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Bronisław Piłsudski jest „jednym z najczęściej cytowanych polskich 
uczonych, a jego dorobek jest traktowany jako jeden z dwóch–trzech 
najważniejszych w skali globalnej wyników humanistyki, spośród 
tych, które wyszły z Polski w ciągu ostatniego stulecia”.

Bronisław Piłsudski is “one of the most often quoted of all Polish 
scholars, and his legacy is treated as one of the two-three most im-
portant scholarly outputs in the humanities on a global scale among 
those deriving from Poland over the last hundred years.”
(Alfred F. Majewicz, 2015)

Scenariusz i aranżacja wystawy / Exhibition script and design: 
Anna Król

Prace na wystawę wypożyczono od kolekcjonerów prywatnych 
(Londyn, Zakopane), Stefana Okołowicza, z Archiwum Narodowego 
w Krakowie, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Fundacji 
Rodziny Józefa Piłsudskiego, Muzeum Kultury Ajnów w Nibutani 
(Biratori), Japonia, Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubiń-
skiego w Zakopanem, Zakładu Antropologii Instytutu Zoologii i Ba-
dań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

The works in the exhibition have been loaned by private collectors 
(London, Zakopane), Stefan Okołowicz, the National Archives in 
Kraków, the Scientific Library of the Polish Academy of Learning 
(PAU) and the Polish Academy of Sciences (PAN) in Kraków, the 
Józef Piłsudski Family Foundation, the Nibutani Ainu Culture Muse-
um in Biratori, Japan, the Dr Tytus Chałubiński Tatra Museum in Za-
kopane, and the Department of Anthropology at the Institute of Zo-
ology and Biomedical Research, Jagiellonian University in Kraków.
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Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski to wystawa dedykowana 
Bronisławowi Piłsudskiemu (1866–1918) – badaczowi zarów-
no kultur aborygeńskich na Sachalinie i Hokkaido, jak i górali 
podtatrzańskich, żarliwemu patriocie – w stulecie śmierci i w set-
ną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zbliża do 
fenomenu tego niezwykłego człowieka, zesłańca, etnografa 
z przypadku, muzealnika, prezentując znaczącą część jego wi-
zualnego dorobku: fotografie utrwalające Ajnów i ich zwycza-
je, przedmioty codziennego użytku z okręgu Nibutani-Biratori 
na Hokkaido, gdzie Piłsudski prowadził badania i tworzył ko-
lekcję, a także związany z góralami zbiór etnograficzny z Mu-
zeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Ukazuje ślady „ginących 
kultur”, które mimo iż istniejące w odmiennych warunkach 
i przestrzeniach wydają się sobie bliskie. Piłsudski dostrzegł 
wyjątkowość obu kultur, ich odrębność, a wręcz prymarność.  
I przede wszystkim zobaczył w nich ajnów – ludzi.

Całe ponad 18 lat mojego pobytu na Dalekim Wschodzie miało miej-
sce wbrew mojej woli. Ustawicznie tęskniąc za powrotem do mojej 
ojczyzny, starałem się wyrzucić z siebie bolesne uczucie bycia wygnań-
cem – zniewolonym i siłą wyrwanym z tego, co mi było najdroższym. 
Tedy naturalnie zainteresowałem się tubylcami Sachalinu, którzy jako 
jedyni prawdziwie kochali ten kraj, miejsce ich bytowania od czasów 
niepamiętnych, znienawidzone teraz i zbrukane przez tych, którzy 
uczynili zeń karną kolonię. Wchodząc w kontakt z tymi dziećmi natury, 
których inwazja totalnie obcej formy cywilizacji zaskoczyła i oszołomi-
ła, wiedziałem, że pomimo bycia pozbawionym wszelkich praw i w naj-
gorszych latach mojego istnienia jednak mam jakąś moc i możliwość 
niesienia im pomocy. […] Odczuwałem głęboką przyjemność z rozmo-
wy z ludźmi innej rasy w ich własnym języku 
(Bronisław Piłsudski, 1912).

“The whole 18 years and more of my sojourn in the Far East was 
involuntary. Constantly longing to return to my native land, I strove 
as much as I could to get rid of the painful feeling that I was an exile, 
in bondage and torn from all that was dearest to me. I therefore nat-
urally felt attracted towards the natives of Sakhalin, who alone had 
a true affection for that country, their immemorial dwelling-place, 
detested by those who formed the penal colony there. When in con-

tact with these children of nature whom the invasion of an utterly 
different form of civilization had bewildered, I knew that I possessed 
some power and helpfulness, even though deprived of every right, 
and during the worst years of my existence. […] I have felt deep plea-
sure in conversing with men of another race in their own language.” 
(Bronisław Piłsudski, 1912)

“The Ainu, the Górals and Bronisław Piłsudski” is an exhibition ded-
icated to Bronisław Piłsudski (1866–1918), a fervent patriot and a re-
searcher of the aboriginal cultures of Sakhalin and Hokkaido, and that of 
the Sub-Tatran Górals, on the centennial of his death and the hundredth 
anniversary of Poland’s regained independence. It takes a closer look 
at the phenomenon of this extraordinary man, exile, accidental ethnog-
rapher, and museologist, by showcasing a considerable portion of his 
visual legacy: photographs immortalizing the Ainu and their customs, 
objects they used in their everyday life in the Nibutani-Biratori district 
on Hokkaido, where Piłsudski conducted his research and assembled his 
collection, and also a considerable quantity of his ethnographic material 
pertaining to the Górals, from the Tatra Museum in Zakopane. These are 
traces left by two “perishing cultures” which, despite existing in dissimi-
lar spaces and conditions, seem close to each other. Piłsudski noticed the 
uniqueness, the primal quality, of both these cultures. And above all he 
saw human beings (ainu) in those who created them. 

Ajnowie, Sachalin, Uniwersytet Jagielloński
Ainu of Sakhalin, Jagiellonian University

Łyżnik, Zubsuche, Podhale, XIX w., Muzeum Tatrzańskie  
im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
Spoon Holder, Zubsuche, Podhale region, 19th c.,  
Dr Tytus Chałubiński Tatra Museum in Zakopane

Tamasay, korale, Muzeum Kultury Ajnów w Nibutani, Japonia
Tamasay, beads, Nibutani Ainu Culture Museum, Japan

Gorset, Biały Dunajec, Podhale, XIX w. (?), 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
Bodice, Biały Dunajec, Podhale region, 19th c. (?), 
Dr Tytus Chałubiński Tatra Museum in Zakopane

Attus-amip, strój wierzchni, Muzeum Kultury Ajnów w Nibutani, Japonia
Attus-amip, outer garment, Nibutani Ainu Culture Museum, Japan


