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Dorota Folga Januszewska  

 

Muzeologia neuronalna. Inne spojrzenie na muzeum XXI wieku.  

 

 

Wisława Szymborska tak rozpoczyna wiersz Muzeum:  

„Są talerze, ale nie ma apetytu. 

Są obrączki, ale nie ma wzajemności 

Od co najmniej trzystu lat. 

 

Jest wachlarz – gdzie rumieńce? 

Są miecze – gdzie gniew? 

I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie.”
1
 

  

 Każdy, kto choćby krótko pracował w muzeum zna dobrze to dziwne 

uczucie panujące w królestwie osieroconych przedmiotów.  

 

 „Korona przeczekała głowę. 

 Przegrała dłoń do rękawicy. 

Zwyciężył prawy but nad nogą”
2
 

 

Tak, zastanawiające jest to zmaganie się z „innym” kontekstem rzeczy, 

myśli, wyobrażeń. Muzeum jest jak stożek czasu, przez którego wierzchołek  

przeciskana jest przeszłość do przyszłości
3
,  ale nie cała, nie linearnie, lecz tylko 

w pewnym wycinku,  niesiona przez obiekty mające przywilej trwania . W 

muzeum dokonuje się oddzielanie przedmiotów od dawnego „gniewu”, 

„apetytu”, „panowania”, zdejmowanie  więzów minionych sytuacji, 

                                                
1 Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wisława Szymborska, trans. M. J. Krynski, R.A. Maguire, 

Princeton 1981, s. 36. 
2 Ibidem. 
3 Jak znakomicie zauważyła do Izabela Czartoryska umieszczając w pierwszym polskim muzeum napis: 

‘Przeszłość przyszłości” (Puławy, Świątynia Sybili 1802) 
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wyjmowanie z przeszłości  i wkładanie do –„ naszej” współczesności, gdzie 

znowu mogą wzbudzać uczucia, lec już w nowych konfiguracjach i 

zależnościach. Poeci i artyści od dawna dostrzegali tę cechę muzeów
4
, od 

pewnego czasu stała się ona przedmiotem badań nauki – ale nie historii czy 

historii sztuki.  

Owo „inne podejście” zwiastuje, iż nadchodząca druga dekada XXI wieku 

może być czasem  bardzo głębokich strukturalnych przemian w świecie 

muzeów. Zmiany różnego rodzaju trwają co prawda już od ponad czterdziestu 

lat (aby przywołać tu słynną rewoltą historii sztuki i muzealnictwa z początku 

lat 70.tych XX w.
5
), ale ich charakter dotychczas był raczej wynikiem 

transformacji światopoglądowej, filozoficznej i polityczno-społecznej oraz  

informatyzacji zewnętrznej  rzeczywistości, niż świadomym projektem, był 

dotąd raczej presją i koniecznością dopasowywania się do zewnętrznych  

przekształceń, niż wizją celu i zrozumieniem mechanizmu, który taką obfitością 

muzeów obdarzył ludzką kulturę.  

W czasie Konferencji Generalnej Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM 

w Wiedniu w 2007 roku podano (w przybliżeniu), że na świecie działa około 

170 tysięcy muzeów
6
 ( a codziennie  powstają co najmniej dwa nowe), w 

których zgromadzono ponad 45 % wartości (nominalnej) dziedzictwa kultury, 

nauki i natury. Prace nad Almanachem muzeów w Polsce  pokazały, że w latach 

2008-2009 w naszym kraju powstało 30 nowych instytucji muzealnych
7
. 

Czy nie zastanawia więc pytanie, dlaczego istnieje ich tak wiele, dlaczego stale 

powstają, skąd bierze się potrzeba budowania – z gruntu sztucznego przecież – 

nowego kontekstu panującego w muzealnej rzeczywistości? Dlaczego 

                                                
4 Poświęca temu zagadnieniu swoją książkę John Onians, Neuroarthistory. From Aristotle and Pliny to 

Baxandall and  Zeki, New Heaven – London 2007. 
5 Por. D. Preziosi, Brain of the Earth’s Body. Art, Museums, and the Phantasms of Modernity, Menneapolis-

London 2003; oraz: M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Seria Historia 

Sztuki nr 33, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008. 
6 ICOM zrzeszał w 2007 r. 28 tys. członków, por.: http://icom.museum/mission.html  
7 Publikacja Almanachu przygotowanego przez piszącą te słowa przewidziana jest przez wydawnictwo BOSZ w 

2010 r. 

http://icom.museum/mission.html
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muzeologizacja świata  przybrała także postać wirtualną, a wręcz nabrała 

nowych sił w cyfrowym świecie?  

Pod hasłem Muzeologia neuronalna czy Neuromuzeologia kryje się 

próba znalezienia odpowiedzi na proste ale  i trudne pytanie
8
  -   po co nam 

właściwie te wszystkie muzea? Jaki jest mechanizm ewolucji, motywujący 

powstanie instytucji  kolonizującej wszystkie obszary działalności człowieka i 

jego otoczenia. Dlaczego zrodziła się potrzeba wybierania z naturalnych 

kontekstów sztuki, kultury, nauki, życia codziennego, przyrody – pewnych 

„elementów” i budowania z nich nowych układów, aranżacji, kolekcji, 

zespołów, otaczania ich komentarzem, budowania wielkich budynków, kreacji 

odpowiedniej atmosfery miejsca, zapraszania ludzi, celebrowania tych nowych 

przestrzeni, publicznego udostępniania. Czy pojęcie „upamiętniania”, 

„dokumentowania”, „zachowywania dla przyszłości”  – wystarcza aby wyjaśnić 

ten fenomen? 

Pytajmy dalej - dlaczego przed pewnymi muzeami stoją długie kolejki , a 

przed innymi nie? Co sprawia, że trasy podróży i wędrówek wyznaczane są tymi 

zbiorowiskami przedmiotów i opisów, dokumentacji i aranżacji? Dlaczego - 

współczesnego młodego człowieka słowo muzeum - jednocześnie śmieszy i 

fascynuje. Dlaczego tylu pisarzy i poetów poświęciło wiele stron muzealnym 

labiryntom
9
?  Dlaczego w końcu tak liczna grupa współczesnych artystów – nie 

robi już sztuki – lecz robi muzea, instalacje i aranżacje?  Dlaczego sztuka , 

zwłaszcza współczesna tworzona jest dla muzeów
10

? 

Dlaczego ostatni przebój gier komputerowych w 2009 roku  nosił nazwę 

„Ucieczka z muzeum?”, a głównym motywem gry było przedzieranie się przez 

naruszone trzęsieniem ziemi Narodowe Muzeum Historii, w którym 

przypadkowo znajdująca się kobieta z córką (być może dochodzi tu jeszcze 

                                                
8 Może nawet trzeba powiedzieć nowy rodzaj pytań, a takie nauka współczesna ostatnio coraz częściej lubi 

przekornie stawiać. 
9 Por. m. in. Tadeusza Różewicza, Wycieczka do muzeum, Warszawa 1966. 
10 Contemporary Art and the Museum: A Global Perspective , ed. by A. Buddensieg, P. Weibel, Ostfildern [Hatje Cantz] 2007. 

http://www.artbook.com/3775719334.html
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aspekt feministyczny) – nie tylko próbuje uciec z pułapki przedmiotów – ale 

także niektóre z nich uratować
11

? Dlaczego chce je ocalić? Jakie przedmioty 

wybiera? Przypadkowe?  Można takich obserwacji cytować więcej- muzeum 

jako „miejsce specjalne” pojawia się w literaturze, filmie, multimediach, jest 

tematem sztuk wizualnych
12

. Na czym owa „wyjątkowość sytuacyjna” polega? 

Udajmy się na chwilę w inne rejony eksperymentu i badań naukowych. 

Od początku lat 90.tych XX wieku rozwija się obszar nauk nazywany 

neurokogniwistyką. Jednym z jej twórców jest Semir Zeki – obecnie profesor 

neuroestetyki University College  w Londynie. Studiował najpierw antropologię 

i medycynę, zrobił doktorat z anatomii, kontynuując pracę na Uniwersytecie  

Wisconsin-Madison, a potem w Szpitalu św. Elżbiety (St. Elizabeth Hospital) w 

Waszyngtonie. W 1970 roku powrócił na Uniwersytet Londyński, gdzie od 1980 

– jest profesorem neurobiologii, tam też otworzył Wydział Neurokogniwistyki, 

który prowadził w latach 1994-2001. Był współtwórcą i jednym z pierwszych 

użytkowników metody obrazowania badań czynnościowych aktywności mózgu 

z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (zwanej fMRI – functional 

magnetic resonance imaging – funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy), 

wcześniej stosował tomografię pozytronową.   

Od połowy lat 90.tych miejscem wykładów Zeki’ego stawały się jednak 

coraz częściej nie instytucje medyczne czy instytuty neurofizjogiczne, lecz 

muzea. Cykl wykładów w Tate Gallery, potem kontynuowany w Musée 

d’Orsay, Gemälde Galerie w Berlinie, w Getty Museum w Los Angeles (2003) , 

a jednocześnie towarzyskie i naukowe kontakty utrzymywane z gronem byłych 

                                                
11

W skróconym opisie gry jej wydawca informuje o zadaniu grającego: Susan Anderson wraz z 

córką Caitlin przybyła do pracy do Narodowego Muzeum Historii. Niestety dzień zaczął się tragicznie - miasto 

nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Muzeum  legło w gruzach, a wydostanie z niego zostało utrudnione przez 

porozrzucane muzealne eksponaty.  

Pomóż jej odnaleźć córkę i bezpiecznie wyprowadzić z zrujnowanego budynku. Zbadaj wszystkie 

pomieszczenia gmachu oraz znajdź i uratuj cenniejsze artefakty muzealne.  
 
12 Poświęcona temu zagadnienia osobna publikacja wyszła z okazji 10.lecia założenia Niemieckiego Muzeum 

Historycznego w Berlinie: Menschen im Museum. Eine Sammlung von Geschichten und Bildern, hrsg. Ch. 

Stölzl, Berlin 1997. 
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uczniów i seminarzystów  - Ernsta Gombricha sprawiły, że spostrzeżenia i 

badania Zeki’ego dotarły do grupy muzeologów i artystów zainteresowanych w 

swojej praktyce  kształtowaniem i odbiorem sztuki pokazywanej w różnego 

rodzaju muzeach, teoretycznie zaś zaciekawionych specyficznym sposobem 

zachowania się ludzi i zmianą ich percepcji, gdy znajdowali się wewnątrz 

muzeów . Te właśnie „anomalie” reaktywności, mające miejsce tylko wewnątrz 

kontekstów muzealnych przyciągnęłyna tyle  uwagę  Zeki’ego, że on sam od  

2003 roku stał się kuratorem wystaw i zaangażował się koncepcyjnie i 

praktycznie w organizację doświadczalnych ekspozycji w muzeach (np. Colore 

et Cervello  - Kolor i mózg w Casa Rusca w Locarno, 2003).  

Lata 90.te XX w. i okres po roku 2000 były też okresem intensywnego 

rozwoju  innych gałęzi neurokogniwistyki, która rozprzestrzeniać zaczęła się w 

równym stopniu na wydziałach medycyny i neurobiologii, co filozofii, 

socjologii, ekonomii , a w końcu w badaniach związanych ze sztuką. Podstawy 

estetyki neuronalnej stały się po 2002 r. obowiązkowym wykładem na 

uczelniach artystycznych , ale także na wydziałach handlu (neuromarketing), w 

szkoleniu oddziałów specjalnego reagowania (komandosi). Wiele kursów 

związanych z metodami tzw. „neuronalnego zarządzania ludźmi” – odbywa się 

dzisiaj w muzeach takich jak Science Museum  czy Tate w Londynie. Dla 

historyków sztuki  - signum temporis – stało się opublikowanie w 2007 r. przez 

Johan Oniansa – Neurohistorii sztuki
13

 – pierwszej próby opisania analizy źródeł 

tekstowych od starożytności do dzisiaj – poświęconych nietypowemu, a wręcz 

niemożliwemu w świecie „prawdziwym” sposobowi reagowania mózgu 

człowieka na dzieła sztuki. Pewne podejrzenia co do roli sztuki i wytworów 

kultury w ewolucyjnym rozwoju mózgu mieli także inni historycy sztuki, jak 

Norman Bryson, czy Warren Neidich
14

. Można nawet zauważyć, jak w końcu 

XX w. i po 2000 r. metodolodzy historii sztuki i teoretycy sztuki coraz częściej 

                                                
13 J. Onians, Neuroarthistory. From Aristotle and Pliny to Baxanadall and Zeki, op.cit.  
14 W. Neidich, Blow-up: Photography, Cinema and the Brain, New York 2003 
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dostrzegali, że dwie różne drogi interpretacji odbioru sztuki – jedna mająca 

charakter semiotyczny, a druga oparta na analizie formy i jej psycho- i 

fizjologicznego  oddziaływania na aparat widzenia – zlewają się w ujęciu – za 

punkt wyjścia stawiającym neuronalne podłoże świadomości
15

.   

Może się to wydać dziwne , ale to nie wielcy metafizycy, nie artyści 

awangard europejskich, nie krytycy i nie historycy – podjęli się definicji 

zjawiska „arcydzieła” – obiektu sztuki – budzącego wyjątkowe zainteresowanie 

i fascynację w bardzo długim okresie czasu - przez okres życia  co najmniej 

kilku pokoleń. Onians współpracując z Semirem Zeki’m -  w pewnym 

„neuronalnych” sensie – taką definicję, jakby trochę od niechcenia – podał. 

Brzmi ona w największym uproszczeniu: „arcydzieło” to obiekt, który potrafi 

aktywować jednocześnie (a nie stopniowo)  znaczne obszary mózgu, w innych 

sytuacjach życiowych nigdy tej synergii nie manifestujących. Co z tego wynika? 

Niewyobrażalna odczuwana przyjemność – odpowiada – Semir Zeki, 

przyjemność , którą można zobaczyć używając  wizualizacji przy pomocy fMRI 

(funkcjonalnego rezonansu magnetycznego)  oraz zapisać serią reakcji 

chemicznych i energetycznych zachodzących w neuronalnych połączeniach 

naszego mózgu
16

.  

 Historia tych badań, prowadzonych niezależnie w różnych ośrodkach na 

świecie  - jest złożona, a ich metodyka wymaga wiedzy z wielu różnych 

dziedzin, być może dlatego dopiero od niedawna istniejąca możliwość szybkiej 

komunikacji w sieci i transferu cząstkowych wyników badań – dała uczonym 

możliwość dostrzeżenia nierozpoznanych wcześniej korelacji.   

 Badania te, jak wspomniałam przenoszone były stopniowo z laboratoriów, 

szpitali  i instytutów uczelnianych do muzeów. Okazało się bowiem (jak często 

w dziejach nauki przez przypadek) – że tzw. „sytuacja muzealna” czy „kontekst 

                                                
15 Ujmuje to zagadnienie wraz z obszerną bibliografią Christoph Koch, którego ksiązka The Quest for 

Consciousness: A Neurobiological Approach (2004) ukazała się w przekładzie G. Hessa: Neurobiologia na 

tropie świadomości, Warszawa 2008. 
16 Por. m. in. S. Zeki, Splendors and Miseries of the Brain. Love, Creativity, and the Quest for Human 

Happiness, Malden – Oxford 2009, tenże: Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain, Oxford 1999.  
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przestrzeni muzeum” – dodatkowo zmienia i czyni niespecyficznym – rodzaj 

percepcji, jaką nasz mózg stosuje w tym otoczeniu. Można w wielkim 

uproszczeniu powiedzieć, że ten sam obraz oglądany na ścianie własnego 

mieszkania lub w postaci reprodukcji na kartach książki nigdy nie zostanie w 

zanalizowany i zapamiętany przez mózg w sposób, jak wówczas gdy 

wypreparowany zostaje z codziennego otoczenia i wstawiony w otoczenie 

innych obrazów lub obiektów.   

 Wykład najprostszego mechanizmu tego zjawiska, które nazywane jest 

„syndromem muzeum”  musiałby zając kilka godzin, jest ono przedmiotem 

analizy wielu prac związanych z tzw. „mózgiem wzrokowym” publikowanych 

od połowy lat 1990 
17

.  Dla nas – muzealników i muzeologów – ma jednak 

znaczenie z powodów praktycznych. Fakt odkrycia tego zjawiska można 

porównać do wpływu jaki psychoanaliza miała na początku lat 1920.tych na 

kształtowanie się  psychologii i psychiatrii, czy wynalazek fotografii na sposób 

dokumentowania naszej cywilizacji. Okazuje się bowiem, że proces ewolucji 

mózgu, od którego uzależniona jest nasza działalność jednostkowa i grupowa – 

znalazł sobie -  jak mówią neurobiolodzy – niespecyficzną enklawę  - i to 

właśnie w muzeach.  Człowiek najpierw żył w naturze i do niej musiał się 

zaadaptować, później stworzył „drugą naturę”  zaprojektowana przez siebie – 

miasta. Funkcjonowanie w tym nowym, urbanistycznym obszarze wykształciło 

nowe umiejętności, nowy rodzaj kojarzenia i reaktywności, nowy sposób 

komunikowania. Kolejnym etapem i obszarem ewolucji cywilizacyjnej stają się 

muzea –obejmujące tym razem także w wymiarze niematerialnym, 

metafizycznym, duchowym  wszystkie obszary działalności człowieka i 

wszystkie rejony prowadzonych przez niego badań. Zarówno muzea 

artystyczne, przyrodnicze, techniczne, jak i poświęcone naturze  - projektują dla 

                                                
17 Por. m. in.: A. D. Milner, M. A. Gooddale, Mózg wzrokowy w działaniu, przeł. G. Króliczak, Warszawa 

[PWN] 2008, wg. II wyd.: The Visual Brain in Action, Oxford University Press 2006; tu wcześniejsza 

bibliografia zagadnienia.  



Dorota Folga-Januszewska. Muzeologia neuronalna. Inne spojrzenie na muzeum XX wieku. 
 

 

M
u
ze

u
m

 X
X

I 
w

ie
k
u
: 

T
eo

ri
a 

i 
P

ra
xi

s 

8 

 

swoich zbiorów – „nowe konteksty”, własne przestrzenie, odrębną narrację i kod 

komunikacyjny.  Zorganizowane według  swoich reguł, rządzące się innymi niż 

codzienna rzeczywistość prawami stymulują rozwój mózgu, który coraz 

zręczniej porusza się w tej muzealnej czasoprzestrzeni.  

Proces powstawania muzeów zintensyfikowany po połowie XVIII wieku, 

którego istota tkwiła w udostępnianiu dawnych kolekcji szerokiej publiczności,  

w tworzeniu  z muzeów obszarów edukacyjnych, a w ostatnich latach także 

miejsc terapii i współdziałania społecznego – postępował konsekwentnie w 

stronę budowy wyodrębnionych obszarów percepcji. Z dzisiejszego punktu 

widzenia był to i jest ciekawy proces ewoluowania nowego rodzaju „świątyń” , 

w których jak zauważył Umberto Eco panuje szaleństwo katalogowania
18

, ale 

których istotą jest tworzenie nowej religii „obserwowanego obiektu”. Owe 

świątynie percepcji  - muzea – zorganizowane były od początku jako obszary z 

jednej strony ściśle semiotyczne (klasyfikacja językowa, karty, oznaczenia, 

kody, opisy, standaryzacje) , z drugiej zaś strony – kultywujące jednostkową 

odmienność formy i ukształtowanej tą formą materii (kult oryginału). To w 

muzeach od początku ich istnienia, od aleksandryjskiego Museionu, przez 

greckie pinacotheki, średniowieczne skarbce, po renesansowe kolekcje i 

gabinety osobliwości XVI i XVII w.  i XVIII wieczne publicznie udostępnianie 

galerie  - zderzały się w każdej chwili, w codziennej praktyce – owe ekphrasis – 

słowne opisy obrazów (każdy obiekt ma swój obraz) z w pełni zmysłową 

obecnością dzieł – obiektów muzealnych jako przedmiotów o określonej  

materialności, mających swoją wagę, wymiary, barwę, stan skupienia, technikę 

wykonania, a czasem tylko metadane (byt cyfrowy).  Każdy, kto pracował w 

muzeum wie, iż pierwsza praca jaką wykonywał z danym mu muzealium 

polegała na „sztucznym” rozdzieleniu „znaczenia” (treści) opisywanego 

przedmiotu od jego bytu materialnego, który trzeba było obiektywizować 

                                                
18 Otwarta 7 listopada 2009 wystawa: Mille e tre w Muzeum Luwru oraz książka U. Eco,  Szaleństwo 

katalogowania, przekł. T. Kwiecień, Poznań 2009; tytuł oryginału: La vertigine Della lista.  
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muzealnymi metodami. Pierwsze, znawcze zetknięcie z przedmiotem polegało 

na ocenie jego fizycznego istnienia, w ten sposób Chrystus frasobliwy był 

klockiem drewna lipowego, polichromowanego, o określonych wymiarach, i 

dopiero po opisie materii odsłaniała się identyfikacja ikonograficzna, kulturowa, 

kontekstualna, semantyczna. Dopiero później mogło ruszyć koło 

hermeneutyczne.  

W muzeach codziennie dokonuje się w praktyce to, o czym niektórzy 

historycy sztuki sądzą iż jest niemożliwe – bezkontekstowe „percypowanie” 

obiektu i wyjmowanie go z pierwotnego otoczenia. Dzieło sztuki, ale zapewne 

także każdy element  kolekcji muzealnej  – staje się przynajmniej na chwilę – 

pozbawionym kontekstualizacji przedmiotem i dopiero po dokonanej 

materialnej, zmysłowej identyfikacji -  ponownie trafia do obszarów znaczeń, 

oddziaływań, sensu. W nieunikniony sposób – obiekt muzealny traci jednak w 

tym procesie swoją dawną przynależność do jakiejś całości – staje się atomem w 

innym związku – częścią struktury zwanej kolekcją. „Kolekcjonowanie” jest 

budowaniem nowych rzeczywistości, nowych połączeń, nowych odniesień. I 

o ten rodzaj czynności chodzi w muzeologii neuronalnej, która bada, jak 

przystosowuje się nasz mózg do zachowania i rozumienia wyabstrahowanych z 

realności elementów funkcjonujących  w nowym układzie. Zjawisko to zresztą 

budziło od wieków zainteresowanie pisarzy, którzy jako obserwatorzy – 

dostrzegali w muzeach – światy nietypowe, jednych fascynujące, innych – 

odstraszające faktem wyodrębnionych z porządku życia  - obiektów. Pisali o 

tych wrażeniach Max Frisch, Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Tadeusz 

Różewicz
19

.  

W drugiej połowie XX w. w muzeach coraz bardziej świadomie zaczęła 

wykształcać się  nowa nauka o sztuce, kulturze, nauka o nauce, czego zresztą 

wielu tzw. „polemicznych historyków sztuki” nie zauważało
20

. Metodologia tej 

                                                
19 Por. antologię: Menschen im Museum. Op.cit.  
20 Por : M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna …, op. Cit. 
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wiedzy oparta była na analizie oddziaływań muzealiów w owych sztucznie 

tworzonych nowych kontekstach. Emma Barker pisała w 1999 r.: „Dla Malraux, 

muzeum bez  ścian jest ostatnim stadium metamorfozy zapoczątkowanej przez 

właściwe muzeum. Jest to muzeum, argumentuje [Malraux] które przekształca 

obiekt (taki jaki np. XIV wieczny ołtarz) w dzieło sztuki , ponieważ umożliwia 

ocenę wartości jego formy bez zwracania uwagi na funkcję, jaką niegdyś 

pełnił”
21

. Lecz to co, dla Malraux było „ostatnią fazą”, dla muzeologii 

współczesnej (muzeologii neuronalnej)  staje się punktem wyjścia. 

W codziennej praktyce „wystawiania”, „eksponowania” muzea żyły 

bowiem swoją własną neuroświadomością, etyką, zasadami postępowania, w 

końcu kodami zachowań. Rozwijały je przez kilka wieków – uważane przez 

niektórych zewnętrznych obserwatorów za zmaterializowane rezerwaty czasu 

przeszłego. Czym bardziej jednak nauki humanistyczne - zwłaszcza historia 

sztuki i sztuka sama w swej teorii – cierpiały w końcu XX wieku na kryzys  

metody – tym bardziej muzea zakwitały nowymi  działaniami o wymiarze nie 

tylko naukowym, kulturowym czy  artystycznym, ale coraz silniej 

psychologicznym i społecznym.  

  „Muzeologia” staje się ostatnio religią, zauważył Jose Manuel Barroso na 

jednym ze spotkań na Forum Kultury w Brukseli 29 września 2009 – a muzea 

rezerwatami przeżyć metafizycznych i doświadczeń neurobiologicznych . To 

oczywiście celowa przesada i polityczna prowokacja, nie mniej czas już chyba 

dostrzec, że instytucje, w których pracujemy stają się centrami doświadczania 

rozwoju, emocji, edukacji i  świadomości, a zatem należy je traktować, 

projektować i utrzymywać ze zrozumieniem ich specyficznej roli. Nie działamy 

bowiem w wieżach z kości słoniowej, lecz w obszarach mających olbrzymi 

wpływ zarówno na rozwój świadomości duchowej, jak neuronalnych 

możliwości percepcji.  

                                                
21 Contemporary Culture of Display, ed. E. Barker, New Heaven-London [Yale University Press]  1999, s. 9. 

Tłumaczenie z jęz. ang. DFJ 
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Badania prowadzone w muzeach dowodzą, że dzieci, które spędzają co 

najmniej 4 godziny tygodniowo na zajęciach edukacyjnych w galerii malarstwa, 

już po 18 miesiącach mają o ok. 15% wyższą od rówieśników sprawność 

kojarzenia pojęć abstrakcyjnych i szybkość podejmowania tzw. „trafnych 

przestrzennie” decyzji
22

.  

 Co z tego wynika? Trudno mi streścić w tak krótkim tekście rezultat wielu 

lat badań i treść przygotowywanej książki. Dla muzealników – praktyków jest to 

znak, że obserwacja zachowań publiczności, jej preferencji, czasu spędzanego w 

określonych przestrzeniach muzeów – powinna stać się punktem wyjścia 

poważnych studiów. Bo nie są to tylko „strategiczno-komercyjne” badania, lecz 

otwarcie się na zjawisko, które zapewne uruchomi nowy rodzaj przemysłu 

kulturowego – świadome,  mentalne i zmysłowe podróże po ekspozycjach, które 

zmieniają nas samych i nasze rozumienie świata. Ekspozycjach , których 

scenariusz jest wynikiem nie edukacyjnej i artystycznej intuicji, lecz 

świadomych aranżacji pozwalających na tworzenie nowych skojarzeń, 

zachowań, wrażeń, refleksji.   

Dla muzeologów teoretyków – jest to znak, że filozofia instytucji muzeum 

jest decydującym  kierunkiem jego kształtowania i organizacji, że ekspozycja 

jest finałem długiego, świadomego  procesu kolekcjonowania, a samo tworzenie 

kolekcji – budowaniem ścieżek świadomości i interpretacji – czyli procesem 

pojmowania świata.  A co najważniejsze w trakcie tego procesu – podlegamy 

zmianom, ewolucji świadomości, mechanizmów widzenia i rozumienia, 

praktykujemy połączenie dwóch obszarów – wymiaru przeżyć duchowych i 

zmysłowych.  

Możemy dzisiaj pytać czy wolimy muzeum w jaskini paleolitycznej czy 

muzeum w jaskini multimedialnej?  Nie wiem – zobaczymy. Prof. Bogusław 

Żernicki  - jeden z pionierów badań nad neurofizjologią widzenia w Polsce, 

                                                
22 Por. publikowane na bieżąco wyniki programów i materiały: FORUM - Research and resources for museum 

education; http://forum.mccastle.com/  

http://forum.mccastle.com/
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odwiedzając wystawę poświęconą perspektywie i iluzji w Muzeum Narodowym 

w Warszawie w 1981
23

 r. wypowiedział wówczas zdanie, które dopiero dzisiaj 

rozumiem:   „muzea będą zawsze nudne dla osobników neuronalnie 

niedorozwiniętych , ciekawe – dla tych, których mózg gotowy jest do dalszej 

ewolucji”. 

 

 

 

 

Wejście do Muzeum Historii Naturalnej, Londyn.  

 

 

 

                                                
23 D. Folga-Januszewska [scenariusz i kat.], Perspektywa, iluzja, iluzjonizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, 

Warszawa 1981. 


