty warunkujące fenomen kolek-
cjonerstwa „pasyjnego”, wykazują się złożonością i niejednoznacznością. Z pewnością nie 
jest to bezkrytyczny pean na cześć podmiotowo rozumianego zjawiska „ludzi pozytywnie 
zakręconych”, ale ważny raport ze stanu społecznej i jednostkowej świadomości Polaków, 
którzy postanowili wziąć sprawy we własne ręce i demonstrować swoją indywidualność 
poprzez działalność, której celem jest komunikowanie i manifestowanie własnego syste-
mu wartości i rozumienia, czym jest kultura jako wartość warta kolekcjonowania. Swoistą 
glossą do tematu, pokazującą, że zjawisko jest dynamiczne i wcale nie ma pewności, że 
będzie się rozwijać, jest zestaw informacji o tych placówkach, które zawiesiły działalność, 
zostały zlikwidowane albo istnieją tylko formalnie w przestrzeni wirtualnej. Jak się wydaje, 
kwestią coraz bardziej palącą staje się prawne uregulowanie i ujednoznacznienie, a także 
„zmapowanie” opisanego i zanalizowanego w raporcie fenomenu, co nie sprowadza się 
jedynie do decyzji administracyjnych dotyczących reguł zakazu nazywania kolekcji niefor-
malnych „muzeami”. Rzecz nie w nazewnictwie, ale w rozszerzeniu rozumienia społeczeń-
stwa obywatelskiego poprzez przyznanie jednostkom prawa do ekspresji własnych pasji 
poza formalnymi placówkami kulturalnymi. Państwo – jak powiada Zygmunt Bauman – nie 
może być w tym względzie „ogrodnikiem”. Warto starannie przyjrzeć się zawartości książki 
i wyciągnąć wnioski z rekomendacji w niej zwartych, które doskonale odzwierciedlają to, co 
wcześniej w badaniach się ujawniło.

Milanówek, 22 marca 2013 roku



_186

Assmann A., Ku europejskiej kulturze pamięci, tłum. K. Kończal, [w:] „Kultura współczesna” 
Nr 1/2010, s. 36-49.

Assmann A., Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej; 1998 – Między 
historią a pamięcią, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiec-
ka, (red.) M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009.

Assmann J., Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywiliza-
cjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2008.

Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

Barthes R., Światło obrazu, tłum. J. Trznadel, Aletheia, Warszawa 1996.

Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Benjamin W., Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, 
Warszawa 2011.

Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Leopoldinum, Wrocław 2001.

Burszta W., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wydaw-
nictwo Poznańskie, Poznań 2004.

Burszta W.J, Clifford Geertz albo wierność sobie, (http://www.cyberforum.edu.pl/teksty.
php3, dostęp:12.01.2009).

BIBLIOGRAFIA



_187

Burszta W., Duchowski M., Fatyga B., Nowiński J., Pęczak M., Sekuła E.A., Szlendak T.,  
Raport o stanie i zróżnicowaniu kultury miejskiej w Polsce, (http://www.kongreskultury.pl/
library/File/RaportKultMiej/kult.miej_raport%281%29.pdf), 2009.

Cherka M., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wydawnictwo 
Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Clair J., Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, tłum. J. M. Kłoczowski, Wydawnictwo słowo/
obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Clifford J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. E. 
Dżurak i in., Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Douglas M., Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, PIW, Warszawa 2007.

Eliade M., Kowale i alchemicy, tłum. A. Leder, Aletheia, Warszawa 1993.

Eliade M., Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.

Folga-Januszewska D., Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo, [w:] Muzealnictwo, vol. 47, 
2006

Gadamer H. G., Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2001.

Geertz C., Dzieło i życie. Antropolog jako autor, tłum. E. Dżurak, S. Sikora, Wydawnictwo 
KR, Warszawa 2000.

Geertz C., Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, tłum. Z. Pucek, 
Universitas, Kraków 2003.

Geertz C., Wiedza lokalna: dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. 
Wolska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.

Gniazdowski A.,  Wspólnota i świat. Tożsamość społeczności lokalnej, [w:] J. Kurczewska 
(red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, IFiS PAN, Warszawa 2004.

Godlewski G., Mencwel A., Sulima R. (red.),  Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tek-
stów, cz. I, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, 
Aletheia, Warszawa 2011.



_188

Goffman E., Relacje w przestrzeni publicznej, tłum. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2011.

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tłum. M.M. 
Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

Jagielska-Burduk A., Zabytek ruchomy, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 
2011.

Kempny M., Nowicka E. (red.), Badanie kultury, cz. 1, PWN, Warszawa 2003; cz. 2, PWN, 
Warszawa 2004.

Kowalski K.M., Artefakty jako źródła poznania, Firma wydawnicza UG, Gdańsk 1996.

Kowalski P., Odyseje nasze byle jakie. Przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, 
Wydawnictwo ATLA2, Wrocław 2002.

Małczyński J., Tańczuk R. (red.), Do rzeczy!: szkice kulturoznawcze, Oficyna Wydawnicza 
ATUT, Wrocław 2011.

Mencfel M., Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i natu-
raliów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010.

Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk 
społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Pasierb J.S., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami, Warszawa 2002.

Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż, Wenecja XVI-XVIII wiek, tłum.  A. Pieńkos, Wy-
dawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.

Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Aletheia, Warszawa 1992.

Ryszkiewicz A., Kolekcjonerzy i miłośnicy, PWN, Warszawa 1981.

Sikora S., Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Świat Literacki, Izabelin 2004.

Sommer M.,  Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, tłum. J. Merecki, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2003.



_189

Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 
2005.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.

Sükösd M., Wariacje na temat powieści, tłum. A. Sieroszewski, Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, Warszawa1975.

Szafrański W. (red.), Zabytki i prawo  ̶  problematyka nader skomplikowana, seria:
Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 1 i 2, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 2007/2008.

Szlendak T., Nowiński J., Olechnicki K., Karwacki A., Burszta W.J., Dziedzictwo w akcji. Re-
konstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, 
Warszawa 2012.

Tańczuk R., Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wydawnic-
two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

Tuan Y., Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, PIW, Warszawa 1987.

Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działania w społeczeństwie, Wydaw-
nictwo UJ, Kraków 2005.

Zajdler K., Leksykon prawa ochrony zabytków, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Zajdler K., Włodarski J., Prawo muzeów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Strony internetowe:
collections.pl; historiaimedia.org; kolekcjonerstwo.pl; mkidn.gov.pl; muzeoblog.org
muzeumutracone.pl; myvimu.com; nac.gov.pl; nina.gov.pl; nimoz.pl; nid.pl



_190



_191

Projekt badawczy „Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Badania nowej przestrzeni  
kulturowej” realizowany jest w ramach programu „Obserwatorium kultury”, który
finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Badania dofinansowano  
również ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

nr ISBN 978-83-62850-55-6

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons. Uznane autorstwo 3.0 Polska.

Wydawca: 

Fundacja Ari Ari,  
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77,  
85-858 Bydgoszcz
www.ariari.org,  
ariari@ariari.org,  
tel. +48 668289915


