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Afrykańska kolekcja Muzeum Miejskiego w Żorach 

 

Muzeum Miejskie w Żorach jest instytucją muzealną, która w sposób logiczny i kon-

sekwentny została zbudowana na bazie zainteresowań kolekcjonerskich oraz pasji naukowych 

osób indywidualnych. Proces formowania i legalizacji zbiorów i ich nadbudowy w struktury 

muzealne trwał stosunkowo długo, a zbiory ulegały różnego typu perturbacjom od roku 1972. 

Konsekwencja w podejściu do idei utworzenia instytucji muzealnej, jako tej, która czuwać 

będzie nie tylko nad ich zachowaniem, ale przede wszystkim dążyć będzie do ich wzbogace-

nia i uzupełnienia doczekała się pełnej realizacji dopiero w roku 2001. Zbiory zostały wydzie-

lone w dwa działy merytoryczne, z których większość stanowiły obiekty Działu Historii  

i Kultury Regionu rejestrujące historię, życie codzienne, sztukę miasta i regionu oraz znacznie 

mniejszą i niezbyt reprezentatywną, w większości przypadkową, kolekcję Działu Kultur Po-

zaeuropejskich związaną z wybranymi kulturami Afryki Zachodniej.  

Zbiór obiektów, które stały się bazą do dalszej kreacji kolekcji afrykańskiej był po-

czątkowo niewielki i składał się w większości z depozytów osób prywatnych. To zakłócenie 

proporcji pomiędzy własnością muzealną a ilością obiektów powierzonych, stało się motywa-

cją do zmiany stanu rzeczy, a wręcz dążeniem nie tylko do odwrócenia tych proporcji, ale do 

pozyskania obiektów i kolekcji na własność Muzeum Miejskiego. Działalność naukowo-

badawcza, konsekwentnie prowadzona przez pracowników Działu Kultur Pozaeuropejskich, 

dała możliwości pozyskiwania nowych obiektów nie tylko poprzez zakupy w kraju od indy-

widualnych kolekcjonerów, co w rzeczywistości było sporadyczne i bardzo kosztowne. Regu-

larne wyprawy dały możliwość penetracji w sposób przemyślany obszarów, które były już 

zaznaczone poprzez posiadane obiekty kolekcji afrykańskiej. Rozwój kolekcji został zapla-

nowany zarówno podmiotowo ze względu na charakter obiektów pozyskiwanych, ich funk-

cjonalizm i typologię, jak i pertynencję terytorialną. Obszar, który został wzięty pod uwagę  

w przypadku kolekcji żorskiej obejmuje strefę sahelu Afryki Zachodniej, z dużym naciskiem 

na terytorium zamieszkane przez plemiona Dogon, Kurumba, Mossi oraz strefę Zatoki Gwi-



nejskiej, reprezentowanej przede wszystkim przez plemiona Aszanti, Dan, Guro, Baule, Senu-

fo. Wybór plemion nie stanowi jednak zbioru kompletnego i zamkniętego, w przypadku 

obiektów, które ciekawe są ze względu artystycznego, funkcjonalnego czy chociażby histo-

rycznego z naciskiem na częstotliwość występowania, kolekcja ulega rozszerzeniu. Tak cho-

ciażby wyprawa „Toulfe 2004” dała efekty w postaci kilku masek, co prawda niekomplet-

nych, ale za to dobrej roboty, z terenu Nigerii. Pozyskiwanie przedmiotów odbywa się zarów-

no w sposób tradycyjny, w terenie, dając możliwość pozyskania obiektów reprezentatywnych 

o charakterze etnograficznym, przede wszystkim przedmiotów codziennego użytku, jak i po-

przez zakupy „artisanatu”, czyli rzemiosła artystycznego, ze względu na jego walory arty-

styczne i poznawcze. Tworzona w ten sposób kolekcja pozwala na wyodrębnienie zbioru au-

tentyków, obiektów pierwotnych, autentycznych oraz eksponatów, które w pewien sposób 

rejestrują zmiany w stylistyce sztuki afrykańskiej pod wpływem trendów i zainteresowań 

sztuki europejskiej, a przede wszystkim wyobrażeń i wariacji turystycznych na temat sztuki 

afrykańskiej. Kryterium autentyczności czy jakości nie stanowi oczywiście jedynego wyzna-

czającego drogi rozwoju kolekcji, która jest powiększana również pod względem typologicz-

nym. Rozwijane są zbiory z zakresu sztuki, etnografii, militariów oraz wydzielony zbiór poje-

dynczych obiektów interesujących z innych powodów kulturowych i funkcjonalnych. Nad-

rzędnym celem jest jednak pozyskiwanie obiektów kompletnych, ma to niebagatelne znacze-

nie w przypadku maski afrykańskiej, która w większości kolekcji jest tylko reprezentowana 

poprzez część zakładaną na głowę, dla kolekcji żorskiej decydującym kryterium jest jej holi-

styczne rozumienie, stąd dążenie do uzupełnienia kolekcji i jej pełnej prezentacji.  

Rejestracja działalności Muzeum przez media oraz własne kontakty pracowników dały 

możliwości pozyskania nowych źródeł dla rozszerzenia kolekcji. Pozytywne nastawienie pol-

skich misjonarzy i etnologów w stosunku do żorskiego Muzeum znalazło odbicie w postaci 

darowizn, tym ciekawszych, że obiekty pozyskiwane w ten sposób są nie tylko autentyczne, 

ale również w pewien sposób rejestrują recepcję chrześcijaństwa wśród społeczeństw animi-

stycznych.  

Zbiory Muzeum Miejskiego prezentowane są zarówno poprzez ekspozycję stałą Dzia-

łu Kultur Pozaeuropejskich, jak i wystawy czasowe organizowane w innych ośrodkach muze-

alnych kraju. Ostatecznym jednak dążeniem jest ich kompletna rejestracja i prezentacja za 

pomocą Internetu, w ten sposób zrealizowane zostaną w sposób najbardziej pełny zadania 

instytucji muzealnej w zakresie opracowywania i udostępniania zbiorów, co ma niebagatelne 

znaczenie w przypadku ośrodka małego, bez szerszego zaplecza ekspozycyjno-finansowego.  


