
 

       

        

       

         

         

         

       

         

         

        

        

       

          

   

         

         

     

Michał Kępski 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - muzeum w przestrzeni obywatelskiej1

1. Wstęp

Obecność, rola i zdolności prorozwojowe muzeum, wyspecjalizowanej instytucji dobra 

wspólnego, definiowane są współcześnie w wielu obszarach: od możliwości wpływania na 

rzeczywistość kulturową, turystyczną, społeczną aż po kształtowanie procesów 

gospodarczych. Zbiory - jak chyba zawsze w tradycji muzealnej - są nośnikami, które 

umożliwiają taką szeroką aktywność instytucji odpowiedzialnej przede wszystkim za ich 

gromadzenie i opiekę. Kolekcja muzealna jest bowiem tym, co łączy muzeum 

z rzeczywistością pozamuzealną, z codziennością. Coraz częściej jednak przedmiot opieki 

muzeum wychodzi poza klasyczne ramy kolekcji, rozumianej jako zbiór materialnych dzieł 

sztuki. Refleksja zapoczątkowana m.in. w ramach nurtu nowego muzealnictwa, a także 
skupiona wokół pojęcia „muzeum rozszerzonego", wprowadziła do muzealnictwa potrzebę 

wzięcia odpowiedzialności za otoczenie - za krajobraz, przestrzeń, pejzaż. Proces 

rozszerzania odpowiedzialności muzeum obecny jest także w polskiej refleksji i praktyce, 

chociaż samo pojęcie nie jest jeszcze ugruntowane na polu naukowym i w debacie 

środowiskowej2 . Hasło „krajobraz" występuje równolegle z pojęciem „pejzażu", ,,otoczenia",

,,przestrzeni". 

W ramach tego opracowania posługuję się terminem „przestrzeń", gdyż pozwala on 

w sposób całościowy opisać wszystkie obszary nowych zadań muzeum. Warto bowiem 

zauważyć, iż nowy zakres muzealnej opieki dotyczy co najmniej trzech elementów: 

przestrzeń fizyczna (czyli wszystko to, co znajduje się wewnątrz i wokół budynku 

muzeum, włączając w to ukształtowanie terenu, zieleń czy specyficzny krajobraz); 

przestrzeń symboliczna (czyli przede wszystkim działania związane z interpretacją 

dziedzictwa oraz opieką nad dziedzictwem niematerialnym czy wręcz genius loci 

miejsca); 

przestrzeń obywatelska (czyli działalność w obszarze wzmacniania tzw. kapitału 

społecznego lub kultury solidamości3). 

Szczególną i najbardziej innowacyjną kwalifikacją muzeum jest działalność na rzecz 

przestrzeni obywatelskiej. Ważne przykłady i realizacje zmierzające do włączenia tego 

zadania w krąg podstawowych celów muzealnych przynosi działalność Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie. Poniżej, po uszczegółowieniu pojęcia „przestrzeń obywatelska", 

zestawiam najważniejsze realizacje i przykłady. 

1 Niniejszy tekst został wygłoszony 10 stycznia 2019 roku na seminarium programu "Pochwała Inteligencji 

w Wilanowie" pt. ,,Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - muzeum dobra wspólnego". 
2 Extended Museum In Jts Milieu, ed. Dorota Folga-Januszewska, Universitas, Kraków 2018. 
3 Por. założenia Karty Solidarności proklamowanej przez przedstawicieli i przedstawicielki Ruchu Społecznego 

Pro Publico Bono w Krakowie w 2010 roku. 












