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FILM W MUZEACH POLSKICH — OBECNY?

...Nowocześnie rozum iana jedność teorii i p rak tyk i 
oznacza raczej Intelektualizację praktyki, a w ięc w ym a
ga um iejętności ujm ow ania je j jako problem ów  w ym a
gających rozwiązania, jako eksperym entów  pozw alają
cych na postęp w iedzy i sprawności...
(B. Suchodolski Oświata i człowiek przyszłości, W arsza
w a 1974, s. 320)

Praktyka oświatowa muzeów polskich opisywana jest w sprawozdaniach 
dla „Biuletynu Informacyjnego Zarządu Muzeów”, w rocznikach muzealnych. 
Czasem wynotuje coś prasa, radio czy telewizja. Są to pojedyncze komunikaty, 
których pojawienie się cieszy najbardziej samych sprawców.

U obserwatora postronnego — nie związanego profesjonalnie ze sprawą 
„muzeum” — informacje te niewiele zmieniają w dotychczasowym doń stosun
ku. Świadome, pełne oczekiwań wyprawy do muzeum są ciągle w  mniejszości 
wobec zaprogramowanych, bezwolnych wycieczek. Indywidualni zwiedzający 
każdej generacji byli i są zawsze. Oni też gwarantują frekwencję podejmowa
nych przez muzeum działań oświatowych.

Struktura tych poczynań, ich wewnętrzna logika wynika (lub nie) z prze
myślanej i przyjętej postawy pedagogicznej. Można powiedzieć więcej — re
fleksji, czym ma być muzeum jako instytucja, a dana placówka w szczegól
ności. Jakie mają być jej relacje z człowiekiem w ogóle, a tym miejscowym 
obywatelem zwłaszcza.

Świątynny nastrój profanowany jest wyszarganymi kapciami. Niezmiennie 
niedotykalne gabloty przeładowane są jak szkolny program i tak jak on mało 
dynamiczne. Szukanie żywotnych problemów, jakie stwarza każde obcowanie 
z wystawą muzealną, jeszcze nie zawsze jest początkiem planów układanych 
okresowo w działach oświatowych. Zdecydowane aprobaty i negacje, wątpli
wości i pytania współczesnych zwiedzających są w pewnym stopniu odbiciem 
powszechniejszych dziś problemów. Niejasne miejsce autorytetów, przeszerego
wane wartości budzą sprzeczne uczucia, wymagają refleksji.

Co może zdziałać tu muzeum ze swoją wyizolowaną ciszą, ze zwiedzającymi 
poruszającymi się w tradycyjnie zwolnionym tempie, Czy ma to być nobilitu
jący punkt wycieczek szkolnych i zakładowych, czy jedno z miejsc emocjo
nalnych, niepokojących doświadczeń człowieka? Może warto by „...dorosłego 
nie douczać dalej, ale nadrobić zaległości szkoły, która więcej daje informacji 
ze stratą dla sfery uczuć...” 1

1 H. Rom anow ska-Łakom a O kształtowaniu uczuć człowieka dorosłego, „Oświa
ta  Dorosłych” 1/1976, s. 21—25.
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Jaki jest ogólny obraz działań edukacyjnych podejmowanych w drugiej 
połowie lat 70 w muzeach polskich? Czy jest to zmontowane z indywi
dualnych zjawisk tableau, czy też portret zbiorowy związanej wspólnymi posta
wami grupy?

W obszernej ankiecie rozesłanej do 240 muzeów pytałam o formy opro- 
wadzań, imprez, wykładów, jakie oferowane są zwiedzającym przez poszcze
gólne placówki2. 112 nadesłanych odpowiedzi daje reprezentację muzeów 
wszystkich typów. Wachlarz działań szeroki i barwny. Od tradycyjnych pre
lekcji — do spektakli teatralnych w muzealnych wnętrzach.

Klasyfikacja tych form jest trudna, jeśliby jej wyróżnikiem miała być okre
ślona idea stojąca u podłoża takich czy innych poczynań. Łatwa — gdy przy
jąć po prostu gatunkowy podział samej ankiety: oprowadzanie, prelekcje, sean
se filmowe, szkolenia, działalność kół miłośników, bibliotek muzealnych.

Możliwości kadrowe, finansowe, specyfika danego muzeum wreszcie, powo
dują zrozumiałą rozpiętość dokonań oświatowych. Ale o ich repertuarze wydają 
się także decydować pasje osobiste • (lub ich brak), talenty organizacyjne pra
cowników, ich wyobrażenia, umiejętność znalezienia drogi do potencjalnych 
odbiorców.

Niektóre typy działań o sprawdzonej zapewne popularności powtarzają 
się w różnych muzeach. Placówki o dużych, „wielobranżowych” działach oświa
towych (na przykład muzea narodowe) wypracowują sobie podobny schemat 
usług. Maleńkie muzeum w X ma zupełnie inny typ odbiorcy, mniejszy geogra
ficznie zasięg działania. Odpowiedzialność, rola ogólnoedukacyjna pozostają te 
same, jeśli nie większe.

Już we wstępnym analizowaniu odpowiedzi ankiety widać, że więcej tu 
własnych i naśladowanych dróg, indywidualnych zamiłowań niż wiążącej, na
ukowo uzasadnionej koncepcji pracy oświatowej w muzeum.

Jakie miejsce zajmuje na tej giełdzie muzealnych pomysłów film? Jak 
jest wykorzystywany i czy są itu jakieś prawidłowości? Zważywszy na tylekroć 
podkreślane rzekome „zakinienie” nas wszystkich małym i dużym ekranem, 
film jako środek przekazu powinien być uniwersalny dla różnorodnych dzia
łań oświatowych.

Sprawdźmy więc na wstępie jego obecność w tych muzeach, które przesła
ły wypełnioną ankietę. Z podanej powyżej liczby ogólnej 42 muzea zdecydo
wanie odpowiadają, że nie posługują się wcale filmem. Cztery muzea zgła
szają chęć zaproszenia do współpracy filmu, który kiedyś był tam obecny, ale 
odszedł wraz z określonym sezonem czy pracownikiem...

Gdzie filmu nie ma? Są to przeważnie mniejsze muzea regionalne, parę 
rezydencji i muzeów okręgowych. W żadnym z nich nie ma osobnej sali kino
wej czy choćby wykładowej 3. Uznano to za argument podstawowy. Między 
sformułowaniami ,,nie dotyczy”, „nie stosowane” itp. są też usprawiedliwienia 
wskazujące na aktualny brak lokalu, aparatury, osób, które mogłyby się f il—

2 Inicjatyw a ankiety i jej dystrybucja są zasługą Polskiego Podkom itetu d/s 
Oświatowych ICOM. Ankieta powyższa, „dotycząca pracy w  m uzeum  z w i
dzem dorosłym”, była równoległa z inną, „dotyczącą pracy m uzeum z m ło

dzieżą”, prow adzoną przez m gr Lidię Cieślińską z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu.

3 Dane liczbowe, którym i będę się posługiwała, nie są zw eryfikow ane na rok 
1977, stąd prawdopodobieństwo niektórych dezaktualizacji.
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mami zająć. Nie wątpiąc w dobre chęci muzealników trzeba na wstępie stwier
dzić, że przeszkody najzwyklejsze (bo fizyczne) w blisko połowie ankietowa
nych muzeów unicestwiają podjęcie doświadczeń filmowych.

O ile w muzeach-pałacach czy zamkach leżących gdzieś „na trasie” film 
mógłby być ewentualnym uzupełnieniem, poszerzeniem zwiedzania, o tyle jego 
nieobecność na przykład w Muzeum Poczty i Telekomunikacji wydaje się nie 
usprawiedliwiona. Zastrzegam się, że celem moim nie jest personalne śledztwo 
w sprawie zagubionego filmu. W konkretnym przypadku projekcje mogą być 
istotnie prawie niemożliwe. Chcę zaproponować parę wspólnych refleksji o zgło
szonych rozwiązaniach w zakresie stosowania filmu.

Wskazałam na wstępie na muzeum o profilu technicznym, bo tam właśnie 
obecność filmu, jako jedynego sposobu jednoczesnego zapisu świata dźwiękiem 
i obrazem — masowego środka przekazu naszych czasów — mogłaby być! po 
prostu częścią ekspozycji. Dalszym ciągiem stale otwartego przeglądu: od apa
ratów Morse’a do współczesnych telekopiarek na przykład.

Brak filmów ściśle przylegających do nazwy muzeum nie powinien stanowić 
paraliżującego ograniczenia. Muzea techniczne i przyrodnicze, pokazujące roz
wój myśli ludzkiej, wiedzy o otaczającym świecie i drogach jego opanowywa
nia, dają szczególnie szerokie pole dla refleksji ogólniejszych widza. Oszała
miający postęp techniczny przynosi zyski i straty, zmienia otaczający krajobraz 
i naturę wewnętrzną człowieka. Filmy dokumentalne (tak mało posiadające 
stałych sal projekcyjnych) miałyby w  tych muzeach bardzo konkretną oprawę, 
a ich projekcja — starannie zmontowana z wybranym obiektem czy 
problemem — stanowiłaby poszerzenie doświadczeń zwiedzającego. Także po
nowne włączenie w ruchliwy świat, który go otoczy za muzealną bramą.

Podobne uwagi można by odnieść do Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. 
Muzeum to posługuje się filmem i określa w ankiecie, że projekcje stanowią 
jedynie „dodatkową ilustrację, uzupełnienie innych imprez”, a nie — „samo
dzielną formę oświatową”. Rzadziej niż raz w miesiącu wyświetla się filmy 
krajowe i zagraniczne. Nie tylko we własnym gmachu-hangarze, ale także na 
spotkaniach w klubach, domach kultury. Wiadomo, że tematy kosmiczne są 
atrakcyjne w  każdym środowisku, a eksponaty tego muzeum też mają zapew
ne swoich koneserów. Częściej zapraszany film mógłby w jeszcze szerszym 
gronie ożywić zamarłe maszyny. Dokumenty z historii myśli technicznej, pa
miątki polskich tradycji lotniczych, ale i filmowe perspektywy weekendów na 
Księżycu wyprowadzałyby myśli zwiedzającego daleko ponad spreparowane 
lotnisko, które z takich „górnych” tęsknot kiedyś powstało.

Dla porządku dodam, że oddzielnej sali projekcyjnej tu nie ma. Zresztą 
w liczbie 66 muzeów, które wypełniły w ankiecie blok pytań filmowych, tylko 
25 — to posiadacze sal kinowych. Są to muzea narodowe (prócz Poznania), 
muzea martyrologiczne, historii ruchów robotniczych, kilka dużych muzeów 
etnograficznych i okręgowych. Przeważnie jest to jednocześnie sala wykłado
wa, a jedynie Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum w Oświęcimiu po
siadają po dwa takie pomieszczenia.

Ogólnie więc tylko ćwierć z badanych muzeów ma komfortowe (czy też 
elementarne?) warunki do posługiwania się filmem. Jeśli jednak tyleż samo 
muzeów zdecydowało się to czynić wbrew wygodzie własnej (i widzów!), z na
kładem sporej energii w każdorazowe urządzanie prowizorycznego kina w mu
zealnym hallu czy w nieekspozycyjnym pasażu — to chyba się to jakoś musi 
„opłacać”?
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Odpowiemy, że zależy to od przyjętego systemu wartości. Dziewiętnasto
wieczne, szybko rodzące się muzea publiczne przyspieszyły własne przemia
ny. „Starożytny” museion cermości i osobliwości przeżył selekcję. Miała ona na 
uwadze także nowy walor powszechnego oświecenia. Muzea początku naszego 
stulecia są już w pełni świadome swych edukacyjnych celów.

Dla ich realizacji włączano do ekspozycji rozmaite nowości techniczne. Da
wano przykładowo widzowi możliwość manipulowania aparatami w muzeach 
wiedzy4. Ułatwianie, upowszechnianie nabywania wiedzy, jaką dać może mu
zeum, było jednym z tematów ówczesnych rozważań muzeologicznych. Można 
to prześledzić na wybranych przykładach polskich.

W pisanej podczas I wojny światowej rozprawie M. Treter podsumowuje za
staną historię polskiego muzealnictwa. Postulując tworzenie dalszych muzeów 
instruuje, by przy ich budynkach było „...pomieszczenie biblioteki muzealnej, 
z czytelnią i salą odczytową (z aparatem projekcyjnym i zbiorem diapozyty
wów sporządzonych także z okazów muzealnych)” 5.

Myśl o włączeniu do ekspozycji materiałów, które same w sobie nie są mu
zealiami, a tylko poszerzają obraz tamtych, była już w pracach z 1. połowy 
naszego stulecia ewidentna. W relacji z międzynarodowej wystawy paryskiej, 
zawierającej także dział „muzeograficzny”, K. Malinowski podkreśla zademon
strowany tam nowy sposób prezentacji twórczości malarskiej. Ekspozycja dzieł 
Vincenta van Gogha włączyła celowo zdjęcia i inne dokumenty z życia arty
sty 6. Rozpatrując zaś historię polskiej muzeologii tenże autor wskazuje na 
uznanie przez niektórych prekursorów dydaktycznego sensu kopii, reprodukcji 
i innych „pomocy naukowych” 7. Uwzględniano i przewidywano stosowanie 
nie tylko przeźroczy i stereoskopu, ale także „kinematografu” 8. W ramach pod
jętej w 20 latach w Europie Zachodniej akcji „Service Educatif” orga
nizowano obok wycieczek i wykładów muzealnych także koncerty i seanse fil
mowe®. Postulując wystawy „wędrowne”, autorka z lat 30 widzi równo
ległą potrzebę zakładania w muzeach kina, teatru, pracowni10.

G. Chmarzyńsiki przedstawiając swój projekt rozbudowy Muzeum Miej
skiego w Toruniu podkreśla włączenie do ekspozycji zdjęć i kopii jako słusz
ną metodę porównawczą, zalecając „takt” wobec oryginałów u. Zaś „dla dzia
łalności wychowawczo-oświatowej projektuje się utworzenie specjalnej sali od
czytowej z kamerą, prowadzenie stałej akcji odczytowej i czytelni-pracowni 
przy bibliotece muzealnej...” 12

4 A. W ittlin The Museum its History and its Tasks in Education, London 
1949, s. 174.

5 M. T reter Muzea współczesne, Kijów 1918, s. 31.
0 К. M alinowski Muzeum zagadnień muzealnych , „Pion'’ 1938, n r 6.
7 K. M alinowski Prekursorzy muzeologii polskiej, Poznań 1970, s. 143.
8 Ibidem., s. 138.
9 M. W alicki Społeczno-wychowawcza i oświatowa rola muzeów humanistycz

nych, „K ultura i W ychowanie”, R. I 1933—1934, s. 319—335.
10 A. Oderfeldówna Oświata a muzeum,  „Oświata i W ychowanie” 1930, z. 6, 

s. 513—534.
11 „Pam iętnik M uzealny”. W ydawnictwa Związku Muzeów w Polsce, Kraków 

1935, z. 4, s. 74.
12 Ibidem., s. 77.
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Wszystkie te fotografie, diapozytywy, filmy wydają się swoją wtómością 
zaprzeczać oryginalnym obiektom muzealnym. A jednak już z górą pół wieku 
temu poświęcili muzealnicy estetyczną czystość ekspozycji na rzecz jej walo
rów dydaktycznych. Włączane pomoce techniczne miały ten nieodparty walor, 
że wiązały się z życiem codziennym, żwawo biegnącym poza muzealnym gma
chem. Jako „nowoczesne” dynamizowały wystawy i ich ipubliczność. Dziś już 
nie gorliwość neofitów, a ogólnie przyjęte programy pracy muzealnych dzia
łów oświatowych każą włączać tu tzw. środki audiowizualne.

Wypełniający wyżej przedstawioną ankietę wybierali z szeregu zapropono
wanych sformułowań te, które są aktualne dla danego muzeum. Przyjrzyjmy 
się najpierw posiadaczom muzealnych sal projekcyjnych. Czy samo istnienie 
warunków — nie tylko niezbędnych dla prowizorycznej projekcji, ale wręcz 
tworzących bazę dla kina — decyduje o intensywnym wykorzystaniu filmu?

Pięć muzeów tej grupy podkreśliło wyłącznie punkt ankiety: „seanse fil
mowe są samodzielną formą oświatową”. Wydawałoby się, że jest to muzealne 
kino. Deklaruje się łączenie filmów w cykle, poprzedzanie projekcji komenta
rzem. Częstotliwość seansów tylko w jednym wypadku wynosi raz na tydzień, 
w pozostałych — znacznie rzadziej. Czy sformułowanie odpowiedzi nie prze
rasta więc realizacji?

W trzech wypadkach „filmy stanowią stałą część ekspozycji” tylko. Są to 
muzea martyrologii i filmowe dokumenty grają tu rolę niepowtarzalną. Copół- 
godzinne czasem seanse są organicznie związane z wystawą, są jej przedłuże
niem.

Cztery muzea deklarują, że „filmy stanowią ilustrację, uzupełnienie innych 
imprez” jedynie. Seanse odbywają się raz na miesiąc i rzadziej. Aż szkoda tych 
sal. Zwłaszcza gdy muzea leżą w dużych ośrodkach turystycznych, a ich etno
graficzna specjalizacja otwiera wcale szeroki repertuar filmowy.

Najczęściej w  tym samym muzeum film jest wykorzystywany na wiele spo
sobów. Podkreślono więc, że projekcje „są samodzielną formą oświatową”, 
a także „ilustracją, uzupełnieniem innych imprez”. Charakterystyczne, że w tej 
liczbie trzynastu — są muzea narodowe, parę okręgowych i większych specja
listycznych. We wszystkich wypadkach filmy łączy się w cykle tematyczne. 
Cztery placówki urządzają przeglądy, z których tylko kielecki ma rangę samo
dzielnej imprezy ogólnopolskiej. W czterech muzeach narodowych i dwóch 
okręgowych częstotliwość seansów wynosi raz na tydzień, w trzech muzeach — 
raz na dwa tygodnie.

Muzeum Historyczne m. stołecznego Warszawy zgłasza, że pokazy filmo
we odbywają się tu sześć razy w tygodniu. Są to filmy z zasobów własnych 
i stanowią dla tych zwiedzających, którzy trafią na seans, ciąg dalszy ekspo
zycji. Tych filmowych dokumentów o bohaterstwie stolicy nikt i niczym nie 
zastąpi. Stanowią z tym muzeum organiczną całość. Wyświetla się je bez ko
mentarza. W pracy dotyczącej specyfiki muzeów historycznych autor amery
kański podkreślił: „Muzeum w nowoczesnym sensie jest instytucją aktywnie 
poświęconą zadaniom interpretacji świata ludzkiego i natury” 13.

Wspólnym dla wszystkich źródłem wypożyczeń jest Przedsiębiorstwo Rozpo
wszechniania Filmów (d. „Filmos”), a w ośmiu przypadkach w tej chwili prezen
towanych muzeów — także czytelnie i ambasady zagraniczne. Zasoby własne

13 A. C. P arker A  M anual for H istory M useums, New York 1935, s. 3.
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ma ponadto osiem muzeów tej grupy. Wiemy skądinąd, że zestawy te są dość 
skromne, nie zawsze złożone z pozycji cenniejszych czy nowszych. Częste 
projekcje zdzierają filmy ponad przyjęte w tym zakresie normy techniczne.

Postulowana tylekroć idea utworzenia filmotek przymuzealnych czy też 
centralnej tego typu — wyraźnie dojrzała do realizacji. Dominuje taśma 16 mm, 
sporadycznie pojawia się 8-milimetrowa prywatna taśma prelegenta. Sale kino
we Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historycznego we Wrocławiu, 
Instytutu Morskiego w Gdyni oraz byłe kino letnie Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu dysponują aparaturą 35 m m 14. Warte to podkreślenia, znamy bo
wiem techniczne różnice między kopiami 35 i 16 mm. Odmienne wymogi i wa
runki tej „szerszej” projekcji gwarantują większe efekty estetyczne i dydak
tyczne. Dwa duże, specjalistyczne muzea dysponujące salami i szerokimi źród
łami wypożyczeń urządzają seanse rzadziej niż raz w miesiącu. Określenie, że 
pokazy te „stanowią cykle”, wydaje się niewspółmierne do powszechnego tempa 
narastania innych informacji. Zbyt długie i nierównomierne pauzy gubią walor 
cyklu, a więc i nawyku rytmicznego w nim uczestnictwa.

Rubryka „uwagi inne” przewidywała te odpowiedzi dotyczące pracy z fil
mem, których nie mieszczą gotowe sformułowania ani tym bardziej pytania 
kategoryczne. Muzeum Narodowe w Kielcach informuje, że „seanse filmowe 
połączone są często ze zwiedzaniem naszych ekspozycji stałych i czasowych”. 
Tego rodzaju mariaż filmu i prezentacji własnych zbiorów wydaje się szczegól
nie cenny. Ustalenie kolejności: zwiedzanie, a potem seans, czy odwrotnie: 
„obudowanie” zwiedzania filmami, powtórzenie projekcji dla niektórych 
grup — to tylko część możliwości do wyboru dla organizatora imprezy. Uzależ
nia to rodzaj prezentowanej galerii czy dzieła, charakter publiczności, wzajem
ny stosunek filmu i tematyki spotkania. Zwłaszcza w muzeach sztuki wyszu
kiwanie każdorazowo zasady połączenia seansu filmowego i prezentacji dzieł 
wydaje się być szczególnie frapujące.

Ograniczona (niestety!) bardziej lub mniej podaż „filmów do wynajęcia” 
winna być dystansowana przez bardzo przemyślany, „przeczuty” montaż ga
lerii i kina. Rodzaj widzów, warunki i pora projekcji nie są tu bez znaczenia. 
Komentarz prowadzącego może pomóc w  odczytaniu tej całości o zamierzo
nym „równoległym” czy też „kontrapunktowym” charakterze. Propozycje kon
trowersyjne, odmienne od podręcznikowych, intrygujące wyobraźnię, dające 
nowe perspektywy widzenia sztuki, dają się tutaj obronić. G. Dorf les prze
strzega, że karmienie łatwizną jest szkodliwe, a początkowe czy trwające nie
zrozumienie pewnych form i treści daje w  procesie dłuższego oddziaływania 
oswojenie się z n im i15.

Zresztą można spróbować stopniowania trudności. Wrocławskie „Wtorki 
w Muzeum Narodowym”, rozpoczęte w  1972 r., gromadziły najpierw widzów, 
którzy przychodzili „na filmy” o Wyspiańskim, Malczewskim, Witkacym. Bez
pośrednio po projekcji oferowano im w  sąsiadującej z salą kinową galerii 
wspólne i komentowane oglądanie dzieł poznanych na ekranie twórców. Z cza
sem punkt ciężkości imprezy przesunięto w  strategii organizatorów na same ob
razy, wybrane obiekty. Pozyskano sporą, stałą grupę uczestników.

14 Jest prawdopodobne, że istn ieją w  Polsce jeszcze inne m uzealne sale kinowe
z taką aparatu rą, ale nie wszystkie ankiety były dokładnie wypełnione.

16 G. D erfles Człow iek zw ielokro tn iony, W arszawa 1973, s. 214—217.
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Osobnej relacji wymagałby sezonowy żywot kina letniego „Dziedziniec” 
w tymże muzeum. Eksperyment cieszył zaintrygowaną publiczność, muzealni
ków — mniej.

Podobnych działań nie można prowadzić w oparciu o katalogi filmowe czy 
zasłyszane informacje. Tylko wcześniejsza znajomość wszystkich rozpowszech
nianych filmów umożliwia kształtowanie odpowiedzialnego, zawsze w jakiejś 
mierze subiektywnego programu posługiwania się filmem.

Przykładowo — listy uczestników pierwszych Przeglądów Filmów o Sztuce 
w Zakopanem zawierały niewiele nazwisk związanych z muzealnictwem. Nieco 
młodsza impreza w  Kielcach skupiła większe grono osób z muzealnymi dele
gacjami — to zrozumiałe. Dziś oba przeglądy pozyskały właściwe sobie, różne 
widownie, aprobujące odmienne profile imprez. Na przeglądzie zakopiańskim 
w 1976 r., tym „wieloresortowym” przecież, uczestnicy związani zawodowo 
z muzeami stanowili około 10% całej widowni. Biuletyny przeglądów stwier
dzają wreszcie obecność pracowników muzeów małych, zwłaszcza tych awansu
jących w nowym podziale administracyjnym kraju.

Właśnie muzea mniejsze stanowią liczbową przewagę w drugiej grupie re
spondentów filmowych pytań omawianej ankiety. Jest to 41 muzeów, które 
zgłosiły aktualną pracę z filmem, przy jednoczesnym braku sali kinowej w swo
ich pomieszczeniach. W liczbie tej 11 podaje, że „seanse są samodzielną formą 
oświatową” lub „stanowią uzupełnienie innych imprez”. Są to muzea regio
nalne i małe specjalistyczne. Wszystkie istnieją w  byłych miastach po
wiatowych. Podają, że filmy łączone są w cykle, choć jednocześnie w jednym 
tylko wypadku zgłoszono częstotliwość seansów: raz na tydzień. Najczęś
ciej odbywają się one rzadziej niż raz na miesiąc. Są więc to raczej sporadyczne 
prezentacje. Najczęściej z zasobów miejscowych CRF, a trzy muzea z obecnych 
miast wojewódzkich zgłaszają wypożyczanie filmów z ambasad.

Brak własnej sali sprawia, że projekcje filmowe organizuje się tu także 
w klubach, domach kultury, szkołach. Wypada zastanowić się, jakie mogą być 
pożytki z tych ogromnych starań? Przychodzący na filmy czy też ilustrowane 
nimi imprezy, odbywające się w obcych gmachach, nie kontaktują się z mu- 
zeum-środowiskiem. Co najwyżej są informowani, że to muzeum-instytucja 
ten seans spowodowała. Jeśli muzeum jest jedynym inicjatorem określonych 
działań kulturalno-oświatowych na swoim terenie, to będzie je zapewne kon
tynuować. Dublowanie natomiast zakresu pracy innych, powołanych celowo 
ośrodków jest samobójczym rozpraszaniem własnych wewnętrznych możli
wości.

Tylko Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza określa w tej grupie, że „fil
my stanowią część ekspozycji i są wyświetlane osobom zwiedzającym w gru
pach”. Interesująca informacja jest skąpa, wydaje się jednak, że właśnie mu
zea tego typu winny gromadzić i ożywiać na ekranie filmowe dokumenty 
o artystach, o sztuce książki, o wydarzeniach teatralnych i literackich.

Czasem niewielkie muzeum wychodzi w  swoich działaniach poza granice 
miasta, jak to się dzieje w świdnickim Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskie
go. Przy współudziale innych instytucji organizuje się (tu co dwa lata Ogólno
polski Przegląd Filmów Amatorskich o Zabytkach. Uzupełnia go konkurs 
przezroczy o tej samej tematyce. Społeczno-wychowawcze hasło imprezy war
te jest wsparcia poprzez podobne realizacje.

Największą grupę wśród tych „bez sali” tworzą muzea zgłaszające, że fil
my stanowią tylko „dodatkową ilustrację, uzupełnienie innych imprez” (23 pla
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cówki). Jest to grupa bardzo zróżnicowana: jedno muzeum narodowe, duże Mu
zeum Sztuki, rezydencja, kilka większych i mniejszych muzeów okręgowych 
i specjalistycznych.

Projekcje nie są częste. Dwa muzea podają, że odbywają się one raz na dwa 
tygodnie, kilka — że raz w miesiącu, pozostała większość urządza je rzadziej 
niż raz w  miesiącu. Jedna czwarta tej grupy, muzea najznaczniejsze rangą — 
wypożyczają filmy z zagranicznych ośrodków kultury i ambasad. Prócz po
wszechnie panującej CRF filmy wypożycza też Wytwórnia Filmów Oświato
wych, o czym informuje Włocławek i co stosuje znane z filmowej aktywności 
Muzeum Sztuki w Łodzi.

Te pierwszorzędne czasem technicznie projekcje trzeba okupić wynajmem 
obcej sali kinowej z aparaturą 35 mm, a więc znów niejaką „neutralnością” 
miejsca kontrastującą z pokazem w muzealnym gmachu, w  otoczeniu sąsiadu
jących przez ścianę galerii.

Dotykamy tu problemu istotnego: styku dwóch odmiennych przejawów kul
tury, jakimi są „wystawa muzealna” i „film”. Oba wyrosły z dojrzałej potrze
by utrwalania obserwacji świata w celowym, komunikatywnym kształcie.

Z. Czeczot-Gawrak widzi tu wręcz niektóre podobieństwa: „Optyka ogląda
nia dzieł sztuki w muzeum, na wystawie lub w terenie jest więc znacznie bliż
sza, niż sądzimy, optyce filmowej. Jest w znacznym stopniu kinetyczna” 1G.

Pochwycony technicznie, ukradziony rzeczywistości ruch (cinema) dawał no- 
W’e, filmowe możliwości wiernego jej zadokumentowania. Pierwsze filmy 
krajoznawcze, świadomie prezentujące także zabytki, powstały w Europie Za
chodniej po I wojnie światowej, zaś pozycje poświęcone wyłącznie dziełom 
sztuki rodzą się w Belgii w latach 1936—1940 17. Początkowo analizowano tylko 
służebną kamerą wybrane dzieła. Ale twórców — także tych niefabularnych — 
kusiły specyficznie filmowe możliwości kreacji. Wybór wizualnych i fonicz
nych faktów, ich montaż poziomy i pionowy, ekranowy czas i kolor, panorama 
i tricki sprzyjały powstawaniu filmów krótkometrażowych, ukazujących także 
niezależne, odautorskie obrazy rzeczywistości.

Połowa naszego stulecia przyniosła więc ambitną koncepcję filmu — „dzie
ła sztuki o dziełach sztuki” i idea ta owocuje we współczesności. Koegzysten
cję obiektywnych reportaży, poetyckich impresji czy wręcz samodzielnych 
utworów odnoszących się do wybranych dzieł sztuki możemy śledzić na pol
skich choćby, wymienionych przeglądach tego typu. Organizowane są też inne, 
specjalistyczne prezentacje porównawcze filmów naukowych, społecznych, po
litycznych. Festiwali nie brak.

Czy pracownicy muzeów w nich uczestniczą? Czy ewentualne zastosowanie 
filmu przyczynia tylko kłopotów lokalowych i finansowych? Czy też jest to 
rozumiane jako jeden z punktów pilnie potrzebnego, nowoczesnego modelu 
pracy oświatowej w muzeum?

16 Z. Czeczot-Gawrak Filmowe spotkania ze sztuką, Warszawa 1974, s. 19
17 Ibidem., s. 25— 26.
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ФИЛЬМ В ПОЛЬСКИХ МУЗЕЯХ

В ответ на анкету, разосланную в 240 польских музеев, было получено 112 отчётов, 
касающихся форм просветительной работы со взрослыми. Результаты анкеты доказы
вают, что наши музеи все еще не обладают научно обоснованной программой просве
тительной деятельности.

В данной статье автор занимается полученными благодаря анкете данными, каса
ющимися использования музеями просветительных фильмов. Анализ анкеты показывает, 
что в 41 музее вовсе не проводится работа с фильмом, 66 музеев использует фильм, но 
из них всего 25 имеет отдельные кинозалы. Лишь в отдельных случаях фильм стано
вится неотъемлемой частью музейной экспозиции; как правило сеансы просветитель
ных фильмов устраиваются нерегулярно, в качестве дополнительного компонента более 
солидных мероприятий.

Автор статьи приходит к выводу, что провозглашенные 50 лет назад оптимистичес
кие прогнозы, согласно которым фильм должен был стать важным звеном просвети
тельной работы музеев, все еще не оправдались.

FILM  IN POLISH MUSEUMS — PRESENT?

A w ritten  inquiry  sen t to  240 m useum s in  P oland produced 112 answ ers concer
ning form s of educational w ork offered by the  m useum s to adu lt spectators.

This extensive com parative inquiry  revealed lack  of a scientifically evidenced 
m odern model of educational w ork in  museums. The p resen t au thor considers the 
item  of the inquiry  regard ing  the  use of films. 41 m useum s do not m ake use of films, 
w hereas 66 m useum s em ploy films as educational aids. In  th a t num ber 25 museums 
have separate show rooms and  they are intensively m ade use of in  some of the m u
seums. Films are used sporadically  as a  p a rt of a  m useum  exhibition. M ostly they  pro
vide an  irreg u la r accom panim ent of o ther m useum  shows.

A great role of film s in museums, anticipated  over half a  century ago, is little 
understood in Poland  now adays in term s of m odern educational activities.


