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I. Muzea uniwersyteckie w świecie
University Museums of The World
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Editors of UMAC Seoul and Uppsala Proceedings

Wprowadzenie
Poniższa część „Opuscula Musealia" zawiera wybór 15 artykułów przedstawionych
na corocznych konferencjach ICOM - UMAC (Komisja do spraw Muzeów i Kolekcji
Uniwersyteckich), które miały miejsce w Seulu (Korea) w 2004 roku i w Uppsali
(Szwecja) w 2005 roku. Zamieszczone referaty omawiają problemy, z którymi spoty
kają się współczesne muzea uniwersyteckie i przedstawiają propozycje ich rozwiązy
wania. Zakres tematyczny prac obejmuje zagadnienia dotyczące roli dziedzictwa uni
wersyteckiego oraz związków kolekcji uniwersyteckich ze szkolnictwem wyższym
i życiem społecznym w ogóle.

Tales from University Museum
Literature about university museums, their specific problems, organisation and raison d'etre, has appeared since the early 1900s, but until the 1990s articles and books
published on these subjects were limited and dispersed. Only in the past 10 years has
there been a significant increase in both the quantity and quality of papers. This growth
is due to a combination of factors, including the 'crisis' of university museums (par
ticularly those of natural history1) of the 1980s and 1990s, a decline in traditional uses
of collections for teaching and research accompanied by a decline in staff numbers,
successive years of limited resources, an increasingly market-driven university in
which collections were claimed to fit poorly, and a „flurry of dispersals" and „mis
2
takes" . Across Europe and elsewhere in the world, voices from both the museum and
the higher education sectors claimed that university heritage was at risk and that
something needed to be done. In the late 1990s national surveys of university museums
and collections were published (e.g. UK and Australia), national associations of uni1

Here meant to include zoology, botany, geology, mineralogy, palaeontology and anthropology.
K. Arnold-Foster cited in D. Mulheara, University challenge, „Museums Journal", 2003, 103 (10),
p. 32-35, citationfromp. 33.
2
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versity museums were created (e.g. UK, USA, Australia and the fir mtemational
Iroup d e n i e d with university heritage was established (Universeum ) m 2000 fokTed by UMAC, ICOM's International Committee for University Museums and ColS s
in 2001. This growing awareness resulted in a significant increase m publica
tions More papers about university collections have been published m the past five
years than in the whole of the previous century.
Despite this growth and compared to those in other aspects of museology, publica
tions about university museums are still few in number, while the number of theses
currently being written on the subject is astonishingly small. Few countries have pub
lished surveys of university collections and much of what is being published will re
main in the realm of grey literature. We know little, if anything, about umversity mu
seums, collections and university heritage in China, India, Russia, the Middle East and
Central Asia, Africa and in other important regions such as South America. This is the
main reason why UMAC believes its proceedings are important: despite the recent
five-year boom in literature, we know practically nothing about university museums.
Students researchers and museum professionals should be encouraged to put on paper
and publish their research, studies and reflections more frequently, writing about such
diverse topics as university museum theory and practice, the history of university col
lections, innovative programs, management models, best practices, and staff training.
More surveys, case studies and theses are especially needed, because it is difficult to
advance without data and neglected museums and collections will find it difficult to
survive without research.
Ever since its founding, UMAC has published the proceedings of its annual confer
ences4. The Proceedings of the 2004 and 2005 conferences - held in Seoul and Uppsala
respectively - are presented here thanks to the generous offer of Professor Stanisław
Waltos and the Jagiellonian University of Krakow. This volume contains 12 papers
presented at the Uppsala Conference and 3 papers presented at the Seoul Conference.
UMAC is very grateful to Opuscula Musealia and its editorial board, in particular
Maria Natalia Gajek. Moreover, as Opuscula Musealia is published by a university
museum, UMAC could not be more at home. The prestigious Jagiellonian University
Museum, located in the oldest university building in Poland - the Collegium Maius
(1400) - houses considerable heritage of international value, particularly its collection
of scientific instruments, among which the splendid Jagiellonian Globe, dating from
the first half of the 16th century and the first in the history of globe cartography to de
pict America.
Today, university museums face unique challenges. Almost every week, news
breaks of a university museum threatened with closure or of a university collection
being dispersed5. At the same time, there are often reports of new university museums
3

See http://www.universeum.de
The Proceedings of the first two conferences - Barcelona (2001) and Sydney & Canberra (2002) - we
re published in the journal „Museologia" and those of the third conference - Norman, Oklahoma (2003) were published by the Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History. For more information see
UMAC's website at http://icom/museum/umac
5
For example, in clear violation of the ICOM Code of Ethics, Fisk University (Tennessee, USA) has
recently decided to sell two of the best paintings in its famous Stieglitz Collection and to spend the money
on a new science building and on teaching positions (Tennessean.com,http://www.tennessean.com/apps/
pbcs.dll/article?AID=/20060119/COLUMNIST0107 /601190366/1101, 19 January 2006, accessed 27
February 2006). At the time of writing, the sale had not yet materialised.
4
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being established, renovated or built, often with major financial investment6. What is
going on? Are university museums closing or are they opening? Are they in 'crisis' or
are they flourishing? What seems like a contradiction is in fact the result of considerable instability in the field. In many universities across the world, the past two decades
have witnessed significant changes, reorganisations and movements of collections and
people, resulting not only from budgetary constraints but also from profound changes
in the higher education system, including perhaps a transformation in the model of the
university that has largely prevailed since the 19th century7. In his paper 'Exposing the
ivory tower', Pierre de Maret, Rector of the Universite Libre de Bruxelles (Belgium),
discussed these changes, their impact on university heritage and put forward a SWOT
analysis of university museums and collections. Rector Maret's list of Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats provides stimulating reflection and arguments
for university museums wherever they may be. The management model adopted by the
Universite Libre de Bruxelles for its 10 museums is presented further in this volume by
Diana Gasparon and Nathalie Nyst in their paper 'Le reseau des Musees de l'Universite
Libre de Bruxelles'.
Although the challenges facing university museums are complex, the single most important one is that of finding their contemporary role and significance. For four hundred
years, and possibly more, collections not only had a clear role in universities, but they
were indispensable for teaching, research and, often, public display. Today, this role is
under question. What is the use of collections if state-of-the art facilities making global
competition possible is what is needed? Of what use are collections if they are not used
for teaching and research? Why are museums needed to attract the best professors and
students in the world? What is the use of collections in partnerships with the industrial
sector? Collections may be the 'jewel of the crown', but how are they to be paid for and
by whom? These are questions which university museum professionals across the world
are hearing every day. Providing meaningful answers to these questions is difficult for
three main reasons: firstly, because the answers mean finding a role for university collections in a university as an evolving entity, changing by the day; secondly, because it also
means finding a role for university collections in contemporary society, in other words
facing an already crowded cultural sector; thirdly, because the answers need to be provided by staff (if there is any staff at all) weakened by decades of shortages in resources,
and lack of appropriate training, autonomy and self-esteem.
An analogy could be made with a historical building that is purposely neglected by
the owner, to the extent that when rain pours in through the roof causing widespread
decay, whether 'it is still worth keeping' is seriously questioned8. Decision makers in
universities are frequently unaware that UMAC, as part of ICOM, has formal relations
6

The University of Michigan Museum of Art (USA) has recently received more than USS 6.5 million in
contribution to its 34.5 million facility and restoration project (University of Michigan News Service, in
http://www.ns.umich.edu/htdocs/ releases/print.php?releases/2006/Feb06/r020906d, accessed 19 February
2006). The University of Pennsylvania Museum is currently going through a 10-12 years redesign and
millions of dollars of investment upgrade (Upgrading the University Museum, Philadelphia Inquirer,
http://www.centredaily.com/mld/centredaily/news/opinion/13221073.htm 21 November 2005, accessed 27
February 2006).
7
R. Barnett, 2000. Realizing the university in an age of supercomplexity, The Society for Research into
Higher Education & Open University Press, Buckingham (UK) and Philadelphia (USA).
8
ICOM's recently revised Code of Ethics is an indispensable tool for all museum curators (see at
http://icom.museum/ ethics.html).
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with UNESCO and has a consultative status within the United Nations' Economic and
S

° A W ' tee are no easy pre-prescribed universal solutions, the future path of
u n i v e « ™ and collections requires striking a balance between the world of
hidreducation and the world of museums, in other words strengthening the ties with
r Irch and teaching at graduate and post-graduate levels ? ™ ^ ^ « £
using those ties to be more meaningful for contemporary society. The majority of pa
pę^ presented in this volume address this delicate balance that needs to be reinvented
every day in every university museum in the world.
?
In 'University museums as a strategic tool: On communicating university values ,
Lars Burman argues that university museums cultivate and embody core Alma matevalues that need to be communicated to the wider population with great benefit for the
university itself and for the identity of university museums. In 'The collections of St.
Andrews University in Scotland: Issues in university heritage', Zenobia R. Kozak ex
plores the different concepts of university heritage proposed by international organisa
tions such as Universeum, UMAC and the Council of Europe, to put forward a pro
posal of university heritage that goes beyond the preservation and representation of
institutional history.
.
.
Astrid Forland and Narve Fulsas help us put things into perspective by explaining
that the chequered relations of universities and museums are many decades in the
making. Both papers tell the story of two museums - the Bergen Museum and the
Troms0 Museum, respectively - that were founded in the 19 ' century and were inte
grated in universities during the 20th century. The 'before and after', as well as the
impact of becoming university museums on research, teaching, display, and resulting
identity dilemmas, are presented and discussed in these two illustrative case-studies.
Several texts presented here argue for closer ties between collections and a wide
range of departments within the university. During the UMAC Conference in Sydney
(2002), Sue-Anne Wallace argued that the strategic priority of university museums,
while not ignoring general museums, should be the university environment9. Wallace
pointed out that university museums must act first and foremost within the university
setting, in tune with contemporary university roles and providing windows into con
temporary society. If universities are changing, university museums need to change as
well, re-adapt and re-invent their relevance and function. The idea underpinning this
vision is two-sided. On the one hand, there is clearly a need to increase relevance and
use of collections for the university, an idea already put forward by Boylan in the late
1990s10. On the other hand, it would be imprudent for university museums not to profit
from an extraordinarily favourable position (i.e. being in a university) to make contact
with departments full of scholars, innovation and state-of-the art research and then
deliver content and services to a broad audience that feels privileged to be invited into
the sanctum of a university.
In his paper 'Integrating university museums into Museum Studies programs', An
drew Simpson explains how Macquarie University (Australia) has developed a multidisciplinary museum studies programme that not only makes intensive use of collec
tions and university museum professionals, but also links several departments within
9

S.A. Wallace, University museums at the crossroads, „Museologia", 2003, 3, p. 5-8.
P J. Boylan, Universities and museums: past, present and future, „Museum Management and Curatorship", 1999,18, p. 43-56.
10
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the University. Leonard Janiszewski and Effy Alexakis tell an unusual story about
a university department of history reaching out to museums, showing that successful
museums are as often receptive as they are pro-active.
Enhancing public understanding of contemporary scientific research and collecting
contemporary scientific instruments are also roles that university museums are particularly well-positioned for to deliver. Thomas Soderqvist and Sebastien Soubiren
explain why these topics are so difficult to address by university museums in the fields
of medicine and the so-called exact sciences, respectively.
Another role to be played by university museums is as archives of research collections - this role is discussed by Steven de Clercq in 'Keeping for the future'. De Clercq
also puts forward an international-scale action plan to avoid further neglect, dispersal
and losses in research collections, particularly in natural history. Cornelia Weber's
contribution is a reminder that university curators have unrivalled opportunities of
encouraging new fields of research from their collections or to digitally catalogue collections.
In terms of innovative roles to be played within communities, Gabriela Wilder explains how university museums can be successful vehicles for social inclusion. She
tells a tale of world weary teachers losing their preconceived inhibitions and becoming
excited at the possibilities of augmenting their pupils' experience and understanding
through a short programme in a university art museum. Kirri Hill describes how
a sculpture park can bring people into intellectual and artistic contact. Christine Khor
maps the future for the museums of the National University of Singapore.
In an increasingly changing environment, university museums, like other museums,
strive to serve their communities better each year. Success is only possible by astute
listening to neighbours and colleagues, communicating clearly, publishing, and forming partnerships with others.
UMAC serves the museum community only through the voluntary work of many
people. The Editors are grateful to the authors for writing and presenting their experiences and research. Their work, effort and time means that those that were unable to
attend the conference can share their thoughts and insights through this publication.
This volume could not have been prepared without a panel of experienced reviewers, to
whom the editors are deeply grateful: Andrew Simpson (Macquarie University, Australia), Carol E. Mayer (University of British Columbia, Canada), Dominique Ferriot
(Conservatoire National des Arts et Metiers, France), Greg Liggett (California State
University, USA), Ing-Marie Munktell (Uppsala University, Sweden), Peter B. Tirrell
(University of Oklahoma, USA), Steven de Clercq (Netherlands) and Ted Snell (Curtin
University, Australia).
Last but not least, the hosts of the conferences also deserve our thanks: Ing-Marie
Munktell and her colleagues in the University of Uppsala and Professor Kidong Bae
and his colleagues in the Korean Association of University Museums, spent months
organising the venues and providing facilities for their guests. The experience of visiting their country adds to the knowledge that UMAC members strive to disseminate
throughout the world's community of museums.
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Conference proceedings: Awarness and Action - University Museums Today, September 25
- October 1, 2005, Uppsala, Sweden

LARSBURMAN
Department of Literature, Uppsala University,
Sweden

University museums as a strategic tool: on communicating
university values
Ladies and gentlemen,
Who is Alma mater? What is she? What does she believe in and how do we come
face to face with her? And what is the role of university museums in producing and
passing on her knowledge, ideas and values?
As you know, we are in one of the oldest university buildings of Uppsala. I suppose
that you have already heard that it was the remarkable professor Olaus Rudbeck who
redesigned this house in the seventeenth century. When Rudbeck built the Anatomical
Theatre (II. 1), he wanted to create facilities for teaching and research, but I am quite
convinced that his main aim was to create an impressive house, conveying authority
and communicating values. Rudbeck himself wrote that he wanted the building to im
press foreigners. The university should stand out in all its splendour, and thus make
a statement about the importance of learning and science in a northerly but powerful
European state. Buildings, collections, and the people of the university play symbolic
roles in the drama of contemporary society - this was true in the seventeenth century
and is true today.
Alma mater is not a secluded monastery any longer. The universities are big; they
are in continuous contact with society at large, constantly negotiating between the eso
teric and the exoteric - between complicated theories of modern science and the open
ness of a diversified and democratic educational system. A better metaphor than the
monastery would be that of a stall in the market-place, a stall in which high-quality
goods are displayed, but not always in a way which makes it easy for the bystander to
understand the value and uses of the commodities. And when facing the world, value
and uses must constantly and effectively be displayed and explained.
In my view university museums play an important role, both within the universities
and as an interface between the academic world and society. But it is of overriding
importance that there is a dynamic collaboration between museums and their universi
ties. Together we must justify the existence of university museums and reflect on their
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purpose. In my talk I will concentrate on university museums as tools for communication - and especially tools for communicating university values. It must, however, be
remembered that my perspective is the perspective of an outsider. I am a professor of
literature at Uppsala University and I am fairly well acquainted with the eminent work
that is done at our own museums, but I am no museum man myself. This means that
I am honoured - but also somewhat intimidated - to have the opportunity of making
a contribution to this conference. I want to thank the organizers and committees for
giving me the opportunity.
Now to the first point I want to make. University museums must identify themselves as a part of the university and the university and the faculty must consider museums as an integrated part of the university world. This means that the museums have
to think about the interests of the university, its teaching and its research. Museums are
servants to Alma mater - they can be pensioned off if they do not contribute, just like
derelict departments. On the other hand, the university and faculty must understand
what an asset the collections and their professional keepers represent. Short-sighted
fights over funding are constantly taking place and quite often the university museums
seem to be part of the discussion. Money is always short in departments and hungry
eyes within teaching and research are looking for new funding for vital projects. The
answer to this conflict is to formulate common goals, argue for the uses of collections
and museum competence within research and education, and to realise the potential of
museums in public relations. There is a need for strategies, not for short-term tactics.
Tactics never win wars, strategy does.
University museums are an asset. There might be situations when the kind of contributions that museums make could be met in other ways. But in most circumstances
museums ought to be able to contribute significantly to the core objectives of the university - finding new knowledge and transferring skills and intellectual ability to new
generations. And they ought to be eminently able to promote the underlying values of
a vital and modern university. University museums should - among other things - be
used for communicating university values. Let me make an attempt to list some of
these.
I will begin with two crucial concepts: openness and freedom. The university must
- at all times - stress the importance of open communication among scholars, but also
of open communication between university and society. The concepts of academic
freedom, integrity and of disinterested inquiry are basic. These values should be highlighted and dramatised through the collections and the university history. Let me give
an example. On one sad occasion in the seventeenth century, the otherwise formidable
professor Rudbeck is said to have - without further ado - locked the door to this
building to stop a disputation on a thesis that he could not accept. The ideas in the thesis went against his own theories. However, the academic congregation fetched a ladder, climbed into Gustavianum and conducted the discussion. Is that not a nice story
about the fight for basic university values?
A further group of values have to do with how things should be done at the university. Keywords are creativity, contribution, excellence and professionalism. The university riches in these areas must be made vivid, given material body and accompanying stories. The impressive botanical or zoological or paleontological collections from
the past tell heroic stories about the nature of science and scientists. The row of remarkable oil portraits of Uppsala university professors - imposing and slightly daunt-
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ing - are stating, in an unabashed way: „We are creative, we are excellent, we are
good". There is quite some snobbery in these statements, but now and then there are
situations when it is necessary to dare to promote excellence. Today the trick is to find
modern and more modest ways to say basically the same thing. And this must be done
without loosing touch with the tradition.
A third group of values focus on the responsibility of the universities in society.
Central concepts are public service, democratic education, cultural diversity and diversity of opinions, perspectives and interests. I like the well-known quotation from L.P.
Hartley: „The past is a foreign country. They do things differently there". There are
few areas within the university that could be better equipped to show the changes in the
area of academic opportunities and diversity than university museums. I would like to
see these shifts, transitions and developments staged even more often at the museums.
Finally, I want to emphasize a sort of overriding university value, or perhaps rather
a responsibility. I am thinking of the management, promotion and dissemination of
intellectual wealth. In this task - identifying and communicating the riches of the university world - museums are of great importance.
Well, this was a lot of nice words. I am talking the talk, but can I walk the walk?
I do not know. But I think that university museums are, or can develop into, strategic
tools for the universities, not least because of their greater range of freedom in meeting
various audiences. Most of the scientists, scholars and teachers within the university
work towards a set audience - classes, other scientists, typical reading audiences. Museums seem to me to have an opportunity to use not only the voice of the academic
lecturer - concentrating on facts and relations - but also a chance for emotional appeal:
a museum visit should be an experience. And - and this is important to stress - this
educational and emotional address is made in the name of the university. The university ethos is essential. In Sweden, universities are the institutions in society which rank
the highest when it comes to trust and confidence. University museums differ from
most other museums in that they are the voice - although certainly not the only voice but still one of the direct voices of the university.
Education, Emotion and dedication to the university Ethos should be the three central E's in the work of the museums.
I am still on a rather abstract level, talking about ways of communicating and ways
of persuading. What about the concrete situation? I find the material collections important, I find the buildings in which the university museums are housed important, and
I think that professionalism should always be stressed. The media and public relations
skills of the museums should be emphasized. Finally, I am convinced that the question
of identity is of overriding importance. The stress should not be on university museum,
but on university museum.
What is needed to achieve these goals? The answer is simple: money and will. Most
important is the will. The uses of university museums must be stressed in various ways
and mutually beneficial alliances must be formed. The museums must be understood as
rather expensive but, at the same time, necessary and organic parts of a prosperous and
self-assured university.
However, are they not too expensive? Museums usually cost a lot, they surely do.
But what the university has to do in its accounting is to put a price-tag on good-will
and cultural capital. I am told by economists that both social and cultural capital is
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rentable and possible to invest. And in the larger game of accountancy, the value of
university museums is probably very high indeed.
I am reaching my conclusion. To me, university museums represent, cultivate and
embody a number of university values. I would like to maintain that the singular posi
tion of university museums offers a chance of communicating these values in an ex
ceptional way. This chance must be taken, but for a successful strategy the identity of
museums as an integrated part of the university is paramount.
I think that it is a duty within the university at large to consider the potential worth
of university museums. And I think that you, who represent university museums from
all over the world, have a marvellous opportunity to show Alma mater in her past and
present fineries, on a catwalk that can be found in no other place, inside or outside the
university.

STRESZCZENIE
Muzea uniwersyteckie jako ważne narządzie
do przekazywania wartości
uniwersyteckich

strategiczne

Uniwersytety odgrywają kluczową rolę we współczesnym społeczeństwie. Jednakże
czym jest uniwersytet i jakie są podstawowe wartości tej średniowiecznej organizacji, która
stale się przekształca, a obecnie jest ukierunkowana na rozwój w XXI wieku? Muzea uni
wersyteckie od samego początku stanowiły część systemu edukacji, przy czym zmieniały
się wraz z uniwersytetami. Jednakże, jaka jest obecna relacja między uniwersytetami a ich
muzeami? Czy uniwersytety skutecznie wykorzystują potencjał oferowany przez zasoby
muzealne oraz szczególne kompetencje swoich muzeów? A także, czy muzea skutecznie
definiują i wyrażają swoją pozycję w systemie uniwersyteckim? Niniejszy artykuł omawia
strategiczne możliwości muzeów uniwersyteckich zarówno w samych strukturach uniwer
syteckich, jak i w odniesieniu do całego społeczeństwa. Głównym założeniem artykułu jest
przekonanie, iż muzea reprezentują, kultywują i uosabiają wiele wartości uniwersyteckich,
a ich szczególna pozycja daje możliwość przekazywania tych wartości w sposób wyjątko
wy. Autor omawia problemy związane z tym zagadnieniem, sposoby pozyskiwania zwie
dzających, a także nawiązywanie relacji z różnorodną publicznością.

II. 1. The Anatomical Theatre, University of Uppsala (1662), in a drawing made by Olaus Rudbeck
himself (courtesy Uppsala University)
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Keeping for the future
Introduction: the use of objects for teaching and research
With the development of object-based teaching and research from the late sixteenth
century, universities across the world began to establish museums and collections. This
'first generation' university museum1 - with its triple mission: teaching, research and
public display - experienced its golden age from 1850 to 1950. These museums were
specialised and closely linked to a department within a faculty. Well-established uni
versities had up to 20 or more of such specialised museums and collections, covering
the natural sciences, the arts and the humanities. Content and organisation was directly
linked to research programmes or curricula.
The development of 'second generation' university museums - integrating collec
tions resulting from historical accumulation - seems to have started in the early 1900s2,
with the establishment of a number of now well known history of science museums,
such as the Museum of the History of Science, University of Oxford (1924). Some, like
the Museum Boerhaave, in Leiden (1929), eventually became national museums. Typi
cally, they originated from the need to protect and preserve eighteenth and nineteenth
century instruments, models and other equipment previously used in teaching and re
search apparatuses that had become obsolete.
Since the 1980s, a 'third generation' university museum has developed through in
tegrating collections as well as management structures. Many third generation univer
sity museums act as a 'showcase' for their universities and have a stronger public
commitment. Today, after centuries of existence, university museums are said to be at
best 'at the crossroads' or at worst in 'crisis'.
1
M.C. Lourenco, 2005. Between two worlds; the distinct nature and contemporary significance of uni
versity museums and collections in Europe, Unpublished PhD thesis, Conservatoire national des arts et
metiers, Paris (see http://correio.cc.fc.ul.pt/~martal).
2
M.C. Lourenco, idem.
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Lourenco recognizes several factors as having contributed to the present situation3.
The current 'crisis' is part of a broader intellectual, sociological, political and economic change, initiated by institutional transformations of the university and the general museum sector since the 1960s. Changes in research, new techniques, and the cost
of collection maintenance alone have not made university museums and collections
'endangered species'. Universities themselves are suffering an identity crisis with traditional discipline boundaries vanishing, the integration of ICT, drastic financial cuts
and aggressive - market-oriented - international competitiveness. This context has
changed what universities expect from their museums and collections. They are expected to play an active role at the interface between the university and its community
addressing both general and academic audiences.
At the same time, the increasingly important role of the public and a rise in professional standards and training in museums in general has also had an impact on visitors'
expectations of university museums. This has resulted in moving from a small number
of specialised users (mostly students and scholars) towards a wider, non-specialist
public with a general interest in the broader subject matter. The fact that these museums have come to primarily focus on the public has had significant consequences for
the composition and skills of staff, the role of the object in the collections, and their
capacity to select and collect for the future.

The 'third generation' university museum: what about the collections?
Many third generation university museums no longer reside within a faculty or department, but have become a central service unit in the university. The relationship
between these more public-oriented museums and actively used faculty-based research
and teaching collections is less clear. It is also unclear which objects or collections will
eventually be subsumed within these third generation museums, when abandoned by
their faculty. The question of what should be kept for the future and for what purpose,
therefore, has yet to be addressed. Hardly any university or research institute has
a well-established position on this issue, let alone a policy. Worldwide, the general
picture is one of disposal and dispersion of many collections, meaning that significant
parts of our scientific heritage are being lost4. Only a limited number of collections are
given a second life in another university, research institution or museum and disposal
and dispersal are frequently the case5. Although it may be difficult to make a wellconsidered selection and 'mistakes' are inevitable, this should not excuse us - UMAC,
as well as curators and keepers of research and teaching collections - from the responsibility of developing a policy on what to keep and preserve.

M.C. Lourenco, ibidem.
For the fate of the Dutch geological collections, see S.W.G de Clercq, The 'Dutch approach', or how
to achieve a second life for abandoned geological collections, „Museologia", 2003, 3, p. 27-36.
Efforts to give collections a second life proved relatively unsuccessful, see S.W G de Clercqn 2003
op.cit.
'
'
4
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'Silent' disposals
Over the past 25 years, a great many collections have been disposed. It is my guess
that only a small percentage of these disposals have become more widely known and
even less have been documented - I designate them here as 'silent' disposals. My personal engagement with university museums and collections was triggered by a 'silent'
disposal in the mid 1970s, when historical teaching collections dating back to the beginning of the Geological Institute of the University of Utrecht (1879), as well as
a substantial number of research collections, were abandoned because of budget cuts6.
This was probably the first major example of the disposal of research and teaching
collections from an entire faculty in the Netherlands7 - it raised awareness and fuelled
pressure on both the university management and the government, subsequently leading
to inventories of university collections at a national level8. In retrospect, it is interesting
to note that costs of maintaining collections - in combination with the space collections
occupied and the fact that many were not frequently used - were the reasons given to
justify disposal. These collections, however, were amassed and studied with public
money and continued to have cultural, scientific and economic value, but this was not
considered in the decision to dispose. Only recently the considerable economic value of
research collections has been calculated. In his introduction to the Annual Report 2003,
the director of the Netherlands' Geological Survey (NITG-TNO) estimated the accumulated value of their geodata to amount to at least 20 billion euros9.
The readiness to dispose indicates that decision-makers are not primarily concerned
with the intrinsic importance or economic value of these collections, but only with the
day-to-day running of their institutions. They may also argue that the disposal of one
collection is not dramatic as there are many more around the world.
The accumulative effect of this process, however, results in the loss of a considerable proportion of the global scientific heritage without any vision or idea of its importance and potential value. These acts of neglect are unacceptable in terms of professional museum management - they violate ICOM's Code of Ethics10 - and are scientifically, culturally and economically irresponsible. In a large majority of countries, the
massive and uncontrolled dispersal of scientific heritage takes place against the background of the absence of an integrated overview of the composition, content, scale and
importance of their national scientific archive, based on a survey of what exists at the
national level . In Europe for example it is not even known how many universities

6

S.W.G de Clercq, 2003, op.cit.
For a general overview of the situation in Europe, see M.C. Lourenco, 2005, op.cit.
8
LOCUC, 1985. Rapport landelijke inventarisatie universitaire collecties, J985. Landelijk Overleg
Contactfunctionarissen Universitaire Collecties & Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Den Haag;
„Advies betreffende de bedreigde universitaire collecties", Rijkscommissie voor de Musea en Commissie
van Advies voor de Natuurhistorische Musea, 1986.
9
H. Speelman, Bericht van de Instituutsdirecteur, „Jaarverslag", 2003, p. 24-48. Nederlands Instituut
voor Toegepaste Geowetenschappen TNO.
10
See http://icom.museum/ethics.htrnl
11
Australia, the UK and the Netherlands are the only countries with a reasonably complete overview of
their university collections at national level.
7
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there are, let alone the number of their museums and collections. Lourenco
13,000 European university museums and collections .

Collections as scientific archives
The question of what should be kept needs a broader context of the accumulated
value and relevance of the information contained in the collections as part of the global
archive of human knowledge. The material archive of our scientific endeavours should
be regarded, used, staffed and financed in the same way as we regard our 'paper' archives. Selection, de-accessioning, keeping and providing access, aregenuine archival
functions. The recently published guidelines by the Council of Europe can serve as an
example. However, we cannot treat all research collections in the same way. The nature of objects varies across disciplines, as does their associated information. In some
fields - like scientific instruments and medicine - the information is scarce, scattered
and lacks standardisation. Other fields - notably natural history and archaeology - use
a worldwide, standardised nomenclature and have developed independent international
accessibility projects .
Dispersions and disposals will continue unless we develop a coordinated strategy of
academic archive preservation. Close collaboration with potential future users, including scientists, historians of science, cultural heritage specialists and archivists is required. However, collaboration per se does not ensure global implementation. While
most of the bigger collections may be represented, many smaller collections cannot
afford to participate. The same will probably be the case for interdisciplinary collections (such as anthropology). A standardised survey is required to develop a useful
overview in the first instance. It should build on pre-existing knowledge derived from
surveys already developed in some countries and from existing structures. This can
only be tackled through international action. We should a) establish the whereabouts
and potential quality of the collections (survey), and b) raise the questions that future
users may pose. In a second stage, we need to: c) set up an organizational structure that
is easily accessible for future users, and d) has a sound financial structure. I will now
address each of these four points.
Whereabouts and potential quality of the collections
A discipline-specific approach has been discussed in the 'Dutch Approach' .
A global approach is taken by UMAC's Worldwide Database of University Museums
& Collections, which currently holds over 2.000 records. The Database is illustrative of
12

Europe including Russia. See M.C. Lourenco 2005, op.cit.
C. Kecskemeti & I. Szekely, Access to archives: A handbook of guidelines for implementation of
Recommendation No R(2000)13 on a European policy on access to archives, Council of Europe Publishing,
Strasbourg 2005.
14
For example LINNE, presented in the Uppsala UMAC Conference (M.A. Mares, LINNE: Legacy infrastructure network for natural environments. Unpublished talk given at UMAC Annual Conference,
Uppsala, 25 September-1 October 2005); BioCASE, a transnational network of biological collections
(http://www.biocase.org/), and the GBIF, Global Biodiversity Information Facility (http://www.gbif.org).
15
S.W.G. de Clercq, 2003, op.cit.
13
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how collaboration and a modest budget can result in a valuable resource. It is a global
Directory of University Museums and Collections for UMAC, researchers, students,
and the general public 6. To date non-university research collections have deliberately
been excluded, but the database could serve as a model for further development, including international agreement on classification and collections assessment. Further
developments could be tackled by establishing discipline-based international projects
and/or use the experience of comparable projects at the national level (UK, Germany,
the Netherlands). Universeum, the European network of academic heritage17 could also
provide an umbrella organisation.
Questions from future users
In this respect, the situation also varies between disciplines. Thomson indicated
some unexpected problems that can be resolved by using old collections18. A renewed
interest in different disciplines for different reasons is emerging. In zoology, modern
techniques use organic material to reconstruct past environmental conditions, triggering a revaluation of historic collections19. History of science needs objects as material
evidence . Following the success of the European Science Foundation Network 'New
perspectives on the enhancement of the European scientific heritage'21, a follow-up
ESF-programme entitled 'European Scientific Heritage and Public Engagement with
Research' (ESHPER) has been prepared. These initiatives bridge the traditional gaps
between museums, archives and libraries and stress the importance of establishing
Scientific Heritage Studies as a new discipline that will allow a better understanding of
the use of collections for the history of science.
Organisational structure
As noted above, collaborative action is needed to halt the loss of scientific heritage.
Existing structures do not guarantee a representative, useful and accessible archive of
scientific research. Small third generation u-museums, in particular, are neither
equipped nor inclined to take on the task. Their commitment to the general public requires a different professional specialisation. Although not impossible, it is unlikely
that the archival function can be performed by the third generation museum, unless it is
See the database at http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/database.html. For details see C. Weber
& M.C. Lourenco, UMAC Worldwide Database [in:] P.B. Tirrell (ed.), Proceedings of the third conference
of the International Committee for University Museums and Collections (UMAC), 2005, p. 43-46. Sam
Noble Museum of Natural History, University of Oklahoma, Norman, OK.
17
The network Universeum, 'Academic Heritage and Universities: Responsibility and Public Access',
was created in April 2000 by 12 of the oldest European universities. See http://www.universeum.de.
18
K.S. Thomson, 2002. Treasures on Earth: museums, collections and paradoxes. Faber & Faber, London. A recent example is the essential contribution to the reconstruction of the 1918 influenza virus based
on samples of lung tissue kept for almost 80 years as described in J.K. Taubenberger, A.H. Reid, R.M.
Lourens, R. Wang, G. Jin & T.G. Fanning, 2005. Characterization of the 1918 influenza virus polymerase
genes; Nature 437, p. 889-893.
19
E.g. D.A. Rocque & K. Winker, 2005. Use of bird collections in contaminant and stable-isotope
studies. Auk 122: 990-994.
20
The workshop Curaiing 20th Century Science, Universiteitsmuseum in Utrecht, the Netherlands, 17-18 October 2005, with the Scientific Instruments Commission.
21
M. Beretta (ed.), 2005, From Private to Public: natural collections and museums. Science History
Publications, Watson Publishing International, Sagamore Beach, MA.
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big and resourceful. It is, therefore, unlikely that universities will give their third generation museum an archival task covering all collections, as this would include a whole
range of discipline-specific collection management and accessibility issues. It makes
no sense for each museum to keep a bit of everything.
Collections will continue to be offered for disposal as research moves on and incidental actions22 provide no more then temporary solutions because they fail to address
the structure of the problem. Keeping the 'material archive' accessible for future use
requires the development of a permanent structure with acknowledged professional
standards and criteria for object selection. This should be a structure that is well rooted
and embedded in the academic community. It will be a mix of traditional museum and
archive, with specific characteristics that identify it as a structure in its own right,
equivalent with and in addition to museums, archives, monuments and libraries. This
'scientific material archive' - that should encompass all research and teaching collections, including the historical collections of scientific institutions, could have the characteristics of the 'collection centre' as described by Spalding23 (Table 1).
T a b l e 1 - 'Scientific Material Archive' adapted here for the purposes of scientific heritage archives from the 'Collection Centre' as proposed by Spalding24

Scope
Encompassing all aspects
of heritage:
- core tasks research and
teaching; by discipline,
international context;
- collecting, selection,
disposal, preservation,
conservation, etc.;
- digitisation, access and
use of research documentation

'Scientific Material Archive'
Uses
Context
For the use of:
Should be:
- research & teaching;
- firmly based within the
- presentation to academic
university and other scien& general public;
tific institutions;
- public accountability,
- be part of a national and
public understanding of
international network
research, participation in
public debate

Financial structure
The establishment of a 'scientific material archive' as an independent heritage system (not necessarily concentrated in a single building) and keeping it running successfully is an expensive exercise. In order to guarantee, stimulate and optimize the re-use
of available data preserved in the 'material archive', it would be unwise to charge future users the full costs. This would also deny the responsibility of those who did the
original research that produced the collections, as well as the general public interest of
keeping the material available for the future and the economics of unforeseen uses.
Costs could be divided into three components: a) selecting the material, bringing it in
As described in S.W.G. de Clercq, 2003, op.cit.
J. Spalding, The Poetic Museum. Reviving Historic Collections, Prestel, Munich-London-New York
J. Spalding, idem.
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good shape and digitisation; b) keeping the material available for future use; c) allowing the use and providing research facilities. These costs are to be shared by: those who
establish the 'material archive', the general public, and those that use it in the following ways:
a) selection: this would be the responsibility of the researcher, and can be easily financed according to the „the polluter pays" - principle by putting a fixed percentage on
each research project, which can be compared with the „removal contribution" on each
newly purchased car or washing machine.
b) keeping: taking into account that the future user is unknown, as is the moment
when (if ever) it will be used, this would be a public responsibility;
c) actual use: these costs should be part of the cost of the research programme.

Concluding remarks: awareness and action
The creation of UMAC in 2001 marked the recognition of university museums by
the museum sector. One of the goals set by UMAC was to attain comparable recognition from the academic world. UMAC's Working Group on 'Recognition' was established to raise awareness of university museums among politicians, university administrators and other stakeholders. In order to achieve recognition, it does not suffice to
simply complain about the lack of support and funding, but it is important to show and
communicate success. The linkage between bird-flu and the 1918 pandemic could only
be established because samples were kept in a museum. In preparing this paper, I found
it difficult to find well-documented evidence of such success stories, although there are
certainly many.
An important step may be the adoption by the Council of Europe of the 'Recommendation on Governance and Management of University Heritage', encompassing specific
recommendations on policies, legislation, governance and management, finance, access,
professional training, research, awareness raising, relations with local communities, and
international cooperation 5. The Recommendation provides arguments and political legitimacy for university museums and collections worldwide. It asks university administrations „to consider all parts of the heritage of a higher education institution as falling
under their ultimate legal, administrative and moral responsibility" and calls for dedicated funding of university heritage in the budget of higher education institutions. It is
now up to us to see that our governing bodies act accordingly.

25
The Recommendation was adopted unanimously on 7 December 2005. The full text is available at
http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=946661&BackColorInteraet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&B
ackColorLogged=FFAC75. See also S. Bergan, in press. Council of Europe adopts Recommendation on
university heritage. „Museologia", vol. 4.
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STRESZCZENIE
Przechowywanie dla przyszłości
Jeżeli zbiory naukowe są wykorzystywane, ich przechowywanie nie stanowi problemu.
Rozmiary zbiorów były generalnie postrzegane - i akceptowane - jako miara jakości,
a więc w konsekwencji powód do finansowania. W połowie XIX wieku rozpoczęła się
moda na badania obiektów oraz instytucjonalizacja tych zbiorów. Istniał ścisły związek
między obszarem badawczym a kompozycją zbiorów. Gdy badania przenosiły się na kolej
ny obszar, stosowano nowe metody i stawiano nowe pytania. Starsze zbiory posiadały
wówczas już tylko funkcję archiwalną i były przenoszone do muzeum lub wręcz wyrzuca
ne. Od połowy XIX wieku niektóre muzea stawały się „twierdzami" o dwóch różnych
działach. Były to: prace badawcze oraz wystawy i programy publiczne. Ponieważ tendencja
ta się utrzymuje, rozdźwięk między tymi dwiema funkcjami stale się powiększa, co często
prowadzi do podziału na dwie autonomiczne organizacje o różnych funkcjach
i odmiennych umiejętnościach, a także kwalifikacjach. Niniejsza praca analizuje sposoby
odpowiedzi muzeów uniwersyteckich na taką sytuację. Omawiam tu historię wykorzystania
obiektów w badaniach akademickich i dydaktyce. Na podstawie analizy sytuacji bieżącej,
przewidywanego rozwoju muzeów uniwersyteckich i jego wpływu na zbiory naukowe,
postaram się dowieść, iż bez właściwego i zrównoważonego podejmowania decyzji duża
część materialnych dowodów badań naukowych i nauczania zostanie (i już została) utraco
na. Konieczny jest plan działania celem uniknięcia prawdopodobnie nieodwracalnych
i katastrofalnych łącznych skutków rozproszenia tych zbiorów.

ZESZYTY

NAUKOWE

MCCLXXXVI

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

OPUSCULA MUSEALIA Z. 15

2006

Conference proceedings: Awarness and Action - University Museums Today, September 25
- October 1, 2005, Uppsala, Sweden

ASTRID FORLAND
University of Bergen, Norway

The history of the Bergen Museum
In 1946, Norway's National Assembly, Stortinget, decided to establish a second
Norwegian university in Bergen, Norway's second largest city, situated on the coun
try's west coast. The new university was based on two pre-existing institutions:
1) a hospital owned by the municipality of Bergen, and 2) Bergen Museum, which was
a private institution, although to a large extent funded by public means.
This paper will not focus on the foundation of the university as such, but will give
an outline of the history of the Bergen Museum from its creation in 1825 up until its
centenary in 1925. By that time the embryo of two faculties existed at the Museum:
a faculty of sciences and a faculty of arts. However, I want to emphasize that without
the existence of the Bergen Museum, it is almost certain that no university would have
been established in Bergen until the increase in student numbers during the 1960s trig
gered new universities all over the Western world1. This paper will focus on the func
tion of the Bergen Museum and describe how the Museum gradually changed from an
antiquarian oriented institution to a modem research oriented institution, in which dis
semination of knowledge to the general public held a special place. By the time of its
centenary, the Bergen Museum was strongly embedded in Bergen society, especially
bourgeois society, but the interaction reached wider than that, and I shall argue that the
university cause acted as a motor for integration as well as for internal change .

1
A. Forland, Universitetet i Bergens historie 1946-1996 [in:] A. Forland & A. Haaland, Universitetet
1Bergens historie, vol. I, p. 190-546, Universitetet i Bergen, Bergen 1996.
2
The last point is emphasized in A. Haaland, 1996. Bergens Museums historie 1825-1945 [in:]
A. Forland & A. Haaland, Universitetet i Bergens historie, vol. I, p. 10-186, Universitetet i Bergen, Bergen.
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First period: W.F.K. Christie's time: An antiquarian focus
At its inception in 1825, the Bergen Museum was in reality a private club, the initiators of which had extended invitations to both the townspeople of Bergen and nonresidents of Bergen to join a museum association. The aim was to establish a museum
containing a collection of antiquities and a cabinet of curiosities of nature, whether in
the form of minerals, plants or animals. Thus, from the outset the Museum contained
these two collections, which again laid the basis for the later establishment of a historical-antiquarian and a natural history department. In addition, the collection soon included contemporary items, like paintings, plastic arts and craft objects.
Due to the fact that scientific research was mentioned as an objective, the plans for
the museum that were presented in the invitation mentioned above have sometimes
been described as modern and forward-looking. However, there is good reason to
maintain, as several people have done that the activities of the museum board from its
inception until Christie's death at the end of the 1840s, and even beyond that date, had
a typical antiquarian focus.
The distinguished Italian historiographer, Arnaldo Momigliano, describes the archetypal antiquarian of the sixteenth century as a magistrate and a member of parliament, a bachelor, an inveterate traveller, far more so than his shaky health and his duties should have allowed. When he died, he left behind collections of books, medals,
plants, minerals, scientific instruments, and what not4. This description fits in well with
Wilhelm Frimann Koren Christe's characteristics (il. I). He even was a bachelor, although one with two children born out of wedlock during his student days in Copenhagen. Yet the important thing is that it was Christie who dreamt up the Bergen Museum,
who took the initiative leading to its creation, who recruited people for its board and its
cause, who corresponded with foreign institutions, such as the British Museum and its
Danish counterpart, the National Museum, and with both foreign and domestic collectors. As the county governor of Hordaland, Christie travelled a lot and he used his travels to build and expand his own collection. Due to a shaky health he retired as county
governor, and it was at this point that he started his work for the museum cause.
Christie had an exceptional social stature, which he could use to rally people to the
cause. He had been a delegate to the elected assembly that wrote Norway's constitution
in 1814, in the wake of the Napoleonic Wars. He was elected the first President of the
Storting, and he was a member of the initial ordinary assemblies of the Storting in 1815
and 1818.
Christie was without question the dominant figure among the board members, although a bishop and a schoolmaster were also very active members. The board in addition included two apothecaries and a language teacher. The board's main objective was
3
Unless otherwise indicated, this section is based on J. Brunchorst, 1900. Bergens Museum 1825-1900.
En historisk fremstilling. Grieg, Bergen; H. Christensen, 1912. Universitetes Bergensis, Grieg, Bergen;
A. Haaland, 1996. Bergens Museums historie 1825-1945 [in:] A. Forland & A. Haaland, Universitetet
i Bergens historie, vol. I, p. 10-186, Universitetet i Bergen, Bergen; and H.E. Liden, 2002. Fra antikvitetssamling til historisk museum. En renningstrad i den bergenske universitetsveven, Bergens Museums
Skrifter,no. 13, p. 79-86.
4
A. Momigliano, The Classical Foundation of Modern Historiography. University of California Press,
Berkeley, California 1990.
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to expand the collections. At the outset the Museum did not have its own building, and
a room had to be borrowed from a secondary school. From 1832, when the first museum building was acquired, the collections were occasionally opened to the general
public. But generally, access was limited to members of the museum association, donors, and foreign guests. Cataloguing the collections took up much of the board members' time, and eventually they started to use the collections as a basis for articles.
During a period of ten years, Christie and his closest collaborators published an antiquarian journal called URDA. Both the cataloguing and the articles published in URDA
during this first period reflected the antiquarian interest of the board members in the
systematic description of objects.

Second period: D. Danielssen and the pioneering of scientific research5
Daniel Danielssen was Bergen's foremost institution builder within the field of science during the second half of the nineteenth century. He became a member of the
Museum board in 1852, and was president of the board from 1864 until he died 30
years later.
Danielssen was a medical doctor by profession, and an internationally renowned
leprosy researcher. He was the tutor of Armauer Hansen, who discovered the leprosy
bacillus and also became a board member. Danielssen also co-wrote several dissertations on zoology, and his passionate interest for this science was to influence the direction that the Museum took during his presidency.
Danielssen's main aim as president was to turn the Museum into a modern scientific
institution. He was decidedly not an antiquarian. He advocated and pushed through
a strong separation between the natural history collection and the antiquarian one, and
would have liked to get rid of the latter altogether. Given the previous emphasis in this
field, this was not possible, but he gave away the picture collection to a municipal picture gallery, while other objects went to a newly established Arts and Crafts Museum.
Danielssen was also involved in the establishment of a Society for the advancement of
Norwegian fisheries, to which he transferred Bergen Museum's collection of fishery
related objects.
The upshot was a concentration of the activities at the Museum. It was to a large
extent due to Danielssen's audacity that the board acquired public means to build
anew building, which was opened in 1864 and remains the symbol not only of the
Museum but of the subsequent University of Bergen as well. The last decade of Danielssen's reign saw a breakthrough for the Museum as a scientific institution. During the
1870s and especially the 1880s, professional researchers, including archaeologists and
zoologists, for the first time joined the staff. He also appointed Fridtjof Nansen to do
oceanographic research, but lost him when Nansen became a famous explorer. Finally,
in the early 1890s, the establishment of a marine biological station represented
a breakthrough for marine biology at the Museum.

5
The following section is based on J. Brunchorst 1900, op.cit.\ H. Christensen 1912, op.cit. and
A. Haaland 1996, op.cit.
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Third period: Jorgen Brunchorst and the dissemination of knowledge
Jgrgen Brunchorst joined the Museum in 1886 as a conservator after completing
botanical studies in Germany, including a doctorate from Leipzig. He quickly became
the leading light at the museum. He initiated marine biology, oversaw a two-winged
expansion of the museum building, and laid out a botanical garden. He was the first
professional director of the museum's collections. In 1901, he was appointed director
of the Museum, a post he held until his resignation six years later.
More than anything, Brunchorst concentrated his efforts on making dissemination
of knowledge an integral and essential part of the activities at the museum. The crea
tion of a botanical garden was part of his outward reach. The museum staff was en
couraged to publish in the Museum's Yearbook, Brunchorst himself edited Naturen,
a journal popularising scientific results. Most importantly, Brunchorst took charge of
an association called The Society for the Advancement of Scientific Endeavours,
which in line with Augustę Comte's ideas organized popular lectures . The establish
ment of this Society was Danielssen's undertaking, but once Danielssen had passed
away, Brunchorst closed the society and incorporated the popular lectures into the
Museum's activities. When the museum building was enlarged, a large lecture hall was
added to the building, providing the premises for these lectures, which at the turn of the
last century could attract audiences as large as nearly 10,000 people every six months7.
Brunchorst's passionate involvement and interest in the dissemination of knowl
edge to a broad public, and probably also his success in doing this, meant that he was
not keen on developing the Museum into a university. He would rather have seen it
become some sort of teacher's training school or college. His view on this matter was
not widely shared, which led to his resignation in 19068.
Fourth period: the Bergen University cause
It was in the 1890s that the Museum board adopted the idea of developing the Mu
seum into a university. Initially, the board sought in various ways to attract external
means for the Museum. For example, a donation from the city's richest merchant en
abled the establishment of a chair in zoology. However, the expansion of the Museum
was a very gradual process.
In 1913 the cause for a university had a break-through when the department heads
at the Bergen Museum received professor status. World War I provided another
breakthrough. The war increased the income of Bergen's merchants, especially ship
owners, and parts of these new riches were diverted to the Museum to support its de6
For more on this, see A. Forland & E. Hovland, Ei bru over fagskilja [in:] A. Forland, E. Hovland,
H.E. Liden, P.M Jergensen, L.C. Olsen, P.M. Haugen, J. Aall and H.J. Jakhelln Dyvik, Forskningsformidlinggjennom 75 ar. Selskapet til Vitenskapenes Fremme 1927-2002, „Bergen Museums Skrifter", 2002, no.
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velopment towards a university. The bonanza bred optimism, and plans were made to
establish a university in connection with the centenary of the Museum in 1925. The
plans included new buildings and an expansion of the academic staff. The most important new research environment was the Geophysics Institute, which attracted
Vilhelm Bjerknes to Bergen. Bjerknes was soon able to establish the scientific paradigm that became known as the Bergen School of Meteorology10. By the early 1920s,
plans had been developed for the creation of a faculty of sciences, based on the Bergen
Museum, and a faculty of medicine based on the municipal hospital. In 1923, a public
meeting with participants from the University of Oslo as well as from many parts of
western Norway was held to further the cause. At this meeting, the public demand for
a faculty of arts was so strong that it could not be ignored and it was duly incorporated
into the existing plans.
However, in spite of the significant progress made, the dire economic developments
of the 1920s and early 30s prevented the university from being established, although
several new buildings were added to the Museum in connection with its centenary.
It was not until the economy improved in the second half of the 1930s that the university cause was reawakened and brought to fulfilment after the war.

The integration of the Bergen Museum into Bergen's bourgeois society
One very important consequence of the university cause was that it strengthened the
interaction between the Museum and the city as well as the region in which it was situated. The idea of establishing a university in Bergen had not originated with the museum. It took several decades from the time the idea was launched in Bergen's newspapers until the Bergen Museum took it up at the end of Danielssen's presidency. From
that time on, it really became a cause rallying support from local politicians, newspapers, schoolmasters, academics and the enlightened public in general, attracting private
funds to the Museum. Internally it became a motor for change and development, and it
provided direction for the museum's development". As mentioned before, it is doubtful whether a university would have been established in Bergen until the 1960s, had it
not been for this general rallying for the cause.
The mobilisation for the university cause in the run-up to the centenary of the museum can be seen as the culminating point in the Museum's interaction with the city
and the region. It can also be seen as the conclusion of a development that started during Danielssen's presidency and gained momentum during Brunchorst's directorship.

Concluding remarks
As we have seen, the Bergen Museum began more or less as a private club for
amateurs. Access to the collections was normally restricted to members of the museum
10
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association, donors, or foreign guests. Once a year, at Whitsun to be precise, the col
lections would be opened to the public. Danielssen understood that for the Museum to
obtain public support, the Museum had to be opened to the public on a permanent ba
sis. The new building, opened during the 1860s, made this possible. In many other
respects, Danielssen's focus on turning the Museum into a research institution did not
strengthen the Museum's links to the city, at least not initially. As we have seen, he
diverted important parts of the museum's collections to other institutions. Danielssen
also played an important role in setting up a number of associations for the purpose of
spreading scientific knowledge, but again he did so outside the Museum.
In the course of the 1870s and 1880s, the Bergen Museum, and not least its board,
became a stronghold for Darwinism as well as Positivism. The journal Naturen under
the editorship of Brunchorst became a vehicle for popularising knowledge about Dar
win's paradigm12. Its reception by the Bergen bourgeoisie was mixed, and it probably
did not help the Museum's standing in the city in the short run. In the long run, the
positivist message of Augustę Comte arguably became part of the ethos of the Mu
seum, and contributed significantly to embedding the Museum in Bergen society as
well as in the region.
The positivist ideology influenced the function of the museum in two major ways.
Firstly, the positivist doctrine emphasized the link between research and the potential
users of the scientific results. This kind of thinking had a profound bearing on the mu
seum's ethos, and resulted in a concentration of research on the Vestlandet region, that
is, the south-western part of Norway, with the objective that it should benefit fisher
men, farmers and the like. The sciences thus came to focus on oceanography, marine
biology, meteorology and forestry, whereas the linguists studied the dialects and names
of the region13.
Secondly, Brunchorst made the dissemination of knowledge to the general public,
both in the form of publishing and lecturing, an essential part of the activities at the
Museum. Brunchorst himself left the Museum in 1906, but the tradition he had initiated
continued and when new media like the radio appeared, it was immediately put to good
use14.
The adherence to the positivist doctrine also reflected the fact that the Museum was
an environment for progressive political thought in the second half of the nineteenth
century. Both Danielssen and Brunchorst were elected to the National Assembly, and
Brunchorst served as a minister. Board members often had political experience. In
addition the Museum also had a Council to which persons who had done the museum
special services were appointed. During the first decades of the twentieth century, two
former prime ministers were appointed to the Council.
The ethos established at the end of the nineteenth century came to have a bearing on
the Act regulating the University of Bergen in that it introduced an Objects Clause,
a novelty for a Norwegian university. The Objects Clause not only strongly empha
sized the importance of research, in addition to education, but included „dissemination
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of scientific knowledge among the populace"15. Needless to say, Brunchorst would
have been pleased.
The intention behind this clause was seemingly to maintain the traditionally close
contacts with the city and the surrounding region. Whether this in fact happened is
a different matter. It is, however, interesting to note that research interest in the region
made the orientation of the sciences at the University of Bergen well-equipped when
North Sea oil and gas production and fish farming became linchpins of the Norwegian
economy .

STRESZCZENIE
Historia Muzeum w Bergen

Niniejsza praca przedstawia historię Muzeum w Bergen od jego założenia w 1825 roku
aż do ustanowienia uniwersytetu w roku 1946. W tym okresie funkcja muzeum zmieniała
się diametralnie. U progu nowego stulecia muzeum wykształciło charakterystyczny profil,
przykładając szczególną wagę zarówno do badań naukowych, jak i rozpowszechniania
wiedzy, a tym samym tworząc podstawy dla uniwersytetu, który został utworzony później.
W artykule podkreśla się, że jedynym, niezmiennie ważnym czynnikiem w rozwoju
muzeum był fakt, iż było ono mocno zakorzenione w mieszczańskiej społeczności Bergen.

Quoted (in translation) after A. Forland 1996, op.cit, p. 257.
For a general history of the University of Bergen, see A. Forland 1996, op.cit.

II. 1. The Bergen Museum ca. 1900 (photo by Knut Knudsen, courtesy of the Bergen Museum, University of Bergen)
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The Tromse Museum's early years
For a long time the Tromso Museum was a very small institution in a very small
town. In 1846, when the idea of a museum in Tromso was first put forth, Troms0 had
2,000 inhabitants and by 1870 it had grown to 4,500. The museum was primarily the
result of scientific activity. Preparing his work Fauna littoralis Norwegiae, the marine
biologist Michael Sars asked the school teacher P. Schmidt from Tromso to help him
collect species from the northern marine fauna. As a result, in 1846 Schmidt wrote an
article in the local newspaper about the need of a museum of natural history in Tromse.
From the mid-nineteenth century onwards, researchers living in the north also carried
out scientific work. In 1852, the forester Johannes Mussesus Norman began his studies
of the flora of the counties of Troms and Finnmark and in 1860 he settled in Troms0.
During the 1850s, the Troms0 geologist Karl Pettersen initiated systematic studies of
the geological conditions in the northern counties. His interests also encompassed the
Arctic and he engaged the arctic sea shippers from Tromso in his collecting activity.
For a long time, Troms0 had been the 'gateway to the Arctic', and the point of depar
ture for many polar expeditions. During the 1850s and 1860s Sweden was the leading
country of the region. Swedish polar explorers, like Nordenskiold, concentrated on
Spitsbergen and relied heavily on the arctic, maritime competence of the shippers and
fishermen in Troms0 and elsewhere in northern Norway1. Sami society and culture had
already attracted European attention all since the seventeenth century, so there were
several areas of growing scientific interest and activity, but there was no local institu
tion responsible for collecting material and conducting research. Museums had been
established in Trondheim, Kristiania (former name of Oslo), Bergen and Stavanger,
and northern Norway was the only part of the country without its own institution.
1

U. Wrakberg, Vetenskapens vikingatag: perspektiv pa svensk polarforskning 1860-1930, Kungl.
Vetenskapsakademinen, Stockholm 1999.
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The opportunity to create the museum came with an exhibition held in Troms0 in
1870. The aim of the exhibition was to present the region's assets and it contained,
among others, geological maps prepared by Karl Pettersen, whale skeletons, boat models,fishinggear and other utility articles, as well as a major collection of Sami objects.
A substantial amount of these materials could serve as a starting point for a museum
and already during the preparations, Christian Hoist, University Secretary from 1841 to
1878, had called for a permanent exhibition, in other words, a museum. Steps where
taken to secure whatever could be of interest for a museum and after much effort, particularly by Karl Pettersen, Troms0 Museum was founded on 16 October 1872. Financial support had been secured from the King, the three northernmost counties and from
148 other contributors2.
I have not researched exactly what objects and collections were acquired, but
I think it is justified to say that the exhibition did not have an antiquarian purpose. The
fact that models of boats and gear used in the fisheries were on display does not primarily indicate an interest in preserving objects representing a lost past. Instead, exhibiting such items was a means of demonstrating and furthering the development and
modernization of the fisheries. In a similar way, exhibitions that presented innovations
in the fisheries became the foundation of a fisheries museum in the county of Nordland
during the same period. Only later did these objects stand out as relics of bygone days3.
At the time, there was some discussion on the name of the new institution. The
founders wanted it to cover 'the Arctic regions', which at that time were considered to
include the three northernmost counties of Norway - the area that since the late nineteenth century has been called Nord-Norge (Northern Norway). In the 1870s, the
common term was Tromse Stift, but since Troms0 Stifts Museum' would not be easily
understood outside Denmark and Norway, the name Troms0 Museum was chosen. This
did not go without discussion, though, and the new name gave rise to some difficulties
regarding the Museum's regional ambitions .
In 1886, the academic fields covered by the Museum were formally organised into
five sections: The Finne section, which is the collection of Sami artefacts, the antiquities section, and the zoology, botany and geology sections. In 1935, other sections were
added for biology-hydrography and for cultural history.
Right from the start it was emphasised that the tasks of the Museum were both public education and research. In addition to a yearly arsberetning (annual report), the
Museum published the series Troms0 Museums Aarshefter from 1878 to 1951, later to
be followed by other series, with scientific publications both by the Museum's own
staff and by external contributors. However, the scientific ambitions were higher than
the human resources allowed for and for a long time the Museum was rather a semiprofessional institution. Its first curator was the zoologist Hans Jacob Sparre Schneider,
who was appointed in 1877. Until 1885 he was the only curator, while the second position then established saw a high turn over and regular periods of vacancy. From the end
of the 1870s until his death in 1918, Sparre Schneider was therefore the key figure at
2
0. Vorren (ed.), Museum og universitet: jubileumsskrift til Tromso Museum
1872-1972,
Universitetsforlaget, Tromso. See also Tromse museum gjennom 75 ar: 1872-1947. Johan Christiansens
boktrykkeri, Trondheim 1947, 1972.
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the Museum and at times its only full-time professional, with responsibilities for sections other than his own. The managers of the other collections were not paid and
worked during leisure time. From 1880 to 1924, the teacher O.M. Nicolaysen was in
charge of the antiquities collection. He had no formal archaeological education but
carried out a lot of registrations and excavations, which he regularly published in the
museum series. He soon made the antiquities collection one of the Museum's most
important and his work was acknowledged to the extent that when parliament passed
anew law on antiquities in 1905, the Tromso Museum was given responsibility for
most of northern Norway. Just Qvigstad managed the Sami collection from 1884 to
1931. He was head of the teachers' college in Tromsa, and never formally employed
by the museum. From 1920, he was given the opportunity to leave his position at the
teachers' college and awarded an annual scholarship for research. Qvigstad made basic
contributions to the study of Sami language and culture. For some years after Karl
Pettersen's death in 1890, the geology collection was without management, until
a lecturer at the teachers' college took charge. The same was the case with the botany
section. All in all, the Tromso Museum depended heavily on the college teachers and
the work done by single individuals. In all of its branches, fieldwork and studies were
carried out as one-man enterprises, and these men were not easily replaced. When
Nicolaysen died in 1924, the museum still had no professional curator for the antiquities to take over. During the 1920s and 1930s, important work was being done, particularly in Finmark, but the Troms0 Museum played no part in it until the first archaeological curator was appointed in 19365.

The post-war years: consolidating the scientific role
It was not until after the World War II that the museum was given a more solid professional basis. A curator of geology was hired in 1946, one for botany in 1947, for
Sami ethnography in 1949 and for cultural history in 1959. From the 1950s onwards,
the Museum also had research fellows in residence. The total number of employees
grew from eight in 1938 to 15 in 1951 and to 37 in 19616.
During its history, the Troms0 Museum has had three different locations. After the
relevant collections from the 1870 exhibition were bought and stored for a couple of
years, the museum rented two floors of the Baptist church in 1874. Here, the entire
collections were on display. Opening hours were limited to two hours every Sunday,
but during the first decades public interest was nevertheless quite impressive, with
around 10,000 visitors a year. The museum soon became short of space and in 1894 it
moved into a building of its own. Half of the costs were provided by the state and the
rest came from local authorities, the local bank and funds collected from the whole
region - even contributions from the south and abroad. At the time, the new museum
was probably the biggest building in Tromse - fireproof, impressive and with a rather
pompous entrance hall. The museum now ranged to 1500 m on four floors. However,
the architecture did not reflect the institution's scientific ambitions: there were only
5
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two small working rooms for academic staff. Also for exhibition purposes the new
building soon became inadequate. The exhibitions were not renewed and public interest dropped till around 7,000 per year. From the late 1920s, rooms had to be closed as
lack of space for the constantly growing collections became acute, causing public attendance to drop even more, till an annual number of 5,000 in the 1930s. During
WWII, the Germans took over the building and after the war the Norwegian authorities
in charge of the reconstruction of Finnmark used it. During that period, all efforts were
put into realizing a new building project. In 1962, this goal was achieved and the
Troms0 Museum moved into the premises it is still using today.
With the growing influence of the state in the museum, its responsibility for administering laws and regulations, larger budgets and growing personnel, its organisation was changed in 1949. Until then, a small museum association had been its owner.
Now, a board with appointed representatives from the state, the local and regional governments, the museum association and the employees took over .
The post-war building project was not only directed at solving the problems with
exhibition and storage capacity, but also at enhancing the museum's scientific standing.
In 1918, the first call for a university in the north had been made, and it came up again
immediately after the war. The initiative of 1918 came as a response to an old problem:
how to recruit officials, particularly clergymen and doctors, to the north? The only
effective way of solving the problem, it was claimed, was that the northern youth was
given the same opportunities of higher education as the youth in the south. This could
only be achieved by establishing a university in the region, to be located in Tromso.
Troms0 is in the middle of northern Norway, it had the teachers' college and the museum and was about to get a geophysical institute dedicated to the study of geomagnetism and the northern light and to weather forecasting.

The University 'factor': uncertainty and dilemmas
The problem with the museum in relation to the university plans, both then and
later, was that the fields of study represented by the museum did not cover the educational needs that a university was supposed to solve. Except for archaeology and
'lappology', the museum represented the sciences. Northern Norway had 200,000 inhabitants. One could estimate that one or two of 20 science candidates that graduated
from the university per year would come from the north and educating them in Tromsa,
apart from being extremely cost-ineffective, would do nothing to solve the demands for
clergymen or doctors. Therefore university plans were put aside for the time being .
In 1945-1946 they emerged again. Several initiatives to create a viable 'Arctic research institute' in Troms0 were put forward. Local authorities once again linked this
to more ambitious plans for a university, but the government made it clear that only the
university in Bergen was on the agenda. The efforts to construct a new building for the
museum were seen in this broader perspective, though. The museum was allocated
a site outside the centre of the town, and in the historical account published in 1947, on
7
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the occasion of the museum's 75 n anniversary, it was stressed that a site big enough to
accommodate „all the scientific institutions that one can reasonably envisage in
Troms0 the next hundred years" had now been secured9.
At the beginning of the 1960s, a university in Tromso was still considered to be
a matter for future generations. People at the museum even found the idea of full-scale
university studies in Troms0 dubious because Tromsa could not provide the broad
cultural, institutional setting that was required for Bildung in the traditional sense. But
the 'student explosion' of the 1960s soon changed all of this. Already in 1962, when
plans for how to handle growing demand were discussed, the government for the first
time made it clear that it would endorse a university in Troms0. Parliament was supportive and a planning committee was established. This committee broadened the plans
considerably by including fall-scale medical education into the plans. The arguments
for extending educational capacity by building a new faculty in Tromso were exactly
the same as put forth in 1918: it was the only way of securing a more even distribution
of medical doctors, while the only certain effect of extending the capacity in Oslo was
an even greater concentration of doctors in the central and eastern counties in the
south .
With medicine included - a proposal that met strong professional resistance but was
supported by government and parliament - it was clear that the university had to be
built more or less from scratch and that the existing institutions would be almost insignificant as foundations for the new university. Moreover, in other areas the major educational needs were also outside the fields already represented in Tromso, like the languages. Another important factor also contributed to marginalizing the museum in the
building of the university. In March 1968, after parliament had formally decided that
Norway's fourth university should be built in Troms0, an interim board was appointed.
One of its members was the director of the Tromso Museum, Ornulv Vorren, and the
interim board had its first meeting at the museum in 1969. One of the first and most
difficult questions it had to deal with was where to build the university. Three alternatives had been offered at an early stage and the Tromse Museum fought intensely to
have the university located as near as possible to the museum. The whole board backed
this choice for different reasons: it was emphasised that the university should build on
existing institutions and that dividing research communities by building groups both at
the university and the museum should be avoided. This mistake had been made in Oslo
in the 1920s, museum people claimed, when Blindern was chosen as the site for the
new university at a time when several museums of natural history already existed at
T0yen. „Today it seems incomprehensible that Blindern was chosen", it was said .
The alternative favoured by the museum and the interim board met local resistance
and after the university was secured, local authorities pushed harder for their location
of choice. They wanted the site that was considered by the interim board to be the
worst, because it had no connection to any of the existing institutions, and they saw the
university as a means of redirecting the expansion of the town centre northwards on the
island on which Troms0 is located. In the end, state authorities supported them.
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As a result, research communities of, for example, archaeology, Sami studies, and
biology, have in fact been doubled. Initially there were efforts at integrating the old
and the new. For instance two of the curators at the museum were appointed professors
of Sami ethnography and archaeology, respectively, while their curator positions were
withdrawn. In the field of Sami studies, disciplinary disputes soon made cooperation
difficult and generally the museum became more concerned with guarding its tradi
tional identity and tasks as a museum in the new university organisation, than with
taking up new educational tasks. The university also saw it as beneficial that the mu
seum, as a well-established institution in the town, the region, the nation and even
abroad, was upheld as a separate entity. Instead of integrating the existing milieus into
the new university departments, the museum as a whole was incorporated into the
university as an Institute for museum activities .

Recent years: identity challenges
As of 1977, the incorporation agreement came into effect and since then the Tromso
Museum has been a separate unity in the university organisation. Today it has a staff of
around 70 and its exhibitions are seen by 80-90,000 visitors a year. While the rest of
the university is for the first time gathered on the site that was decided upon in the
early 1970s, the museum is still located in the buildings from 1962. Throughout, as one
could easily foresee, building for other purposes had priority over moving the Troms0
Museum to the university site. With all other disciplines housed on the university cam
pus, the Tromso Museum feels that it is their turn now. At the moment, the museum is
once again concentrating its efforts on getting new and larger facilities and getting in
closer contact with the university for which it was once considered to provide the
foundation.
Relocation will once again bring up the question of the type of relations between
the museum and the university. After the incorporation, the museum has taken a rather
defensive attitude towards the university, guarding, for good reasons, what it considers
to be its core museum functions. It has not engaged itself extensively either in teaching
or in research cooperation - research cooperation with other parts of the university
seems to have dropped rather than increased during the last decade. Moving the mu
seum will probably raise expectations in both of these areas.
With respect to museum functions, the environment has also changed dramatically.
Many local museums have emerged during the last decades and the tasks and responsi
bilities of the Tromso Museum, for instance in managing heritage laws and regulations,
have been reduced and partly taken over by regional authorities. In this environment, it
is its status as a university museum that gives the Trornso Museum a specific identity.
It could decide to take upon itself to be the major public outreach institution of the
whole university. This would, however, imply a major reorientation concerning its
traditional disciplinary orientation.

12

N. ?u\sŁ$, op.cit.
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STRESZCZENIE
Muzeum w Tromso: muzeum i uniwersytet na północy
Muzeum w Tromsa zostało założone w 1872 roku. Podczas oficjalnej inauguracji Uni
wersytetu wTroms0 w 1972 roku, Muzeum mogło pochwalić się już stuletnią historią.
Przez długi okres muzeum postrzegano jako centralną instytucję naukową na północy Nor
wegii, a także jako fundament dla przyszłego uniwersytetu. Po utworzeniu Uniwersytetu
według założonych planów, okazało się, że plany te, odnośnie do muzeum, wykraczają
daleko poza jego tradycyjną funkcję, a w samym muzeum wkrótce stwierdzono, iż pilniej
szym zadaniem niż funkcja bazy dla wydziałów uniwersytetu jest obrona swej tożsamości
i odrębności. W niniejszym artykule staram się nakreślić tło, charakter oraz główne linie
rozwoju Muzeum w Troms0, jak i jego relacje z uniwersytetem.

ft *

II. 1. The old Tromso Museum building in a photo dated 1914 (photo by Carl Dons, courtesy of the
Troms0 Museum)
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Le Reseau des Musees de l'Universite Libre de Bruxelles (VLB):
une initiative originate dans le contexte universitaire
Cree en mai 2003, le Reseau des Musees de 1'Universite Libre de Bruxelles (ULB)
est une association de fait qui rassemble aujourd'hui dix musees de l'Universite.
L'union fait la force
Plusieurs facteurs sont a l'origine de cette entreprise relativement originale dans le
monde des musees et collections universitaires.
1. La dispersion geographique, d'abord, qui ne facilite ni la communication, ni les
synergies entre les musees. En effet, dans le cas present, les dix musees concernes sont
dissemines sur quatre campus bruxellois et deux sites wallons (voir liste en fin
d'article).
1
2. La diversite statutaire, ensuite; si trois d'entre eux sont constitues en asbl et que
l'un releve directement des services centraux de l'Universite, les autres dependent de
facultes ou de departements. Cette diversite entraine une disparite non seulement des
infrastructures, mais aussi des ressources humaines et financieres et done du
fonctionnement meme des musees.
3. Enfin, la meconnaissance, souvent involontaire mais reelle, de la communaute
universitaire vis-a-vis de ces collections. Or, pour rappel, ces institutions museales, qui
resultent pour la plupart d'initiatives personnelles de l'un ou l'autre professeur ou
chercheur, sont avant tout des outils didactiques et de recherche, au meme titre que les
laboratoires ou conservatoires, et s'inscrivent done naturellement dans les missions
d'enseignement et de recherche de l'universite. Mais, et on Poublie souvent, les
musees sont egalement l'un des moyens dont dispose l'Universite pour assumer sa
1

Asbl pour Association sans but lucratif (association de type Loi 1901 en France).
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troisieme fonction, celle de la vulgarisation et de la diffusion des savoirs aupres du
public, qui ignore bien souvent l'existence de tels medias d'information.

Objectifs
S'etre constitues en Reseau represente pour les differents musees de l'ULB un
moyen relativement simple et pratique de surmonter leurs differences afin de mieux
assumer leurs missions, de regrouper leurs forces vives et de promouvoir
collaborations et echanges entre eux et avec d'autres institutions. Pour ce faire, divers
objectifs ont ete formules, parmi lesquels nous en retiendrons deux.
1. Le premier, „public", est la construction d'une image forte en tant que Reseau afin
d'acquerir une visibilite pour se faire (re-)connaitre corame association de musees et
participer au rayonnement de l'Universite, tant a l'interieur qu'a l'exterieur de celle-ci.
2. Le second, „prive", concerne les aspects administratifs et scientifiques lies a la
sauvegarde, la gestion et la valorisation du tres riche patrimoine materiel
universitaire que sont les collections.

Moyens
Afin de centraliser les activites, une cellule de coordination a ete creee en accord
avec le Rectorat, qui lui a accorde un budget annuel et manifeste ainsi son soutien au
Reseau et a ses activites. La premiere etape a done ete celle de la creation de 1'image
du Reseau: un logo a ete concu, un site Internet construit, une brochure de
presentation commune editee a 30 000 exemplaires, la signaletique interne amelioree.
Signalons que divers departements et services de l'administration centrale de
l'Universite ont apporte leur concours a ces realisations et a leur diffusion - et
continuent de le faire a maints niveaux.
Une fois cette image creee et afin d'accroitre sa visibilite, le Reseau a de-mande et
obtenu son adhesion, en tant qu'entite, a diverses associations de musees, nationales Conseil bruxellois des Musees et Association francophone des Musees de Belgique - et
internationales - ICOM et, surtout, son Comite international pour les Musees et les
Collections universitaires, l'UMAC. Ces adhesions offrent au Reseau deux types
d'opportunites: la participation a divers evenements organises par ces associations, qui
lui assure promotion et visibilite aupres du public; la collaboration a des colloques et
des conferences4, bases de donnees , publications, etc., qui lui procure non seulement
une reconnaissance dans le monde des musees et collections, universitaires ou non,
2

Cf. www.ulb.ac.be/musees.
II est evident que certains des musees du Reseau adherent et participent individuellement ou en sousgroupes a d'autres associations museales ou scientifiques et a d'autres manifestations de vulgarisation.
4
Le colloque Musees et collections universitaires d'arts et de civilisations a Louvain-la-Neuve, 2 5 -26.11.2004 ou la conference annuelle de l'UMAC, Communicating University Museums. Awareness and
Action - University Museums Today a Uppsala, 25.09-01.10.2005, par example.
5
Comme l'UMAC Worldwide Database of University Museums & Collections, cf. icom. museum/umac.
3
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mais enrichit egalement ses competences en matiere de conservation, de gestion et de
valorisation de ses collections. Nous y reviendrons.
Le Reseau a egalement decide d'organiser ses propres manifestations promotionnelles, a 1 intention tant de la communaute universitaire que du grand public II
a ainsi maugure en octobre 2004 son Dimanche du Reseau des Musees de l'ULB- la
deuxieme edition de cette operation a eu lieu le 23 octobre dernier et a attire quelque
1500 personnes. L'objectif en est de faire rencontrer au public deux types d'institutions
aux visages tres proches, le Musee et l'Universite, et de partager avec les visiteurs leurs
connaissances et leurs acquis. Outils de recherche et gardiens du patnmoine, musee et
umversite sont en effet tous deux, on l'a vu, acteurs des scenes scientifique
pedagogique et culturelle. Le temps d'une journee, le public, interne comme externe,
a l'opportumte de decouvrir gratuitement les richesses conservees au sein des musees
de l'ULB et de participer aux diverses animations organisees pour l'occasion: ateliers,
expositions, demonstrations, projections, etc. Un autre projet du Reseau est celui d'une
exposition d'envergure presentant les fers de lance des diverses collections autour de
themes transversaux, afin d'illustrer leur role d'interfaces entre les differentes
disciplines des sciences humaines et des sciences exactes, mais aussi entre l'Universite
et la Cite. Enfm, toujours en matiere de visibility le Reseau s'inscrit dans ou compte
participer a divers autres evenements de dimension europeenne, tels le Pńntemps des
Musees ou les Journees du Patnmoine.
En ce qui concerne l'objectif „prive", les accomplissements n'ontpas encore abouti,
comme c'est le cas dans nombre d'universites de par le monde. Outre les obstacles en
matiere d'infrastructures et de ressources humaines et financiers, les musees et
collections de l'ULB rencontrent en effet deux problemes majeurs: l'un lie a la
dispersion et a la disparite des collections, l'autre a leur statut.
Commencons par le plus simple: la question du statut et du reglement des
collections. En realite, ni les collections universitaires conservees au sein des musees et
ailleurs, ni les musees eux-memes n'ont de statut. lis ne sont mentionnes nulle part
dans les textes officiels et les reglements de l'Universite. lis n'ont done formellement
aucune existence et ne sont proteges en aucune facon. Un des projets prioritaires du
Reseau est de tenter de remedier a cette lacune fondamentale, en etroite collaboration
avec les autorites. Mais, au prealable, pour savoir de quoi Ton parle, il faudrait mettre
en ceuvre un veritable chantier des collections, comprenant recolement et mise a niveau
6
sur les plans materiel et documentaire . Un travail de titans et de longue haleine!
Neanmoins pas impossible a realiser si le Reseau etablit des collaborations avec les
enseignants, les chercheurs et les etudiants. II faut en realite differencier deux types de
collections. Tout d'abord, les pieces conservees au sein des musees membres du
Reseau, mais aussi quelques autres collections organisees7, qui sont inventorizes,
conservees et souvent valorisees dans des conditions relativement correctes. Ensuite,
les autres, eparpillees dans les bureaux, les laboratoires, les caves ou les greniers8.
Certaines sont localisees, d'autres non; certaines sont partiellement exposees dans des
A l'image de l'operation colossale menee dans le cadre du Musee du Quai Branly a Paris, ceci
impliquerait idealement l'archivage, le nettoyage et les restaurations eventuelles, la numerisation (2D et 3D)
et 1'anoxie des pieces organiques.
Le Conservatoire d'Anatomie et d'Embryologie humaine, la Cartotheque geographique ou les
moulages numismatiques, par exemple.
Mineralogie, marmotheque, etc.
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vitrines a l'intention des etudiants, d'autres sont en caisses, a l'abri ou menacees par
Thumidite, l'oubli et autres fleaux.
En ce qui conceme les collections „du Reseau", la premiere etape consistera
a constituer et illustrer (iconotheque) une base de donnees a partir des divers
inventaires existants. Pour les „autres" collections, il faudra d'abord dresser un etat des
lieux dans le sens premier du terme, en tentant de localiser un maximum de collections,
avant de collationner les inventaires existants ou d'inventorier les pieces non encore
enregistrees. Ensuite, on avisera.

Et demain?
Pour pouvoir assurer son avenir et son expansion probable, le Reseau doit
developper un plan strategique ambitieux, tout en poursuivant les actions qu'il a deja
entreprises a petite echelle, mais qui portent peu a peu leurs fruits. Pour ce faire, divers
nouveaux projets sont sur le grill: la creation imminente d'une asbl des Amis du
Reseau9, la creation de parcours didactiques thematiques a l'attention des ecoles et de
diverses associations ou, plus simplement, la creation de nouveaux supports
promotionnels.
Quant au plan strategique, il est en phase de conception mais s'enrichit chaque jour
grace aux enseignements tires des experiences d'autres universites et aux reflexions
partagees lors des rencontres, conferences et autres colloques. L'existence et le
fonctionnement du Reseau demeurent des defis quotidiens car il s'agit de maintenir le
dynamisme et la volonte de tous les maillons de la chaine. Les membres sont
neanmoins convaincus de la necessite d'une telle structure afin de rehabiliter les
collections et de leur dormer la chance de retrouver les raisons pour lesquelles elles
existent: l'enseignement et la recherche, mais aussi la diffusion et la vulgarisation
scientifique aupres du public.

Les membres du Reseau des Musees de l'ULB
Centre de Culture scientifique de l'ULB a Parentville (Charleroi, Wallonie)
Le Centre presente des expositions temporaires, des experiences interactives, un
observatoire astronomique et de nombreuses animations scientifiques dans ses espaces
des communications et des biotechnologies, sa classe multimedia et son laboratoire de
biologic
Centre de Recherches et d 'Etudes technologiques des Arts plastiques (campus du
Solbosch, Bruxelles)
Anime principalement d'une vocation de recherche en histoire de l'art, le Centre
possede une collection permanente de photographies et de documents de laboratoire
revelant les techniques d'execution des ceuvres d'art, leur genese et leur etat de
9

De telles associations ont prouve ailleurs leur efficacite, notamment dans la levee de fonds. Gageons
qu'il en aille de meme dans le cas des Musees de l'ULB.
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conservation ainsi qu'une
conservation-restauration.

importante

collection

de

documents

relatifs

a la

Ecomusee du Viroin (Treignes, Wallonie)
Installs dans un ferme-chateau, FEcomusee evoque les principaux metiers traditionnels
autrefois pratiques dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Des milliers d'outils illustrent les
metiers qui ont fait hier la richesse economique de cette region: menuisier, charpentier,
sabotier, tonnelier, forgeron...
Experimentarium (campus de la Plaine, Bruxelles)
Outre une serie de remarquables instruments anciens, plusieurs dizaines de
manipulations demonstratives de la physique illustrent les grands chapitres de cette
science comme, par exemple, la mecanique, l'electrostatique, l'optique et
Felectromagnetisme, que les enfants et les plus grands peuvent decouvrir avec Faide
d'animateurs.
Jar din botanique Jean Massart (site d'Auderghem, Bruxelles)
Sur 5 hectares en bordure de la Foret de Soignes, le Jardin Massart abrite pres de 2000
especes presentees par collections thematiques: plantes medicinales, jardin evolutif des
plantes a fleurs, arboretum, plantes cultivees et verger. Des parcelles experimentales et
de demonstration illustrent divers themes de recherche.
Musee-Bibliotheque Michel de Ghelderode (campus du Solbosch, Bruxelles)
Ce musee reconstitue l'univers du dramaturge Michel de Ghelderode, avec une partie
de son mobilier, des objets et des tableaux qui evoquent 1'atmosphere baroque dont est
impregnee Foeuvre de Fauteur. Ce lieu est complete d'une serie de cabinets consacres
au livre, a l'imprime, a Fedition et a la librairie ainsi qu'a la litterature francophone des
19e et 20 e siecles.
Musee de la Medecine (campus Erasme, Bruxelles)
Exposee dans le seul batiment erige pour etre un musee, cette collection est composee
d'objets illustrant Fevolution de Fart de guerir a travers le temps et dans diverses
cultures. Le musee presente egalement plus de 300 cires anatomique de type „Spitzner"
e
representatives des maladies et des techniques chirurgicales du 19 siecle.
Musee des Plantes medicinales et de la Pharmacie (campus de la Plaine, Bruxelles)
Le musee propose 18 themes qui associent sciences pharmaceutiques et medicales a Fart
et a Fhistoire. Chacun des themes eclaire de manierę originale l'utilisation traditionnelle
des produits d'origine naturelle et retrace leur evolution vers les medicaments.
Museum de Zoologie et d 'Anthropologic (campus du Solbosch, Bruxelles)
Le Museum compte plusieurs milliers de specimens representatifs de tous les groupes
zoologiques actuels avec, pour fil conducteur, Fevolution des especes animales.
L'accent est mis sur les adaptations particulieres des organismes. Une salle
d'anthropologic presente aussi Fevolution humaine.
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Salle Allende-Art contemporain (campus du Solbosch, Bruxelles)
Premiere salle d'exposition de l'Universite, ce lieu adeux objectifsprincipaux: d'une part,
l'accueil de diverses expositions emanant de la communaute universitaire; de l'autre, une
programmation axee sur les arts plastiques et sur le processus creatif contemporain.

STRESZCZENIE
Sieć Muzeów Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (UBL): oryginalna ini
cjatywa w kontekście uniwersyteckim
Powołana w maju 2003 roku Sieć Muzeów Wolnego Uniwersytetu w Brukseli skupia
dziesięć muzeów tego Uniwersytetu. Przyświeca jej hasło „W jedności siła" (narodowa
dewiza belgijska). Sieć stawia sobie dwa główne cele: jeden z nich jest „publiczny" - zbu
dowanie wizerunku i spowodowanie, by Sieć była widoczna, drugi - „prywatny" - związa
ny z aspektami administracyjnymi i naukowymi, dotyczącymi zbiorów. Realizacja pierw
szego celu jest dosyć zaawansowana (logo, strona internetowa, broszura, przynależność do
stowarzyszenia muzeów, organizacja imprez itp,), natomiast drugi znajduje się nadal
w stadium projektu (status i uregulowania dotyczące zbiorów, restaurowanie zbiorów itp.).
Obecnie Sieć realizuje działania rozpoczęte wcześniej i stara się rozwijać plan strategiczny
w sposób innowacyjny, na przykład przez powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół Sieci Mu
zeów Wolnego Uniwersytetu w Brukseli.
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Art Gallery and Sculpture Park, Macquarie University,
Australia

Macquarie University Sculpture Park: promoting its value
to ensure its continued development
Introduction
There are four key words used in the theme of this year's conference - making uni
versity museums and collections known, visible, accessible, and useful. Achieving
these goals will secure the future of university museums and collections. Exposure and
promotion leads to longevity.
The Macquarie University Sculpture Park is well exposed, partly by its nature as an
outdoor museum, and more importantly, by its successful public program. University
sculpture parks in Australia may be few in number, but they are recognized by their
institutions as serving the important purpose of creating a cultural space on campus.
Commenting on the Sculpture Park, Macquarie's Vice Chancellor, Prof. Di Yerbury
has stated, „The sculptures are intended as a complement to our physical environment.
Equally they are meant to complement our intellectual environment" .
The creation of the Sculpture Park, campus wide, has transformed Macquarie into
an environment where intellect and aesthetics are combined. Exposure of this resource
is achieved through a successful public program titled Sculpture Under the Stars twilight tours of the Macquarie University Sculpture Park, held every February and
November.

1

D. Yerbury, VC message, Sculpture Park Booklet, Macquarie University, Sydney 1992, unpaginated.
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Sculpture Walk, Sculpture Park and Sculpture Collection - some
definitions
The exhibition of sculptures in a museum setting has traditionally been in isolation,
for example, one piece interspersed amongst a group of paintings in a gallery space; or
one piece featured in an outdoor courtyard. This isolated phenomenon is being superseded by a trend of displaying sculptures en masse in the natural and built environments.
There appears to be three defining terms used when describing this type of sculpture
exhibiting. The first, a 'sculpture walk', refers to a number of sculptures exhibited both
indoor and outdoor, on public display, and indicated by numbered positions on a reference map or diagram. A sculpture walk is more likely to present sculpture in isolation
from one another, and suggests movement from one sculpture to the next without necessarily being able to view numerous sculptures one time. This presents viewers with
a more systematic approach dictated by the numerical system of placement, forcing the
viewer to follow a suggested path between two or more sculptures, and therefore constructing relationships between those works for them. Secondly, a 'sculpture park'
refers to a larger number of sculptures exhibited, usually outdoors, individually and in
group displays. In a sculpture park, the ability to exhibit groupings of sculptures, where
many can be viewed at once within the landscape, creates a sculpture display that does
not impose curatorial direction upon the observer - viewers can experience sculptures
by chance and construct their own interpretation as well as form relationships between
two or more sculptures encountered in a random manner. Thirdly, a 'sculpture collection' refers to a group of sculptures, indoor or outdoor, but not necessarily on public
display.

Sculpture exposed
The profile of sculpture in Australian society has been increased by the fashionable
inclusion of sculpture in many contemporary architectural designs. However, the approach to sculpture exhibition in public spaces has remained singular. The increase of
sculpture parks (also known as sculpture gardens) in the last 50 years offers the public
access to groupings of a variety of sculptures. Sculpture is best appreciated in situ as
opposed to virtual viewing through photographs or websites. A valuable cultural and
educational experience is gained from the opportunity of observing first hand the size,
scale, and placement of a piece in its chosen landscape; the visual, tactile sensation of
its surface and shape; and the ability to move around the work observing its changes in
mass and void.
European countries were the seminal thinkers in this concept of purpose built
sculpture parks/gardens. One of the earliest sculpture gardens, the Vigeland Sculpture
Park, in Oslo, Norway, was developed in 1924 . Many sculpture parks/gardens have
been devised and instigated over the last century, with great variety in size and focus,
2

D . Yerbury, 1992, op.cit.
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some being palatial grounds of undulating acres of grass, woodland and water features
such as the Storm King Art Centre, New York, purchased in 1960, to create an open air
sculpture garden . Others are more topographically challenging such as Hokone Open
Air Museum in Japan, at the foothills of Mount Fujiyama which opened in 19694.
Australian sculpture parks differ somewhat from those in other countries:
„(...) whereas most of the European, Japanese and American sculpture gardens have been designed by landscape architects, their Australian counterparts have generally been developed in already existing gardens or parkland settings, and are almost invariably of the informal, naturalistic
style"5.
Access to sculpture has therefore increased, and a revival in its appreciation and
knowledge of its value as an art form has followed. Despite sculpture's limitations in
size and weight, cost of materials and lesser potential for sale, in comparison to twodimensional artwork, the advent of the sculpture park/garden has presented contemporary society with a new cultural space.
The profile of sculpture parks in Australia is being further raised by transient events
such as Sculpture by the Sea held annually at Bondi Beach in Sydney, NSW, since
1997, and Cottesloe Beach in Perth, WA, since early 2005. These temporary sculpture
'expos' generate great public and media interest, increasing the opportunity to view
sculpture outside the confines of public museum and gallery spaces, and showcase both
international and local sculptors. Other promoters of mass sculpture exhibits include
sculpture societies, private collectors, commercial agents, and corporate organizations.
In company with other mass sculpture promoters are universities, a number of
which in Australia have recognized the benefits of this approach.

Australian University Sculpture Parks
Many universities in Australia have substantial art collections that include sculptures. But few have chosen to display their sculptural works in a dedicated exhibition
space such as a park or garden. This is mainly due to landscape and architectural constraints within the layout of the campus.
„Most Australian universities were founded or developed substantially during this [20th] century,
modern works are dominant... university administrations readily install large abstract works in
their grounds where they take on more organic properties than those in city plazas"6.
The University of New South Wales is situated in a highly built-up environment in
the heart of Sydney. It has very little open ground and much paving. Yet it has
a sculpture walk, instigated by the founding Vice Chancellor, Sir Phillip Baxter, with
the first sculpture commissioned in 1955. The walk shows 13 sculptures, exhibited

3

G. Sherman, Foreward [in:] K. Scarlett, 1993 Contemporary Sculpture in Australian Gardens, p. 9-11,
G + B Arts International, Roseville, quote from p. 11.
4
Ibidem.
5
K. Scarlett, 1993, op.cit., p. 17.
6
K. Scarlett, 1995. Public Sculpture in Australia, Craftsmans House, Roseville, quote from p. 84.
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mostly in isolation from one another in various courtyards or entranceways to buildings, or in small garden settings:
„Baxter recognized that the incorporation of art into the built environment is necessary to lift the
spirit and humanize what could otherwise be a brutal and soulless place. Public art, when successful, provides points for contemplation and by its very presence reminds a community of its cultural heritage. It provokes dialogue which may be either scornful, admiring or non-committal, but
with discussion comes ideas and an opening of minds - the very purpose of a university education"7.
At the other end of the scale, the Australian National University (ANU) in Canberra
has the benefit of a more spacious, park-like campus. It has a collection of over 40
sculptures that are displayed across the campus amongst the buildings and in open
space. A more recent addition in 2001, to the ANU sculpture collection, is a designated
international sculpture section. The ANU art collection including sculpture, has been
developed since the founding of the university in 1946, making ANU one of the first
universities to approach sculpture display in this manner:
„(...) landscape design and sculpture were planned so as to create an integrated environment.
Works of art in a place of learning also enhance the academic environment, because their presence demonstrates a culture that values creative thinking"8.
Wollongong University, situated south of Sydney, and founded in 1951, has also
recognized the value in displaying their sculpture collection as a sculpture park.
Macquarie University took this display approach one step further by declaring the
entire campus as a sculpture park, rather than designating part of the campus to sculpture exhibition. Established in 1992 by curator and sculptor Errol Davis, it began with
26 sculptures placed around the campus, some in solitary positions and others grouped
together. It has since grown to a total of 94 works in the collection, an increase of over
360% in 13 years. Macquarie now has the largest university sculpture park in the
southern hemisphere.
Although Macquarie is not alone in including sculptures in their art collection, its
approach to exhibition of the sculptures, campus wide as a permanent feature, and large
number of sculptures exhibited, makes Macquarie unique amongst other Australian
universities. This is due to the foresight of the curator and his experience of and exposure to international sculpture parks. This display approach is assisted greatly by the
nature of Macquarie's campus, located on 126 hectares at North Ryde, approximately
18 kilometres north-west of the Sydney central business district. The grounds are
a combination of wide open spaces, wooded areas, a lake, and deliberate plantings of
green belts in and amongst the buildings, lending itself to this type of sculpture placement. Stretching right across campus, the Park creates a fluid interaction between the
sculptures and their surrounding landscapes and buildings:
„(...) some of these works are placed singly in isolated courtyards, outside the library, in foyers or
on the edges of lawns, but the maximum impact is gained where sculptures have been placed in
[a] compatible group"9.

Cf. http://www.artcollection.unsw.edu.au/sculpture_walk
Cf. http://www.anu.edu.au/facilities/sculpture/about.html
9
K. Scarlett, 1993, op.cit., p. 27.
8
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Following ANU and Macquarie's example, Edith Cowan University (ECU)
launched a Sculpture Park at its Joondalup campus in April 2002, making it Western
Australia's first designated University Sculpture Park. ECU has a substantial art collection of which sculpture featured strongly enough to warrant the decision to develop
that area of the collection further by implementing a campus wide sculpture park and
commissioning works to increase its size:
„Visiting a sculpture garden is a very different experience to visiting a gallery. Works can be
viewed more easily from multiple perspectives; the spaces are generally without barriers; there
are no constraints about touching the works; the open-air settings invite people to relax and contemplate the works"10.

Sculpture Parks - a valuable asset on campus
Like any university museum or collection, a sculpture collection is a valuable cultural asset. It provides a unique, unrestricted cultural space on campus and often highlights the aesthetic attributes of the built environment. The Sculpture Park caters for
a wide audience ranging from fine arts and museums and cultural studies students, to
staff and the general public. In addition, the profile of the university is increased within
the arts and broader community. An outdoor sculpture collection is more accessible
than indoor museums, which assists in providing opportunities for outreach via tours
and workshops and interfacing with other creative outputs such as music and poetry.
Macquarie's Sculpture Park has developed a good reputation over this 13-year period, illustrated by the number of works that are on loan (15%) and donated (35%),
because sculptors appreciate the exposure and benefit from listing on their curriculum
vitae that their work is represented in the collection. This reputation has lead to our
staff being asked to advise other organisations on how to start their own sculpture collection. For example, the 'Friends of the Hawkesbury Art Collection'(a group of community members from western Sydney) have been in consultation with Macquarie
Sculpture Park staff for over 12 months whilst they campaign their local council for
funding to support a sculpture collection in their region.
Macquarie University wants its Sculpture Park to be known as accessible to all.
Guided or self-guided tours of the Park have always been available. Unfortunately
though this is not enough to engage the wider community within the University community. Location of the Park and how to access it are basic pieces of information that
need greater exposure within the University's local and wider community.

Exposure - developing a specific public program
The University Art Gallery was established in 1999, which assisted in raising
awareness of the Sculpture Park through developing joint events. The Art Gallery

10

Cf. http://www.ecu.edu.au/vco/curatorial/exhibitions.html
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forms the central location to access or seek information on the Sculpture Park and Art
Collection.
In 2002, despite a new detailed brochure of the Sculpture Park - which highlighted
public interaction - as well as the availability of a virtual tour link on the main University Web page, the features of the park were not fully recognized by the broader community. Moreover, public accessibility to the park was also hampered by the incorrect
assumption that access to the campus was limited to staff and students.
Sculpture Park staff launched a campaign in late 2002, to increase further the awareness of sculpture on campus. Considering the demographic and target audience, it was
decided to offer free tours during twilight, titled Sculpture Under the Stars. This would
ensure access to a wider group of people outside of normal school or working hours.
Presenting the park at this time of day also gave those attending a chance to experience
the sculptures in rapidly changing light conditions. This program allowed visitors to connect with the works on both an intellectual, social and physical level, in a more relaxed
atmosphere than day-time viewing or through a virtual tour. A light supper was served
before and after the tours to promote a casual and friendly discourse between the visitors
and the staff, and gave the tours a feeling of 'sophisticated' entertainment.
After the success of the first and second season of twilight tours, an extra element was
added to further entice visitors. Poetry readings were included during the tours adding
a different creative dimension. The response was very positive - the atmosphere was
enlivened by the recitals amongst the twilight lit sculptures, and the poets appreciated
a different kind of 'venue' to voice their work in. Continuing on from the success of the
fusion of poetry readings with sculpture appreciation, the November 2004 tour included
music (acoustic and percussion instruments) and a performance by an opera singer.
Information such as sculptor, materials used, methods and anecdotal stories about
the sculpture and its arrival to campus or people's reaction/interaction with it is included in the tour commentary. This commentary has proved invaluable to the experience, which in turn encourages discussion amongst the audience forming a sociable
occasion.
Sculpture Under the Stars tours have consistently increased in terms of visitor
numbers (from an average of eight visitors on our first month of tours to an average of
15 on our last; the largest individual tour attracted 46 visitors) and we receive requests
throughout the year from people wanting to know when the next tour is held.

Conclusion
The benefits to the University of opening their sculpture collection to a wide audience, by declaring the entire campus an open air museum, have been identified.
Sculpture parks create cultural spaces that are unique to a specific landscape and present three-dimensional works in a positive, accessible, placement allowing for intellectual and aesthetic appreciation.
The value of the Sculpture Park as a cultural space on campus has been further
highlighted by the introduction of the Twilight Tours. Exposure of the collection in this
manner has cemented the access to the collection in the minds of the on campus and
local community as a bi-annual event. This successful public program has also built
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a stronger community outreach with the University's museums and collections through
cross promotion - giving opportunities for the wider community to interact with the
other campus collections.
To return to those four words from the conference theme - making collections
known, visible, accessible, and useful, Macquarie University's Sculpture Park ap
proach to collection display and implementation of a specific public program has suc
ceeded in attaining these goals.
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STRESZCZENIE
Park Rzeźby

Uniwersytetu

Macquarie:

w celu zapewnienia jego stałego

propagowanie

znaczenia

Parku

rozwoju

Korzyści oferowane przez muzea i zbiory uniwersyteckie studentom, pracownikom oraz
szerszej społeczności były już wielokrotnie przedstawiane i omawiane. Istnieje ogromny
potencjał muzeów i zbiorów uniwersyteckich zarówno dla osób z nich korzystających, jak
i dla odpowiedzialnego za nie personelu. Mimo to, aby uznano i doceniono ten potencjał,
musi być on widoczny w bardzo konkurencyjnym środowisku uniwersyteckim, gdzie mu
zea/zbiory, jednostki dydaktyczne i inne działy wykorzystują wszystkie sposoby, aby zdo
być wsparcie finansowe. Nawet Park Rzeźby nie został wyłączony z tych wymogów. Aby
zapewnić jego stały rozwój, musi być znany i ceniony, zarówno w kampusie, jak i poza
nim Profil Parku jest kluczowy dla jego istnienia. Niniejszy artykuł przedstawia rozwój
parków rzeźby na uniwersytetach w Australii, a także prezentuje, w jaki sposób zapewniły
one korzyści kulturowe i edukacyjne dla społeczności uniwersyteckich, jak i pozaumwersyteckich. Ponadto praca omawia i analizuje Park Rzeźby na Uniwersytecie Macquarie,
śledząc jego rozwój i program publiczny, jaki przygotowano i wdrożono w celu zwiększe
nia świadomości istnienia Parku zarówno wśród społeczności uniwersyteckiej, jak i meuniwersyteckiej.
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The Singapore example
The National University of Singapore (NUS) Centre For the Arts1 has a museum
whose origins date back to 1949. It encompasses the University's artistic and social
history heritage. Together with the University, which celebrates its 100th anniversary
this year, it went through changes to arrive at its current position. Under the author's
new leadership, the CFA Museum comprises three sections: 1) Collections & Opera
tions, managing the museum's collections and operational matters, including security;
2) Development & Research, managing the curatorial functions, outreach and educa
tion programmes; and 3) Administration, managing finance, human resources, visitor
services, administration & facilities and the new Baba House project (see below).
Since January 2005, the Museum has repositioned to focus more on research, col
lection and outreach to the NUS community, and the local and overseas public, through
the use and study of material collection, analysis of Chinese artefacts and multidisciplinary collaborations with NUS departments and other universities.
The University Museum is regarded as a valuable resource in supporting teaching
and research in the University in line with the NUS aspiration to become a global
player in higher education. A recent strategic review by the University senior manage
ment has stressed the Museum's role in the context of helping the University become
a leading global knowledge enterprise. It also plays a role in the soliciting of funds
from benefactors who are patrons of the arts. With optimal use of its physical and in
tellectual assets, the Museum aspires to strengthen its contribution as a major resource
centre for the University. The twenty-first century cycle of the museum thus begins
1

NUS Centre For the Arts
Established in 1993, NUS Centre For the Arts (CFA) is a multi-faceted arts organization that nurtures
triple arts - performing, visual and literary - on campus and beyond. CFA's three main functions are in the
areas of management, programmes and education.
Besides managing 22 undergraduate groups in music, dance, drama, visual arts, film-making and pro
duction, CFA also manages the major arts facilities on campus: NUS Theatrette, CFA Studios, University
Cultural Centre (1,700-seat Hall, 350-seat Theatre) and Museum. CFA's forte also includes its skill in
programming campus based concerts for a wide audience, to inject vitality into campus life.
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with the review of its mission and a revamp of its governance structure and programmes. The following are the key points to align the museum's objectives to the
University's mission:
Governance & Staffing
The new governance structure will take the form of a governing board with representatives from stakeholders in the University, academic faculties and relevant external
organizations. This ensures firstly alignment with the University's vision, and secondly
acquisitions that enhance the level and quality of museum activities relevant to the
University community. Joint appointments by faculty members at the museum will also
enable synergy and facilitate cooperation between departments and museum.
Resource Centre for Teaching and Research
The museum will develop into a strong teaching museum and serve as a resource
for the University's teaching and research work by students and academics from Singapore and abroad. The collections audit exercise, which took one year to complete
(from January to December 2005), identified a significant Chinese collection as well as
Southeast Asian artefacts that are the earliest and most comprehensive in Singapore.
The Museum aims to become the leading academic museum in the Southeast Asian
region, specializing in Chinese, and South and Southeast Asian collections. It will use
the collection for teaching and exhibition, adopting newer display approaches - e.g.
visible storage or image digitization. To ensure the Museum's collections are properly
managed and closely monitored, a robust online database system is being explored. All
these initiatives will ensure that its 7,000-strong collection can be better promoted and
presented to result in enhanced University and public awareness and usage.
Programmes
More resources will be needed for strong programming. There will be better harnessing of educational programmes developed by the Museum for use by the University community. This will present an opportunity to promote more visits by tourists and
local residents and to introduce partnership programmes with the arts industry. In addition, the Museum will promote interdisciplinary exhibition projects, exhibitions of
student projects and be a venue for student-generated exhibitions.
Moreover, the Museum will partner with Raffles Museum of Biodiversity Research"
to offer a wider range and more comprehensive presentation of collections under the
umbrella of NUS and ensure that the interests of the academic community in biology,
history, architecture, language, culture and art will be adequately met.

The Raffles Museum of Biodiversity Research (RMBR) is a worldwide renowned Museum in the
same NUS Kent Ridge campus as the art museum. It has its origins in the Raffles Museum, established
since 1849, as a result of an idea mooted by Sir Thomas Stamford Raffles, founder of modern Singapore
who was an eminent naturalist. The RMBR is built on the academic strengths of various faculty and
postgraduate researchers involved in the research on various aspects of biodiversity, and the facilities and
personnel of the animal, plant and fungal and bacterial collection.
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Facilities
A significant capital investment is needed for adequate provision of space for exhibition, storage and workshops, adequate environmental control and security service to
meet international standards, so as not to compromise gallery operations.

A glimpse of our collection
The museum's collection of over 7,000 art objects includes „stars" such as:
Material Culture - Oracles bones and Neolithic pots
This is possibly the only such permanent display in Southeast Asia (II. I) of Chinese
material culture.
Ceramics
The five major kilns of the Song Dynasty are represented (Qingbai, Longquan, Jizhou, Jun and Ding). There are also Han and Changsha (Tang) wares.
Bronzes
A small but fine collection dating to the Warring States, with special highlight of
the Bronze Burial Mask from the Liao period.
Paintings
The Five Hundred Louhans (II. II) is one of the only two artworks by Chen You,
a seventeenth century artist. This handscroll is 26 metres long. His other work, which is
smaller, is being kept at the Nanjing Museum. This piece was recently rated (during the
museum's authentication exercise) by a veteran Shanghai expert as First Grade on an
international scale.
Some of these works came into the Museum collection even before the National
Museum, Singapore started collecting. The star piece is 'Dance' by Singaporean artist
Chen Wen Hsi, which is fervently sought after on loan by overseas museums and
'Dancers' by Le Mayeur, which is our most valuable piece and donated by medical
alumnus Prof. Arthur Lim.
Southeast Asian Ceramics
The Museum holds a good selection of Southeast Asian ceramics covering export
ware from China, Vietnam, Thailand and Cambodia. If put on display, the exhibition
would provide a good coverage of Southeast Asian ceramics which is not usually assembled in any museum in Southeast Asia, and even more rarely in the world.
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Historical Paintings
The Charles Dyce (1816-1853) Collection of over 50 paintings (circa 1840s) is the
largest single collection of historic paintings and of historic paintings and manuscripts
in Singapore.
Baba House Museum
The museum will play an important role in conserving the distinctive Peranakan
(Straits Chinese) heritage, as well as preserving the memory of a highly respected
Malacca-based Peranakan community leader, Tun Dato Sri Tan Cheng Lock. Placed
under the charge of the Museum, NUS Centre for the Arts, the (circa 1860) Baba
House museum will be restored to its traditional state of grandeur. The purchase and
restoration of the shophouse was made possible through a generous $4 million donation by Agnes Tan, the last surviving child of Tan Cheng Lock. Baba House Museum
will enhance the appreciation of restoration and conservation efforts on an authentic
Peranakan structure, possibly the last surviving significant Peranakan house in Singapore. It will expose visitors to the customs and artefacts of the Peranakan community in
a living context. Exhibitions and events held in this museum will showcase fascinating
aspects of Peranakan heritage that are best captured in its eclectic mix of signature decorative ornaments, as well as in music and arts, cuisine, social customs and lifestyle.

A glimpse of our exhibitions
Our museum aims to foster a greater understanding and appreciation of its collection - to develop well researched scholarly exhibitions to differentiate from the state
museums. It is our function as a resource and education centre to present new exhibitions of works selected from our permanent collection of Chinese material culture in
ceramics, bronzes, calligraphies, paintings and also from the Southeast Asian collection. The new permanent collection exhibitions are accompanied by exhibition catalogues, brochures, guided tours and worksheets for students and the general public.
More courses will be developed in relation to the continuous research of the collection
with inputs from the other research departments in the university.
The NUS Story: 100 Years of Heritage exhibition covers a visual journey across
a century of excellence in tertiary education. Over 400 photographs, archival documents, historical publications, memorabilia and multimedia presentations capture the
richness as well as everyday simplicity of campus work and play. For the visitor, this is
a nostalgic stroll from NUS' beginnings as a modest college to its stature as no. 18
among the world's best universities, as ranked by Times Higher Education Supplement
(2004). From 30 June 2005-18 February 2005, Dancing Ink & Brush - an exchange
exhibition which premiered at the Islamic Arts Museum Malaysia - displays a total of
fifty-four Chinese calligraphy scrolls and objects in Bronze, Ceramics, Carbon and
Stones, dating from 9 -20th Centuries from our museum's collection. Chinese art
advocates will enjoy the richness and versatility of an expressive medium of art
The Museum's extensive collection of the rich Chinese material culture of 7 000
years unfolds before our eyes in the Ways of Seeing Chinese Art exhibition (till 2007)
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A spectacular collection of ceramics, jades, bronzes and oracle bones tells the phenomenal story behind one of the world's greatest civilisations. These creations - inspired by natural, social and historical conditions - show the continuity, evolution and
variation in Chinese cultural traditions.
New Exhibitions & the NX Gallery in 2006
New Exhibitions created in 2006 are part of a natural progression after an audit exercise of its collection. The museum plans to continue its research into the collection in
order to showcase its strength.
A new gallery - NX Gallery - is conceptualised as a lifestyle gallery, reflecting art
as a lifestyle encompassing cultural activities and provide a platform to host young
creative ideas of all genres and introduce complementary and tie-up programmes with
faculties in the university. For example, an exhibition planned on „The Keraton of
Surakarta" started with an MA thesis work of a student in the Southeast Asian Studies
department. This is an opportunity for realizing theoretical research into visual and
educational display and allowing students to have an enriched and rounded educational
experience.
New Exhibitions for 2006
The Museum plans to host several exhibitions in 2006, namely 'SHO - the Japanese
Calligraphy' (from 1 March to 31 June), 'Responding to the Divide - David Kwo'
(from 1 November to 30 June 2007); 'Paintings from South & Southeast - Museum's
collection' and 'Ceramics from South & Southeast - Museum's collection' (both from
September to December); 'Presenting Electronic Music Lab' (10 Feb 2006); 'Exhibition of 2 Works by 3 Young Designers' (from 4 to 31 March); 'Jamu Exhibition' (10 to
30 April); 'The Keraton of Surakarta Exhibition' (June to August); and the inauguration of the Baba House Museum (September).

Concluding remarks
Contrary to popular belief, time does not stand still in a museum. Tremendous
change is happening in NUS, as it prepares for corporatisation3 in 2006 making the
campus flatter, faster-moving, more flexible to meet the challenges of a global knowledge enterprise. So too is the Museum changing to stay relevant. A new step to explore for NUS is to have double appointments within the academia and the museum so
NUS will be incorporated as a not-for-profit university company limited by guarantee under the Companies Act. Corporatisation will allow the University to chart its own directions, within an agreed policy
framework set by the Singapore Ministry of Education). NUS will have much greater latitude to decide on
matters such as corporate governance, strategic initiatives and programmes, admission requirements and
tuition fees. The greater nimbleness and flexibility from corporatisation will allow NUS to compete even
more effectively and to be able to seize and capitalize on new opportunities as they emerge.
The Government has given its assurance that it will continue to be the principal source of funding for
NUS. In addition, NUS would continue to proactively pursue alternative and additional sources of funding
to supplement the funding provided by the Government. The additional resources would allow NUS to
invest in our people, programmes and in new areas, so as to excel.
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that the vision for the museum gains clarity within campus. Vigorously encouraging
staff and students to use the museum as a classroom will be the next level of develop
ment. NUS Museum is first and foremost a University Museum, supporting its aca
demic mission and yet it connects with the community, which is important for a na
tional university.
Prior to 2005, the University Museum was autonomously managed, some say in
splendid isolation from NUS. However, in the past years NUS - realising the inade
quacy of the museum's delinked role and function from the campus - moved to estab
lish a system where the Museum becomes intrinsically relevant to the campus and to its
educational programming. This then is the light shed for university administrators,
museum directors and curators - that a University Museum cannot operate like a staterun venue, oblivious of its basic context.
The University Museum will thus be integrated into the campus and be considered
as a department where funds are allocated for facility, collection and the management
of objects and resources.
Looking forward, the Museum has gained a fresh lease of life in the 21 s t Century,
after examining its raison d'etre in the turbulent years since its establishment. Its art
and services are refreshed in a contemporary context in which its role and function
have morphed to confidently meet the needs of a university museum in the twenty-first
century.

STRESZCZENIE
Przykład

Singapuru

Centrum Sztuki (CFA) Narodowego Uniwersytetu w Singapurze (NUS) jest postrzegane
jako cenna jednostka wspierająca dydaktykę oraz badania uniwersyteckie, zgodnie z aspira
cjami Narodowego Uniwersytetu, by stać się jedną z najważniejszych szkół wyższych. Ni
niejszy artykuł przedstawia praktyki muzealne, zagadnienia praktyczne oraz rozwiązania,
mające na celu nadanie muzeum znaczenia narodowego zarówno w ramach kampusu, jak
i społeczeństwa. Artykuł omawia historię muzeum, zbiory, system nadzoru właścicielskiego
{corporate governance), obiekty i programy. Posiadając wyraźnie określoną tożsamość oraz
przy lepszym wykorzystaniu potencjału materialnego i intelektualnego, Centrum Sztuki Na
rodowego Uniwersytetu w Singapurze ma nadzieję na wzmocnienie swojej roli jako ważnego
ośrodka zasobów naukowych Uniwersytetu.
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The collections of St Andrews University in Scotland: issues
in university heritage
Introduction
Several factors contribute to the ambiguity surrounding university heritage. To be
gin, the difficulty associated with university heritage stems from the late introduction
of a 'university heritage' concept. The absence of a 'heritage collections' definition
placed the existent material heritage held by universities in a precarious and unclear
position, compounding the issue as subsequent acquisitions were made. This ad hoc
collecting practice is typical of institutions both ancient and modern as university col
lections are continually forming, frequently reorganized, and often lack thorough
documentation and/or formalized stewardship from the outset. Collections of university
heritage continually fall victim to shifts in administrative attitude, collecting policy and
spatial requirements. Additionally, those objects and collections which make up a uni
versity's identity or form their heritage may still play an active role in institutional life,
away from display cabinets, out of the university curator's jurisdiction.
Surveys undertaken in the 1990s in the UK proved successful in revealing the
breadth and wealth of British university art and teaching collections, but they exposed
1
the lack of information regarding universities' kept heritage . Heritage objects and
1
Following the 1986 Museums Association Conference interest in gathering baseline collections data
across the university museum sector in the UK, numerous regional surveys were completed. See K. Arnold-Forster, 1989. The collections of the University of London. A report and survey of the Museums, Teaching
and Research Collections administered by the University of London. London Museums Service, London;
K. Arnold-Foster, 1993. Held in Trust: Museums and Collections of Universities in Northern England.
HMSO, London; K. Arnold-Foster, 1999. Beyond the Ark: Museums and Collections of Higher Education
Institutions in Southern England. Southern Museums Agency, Winchester, UK; K. Arnold-Foster
& J. Weeks, 1999. Minerals and Magic Lanterns. The University and College Collections of the South
West. South West Museums Council, Somerset; K. Arnold-Foster & J. Weeks, 1999. Totems and trifles:
museums and collections of higher education institutions in the Midlands. West Midlands regional
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collections which do not satisfy typical display, teaching or research functions are often
omitted or buried in survey findings, resulting in the incomplete and inaccurate account
of university heritage collections. Unless a universal and consistent approach is taken
in the identification and recognition of university heritage, institutes of higher education will remain unaware of their identity and, among other purposes, its potential as
a possible marketing tool.
In this paper I will discuss the concept of university heritage, address recent initiatives and propose a new approach to heritage, demonstrated by the recognition of heritage collections at St. Andrews.

The university heritage issue: UNESCO
Since the 1972 general conference, UNESCO has recognized only two universities
as globally significant sites of cultural heritage2. As the international standard-setter,
UNESCO's interpretation and identification of heritage proves vital in the global conception of university heritage.
In 1987, the University of Virginia, partnered with Monticello, was the first university added to the World Heritage List. The coupling of Monticello and the University
of Virginia as a World Heritage Site demonstrates UNESCO's admission of sites based
on their connection with historical figures. As architect and plantation owner of Monticello, Thomas Jefferson created the „ideal academical village which [can still be seen]
in the heart of the University of Virginia"3. Though the University of Virginia is neither the first university established in the United States nor the most noted for its academic contributions to early America, it serves as a part of the heritage of one of
America's founding fathers, Thomas Jefferson.
In 1998, the University of Alcala de Henares, Spain, became the second and last
university added to the UNESCO list to date. Like the University of Virginia's ties
with Jefferson, Alcala boasts Miguel de Cervantes as its „great son" . Additionally,
UNESCO recognizes Alcala de Henares - the world's first planned university city - for
its influence on urban planning and architecture.
It is interesting to note that historical figures linked to the universities are recognised as a key factor for World Heritage inclusion, yet the inclusion of these universities and exclusion of others - Copernicus at Krakow or Newton at Cambridge - raise
questions regarding the international attitude towards university heritage. To the present date, UNESCO's conception of university heritage appears rather limited - limited
to historical figures and monuments.
Museums Council, Bromsgrove; K. Arnold-Foster & J. Weeks, 2001. A review of Museums and collections
of Higher Education Institutions in the Eastern Region and the South East Region of the South Eastern
Museums Service. South Eastern Museums Service, Bury St. Edmunds; Northern Ireland Museums Council,
2002. A survey of the university collections in Northern Ireland. Belfast and L. Drysdale, 1990. A World of
Learning: University Collections in Scotland. HMSO, Edinburgh. For an overview of the UK surveys, see
N. Merriman, The current state of higher education museums, galleries and collections in the UK,
„Museologia", 2002, vol. 2, p. 71-80.
2
See UNESCO website for a full listing of the World Heritage Sites <http://whc.unesco.org/>
3
See UNESCO World Heritage - <http://whc.unesco.org/en/list/442>
4
See UNESCO World Heritage - <http://whc.unesco.org/en/list/876>
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It is important to note that history is not synonymous with heritage. Confusion
between history' and 'heritage' coupled with the differentiation between tangible and
intangible heritage cause difficulty in the definition of the university as heritage The
heritage of universities is representative of the historical figures, their ideas and contributions as well as the cultural atmosphere of the institution. Understanding this, heritage cannot necessarily be classified as a 'site'. How then can 'university heritage' be
recognized outside of built or tangible heritage?
Created by the UNESCO Culture Sector in 1995, Forum UNESCO - University
and Heritage is an international network for the advancement of knowledge in the field
of heritage disciplines, linking over 300 universities5. Forum seeks to explore the concept of university heritage through team research projects, workshops, seminars, student groups and publications. UNESCO's international approach certainly raises
awareness across the sector, but it is the individual universities and regional projects
which provide the most comprehensive information. Additionally, projects like
UNESCO World Heritage rely on the political interest and participation of national
governments, which submit the applications for World Heritage consideration6.

The university heritage issue: council of Europe
Proposed by the then forty-one heads of state and government of the Council of
Europe (COE), the campaign 'Europe, a common heritage' was launched in 19997. The
campaign incorporated five transnational events, co-financed by the European Commission, of which a joint project completed by two separate committees of COE resulted in the publication Heritage of European Universities*. The collaboration between the Higher Education and Research Committee and the Cultural Heritage Committee proved both unique and fruitful. For the distinct sectors of higher education and
cultural heritage to converge on a single project attests to their inherent relationship.
This collaborative effort attributed to both the realization of the 'university heritage'
concept as well as its introduction to the greater European audience. What proved more
interesting than the timely collaboration were the questions the project raised within
Europe and certainly further abroad. The COE project highlighted the conceptual
challenges concerning the heritage collections of continental Europe, certainly transferable to the collections of Britain, Australia and the Americas.
Heritage of European Universities revealed that the 'university heritage' concept
had remained limited since the 1972 UNESCO conference, but serious interest had
developed across the sector. The publication addressed the „general consciousness that
5
See Forum UNESCO - University and Heritage website <http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=2221 &URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201 .html>
6
The two-fold political aspect of recognizing UNESCO World Heritage Sites is indeed very important.
By including 'Site A' or 'Site B' UNESCO certainly legitimates a given concept of heritage. However,
ultimately it's up to the individual countries to submit the application and justify it. Each country can only
submit one application per year with the decision made at national level. UNESCO then makes choices
based on criteria, which may not be directly related to heritage (e.g. environmentally endangered sites).
7
The campaign ran from September 1999 to December 2000, with the publication following in 2002.
8
N. Sanz & S. Bergan (eds), The Heritage of European Universities, Council of Europe, Strasbourg
2002.
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the [university has] a long history [but] there is far less consciousness of the heritage of
universities"9. Though the COE project enabled European universities to explore their
collections and share research, it revealed the difficulties academic institutions (both
ancient and modern) share in the recognition of their own heritage .
On the 7th of December 2005, the COE Committee of Ministers to member states
formally adopted recommendations on the governance and management of university
heritage proposed by the Steering Committee for Higher Education and Research in
September 2004. The resulting document includes guidelines and good practice regarding university heritage management and governance, but more importantly it raises
international awareness for the recognition of university heritage.

The university heritage issue: UMAC
As an international sub-committee of ICOM, UMAC has provided the university
museum community with an outlet for the purpose of collaboration, research and other
functions associated with collections of academic institutions. The University Museum
Database which can be accessed and used through the UMAC website began forming
in 2001 with information voluntarily supplied by individual institutions as well as data
transferred from previous database projects. Roughly 2,000 university museum and
collection entries make up the searchable database, with users capable of limiting
searches by city, university, full museum type and subject.
By subject, the database covers 60 collections categories ranging from agriculture
to zoology. Though a search of 'heritage' does not exist, a search limited to collections
of 'university history' is possible. Of the 89 collections classified in the UMAC database as 'university history', nearly 50 are found within European institutions11. Whilst
the UMAC database proves a useful tool for the research of university museums and
collections, the inability to conduct a focused search for 'heritage collections' demonstrates the conceptual challenge of university heritage, which should be addressed at
the international level. A search of 'university history' produces several interesting
returns including several Karzer - style historical detention rooms, to special collections throughout Britain and even the subject specific Sedgwick Museum of Earth Sciences in Cambridge.
The voluntary aspect of UMAC's database is demonstrative of the difficulties surrounding university heritage. As institutions are individually responsible for submitting
collections information for inclusion in the UMAC database, the collective results can
be misleading and inconclusive, rendering the database unreliable as a research tool.
While one institution may regard their historical teaching collections to be part of their
N. Sanz & S. Bergan, The cultural heritage of European universities [in:] N. Sanz & S. Bergan (eds),
2002, op.cit., p. 49.
On 7 December 2005, the COE has adopted the 'Recommendation on the Governance and Management of University Heritage' (Rec.(2005)13). For full text of the Recommendation, see
http://wcd.coe.intyViewDoc.jsp?id=946661&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&B
ackColorLogged=FFAC75. See S. Bergan, in press, Council of Europe adopts Recommendation on university heritage, „Museologia", vol. 4, no. 1.
11 of these collections are located in the UK, four in Edinburgh alone.
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institutional identity, another may consider them no more than departmental or subjectspecific. Additionally, the voluntary aspect of the database only elicits response from
those institutions interested in participation, leading to incomplete or underrepresentation of those universities who are either not interested in contributing or
unable to make a valued response. The UMAC database has problems in relation to
conceptual and terminological consistency, identical to UNESCO and COE. These
problems could be remedied through more research and information sharing. It is important for university museums to participate in collaborative projects and contribute to
networks and databases in order to present a more complete and accurate picture of the
current state of universities and their heritage.

University heritage marketing
Adopting a more inclusive definition of heritage may prove the necessary step forward. Each institution is individual and their collections reflect this. Notwithstanding,
since UNESCO's recognition of the University of Virginia in 1987, a clear standard of
university heritage has yet to be reached. Placing standardized constraints and qualifications on such a diverse sector has stunted the realization of university heritage.
I argue that adopting a more inclusive approach, focused on individual institutional
identity is a way forward. Furthermore, giving the newly recognized heritage a purpose
such as marketing could provide these collections with a second life12.
University collections range from subject-specific and historic teaching collections
to collections of decorative and commemorative artworks13. As heritage objects may
only serve a ceremonial, commemorative or historical purpose within the university, it
is difficult for institutions to justify the channeling of resources away from teaching
and research in favor of supporting their collections of heritage. During the 1980s,
government cutbacks in public spending in the UK led to difficulties for universities,
with university collections enduring staff and funding shortages and attempts to rationalize through the disposal and sale of collections. The 1986 Museums Association
Conference served as a platform for university museum advocacy, with the then director of the Manchester Museum, Alan Warhurst, addressing the crises in university museums. Warhurst described the struggle of the university museum as a „crisis in identity and purpose, a crisis of recognition; compounded by a crisis of resources"14. I argue that a strong institutional identity can elicit recognition from university courts and
funding bodies, encouraging them to provide the resources for university collections to
fulfill their potential by supporting the institution as a marketing tool.
In 2004, the University Museums Group (UMG), an interest group for university museums in the
UK, launched the advocacy document 'University Museums in the United Kingdom: a national resource for
the 21st century'. The report outlined the current status, achievements and aims of the university museum
sector, advocating (amongst other things) for better recognition of the cultural and social value of university
museums and collections, citing the 'contribution that a well-resourced and well-respected museum makes
to the standing and profile of the university'.
13
J. Hamilton, The role of the university curator in the 1990s, „Museum Management and Curator-ship", 1995, vol. 14, no. 1, p. 73-79.
14
A. Warhurst, Triple crisis in university museums, „Museums Journal", 1986, vol. 86, no. 3, p. 137—
-140, quote from p. 137.
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University heritage may prove to be an advantage in the European market, where
universities both ancient and modern compete for students and staff. Higher education
has become an increasingly market-driven sector and universities cannot rely entirely
on standard methods of student and staff recruitment. By emphasizing institutional
traditions and age in connection with the cultural value of founding collections, universities are equipped to offer prospective students and staff with a unique and enriched
university experience. From the university's medieval foundation, its „image and character [were] expressed by... costumes, insignia, and festivities" and by adopting
a more contemporary outlook regarding marketing and institutional promotion, ancient
universities (in particular) can utilize their heritage collections to differentiate themselves in the current market. Incorporating the range of collections found within academic institutions, from historic teaching and research collections to commemorative
objects, will enable universities to form a more complete realization of their identity
and a strong platform for marketing a 'corporate identity' or 'university brand' to
a broader audience .

The University of St. Andrews
The Museum Collections Unit of St. Andrews University - a common structure integrating the museums and collections from the University - is set to begin a new
phase in the use and display of its collections, with a particular focus on the university's heritage. These include plans for the development of a university museum unlike
any project completed in Britain to date, yet familiar to university collections on the
continent. As Scotland's most ancient university approaches its sexcentenary in 2013,
St. Andrews demonstrates both an understanding and appreciation for its institutional
heritage as well as its role in the university's future .
Placed in the wider context of the UK and continental Europe, the heritage collections of St. Andrews prove an interesting comparative study, which reveal both the
ambiguity and incongruities found throughout the university museum and heritage
sector. The categorical considerations of St. Andrews' collections are exclusive among
the universities of Britain. As the only university in the UK to specifically recognize,
classify and display 'heritage' collections to the public, St. Andrews demonstrates an
awareness and appreciation for its institutional identity.

15
A. Gieysztor, Management and resources [in:] H. de Ridder-Symoens (ed.), A History of the University in Europe, Cambridge University Press, 1992, vol. 1, p. 108-143. Quote from p. 139.
16
N. Bulotaite, University heritage. An institutional tool for branding and marketing, „Higher
Education in Europe", 2003, vol. 28, no. 4, p. 449-454.
17
A program for marking the anniversary has not yet been drawn up, but, in addition to the new museum, a research project is already underway, including the recruitment of PhD students investigating
aspects of the University's history.
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The Gateway Project
During the September 2000 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) seminar in Paris, Professor Ian Carradice delivered a paper entitled
'Funding and public access through partnership in business'18. Only two months before
Professor Carradice presented his paper in Paris, the University of St. Andrews, in cooperation with a private company, was set to open a new university museum within
The Gateway, a GBP 8.5m development. The university had agreed to lease property
located at the entrance of the historical town directly across from the famous Old
Course, to a commercial company interested in developing a leisure club complex for
golfers and tourists. The company agreed to a set of conditions made by the university,
with the addition of a university museum and information centre to the company's
original plan for The Gateway complex. Furthermore, the company agreed to cover
maintenance and staffing costs for the building, including security costs associated
with the museum.
The building was completed in May 2000, with displays of the university's impressive collection of historical and heritage objects set for installation. If the commercial
company had not gone into bankruptcy, the University of St. Andrews would have
opened the first university museum in Britain dedicated to telling the story of its parent
institution through its historic teaching and heritage collections. Though the secured
funding and facilities through partnership with a private company failed with the collapse of the commercial partner, the university museum concept has survived.
The spirit of Professor Carradice's OECD paper was not lost, and the five-year gap
has seen development at The Gateway despite contractual and legal constraints. On
September 28*, 2005 the university display galleries will officially open in the newly
conceived Gateway building, now owned by the university and operating as a home for
the University's Schools of Management and Business Education in addition to providing public display areas and a tourist information centre.
The Gateway galleries feature an area exhibiting a 'sample' of the University's
history and treasures, and a temporary exhibition gallery. In addition to this, the University's Museum Collections Unit also plans to provide at a separate site the remaining element originally conceived for the 2000 Gateway project. This is a separate museum illustrating the history and heritage of the University of St. Andrews. If successful, the Museum of the University of St. Andrews (MUSA) should open to the public in
2007, housing innovative galleries illustrating the university's history with space for
the teaching of the museum studies course, within an historic building.
I believe the MUSA development is representative of St. Andrews forward-thinking
and fluid approach to the use and display of its historical and heritage collections.
Utilizing an historical building within the university, yet employing a contemporary
attitude towards displaying institutional identity may prove to be the most innovative
project of a British university to date.

18

1. Carradice, Funding and public access through partnership with business [in:] M. Kelly (ed.), „Managing University Museums", 2001, p. 133-139. OECD, Paris.
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Conclusion
The Gateway was originally conceived as a 'shop front window' to the university,
utilizing heritage collections to promote the identity of St. Andrews and tell its story
since the Middle Ages. Certainly St. Andrews' set of circumstances is unique; a me
dieval university enjoying the tourism and geographical advantages as the seaside
home of golf, but each university has different attributes worth considering.
University heritage marketing may prove to be a step forward in the realization of in
stitutional identity and promotion at St. Andrews, and a similar development may be
appropriate for other, especially 'ancient' universities, but it may not prove the correct
route for all. As 'university heritage' proves difficult to define, using a more inclusive
definition will enable institutions to incorporate a broader range of collections to make
a realization of their identity. Whether these collections are kept by an ancient or modern
university will determine how they fit into their institution's heritage. Considering this, it
also affects how the institution makes use of their heritage. Universities can use these
newly defined heritage collections for external marketing and promotion or to encourage
recognition and raise awareness of their holdings within their own institution.

Acknowledgements
I would like to extend my gratitude to UMAC, the international committee of
ICOM for University Museums and Collections for the opportunity to participate in the
2005 conference in Uppsala. My experience in Uppsala proved invaluable to my re
search and I wish to thank all of the participants in Uppsala, especially Steven de
Clercq, Ing-Marie Munktell, Cornelia Weber, Rolf ter Sluis, Kati Heinamies, Christine
Khor, and Alan Knox for their insightful conversations and guidance. I also wish to
thank Peter Stanbury for his assistance with the publication of this paper as well as my
advisor, Ian Carradice. I am also very grateful to Marta Lourenco for her most gracious
assistance and thought-provoking correspondence from the start of my research.

STRESZCZENIE

Zbiory Uniwersytetu St. Andrews w Szkocji: zagadnienia
uniwersyteckiego

dziedzictwa

Kolekcja najstarszego uniwersytetu w Szkocji, St. Andrews, gromadzi zabytki o cha
rakterze dydaktycznym i estetycznym posiadające znaczenie nie tylko dla tej uczelni, ale
również wartościowe w skali międzynarodowej. Jako jedyny uniwersytet w Zjednoczonym
Królestwie, St. Andrews gromadzi zbiory wykazując zrozumienie i szacunek dla swej wielo-
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wiekowej historii. Z myślą o roli, jaką kolekcja odgrywać będzie w przyszłości w ramach
tej uczelni, powstał sektor charakteryzujący się nowym podejściem do „dziedzictwa uni
wersyteckiego". Ponieważ Dział do spraw Zbiorów Muzealnych Uniwersytetu St. Andrews
wchodzi w nową fazę wykorzystania i ekspozycji kolekcji, planując utworzenie nowego
muzeum, analizuję w niniejszym artykule następujące zagadnienia: konceptualny rozwój
„dziedzictwa uniwersyteckiego" oraz inne sposoby wykorzystania zbiorów, oprócz ich
przechowywania i dokumentowania historii uczelni wyższej. Artykuł omawia konceptualne
i terminologiczne trudności związane z „dziedzictwem uniwersyteckim" oraz wprowadza
nowe metody jego popularyzacji.
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Exposing the Ivory Tower
If we think about it, university museums are strange animals - an unusual result of
evolution and cross-fertilization. Both universities and museums can trace their origins
to a common ancestor. Over time, universities and museums have eventually diverged
into different taxonomic species seeking their own specific environmental niche, but in
many aspects their evolution has been parallel, shaped by the same forces, adapting,
facing extinction in times of crises, interacting at times, and struggling to survive in
a not-always friendly environment. In some ways both universities and museums could
be seen as a fossil testimony of this evolution.
Etymologically, the word „museum" comes from „museion" meaning the temple of
the muses. We believe this term originated at the Alexandria Museum in the 4 th century
B.C. It incorporated various collections as well as a zoo, a library and an observatory.
Mainly though, a museum was a place where a select group of scholars carried out
research. This community of scholars had little interaction with the local population.
The „museion" was a University of the Past - more an ivory tower than a lighthouse,
despite its location in Alexandria next to the Pharos. According to Strabon, the con
viviality, the collegiality amongst scholars was a key component of the „museion"
spirit.
This idea is similar to the original Middle Age concept of „universitas" - a term
used to designate a group of individuals sharing common interests and living together.
This collegiality survives in Oxbridge colleges today. It is only very slowly that the
idea of a museum as a place of exhibition first, open to the public later, takes shape.
Similarly, universities today, even if they find their origins in the Middle Ages, have
been shaped by the Enlightenment and the humanistic values of the subsequent three
centuries. They encapsulate our ideals of democracy and freedom.
There are indeed many parallels between the history of the university and the his
tory of the museum. It is worthwhile to draw a parallel from the evolution of the „idea
1

Pierre de Maret is also Member of the Board of the European University Association and President of
the Scientific Council of the Royal Central Africa Museum.
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of a university" of Newman in the 19 century, which aimed to educate a few gentlemen in the collegiality of their peers, and the notion of the „research university" following Humbold's conception, with the idea of museum. In addition to the traditional
functions of museums and universities, both in research and teaching, one sees more
and more an increasing concern for their role at the „service of society" and even „social responsibility" - in other words „accountability to stakeholders".
Facing increasing economic constraints, universities like museums are trying to balance their budgets by diversifying the sources of income, creating subsidiaries and
spin-offs such as shops selling souvenirs, publishing books, and renting out their facilities for various venues. The university must become, in the view of many, „entrepreneurial". We speak more and more of the „multiversity" and of Academic Capitalism. Universities like museums also belong to the knowledge society and the learning
society, changing their methods of teaching and curating under the influence of Information and Communication Technology. It is the age of ICT for both teaching and
inventory purposes.
Some are forecasting that in the future our institutions will move from bricks to
clicks. We are seeing the emergence of the notion of „World Class Universities" at the
same time that some have created the concept of „Universal Museum" - a Temple of
the Sciences or the Art - it depends. The symbolic role of the university and the museum waver between a „church" - a place of worship - and a supermarket, with all the
risks that are involved and all the inherent contradictions to overcome as we demand
everything and its contrary at the same time, both from the university and the museum.
No wonder that in the USA it has become as difficult to find a president for a major
university as it is to find a director for a major museum. In both cases, massification
and merchandization lurk. Universities oscillate between the „Harvardization" and the
„MacDonaldization" of higher education, while museums are also trapped in conflicts
of models to emulate - „Disneylandization", „Smithsonianization" or „Bilbaotization".
In this very challenging context, universities are beginning to grasp the fact that
they have a role to play and responsibilities to fulfil regarding cultural and scientific
heritage management.
The Magna Carta of the universities - signed in Bologna in 1988 - spells out the
repository function of the universities vis-a-vis the European Humanistic Tradition.
Ten years later, the Council of Europe invited member states to pass legislation in order to preserve the collections of institutions, such as universities, whose mission was
not to collect or conserve - hence the return of individual collections. At the same time,
UMAC was launched with ICOM support.
What are the responsibilities of the universities vis-a-vis cultural and scientific
heritage?
Universities are among the oldest institutions of the western world. They are, thus,
themselves part of the heritage. In Europe, universities often have buildings with an
architectural, artistic and/or historical value.
But universities also have many other responsibilities. Therefore, I was delighted to
hear Professor Lars Burman's opening speech of this Conference stressing the importance of universities in communicating values2. It has been my main concern at the
European University level and University Museums could indeed play a role in this
2

See p. 17-20 this issue.

79
aspect. The theme of this conference is „Awareness and Action: University Museums
Today" and means, if my understanding is correct, that the intent in the coming days is
to share experiences and visions on „how to grow and strengthen university museums;
both inside and outside of the universities; both vis-a-vis colleagues and university
managers; and vis-a-vis the outside world - the public at large.
Reflecting on this, I thought that the most efficient way to share with you my concerns - my own visions and frustrations - as a university leader and a museum researcher, would be to offer you a kind of brief SWOT analysis - that is: to schematically outline what I perceive are the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
of and for university museums as if they were a business. After all, the topic of this
meeting is a classical marketing problem.
I do not have much time, and university museums are very diverse, so keep in mind
that what I am going to suggest does not apply to all university museums indiscriminately. My goal is to offer you some insight into what you could consider in order to
achieve the main purpose of this meeting: „Awareness and Action". I will try to be as
practical as possible, but I apologize if what I am going to say is not very systematic
and sometimes repetitive.

Strengths of University Museums
• Collections are often rare and unusual and include some unique objects.
• Museums often have highly dedicated and motivated staff.
• University museums are embedded in institutions offering easy access to a diverse
body of highly qualified experts and to cutting-edge knowledge and technology.
• Those in charge often have a very pragmatic approach.
• Dynamic and creative staff, eager to share knowledge and attract new audiences.
• Prestige and credibility gained from association with higher education institution.
• Thanks to UMAC and a general trend in favour of heritage management and conservation, there is increasing concern for a new management style for university
museums - one option being to concentrate university collections in one place with
one person clearly in charge.
• Environment keen to support research and experimentation.
• Profitability is not a major concern in university culture.
• University museums display concretely the university's achievements and ideals.
• University prestige directly linked with its age and context - the older the better. As
a witness of the past, museums add to the university's image and legitimacy.
• Universities often have ancient buildings acting as landmarks that already attract the
attention of tourists.
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Weaknesses of University Museums
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Lack of visibility of most university museums and collections.
Dispersion of museums in various departments, faculties and locations.
Involvement is museology not as either „research" or „teaching", but as a kind of
„hobby," thus not adding much to a CV (i.e. not very useful in obtaining a promotion).
Lacking funds and often managed in addition to other academic responsibilities,
university museums tend to be more traditional, less creative and engaging than
their counterparts outside the Ivory Tower.
The person in charge of the museum may feel, sometimes for good reason, that it is
„his own" rather than that of the university. Risk of the „collector syndrome".
Lack of experience in museology and very amateurish style of management. Worst
case: some like the prestige of being Museum Director but would rather keep it
closed to visitors, especially students.
Turf wars between colleagues.
Need for long-term strategy, not short-term tactics.
A clear strategy for university museums is often lacking. It is difficult to make
choices: the tendency, in order to get recognition from the institution, is to try to do
everything (this is a problem shared with many museums around the world, and
ICOM has its share of responsibility).
No long-term fundraising.
Quality of collection often uneven or of interest only to highly specialized visitors.
Research associated with university museums often not very strong.
University museums have arrived at their present position through a series of accidents. However, accidents need not control their future existence, as pointed out by
John Spencer.
High heterogeneity of university museums inside the same institution (from the
collection in the basement to world-renowned, fully-fledged museums). A need for
central university administration to deal with them in different ways.
Integration of a museum in the university structure leads potential visitors to believe
one must belong to the university in order to visit the museum.
No real acquisition policy.
No fee policy.
No „friends of the museum" policy.
For collections of scientific instruments and devices, it is often difficult to document just how a specific apparatus was used in the past and thus make it more interesting to non-specialists.

Opportunities from the University Perspective
•

It is prestigious for a university to be able to display its riches and the testimony of
its glorious past.
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•

University museums could play an important role in building identity: old tradition
of research, famous alumnae of the past, century-old tradition of contribution to the
city, the region and the country - services, culture, and politics.
• Rectors and University Presidents are increasingly aware of the university's social
and cultural responsibilities, but are facing excruciating choices at a time of diminishing public funding.
• Increasing concern for the university's responsibility vis-a-vis its scientific and
cultural history.
• Use of the university museum to promote the unique history and values of the university.

Opportunities from the Research and Teaching Perspective
•
•
•

•

•
•
•

Growing concern to attract more young people to embrace scientific career. Need to
make sciences more appealing.
There will always be students who love to help, and with the flexibility offered by
the Bologna reforms, they could earn credits from their museum work.
In the context of the Bologna process - the need to go from teaching to learning university museums could play a significant role in providing students with
a hands-on opportunity with real objects and concepts in an increasingly virtual
world.
University museums could act as a place to attract potential students with their collections or events. They could be perceived as spaces for scientific exchange and
also to foster creativity and exchanges between artists and scientists. It could also
be used as a „university in a nutshell" to display the many roles of today's universities.
From exhibitions to experimentation, and vice-versa.
Use of the university museum to teach students practical aspects of museology,
conservation, promotion, etc.
Trans-disciplinarity on the rise inside the institution as traditional boundaries between territories and disciplines are more and more blurred, and also because of the
need to address major issues like epidemics, global warming, terrorism, and ethics
that require cross-disciplinary approaches. Museums could play a role in demonstrating tradition of trans-discipline and service

Opportunities from the Museum Perspective
•
•
•
•

Museums are moving to a more market-oriented approach.
Attention should also be paid to the conservation of the immaterial heritage - academic and student life, rituals, songs, symbolism of attire, etc.
Use of website to promote the university museum.
Captive audience inside the university.
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« Strong interest from secondary and primary schools. Interest in demonstrating that
scientific research is fun (at the ULB, we have created an „Experimentarium",
where primary and secondary school pupils can come to observe and participate in
physics experiments).
• University museums may help to open the university to the city. University museums could make students more aware of history of services, of various aspects of
research in the past and opportunities to link with the history of the university.
• University museums often have a large degree of flexibility as they are not institutions as such.
• Development of networking approaches of the various museum and collections
inside a university in order to improve visibility and attract more resources.
• University museums are well placed to attract funding from private sources if they
develop a long-term fundraising strategy.
• Cooperation with university libraries who are also concerned with conservation
• Many collectors and amateurs may be willing to help or to donate something to the
university museum.
• With a strong research program, many opportunities in universities for temporary
exhibits.
• The very existence of UMAC - ICOM and meetings such as this one.
• The University museum could become a laboratory on its own, even a „test case"
museum.
• There are also opportunities, including heritage management, in the international
cooperation policy of the university.

Threats
• University museums are not seen as part of the „core business" of the university.
• University museums are not a priority. As universities are experiencing decreasing
funding and increasing numbers of students, university museums are seen as
a source of spending, not a source of revenues.
• Demand overload on universities leads to „multiversity", which leads, in turn, to
reaction against dispersion of university activities in a time of diminishing funding.
• The development and professionalization of fundraising inside the university may
compete with the funding appeal for the university museum.
• Insufficient autonomy and flexibility as the administration and structures of the
university are not museum-oriented.
• Lack of a clear status of the university museum within the university.
• Increasing pressure for vital space, with the risk of losing or dumping less meaningful collections.
• Virtual collections competing with the real thing.
• Perception that university museums belong to the past.
• Future over-dependence on a single or a few individuals with little or no Human
Resources policy in place.
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• Conservation may play a too-important role. Unlike in a traditional museum univer
sity museums should encourage students to touch and manipulate objects, to get
a hands-on experience.
• Small and dispersed collections often not listed and at risk of being discarded with
out anybody noticing it.
You may agree or disagree with some of my points, but I hope that you will find
this tentative SWOT analysis useful and that I have provided some fuel for the debate
in the coming days. There are, of course, some problems, but they are outnumbered by
opportunities. As a new member of the board of the European University Association
(EUA), I am quite willing to raise our associates' awareness of cultural heritage man
agement issues in our university and to develop closer links with the European Union,
UNESCO, etc.
Museums are our heritage from the past; they are witness of past achievement and
endeavour, while universities are major contributors to the future. I am convinced that
in order to know where we are going, we need to know where we came from. The fu
ture is rooted in the past.
In order to transform the Ivory Tower into a watch tower, or even better, into
a lighthouse - a beacon to attract students and public interest - university museums
must become a revolving light, highly visible on top of or at the centre of the academic
tower, highlighting the values, the traditions, and the role of our Alma Mater.
However to keep their specificity, I will advocate that - confronted with the ines
capable choices that universities, museums and university museums have to make university museums must become more research-oriented than their counterparts in the
outside world, and that research and teaching should prevail over conservation as often
and as sensibly as possible. That could be the real added value - the unique specificity
of university museums.

STRESZCZENIE
Ekspozycja Wieży z Kości Słoniowej
Wykorzystując tę paralelę oraz komplementarną ewolucję muzeów i uniwersytetów, ni
niejszy artykuł przedstawia krótką analizę SWOT, dotyczącą obecnej sytuacji muzeów
uniwersyteckich, oraz zawiera sugestie, co jest potrzebne, by opracować skuteczny plan
działania.
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Integrating university museums into Museum Studies programs
The development of „Museum Studies"
People seeking entry to the museum profession are confronted with three basic
choices. The traditional pathway consists of obtaining a degree within an academic
speciality followed by on-the-job training in a museum. In recent times, this is often
initially undertaken in a voluntary capacity. Another pathway is through undertaking
a variety of training options such as short courses and workshops offered by museums
or professional associations. The final and most recent entry point is by obtaining a
university degree, diploma or certificate in museum studies. Despite the importance of
museums as cultural institutions there is little consensus on the most appropriate pro
fessional preparation for museum work.
Simmons identified the many variable definitions attributed to the terms museol1
ogy, museum studies and museum science . The lack of consensus concerning defini
tions means that intellectually diverse tertiary education programs may utilize similar
nomenclature. In this paper the broad definition of Simmons is adopted for the term
„museum studies". As follows: „'Museum studies' is the study of museums, the study
of the history and function of museums, their roles in society, and how museums ac
quire, preserve, and interpret collections. Museum studies includes collecting, collec
tion care, collections management, exhibition, public programs, architecture, manage
ment, finances, research, and conservation"".
Simmons discussed the historical development of museum studies programs, noting
that prior to 1900 there was nothing available. On the job training was the only form of
professional development. He covered the development of early programs during the
1

J. Simmons, Museum Studies training: Academic variations and a new model for developing coun
tries. Paper delivered as Keynote Speaker at the Museums Australia 2005 Conference Politics and Positio
ning, Sydney, NSW, Australia, 1-4 May 2005 (Unpublished, accessed through organisational web site
http://www.museumsaustralia.org.au).
2
J. Simmons, idem.
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twentieth century and noted that structured training was split early on between short
courses and university degrees in both North America and Europe. The pioneering
university based schemes were few at first, but saw a proliferation during the 1970s.
This was in part allied to the expansion of tertiary education in many western nations.
Museum Studies training commenced in Australia in 1975 at the University of Sydney,
a program that still continues today.
The proliferation of programs has also seen considerable diversification as individual institutions attempt to eke out specialised niches in the education marketplace. The
various merits of alternative programs have been explored by a number of authors3.
Furthermore, there has been extensive discussion in the literature on the nature and
substance of museum studies as a field of intellectual endeavour . While neither of
these issues are analysed here, it is worth noting that even today, the vast majority of
museum studies programs are delivered only at post-graduate level. This means they
require an academic speciality of relevance to an existing museum, and hence potential
employer, to be completed at undergraduate level prior to enrolment. Many of these
programs also have some form of „hands-on" learning, work experience or internship
as a compulsory part of the academic credit to be undertaken.
Today, the International Council of Museums' (ICOM), International Committee
for the Training of Personnel (ICTOP) maintains a website listing a compilation of
education options for prospective and/or practicing museum professionals covering 23
nations . A range of institutions (predominantly universities) offer a bewildering variety of certificates, diplomas, masters and higher degrees. While the listing does not
claim to be comprehensive, it gives a flavour of the diversity available as reflected in
the degree names. For example, in the United Kingdom 16 providers are listed as offering 24 programs with very little in common regarding nomenclature. It is possible to
undertake Museums and Collections Management, Heritage Management, Museums
and Gallery Management, Arts Management, Cultural Management or Arts and Museum Management programs. It is also possible to undertake Museum Studies, Heritage Studies, Cultural Heritage Studies, Art Gallery and Museum Studies, Gallery
Studies or Museum and Gallery Studies. There are also presumably more specialised
programs available under the banner of Cultural Memory, Archaeological Heritage and
Museums, Conservation and Museology.
In the United States there is a similar plethora of variably named programs, but
there is a slight popular preference for the generalised term, museum studies. The
ICTOP website lists 30 U.S. institutional providers. There are similarly named programs to those available in the United Kingdom. In the U.S., however, it is also possible to undertake programs in Non-Profit Management, Heritage Resources Management and Community Arts Management. There are also programs available in Historical Administration, Public History and Visual Arts Administration.
Australia, with its relatively small population and tertiary education sector, has seen
a proliferation of programs in recent years. There are multiple programs in Museum
E.g. C. Malt, Museology and museum studies programs in the United States: Part one, „Museum Management and Curatorship", 1997, 6, p. 165-172; J. Simmons, ibidem.
H.H. Genoways, Museum studies programs are not prepared for the Ph.D, „Curator", 1996, 39, p. 6 -11; I. Maroviec, Museology as afield of knowledge, „ICOM Study Series", 2000, 8, p. 5-7; J. Rounds, Is
there a core literature in museology?, „Curator", 2001, 44, p. 194-206.
See http://www.city.ac.uk/ictop/courses.html, accessed 1 January 2006.
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Studies and programs m Sustainable Heritage Development, Cultural Heritage and Art
Curatorship. The majority of these have commenced in the last 10 years
From this diversity the following general observations are possible.
1. The majority of programs are delivered from a cultural heritage and/or art history
academic perspective.
2. The majority are delivered at postgraduate level.
3. The majority have a component of workplace experience
From a cursory exploration of their on-line promotional material, it is unclear how
many of the universities with museum studies programs also maintain university museums and collections. Clearly, however, some universities that offer museum studies
have no campus museums. This does not detract from the quality of their programs as
many universities have developed extensive networks with external institutions, associations, corporations and government and community groups. This can enable opportunities that cover „item 3" above. In fact, some universities offer programs in full
partnership with large city, state or national museums. This paper argues, however, that
those universities that do maintain their own museums have a range of additional'possibilities not available to those that do not.
A clearer picture of the relationship between museum studies programs and university museums will emerge after some research, currently being designed and soon to be
implemented.

Functions of campus museums
Investigations into university museums6 and many publications about university
museums inevitably cite the three principle functions of university museums as
teaching, research and outreach, or modifications of those themes. The first two are
most frequently cited as closely allied to the core business of a university.
Objects contain unique information and collections contain unique contextual data.
These are of great pedagogical value to the skilled teacher and rich sources of data for
the inquisitive researcher. Most university collections were initiated either as a result of
research activity or as a support for teaching programs, or possibly some combination
of both these functions. Teaching and research primarily serve an internal campus
audience at least in the initial phases of collection development. This can change as
collections grow in significance. A research collection may become a comparative
framework for scholarly investigations and thus attract external researchers. They may

6

E.g. University Museums Review Committee, 1996. Cinderella Collections: University Museums and
Collections in Australia. Australian Vice-Chancellor's Committee, Canberra; A. Simpson, R. Boyes,
B. Gollan, P. Gofton, M. Schneider, R. Searle, A. Stewart-Zerba & G. Ridsdale, 1996. Museums and collections: Maximising their contribution to teaching and learning, research and community service [in:]
F. Broadbent (ed.), A year of challenge: The J 996 Action Learning Program. Tertiary Education Institute,
p. 1-18. The University of Queensland, Brisbane.
7
E.g. H.H. Genoways, Challenges for directors of university natural science museums, „Curator",
1990, 42, p. 216-230; A. Simpson, The Geology Museum, University of Queensland and options for campus based collections [in:] A. Skates (ed.), Where are we going. Conference Proceedings, Evaluation in
Scientific and Cultural Institutions, Australian Museum, Sydney, 1991, p. 165-177.
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also act as a trigger for new research initiatives, thus supporting an international network of discipline specific scholars on behalf of their host university.
Collections may also attract students with a pre-existing disposition to certain disciplines. In recent times, however, there has been increasing pressure to reduce the object
content in teaching programs in many of our universities. This is based on the mistaken
belief that on-line delivery of tertiary education programs is just as effective and more
cost efficient. Ease of access to research collections has also been partially enhanced
through recent digital technologies. Nevertheless, both the teaching and research roles
of university collections are primarily discipline specific and internally oriented.
When collections are allocated a display space, developing into museums, they become capable of fulfilling the third function of outreach. University museums can be
deployed as the 'shop-front-window' of an institution and a point of vital contact for
the external community. They can, therefore, be used for student recruitment and can
demystify the host institution for communities that otherwise would have no contact
with a university8. They may also provide a distinctive focal point for potential interaction with a broad range of disparate communities9. They are an open doorway for
community access to the campus. Museums often are the place where a school student
first engages with the university environment. Visitor experience is an important component of the regard in which a university is held. This indirect contribution to student
enrolments is naturally difficult, if not impossible, to quantify.
Many universities have developed art collections that decorate the campus. University museums and galleries are therefore often viewed as enhancing the cultural experience of staff and students. This is occasionally noted as a fourth function for university
museums. It is, however, the internally focussed equivalent of the 'outreach' function.
Some authors have suggested more specialised functions for some university museums,
such as ameliorating environmental behaviour10 and even as therapy for mental illness11. These are essentially highly specialised examples of the outreach or community
engagement function.
It is clear that the existence of museums and collections on campus provides an infrastructure of staff and facilities that can be deployed in various ways for the delivery
of museum studies programs. Whether these facilities are distributed across campus
under the aegis of different faculties or divisions, or if they are combined into a single
multidisciplinary facility or cultural precinct, effective and collaborative management
structures are vital. Engagement with museum studies may be considered as an extension of the teaching and learning function. It is critically different, however, as university museums under these circumstances provide a pedagogy that extends beyond their
A. Simpson, D. Yerbury, P. Stanbury, K. Van Dyke & V. Rigg, 2003. Community engagement and
development through university museums. Charting Uncertainty: Community, Capital and Citizenship.
Proceedings, Second International Inside Out Conference, Ipswich, Queensland. 3-5 July, 2003. Published
online at http://vAvw.uq.edu.au/insideout/proceed.htm
C. Mayer, University Museums: Distinct sites of intersection for diverse communities, „Museologia",
2003,3, p. 101-106.
A. Simpson, University Museums and Formative Experiences in Natural History [in:] P.B. Tirrell
(ed.), Proceedings of the Third Conference of the International Committee for University Museums and
Collections (UMAC), 2005a, p. 103-108. Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History, Norman OK,
USA.
11
M. Adachi, „Muse Therapy" a new concept for museums, „Museologia", 2003, 3, p. 117-120.
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discipline specific origins. This is financially important to those universities where
funding is tied to student enrolment levels. Administrators need to ensure that funds
flow back to support those museums that contribute to the delivery of museum studies
programs.
Apart from the availability of museum practitioners on campus there are many other
practical benefits to engaging university museums in museum studies programs. The
availability of exhibition spaces and collection objects provides limitless potential for
student learning through structured and unstructured, individual and group projects.
There are abundant resources available for the teaching of exhibition design, collection
development, information management, research and curatorship, and even marketing
and public programs. These can be pursued through a series of significant project specific internships for academic credit.
Because of their interdisciplinary potential12, university museums that are integrated
into museum studies programs have the potential to experiment with unusual subject
matter, innovative interpretation strategies, novel education programs and challenging
and experimental curatorial concepts. They can be a template where museum practice
and theory interact in new ways generating new museological concepts. This is often
not possible in many of the larger public museums that are required to satisfy a broadly
based mainstream constituency. University museums can provide fertile training arenas
for future museum practitioners.

Museum Studies at Macquarie
Macquarie University commenced an undergraduate degree program in museum
studies in 200213. It is a double degree program that combines speciality areas of study
in disciplines of relevance to many museums (e.g. palaeontology, biology, indigenous
studies, history) with core subjects in museums and information management. The
program is targeted at students who seek a broad-based liberal degree with both science
and arts components. There are very few museum studies undergraduate programs
world-wide, but the construction of a double degree allows focussed undergraduate
training in a number of selected academic disciplines. Not all the students enrolling in
the program are necessarily seeking a vocational outcome in museums. Some are simply seeking to be equipped with a broad range of skills and knowledge in a rapidly
changing employment marketplace.
In 2004, Macquarie University introduced a postgraduate diploma and Masters program in Museum Studies. Students enrolling in these programs are seeking a vocational
outcome. The postgraduate program recognises that in a changing economy, an increasing number of students want programs with an emphasis on work-place based
learning. The programs consist of three modules, a coursework module, a workplace
experience module and a research project module. To complete the postgraduate di12

B.I. Murphy, Encircling the Muses: the multi-disciplinary heritage of university museums, „Museologia",2003,3,p. 9-16.
13
A. Simpson & R. Mawson, Macquarie University's undergraduate degree in museum studies, „Museologia", 2003, 3, p. 133-138.
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ploma students need to successfully undertake two of the three and to complete
a Masters program all three modules must be undertaken successfully.
The range of museums and collections available at Macquarie has been outlined
elsewhere14. The delivery of both undergraduate and postgraduate programs is supported by a University Art Gallery with an exhibition schedule that aims at capturing
the full range of university intellectual endeavour. There is a Sculpture Park that provides opportunities for exploring with students issues of aesthetics and public spaces15.
There is an Australian History Museum with a focus on the topics of federation, Australians at war, immigration and the republican movement that provides learning experiences on the representation of history in museums. The Biological Sciences and Earth
Sciences Museums enable students to investigate the public communication of science
through exhibition design and public programs. The Museum of Ancient Cultures has
a very active schools outreach schedule. This enables museum studies students to experience the development of curriculum specific programs first hand. The university has
the 'Lachlan Macquarie Room'. This is a small, on-site recreation of a historic room
that is the basis of a significant digital archive of historical materials. Despite the lack
of a display space, the university's herbarium enables teaching opportunities in cataloguing, information management and natural history. The university also employs an
Archivist and Conservator who make their skills as practitioners available to the
teaching and learning context.
Objects, collections and skilled museum professionals have allowed us to develop
a range of student projects that bolster the operation of our university museums. The
following are recent examples that capture some of this potential.
A Masters student researched and curated an exhibition in the University Art Gallery.
A Postgraduate Diploma student redesigned and installed displays of teaching
specimens in one of the science laboratories.
A Masters student undertook an extensive research project on the art collection of
the Institute of Early Childhood Education at Macquarie. This led to the production of
a series of extended labels to aid interpretation.
One exhibition by an Honours student on the changing nature of the 'Anzac' myth
was installed in the University Library's temporary exhibition space in collaboration
with the Australian History Museum.
Two Honours student exhibitions were established in the Earth Science Museum
during 2005. One entitled „Extinctions are forever" focussed on extinction events
throughout the fossil record. Another focussed on the profusion of various life forms at
the base of the Cambrian Era popularly referred to as the 'Cambrian Explosion'. Both
of these projects highlighted work undertaken by the university's palaeontology group.
The museum studies projects entailed effective exhibition communication of complex
scientific phenomena. Apart from researching and designing the exhibition, one student
developed a comprehensive education program for young children including writing
and illustrating a book and developing an associated education kit. The program was
run as part of the University's contribution to the 2005 „National Science Week" in
Australia.

E.g. A. Simpson et al. 2003, op.cit.
K. Hill, this issue.
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In all these cases considerable effort was expended in matching the right students
with the right projects to develop new skills through the work place experience. Because of constraints on staff time and resources, none of these projects were likely to
have occurred without the availability of museum studies students.
The program also entails the development of extensive networks with external organisations. Links for student project work have been developed with the National
Trust, the National Parks and Wildlife Service and a range of museums and galleries
including large state institutions and smaller volunteer run museums. These external
ventures also entail study tours to regional areas and regions outside of Australia16. Our
initial venture to Thailand included a visit to the Institute of Language and Culture for
Rural Development at Mahidol University, Salaya Campus, west of Bangkok, to visit
their Department of Museum Studies. From this arose a proposal to inaugurate an exchange program with Mahidol. Initial activities will focus on staff and student exchange. Discussions on external supervision for staff doing research degrees and shadowing programs for mid-level administrative staff have also been explored. Details of
the projects undertaken in partnership with external agencies via the museum studies
program will be the subject of separate paper.
The museum studies program is monitored and continually assessed by two groups.
The Macquarie University Museums Advisory Committee, as part of a broader brief,
designs projects specifically for the Museum Studies program and ensures that the
quality of these collaborative ventures is of a high standard. A Museum Studies Advisory Committee, with representatives from past and present students and external museums and other cultural organisations plans the broad strategic development of the
programs with museum studies personnel.

Concluding Remarks
As a recently established international network of university museum practitioners,
UMAC is uniquely positioned to not only enhance the training of future museum personnel, but also foster the development of new museological practices. UMAC is capable of developing internships, study tours and a range of other professionally formative
experiences for students. An international, cross-cultural perspective is an increasingly
important aspect in the vocational development of many professions.
Given the high value most societies place on museums as trustworthy institutions,
surely the training of future museum professionals is an important issue. University
museums are the obvious places where that training should occur. They, more than
most other museums, are capable of extending the boundaries and broadening the
scope of the modern museum experience. University museums can and should be experimental laboratories from which innovative museum practice extends to the broader
museum community.

A. Simpson, Tsunami and Phuket, „Museums Australia Magazine", 2005b, 13(4), p. 13-14.
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STRESZCZENIE
Integracja muzeów uniwersyteckich w programach studiów muzealnych
Zbiory uniwersyteckie gromadzono tradycyjnie celem wspierania programów nauczania
w ramach określonych dyscyplin akademickich. Duże kolekcje są przedmiotem badań
dzięki nabywaniu kolejnych obiektów lub też w ramach podejmowania nowych badań
porównawczych. Gdy zbiory rozrastają się w muzea posiadające programy wystawiennicze,
mogą one pełnić również trzecią funkcję związaną z powiększeniem zakresu swego od
działywania lub zaangażowania społeczności na rzecz muzeum. Wprowadzenie wielo
dyscyplinarnych programów studiów muzealnych pozwoliłoby więc na nadanie muzeom
uniwersyteckim roli dydaktycznej, wykraczającej poza konkretne dyscypliny akademickie.
To ważne dla tych uniwersytetów, których finansowanie jest związane z liczbą przyjmowa
nych studentów. Innymi korzyściami czerpanymi z takiej strategii są: pełniejsze wykorzy
stywanie umiejętności muzealników uczelnianych, większe możliwości współdziałania
między muzeami uniwersyteckimi, wykorzystanie stażów podyplomowych do konkretnych
zadań projektowych w muzeach uniwersyteckich oraz większy zakres związków z organi
zacjami poza uniwersytetem. UMAC, jako organizacja międzynarodowa, ma duże możli
wości w zakresie promowania wymiany studentów podyplomowych studiów muzealnych.
Rozwój rniędzykulturowych doświadczeń edukacyjnych jest nieoceniony dla pracowników
muzeów w zglobalizowanym świecie przyszłości.
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Communicating scientific heritage: the university museums and
collections of the University Louis Pasteur of Strasbourg
Introduction
Apart from resulting from a personal interest, it is not common for a scientist to
take heritage into consideration . Scientific activity, as defined by scientists them
selves, consists mainly of producing new knowledge, new technical tools, and new
services. Few scientific areas need to refer to the past to achieve this goal, even though
some, like astronomy or meteorology, often use data collected in the past. Conse
quently, for most scientists past scientific knowledge, artefacts, instruments, scientific
collections, and paper records, often become rapidly obsolete and useless. How are
'research and innovation' and 'heritage and the past' to be reconciled?
In this paper, I will outline the preservation policy on scientific instruments and
collections developed at the University Louis Pasteur of Strasbourg and pay particular
attention to the reasons why this policy was initiated. I will then discuss national and
local factors that contributed to the establishment of such policy, as well as their limi
tations.

The beginnings
In 2003,1 was appointed to coordinate the collecting and preservation of twentieth
century physics heritage in Strasbourg. This concerned mainly paper archives, but also
included instruments and other materials related to the activity of physicists at the Uni
versity of Strasbourg. Six physics laboratories or institutes were selected: the Institute
1

This paper addresses the heritage of the physical sciences and technology. The use of the terms 'scien
tist' and 'scientific' should therefore be understood in this context.
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of Physics, the Astronomical Observatory, the Charles Sadron Institute (research on
macromolecules), the Institute of Subatomic Research, the Institute of Physics and
Chemistry (magnetic and optical properties of materials), and the Laboratory for Complex Fluids Dynamics. These six departments encompass most of the research in physics pursued at the University and the heritage resulting from it.
The programme had multiple objectives, ranging from providing access to historical
records and instruments of modern physics through the internet and other media, to the
establishment of paper archives and an instruments management plan for laboratories
of physics under the jurisdiction of the University. Moreover, the development of historical research on twentieth century physics, as well as research on the building process of heritage within scientific communities is closely linked to this preservation management plan.
The programme mobilized numerous people from diverse knowledge and knowhow backgrounds, such as archivists, historians of science and technology, physicists
and curators. A scientific committee was created to set up the programme, which also
relied on strong partnerships with regional and national departments in charge of the
preservation of cultural, historical and scientific heritage2. The project received funding
from several important sources: a three-year grant from the ministry of research enabled paper archives collecting, the inventory of instruments as well as research activities; a grant from the Friends of the Centre for the History of Physics of the American
Institute of Physics contributed to the inventory of archives; important financial support to catalogue instruments was also provided by the regional inventory department.
As far as archives are concerned, this initiative is certainly unique in France, where
no dedicated centralised structure for scientific archives exists. The National Archives
Office, although aware of the specificity of these archives, has not developed a national
long term policy for the benefit of this kind of material. In general, few universities
care about the preservation of their archives and there is no department of records at
the University Louis Pasteur. Last but not least, the programme considers physics as
the first step in setting up a general policy for the preservation of scientific heritage of
the university. Firstly, the plan aims at having a more precise idea of what we are talking about in terms of university heritage, how many collections, how many scientific
instruments - what for, what is their value, what is their current preservation state,
could they be used for display, for teaching, for research? Secondly, the plan aims at
(re)thinking the role of this heritage in terms of research and teaching: historical research and pedagogical tools for teaching science are to be developed.
Considering how little attention has been given so far to the preservation of scientific heritage and university collections in France and across Europe, the programme's
ambitions are quite surprising. Of course, local or personal actions have been taken
here and there to save precious heritage in universities and scientific institutions. But
scientific heritage mostly owes its salvation to having fallen into oblivion in dark
basements or attics. Why then did the University Louis Pasteur of Strasbourg decide to
develop a preservation plan?

2

For example, the Regional Department of Inventory, the Regional Department of Archives, and the
National Department of Scientific Heritage at the Ministry of culture.
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Preserving to communicate, communicate to exist
Although scientific institutions have for a long time been strongly concerned with
informing the general public about their activities, awareness towards science communication has increased in the past 20 years. There has been a multiplication of opportunities to address the general public, coupled with innovative ways of doing it. Heritage
is certainly one of these new ways to gain access to broader audiences. Moreover, in
France, the growing concern about heritage in various scientific institutions, particularly in universities, can be linked to the growing difficulties these institutions have
faced during the last few years. Heritage appears an effective tool to reinforce their
legitimacy, which has been frequently contested on many levels.
In France, these general assertions are associated with the emergence of a genuine
concern with the preservation of scientific heritage at national level. Since the late
1980s, in various French scientific institutions actors with different backgrounds and
knowledge, took action and made considerable efforts to locate and inventory different
types of collections. The preservation of scientific instruments and collections has been
on the agenda of several ad hoc committees of both the French Ministry of Research and
the Ministry of Culture. Thus, however inhibited this recognition might be, the legitimacy of the preservation of scientific heritage was reinforced by recognition of the
French administration. Museums, scientific places, buildings and instruments - like, for
instance, the Musee des Arts et Metiers, astronomical observatories and instruments, the
first French nuclear reactor Zoe and the instrument collections of the Ecole Polytechnique - benefited from this new concern. Moreover, many public scientific institutions
took major steps by creating, not without substantial difficulties one should add, a records
department of their own. More recently, the Musee des Arts et Metiers initiated a national
programme for the preservation of contemporary scientific instruments. This programme
had been commissioned by the Ministry of Research in 2003.
These initiatives had diverse objectives, of which the most important was to increase access to instruments, collections, exhibitions, homes and laboratories of famous
scientists from the general public. They have emerged in a particularly favourable atmosphere in France: firstly, the mood existed for a significant and sustained collaborative reflection with professionals of museums and heritage; secondly, the emergence
during the 1980s in France of social history of science resulted in growing concern for
scientific practices, research policies and the understanding of science in social context,
which in turn contributed to raising questions about the existence and the use of historical materials supporting research and policies; and thirdly, the development of
a scientific culture policy resulting from a decrease in the number of students in scientific courses enabled the multiplication of media of public communication.
The University of Strasbourg provides a good example of these remarks and the
establishment of a preservation plan for scientific heritage is certainly to be understood
in this national context.
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A Franco-German history
Locally, other factors granted a favourable environment, of which the first is historical The University of Strasbourg was created by Germany in 1871, after they defeated France during the Franco-Prussian War and annexed Alsace and Moselle. The
Emperor Wilhelm I decided to turn Strasbourg into a display ground of German power
and modernism and invested considerable money in rebuilding the town. Particular
attention was given to the University. New buildings were constructed and wellequipped with libraries, scientific instruments, and scientific collections for research
and teaching. Famous professors were invited to head the different departments, with
very attractive salaries. Most importantly, the Kaiser Wilhelm Universitat of Strasbourg was founded on modern Humboldtian values expressed in the integration of
research and teaching courses. Nothing was overlooked - an astronomical observatory
and a station of seismology were built, as well as a museum of zoology, a museum of
mineralogy, and a botanical garden.
When the French returned in 1919, they were keen to prove that they could do as
well as the Germans, if not better. Considerable investments were again made by Germany during World War II and then again by France after 1945. Thus in many fields,
not only in science but also in the humanities, Strasbourg had certainly one of the best
universities in Europe. Historically, physics played an important role in the development and fame of Strasbourg University. Research developed from 1880 to 1950 contributed significantly to the emergence of new fields in physics. Physics is still a major
department of the University and its present president is a physicist, which is one of the
reasons why the preservation plan started with this field. Moreover, dimension and
scope of the physics' heritage was unknown and, therefore, there was a danger that it
could disappear.
Fortunately all university buildings survived bombing during World War II. Unfortunately, paper archives were less lucky and numerous scientific instruments were
taken by the Germans when they fled Strasbourg. However, many instruments and
scientific collections are still preserved today, although some are in poor state. At present, there are four museums at the University. The Museum of Zoology and Mineralogy were inherited from the past, while the Museum of Seismology and the Museum of
Anatomy were recently created. The Botanical Garden has also been preserved and is
open to the general public. In the 1990s, a Planetarium was created next to the astronomical observatory.

Scientific culture and history of science
The preservation plan is also supported by two departments of the University: the
Mission Culture scientifique et technique (Scientific and technical culture department)
and the Institut de recherches sur les sciences et la technologie (research institute on
science and technology).
The Mission culture scientifique et technique (MCST) is in charge of communication and diffusion of scientific culture. This department is indeed the regional coordi-

97
nator of events such as the Science Week and special events such as the commemorations of the World Year of Physics in 2005. Many activities have been developed for
various audiences and scholars. More particularly, the MCST is leading a general project of the University to promote scientific culture and public understanding of science:
the development of the Jardin des sciences (Garden of science). This project aims at
developing a science centre, the activities of which will be sustained by the four other
museums, the planetarium and the botanical garden. This project should enable the
development of a central management unit and stimulate collaboration between the
different museums of the University and thus create a general dynamics in which heritage has a central place.
The research group on social studies of science and technology has established scientific heritage as a subject of its research activities. Its researchers are interested in the
processes through which sciences - practices, knowledge, cognitive and social forms are instituted as heritage or remembrance place, i.e. lieu de memoire. This research is
based on the conviction that practices of remembrance, its motives and the aims it puts
forward, particularly within a university, cannot be seen as separate from historical or
sociological viewpoints.
Thus, the background in terms of historical heritage, the existence of several important university collections and a department in charge of their valorisation, coupled
with history of science and scientific heritage as an object of research, certainly facilitated the development of the preservation plan within the University of Strasbourg.

Concluding remarks
So far, a general inventory of the archives preserved by each physics department
(c. 70 meters) has been achieved, as well as three finding aids: Marguerite Perey personal archives; the archives of the university nuclear reactor and the archives of the
Institute of Physics (1945-1964). As far as instruments are concerned, a pre-inventory
has been developed (almost 300 instruments of broad historical interest might be preserved) and the inventory of astronomical instruments (c. 180 instruments) is now
complete. A website with downloadable historical information and search tools was put
online3. Furthermore, historical research into post-war physics in Strasbourg has been
initiated and a symposium on the building process of scientific heritage was organised
in November 2005. Two other symposiums - one on scientific archives and the other
on university museums and collections - will be held in Strasbourg in 2006 . These
meetings will contribute to developing several practical aspects of the preservation plan
and also to deepen the reflection on scientific heritage in general.
However favourable this context might be, it is still far from ensuring the establishment of a long-term policy on the preservation of scientific heritage of the University. Indeed, scientists who care about heritage preservation are still few and when they
do, they often seem to fear that heritage associates them too much with the past,
3
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International conference on scientific archives, Strasbourg, 19-21 April 2006; Universeum annual
meeting, Strasbourg, 22-24 June 2006.
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whereas their main objectives is to present their activity, their research and their insti
tution as innovative and future-oriented. This difficulty is reinforced by, and linked to,
the change of the status of science in society, with science raising increasingly contro
versial issues among wide sectors of the public. Thus, the preservation of scientific
heritage and its display for the general public is perceived by scientific institutions as
a tool to reinforce their social visibility, for the public understanding of science and as
a valuable communication asset.
Universities and other scientific research institutions in France are also experienc
ing strong questioning and changes regarding their role in French society. Heritage and
historical research should help to reinforce a legitimacy that is under question. In my
opinion, this tension put under question the possibilities of proper long-term policies
for the preservation of heritage within scientific institutions. Is heritage preservation
compatible with scientific activity? What happens when commemorations and special
events are over? So far, the experience in France tends to prove that heritage concerns,
as well as the know-how and memory of what have been achieved, can rapidly fall into
oblivion. Proper answers on how to inscribe care for this heritage in the longer-term are
yet to be given. A strong link with research activities and teaching is certainly one
serious direction we ought to be heading to.

STRESZCZENIE
Przekazywanie
dziedzictwa naukowego:
Louis Pasteura w Strasburgu

muzea

i zbiory

Uniwersytetu

Wydział Mission culture scientifique et technique Uniwersytetu Louis Pasteur w Stras
burgu odpowiada za rozpowszechnianie kultury naukowej. Wśród wielu zadań tego wy
działu znajduje się też administracja badaniami i zbiorami pedagogicznymi Uniwersytetu,
zgromadzonymi głównie w okresie niemieckim w latach 1870-1918. Większość zbiorów
jest przechowywana w pięciu muzeach. Tylko dwa z nich są stale otwarte dla publiczności,
a pozostałe trzy - otwarte częściowo lub po umówieniu się na zwiedzanie. We współpracy
z kuratorami muzeum, Mission organizuje wystawy, specjalne wizyty i wydarzenia celem
ułatwienia zwiedzającym dostępu do zbiorów. Mission ma na celu stworzenie skoordyno
wanej polityki przechowywania dziedzictwa naukowego Uniwersytetu Louis Pasteur.
W niniejszym artykule przedstawiam i omawiam to zagadnienie.
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Who 's afraid of the recent biomedical heritage?
Medicine is one of the oldest and most venerated ingredients of the world's cultural
and scientific heritage. Consequently medical artefacts feature prominently in many
university museum collections . With respect to the historical time range covered,
however, almost all museums deal with what might be called 'modem medicine', that
is, they mainly contain artefacts and ideas that represent the medical practices of the
modem era, from seventeenth century anatomical specimens to late-twentieth century
mechanical medical instruments. With few exceptions, museums have not yet taken the
rapidly growing biomedical culture of our present age into account, and so far no mu
seum has made systematic efforts to document the recent biomedical heritage".
I suggest it is time for university museums to take biomedicine - that is, the fusion
of ceil biology, molecular biology and information technology with clinical diagnostics
3
and therapeutics - seriously . The reason is, of course, that biomedicine is emerging as
a significant formative part of contemporary society and culture. The discovery of the
structure of DNA in 1953 and the subsequent rise of molecular biology have radically
changed the research agendas, strategic decisions, and curricula of medical faculties
over the last decades. A rapidly growing number of new molecular technologies have
changed diagnostic and therapeutic methods beyond recognition; today's clinical bio
chemical laboratory is a highly sophisticated and robotized molecular diagnostic sys
tem and gene therapy is becoming clinical reality. Digitalization too has changed bio
medical research and clinical practices drastically in the last decades. Medical research
is highly dependent on computerized methods. Clinical departments like neonatal
1
K. Arnold, Time heals: making history in medical museums [in:] G. Kavanagh (ed.), Making Histories
in Museums, Leicester University Press, London 1996, p. 15-29.
2
A notable exception is Science Museum, London, which has devoted the major part of a whole new
extension, The Wellcome Wing, to exhibitions of recent biomedicine (see http://www.sciencemuseum.
org.uk/wellcome-wing/splash_ie.html).
3
'Biomedicine' as defined here excludes nursing, social medicine, classical epidemiology, social psy
chiatry, etc. 'Recent' is defined as the period covering the professional life of historical biomedical actors
that are presently living, i.e., approx. the last 50 years.
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wards or intensive care units are as digitalized as the cockpit in a modern aircraft. Diagnostic imaging fools like CT-, MR- and PET-scarming would be impossible without
advanced digital technology.
This combined process of molecularization and digitalization of the laboratory and
the clinic (in other words, biomedicalization)4 is embedded in a broader social and
cultural context. The many (and often politically mediated) interactions between the
transnational 'biomedical-industrial complex' and the steadily growing popular demand for better health care are turning biomedicine into a significant player on the
global economic arena5. Biomedicine has also entered the political scene. While some
view its recent developments as a threat to basic human values, others see it as a key to
the future of humankind. New technologies such as stem cell manipulation, cloning,
and tissue engineering have raised both professional and popular expectations of the
powers of biomedicine to combat, for example, cancer and degenerative diseases.
How can university museums accommodate to these material and discursive
changes in the medical landscape? What consequences will the recent revolution in
biomedical research and clinical development have for medical history collections and
exhibitions? In the Medical Museion at the University of Copenhagen we are presently
trying to resolve these and similar questions6. In this paper I will discuss one of the
museological problems raised, viz., how to handle the abstract and non-tangible character of many recent biomedical objects.
The Medical Museion is the continuation of the Medical History Museum in Copenhagen, founded by a private initiative in 1906. The rapidly expanding collections
were taken over by the university in 1918, and thirty years later they were moved to
their present location in the former Royal Academy of Surgeons and adjacent buildings. Today the University of Copenhagen owns one of the largest and most diversified
medical history university collections in the world, including thousands of obstetric
radiological, ophthamological, dental, and surgical instruments, several complete
apothecaries and old pharmaceutical laboratories, an interesting assortment of microscopes, and a world-famous osteopathological collection from medieval leprosaria
Altogether the collections comprise approx. 60.000 registration units (a registration
unit may contain many separate physical items so the number of individual obiects
probably exceeds a hundred thousand); in addition there are close to 100 000
iconographical items, a library of 30.000 volumes, and approx. 4000 archival units
including hospital patient records from the late eighteenth century and onwards Only
a small proportion of this material is displayed in the public exhibitions; most is kept in
storage or m special 'study collections' for specialists
tie* rf L m M S t H 0 t h f u m ! d i C i U n i V e r S i t y m U S C U m S ' t h e c o l l e c t i n g a n d e x I « i o n activities of the Medical History Museum were focused on 'modern medicine' especially on
instruments that documented the triumph of the modem medical profTssioX the late
4

For an analysis of biomedicalization, see A.E Clarke J K 9h,m T U .
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nineteenth and first half of the twentieth century. But in recent years the museum has
changed its orientation. The incentive for this move was the fact that the museum had
stagnated since the 1970s; there were no research activities of any significance, the
collections were run by amateur curators, and the exhibitions had not been revised for
decades. A devastating report by The Danish State Board of Museums in 2000 raised
negative headlines ('Chaos in the museum') in the Danish medical weekly7, and induced the Faculty of Health Sciences to take its responsibility as owner. A year earlier,
the chair in history of medicine had been filled to boost medical history research; in the
following years three new museum positions were announced. Basic funding was increased as well, and in 2003 the faculty gave its unanimous support to a five-year plan
for re-conceptualizing the former Medical-History Museum as a Medical Museion.
The Medical Museion concept is two-pronged. The basic idea is that research,
teaching, collection activities and public outreach (including exhibitions) are closely
integrated activities that mutually support each other. The classical notion of 'museion'
has been chosen to symbolize the bridging of the gap between a traditional academic
medical history research and teaching culture focusing on the production of texts (articles, books), and a traditional curatorial culture dealing with the acquisition, preservation and exhibition of material objects and images. In daily practice, this bridging
means that both research and museum staff attend the weekly seminar dealing with all
aspects of the institution, from registration systems and conservation methods to the
history and philosophy of biology and the interaction between biomedicine and art;
guest speakers include medical researchers, historians, ethnologists, museologists and
artists. In other words, instead of making the traditional distinction between an academic university department and a museum, research, curating and acquisition are
considered to be closely related forms of 'inquiry', and scholarly publishing, teaching
and exhibitions are seen as closely related aspects of'presentation'.
The other main idea behind the Medical Museion concept is to shift the focus to the
understanding, documentation and presentation of recent biomedicine in its social and
cultural context. From the point of view of our university identity this shift of focus is
advantageous as a growing number of conferences, monographs and research articles
on different aspects of biomedicalization have appeared in the last decade. In other
words, we are joining a growing trend among historians of science, historians of medicine, and scholars of science studies to investigate the recent history of biomedicine.
From the point of view of our museum identity, however, the new focus on recent
biomedicine does raise some problems. With the exception of the Science Museum in
London, very few museum institutions have taken the recent biomedical revolution
seriously, and even fewer have begun to systematically acquire biomedical artefacts.
Most medical history exhibitions still present medicine as it were in the period from the
late eighteenth to the mid-twentieth centuries, that is, before molecular biology and
information technologies began to change its face.
However, if (or rather when) museums begin to pay attention to recent biomedicine,
they will be running into a major museological problem. This problem has to do with
the object character of biomedical artefacts. Traditionally, museums are institutions
that deal with material objects and material culture. The key-word here is tangibility 7

J. Haller, Kaos pa museet: vi kan skabe et unikt museum, „Ugeskrift for Lseger", 2001, vol. 163,
p. 2158-2161.
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and medical museums are no exceptions, filled as they are with surgical instruments,
microscopes, contraceptive devices, iron lungs, hospital beds, anatomical specimens,
and so forth. Medical museum curators usually do not consider it a problem to define
what an 'object' is, or what constitutes a 'good' museum object. Good objects are concrete, sensual and spectacular, like foot-driven dentist's drills, Siamese twins in jars,
amputation saws, and trepanation instruments in handy travel sets. These and similar
objects are considered 'good' objects because they are made of easily recognizable
materials and resemble familiar tools; they are immediately understandable and also
appeal to our fear of pain and death; they trigger the visitor's attention, elicit memories,
evoke emotions, and make us pause in front of the objects with a sense of curiosity and
wonder. The lithoclast - an instrument invented in the early nineteenth century to crush
bladder stones through the urethra (thus lowering the risk and pain of classical stone
cutting) - is an archetypically 'good' medical history exhibition object. Young male
visitors to the Medical Museion regularly turn pale when they realize how the instrument was used - before anaesthesia.
The emergence of recent biomedicine, however, challenges this classical notion of
material objects as familiar, tangible, and sensuous. Today's biomedical objects are
neither familiar, nor tangible; neither sensuous, nor emotionally evocative. To illustrate
the challenges of recent biomedicine to university museums, I will shortly discuss three
cases: DNA microarray analysis, PET scanning, and molecular therapy.
Microarray analysis is one of the most sophisticated methods in post-genomic
medicine. Based on the fact that the degree of hybridization between single-stranded
oligonucleotide molecules is a measure of their similarity, it uses arrays of hundreds of
thousands of specific oligonucleotide sequences as probes to map an unknown
RNA/DNA-sample; this makes it possible to gauge the gene expression level of the
entire genome (that is, which genes are 'on' and which are 'off) in one single run. The
analytical power of the method has ushered a rapid growth of expectations in the biomedical research community and the pharmaceutical industry to use it as a major diagnostic and therapeutic tool, for example for individualized drug treatment: 'The explosion in interest in DNA microarrays has almost been like a gold rush', proclaims
a textbook in the field8.
The most widely used and best known microarray platform, the Affymetrix
GeneChip®, was invented in the late 1980s and came into industrial production a few
years later . By combining information technology and molecular biology the
GeneChip embodies the very essence of biomedicine. It illustrates the restructuring of
health-care in the advanced post-industrial societies towards increased individualisation of diagnostics and treatment. Also, by drawing on globally produced and globally
available sequence data bases it epitomizes another salient aspect of the biomedical
revolution, viz., its integration in the process of globalization. Furthermore, as one of
the few biomedical technologies that has made it to the front-page of Financial Times,
the GeneChip is an example of how cutting-edge university research often has given
rise to successful private enterprises (the 'Silicon Valley effect') over the last decades.
Finally it reminds us of Peter Sloterdijk's point that biotechnology, for better or for
S. Knudsen, Guide to Analysis of DNA Microarray Data, Wiley, 2nd ed., New York, 2004, p. 2.
For Affymetrix' own historiography, see ht1p://www.affymetrix.corn/support/technical/other/pioneer
brochure.pdf
9
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worse, can make the old vision of eugenics come true10. The Affymetrix GeneChip
thus provides an ample focusing point for historians of recent biomedicine and biotechnology.
For museums curators, however, the GeneChip poses a problem. What is immediately available for display is just the handy 1 x 2 inch plastic casing where the hybridization reaction takes place. The Vz x Vi inch 'chip' inside, with some half million oligonucleotide molecular-sized probes attached to it, is not immediately visible, or intelligible. The result of the test is only visible indirectly; the genome data are produced by
reading the hybridization pattern on the chip with a laser scanner (which looks like an
advanced coffee machine) and the result is interpreted by a computer program. It is
hardly necessary to say that the GeneChip technology, which is now revolutionizing
medical diagnostics, makes poor museum objects because all the components of the
platform are abstract, intangible and hardly evoke any memories or strong emotional
reactions.
The PET (positron emission tomography) scanner, too, illustrates the problem of
displaying new biomedical artefacts in a museum exhibition. The instrument is built to
produce images representing the inner metabolism of the body; information that is
indeed useful for diagnostic purposes. The patient is injected with glucose molecules
marked with a short-lived isotope that emits positrons that can be measured by
a detector. The ensuing data are then interpreted by a computer program to represent
slices (tomography) of the spatial distribution of glucose metabolism in the body on
a screen. For example, the screen image of metabolism in the brain of patients with
Alzheimer's disease is significantly different from that in 'normal' patient brains.
The PET scanner is an impressive piece of combined digital and molecular technology which has already had great impact on medical diagnostics. An update of earlier
imaging technologies, like X-ray, as it were - and as such it is a 'must' in any museum
that wishes to document and exhibit significant features of recent university medicine.
But whereas X-ray technology is relatively easily understood in terms of 'modem
medicine' and does not create any problems for medical museum curators, the PET
scanner poses at least two museological problems.
One problem is that the PET scanner defies traditional museological display strategies. The directly visible and tangible 'objects' - the enclosing cabinet and the bed
which the patient is placed on during the scanning procedure - are not at all important
for the functionality of the scanner. The working material parts are either invisible and
non-tangible (the isotope molecules) or non-intelligible (the detector and the computer
hardware) and in addition do not make much sense without the resulting screen image.
The 'image' in turn is indeed visible as long as the machine runs, but it is not tangible;
it is the ephemeral result of the handling of signal data by the 'text' (that is, the computer programme code). The other problem (and this is why I have placed the words
'object', 'image' and 'text' between inverted commas) is that the PET scanner blurs the
traditional categories of 'object', 'image' and 'text'. How shall this artefact be classified? Does it belong among the physical museum objects? Or is it better placed (as an
image) in the iconographical collection? Or even (as program code) in the archive?
My last example of how recent biomedicine is a challenge to university museums is
the advent of molecular therapy. Traditionally, pharmacology is based on trial-and10

P. Sloterdijk, Regelnfur den Menschenpark, SuhrkampVerlag, Frankfurt am Main, 1999.
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-emir experience. The administered drug may not even be chemically characterized (as
in folk herbal medicine) and physicians usually have no knowledge of the biochemical
mechanism behind the effect; it just happens to work. Now, however, the biochemical
mechanism that mediates between the active substance and the physiological response
is being elucidated in a growing number of cases. A good example of molecular therapy is AstraZeneca's Losec®, the world's best-selling drug against ulcer and heartbum in the 1990s. Earlier, ulcer patients were often treated with surgery; today they are
given antibiotics against the Heliobacter infection and Losec to lower stomach acidity
(often in the form of combination therapy).
The active substance in Losec is a synthetic molecule, omeprazol, that specifically
blocks the proton pump and hence acid production in the stomach. In other words, the
omeprazol molecules work as a kind of specific biochemical microsurgery. It is thus
a smart medical technology (and a major source of income for AstraZeneca) - but it is
hardly a best-seller for medical museums. True, the Losec pill is tangible, but it looks
very much like all other pills. The trillions of 'molecular knives' (omeprazol molecules) are intangible and invisible. The ion channels in the gastric lining are tangible on
the microscopic level, but not visible to the naked eye. Furthermore, the most interesting 'object' is neither the pill nor the molecule, but the international network of scientists, medical doctors, advertising firms, and financial analysts who made a business
success out of the omeprazol molecule. One could, of course, put the pill on a piece of
black cloth under a spotlight and play a recorded deep voice telling the visitor that it
gave AstraZeneca a 8 billion dollar revenue in the year 2000 only. But such stories are
probably better told in books and magazines than in exhibitions. Likewise, the molecular and biological mechanisms of omeprazol may be better told in book pages and
computer screens than in museums.
Microarray systems, PET scanners, and molecular therapies exemplify the problems
involved in collecting and exhibiting recent biomedicine. Consequently I believe that
medical museums today are caught in a paradox. On the one hand, biomedical research
and technology fills more and more of our lives. On the other hand, the whole idea of
what constitutes a medical museum collection and what is displayable in a medical
museum exhibition is open to question, because medical diagnostics and treatment has
become less visible and less sensuous. The biomedical ideas and artefacts of the last
decades are very different from those presently gathered and displayed in museums.
They are smaller (often microscopic), more abstract and mediated, less tangible (if not
altogether intangible), and generally much less emotionally evocative than traditional
'modern medical' objects. And sometimes they are not even material artefacts in the
classical sense, but 'boundary artefacts'11, that is simultaneously 'material objects'
texts' and 'images', depending on the context of interpretation.
There may come a point when it becomes impossible to display such objects in
a museum exhibition in any meaningful way. After all, who would come to the local
university museum on a Sunday afternoon to read computer manuals, look at anonymous instrument plastic cabinets discretely labelled Perkin-Elmer or Hewlett-Packard
or watch video screens that represent repetitive patterns of DNA hybridization reaca d P t e d f r m SX Star a n d I R Griesemer
•trl^Zfb^Ztn1
Tt*?
°
°
' ^titutional ecology,
Z ^ m i ^ T t Z t T ' ' f?ateUri andpr°fessionals in BerkeleyS Museum of Vertebrae
zoology. IW/-1939, „Social Studies of Science", 1989, vol. 19, p. 387-420.
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tions? Will not those who are curious about the emergence of recent biomedicine and
its impact on the world rather download the molecular images on their own computer
or read about the global biomedical economy on a webpage or in a book or a magazine
article instead? It makes sense to visit the local university museum to see lithoclasts,
amputation saws, and Siamese twins in jars. But why at all visit a museum if one wants
to watch displays which elicudate the basic textbook principles of a PET scanner,
a gene microarray or a 'molecular knife'?
I believe this is a genuine museological problem and one that all museums with
medical collections and exhibitions will have to solve in the near future - unless they
want to restrict their activities to the safe realm of 'modern medicine'. I am not pre
tending that the Medical Museion in Copenhagen has a solution in sight or even
a smart way of circumventing it. But we are presently working on explicating and con
ceptualizing the problem, and with some help from our colleagues in the university
museum world we will hopefully together be able to find solutions in the future.

STRESZCZENIE
Kto się obawia najnowszego dziedzictwa biomedycznego?
Ponieważ biomedycyna - fuzja biologii komórkowej, biologii molekularnej oraz infor
matyki z diagnostyką i terapeutyką kliniczną - staje się znaczącą częścią współczesnego
społeczeństwa i kultury, czas, by muzea uniwersyteckie poważnie zaczęły traktować tę
dyscyplinę nauki. Muzeum Medyczne przy Uniwersytecie w Kopenhadze stara się obecnie
rozwiązać problemy muzealne związane z przedstawieniem najnowszych artefaktów bio
medycznych. Tradycyjnie muzea zajmują się wymiernymi obiektami materialnymi: dobre
artefakty muzeum medycznego są konkretne, spektakularne i działające na zmysły, a także
łatwo zrozumiałe; przywołują wspomnienia i wywołują emocje. Jednakże pojawienie się
biomedycyny zmienia klasyczne pojęcie eksponatów muzealnych jako przede wszystkim
wymiernych i pojmowanych zmysłami. Dzisiejsze obiekty biomedyczne są abstrakcyjne,
niematerialne i trudne do zrozumienia; przywołują one niewiele wspomnień i nie wywołują
żadnych emocji. Wyzwania stawiane przez biomedycynę muzeom uniwersyteckim przed
stawiono w odniesieniu do trzech przykładów: analizy układu DNA, obrazowania pozytronowego PET oraz terapii molekularnej. Niniejsza praca stawia wniosek, iż obecnie muzea
medyczne są ofiarą paradoksu. Z jednej strony badania biomedyczne i technologia coraz
bardziej wypełniają nasze życie, od opieki nad noworodkami do oddziałów intensywnej
opieki dla osób nieuleczalnie chorych. Z drugiej strony, zaczyna być problematyczne uka
zanie tego, co jest ideą muzeum historii medycyny, z przedstawieniem jego kolekcji
w sposób, który byłby zarazem ekspozycyjny, jak i łatwo zrozumiały dla publiczności.
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Experience

Preface
As the final paper of the UMAC Conference for 2004, we consider that it is more
than appropriate to conclude the formal proceedings by returning to the main theme 'Traditional Culture and Intangible Heritage in University Museums'.

Introduction: an object-lesson
Stories have to be told or they die, and when they die, we can 7 remember
who we are or why we 're here.
1
Sue Monk Kidd, 2004

In Australia, a museum is popularly defined, and consequently publicly perceived,
as „a building or place for the keeping, exhibition, and study of objects of scientific,
artistic, and historical interest"2. Countless university socio-cultural history museums and indeed their state and national counterparts - are not only characterised, but are
actively promoted for both public and peer recognition, through their collections of
material culture. For the most part, the major focus of an institution's exhibitions, re
search, and public interaction are tangible objects3. But documents or the objects and
physical constructs of daily life are certainly not the limits or only evidence of human
1

S. Monk Kidd, The Secret Life of Bees, Headline Book Publishing, London 2004, p. 133.
A. Delbridge (ed. in chief), 'museum', The Macquarie Encyclopedic Dictionary: The National Dic
tionary, The Macquarie Library Pty Ltd., Macquarie University, Sydney, New South Wales, Australia 1990,
p. 621 (authors' italics).
The authors do recognise however, that despite the popular definition and object focused attention of
museums in Australia, their executives and staff do embrace broader philosophical parameters for what
museums are and what they should be doing. Putting those broader parameters, into actual, ongoing and
wide practice, is the issue here, particularly for university socio-cultural history museums.
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experience in any society's history4. The practices, representations expressions,
knowledge and skills of communities, groups and individuals also evidence human
connection and presence. These 'intangible' elements of culture find expressive form
in areas such as, language, performance, music, dance, song culinary techniques sport,
games, crafts, rituals, memory, and oral narrative tradition, across generations .
Moreover, as a 'living' element they adapt and are recreated over time Given the traditional object focused milieu of socio-cultural history museums, could intangible elements be successfully harnessed as a key driving force in exhibition development?
After all this would mean a shift from the traditional concentration on the innate object, to directing attention upon living communities and cultures. New knowledge,
skills and methodologies would undoubtedly be required .

Macquarie embraces the intangible: the catalyst
The forging of a new and ongoing partnership in 2001 between Macquarie University's Australian History Museum in Sydney, and the 'In Their Own Image: GreekAustralians' National Project, provided the much needed catalyst for the former to
vigorously take-on the challenges of embracing intangible cultural heritage as a key
aspect of its mission. As the facilitators of the partnering project, both Effy Alexakis
and myself brought considerable experience, skills and knowledge in investigating one
of Australia's most prominent and evolving ethnic communities, together with a nationally significant archive and an extensive record in both exhibition and publication
output. Most importantly however, we possessed the methodological insights required
to develop exhibitions dealing with intangible culture .
Significantly, the partnership broadly reflected the 'New Museology' approach that
has been promoted by Hugues de Varine and other museum theorists. The partnership
grew in response to the need from a marginalised ethnic group - Greek-Australians to acquire mainstream representation as part of Australia's past. The engagement with
this group is ongoing and this facilitates not only the collection of material but cooperation in regard to the selection of themes and content for exhibitions. Moreover,
the Australian History Museum, by entering into partnership with our Project, also
acquired the collaboration of the wide network of colleagues - in a variety of disciplines - with who we engage to assist in researching, interpreting, developing and designing exhibitions: sociologists, social anthropologists, demographers, linguists, social

4
J. Winternitz, Australia 's Hidden Heritage, Office of Multicultural Affairs, Australian Government
Publishing Service, Canberra, Australian Capital Territory, Australia 1990, p. vii.
5
UNESCO: Safeguarding the Intangible Heritage, „ICOM News", vol. 56, no. 4, 2003, p. 4-5.
6
N. van Huy, Intangible Cultural Heritage at the Vietnam Museum of Ethnology, „ICOM News", vol.
56, no. 4,2003, p. 5.
7
The authors established the 'In Their Own Image: Greek-Australians' National Project in 1982. Effy
Alexakis is a documentary photographer and Leonard Janiszewski a social and cultural historian. The Project's archive is one of the largest and most diverse on Greek-Australians, nationally. It encompasses, visual,
oral and literary material (the latter two in both the Modern Greek and English languages) and has collected
material on Greek-Australians from within Australia and internationally.
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commentators, cultural activists, political theorists, journalists, archivists, museum
administrators, artists, writers, film-makers and exhibition curators and designers8.
It was decided by the partnership that two touring photographic exhibitions, highlighting intangible heritage as their pre-eminent focus, would be developed over a period of four years. These would become the first touring exhibitions undertaken by the
Australian History Museum - an important step given Macquarie University's firm
embrace of 'Community Outreach' as one of the three core areas of its academic strategic directions platform9. Moreover, funding for both shows was secured from sources
outside the University: the Migration Museum in Adelaide, South Australia, and the
Greek Festival of Sydney Organising Committee.
The exhibitions, 'Generations' and 'In Her Own Image: Greek-Australian Women a historical and contemporary insight' would express as their broad concern, the diverse complexity of Greek-Australian cultural identity, as manifested in a wide array of
beliefs, practices and institutions (II. 1). No socio-cultural objects were be utilised in
either display. Rather, each would contain just over fifty photographic historical and
contemporary images, and use a strong interplay with oral histories (supplemented by
archival and library held documentation), provided through extended captions.
Research for both exhibitions was jointly embarked upon by Museum and Project
staff from three main sources:
i) images, oral history interviews and literary based material from the 'In Their
Own Image: Greek-Australians' National Project archives
ii) new interviews, images and guiding insights were gathered from individuals and
organisations within the Greek community
iii) supporting material from the Australian History Museum collection together
with information sourced from outside library and archival institutions.
Some original literary and oral-based information had to undergo translation from
Modern Greek into English - exhibition text panels and captions would be provided in
English, bilingual texts were deemed to be well out of reach of the strict budgets for
both shows. Fortunately, the University's Department of Modern Greek generously
engaged the task of translating - from Greek to English - the limited amount of material that required it.

The exhibitions in tight and broad focus
'Generations' opened at the Migration Museum in Adelaide, South Australia, in
early 2001, before returning to Sydney for display at Macquarie University, in early
For Hugues de Varine a community museum is defined as „one which grows from below, rather than
being imposed from above. It arises in response to the needs and wishes of people living and working in the
area and it actively involves them at every stage while it is being planned and created and afterwards when it is
open and functioning. It makes use of experts, but it is essentially a co-operative venture, in which professionals are no more than partners in a total community effort". See: P. van Mensch, Museology and management:
enermies orfriends? Current tendencies in theoretical museology and museum management in Europe, viewed
11 August 2005, http://www.ahk.nl/ahk_upload/ahk_documenten/rwa_publjDvm_2004_l.pdf.
Macquarie University, Quality Portfolio: Academic Directions Statement, 2002, Macquarie University, Sydney 2002, p. 1 and 4.
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2002. i n Her Own Image: Greek-Australian Women' was launched at Macquarie University at the start of 2004 as part of the Greek Festival of Sydney, and then travelled to
The Legislative Assembly Gallery in Canberra (Australia's capital) at mid-year.
In tight focus, 'Generations' (II. I), investigated the „continuities and discontinuities
of Greek-Australians over the last 200 years"10 by presenting a number of GreekAustralians, or those of Greek descent, reflecting upon their forebears, and/or their
succeeding generations, as well as upon themselves. Their stories and portraits provided personal, diverse and often moving insights into their family's generational development - the opportunities, the hopes, the challenges, the inspiration, the courage,
the failures, the regrets, the sorrows and the achievements. Similarly, in tight focus, i n
Her Own Image' (II. II) featured the images and statements of Greek-Australian
women, both past and present - their successes, failures, hopes and dreams - revealing
an Australia of challenges, a Greece of memory, and a faith in the unfolding of an unlimited future.
These exhibitions exposed significant generational developments within both the
Greek-Australian community and Australian society overall, but most importantly,
offered audiences numerous expressive forms of intangible cultural heritage in regard
to Greek-Australians. These included: religious practices, gender roles, Greekcommunity celebrations and festivals, family life, Greek Orthodox day schools, language maintenance and development, dual citizenship, Greek secular socio-cultural
organisations and institutions, craft and folk orientated activities, artistic and literary
pursuits, cuisine, mixed marriages, and hybrid socio-cultural practises. Collectively,
these elements illuminated the broad concern of both exhibitions, the powerful dynamic of Greek-Australian cultural identity - the 'distinctiveness' of this particular
ethnic group.
Also revealed, was that extensive diversity and multi-layered hybridism were salient characteristics of this 'distinctiveness'. Greek-Australian identity, as exposed
through manifestations of its intangible culture, could certainly not be contained by
simple, isolative parameters11. It confirmed that although cultural identity provides
'distinctiveness', paradoxically, it is an „elusive thing"12 - it is the core subject, object
and enigma of a community's intangible cultural heritage.

How the intangible was harnessed
Principal images (40 x 50 cm) of both exhibitions were essentially individual or
group portraits, with most being contemporary. Some were given supplementary supporting images (20 x 25 cm), which were primarily historical. All photographs were
black and white to ensured a visual unity and documentary stylistic effect. Captions
were placed upon A4 size panels, and professionally designed mural panels, featuring
introductory texts upon background images, prefaced both shows. Each display co^Exhibition for generations, „Neas Kosmos English Weekly", 12 March 2001 p 3
M / ' . u w f'3' }" J a n i s z e w s k i > I n Their °™n Image: Greek-Australians, Hale' & Iremonger,
Sydney,
8
New South Wales, Australia 1998, p. 147.
' oyuncy'
12
J. Martin, Images ofHome, „Public History Review", vol. 4, 1995, p. 182.
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vered a historical time frame from the early nineteenth century through to the present.
In 'Generations', a balance was struck between the number of males and females depicted, guaranteeing that the latter's voice was well heard; the stories of Greek-Australian women have traditionally been swamped by those of the men. Geographically, all Australian states were represented in both exhibitions, as well as select areas
of Greece to which Greek-Australian re-migration has occurred. A diversity of occupations was also enforced and by selecting interviewees across different generations,
age groups, and different periods of migration/re-migration and settlement, the sociological was married to the historical.
In selecting interview segments to accompany images for the displays, emphasis
was placed upon collectively ensuring a diversity of insights in regard to expressions of
intangible culture. The limitations of oral history - a research tool that attracted regular
debate in Australia's professional historical circles during the 1980s and 1990s13 acquired conscious consideration. To minimise the arguably „more partial, fallible and
biased" nature of oral testimony over written documentation, supportive archival/library research was undertaken and detailed checks conducted with available interviewees. Of course, care was also employed when shaping the transcribed accounts
for exhibition display to guarantee (as best as one could) that the intended meaning of
the interviewee's statement was accurately conveyed and not taken out of context. This
responsibility was compounded when translation had to be conducted from Modem
Greek to English, and the interviewee's style and manner of articulation, mimicked.
In effect, transcribed voices provided convictions, practices and experiences to
faces that had been photographically fixed in time. This working relationship was pivotal in giving body to expressions of intangible culture in the exhibitions. Substance
and meaning were not to be found or conveyed to the audience through an object, but
by sensitively constructing an almost personal relationship between the viewer and the
photographs through the transcribed, spoken word - the portraits were speaking directly to the viewer. Furthermore, communication was not simply one way. A 'conversation' had been invoked through the viewer's unavoidable reflections comparing the
interviewee's experiences to their own - an exchange dominated by the co-existing and
interdependent subjects of cultural identity and intangible culture.
The chosen layout of the exhibitions accentuated the breadth and depth of the intangible. Images - accompanied by their caption texts - did not follow the linear-time
(sequential) narrative of a traditional historical exhibition. Rather, different historical
times, age groups, gender, occupations, landscapes, countries (Greece and Australia),
experiences, outlooks, and practices, were randomly scattered. The viewer was invited
to simply 'wander' through the shows - to „migrate and remigrate from one story to
another at will"15. Such an unconventional display structure of 'sharp, jarring contrasts'
rather than 'steady, progressive developments', quickly brought to the fore the extensive diversity and complex hybridism of Greek-Australian cultural identity and intangible heritage.
13
J. Rich, Profiting from the Pitfalls of Oral History: the Case of Sir Laurence Hartnett, „Journal of the
Royal Australian Historical Society", vol. 80, parts 1 & 2, June, 1994, p. 117.
14
P. O'Farrell, Reply (1) (to Geoffrey Bolton), „Oral History Association of Australia Journal", no. 5,
1982-1983, p. 15.
15
E. Alexakis, L. Janiszewski, Images of Home, Hale and Iremonger, Sydney, New South Wales, Australia 1995, p. 12. This display technique had been successfully trialled in two of our earlier exhibitions.
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Meaningful dialogue: audience responses
Public reaction to the exhibitions was primarily gauged through comment books16
that accompanied each show. However, it should be noted that both shows attracted
considerable media coverage at all venues and other exhibiting institutions have enquired about booking the displays. Furthermore, audiences came from a diverse crosssection of community. Host venues ensured that school groups, tertiary students (particularly of modern history, art and social and cultural studies), senior citizens groups,
ethno-specific cultural bodies (including Greek-Australian organisations) and multicultural groups, were specifically targeted and drawn to the exhibitions.
Generally, audiences responded to Greek-Australian identity and intangible heritage
in four ways:
i) diversity and complexity were firmly recognised
ii) new personal insights and supporting material for future exhibitions were offered
by both Greek and non-Greek Australians to the Australian History Museum and its
partnering Project
iii) the Australian History Museum and its partnering Project were generously applauded for creating such innovative exhibitions
iv) a number of enquires have been made by a variety of ethno-specific groups and
organisations as to how such exhibitions on identity and intangible heritage could be
staged based upon their own ethnic community (the partnership will be pursuing dialogue with these groups).
Furthermore, in regard to the exhibitions as vehicles for public communication and
promotion, representatives from other Departments and Centres within Macquarie
University have approached the Museum and Project partnership to create touring exhibitions about their areas of interest and research. Indeed, exhibition partnerships have
now been established with Macquarie's Australian Centre for Egyptology (ACE),
which operates within the Department of Ancient History, the University's Centre for
Flexible Learning (CFL), and the Macquarie University Art Gallery. With such exciting and wide ranging success, it is hoped that the Museum and Project partnership
could possibly stimulate other university socio-cultural history museums in Australia to
innovatively establish similar working relationships, particular in regard to exhibitions
which embrace the intangible.
Of all the statement's provided in the comment books of both exhibitions, one in
particular best summed up public reaction: „Congratulations! Simply fantastic! An
amazing revelation, over generations, of the hidden cultural soul and spirit of a people
I knew little about. Humanity is more complex than we realise. Such an insightful and
moving exhibition can only bring back audiences to museums"17.
The last remark in this statement offers engagement with today's conference subtheme - 'University Museums through the Eyes of Others'. In the light of this remark,
and the sentiments of the statement overall - together with the weight of numerous
The comment books are houses in the archive of the 'In Their Own Image: Greek-Australians' National Project at Macquarie University, Sydney, New South Wales, Australia.
17
Comment author only identified as 'C.S., South Australia'. From the 'Generations' exhibition comment book. Book held in the archive of the 'In Their Own Image: Greek-Australians' National Project at
Macquarie University, Sydney, New South Wales, Australia.
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other generous public appraisals - further exhibitions are now planned in the near fu
ture by the Macquarie partnership, where the tangible is hidden, and the intangible,
seen.
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STRESZCZENIE
Okiełznanie niewidzialnego: grecko-australijskie doświadczenie
Historia ludzkiego życia w jakimkolwiek społeczeństwie nie może być ograniczona wy
łącznie do ewidencjonowania dokumentów pisanych lub też do zbierania przedmiotów
i materialnych pozostałości życia codziennego. Jednakże pewne zawężenie jest charaktery
styczne dla licznych socjokulturowych muzeów historycznych. Bogate w przedmioty doty
kalne, w większości organizują wystawy i badania oraz nawiązują interakcję z publiczno
ścią. Czy elementy nietrwałe, nieuchwytne, mogą być siłą napędową wspomagającą rozwój
ekspozycji muzealnych?
Powstanie dwóch objazdowych wystaw na temat Australijczyków greckiego pochodze
nia w Muzeum Historycznym Uniwersytetu Macquarie świadczy o tym, że „tak". W wy
stawach pt. „Pokolenia" oraz „Jej własny wizerunek: Australijki greckiego pochodzenia",
nieuchwytne dziedzictwo staje się ważnym wątkiem. Bogata złożoność grecko-australijskiej identyfikacji kulturowej jest ukazana poprzez szeroki wachlarz wierzeń
i praktyk oraz silną, wzajemną zależność podań ustnych z badaniami archiwalnymi, które
dopełnione zostały historycznymi i współczesnymi fotografiami. Socjologia z historią zo
stały połączone poprzez selektywny wybór osób udzielających wywiadów - wywiadów
pochodzących z różnych generacji i różnych okresów migracji oraz osadnictwa. Głosy,
wygłaszane poglądy, doświadczenia i twarze tworzą to, co niedotykalne.
Planowane są dalsze wystawy, gdzie to, co namacalne, ukryte jest w nieuchwytnym.
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University collections as custodians of oral heritage — some
examples from Germany
Introduction
In September 1900, on the occasion of a Thai theatre troupe's performance in Ber
lin, Carl Stumpf, Chair and Head of the Psychological Institute of the Friedrich
Wilhelms University, Berlin (known today as the Humboldt University), started to
record music using an Edison phonograph. This was the birth of the Berlin Phonogramm-Archiv, which shortly after became a formal institution. Carl Stumpf used the
„recordings in order to transcribe the music - described as 'foreign' or 'exotic' - in
European musical notation and to investigate the tuning of the instruments" . The re
cording of international musical cultures on the basis of new sources laid the founda
tion of a new scientific discipline in Berlin: comparative musicology or ethnomusico3
logy . „Soon after the founding of the archive, the collection of sound documents of
traditional music was carried out so intensively and consistently that, within the space
of a few years, Berlin had become an important centre of Comparative Musicology" .
The archive, initially used as the basis for the research of the psychologist Professor
Stumpf, is today part of the Ethnological Museum in Berlin-Dahlem5, where it contin
ues to be explored. Since 1999, the Phonogramm-Archiv has been listed in the
1
Cornelia Weber is general manager, researcher and lecturer at the Helmholtz-Zentrum fur Kulturtechnik, Humboldt University of Berlin. Address: Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany. E-mail:
weber@mathematik.hu-berlin.de
2
A. Simon, The Musical Traditions of Mankind in the Berlin Phonogramm-Archiv 1900-2000. Collec
ting, Preserving, Researching and Communicating [in:] Das Berliner Phonogramm-Archiv 1900-2000.
Sammlungen der traditionellen Musik der Welt - The Berlin Phonogramm-Archiv 1900-2000. Collections
of Traditional Music of the World, ed. by Artur Simon, Berlin 2000, p. 47-64,49.
3
See Simon (n. 1 above), p. 48-49.
4
A. Simon, Introduction [in:] Das Berliner Phonogramm-Archiv 1900-2000 (n. 1 above), p. 13.
5
Ethnologisches Museum in Dahlem (former Museum fur Vdlkerkunde), Staatliche Museen zu Berlin,
Preufiischer Kulturbesitz.
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UNESCO „Memory of the World Register" for world cultural heritage of particular
significance.

Technical requirements
The invention of the phonograph by Thomas A. Edison in 1877 and the gramophone by Emile Berliner in 1887 meant that, for the first time, acoustic collections
could be established. The conservation and reproduction of sound opened up new opportunities for research: sounds could now be recorded and listened to, analyzed and
compared with each other. Language, music, the voices of famous people, and animal
noises were recorded for scientific use, or simply in order to save them for future generations .
Members of research expeditions used cylinder phonographs all over the world.
„The Edison phonograph could be easily transported; did not need electrical power and
was simple for everyone to use. Its great advantage was that material could be recorded
or reproduced with little effort"7. Members of research expeditions took sound recording equipment with them and brought back the used wax cylinders. In this way, many
ethnologists, linguists und other scientists, as well as doctors, missionaries, and interested colonial officials were able to contribute to the growth of the collections .
Gramophone recordings with flat discs were much more complicated, as a full technical team was required to make them; usually, the recording studios of record companies were used for this purpose9. Unlike phonograph recordings, those made on
a gramophone could normally not be immediately played at the time and place of recording.
Today, thanks to special play-back systems for various kinds of cylinders or discs
and digital technology, it is possible to save these unique documents from the beginnings of sound recording in another medium and to make them available to a much
larger audience: „Over the years, the digital DAT tape [Digital Audio Tape] proved to
be the standard preservation medium for the archived recordings. (...) The conversion
to DAT tape is made without sound filtration (...) Avoiding further sound quality corrections still allows the possibility to make optimized sound copies at a later time for
diverse purposes (publication, transcription of music and/or language)" . In the future,
the „Digital Audio Tape" medium will be replaced by „Hard Disc Recording".
Today data compression is commonplace. For the storage of historical sound documents it is however necessary that the original condition be preserved as much as possible.
S. Ziegler, Die akustischen Sammlungen. Historische Tondokumente im Phonogramm-Archiv und im
Lautarchiv [in:] Theater der Natur und Kunst/Theatrum naturae et artis. Wunderkammern des Wissens.
Katalog, Essays, Dokuraentation, ed. by Horst Bredekamp, Jochen Briining, Cornelia Weber, Berlin 2 0 0 0 -2001, Essays, p. 197-206, p. 197.
7
Ziegler (n. 5 above), p. 198, translated from German.
8
Simon, Musical Traditions (n. 1 above), p. 50.
9
Ziegler (n. 5 above), p. 198.
10
Albrecht Wiedmann, A Few Technical Remarks on the Digital Conservation of the Old Inventory of
the Berlin Phonogramm-Archiv [in:] Das Berliner Phonogramm-Archiv 1900-2000 (n. 1 above), p. 2 0 3 -208, p. 205.
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The archiving of recorded material must be carried out with great care11. Sound re
cording media are extremely sensitive: every single detail of the signal is read as in
formation, and so even a small scratch on a CD can lead to loss of data. Compared to
earlier formats, the greater data density of modern media means that they are very sen
sitive. Even general wear of the data media can cause changes and distortion of the
recorded signals. The old cylinders can only be played ten to twelve times in total, after
which the signal is lost. Discs are also at risk from wear. To ensure that such sound
documents remain accessible for future use, it is necessary to make copies first.
A further problem is future availability. In order to play the historical recording
medium, the corresponding equipment is necessary. Therefore it is important that
enough play-back equipment is also archived.

Sound Archives at German Universities
The decision to present sound archives to the UMAC 2004 conference launched me
on a great adventure, since at that time I had very little information on the subject12.
My research on this topic has led to the discovery of further archives, with the result
that today I am able to present a total of seven historical audio collections. As far as
I know, this is the first general attempt to obtain information on sound archives at
German universities.
What follows does not aim to be an exhaustive description. Rather, its goal is to
survey the general features of sound archives in German universities, highlighting in
particular their role in the history of different disciplines. The main focus will be on the
specific character of these collections and their importance as research sources, both
past and present.

Sound Archive of the Humboldt University, Berlin
In 1914, the teacher Wilhelm Doegen proposed to the Prussian Ministry of Culture
that a „Museum of Sound" be created13. His dream was to „capture the voices, lan
guages and the music of all the peoples of the world on gramophone recordings"14. One
year later, the Royal Prussian Phonographic Commission was given the task of „sys
tematically recording using scientific techniques, the languages, the music, and the
sounds of the prisoners of all nationalities currently detained in German prisoner-of-

11

Further information: Uwe Hollmach, Mareile Kluge, Beatę Wendt, Die Phonetische Sammlung [in:]
Aktuelle Facetten der Sprechwissenscha.fi. Bericht tiber das Ehrenkolloquium zum 65. Geburtstag von
Eberhard Stock, ed. by Lutz-Christian Anders, Angela Biege, Ines Bose and Christian Kessler. Frankfurt
a. M. [...] 2002, p. 87-97.
12
Further information: UMAC Worldwide Database of University Museums & Collections http://publicus.culture.hu-berlin.de/collections/
13
W. Doegen, Einleitung [in:] Unter fremden Vdlkern. Eine neue Volkerkunde, ed. by Wilhelm
Doegen, Berlin 1925, p. 9.
14
Doegen (n. 12 above), p. 9, translated from German.
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-war-camps, and also to record the corresponding texts" . Famous scientists, including
linguists, musicologists, and anthropologists, took part in this secret activity.
Further documents were added to the collection of recordings: protocols, personal records, texts in their original language, phonetic transcriptions, translations, and photographs16. The personal records contained detailed information on the persons being
recorded, for example: surname, first name, address, date of birth, place of birth, education, place of education, place of residence, profession, father's profession, origin
(language area) of father and mother, knowledge of foreign languages, written literacy
and reading skills, and religion.
The shellac record collection moved from the now defunct sound department of the
Phonographic Commission to the University of Berlin in 1934. It became part of the
Institute for Sound Research, and a teaching and research section for phonetics was
specially created for this purpose. During the Second World War, further music and
recordings of languages were made of prisoners-of-war.
After the war, the Sound Archive moved, literally, around the University: from the
Institute of Comparative Phonetics to the Rehabilitation Education and Communication
Studies department, and then to the Institute of Musicology. From 1997 onwards, the
collections of the Sound Archive, thanks to financial support from the Volkswagen
Foundation, have been systematically digitized and catalogued. Today, the collection
contains diverse written documents (personal records and further documentation, inventory books, correspondence) and around 4,500 original shellac records, two-thirds
of which are recordings of languages, and one-third are recordings of traditional music
from 1915 to 1944. Furthermore, there are 3,000 duplicates. The recordings include
German dialects, foreign languages, animal sounds, voices of famous people, recordings of songs and instrumental music17. The sound documents, in particular, are of
great importance for musicologists, linguists, experts in phonetics, students of German,
and historians; this is partly due to the unique documentation of the recordings.
The recording of the sound archive's acoustic documents in a database and the
transformation onto a digital recording medium is in full swing. Upon its completion
the scientific analysis will take place. Furthermore, the publication of critically commented editions is planned, so that the recordings can also be made available to
a broader circle of users.

Doegen (n. 12 above), p. 10, translated from German.
Ziegler(n. 5 above), p. 201.
17
Further information: J.-K. Mahrenholz, The „Lautarchiv" of the Humboldt University of Berlin and
the Presentation of Collections in the IMAGO Database [in;] Proceedings of the XIV Conference of the
ICTM-Study Group on Historical Sources of Traditional Music, ed. by Susanne Ziegler, Ralf Martin Jager
(in print); sound examples: http://publicus.culture.hu-berlin.de/lautarchiv/ (26.10.04).
16
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Deutscher Sprachatlas at the Research Institute for German Language
of the Philipps University of Marburg
The Research Institute for German Language in Marburg is concerned primarily
with the investigation of German regional languages18. The archived materials include
handwritten and printed texts, maps, graphic and sound documents, plus private and
institutional bequests dating back to the second half of the 19th century. Among other
things, over 100,000 dialect questionnaires from more than 50,000 German-speaking
localities are archived. The sound archive encompasses around 3,500 recordings of
German dialects on various media19.
The Marburg Institute began as an effort to count the number of German dialects by
Georg Wenker in 1876: „Georg Wenker's Lingustic Atlas of the German Empire (data
collected between 1876 and 1887) is the first and to date most extensive linguistic atlas
in existence. Featuring data from approximately 50,000 locations, it represents the only
total survey and cartographic depiction of the dialects of a language"20.
Wencker's questionnaires contained short „folk" sentences to be translated into the
local dialect, for example: „Your dog ate up our meat". These so called „Wenker sentences" have earned a place in the history of German dialectology.
A digital archive, which will incorporate the most important material, including the
sound recordings, is being assembled and can already be viewed on the Internet21: „For
the first time, the evolution of spoken forms within one language over more than
a century will become available for systematic analysis"22.

Phonetic Collection of the Martin Luther University
of Halle-Wittenberg
The sound archive of the Phonetic Collection of the Institute for speech science in
Halle was founded in 1910 by the contemporary expert for phonetics and dialect researcher, Otto Bremer (1862-1936). The stock covers around 10,000 recordings of
which 2,500 are shellac and wax records, 110 cylinders and around 200 sound foils.
The spoken recordings cover „the artistic word, conversation and speech excerpts, as
well as acoustic documents from phonetic research, or from the field of voice and
speech therapy"" . The collection is complemented by experimental phonetic equipment, including important technical developments in sound recordings and sound
measurement. Bremer used the collection for research and teaching24.
Further information: J. Herrgen; A. Lenz, M. Pennay, The Research Institute for German Language „Deutscher Sprachtlas" (Marburg) [in:] Dialectologia et Geolinguistica, 11, 2003, p. 94-109;
http://wvAv.uni-marburg.de/dsa/ (16.09.04).
19
Information from Alfred Lameli, Marburg.
20
http://www.diwa.info/ (26.10.04), see „Project Description".
21
http://www.diwa.info/
22
http://www.diwa.info/, see „Project Description".
2i
See Hollmach, Kluge, Wendt (n. 10 above), p. 87, translated from German.
24
See R.-T. Speler, Wahre Fundgruben. Sammlungen, Bibliotheken, Archive. Die akademischen
Sammlungen und Museen [in:] Emporium. 500 Jahre Universilat Halle-Wittenberg. Landesausstellung
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The acoustic material of the sound archive is currently being archived. At the same
time, a database is being created that will make the search for specific recordings easier
and so facilitate scieptific evaluation.

The Display Collection of the Institute of Phonetic at the University
of Hamburg
The collection of the Phonetic Institute at the University of Hamburg documents the
history of the first institute for experimental phonetics in Germany The Phonetic
Laboratory was founded in 1910. Experimental phonetics worked with the methods of
natural science and its instruments stem from physiology, medicine, optics and acoustics Much of this equipment was modified for phonetics requirements, while other
apparatus was specially built, and can be seen in the display collection of the Phonetic
Institute. The collection also houses a number of wax cylinders with recordings from
the German colonial period .
Because the Institute for Phonetics does no longer exist, it is unclear who will b e responsible for the collection in the future. Many universities in Germany are being
forced to carry out restructuring and cuts at the moment, placing collections that are not
part of current research in great danger.

Audio Visual Archive of the Catholic University Eichstatt-Ingolstadt
The Audio Visual Archive of the Catholic University Eichstatt-Ingolstadt is in possession of a collection of records „which documents the development history of the
gramophone record from the hard rubber disc of Emile Berliner to the compact disc of
today representative and almost without breaks"27. A catalogue published by the Berliner Gramophone Company of Philadelphia in 1900 gives us an idea of this achievement: „Day by day and step by step advance has been made, each new series of records
showing some marked superiority. The Gramophone Record of today preserves the
natural timbre and individuality of every voice [...] and brings the tones of the singer or
speaker to you in all their natural purity [...] A perfectly natural and brilliant tone recorded on flat discs of a hard, indestructible composition used only for Gramophone
records. These discs may be used by young children without fear of breakage or injury
in any way"2 .
Sachsen-Anhalt 2002, ed. by Gunnar Berg et. al., Halle 2002, p. 379-413, p. 383. Further information:
http://www.sprechwiss.uni-halle.de/sammlung/index.htm (26.10.04).
25
See W. Grieger, Fuhrer durch die Schausammlung Phonetisches Institut. Hamburg 1898.
26
K. Mauersberger, Dresden, pers. comm. 2004.
27
Die historischen Tontrager der Universitdtsbibliothek Eichstdtt. Beschrieben von Christian Buchele,
Helga Konig, Cordula Schiitz. Tutzing 1999 (Kataloge der Universitatsbibliothek Eichstatt 10) p . IX,
translated from German.
28
A complete catalogue of Gramophone Records for the Berliner Gramophone. Philadelphia [um
1900], p. 1. This Gramophone Company was founded by Emile Berliner („Deutsche Grammophon
Gesellschaft")-
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The University library owns 1050 records from around 1890 to around 1955. The
base holdings of the collection are made up of 291 shellac records from the period of
acoustic recordings29 before 1925. These records are from the estate of the Professor of
Mathematics and Physics, Franz von Sales Romstock (1844-1925), who gave gramophone concerts on several occasions. Thirty-one records from this estate come from the
early period of record production, around 1890 to 1893. These are indeed rarities30.
Through targeted purchases and diverse donations, the initial holdings of records has
been systematically built up so that today there is an impressive collection.
The collection for the large part is made up of recordings of voice and instrumental
music from the field of classical music, besides which there is popular music, some
records of speech, radio plays and recordings of birdsongs.

Hoerburger Archive at the University of Regensburg
The Hoerburger Archive at the University of Regensburg accommodates materials
on folk song, folk dance and folk music research31. The largest part of the collection
comes from the estate of Felix Hoerburger, a folk dance researcher and music ethnologist who died in 1997 , including remaining collections from the former State Institute
for German Music Research (STIDMF) Department II (Folk Music) that was founded
in 1935 in Berlin . Its goal was the systematic collection and investigation of folk
music, folk songs and folk dances from German-speaking and other European countries. The investigations concentrated on music, its creation and presentation.
Some of the material from the STIDMF was taken to Franconia during the Second
World War and in this way came to the University of Regensburg and to Felix Hoerburger. He listened to all of the recording tapes and prepared a catalogue34. Additionally, he had copies made of the tapes. In order to make a digital recording and to save
the material securely, however, the tapes would have to be played again.
The older sound material is partly unworked, as the necessary equipment for these
documents is not available „in order to play the recorded music without any loss of the
original sound"35. This kind of recording media encompasses a total of 123 wax cylinders and 395 galvanos (copper negatives of wax cylinders).
29

See W. Wimmer, Zur Geschichte der Schellackplatte bis 1925 [in:] Ch. Bilchele, Die
Schellackplattensammlung der Universitatsbibliothek Eichst&tt. Bestandskatalog bis J925, Tutzing 1986
(Schriften der Universitatsbibliothek Eichstatt 8), p. XIII-XVII, XIII.
30
Die historischen Tontr'dger (n. 26 above), p. XIV.
31
For further information see Bettina Rocchor, Das Hoerburger Archiv an der Universitat Regensburg,
http://www.roccor.de/einleitung/aufsH.htm (26.10.2004).
32
See W.A. Mayer, Zum Gedenken an Felix Hoerburger (1916-1997) [in:] Bayerisches Jahrbuch fur
Volkskunde, 1997, p. 159-162.
33
See Th. Nuflbaumer, Alfred Quellmalz und seine Siidtiroler Feldforschungen (1949-1942). Eine
Studie zur musikalischen Volkskunde unier dem Nationalsozialismus. Innsbruck, Wien, Miinchen 2001
(Bibliotheca Musicologica VI).
34
F. Hoerburger, Katalog der europdischen Volksmusik im Schallarchiv des Instituts fur
Musikforschung Regensburg. Filr die Unesco zusammengestellt und herausgegeben durch das Institut fur
Musikforschung Regensburg. Regensburg 1953 (Serie C: Ethnographische und Volksmusik 3; Quellen und
Forschungen zur musikalischen Folklore 1).
35
Rocchor (n. 30 above).
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In addition to the acoustic material, the archive also contains many written documents. The preserved correspondence between the STIDMF and researchers, folk music collectors, musicians and cultural-political institutions during the Third Reich is of
great importance for the history of science.

Archive of Animal Sounds at the Humboldt-University of Berlin
The Archive of Animals Sounds at the Museum of Natural History in Berlin is one
of the oldest and largest of its kind worldwide. It now consists of about 110,000 records of animal voices concerning nearly all groups of animals including 1,800 species
of birds, 580 species of mammals, more than 159 species of arthropods, some fish,
amphibian and reptilian species. It also contains a large collection of human voices .
The archive was created by Giinter Tembrock as part of his zoological research at
Humboldt University. He intended to study the behaviour of animals without relying
only on observation. The first sound recordings for the collection were made on tape in
1951. „In the sounds of animals, a behavioural parameter has been found that acoustic
analysis can describe objectively"37. Tembrock's research ultimately led to the establishment of behavioural research in the former German Democratic Republic and the
creation of bio-communication as an independent field of study. Today, modem acoustic analysis enables an exact comparison of the sounds made by animals and provides
important information about animal communication. Furthermore, these investigations
into acoustic communication have inspired insights regarding the evolution of human
language.
The work of the sound archive has always been a part of the education of university
students in biology38 and is used frequently by scientists. However, it also provides
material for museums and zoos, for exhibitions and guided tours, or for behavioural
tests.
Presently, a great deal of work is being carried out on the digitalization of the sound
documents and on the creation of an electronic database.

Concluding Remarks
This short survey of the audio collections in German universities gives insight into
the broad spectrum currently available, and at the same time shows the significant cultural and scientific importance of these institutions.
The sound archives store a diverse range of materials from different periods of recording: wax cylinders, records, cassettes, digital media, documentation and equipment. Above all, sounds, including language, music, and animal sounds, have been
K.-H. Frommolt, The Archive of Animal Sounds at the Humboldt-University of Berlin [in:] Bioacoustics, The InternationalJournal ofAnimal Sound and its Recording, 1996, Vol. 6, p. 293-296, 294.
K.-H. Frommolt, Das Archiv der Tierstimmen ~ Bioakustik im Dienst zoologischer Forschung [in:]
Theater der Natur und Kunst (n. 5 above), Katalog, p. 274, translated from German.
38
Frommolt (n. 35 above), p. 294.
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saved. Some of the recordings are priceless: for example, languages that have since
died out, German dialects which are no longer spoken because of historical developments, and non-written traditional music, which otherwise would all have been lost
forever.
For the most part the collections are closely connected to certain disciplines, for example in Berlin the collection is used for education in comparative musicology, ethnomusicology or bio-communication; in Halle it forms the basis for research in phonetics,
in Marburg for linguistics; and in Hamburg for experimental phonetics. Typically,
sound archives are used for research, but in specific cases also for teaching. Some of
the collections have come to their universities in an almost accidental way and gained a
place in university research at a later date. The sound archives depend on the importance of the sound documents for current research and the university respectively. If
they are not included in current research, the acoustic collections are in danger of vanishing due to restructuring and cost-saving measures.
In order to ensure the existence of the sound archives it is important that the recording media be securely preserved, since the material is often at risk of decay. Seen
from this angle, the complication that old recording media cannot just be played and
copied has to be taken into consideration. In recent years, this has led to many new
projects and developments39.
The possibility of digitalization allows these treasures to be used in an unlimited
way today. This has led to a real renaissance of the sound archives. Collections that
were under-utilized for years, are now being systematically digitized and scientifically
studied. The future probably lies in digital archives that can be accessed openly over
the Internet.
Even if sound archives are only a very small part of a university's collections, their
importance to research, teaching, and as historical and cultural testimony should not be
underestimated.
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For the recording of cylinders, H. Chamoux developed the „Archaeophone", a universal phonograph
cylinder player for archives. See: http://members01.chello.se/christer.hamp/phono/chamoux.html (26.
10.04); S. Ziegler, The Wax Cylinder Project in Rescue of the Largest Collection of Old Sound Documents
of Traditional Music from Around the World. Wax Cylinders and Shellac Records of the Berlin Phonogramm-Archiv [in:] Das Berliner Phonogramm-Archiv 1900-2000 (n. 1 above ), p. 189-202.
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STRESZCZENIE
Zbiory uniwersyteckie jako strażnicy przekazu ustnego - przykłady
z Niemiec
Obecnie światowa baza danych muzeów i zbiorów uniwersyteckich UMAC (UMAC
Worldwide Database of University Museums & Collections) zawiera informacje o siedmiu
kolekcjach przechowujących historycznie ważne nośniki dźwięków w Niemczech: Archi
wum Dźwięku przy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie; Niemiecki Atlas Językowy przy
Instytucie Badań Języka Niemieckiego na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu; Kolekcję
Fonetyczną Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze; kolekcja wystaw Instytutu
Fonetyki przy Uniwersytecie w Hamburgu; Archiwum Audiowizualne Uniwersytetu Kato
lickiego w Eichstatt-Ingolstadt; Archiwum Hoerburgera przy Uniwersytecie w Regensburgu oraz Archiwum Dźwięków Zwierzęcych przy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.
W przeszłości owe jednostki odgrywały ważną rolę w tworzeniu określonych dyscyplin
akademickich, szczególnie w obszarach fonetyki, muzykologii, etnologii i zoologii. Niniej
sza praca opisuje archiwa dźwięków jako świadectwa historyczne i kulturowe, opierając się
na relacjach między zbiorami i ich odpowiednimi dyscyplinami. Podkreśla się specjalny
charakter tych zbiorów oraz ich znaczenie jako źródeł badawczych w przeszłości i obecnie.

ZESZYTY
MCCLXXXVI

NAUKOWE

UNIWERSYTETU J A G I E L L O Ń S K I E G O

OPUSCULA MUSEALIA Z. 15

2006

Conference proceedings: Traditional Culture and Intangible Heritage in University
ums, 2-8 October 2004, Seul, Korea

Muse

GABRIELA SUZANA WILDER1
Pinacoteca do Estado de Sao Paulo,
Brazil

Cultural inclusion: a mission of university art museums
„Visitors construct meaning within museums using a range of interpretative strategias. The
meaning made is personal, related to existing mental constructs, and to the pattern of ideas on
which the individual bases his or her other interpretations of their experience of the world; but it
is also social in that it is influenced by the individual's significant others'(family, peer group,
friends, colleagues), which comprise the community of meaning-makers to which the individual
belongs. The meaning that an individual constructs is also political, in the sense that both personal
and social meanings come about as a result of life-chances, social experience, knowledge of ideas,
attitudes and class, gender and ethnicity. From this perspective it is easy to understand how
deeply musemus are embedded in the politics of culture".
E. Hooper-Greenhill2

1
Gabriela S. Wilder is a volunteer consultant for education at the Pinacoteca do Estado de Sao Paulo.
The research presented in this paper was developed at the Museum of Contemporary Art, University of Sao
Paulo (USP).
E. Hooper-Greenhill, Education, communication and interpretation: towards a critical pedagogy in
Museums [in:] E. Hooper-Greenhill (ed), The Educational Role of the Museum, p. 3-27. 2 nd edition. Routledge, London and New York 1999, citation from p. 11-12.
Najważniejsze tezy artykułu odzwierciedla wypowiedź E. Hooper-Greenhill, którą podajemy w pol
skim przekładzie:
„Zwiedzający nadają znaczenie muzeom, stosując indywidualne rodzaje interpretacji. To znaczenie jest
osobiste, związane z konstrukcją mentalną oraz z wzorcami idei, które każda osoba interpretuje według
własnych doświadczeń; jednakże jest też elementem społecznym, gdyż wpływ na nie mają osoby ważne dla
danej jednostki (rodzina, grupa rówieśnicza, przyjaciele, koledzy), które stanowią społeczność opiniotwór
czą, do której należy zwiedzający. Również aspekty polityczne nie pozostają bez wpływu na jednostkę,
gdyż zarówno doświadczenia osobiste, jak i społeczne są wynikiem możliwości życiowych, doświadczeń
społecznych, znajomości idei, postawy wobec życia, klasy, płci i przynależności etnicznej. Z tej perspekty
wy łatwo zrozumieć, jak głęboko muzea są zakorzenione w polityce kultury".
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Introduction
The theme of this paper is the introduction of a social and culturally inclusion Pro
gram to the exclusive territory of a Brazilian public university contemporary art mu
3
seum . The Program - 6 hours divided into two encounters - was aimed at teachers of
children under 6 years old, who must hold a university degree in the next couple of
years.
The opportunity and obligation to design research programs and to reflect, think,
evaluate and work on the conclusions is a challenge typical of the academic life and
happens naturally inside a university museum4. The hypothesis that launched this re
search was articulated as two questions: a) can an art museum participate and collabo
rate effectively in the task of socio-cultural inclusion of marginalized populations or
will it only reinforce a perception of exclusion?; and b) can a 'museum pedagogy'
developed for that special public provoke a relationship with the visual arts that leads
this particular visitor (the teacher) into a museum visitor, or even better, into an indi
vidual cognizant of questions related to cultural identity and diversity?
How can art museums offer programs for groups of a population socially and cul
turally marginalized? What are the advantages of offering these kinds of programs that
might be perceived as superficial representation of the 'high' culture?
To create a cultural action that aims at leading to the transformation of mentalities
and perceptions, directed at a population that is marginalized socially and culturally, is
to think not only of education but also of items that involve ethics and citizenship.
When considering providing similar learning opportunities to children of different
social classes it is important to consider problems related to cultural accessibility, cul
tural actions for educators and teachers of those excluded children. It is also necessary
to reflect on issues of teaching and learning, given that, without the active complicity
of teachers and educators, the best pedagogy will not reach the desired goals. To pro
pose cultural actions for these educators is to reflect about the world and the society we
live in7, issues such as communication in a mediated world, cultural issues in a global3

Cultural inclusion understood as a broadening of personal universes, of the process of interiorization
of values as citizenship, cultural identity and the knowledge of the others and their diversity, and conse
quently the construction of an ability to criticize.
4
According to E. Hopper-Greenhill, 1999, op.cit, p. 4, „A critical museum pedagogy is an educational
approach that reviews and develops its methods, strategies and provision with regard both to educational
excellence and to working towards the democratization of the museum. (...) The development of a critical
museum pedagogy that uses existing good practice for democratic purposes is a major task for museums
and galleries in the twenty-first century".
5
Cf. P. Bourdieu & A. Darbel, O amor pela arte. Os museus de arte na europą e seu publico, Edusp
& Zouk, Sao Paulo 2003.
6
Bernardo Kliksberg, the Coordinator of the Institute Interamericano de Desenvolvimento Social
(BID), stated that: „(...) exclusion is an ethic theme. Its existence and magnitude conflicts directly with
values of respect to life, overcoming of discriminations, and opportunities for all on what our civilizations
and democratic system are based". B. Kliksberg, Etica y desarrollo. La relación marginada, El Ateneo,
Buenos Aires 2002, citation from p. 181.
7
It is impossible to describe, in a few lines, the multiple aspects of the world we live in. Here, I only
point out some ideas that were taken into consideration during the elaboration of the Program described in
this paper: globalization, as opposed to nationalism; mass communication, local cultures and their mixing
constructing new identities; the permanent tension among local identities and world culture. The plural
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ize world, and ethnic issues in a society that is exchanging its soil and its territories for
virtual experiences. It is to think, primordially, about questions related to how identity
is articulated on different individual and social levels and about questions of cultural
identity, national identity and of the forms of representation of these different frames of
mind; it is also to think about different expressive languages and, in this present study,
about contemporary art. And to make projects of cultural actions that involve the art of
our days is to think of art museums, about mediation problems between art and the
visitor, about museological choices and narratives, curatorial issues as well as about
leisure and learning. It is also to reflect on the different meanings that may emerge in
the territory of an exhibit, to understand the narratives that are elaborated in the space
between the art works and the visitor; it is to think about negotiating meanings among
each group of visitors.
Detailed discussion of these many ideas are beyond the scope of this paper. The issues that interested me at the time this research was developed were those related to
ethics in cultural actions. The fact is - as observed by Villoro8 - much attention must
be given in the construction of programs oriented to the development of cultural forms
that are related to the real necessities of the different sectors of society, in order to
avoid submission to cultural forms manipulated by economic interests, as well as those
oriented against the imposition of a servile imitation. In short, the programs must aim
to propitiate changes of attitudes related to present day society and favor language
skills to argue and fight for its interests9.

The Context
Sao Paulo (Brazil) is a megalopolis of 10.5 million inhabitants. Its population is
mostly descended from the Portuguese who colonized our country, Africans who were
brought as slaves and, especially during the last one hundred years, European immigrants (mainly from Italy, but after World War II, from almost all European countries),
many people from Japan and lately, from Bolivia and Korea. Although about 80% of
these people declare themselves Roman Catholics, there are about 30 different religions or sects registered by our census. In Sao Paulo alone there are 1.2 million children
under the age of six. In short, this megalopolis breathes cultural diversity, but appears
more homogenous because of the unification process of mass communication.
In Brazil, prejudice is not an issue that is discussed openly. It surfaces most crudely
not against different nationalities, races or skin colors, nor even between different religions or genders, but between different social classes and their inherent cultural diversity.

state, as it presents itself to day demands processes of dialog, recognizing the differences and particularities,
it demands the practice of the 'ethics of solidarity' (L. Villoro, Estado plural, pluralidad.de culturas, Editorial Paidós Mexicana S.A., Mexico 1998).
8
L. Villoro, 1998.qp.cz/.
9
For further information on this area, see E.B. Feldman, The teacher as critic [in:] S.M. Dobbs (ed.),
Research Readings for Discipline Based Art Education. A Journey Beyond Creating, National Art Education Association, Virginia, USA 1988, p. 58-66.
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Due to our colonial heritage and present economic situation, one of the most senous
problems presently is the great number of deprived children who, with little or no educational opportunities, are brought up with no chance of developing a readiness to
learn, or the knowledge to solve problems - much needed skills to keep in touch with
ever changing professional demands. For this population, the access to public universities - ones that are free and accept only good students - is, for most, an unreachable
dream. Therefore, these socially and culturally discriminated children of poor families
at present have a bleak future to look forward to. Their educators and teachers come,
mostly, from the same environment as their families, i.e. they are very poorly educated.
Many non governmental agencies are working hard to reverse this situation, and it is
my firm belief that the learned society as a whole, and the universities in particular,
must participate, and that, of course, includes public university art museums. Art museums must take a role in this effort. It should be the work, or better still, the mission of
public university museums, to create programs that put the intangible heritage, represented by the museum's collection, to work as a link in the process of social and cultural inclusion. The potential of museums to develop Programs that help to build up
self confidence, a higher sense of self-worth and a sense of belonging is well established in numerous studies. The fact that Museums can inspire powerful and identitybuilding learning has been proven by several research projects and programs, particularly those published by the Research Centre for Museums and Galleries at the Department of Museums Studies at the University of Leicester, England.
In the past few years much research has been published that has established the
value of education in art museums to the curriculum at regular schools. The concept of
non-formal education has been justly applied to Museum learning °.

The Program
Keeping in mind the above mentioned ethical aspects, a carefully elaborated program was the tool developed to evaluate the proposed hypothesis. It was composed of
several stages aimed at leading the 98% female participants - mostly non-museum
visitors with secondary education - to a satisfactory, even transforming relationship
with the museum experience. Several concepts guided the program's structure : cultural action, identity and diversity, cultural identities and globalization, cultural exclusion and inclusion; contemporary art, and learning in museums. The following strategies were adopted in the development of the program: (1) Art as a learning tool,
10
Cf. the comprehensive research published in resource, The Council for Museums, Archives and Libraries, Measuring the Outcomes and Impact of Learning in Museums Archives and Libraries, The learning
Impact Research Project - End of Project Paper, 01 May 2003.
11
Each concept is further discussed in G.S. Wilder, As artes visuais do seculo XXcomo visdo de mundo
e exercicio de diversidade. Inclusdo cultural: uma missdo de museus de Arte Contempordnea, 2004.
[Twentieth century visual arts as a vision of the world and an exercise in diversity. Social inclusion:
A mission of contemporary art museums]. PhD in Communication Science, School of Communication and
Art, University of Slo Paulo, Brasil. The concept of 'cultural action' - giving special attention to ethical
issues as mentioned in the introduction, questions of self confidence and higher sense of self-worth, as well
as sense of place and sense of belonging, as opposed to virtual territory, mass media and the well known
issues provoked by the process called 'globalization' - was given special focus.
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a means to make the public conscious of issues such as identity, diversity and multiculturalism; (2) invitations directed to attract particular types of visitors - educators of
day-care centers and teachers of children under 6 years in public schools and non-governmental organizations with no university degree.
The program aimed at (1) provoking awareness to questions related to cultural identity, its values and particularities as opposed to signs of other cultural identities, and their
particularities and values; (2) enabling the participants to understand contemporary art as
an expression of present-day culture, and relate it to their own cultural distinctiveness, as
well as to point out representations related to their own cultural values; (3) to introduce
the practice of attributing meanings to - interpreting - art works; (5) to discuss the pedagogic possibilities of working with visual arts, museums and young children education,
by discussing the text 'The Role of Imagery in Learning' by Harry S. Broudy12; (6) to
provoke questioning on issues related to the concept of citizenship.
A very important objective of the program was to transmit to the participants
a knowledge and enthusiasm that would spread to other teachers.
The program consisted of several steps, spread over activities developed during
2 days of 3 hours each, as follows:
The reception was treated as an important first moment - an orientation to the Program (II. I). I was aware that most of the participants did not initially feel at home
within a museum or inside a university: „The museum is not our place (...) the coordinator sent me here". They were unsure, aware of their lack of knowledge, and afraid
that they might be humiliated, so it was important to make them feel at ease by recognizing their expertise (the education of young children), offering mine (the knowledge
of contemporary art and learning in museums) and proposing an exchange of expertise.
The second step - sensitization - happened in front of an exhibition of large colorful
abstract paintings. The participants were invited to speak about their impressions,
feelings and emotions. The next paintings they viewed were geometric, constructive
works. Again they were invited to point out and comment the differences of these
styles and their possible various levels of meaning. The third exhibition room they
visited was of contemporary art of the late 1990s that related to present day issues.
They were encouraged to observe and talk about those issues among themselves, sharing memories and narratives, comparing experiences. The objective of this particular
exercise was to conduct their first experience with twentieth century art as an expressive language that communicates itself through images, colors, forms, and different
materials and that different meanings might emerge in these perceptions, according to
different ways of interpreting what is observed. The main point of this moment of the
program was to link the unfamiliar environment of contemporary art to their everyday
experience of the world.
.
.
The next step of the process was a lecture on the many ways in which art could be
used to add value and new interests to their current teaching programs, i.e. by developing the capacity to concentrate; recognizing familiar and unfamiliar images, as well
12
H.S. Broudy, The role of imagery in learning, The Getty Center for EducaUon m the ArtsJLos An
geles California 1987; as well as H. Gardner, Art education and human development, The Getty Center for
Idutation nThe Arts Los Angeles, California 2000. This research was also guided by the methodology and

^ t e p ^ V l ; . R Perkins k H. Gardner, Why Zero? A brief introduction to Project Zero, „Journal
of Aesthetic Education", 1988, 22 (1), p. VII-X.
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as enhancing the visual and verbal vocabulary of the children, thereby developing language skills and the knowledge to negotiate ideas1 .
A video14 made of a practical experience with children in the Contemporary Art
Museum of the Sao Paulo University that applied these pedagogical practices, was then
presented demonstrating how to conduct a visit with young children in an exhibition
and how to enhance this experience in their classrooms.
This step was followed by a regular guided tour in the modern art exhibition of the
museum (paintings dated from 1912 through 1935), conducted by a museum guide, an
activity that would have been unthinkable two hours earlier. At this point the groups
demonstrated the fact they were very much at home and enjoying their time within the
museum by asking many questions.
At the closure of this first day the group identified what issue(s) they would like to
explore during our second encounter. At this moment the participants were asked to
bring projects they were developing with their pupils, as a means to share and value
their expertise and exchange experiences. Generally the teachers chose to work on the
issue of identity and its various models of representation within an exhibit, i.e. not only
through self-portraiture but also though signs related to their everyday life.
A week later, the opening of the second encounter was always very different from
the first one. The teachers now felt at ease in the museum, and during the first quarter
of an hour were invited to narrate if and how their first visit had already influenced
their teaching and their projects with their pupils, if it had transformed the way they
perceive the landscape and/or their school environment: „I began to see with different
eyes, I saw a painting in the deans office that has been there for two years, for the first
time'(.--) and the art works of the children: We learned that art is something that comes
from inside, it expresses emotions, and the moment we pass this on to the child she will
also begin to notice this, isn't it?" .
The next step in the program was a visit to an exhibition of contemporary art
(1990-2000) targeting works that refer to contemporary identity signs and cultural
issues, such as an art work composed of a group of black and white discarded ID photographs or an enlarged hyper realistic representation of a workers food plate . At this
stage they were relating to very recent art works as opposed to the more historical ones
seen during their first visit. The aim of this exercise was to demonstrate that there is no
true or correct way to represent identity and the universal question 'who are we' can be
represented incalculably.
Those who, during their reception on the first day, had declared they did not understand anything related to modern art, were now talking freely about their perceptions,
feelings, memories, and exchanged ideas. At this point the art exhibit had become
a starting point to develop new projects and had revealed its educational potential in
13
For further information, see D.N. Perkins & H. Gardner, op.cit. and D.N. Perkins, The intelligent Eye.
Learning to Think by Looking at Art, The Getty Center for Education in the Arts, Los Angeles, California
1994.
14
G. S. Wilder, O museu e a crianca [The museum and the child]. 13' video, 1998.
15
„I remembered today coming to the Museum, seeing the river and thinking: it is so dirty, they are not
taking care of things (...)".
16
Respectively Licao de Realismo Fantdstico by Rosangela Rennó (1991) and Serie Prato Tipico:
Marmita, by Rochelli Costa (1997).
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relation to history, citizenship and identity, as elaborated by Hooper-Greenhill and
reproduced at the beginning of this paper17.
The third step of the second encounter was a formal session during which the teachers presented the projects they were developing with their children. This was asked for
at the end of the first day activities. At this moment their pride in what they were
achieving with their children was absolutely evident.
Finally they were invited to produce their own art work on identity. They were offered a diversity of materials to choose from, such as painting materials, many photocopies of photographs taken during their first day at the museum, leaves collected in
the university's gardens, scissors, glue, magazines. These works were displayed and
each of the participants discussed what they were trying to express or communicate in
their work. At this moment, more than any other, narratives emerged about their museum experience, what had changed in their perceptions of art, some critical views of
their own culture, and their work with the children .
Certificates handsomely inscribed 'The Museum of Contemporary Art of the Sao
Paulo University' were awarded as a closing act (II. II). Even though they were informed these documents had no legal significance, the participants loved them and
expressed their emotion of receiving such a memento.

Evaluation
We offered the program nine times during 2001 and 2002, to a total of 190 teachers.
Each one of the encounters was carefully recorded on video tape and many photographs were taken of each step. Each photograph was identified and, with the help of
the videos, we wrote down all the comments made by the participants on the different
occasions.
In order to answer the questions proposed by our hypothesis these comments were
analyzed and classified according to the following categories: cultural identity; art as
a means to make the public conscious of questions such as identity and diversity; perception of contemporary art as a language that expresses our present culture; affirmatives on the pedagogical possibilities of complementing infant education with museum
17

All comments and discussions by participants were recorded and videotaped by two students involved in this research. This material was the principal data analyzed to evaluate the participants' understanding of questions related to cultural identity, diversity, national culture, globalization, and so on. Records often mentioned folksongs, food, games, and festivities they used to practice and that are now disappearing due to mass culture.
18
Just to mention a few of the innumerous examples: „I was frightened during our first meeting. Today,
no, something new stayed, it was a pleasant learning. I thought that modern art was something far away and
now I noticed that it is not so distant. I don't think anymore that the works of the children are rubbish,
I understood that what is important is the creativity, to play with the emotions: now I value more the work
of the children"; „This possibility of exchange enlarges very much our vision. Each thing that the other
talked about we also tried to see what the other was seeing and did not stay with the first impression"; „It
was an awakening, it sharpened my consciences to see"; „People are always talking about that it is necessary to insert the excluded into the circle. I put [in the painting] the teacher [a photocopy of me] inside the
circle because I had access to USP [University of Sao Paulo] people. I felt myself inside the circle and I am
feeling great. We hear about this very much but we do not have this experience".
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experiences; understanding the visual arts as a language; expressions denoting the
transformation of attitudes and perceptions.
Two day-care centers, whose entire staff participated - on different occasions - in
the program, were visited by me before their educators came to the Museum and
a couple of months after their museum experience, in order to interview the teachers
and observe any evidence of modifications in the culture of these institutions. These
interviews demonstrated that some things inside the nursery/day care center/kindergarten had effectively changed. The teachers now kept and exhibited each month the
works of the children (as opposed to sending them home every day, where their overworked parents threw them away), and invited the parents to appreciate them; the walls
were filled with images and they included art in all their projects. The dean of the first
day-care center declared that that year (2001) the children in general were much calmer
and happier than the year before .

Concluding remarks
The analysis of the comments registered during the development of the program
with the nine groups showed we had met the objectives of the program, namely we had
identified some transformations in attitudes, values, emotions and beliefs .
Changes were observed with relation to the perception of identity: „(...) these are
my roots, my history, I come from (...) and national identity: „I love my country, I love
Brazil, I love the green (...)". Perceptions of questions related to the effects of globalization: „We don't open our eyes to our own culture (...) the children speak words in
English (...)". Art is recognized as a symbolic language: „White is the possibility of all
that we can still do (...)". Self-esteem was demonstrated in comments like: „I felt very
important because I came here and participated in this course". Emotions erupted in
comments about life as a value, hope, happiness, positive thinking: „(...) at the end all
goes well". Learning was perceived as a value too: „I came looking for knowledge
(...)" and contemporary art as an accessible language „I thought it was something inaccessible and now I see it is not so distant (...)". Some comments showed nature as an
important value: „When I stay away from nature, I am far away from my own values".
Overall, the art works produced during the last stage of the program also demonstrated that most of the participants understood modem art as inspiring freedom in the
use of forms and means of representing the world, ideas and feelings, as opposed to
stereotypes such as houses and a yellow sun.
In conclusion, the questions that motivated and set the parameters of this research can a art museum participate and collaborate effectively in the task of socio-cultural
inclusion of marginalized populations or will it only reinforce a perception of exclusion
I visited that particular day care center in 2004 and was told by the dean that children were still
working intensely with art and developing programs with teachers that included visiting museums.
20
The evaluation categories were drawn from E. Hooper-Greenhill, J. Dodd, T. Moussouri, C. Jones,
C. Pickford, C. Herman, M. Morrison, J. Vincent & R. Toon, Measuring the Outcomes and Impact of Learning in Museums Archives and Libraries. The Learning Impact Research Project. Research Centre for
Museums and Galleries, University of Leicester 2003. [In www.resource.gov.uk/documents/insplearnwp2003.05.01.doc, accessed on 25 November 2003].
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and, can a peculiar relationship with the visual arts transform a non museum visitor
into one aware of questions related to cultural identity and diversity? - led to the following considerations:
a) educational programs carried out at art museums favor transformations in individual perceptions and in attitudes with relation to the arts and their meanings;
b) educational programs of this nature can be adapted to art museums in general;
c) art works instigate dialogs about identity, culture and knowledge;
d) non-visiting publics may recognize that visits to museums can be significant experiences that transform attitudes and create new perceptions;
e) contemporary art inspires freedom of creation, encourages experimentation, and
offers avenues of understanding oneself and the world in general.
In short, this study demonstrated that carefully conceived programs can bring about
a change in attitudes in relation to the importance of arts in learning, and an awareness
of matters related to cultural identity, self-esteem, sense of belonging, interpreting and
understanding visual culture, and critical thinking as opposed to submission to mass
media. Furthermore, the research stressed the certainty that contemporary art museums
- whose exhibitions are generally aimed at a learned public - can be welcoming and
enticing for audiences that generally do not consider museums of any interest or relevance to their lives.

II. Zagadnienia muzealnictwa
Issues Concerning Museums

ZESZYTY
MCCLXXXVI

NAUKOWE

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

OPUSCULA MUSEALIA Z. 15

i)06

ANTONI ROMUALD CHODYŃSKI
Muzeum Zamkowe, Malbork, Polska

Kultura kolekcjonerska w XVIII wieku
Gdańscy uczeni, amatorzy - znawcy i dyletanci, także z innych miast
europejskich, i ich stosunek do dzieł sztuki
W księgozbiorze Daniela Gralatha Młodszego1 znajdował się - odziedziczony wraz
z wartościową biblioteką naukową po dziadku, sekretarzu Rady Miasta i słynnym
gdańskim przyrodniku, Jakubie Teodorze Kleinie2 - rękopis zatytułowany Museum
Tórnhielmianurn . Notatki J.T. Kleina uporządkował i przepisał Karol Ernest Klein,
dedykując je wielkiemu gdańskiemu uczonemu4. Tom drugi katalogu zbiorów Tórnhielma (niestety, nieznanego imienia) kończy dołączone post scriptum autorstwa Jaku
ba Teodora, datowane w Sztokholmie 20 lipca 1739 roku5. Zgodnie z zainteresowa
niem gdańskiego uczonego, najwięcej miejsca poświęcił on opisom okazów przyrodni
czych, jak: Natur alia, Cor alien, Petrificata, Gummata, Semma exotica, Folia exotica,
Mineral cabinet, różnym próbkom ziemi czy minerałom pozyskanym ze szwedzkich
kopalni - łącznie kilku tysiącom obiektów. Z notatek zawartych w tomie pierwszym
katalogu dowiadujemy się o przygotowaniu rysunków, które miały posłużyć do wyko-

1
Gralath Daniel Młodszy (1739-1809) - zob. Polski słownik biograficzny, t. VIII/4, Wrocław-Warszawa 1960, z. 39: Grabowski-Grass, s. 536-537; Słownik biograficzny Pomona Nadwiślańskiego [dalej
cyt. SBPN], pod red. S. Gierszewskiego, t. II: G-K, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1994, s. 102 n. (Edmund
Cieślak).
2
Klein Jakub Teodor (1685-1759), SBPN, op.cit., s. 396 i n. (Aleksander Drygas).
3
„Museum Tórnhielmianurn, oder Verzeichnis tiber das was in der Kunst- und Naturalien Kammer auf
Malmwyk zu finden, abgefasset von Carl Ernst Klein". Dem Titel vorangeht BI. 2 eine Widrnung an den
Danziger Naturforscher Jakob Theodor Klein. Ein Postscriptum BI. 49 ist datiert Stockholm d. 20 Jul. 1739.
Aus der Gralatschen Bibliothek. - Zbiory Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk [dalej cyt: BGd
PAN], sygnatura Ms 2226, k. 14r.-49v.
4
Trudno jednoznacznie stwierdzić, kim był Karol Ernest Klein w życiu społecznym Gdańska. Prawdo
podobnie łączyły go związki rodzinne z Jakubem Teodorem Kleinem. Karol Ernest był jednym z członków
delegacji Rady Głównego Miasta do rokowań z generałem Jeanem Rappem w 1807 r. - W. Zajewski,
Oblężenie i kapitulacja Gdańska w 1807 r. [w:] Historia Gdańska, t. III/2: 1793-1815, pod red. E. Cieśla
ka, Gdańsk 1993, s. 121. Na osobę Karola Ernesta Kleina jako redaktora rękopisu pozostawionego w spad
ku D. Gralathowi Młodszemu, wskazuje informacja zawarta w: „Tomus secundus Catalogi Musei Tórnhielmiani (...) iiberse-het von Carl Ernst Klein" - BGd PAN, Ms 2226, k. 43v.
5
Ibidem, k. 49r.
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nania miedziorytów. Rysunki kabinetów i wybranych muzealiów włączone miały być
do tomu drugiego.
Jakuba Teodora Kleina przedstawiać specjalnie nie trzeba. Już za życia uznany
i ceniony był jako jeden z najwybitniejszych przyrodników gdańskich XVIII stulecia.
Jego liczne prace naukowe ilustrowane były akwarelami i miedziorytami; w tym celu
gromadził rysunki okazów flory i fauny, opracowane następnie w akwareli przez obie
córki: Dorotę Julianę i Teodorę Renatę, a zamieszczone na przykład w Historiae piscinum naturalis (1741). Prace te nie mogły jednak w pełni zadowalać wysokich wyma
gań i oczekiwań uczonego6. W roku 1740 część opracowanych zbiorów naukowych
wraz z siedmioma tomami katalogu (w rękopisie) sprzedał margrafowi Fryderykowi
von Brandenburg-Kuhbach (obecnie w archiwum Instytutu Zoologicznego w Erlangen)7. Zakończywszy swoją dyplomatyczną działalność w 1738 roku, powierzoną
przez Radę Miasta Gdańska na dworze drezdeńskim Augusta III Sasa, mógł więcej
czasu poświęcić swojej pasji kolekcjonerskiej, zwłaszcza gromadzeniu okazów przy
rodniczych w celach badawczych. Dzięki kontaktom z europejskimi erudytami i uczo
nymi oraz rozgłosowi, jaki zdobył zapraszając uczonych, dyplomatów i koronowane
głowy do odwiedzenia założonego przez siebie ogrodu botanicznego przy Długich
Ogrodach8, Klein mógł dowiedzieć się o Muzeum Tórnhielma mieszczącym się
w zamku Malmvik (okręg Malmón Lovó) w południowej części Upplandii w Szwecji .
Pojechał więc tam, aby poznać zbiory osobiście. W drodze powrotnej, oczekując
w Sztokholmie na statek płynący do Gdańska, podsumował swój pobyt w zamku.
Uwagę uczonego zwróciły: kolekcja minerałów, owadów oraz gabinet numizmatyczny
obfitujący w antyczne medale z okresu rzymskiego z wieloma dubletami, nowożytne,
zwłaszcza szwedzkie, monety i rzadkie, bite w złocie, medale - ponad 100 egzempla
rzy. W Muzeum Tórnhielma były dzieła sztuki zebrane przez „znawcę i miłośnika"
(Tórnhielma)10, pojedyncze okazy przyrodnicze, pozyskane - nie bez trudu i kosztów dzięki zażyłej znajomości utrzymywanej przez długie lata z różnymi osobistościami.
Wyniki starań Tórnhielma mógł Klein podziwiać podczas pobytu w rezydencji kolek
cjonera, a także wybierać te z dzieł i okazów, które zostały oszacowane i przeznaczone
do sprzedaży, prawdopodobnie po śmierci właściciela.

6
T. Grzybkowska, A. Mosingiewicz, Ilustracja naukowa [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka
Gdańska od polowy XV do końca XVIII wieku. Eseje. Koncepcja i scenariusz wystawy T. Grzybkowska,
Gdańsk 1997, s. 204-215, s. 214 i n.
7
W Erlangen przechowanych jest 38 rysunków i 27 akwarel ilustrujących dzieła J.T. Kleina, częściowo
autorstwa rysownika i malarza Samuela Niedenthala (Nittenthala?), sygnującego swoje prace inicjałami
S.N., częściowo Johanna Benedicta Hoffmanna (zm. 1745 r.), nauczyciela Jakuba Wessla, a także dwóch
córek Kleina. Ze zbioru rysunków 29 sygnowanych było przez Niedenthala, a dziewięć dalszych przypisy
wanych temu artyście.
8
Około 340 gatunków roślin, opracowanych w trzech katalogach w latach 1722, 1724 i 1726.
9
Wiemy, jak wyglądał nowożytny zamek (szw. slot) Malmvik leżący nad jeziorem, z kompleksem bu
dynków późnobarokowych, z poligonalnymi pawilonami, otoczony niskim murem. Widok wraz z innymi
prospektami mapy Carla barona Gripenhielma nosi datę 1688 r. - G. Berefelt, Bilderfran en mdlarfdrd dr
1688. Gripenhielms Malarkarta och dess vyer, „Acta Bibliotecae Regiae Stockholmiensis", vol. III, Stock
holm 1966, s. 79 i n , ii. 23 i 24.
10
„(...) dass wann aus wartige Kenner und Liebhaber (...)" - BGd PAN, Ms 2226, k. 49v. Pojęcie ama
tora - znawcy sztuki w 2. ćwierci XVIII w. było odmienne od dzisiejszego. Amator - to znawca sztuki i jej
kolekcjoner, a także mecenas artystów i uczonych.
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Po przybyciu do Malmvik Klein kazał się zaprowadzić do biblioteki. Księgozbiór
liczył 2284 woluminów. W porównaniu z księgozbiorami gdańskich erudytów w okre
sie oświecenia, me była to więc liczbowo imponująca biblioteka. Ozdobiona portretami
króla Ludwika XIV, „członków rodu burgundzkiego", króla Gustawa II Adolfa, uczo
nych, jak na przykład Hugona Grotiusa11, obrazami o tematyce biblijnej i moralizator
skiej, mitologicznej, a ponadto globusami Ziemi i nieba, lunetami i różnymi instru
mentami optycznymi, zwanymi perspektywami, a także sferą armilarną12. Pośród tych
przedmiotów był kryształ anamorficzny {chrystalus anamorphyolica)l\ To zapewne
rodzaj cylindra wykonanego z kryształu górskiego, skupiającego obraz iluzorycznej
kompozycji rozszczepionych form, jak w pobudzających wyobraźnię eksperymentach
optycznych Athanasiusa Kirchera (1602-1680) i w malarskich doświadczeniach Hansa
Heinricha Glasera (2. ćwierć XVII w.) 14 . W pomieszczeniu bibliotecznym rezydencji
Tórnhielma stały: szpinet, klawikord, viola da gamba, trompetta marine i 12 innych
instrumentów.
Obiekty w tym muzeum usystematyzowano w poszczególnych działach. W dziale
instrumentów matematycznych, prócz globusów, lunet i sfer, była także latarnia ma
giczna i przyrządy budowlano-architektoniczne, łącznie 50 muzealiów. Rzeczy dziwne
i osobliwe {curiosa) nie były zebrane w jednym miejscu („Anderer dissereale curiositaten"). Klein zaliczył do nich elementy stroju lapońskiego, inne przedmioty, jakoby
należące do mitycznych trolli i wiedźm skandynawskich, używane podczas czarów;
było tam sto różnych rzeczy należących do osobliwości i etnografii . Jednak najcen
niejsze obiekty przechowywane były w kunstkamerze.
Kunstkamera Tórnhielma znajdowała się w osobnym, dość obszernym pomieszcze
niu. Ściany zdobiły obrazy olejne, pastele, wśród nich portret Jana III Sobieskiego,
liczne miniatury i sztychy: portret kapitana wojsk królewskich Tórnhielma i Christiny
Gyllenhoff oraz 37 innych portretów „w złoconych ramach". Dalej 30 prac określa
nych jako Schildereyen o różnej tematyce: scena batalistyczna, „Maria Dolorosa",
„Wenus z kupidynem", „Jupiter i pokój", „Sodoma i Gomora", „Diana z nimfami", 19
studiów postaci w strojach weneckich (karnawałowych?), dziewięć martwych natur
z bukietami kwietnymi - jeden znacznych rozmiarów, trzy vanitas, 10 krajobrazów ze
sztafażem, marina („Burza na morzu"), weduty i liczne miniatury. W takiej kolejności
dzieła te zapisał Klein. W zespole miniatur wyróżnił: „portrety w miniaturze" („Por
traits en Migniature"), krajobrazy i miniatury figuratywne („Landschafft und Figur
11
Hugo Grotius (1583-1648), holenderski prawnik, i uczony, autor arcydzieła De lure Belli Pads
(1625, wydanie polskie: Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, 1987), które miały ogromny wpływ na rozwój
prawa międzynarodowego.
12
Dawny przyrząd astronomiczny znany od starożytności, wykonany z mosiądzu, unowocześniony
przez Tycho de Brache'a w 1602 r., zawierający horyzont, południk i zwrotniki; jako szkielet globusa nieba
miał okręgi podzielone na stopnie dla ułatwienia pomiarów kątowych. Armilarną sfera wykazywała różnicę
między geocentryczną teoriąptolemeuszowską budowy wszechświata a heliocentryczną teorią Kopernika.
13
BGd PAN, Ms 2226, k. 10v.
14
W najbliższym sąsiedztwie Malmvik, w zbiorach zamku Gripsholm, znajdują się do dziś dwa anamorficzne portrety królów angielskich Karola I i Karola II, natomiast w Staatliche Kunstsammlungen
w Kassel, w tzw. kabinecie anamorficznym, przechowuje się 29 podobnych prac. - E. von Philippovich,
Kuriositaten/Antiquitaten. Bibliothek fur Kunst- und Antiquitatenfreunde. Band XLVI, Braunschweig
1966, s. 8-15.
15
BGd PAN, Ms 2226, k. lir.

16

fbidem, k.\2v.
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Stucken in Migniaturen"). Wśród tych pierwszych znajdowały się: portret króla Szwe
cji Karola X Gustawa i jego żony Jadwigi Eleonory, księżniczki holsztyńsko-gottorpskiej, króla Anglii Karola II Stuarta, Oliwiera Cromwella lorda-protektora
Anglii, Szkocji i Irlandii, nieokreślony obraz Masaccia17. Dalsze 40 miniatur przedsta
wiało postaci mitologiczne, sceny biblijne (na przykład: „Chrystus na Górze Oliwnej",
„Boże Narodzenie"), ale także jednorożca, papugę. Było tam ponadto 18 rysunków
piórkiem, między innymi „Zuzanna i starcy", „Lukrecja w łożu", portret królowej Kry
styny Szwedzkiej, portret marszałka Lorenza von der Linde, a następnie zbiór 45 mie
dziorytów18. Kamee portretowe przechowywano w osobnym miejscu: rzeźbione
w kameolu, chalcedonie, sardonyksie, lapis lazuli, czarnym agacie, barwnych agatach
- wzorowane często na antycznych podobnych dziełach. Do tego zbioru włączono
miniatury na porcelanie. Zespół miniatur liczył 60 obiektów, w tym 24 na podobraziu
agatowym1 .
Założyciele kunstkamer najbardziej cenili luksusowe meble zwane kabinetami
(niem. Kunstschrank, Kunstkabinet), z mnóstwem szuflad ze skrytkami na przecho
wywanie cennych i rzadkich przedmiotów (zegarków, złotych, emaliowanych wyro
bów jubilerskich, gemm i kamei, sygnetów herbowych, pieczęci, ważnych dokumen
tów), obiektów o tajemnym przeznaczeniu i „cudownym" pochodzeniu (mirabilia) - za
podwójnymi drzwiczkami, nierzadko z pulpitem do pisania . O jednym z najsłynniej
szych - Kabinecie Pomorskim (Pommer'sche Kunstschrank, ze zbiorów Kunstgewerbemuseum w Berlinie, niestety spalonym pod koniec II wojny światowej), pisało wielu
autorów21. Kabinet Pomorski był arcydziełem sztuki. Wykonany w latach 1615-1617
przez mistrzów augsburskich, według projektu Philippa Hainhofera, dla jego przyja
ciela, księcia pomorskiego (1606-1618) Filipa II, wielkiego miłośnika i znawcy sztuki,
zadziwiał współczesnych jako dzieło augsburskiego artysty-stolarza i 28 mistrzów,
między innymi złotników, emalierów, rzeźbiarzy w kości słoniowej, ebenistów etc.
Właściwie Tomassa Guidi, 1401-1428, malarza florenckiego. - Ibidem, k. 27v.
Ibidem,k. 13r.
19
Ibidem, k. 20r.
20
Jedną z podstawowych, choć nieco przestarzałych publikacji o kunstkamerach pozostaje do dziś
rozprawa Juliusa von Schlossera, Die Kunst- wid Wunderkammer der Spdtrenaissance, „Monographien der
Kunstgewerbes", XI (N.F.), Lepzig 1908. Następnie: J. Svatek, Die Rudolfinische Kunstkammer in Prag
[w:] Culturhistorische Biłder in Bóhmen, Wien 1879, s. 229-272; O. von Trapp, Die Kunstkammer des
Servitenklosters in Innsbruck, Innsbruck 1959; B.J. Blasinger, The Kunst- und Wunderkammern. A Catalog
Raisonne of Collecting in Germany, France and England 1565-1750, Pittsburg 1970; G. Himmelheber,
Kabinettschrdnke. Bayerische Nationalmuseum Bildfuhrer 4, Miinchen 1977; idem, Augsburger
Kabinettschrdnke [w:] Welt im Umbruch. Augsburg zwischen Renaissance und Barock. Band II: Rathaus,
Augsburg 1980, s. 58-62; 467-474; E. von Philippovich, op.cit. Kunstchranke, s. 321-325; E. Scheicher,
Die Kunst- und Wunderkammer der Habsburger, Wien-Ziirich 1979; B. Gundestrup, Det kongelige danske
Kunstkammer 1737/The Toyal Danish Kunstkammer 1737, (2 vol.), Kobenhavn 1991; E. Bergevelt,
R. Kistemaker, De wereld binnen handbereitz. Nederlandse kunsten raritenverzamelingen, 1585-1735.
(Katalog, 2 vol.). Amsterdam Historisch Muzeum 26 june-11 October 1992, Amsterdam 1992; H.-O.
Bostróm, Philipp Hainhofer, seine Kunstkammer und seine Kunstschranke [w:] A. Grotte (hrsg.),
Macrocosmos in Microcosmos, Opladen 1994, s. 555-580; G. von Habsburg, Furstliche Kunstkammern in
Europa, Stuttgart-Kóln 1997.
n

Th. Schlegel, Achter Brief Philipp Hainhofers aus Augsburg an Herzog Philipp [II] von Pommern.
1610, „Baltische Studien", 30. 1880, s. 169-183; J. Lessing, Philipp Hainhofer und Pommersche Kunst
schrank, „Jahrbuch der Kóniglich Preussischen Kunstsammlungen", 4. 1883, s. 3-18; 5. 1884, s. 42-56,
145-147; J. Lessing, A. Briinning, Der Pommersche Kunstschrank, Berlin 1905; Der pommersche Kunst
schrank. Das Problem seines inneren Aufbaus, „Zeitschrift fur Kunstgeschichte", 4. 1959, s. 337-352.
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Sława innych, me mniej wykwintnych kabinetów augsburskich i florenckich obiegła
całą siedemnastowieczną Europę. Wykonany w Augsburgu w latach 1625-1630 kabi
net hebanowy, zdobiony płycinami z kamieni półszlachetnych z rytowanymi pejzaża
mi, z miniaturami, zwieńczony kompozycją z muszli, kryształów górskich, korali
i cennych minerałów, podarowany został przez Radę Miasta Augsburga królowi Szwe
cji Gustawowi Adolfowi w 1632 roku (obecnie w zbiorach uniwersyteckich w Uppsah) Augsburskie kabinety sprowadzano na dwory Wazów, Wettynów, Wittelsbachów
Habsburgów, Medyceuszy (i do ich czeskiej rezydencji - zamku Schlackenvert koło
Karlsbadu), zamawiane były przez Augusta II Mocnego i księcia brunszwicko-lmeburskiego Augusta Młodszego, książąt z rodu Gryfitów do Wołogoszczy oraz
Szczecina i przez wielu innych przedstawicieli arystokracji, a także bogaty patrycjat
Opis siedmiu kabinetów znajdujących się w kunstkamerze Tomhielma uznać należy za
niezwykły w gdańskiej spuściźnie muzeologicznej XVIII wieku23.
Pierwszy, hebanowy kabinet zwieńczony był kompozycją zbudowaną z minerałów i
koralowców na kształt groty, ozdobiony został scenami z „kamienia florenckiego"24
z wykorzystaniem różnobarwnych agatów, przedstawiającymi scenę morską z wielory
bami. Elementem dekoracji było lustro, a także mechanizm dźwiękowy (Lautwerck),
płyciny boczne wypełnione zostały lapis lazuli. Drugi kabinet, z „czarnego drewna"25,
również zdobiony był pietra dura z górskimi pejzażami, widokami miast i ruinami,'
z metalowymi gałkami, pośrodku, z dwiema kolumienkami z lapis lazuli z bazami
i kapitelami ze złoconej miedzi. Między kolumienkami była balustrada. Powyżej nastawka ze ścianami dzielonymi pilastrami (lub filarkami), między nimi osiem złoco
nych obrazów (Bilder) i złocony Zeus na orle w błyskawicą w ręce. Trzecim był kabi
net angielski (ein Englisches Cabinet), wykonany z wielobarwnego drewna (Wallenss-Baum-Holtz), inkrustowany kością, z ozdobami z angielskiej cyny, pośrodku miał
schodki perspektywicznie biegnące ku woskowej figurze nagiej kobiety. Poniżej znaj
dowała się postać siwobrodego mężczyzny w habicie. Czwarty kabinet, z hebanu,
czworoboczny, z mechanizmem dźwiękowym wewnątrz, ze ściankami dekorowanymi
wycinanymi z kości słoniowej aplikacjami w postaci egzotycznych kwiatów - pocho
dził z Indii Wschodnich26. Znacznych rozmiarów był piąty kabinet szafkowy (z parą
drzwiczek), „czarny", zbudowany na planie prostokąta, z zewnątrz i wewnątrz inkru
stowany kością słoniową z motywami osobliwych bukietów kwietnych. Następnie,
mały dębowy kabinet z 30 szufladkami na przechowanie monet rzymskich. Wreszcie
duży kabinet z drewna orzechowego, zamykany parą drzwiczek z mosiężnymi, złoco
nymi okuciami. Wewnątrz w szkatułach („mit Scatulen"), ułożonych w czterech rzę
dach, znajdowało się ponad 100 rzadkich monet szwedzkich27.
W kunstkamerze Tórnhielma uwagę Kleina zwróciły uformowane z różnych mine
rałów groty, jedna z samorodków złota i srebra, miedzi, ołowiu, kryształów kwarcu J. Bóttiger, Philipp Hainhofer und der Kunstschrank Gustav Adolfs von Uppsala, Stockholm 1909.
„Beschreibung derer VII Cabinets in der Kunst Kammer" - BGd PAN, Ms 2226, k. 13v.-14v.
Były to płycinowe obrazy ułożone z różnobarwnych półszlachetnych kamieni techniką/?/e/ra dura.
Niekoniecznie „czarne drewno" to heban. Mógł to być na przykład dąb barwiony taniną lub ciemny
mi barwnikami.
Indie Wschodnie, czyli Indie Holenderskie, Archipelag Malajski razem z Filipinami. Zwłaszcza na
Filipinach i w Batawii znajdowały się liczne kolonialne warsztaty artystyczno-rzemieślnicze, w których
tubylcy pod okiem misjonarzy wykonywali przedmioty kultu i inne dzieła importowane do Europy.
27
BGd PAN, Ms 2226, k. 14v.-15r.
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piramida" z grotą imitującą kopalnię, wewnątrz której znajdowała się figurka górnika
ze srebra. Oprócz dużej „piramidy" była mniejsza oraz trzy inne groty „zmyślnie" wy
konane z minerałów28. Kompozycje z użyciem tworzywa naturalnego, którym nadawa
no formę gór, skal, grot, kopalni, były chętnie pokazywane w barokowych kunstkamerach, racjonalnie „porządkowane" w oświeceniu i do dziś spotykane są w dużych ko
lekcjach Ambras (Innsbruck), Wiednia, Drezna (Grunes Gewólbe), Kopenhagi,
Sztokholmu, Gottorfu czy Budapesztu. Zawierały próbki minerałów, samorodki szla
chetnych metali i rzadkie okazy przyrody nieożywionej, tworząc dziwne kompozycje
zwane Handsteine29. W pierwszej połowie wieku XVI, jeszcze o prostej i niezbyt
skomplikowanej kompozycji, należały do zastawy stołowej, inspirując złotnikówjubilerów do artystycznego fantazjowania nad formami wykorzystującymi elementy
natury (Caspar Ulrich, Abraham Jorger i inni). Kompozycje te umieszczano na pate
rach, misach i płytkich czarach wspartych na wysokich stopkach . Przyrodoznawcy
i zbieracze osiemnastowieczni dostrzegali w „Handsteinach" oryginalne, formowane
ręką ludzką okazy skał i minerałów, które łączyły w jedno próbki naturalne w este
tycznej oprawie dzieła sztuki. Kunstkamera to najcenniejsze dla właściciela miejsce na
przechowywanie gromadzonych skarbów sztuki i natury.
W kolekcji malarstwa miniaturowego z wykorzystaniem różnorodnego podłoża,
między innymi emalii, Tomhielm posiadał portret króla duńskiego Chrystiana V, ma
lowany przez Josiasa Barbette'a31, portrety na emalii Karola XI (król Szwecji w latach
1660-1697) tegoż artysty i jego córki Ulryki Eleonory (królowa Szwecji w latach
1718-1720, zm. w 1741 r.), owalny portret królowej Krystyny (córki Gustawa Adolfa,
która w Innsbrucku przeszła na katolicyzm w 1654 r., zm. w Rzymie w 1689), portre
tową „głowę pana Tornhielma w złoconym pudełku", dwie inne prace malarskie na
emalii, miniaturowe portrety królów Karola XII i Gustawa Adolfa. W kolekcji rzemio
sła artystycznego na uwagę zasługiwała „mała karoca zaprzężona w trzy pary koni" dzieło złotnicze z emalią, w ochronnym futerale, smok i orzeł ze srebra, podobnie Perseusz i Andromeda, wizerunek Chrystusa itd. W kolekcji znalazło się dziewięć obiek
tów z masy perłowej, między innymi portrety, Zwiastowanie NMP oraz licznie repre
zentowane dzieła z wosku i kości słoniowej .
Wosk - tworzywo niezwykle plastyczne, od czasów najdawniejszych wykorzysty
wany był przez artystów do prac studyjnych, wstępnych form jako Bossier wachses,
będących mieszaniną wosku, terpentyny i słoniny wieprzowej. Przy większych figu2S

Ibidem, 15v.
G. Schiedlansky, Bergmannische Handsteine, „Der Anschnitt", Jg. 3, 1951, H. 5/6, s. 12-17; Jg. 4,
1952, H. 2, s. 8-12; H. Winkelmaw7, Der Bergbau in der Kunst. Handsteine, Essen 1958, s. 134-142, ii.:
72,73,148 do 180, 215 do 218.
30
„Im 6-ten schubladlin von wolriechendem rosenholz liegen selbs gewachsene brause silberne handsteinlen Ipodkr. - A.R.Ch.] sehr schón vnd rarij. Im 7-ten Ladlin von Rosenholz etliche selbs gewachsene
guldine handsteinlen. - Der Briejwechsel zwischen Philipp Hainhofer und Herzog August d. J. von Brauschweig-Liineburg. Bearbeitet von Ronald Gobiet. Forschungshefte 8. Herausgegeben vom Bayerischen
Nationalmuseum Miinchen, Miinchen 1984, s. 858.
31
Josias Barbette (1657-1732), następca Paula Prieura, malarz nadworny w Kopenhadze. Jego miniatu
ry charakteryzowały się drobiazgowością i subtelnością rysunku, osiągając wytworność i urok na przykład
w portretach Chrystiana V (1693), księcia Fryderyka i księżniczki Zofii Jadwigi, nieznanego mężczyzny
(1691), w personifikacji czterech cnót. - Saur Allgemeines Kunstlet-Lexikon. Die Bildende Kiinstler aller
Zeiten und Volker. Band 6: Avogaro-Barberi, Miinchen-Leipzig 1992, s. 669.
32
BGd PAN, Ms 2226, k. 16v.-17r.
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rach formowano go wokół drewnianego lub kostnego rdzenia, z masy woskowej czy
niono nawet odlewy mózgu i innych miękkich narządów. Toteż kolekcje prac z tego
tworzywa znajdowały się w instytutach anatomicznych uczelni europejskich. Preparaty
i figury anatomiczne, niekiedy prawdziwe dzieła sztuki, były bardzo poszukiwane. Jedną
z artystek posługujących się tym materiałem była Anna Moriandi Manzelini (1716-1774), inną benedyktynka Placida Lamm, która miała swoją pracownię w bawarskim
klasztorze Hohenwart (zm. 1692 r.)33. Klasztor został splądrowany i obrabowany przez
Szwedów w 1632 roku, być może stamtąd pochodziły niektóre dzieła woskowe34.
Podobnie prace z kości słoniowej - zadziwiające arcydzieła rzemiosła, były obiek
tami zaciekawienia i pożądania nie tylko książęcych zbieraczy, lecz i amatorów sztu
ki . Specjalnym zainteresowaniem w XVII i XVIII wieku cieszyły się wspomniane
wyżej modele anatomiczne wykonane z kości słoniowej, z ruchomymi członkami
i zabarwionymi narządami wewnętrznymi, wyjmowanymi z korpusu. Przedmioty, takie
jak skrzyneczki, toczone puszki, kubki, dzbany i puchary w srebrnych oraz złoconych
oprawach, ze scenami mitologicznymi, biblijnymi, alegorycznymi, historycznymi
i myśliwskimi, rzeźbionymi w głębokim reliefie, figury szachowe i warcabowe kamie
nie, miniaturowe instrumenty muzyczne, scenki rodzajowe, rzeźby pełne o charakterze
kultowym i świeckim, majstersztyki, takie jak ażurowe kule w kulach kręcone na
wspólnej osi (contrefaitkugeln, Wunderkugeln, chinesische Balie), tabakierki z rzeź
bionymi scenkami, wreszcie niezwykłe mikroskopijne reliefy i ażurowe plakietki,
oglądane przez szkło powiększające, wzbudzały zachwyt i niedowierzanie oglądają
cych, rozprawiających nad możliwościami miniaturowych igieł i pilniczków, którymi
posługiwali się mikrosnycerze. Mikroskopijne arcydzieła drugiej połowy XVIII stule
cia oprawiane były w prostokątne lub owalne ramki z kutego złota, osiągając rozmiary
od 4,5 x 4 cm do 2 x 1,5 cm, niekiedy do 1,5 x 1,3 cm36.
W Museum Tornliielmianum znajdowały się zarówno portrety woskowe, jak
i dzieła z kości słoniowej. Do tych pierwszych należała podobizna Karola XII (król
Szwecji w latach 1697-1718), małżeństwa hrabiów Brake, Jadwigi Eleonory Tórnhielm (małżonki właściciela kunstkamery?), słynnego lekarza i chemika Paracelsusa,
ponadto: Andromedy, pary starych ludzi oraz pary nagiej kobiety i mężczyzny
„w puszce za szkłem" . Z 30 prac z kości słoniowej na uwagę zasługiwały przedsta
wienia figuralne: wizerunek gruzińskiej królowej Tamary (1184-1213) - „ein gross
Stiick" w czarnych ramach za szkłem, portret królowej Ułryki Eleonory, żony FryderyE. von Philippovich, op.cit., s. 140 i 147.
W Universitetes Konstsamlungen w Uppsali znajduje się tondo z pólplastycznym portretem Bianki
Capello, dzieło z wosku niemieckiego artysty z 1. połowy XVII w. Woskowe portrety reliefowe Chrystiana
V i jego żony Charlotty Amalii sygnował monogramem GW słynny bursztynnik Gottfried Wolffram.
35
Idem, Elfenbein. Bibliothek fur Kunst- und Antiquitatenfreunde, Bd. XVII, Braunschweig 1961;
idem, Anatomische Modelle in Elfenbein und andere Materialien. Sudhoffs Archiv fur die Geschichte der
Medizin und der Naturwissenschaften. Bd. 44, Wiesbaden 1960, s. 159-178; idem, Kmdhorn af Elfenbein
og lignende materialer. Vaabenhistoriske Aarborger, Xib, Kopenhagen 1963, s. 251-266.
36
G.R. Stanton, Ivory Miniature Sculpture, „The Connoiseur", 96, October 1935, s. 210-212; A. Milet,
Ivoires et Ivoiriers, Paris 1906, s. 21 i n.; L. Malle, Smalti Avori del Museo l''Arte Antica. Katalog Museo
Civico di Torino, Turin 1969, il. od 221 do 230; H. Tait, C. Gere, J. Rudoe, T. Wilson, The Art of the Je
weller. A Catalogue of the Hull Grundy Gift to the British Museum, London 1984, il. 186, 196; Ch. Theuerkauff, Nachmittelalterliche Elfenbeine, Berlin 1986, s. 259, 260 i n., 322 i n.; P.W. Hartmann, Elfenbein
Kunst, Wien [1999], s. 90-137, tam liczne ilustracje.
37
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ka I, w „świetnej ramie z koroną" i inskrypcją, głowa wesołego błazna, szpilka do
włosów zakończona ażurowaną kulką z datą - 1617 rok, z tańczącą parą chłopską
i grajkiem - wszystko długości palca, płaskorzeźbiona scena męczeństwa Św. Waw
rzyńca z trzema oprawcami. Były też naczynia: ozdobiony maszkaronami puchar
znacznych rozmiarów i puzdro do tego pucharu, dwa inne wykonane z odcinków cio
sów słoniowych, puszka i duży kielich, kubek z wieczkiem, nożykiem i łyżką, oprawy
sztućców i sztyletu zdobionego na uchwycie reliefową sceną ze zwierzętami, wóz
z plandeką zaprzężony w czwórkę koni (w puzdrze), osiem ażurowanych kul w jednej
i cztery podobne, łańcuch składający się ze stu pierścieni... .
Nie mogło również zabraknąć dzieł z charakterystycznego dla pobrzeży Bałtyku bursztynu.
W Museum Kleinianum i innych osiemnastowiecznych zbiorach gdańskich: Johan
na Christopha Gottwalda (1670-1713), ojca słynnego przyrodnika i naczelnego lekarza
miejskiego, Christopha Gottwalda, następnie Daniela Gralatha Starszego (1708-1767),
Johanna Philippa Breyne (1680-1764), syna botanika Jakoba (część muzeum Johanna
Philippa zakupiła caryca Katarzyna II), i w wielu mniej znanych kolekcjach - burszty
ny naturalne i artystyczne wyroby z tego kamienia reprezentowane były nader boga
to 39 . Jakub Teodor Klein tworzył dwukrotnie kolekcje bursztynu; po sprzedaży pierw
szej w roku 1760 do Bayreuth, rozpoczął ponowne gromadzenie okazów przyrodni
czych, głównie bursztynowych, jedynie w celach naukowych. Następnie zapisał ją
w części gdańskiemu Towarzystwu Przyrodniczemu oraz gabinetowi przyrodniczemu
uniwersytetu w Erlangen40, wraz ze swoim portretem znajdującym się w zbiorach uni
wersyteckich do dziś. Trzeba dodać, iż osiemnastowieczna wytwórczość bursztynnicza
w centrach artystycznych rozlokowanych na pobrzeżu Bałtyku kontynuowała tradycje
poprzedniego stulecia, okresu baroku, o którym się pisze, iż był stuleciem niebywałego
rozwoju sztuki bursztynniczej. Na potwierdzenie tej tezy wystarczy przytoczyć nazwi
ska kilku mistrzów i ich słynne dzieła.
Około roku 1700 Johann Koster (Kiister) mistrz z Królewca skonstruował
z bursztynu wielką ramę do lustra - dziś w Herzog-Anton-Ulrich Museum w Brunszwiku. Tam też przechowywany jest wysoki na 68 cm kabinet (1730), bursztynowy
z drewnianą konstrukcją nośną, z wnęką, szufladami i dwuskrzydłowymi drzwiczkami,
będący miniaturą szafy na wysmukłych nóżkach. W roku 1701 mistrz-bursztynnik
i rzeźbiarz w kości słoniowej Gotfryd Wolfram, jako nadworny mistrz króla duńskiego,
na zaproszenie króla w Prusach, rozpoczął pracę nad słynną Bursztynową Komnatą
w jego nowej rezydencji nad Szprewą41. Innym wybitnym artystą działającym w kra
jach skandynawskich był Lorenz Spengler, urodzony w Schaffhausen (1720). Przeby
wał krótko w Londynie i w wieku 23 lat osiadł w Kopenhadze, gdzie pozostał do
śmierci (1807). Podobnie jak wielu mistrzów tej profesji, uczył się sztuki toczenia
i rzeźbienia najpierw w kości słoniowej, następnie w bursztynie. Najbardziej znanym
jego dziełem jest wieloświecowy żyrandol bursztynowy z zamku Rosenborg (wys. 104
cm) z roku 1753, którego środek wyobraża grecką świątynię Pallas Ateny, a zwieńcze18

Ibidem, k. lir.
A.R. Chodyński, Gdańskie kolekcje bursztynu od XVIII do XIX wieku [w:] Kolekcjonerstwo i muzeal
nictwo Gdańska, „Porta Aurea", 3, Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 1994, s. 5 1 -74, zwłaszcza s. 57.
40
Ibidem, s. 63.
41
Więcej na ten temat: W. Gierłowski, Bursztyn i gdańscy bursztynnicy, Gdańsk 1999, s. 54 i n.
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me - koronę zamkniętą. Był twórcą wielu podobnych żyrandoli oraz ozdób stołowych
z tego szlachetnego tworzywa. Współpracował ze sztokholmsko-kopenhaskim bursztynnikiem Johannem Ephraimem Bauertem (zm. 1799 r.), twórcą dzieł sukcynilefantynowych - pary „pucharów łabędzich" z kolekcji zaniku Rosenborg.
Nasz gdańszczanin poświęcił sporo uwagi dziełom bursztynowym z kunstkamery
Tórnhielma. Było tam aż sześć szkatuł lub skrzynek {Schreine) różnej wielkości: wiel
ka szkatuła z białego bursztynu, zamykana, ozdobiona licznymi figurami inna mniejsza - z podobnego bursztynu, ze sceną myśliwską, z odpoczywającą'łanią na
wieku. Następnie „kunsztownie" wykonana wielka szkatuła z wiekiem zwieńczonym
armatą z lawetą („auf den Deckel steht ein Geschutz auf einer Lavete"); w przedniej
ściance znajdował się zamek, tylna ozdobiona była słońcem wykonanym z klarownego
bursztynu. Szkatuła była chowana w lakierowanym puzdrze, lecz przez szybkę można
było ją podziwiać, bez wyjmowania na zewnątrz; futerał chronił również przed kurzem
i uszkodzeniami. Na jeszcze inną szkatułę z takiego gatunku bursztynu składała się
kompozycja z dwóch skrzyneczek, jedna na drugiej, z dekoracyjnym motywem prze
wodnim - sceną historyczną - zamykana w podobnym futerale. W puzdrach obłożo
nych złoconą skórą francuską („mit vergiildte frantzliche Leder") znajdowały się dwie
pozostałe szkatuły43. Prócz szkatuł był bursztynowy kielich mszalny z pateną
w srebrnej, złoconej oprawie, „szlachetnie" wykonana okrągła puszka z wieczkiem na
przechowanie hostii (pixis). Paramenty do sprawowania eucharystii (vasa sacra) znaj
dowały się w jednym puzdrze44. Ten, nie tylko kolekcjonerski, rarytas bursztynowy
mógł zostać wykonany w osiemnastowiecznych warsztatach pomorskich i przywiezio
ny do Szwecji jako zdobycz wojenna. Z przedstawień figuralnych Klein wymienił
grupę Adama i Ewy pod drzewem wiadomości dobrego i złego „w białym bursztynie"
(„mit einer Klaren goldenen Scheibe"), figurkę chłopca, popiersie (?) apostoła na po
stumencie, serce z przejrzystego bursztynu, wewnątrz z wyobrażeniem Marii „obej
mującej Chrystusa", wykonaną poprawnie płaskorzeźbę (?) z wizerunkiem niewiasty
z białego bursztynu na tle bursztynu żółtego w ramce rogowej - „wielkości dwóch
szwedzkich stiiberów lub gdańskich duitów"45. Następnie figurkę szachową, klepsydrę
z figurkami z białego bursztynu, przechowywaną w futerale, puzderka, kulę z jasnego
bursztynu oraz okazy z inkluzjami (muchówkami, pajęczakami, mrówkami itp.), które
szczególnie interesowały Kleina46.
Spośród przedmiotów wykonanych z kamieni półszlachetnych i ozdobnych wy
mieńmy: puszki z onyksu do przechowywania balsamów, ozdobione mitologicznymi
scenami, a także inną „na pachnidła" - z wizerunkiem króla Gustawa Augusta - oraz
owalną plakietkę z jaspisu ze sceną Ukrzyżowania, postać mężczyzny rzeźbioną
Sukcynilefantyna - technika łącząca bursztyn i kość słoniową. Proponuję nazwę adekwatną do histo
rycznej nazwy - chryzelefantyna, oznaczającej techniczne i artystyczne połączenie złota oraz kości słonio
wej w jednym dziele rzeźbiarskim. Nazwę sukcunilefantyna zaczerpnąłem z j . łacińskiego: succinum bursztyn bałtycki i elephantus - kość słoniowa. Więcej na ten temat: A.R. Chodyński, Kość słoniowa,
bursztyn i metale szlachetne, „Polski Jubiler", 2002, nr 3, s. 36-38.
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BGd PAN, Ms 2226, k. 22v., n.
44
Ibidem, k. 23r.
45
Stiiber- dawna moneta holenderska, stuiwer. Do 1816 r. równała się 1/20 florena. Diittchen, dutgen,
dittchen - holenderski duit. Stara, srebrna moneta używana w Niemczech Pm., w Gdańsku i na Pomorzu,
równała się wartości 3 groszy.
46
BGd PAN, Ms 2226, k. 23r. v.
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w jasnobrązowym kamieniu, prace w kamieniu czerwonawym „jakoby Albrechta Diirera": jedną przedstawiającą kobietę, drugą- dziecko, w złoconych ramach, Ecce Ho
mo . Osobno wymienione były mozaiki kamienne określane jako: comens-steinen,
Florentine Stein, Florentine Mosaik, Stein-mozaik, pietra dura*. Technika polegała na
układaniu obrazów z odpowiednio wyciętych barwnych kamieni o znacznym stopniu
twardości. Specjalizowali się w niej artyści florenccy, a nazwa pietra dura rozszerzona
była na oznaczenie innych sposobów podobnej pracy snycerskiej w kamieniu: commeso in pietre dure, czyli spojenia z fragmentów twardych kamieni. Można było wyróż
nić dwa typy pracy: jak przy mozaikach i jak przy inkrustacjach - gdzie wstawiano
poszczególne elementy, jedne przy drugich na podłożu z płycin łupkowych pokrytych
spoiwem z kitu, na którym układano mozaikę z barwnych i półszlachetnych kamieni
o grubości od 3 do 6 mm. Stosowano również granaty, masę perłową i kolorowe szkło.
W XVIII wieku popularna była tzw. rzymska mozaika z barwionej kości. Techniką tą
wykonany był portret króla Augusta II Mocnego według obrazu Louisa Silvestre
z około 1725 roku (zbiory Grimes Gewólbe w Dreźnie).
W części „Eingelegte Steine" w Muzeum Tórnhielma znajdowały się dzieła wyko
nane za pomocą wyżej wspomnianych technik z przewagą pietra dura. Uwagę zwra
cała „Zagłada Sodomy i Gomory" w czarnych, złoconych ramach, duże, reprezentacyj
ne przedstawienie św. Jana Ewangelisty „z polerowanego kamienia", dzieło zatytuło
wane „Wspaniałość doży" w ramie owalnej, duża mozaika z krajobrazem i orłem
w czarnych ramach, kilka pejzaży „z florenckiego kamienia z wstawkami ze szlachet
nego drewna w ramach z jaspisu" lub z wstawkami comens-stein (commeso in pietre
dure) w złoconych ramach, ruiny w dawnym mieście, lampart i wiele imiych . Inne
obrazy wykonane były na marmurowym podobraziu: perspektywiczny widok kościoła,
bliżej nieokreślony krajobraz, akt kobiecy. Były tam również czarki z serpentynitu oraz
dzbanek do parzenia herbaty „z perskiego marmuru" .
Zasób obiektów prezentujących różne tworzywa i techniki wykonania był typowy
dla wcześniejszych i ówczesnych średnich oraz dużych kunstkamer. Obrazy na agato
wych płytkach autorstwa Johanna Kóniga51 ozdabiały kabinet uppsalski króla Gustawa
Adolfa. Naturalne żyły agatu wykorzystane były do obłoków w „Sądzie Ostatecznym"
ujętym z dolnej perspektywy. W podobnej konwencji utrzymane zostało „Przejście
52
Izraelitów przez Morze Czerwone" Antona Mozarta , znajdujące się w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Stosowano również przeświecające alabastry, lapis lazuli
i inne kamienie, a twórcy, dobierając odpowiednią barwę i naturalne walory podobrazi,
3
podporządkowywali im kompozycje .

Ą1

Ibidem,k. 19v.
Pietra dura [w:] E. von Philippovich, Kuriositaten, op.cit., s. 84-90; E. Neumann, Florentiner Mo
saik aus Prag, „Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien", Bd. 35 (N. F. XVII), 1957, s. 157—
-220.
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BGd PAN, Ms 2226, k. 20v.
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Ibidem,k. 21r.
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Johann Kónig - malarz augsburski wykorzystujący kamienne podłoża (niem. Sieinmaler), ur. około
1586 r., zm. między 1632 a 1635 r.
52
Anton Mozart (1573-1625) - malarz na kamiennych podłożach.
53
W okresie baroku i w XVIII stuleciu pracowało wielu artystów stosujących kamienne podobrazia:
florentczycy Cosimo i Giovanni Castrucci - działający na praskim dworze Rudolfa II w końcu XVI i na
początku XVII w., Flandryjczyk Mathieu Dubus (1590-1665/1666), znany z inwentarza spadkowego jako
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Klein wymienił wiele prac z pergaminu i papiermache, rzeźby z gipsu, „prawdzi
wej" porcelany („von veritableu Porcelan"), terry sigilaty - 18 obiektów, dalej 20
przedmiotów z laki, głównie pochodzenia naturalnego, różaniec z paciorkami ze szla
chetnego drewna, z agatu, bursztynu, pereł (16 różańców), drewniane rzeźby, jak na
przykład bukszpanowa grupa Goliata i Dawida. Model grobu Chrystusa, model wieży
katedry św. Stefana w Wiedniu, przeszło 30 innych obiektów: skrzynie, hebanowe
i bukszpanowe szachy, toczone kubki i puchary, misy, figurki górników, satyrów, bła
znów itp. Wyroby ze szkła weneckiego (dekoracyjne bukiety z kwiatami), sześcioboczny naturalny kryształ górski, trzy „zdrowotne" (higona) kryształy: biały, zielony
i fioletowy, mikroskop i 13 innych instrumentów optycznych55.
Jakub Teodor Klein interesował się wieloma dziedzinami nauki. Jedną z nich była
modna jeszcze wówczas krystalografia. Prowadził korespondencję z Johannem Hencherem, lekarzem króla Augusta III Sasa, wydaje się jednak, iż w jego działalności
naukowej był to tylko epizod. Zaangażował się mocno w badaniach nad fauną, nad
bezkręgowcami (skorupiakami i mięczakami) i zgromadził naukową kolekcję muszli.
W Malmvik zwrócił więc uwagę nie tylko na „czyste" okazy przyrodnicze, lecz także
ich wykorzystywanie w pracach artystycznych, na przykład muszli, które ze względu
na swoją bogato zróżnicowaną formę, szlachetność materiału przypominającego gład
ką i lśniącą, niezwykle wówczas modną porcelanę, przyrównywane były z tym nowym
tworzywem artystycznym i użytkowym zarazem. Muszle, jako naturalne tworzywo,
wykorzystywane były z dużym powodzeniem przez artystów włoskich i francuskich
w rzeźbieniu kamei . W Malmvik znajdowała się kolekcja muszli z mórz południo
wych, między innymi wielki łodzik (nautilus) pokryty figuralnymi płaskorzeźbami,
inny w kształcie statku, czara tak „wykonana jakby z czystego perłopławu", „curieuse
und nette Arbeit", w ramach i za szkłem - girlandy z wielu gatunków muszli, nautilusy
dekorowane w „stylu chińskim", ozdobione motywami flory i fauny57.
Kunstkamera Tórnhielma wypełniona była licznymi, mistrzowsko wykonanymi
osobliwościami (kunst-stucke), zawsze pożądanymi przez nowożytnych zbieraczy. Do
osobliwości mikrosnycerki należały pestki wiśni, czereśni i śliwy. Klein z nieukrywa
nym zainteresowaniem opisał pestkę z rytowanymi „100 czerepami" (Hirnstalen)
z zaznaczonymi nakryciami głowy na jednej stronie, na drugiej zaś z wyobrażeniem
śmierci (w specjalnym futerale). Artysta wykorzystał tu techniczne możliwości minia
turowych igieł i świderków. W mikrotechnice wykonana była w otwartej jednej po
łówce skorupki orzecha włoskiego twarz ukrzyżowanego Chrystusa z cytatem z Biblii
58
i data: 1611 r., w drugiej - wizerunek króla Adolfa XI , a także ażurowy koszyczek
z pestki czereśni lub wiśni, czy też postaci Adama i Ewy pod drzewem wiadomości
dobrego i złego. W małym orzechu kokosowym „tak dużym jak orzech włoski" - rzeź
biona Pasja w asyście dwóch aniołów trzymających chorągwie, przedstawienie Lotta
twórca „einen Felsen von Marieu de Bus" (1658), neapolitańczyk Antonio Carrache (1589-1618), Włoch
Andrea Salvatore Aglio (1736-1786).
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BGd PAN, Ms 2226, k. 18v.-19r.
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Ibidem, k. 18r.
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M. Sauerlandt, Eine Muschelkameo in Hamburgischen Museum Jur Kunst- und Gewerbe,
„Kunstwanderer", 1921, III, s. 101-103; R. Berhner, Franzósische Muschelscnitte, „MUnchener Jahrbuch
fur bildende Kunst", 1924. H. 1.
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BGd. PAN, Ms 2226, k. 22r. i v.
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Ibidem, k. 23v.
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z córkami. Dalej, puchar z orzecha kokosowego zamykany wieczkiem, na drewnianej
stopce, inny, o wiele większy puchar „z krajobrazem" i pokrywą ze srebra złoconego,
pucharki i kubki z kokosa oraz gałki muszkatołowej, jeden z portretem konnym króla
Karola XII na tle panoramy Karlskrony, a także figurka klęczącego starca wyrzeźbiona
w ziarnie i wiele innych kuriozalnych dzieł59. W następnej kolejności opisane były
sztućce w bogatych oprawach, łyżki z uchwytami z cennych tworzyw, ze srebrnymi
oprawami, kolekcja europejskich sztyletów, perskich noży i kindżałów, fragmenty
chińskich jedwabiów, haftowane złotogłowiem tkaniny pochodzące z Polski („polnische Kloster-arbeit"), tkaniny tureckie haftowane w złote i srebrne kwiaty, zdobyte pod
Wiedniem („Bey der belagerung von Wien erbrutet werden") .
Rzemiosło artystyczne tureckie i perskie, zwłaszcza polskie srebra i tkaniny (kapy,
ornaty, tuwalnie, vela, antepedia - płócienne, atłasowe, z brokatu aksamitnego hafto
wane nicią jedwabną, srebrną i złotą, znajdujące się w ówczesnych (i dzisiejszych)
zbiorach szwedzkich, to głównie wyroby z XVII-XVIII wieku, pochodzące najczęściej
z łupów wojennych przywiezionych przez szwedzkich Wazów, Oxenstiernow i Ma
gnusa Stenbocka61. Sądzić można, iż polskie pochodzenie w większości cechowało
zbiór ikon i relikwiarzy katolickich w opisywanej kolekcji.
Obiekty kultu „pogańskiego" i katolickiego wpisane były do jednej grupy oznaczo
nej cyfrą XLVIII i liczyły 40 pozycji62. Wśród tych drugich znajdowały się: kopia
obrazu Matki Boskiej Loretańskiej „(...) eine Copey von dem Marien-Bild zu Loretto,
welches St. Lucas gemahlet", dwie kopie domku loretańskiego, każdy w „innej manie
rze", obraz Matki Boskiej Różańcowej, ikona ze św. Mikołajem, Święta Rodzina „stary katolicki obraz na blasze z promienistą koroną", różne szczątki świętych w reli
kwiarzach ramieniowych („mit heiliogen Knochen"), przywiezione z Hiszpanii, cząst
ka ubrania Św. Katarzyny („...reliquiae del vestimenti di beata Catharina") . Przez
zbieraczy protestanckich relikwie traktowane były jako obiekty owiane tajemnicą, bez
zrozumienia ich duchowych wartości, cenione często dla kosztownych opraw i ma
gicznych właściwości, podobnie jak przedmioty pochodzące z dalekich, często zamor
skich krajów, z Turcji i Persji, Środkowej i Dalekowschodniej Azji.
Nie mamy pełnej wiedzy o stopniu religijności twórcy kunstkamery w Malmvik,
hipotetycznie przyjmujemy, iż - jak większość Szwedów - był protestantem. Nic nie
wiadomo również o sposobie pozyskania tych obiektów i nie dotyczy to jedynie modeli
domku loretańskiego (Santa Casa di Loretto) oraz obrazu kultowego. W czasie gdy
powstawała kunstkamera Tórnhielma, Loretto było nadal miejscem licznych pielgrzy
mek, z których przywożono nieraz bardzo cenne przedmioty. W roku 1696 Kazimierz
Męciński z podróży do Rzymu i Loretto przywiózł do swojej rezydencji w zamku żareckim „obrazek Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej oprawny w dyamenty (...)" .
Ibidem, k. 24r. i v.
Ibidem, k. 25v.
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Z. Łakociński, Polonica svecana artistica. Źródła do dziejów sztuki polskiej, t. XVII, pod red.
A. Ryszkiewicza, Wrocław-Gdańsk 1979, passim.
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BGd. PAN, Ms 2226, k. 27r.
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Ibidem, k. 27v. Prawdopodobnie chodzi tu o patronkę Szwecji Św. Katarzynę z Vadseny (1330—
-1380), współzałożycielkę zakonu brygidek, córkę Brygidy Szwedzkiej i Ulfa Gudmarssona.
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K. Kojsiewicz, Summariusz dokumentów w sprawie WW-ch Wojciecha, Stanisława i Jana Hrabiów
Męcińskich przeciwko WW. O.O. Paulinom Klasztoru Jasnej Góry Częstochowskiej, Warszawa [b.r.w.],
s.41.
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Opisy la Santa Casa di Loretto pojawiały się w licznych przewodnikach po miejscach
godnych zobaczenia w Europie XVII i pierwszej połowy XVIII wieku, a szczególną
uwagę zwracano na mirabilia przechowywane w tamtejszym skarbcu, niekoniecznie
mające związek z kultem. Działały na zwiedzających przepychem, bogactwem złota,
drogich kamieni i nazwiskami ofiarodawców: małżonka jednego z polskich wielkich
kanclerzy koronnych przekazała dar wart 13 000 reichstalarów, wśród darczyńców był
również król Henryk III Walezy. Zachwyt wzbudzało duże naczynie do picia z lapis
lazuli z pokrywą z kryształu górskiego, złoty orzeł wysadzany 25 „bardzo wielkimi"
i 135 „średnimi" diamentami, podarowany przez matkę cesarza Józefa I Habsburga,
Eleonorę Magdalenę, a także wiele innych osobliwości tworzących loretańską Raritaten-Kammer .
W Malmvik znajdowała się broń indyjska, noże z rękojeściami z kości słoniowej,
łuki i strzały. Tureckie i perskie szkatuły oraz puzdra, pierścień z karneolem, weneckie
kulki do głosowania - czarna i biała. Europejskie uzbrojenie ochronne i oporządzenie
jeździeckie, wojskowa flaga sygnałowa „z czasów Wilhelma III" 6 6 .
W pierwszej połowie XVIII stulecia nie minęła jeszcze moda na „starożytności"
(Antiquitaten), gromadzone w gabinetach starożytności, zawierających rzeźby i ich
części, inskrypcje, numizmaty oraz medale. Pierwszoplanową rolę odgrywały posągi,
płaskorzeźby i ich fragmenty (o czym dość wyczerpująco pisał Krzysztof Pomian)67.'
Głównym źródłem pozyskiwania starożytności były Włochy. Marco Foscarini w takich
oto słowach wypowiadał się około 1750 roku o znaczeniu inskrypcji i medali w bada
niach nad historią: „(...) wśród badań erudycyjnych, niosących pomoc historii, studium
starożytności przewyższa wszystkie inne, a pośród różnych przedmiotów takich badań
pierwsze miejsce należy się inskrypcjom i medalom"68. Rzeźby pełne (figure in piedi,
figure de pietra grandę) zajmowały dalsze miejsce, choć ich rola w poznawaniu histo
rii była równie ważna. Ustępowały wartościom erudycyjnym zawartym z istoty
w inskrypcjach i medalach. Gromadzone w XVI wieku, w dziedziczonych
i rozbudowywanych zbiorach pozostawały do XVIII stulecia, obok różnych fragmen
tów (głów, torsów, rąk i stóp), urn i waz wykopanych z ziemi. Gabinety starożytności
zakładali głównie antykwariusze i erudyci, a nie właściciele typowych dla baroku mikrokosmosów (Kunst- und Wunderkammer). Większość tych gabinetów zapełniały nie
duże rzeźby, lecz posążki (statuae); jedne i drugie były dla większości zbieraczy
kosztowne oraz trudne do zdobycia. To one inspirowały osiemnastowieczne krytyczne
dyskusje o wartości sztuki, na przykład malarstwa, i roli artysty w jej kreowaniu69.
W sporze (XVIII w.), czy dla malarza ważniejsze jest studiowanie posągów czy natury,
wygrywała natura. Dzieła malarskie miały pozostawać w centrum zainteresowania
[Beniamin Schiller], Des Geoffneten Ritter-Platzes, Dritterr Theil, Hamburg 1707, s. 163 n. - W roz
dziale IV: Von einigen der vomehmsten Rańtdten-Kammern, welche man auffden gewóhnlichen Reisen zu
besehenfmdet.
66
BGd. PAN, Ms 2226, k. 27v. Wilhelm III, król angielski (1689-1702), książę orański, syn namiestni
ka Niderlandów Wilhelma II Orańskiego.
67
K. Pomian, Zbieracze i osobliwości, Paryż, Wenecja XVI-XVIH wiek, przeł. A. Pieńkos, Warszawa
1996, s. 102-106.
68
Ibidem, s. 104, cyt. za: M. Foscarini, Della letteratura veneziana at altri scritti intorno ad essa, Venezial854, s. 395.
69
M. Boschini, La carta del navegar pittoresco, Venezia-Roma 1966, s. 163 i n. Wydawca:
A. Palluccini.

152
amatorów i miłośników sztuki, natomiast antykwariusze oraz uczeni powinni zajmo
wać się badaniami historycznymi. Toteż najważniejsze treści erudycyjne znajdowali
w inskrypcjach i medalach70. Starożytnymi medalami i numizmatami kolekcjonerzy
mogli jedynie uzupełniać swoje zbiory. Nawet najwybitniejsi spośród nich, jak Carlo
Torta w Padwie (300 medali wyłącznie złotych), dalecy byli jednak od skompletowa
nia wszystkich71. Torta nie był wszakże wyjątkiem. Apostoł Zeno (1668-1750) korzy
stał z wiedzy ekspertów, którzy potrafili eliminować fałszywe medale; już w roku
1726, a więc po dwudziestoletniej działalności kolekcjonerskiej, posiadał 700 medali
złotych, 1400 srebrnych, 1000 brązowych i 700 greckich. Onorio Arrigoni (zm. 1758 r.)
podczas 25 podróży włoskich do roku 1740 zgromadził około 20 tys. medali i starożyt
ności (posążki egipskie, lampy, urny, amulety). Także wówczas i w tym celu wyjechał
do Egiptu Giannantonio Soderini, a następnie przybył na wyspy greckie, do Turcji
i Ziemi Świętej. Wśród amatorów starożytności było wielu Wenecjan (Zeno i Arrigo
ni). Wenecja była wówczas centrum antykwarycznym i ośrodkiem handlu numizma
tami, tam zbiegały się drogi zLewantu, Grecji oraz Europy Północnej i Zachodniej,
tam też przybywali kolekcjonerzy z krajów transalpejskich 2 . Zachowane katalogi wło
skich kolekcjonerów starożytności, z seriami medali imperialnych, rzymskich, katalogi
Muzeum Tiepola i Piętro Morosiniego, kolekcjonera francuskiego Charles'a Patina,
emanują osiemnastowieczną wiedzą i erudycją o obszarach geograficznych, wybitnych
postaciach, wydarzeniach historycznych bądź do czasu panowania Herakliusza I (około
575-641), bądź ostatniego cesarza Zachodu - Karola Wielkiego w latach 800-81473.
W Museum Tórnhielmianum zbiór starożytności liczył 36 zabytków rzymskich i 44
szwedzkie. Medale i monety tworzyły odrębną kolekcję w szafce numizmatycznej. Do
starożytności skandynawskich należały kamienie z inskrypcjami runicznymi, urny oraz
archeologiczne zabytki sięgające czasów wazowskich. Spośród numizmatów Klein
wymienił orientalne monety złote, srebrne i z „innych metali" (44 sztuki), monety
greckie (39), z okresu średniowiecza, „gotyckie" (16), szwedzkie z miedzi i mosiądzu
(32), angielskie (100) i innych krajów (20), wydobyte z grobów z „różnych metali" (7),
okazjonalne, jak żetony oblężnicze (26), żetony holenderskie, posrebrzane i miedziane
(170), w dodatku - „jeden główny katolicki amulet". Dopiero w dalszej kolejności
wymienione zostały monety rzymskie, znajdujące się we wspomnianym wyżej „Romische Miinz-Cabinet" (400 sztuk), związane z kultem religijnym i jubileuszami (34),
ponownie - numizmaty i medale szwedzkie wydzielone z całości - „Schwedische
Miinz und Medaillen-Cabinet" - uporządkowane według chronologii panowania wład
ców i regentów królestwa (262), szwedzkie monety miedziane (23), medale wielkie
i rzadkie (98), edycje upamiętniające wybitnych Szwedów (16). Kolekcja wyceniona
była na 1000 marek. Kosztorys nie obejmował medali papieskich (43), cesarskich (24),
francuskich (18), angielskich (31), holenderskich (10), duńskich (5), polskich (7), ro
ić. Pomian, op.cit., s. 106.
Ibidem, s. 107.
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Levant. Fait atu annees 1675 et 1676, t. 1 i 2, La Haye 1724 -passim; E.A. Cicogna, Delie iscrizioni
veneziane, X. III, Venezia 1830, s. 247; J. Morelli, Dissertazione intorno al alcuni viaggiatori eruditi venezianipoco noti [w:] Operette, t. II, Venezia 1820, s. 123.
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introduction a la connaisance de cette science, Paris 1695.
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syjskich (21) i określonych jako miscelanea (80), francuskich żetonów, monet okazjo
nalnych (500) oraz dwóch grup bliżej nieokreślonych medali (32 i 16 sztuk)74 Łącznie
numizmatyczna kolekcja Tórnhielma liczyła 1168 egzemplarzy i zapewne w Szwecji
należała do zbioru zasobnego. Wrażenie pozornego porządku, a raczej merytorycznego
nieporządku w kolejności spisów numizmatów i medali, częste powtórki (na przykład
w grupach numizmatów szwedzkich) prawdopodobnie wzięły się z prowadzenia spisu
z natury. Kłem rejestrował zbiór w takim układzie, w jakim był mu prezentowany.
Wycena - nie wiadomo, czy wykonana przez niego osobiście - sporządzona wybiór
czo, mogła wynikać z przeznaczenia tych właśnie numizmatów i medali do sprzedaży.
Jak zauważyłem już na wstępie, zainteresowanie swoje skierował Klein na zbiór przy
rodniczy. Do swoistych naturaliów zaliczał nie tylko ssaki, ptaki, ryby, zwierzęta mor
skie i muszle, lecz także... mumie. W kolekcji muszli (Muschel cabinet) wydzielił kla
sy z powoływaniem się na literaturę75. Na osobną kolekcję złożyły się okazy przyrody
nieożywionej, która tu zostanie pominięta76.
W Europie pierwszej połowy XVIII wieku formy kunstkamer były wciąż atrakcyjne
dla zbieraczy. Nie tylko je dziedziczono, lecz tworzono od podstaw. W ciągu stulecia
nadawano im erudycyjną formę i profil zgodny z zainteresowaniami właściciela. Toteż
charakter zbiorów często określał jego twórcę, jak choćby Claudiusa du Puy („besonder curióser Mann"), Szwajcara narodowości francuskiej, który w czterech pomiesz
czeniach swojej londyńskiej rezydencji zgromadził liczne zamorskie kurioza i naturalia, opisane przez Niemca, Zachariasa Conrada von Uffenbacha, podróżującego po
Europie Zachodniej w pierwszej dekadzie XVIII stulecia77. Von Uffenbach odwiedzał
uczonych i księgarzy w Londynie i w innych angielskich ośrodkach kultury (1710).
Podkreślał, iż naturalia gromadzili przede wszystkim aptekarze, jak Petiner, prezes
angielskiego Towarzystwa Przyrodniczego, mieszkający przy Aldengate Street, który
za oglądanie pobierał opłatę sięgającą kilku gwinei. Niemiecki podróżnik zbiór ten
określił negatywnie 8. Najwyższą ocenę przyznał księgozbiorom mieszczącym się
w poszczególnych kolegiach Uniwersytetu w Cambridge, następnie astronomicznym
gabinetom numizmatów i medali uniwersytetu w Oxfordzie, zwłaszcza kolekcjom
79
w Museum Ashmoleanum (Ashmolean Museum) . Przy okazji pobytu w Londynie
brał udział w licytacjach księgozbiorów i zbiorów sztuki. W Gresham Colledge, sie
dzibie londyńskiego Towarzystwa Królewskiego, spotkał się z sekretarzem Davidem
80
Sloanem (od 1703 r. prezesem Towarzystwa) .
Pierwsze, wielkie zbiory narodowe powstawały dzięki zapisom kolekcji prywat
nych, naukowych księgozbiorów, inicjatywom miłośników sztuki przez cały wiek
74

BGd. PAN, Ms 2226, k. 39r.-40v.
/6Wem,k.28v.-35r.i41v.
76
Ibidem, k. 35v.-42r.
77
Zacharias Conrad von Uffenbach, Merkwurdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland. Zweiter Theil, Ulm 1753, s. 523 i 529.
78
Ibidem, s. 583-594.
79
Ibidem, Dritte Theil, s. 123 i n.
80
D. Sloan był kolekcjonerem. Pasję naukową, odziedziczył po ojcu, lekarzu z Chelsea, Sir Hansie Sloanie (1660-1753). Sir H. Sloan od 1727 r. przewodniczący Towarzystwa Królewskiego w Londynie, swoje
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XVIII. Władcy świeccy i duchowni, a za ich przykładem bogate mieszczaństwo,
a także przedstawiciele zawodów, do których się przygotowywali kształcąc się na zna
nych europejskich uniwersytetach, odczuwali potrzebę otaczania się dziełami sztuki
(co należało już od XVI w. do kultury gustu w stylu włoskim, a w XVII w. według
wzorów francuskich i angielskich). W okresie oświecenia intelekt i wiedza coraz czę
ściej decydowały o poziomie salonów kulturalnych i miejscu zajmowanym w nich
przez właścicieli galerii dzieł sztuki i twórców kolekcji naukowych. Zbiory, które
świadczyły o statusie majątkowym, chętnie udostępniano gronu zaprzyjaźnionych
osób, a kolekcje, będące wynikiem znawstwa wybranej dziedziny, przyczyniały się do
wzbogacenia wiedzy. Elementy te jako zjawiska kultury kształtowały nowe gusty
w odbiorze sztuki dawnej i współczesnej81. Zajmowanie miejsca w hierarchii społecz
nej narzucało obowiązek tworzenia galerii rzeźby i malarstwa, tek rysunków i grafiki,
gabinetów numizmatycznych i kolekcji przyrodniczych, wreszcie ogrodów ekspery
mentalnych z cennymi gatunkami roślin, zwłaszcza egzotycznych adaptowanych
w warunkach europejskich. Tendencje takie obserwujemy w Gdańsku doby oświece
nia, w niektórych ośrodkach Prus Książęcych i Królewskich, na Warmii. Budzi się
świadomość fałszerstw dzieł sztuki, zwłaszcza nadal popularnego malarstwa mistrzów
włoskich, ale również malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. Miłośnicy sztuki
i twórcy galerii coraz częściej korzystają z opinii specjalistów - marszandów i malarzy-konserwatorów. Specjalistą wiedzącym o malarstwie więcej niż kolekcjonerzy był
niewątpliwie gdańszczanin Jakub Wessel. Doradzał wszak właścicielowi galerii
i amatorowi malarstwa, księciu biskupowi warmińskiemu Ignacemu Krasickiemu, a za
jego pośrednictwem królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Sam Wessel
był również kolekcjonerem malarstwa, podobnie jak francuski marszand Araignon
w latach pięćdziesiątych XVIII wieku, zbywający ze swojej prywatnej galerii obrazy
Tycjana, Veronesa, Tintoretta, Carraccich, Rafaela, Baroccia, Loraina, Poussina i wielu
innych.
Poznany bliżej przykład, związany z osobą francuskiego marszanda-kolekcjonera,
przybliża mentalność współczesnych wykształconych zbieraczy malarstwa, styl ich
życia, sposoby działania, osądy i gust estetyczny w bezpośrednim kontakcie ze sztuką.
„W 1751 r. Araignon, marszand, powziął decyzję o pozbyciu się wszystkich swoich obrazów,
w związku z zamiarem wycofania się z handlu, wobec swojego wieku i ułomności (...). Zdając so
bie sprawę, że ktoś może być zdziwiony, widząc takie szumne nazwiska wielkich Mistrzów, takie
Obrazy u osoby prywatnej, Araignon przedstawia się jako dostawca królów Francji i Polski, księ
cia de Tallard i innych kolekcjonerów, kończąc apelem: Niech Zbieracze przybywają z ufnością,
wybrał on [mość Araignon - przyp. K.P.] najlepszych Znawców w Paryżu, aby stwierdzili orygi
nalność wymienionych Obrazów i przypisali im aktualne ceny, tak by nikt nie został oszukany, ani
z jednej, ani z drugiej strony. (...) Wprowadzał on nas za kulisy handlu obrazami: wątpliwe atrybucje, podrobione sygnatury, produkcja falsyfikatów mistrzów włoskich; czegóż się tu nie dowia
dujemy! Zauważmy przy okazji, że potwierdza się to, co stwierdziliśmy wyżej; dopóki piękno ob
razu było elementem wystarczającym, dopóty Carle Van Loo mógł uchodzić za Pietra da Cortona,
81
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jednak począwszy od chwili gdy atrybucja stała się ważniejsza od piękna, kolekcjoner musiał stać
się bardziej wymagający. Świadczą o tym (...) rękopiśmienne notatki, iż reputacja mości Araignona nie była poza wszelkimi podejrzeniami..."82.
Kontynuując rozważania o guście, czy też jego synonimie, o smaku estetycznym,
możemy stwierdzić na podstawie cytowanego fragmentu, iż funkcja gustu artystyczne
go zaczyna schodzić na plan dalszy, ustępując miejsca względom naukowym, jakby na
przekór tezom antropologiczno-filozoficznym Georga Friedricha Meiera83, Johanna
Gottfrieda Herdera84 i poglądom Friedricha Schillera zawartym w Listach o estetycz
nym wychowaniu człowieka*5.
Znamiennym przykładem troski o autentyczną atrybucję obrazów mistrzów wło
skich, określanych jako malarstwo o szlachetnej kompozycji, olśniewającej kolorysty
ce, cechującej się „wzniosłym smakiem", jest korespondencja biskupa Ignacego Kra
sickiego z Maciejem Pruskim, kanonikiem lwowskim, przebywającym w latach sześć
dziesiątych XVIII wieku w Rzymie, następnie z Ernestem Ahaswerem Henrykiem
Lehndorffem (zm. 1811 r.), szlachcicem i pamiętnikarzem (w czasie trwania korespon
dencji z Krasickim był szambelanem na dworze królowej „w Prusiech" - Elżbiety
Krystyny). Lehndorff przyjaźnił się z Branickimi z Białegostoku, a od roku 1769
z biskupem Krasickim, przebywał też czasowo na dworze królewskim w Warszawie.
Z lat 1775-1780 pochodzi korespondencja kolekcjonerska i na temat sztuki z Kajeta
nem Ghigiottim i z 1780 roku z królem Stanisławem Augustem - w Warszawie86. Oto
kilka przykładów:
„(...) Jeżeliby tam [w Rzymie] nie można było dostać jakiego pięknego a oryginalnego obrazu,
bardzo bym był obligowany [zobowiązany - przyp. A.R.Ch.], gdybyś mi WM. Pan autora, rodzaj
malowania i taksę onego oznajmił, radbym albowiem mieć ze dwa piękne oryginały (...)"87.
„(...) A propos portretów - mówiłeś mi, że pod literą D masz ich tylko sześć, u mnie jest ponad
200. Upokorzcie się biedni kolekcjonerzy i uznajcie waszego mistrza. Przybierz ton autorytatyw
ny [sic!] i jako mój ambasador nadzwyczajny powiedz to samo (...)"88.
Krasicki zamówił u Augustyna Mirysa (1700-1790) portrety, obrazy ołtarzowe i inne,
o nieokreślonej tematyce, które artysta malował w swojej białostockiej pracowni .
Biskup warmiński sprowadzał z zagranicy, przez bank Antoine'a Mathy
w Gdańsku, dzieła sztuki i książki, między innymi z rzymskiej księgarni Rossiego
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i przez tamtejszego marszanda Kajetana Ghigiottiego w latach siedemdziesiątych sztychy. Znał dobrze Geschichte der Kunst des Altertums, podstawowe dzieło Johanna
Joachima Winckelmanna, wydane w dwóch tomach w 1764 roku, które uznał za wy
bitne90. O posiadaniu portretów znanych osobistości i obrazów ilustrujących najnowszą
historię świadczy wymiana kopii rysunkowych, malarskich i sztycharskich między
biskupem a królem oraz korespondencja dwóch świadomych swych celów kolekcjone
rów w 1780 roku. Dla Krasickiego z galerii królewskiej skopiowany został obraz
przedstawiający posłuchanie młynarza u Stanisława Augusta tuż po ocaleniu króla
z rąk konfederatów barskich w 1771 roku, nastąpiła też wymiana pomiędzy Krasickim
a królem malowanych i rytowanych kopii oraz rysunków portretów biskupów warmiń
skich, dla gabinetu rycin na Zamku Królewskim w Warszawie91. Sprawę sporządzenia
kopii portretów biskupów warmińskich, członków rodziny, wojewodów i kasztelanów
zlecił Krasicki przed wyjazdem do Berlina (grudzień 1780 r.) swojemu bratu Antonie
mu 92 . Oceniając dwudziestoośmioletnie rządy Krasickiego diecezją, ks. Jan Obłąk
stwierdził, iż były sprawowane przez niezwykle światłego miłośnika sztuki i patriotę,
który z lidzbarskiej rezydencji pragnął uczynić „pałac sztuki". Toteż w Catalogue de
tableaux z aukcji zbiorów sztuki Krasickiego (1805) wymieniono 24 obrazy włoskie,
23 dzieła mistrzów flamandzkich, osiem holenderskich, 22 francuskie, zaledwie dwa
obrazy niemieckie, w 45 tekach znajdowało się prawie 34 tys. grafik francuskich, wło
skich, niemieckich i polskich oraz 27 obrazów współczesnych malarzy polskich, dzia
łających na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego (Bacciarellego, Marteau'a,
Walla, Kraffta, Mirysa). Podsumowując działalność mecenasowską i kolekcjonerską
biskupa warmińskiego, Obłąk pisał: „Przy ograniczonych środkach gromadził zbiory
tak bogate, że stawia go to w rzędzie najwybitniejszych kolekcjonerów epoki Stanisławowskiej w Polsce" .
Podczas licznych pobytów w Gdańsku Krasicki poznał tamtejsze zbiory malarstwa
i osobistości kultury oraz nauki. Prowadził korespondencję z wieloletnim opatem oliwskim, Jackiem Rybińskim (opat cystersów oliwskich od 1740 r., zm. w 1787) i jego
przyjacielem, zarazem miłośnikiem sztuki, Aleksym Onufrym Husarzewskim (od
1768 r. komisarz królewski w Gdańsku). Zatrzymywał się nad Motławą na dłużej lub
był tylko przejazdem w drodze z Fromborka i Lidzbarka do Berlina (w latach 1771—
-1779 - 14 odwiedzin Gdańska)94.
Pisząc o zainteresowaniach sztuką i kolekcjonerstwem przedmiotów artystycznych
w Gdańsku, zarówno w kręgach mieszczaństwa średniozamożnego, jak i bogatych
kupców i armatorów, wreszcie członków dawnych rodów patrycjuszowskich, trzeba
wspomnieć o kulturze mieszczańskiej, o tzw. dobrym smaku/guście. Galerie i zbiory
dzieł sztuki, coraz częściej udostępniane publiczności - jak choćby przykład galerii
gdańskiego rajcy, a pod koniec życia, burmistrza Gottfrieda Schwartza, składającej się
90
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z kilkuset obrazów - miały nie tyle wzbogacać i urozmaicać życie towarzyskie
w Gdańsku, ile kształtować gust artystyczny u odbiorcy, zarazem uwrażliwiać na cha
rakter, „manierę", a w szerszym pojęciu na styl konkretnego mistrza, warsztatu, naro
du, wreszcie epoki.
W europejskim kolekcjonerstwie, także gdańskim, od drugiej ćwierci XVIII stulecia
ścierały się dwa gusty Wolterowskie: „gust fałszywy" - będący tworem sztuki, i „gust
prawdziwy" - tkwiący w samej naturze. Był to spór o ratio z przeżyciami pozarozumowymi, wyobraźnią i uczuciami, spór o wybór kryteriów oceny95. „Wiek gustu" wprowadzony do rodzącej się wówczas teorii sztuki - zawdzięczamy Wolterowi96. Czy
wiek XVIII należy nazwać stuleciem gustu, jakiego gustu? Le grand gout d'antique gustu rzymskiego, czy a la grequel Oba gusty w architekturze miast i prowincji obja
wiały się kreacjami klasycyzującymi, natomiast w dziedzinie kolekcjonerstwa dość
ryzykownie łączyły specyfikę dawnej antykamery z erudycyjną przestrzenią intelektu
alnej myśli. A jak określić zawężającą specyfikę gromadzenia przedmiotów o znacze
niu moralizatorskim, wychowawczym, historycznym i estetycznym w kolekcjonerstwie
dzieł sztuki?
„Tendencją sztuki, zwłaszcza drugiej połowy XVIII wieku i panującego gustu - pisał Tadeusz
Mańkowski - było zamiłowanie do małych przedmiotów sztuki, o drobnych a wytwornych for
mach. Było to zarazem przeciwstawienie się kierunkowi XVII-go wieku, który dążył na każdym
kroku do charakteryzującej barok wielkości i wspaniałości. Typem dla drugiej połowy XVIII w.
jest nie Wersal, lecz Petit Trianon, rozmiary obrazów są przeważnie małe. Drobne figurki porce
lanowe potrafią zastąpić, estetycznie myślącym ludziom tegoż wieku, posągi, ulubionym forma
tem książek jest mała 16-tka, a w niej miniaturowe sztychy i drobne winietki czy cul-de-lampe.
Wielkie portrety reprezentacyjne zastąpiono przez miniatury portretowe lub sylwetki"97.
Gust gdańszczan w odbiorze architektury, detalu, rzeźby i malarstwa, by wymienić
niektóre tylko elementy formalne w percepcji piękna, nie różnił się od przejawianych
w tamtej epoce. Materializował się w licznych zbiorach i kolekcjach przedstawicieli
znanych w mieście rodów: Uphagenów, Schopenhauerów, Rottenburgów, a także
przybyszów spoza miasta, jak na przykład starosty Tomasza Czapskiego i jego brata
Tadeusza, malarza Wessla, rytownika Du Buta, burmistrza Gotfryda Schwartza rodem
z Królewca i wielu innych (por. aneks 1). Wśród europejskich erudytów-teoretyków,
filozofów, pisarzy i artystów toczyły się dyskusje o pięknie, wdzięku, smaku i guście.
William Hogarth (1697-1764) w The Analysis of Beauty (Londyn 1753) twierdził, iż to
malarze jako praktycy, przez swoją twórczość, w empiryczny sposób poszukują pięk
na. Według Hogartha, „piękno szlachetnej elegancji" wyrażane jest przez spiralną,
esowatą „linię piękna". Podając jej definicję, wymieniał elementy tworzące to piękno:
stosowność (fitness), różnorodność (variety), jednolitość (uniformity), prostotę (simpli
city), zawiłość (instricacy) i wielkość (quantity). Starał się je wprowadzać do swojej
„Spory te są po części uwarunkowane zróżnicowaniem i ewolucją gustów artystycznych i sztuki,
między innymi przecinaniem się różnych wersji klasycyzmu z szeregiem zjawisk wobec niego opozycyj
nych, w tym także nowych prądów, wiodących ku przełomowi romantycznemu. Wszystkie te dyskusje
toczą się w ramach wspólnego, istotnie nowego w dziejach estetyki przekonania o decydującej roli badania
dyspozycji odbiorczych - smaku - w rozstrzyganiu podstawowych pytań estetyki. A także dalej idącej tezy
- o znaczącym wpływie smaku i podmiotu odbiorczego na kształtowanie wartości estetycznych i sztuki.
Zwątpienie w te tezy wyznaczy kres estetyki smaku" - Pazura, op.cit, s. 42.
96
F. Voltaire, Le temple du gout, comedie, Utrecht 1734.
97
T. Mańkowski, Poglądy na sztuką w czasach Stanisława Augusta, Lwów 1929, s. 33.

158
twórczości98. Sir Joshua Reynolds (1723-1792) uważał natomiast, że osiągnięcie pięk
na w sztuce nie zależy wyłącznie od kopiowania natury, wymaga natomiast wysiłku
intelektualnego, aby pojąć „abstrakcyjną ideę kształtów doskonalszą od jakiegokolwiek
pierwowzoru". Był zwolennikiem racjonalnego i intelektualnego charakteru twórczości
artystycznej, zdolnej oddziaływać na wyobraźnię i uczucia widza". Reynolds wierzył
w indywidualne cechy każdego artysty. Jako malarz i pierwszy prezes brytyjskiej Aka
demii Królewskiej, w latach 1769-1790 szeroko głosił swoje poglądy, opublikowane
następnie w roku 1797 w piętnastu dyskursach.
Dla wyrobienia w sobie smaku, a także znawstwa dzieł różnych epok i współczes
nych twórców (na przykład Bouchera, Bouchardona, Watteau) konieczny był częsty
i bezpośredni kontakt ze sztuką. Sonino Scarpa nie bez racji nazwał miejsce pracy
i kontemplacji sztuk plastycznych - gabinetem amatora 100 . Amatora -jako oświecone
go znawcę sztuki XVIII wieku. Zwiedzano zbiory i kolekcjonowano dzieła. Był to
warunek główny do dalszego wtajemniczenia w istotę sztuki; tak sądził - jako jeden
z pierwszych - znawca starożytności, kolekcjoner i mecenas Anne-Claude-Philippe de
Tubieres Comte de Caylus (1692-1765) w dziele Recueil d'antiquite egyptiennes, etrusques, grecques, romaines et gauloises, powstałym dzięki inspiracji i merytorycznej
pomocy francuskiego pisarza, archeologa i numizmatyka abbe Jeana-Jacques'a Barthelemy. De Caylus, jako oświecony amator starożytności i miłośnik sztuk pięknych,
przyczynił się do rozróżnienia określeń connoiseur - znawca, i curiewc - specjalista,
kolekcjonujący dzieła jednego artysty. Używane było również przeciwstawne znacze
nie connoiseur, było nim angielskie layman (polskie laik), oznaczające kogoś, czyja
wiedza była niedostateczna i powierzchowna101. Aby zostać prawdziwym znawcą
sztuki, należało być dobrym obserwatorem natury, posiąść znajomość warsztatu twór
ców wielu dziedzin sztuki, nie tylko odczuwać, lecz zrozumieć piękno w dziełach róż
nych szkół artystycznych102. O pasjach kolekcjonerskich XVIII stulecia, empatycznym
i empirycznym stosunku właścicieli oraz twórców zbiorów do gromadzonych przed
miotów, wypowiadał się wielokrotnie Krzysztof Pomian 103 . Stara kunstkamera - „izba
sztuki i cudowności" (Kunst- und Wunderkammer)104 w XVIII wieku jeszcze trwała,
8

W. Hogarth, The analysis of Beauty. With the rejected passages from the manuscript drafts and auto
biographical notes. Compilation by J. Burke 1955, s. 3-11; Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870.
Wybór, przedmowa i komentarze E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974, s. 53 i n.
99
Teoretycy, artyści, op.cit., s. 54-60.
100
S.A. Scarpa, Cabinet d'amateur. Le grandi colleczioni d*arte nei dipinti dal XVII al XIX secolo,
Milano 1992- passim.
101
Więcej na ten temat: L. Olivier, „Curieux", Amateurs and Connoiseurs. Laymen and the Fine Arts
in the Ancient Regime, Baltimore MD 1976.
102
Teoretycy, artyści, op.cit., s. 102 i a
103
K. Pomian, Collectioneurs, amateurs et curieux. Paris, Venice, XVI-XVIII siecle, Paris 1987
(w edycji angielskiej: Collectors and Curiosities; Paris and Venice 1500-1800, Cambridge 1990 i polskiej:
Zbieracze i osobliwości, op.cit.); idem, Der Ursprung des Museums, Berlin 1988; idem, Collections et
musees (note critique), „Annales Economies, societes, civilisations", 6 (1993), Nov./Dec, s. 1381-1401;
idem, De la collection particuliere au musee d art [w:] P. Bjustróm (red.), The Genesisof the the Art Mu
seum in the 18th Century, Stockholm 1993, s. 9-27; idem, Sammlungen - eine historische Typologie [w:]
A. Grote (red.), Macrocosmos in Microcosmos, Opladen 1994, s. 107-126.
K. Wolbert, Die Kunst- und Wunderkammern - Ein Sammlungstyp zwischen Mythos und Wissenschaft. Sammeln. Eine Ausstellung zur Geschichte und zu den Formen der Sammeltatigkeit, Darmstadt
1981, s. 9-31. Zob. również: M. Spallanzani, Vom „Studiolo" zum Laboratorium. Die „piccola raccolta di
naturiproduzioni"des Lazzara Spallanzani, 1729-1799 [w.-j Macrocosmos, op.cit., s. 679-694.
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jak dobitnie wskazuje przykład szeroko omawianego tu Museum Tórnhielmianum,
wzbudzając naukowe zainteresowanie uczonego przyrodnika z Gdańska. Mniej więcej
od 1750 roku zastępowana będzie przez wyselekcjonowane galerie rzeźby i malarstwa
oraz oddzielone od tych galerii naukowe kolekcje przyrodnicze. Paramuzealny proces
okazał się nieodwracalny w historii europejskiej kultury.

SUMMARY
Collecting culture in the 18th c. Gdańsk scholars, experts and
from other European cities and their attitude to works of art

dilettanti,

Jakub Teodor Klein became famous even during his life. We know what he looked from
his portrait by Leonard Schroer, dating from before 1743. Following this painting, a cop
perplate was made by Johann Christoph Sysang in 1743. In 1759 Klein was portrayed by
Jakub Wessel, a portrait painter from Gdańsk. Klein was one the most outstanding natural
ists in Gdańsk in the 18th c. He conducted his research in the areas of paleontology, zool
ogy, ichthyology, mineralogy and crystallography, and presented the results of his research
work at the meetings of Gdańsk learned societies (Societas Litteraria, Societas Phusicae
Experimentali) in 1743-1753, and at the meetings of the Naturforschende Gesellschaft,
which he co-founded and for which he acted as a secretary in 1743-1746, and then became
its Director in 1746. He was also a prominent member of learned societies abroad (in Lon
don, Bologna, St Petersburg, Jena and Halle). Throughout his entire creative life he was
devoted to his collecting passions, and, in particular collecting natural specimen for his
studies (including amber).
In 1739 he went to Malmvik Castle in the Malmon Lovo district in southern Upplandia
in Sweden to see and to provide a description of the Tornhielm Museum (unfortunately the
fist name of the founder of this museum is presently unknown). The Gdańsk researcher
took interest in the castle's magnificent kunstkamera with furniture, paintings, miniatures
and sculptures, a collection of objects from amber and other precious stones, collections of
minerals and insects, a numismatic cabinet and many other rarities. Klein left a manuscript
containing an inventory titled "Museum Tórnhielmianum". Later his notes were arranged
by Karol Ernest Klein. The manuscript, together with part of Klein's legacy, was be
queathed to Jakub T. Klein's son-in-law, Mayor Daniel Gralath, who later passed down the
manuscripts to his nephew Karol Stanislaus Gralath (died 1865). After his death the collec
tion was purchased by the City Office in Gdańsk, and transferred Klein's entire legacy to
the Gdańsk Library.
Klein began making an inventory of the Tornhielm Museum from its library (numbering
2284 volumes) and a collection of musical instruments. Exhibits were divided into the fol
lowing departments: musical and mathematical-physical instruments, curiosa, curiosities,
to which he included ethnographic objects of "pagan" and Catholic cults, then antiquities
(Antiquitateri) with Roman sculptures and bas-reliefs, numismatic exhibits and medals
(Romische Munz-Cabinet, Schwedische Miinz und Medaillen-Cabinef). In the natural col
lection, sea-shells formed a separate part (Muschel gabinet), along with natural specimes
with natural specimens and inanimate nature objects.
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A rich and interesting collection, in terms of its material value and artistry, was dis
played in the kunstkamera of the Tornhielm Museum. The Kunstkamera was in a separate,
extensive room. Oil paintings, crayon drawings and engravings hang on the walls, while
miniatures were displayed in showcases and glass boxes. The room was filled with sculp
tures. Paintings also adorned other rooms and chambers of the castle. Among the most
precious artifacts mentioned by Klein were cabinets in walnut or ebony, inlayed with silver
and ivory, with inner cases containing gems, cameos, jewellery and numismatic exhibits.
These were six differently sized boxes (Schreine) with sculpted amber walls and sculpted
scenes adorning their tops. In some of these boxes were smaller, lacquered glass-sided
boxes There were also other amber works which once had formed parts of chapel furnish
ings, and sculptures with secular motifs.
Following Jakub Teodor Klein's detailed account from 1739, Tornhielm's collection in
Malmvik preserved the style of a Baroque collection with certain elements of the Enlight
enment trend. As is clearly seen from this example, the old kunstkamera - "chamber of art.
and wonders" (Kunst- und Wunderkammer) containing artworks, natural specimens and
varied curiosities - was still extant in the 18th c. It raised Gdańsk scholar's interest in the
"Age of Reason".
A list of more than seventy collectors, including a few owners of the kunstkamera, is
annexed to this article. Unfortunately we do not have more detailed information on the
contents of the collection. The list contains names and surnames, professions or positions as
public servants, the period in which they were active and areas of interests, and, in paren
thesis, the year of putting the collection to auction. Citizens of Gdańsk, as well as of other
European cities collected paintings, graphic works,, very often numismatic exhibits and
medals, more rarely drawings, craftwork, small cabinet sculptures in bronze, wood or ivory.
Among better-known personages, one should mention the naturalist Jan Filip Breyne, the
Polish aristocrats who had their residences in Gdańsk - Paweł Tadeusz and Tomasz Czapskis, Duchess Konstancja Sanguszko, the Royal Commissionaire General Aleksy Onufry
Husarzewski, members of old patrician families and great Gdański merchants: Privy Coun
cillors of the Republic of Poland - Piotr Pott, Henryk Wilhelm Rosenberg, as well as the
merchants Franciszek Gotfryd Rottenburg, Andrzej Schoppenhauer, Chrystian Hartman
von Schroder, Jan Karol and Karol Wilhelm von Schwartzwaldt, Jan Henryk Soermanns,
Joachim Wilhelm von Weickman and many others. Some, like Jan Krzysztof Gottwald.
Daniel Gralath, Jan Filip Breyne - created specialist collections, which were called
"museums" by their contemporaries, and were named after their founders.
Around 1750 the old-type kunstkamera represented by the Tornhielm Museum and cer
tain collections created by Gdański residents, were gradually replaced by galleries of se
lected sculptures, separate collections of paintings, miniatures, medals and numismatic
exhibits, or else artistic craftworks collections. Natural specimens in European centers
formed separate collections. Similar trends in the development of science, culture and col
lecting were to be seen in Gdańsk in the second half of the 18th c. and the first half of the
th
19 c.
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ANEKS 1

GDAŃSZCZANIE GROMADZĄCY LUB KOLEKCJONUJĄCY DZIEŁA SZTUKI
NUMIZMATY I MEDALE ORAZ OSOBLIWOŚCI W XVIII WIEKU
Poniżej uwzględniono następujący porządek spisu: nazwisko, imiona, profesję lub
zajmowane publicznie stanowisko (jeśli jest znane), okres działalności zbierackiej,
dziedziny zainteresowań, a w półokrągłych nawiasach - rok licytacji zbiorów. Spis
sporządzono na podstawie źródeł archiwalnych, katalogów aukcyjnych, prasy ogłosze
niowej i wybranej literatury przedmiotu badań autora. Obejmuje również nazwiska
osób, które posiadały niewielką liczbę przypadkowo zgromadzonych dzieł sztuki od
notowanych w źródłach.
Źródła archiwalne
Archiwum Państwowe w Gdańsku: 300,1/276, 320; 300,6; 300,43/100, 175; 300,R/Vv
216b, 230; 78 25/353.
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk: Ms 2498.
Katalogi aukcyjne
[Jan Filip Breyn] - Verzeichniss der (Joh. Phil.) Breynischen Miinzcabinet, Danzig
1766.
[Joachim Gottlieb Mey] - Verzeichniss der vom Seel. Joach. Gottlieb Mey. Schwertfeger in Danzig, hinterlassen Praetiosorum Miinzen, Antiquitaten, Schildereyen [...].
Auktionskatalog, Danzig 1776.
[Jan Jakub Grade] - Verzeichniss einer Sammlung englicher Kupfersticher, welche in
Commission verkauft werden bey Joh. Jac. Grade in Danzig: 1784-1785.
[Jan Henryk Soermann] - Verzeichnis einer auserlassenen Sammlung von Gemalden
aus d. Nachlasse der Herrn Joh. Hein. Soermanns, ehem. Schoppen der Alstadt
Danzig, Danzig 1802.
Czasopisma (prasa ogłoszeniowa)
„Wóchentliche Danziger Anzeigen und dienliche Nachrichten", roczniki: 1785, nr 18;
1786, nr 26.
Literatura
Altpreussische Biographic Hrgb. Im Auftrage der historischen Kommission fur ost- und westpreussischen Landes forschung von Ch. Krollmann. Bd. I, Kónigsberg Pr. - Marburg a. Lahn 1941.
Bernoulli ]., Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Ritssland und Pohlen in den
Jahren 1777 und 1778. Bd. 1: Reise nach Danzig und Beschreibung der Merkwiirdigkeiten dieser
Stadt, Leipzig 1779.
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Chodowiecki D., Daniel Chodowieckis Kiinstlerfahrt nach Danzig in Jahre 1773, Leipzig-Berlin [b.r.w.].
Chodowiecki D., Die Reise von Berlin nach Danzig. Das Tagebuch, Berlin 1994.
Daniela Chodowieckiego dzienniki z podroży do Gdańska z 1773 roku, oprać. M. Paszylka, Gdańsk
2002.
Chodyński A.R., Gdańskie kolekcje numizmatów i medali od XVII do końca XIX wieku, „Porta Aurea".
Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 1994, 3, s. 21-49.
Chodyński A.R., Kolekcjonerzy i kolekcje w Gdańsku XVI-XIX wieku (do 1872 roku). Inventarium et
taxam dzieł sztuki, „Rocznik Historii Sztuki", 2002, t. XXVII, s. 171-212.
Cuny G., Danzig Kunst und Kultur im 16. wid 17. Jahrhundert, Frankfurt a. Main 1910.
Cuny G., Kunsthandel, Gemdldsammlung und ihr Schicksal um 1750-1850 in Danzig,
„Weichseland", 1939, 38, H. 1, s. 17-22.
Hoist N., von, Danziger Kunstkabinette und Kunsthandelbeziehungen im 18. Jahrhundert, „Mitteilungen des Westpreussischen Geschichts-Vereins", 1934, 22, H. 3, s. 59-69.
Kurdybacha Ł., Stosunki kulturalnepolsko-gdańskie w XVIII w., Gdańsk 1937.
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Pelczar M., Nauka i kultura w Gdańsku [w:] Gdańsk, jego dzieje i kultura, Warszawa 1969, s. 499-606.
Polski słownik biograficzny, pod red. W. Konopczyńskiego, E. Rastawieckiego, t. IV/3, Kraków
1938, z. 18, s. 192 i n. i s. 195; t. VII/4, Wrocław-Warszawa 1960, z. 39, s. 535 i n.; t. X/2, Wroclaw-Kraków 1962, z. 44, s. 118-120; t. XVII/1, Wroclaw-Gdansk 1972, z. 72, s. 49 i n.;
t. XXXII/1, Wrocław-Łódź 1989, z. 132, s. 64 i n.
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* * *
1. ASAM Piotr,
2. BARTHOLD Joachim Gottlieb,
3.BERGHDytrich,
4. BOTZON? drukarz,
5. BREYNE Jan Filip, uczony,
6. BROEN Jan Hieronim, sędzia,
burgrabia,
7. CLASSEN Antoni Fryderyk,
8. CONRADI Edward Fryderyk,
ławnik,
9. COSACK Karol Benedykt, prof.
Gimnazjum Akademickiego
w Gdańsku,

2. poł. XVIII w.,
zm. 1763 r.,
2. poł. XVIII w.,
XVIII w.,
zm. 1764 r.,
zm. 1793 r.,

malarstwo.
numizmaty.
rzeźba, malarstwo - pastel.
malarstwo, grafika.
numizmaty.
malarstwo, grafika.

2. poł. XVIII w.,
zm. 1799 r.5

malarstwo,
numizmaty.

zm. 1797 r.,

malarstwo, kartografia.
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10. CUYPER Antoni, de, kupiec,
11. CZAPSKI Paweł Tadeusz,
właściciel ziemski, oficer,
12. CZAPSKI Tomasz, właściciel
ziemski, starosta knyszyński,
13. DAWISON (DAWIDSON)
Emmanuel - ojciec, lekarz,
14. DAWISON Danie Gottlieb syn,
15. DORNĘ Jan Karol,
16. DUBUT (DU BUT) Fryderyk
Wilhelm, rzeźbiarz, medalier,
17. EGGERT Daniel, armator (?),
18. FROMM C L , konsul duński
w Gdańsku,
19. GINISCH Gottlieb,
20. GRADE Jan Jakub,
21. GRALATH Daniel, burmistrz,
burgrabia, uczony,
22. GRODDECK Karol Ernest,
erudyta,
23. GROEN (GRON) Gottlieb,
24. HADERSCHLIEFF Szymon
Chrystian,
25. HAGEDORN Dorota
Konkordia,
26. HOLMSTADT (?)
27. HUSARZEWSKI Aleksy
Onufry, królewski komisarz
generalny w Gdańsku,
28. JANER Fryderyk,
29. KABRUN Jakub, kupiec,
30. KOIKOW Jan, konsul (?),
31. KONOPACKI Konstanty
Gottlieb,
32. KOSICKI (?)
33. KRAUSE Gottlieb,
34. KROCKOW Ernest Bogusław,
von, właściciel ziemski,
35. LENGNICH Karol Beniamin,
uczony,
36. LOBECK Jerzy Benedykt,
37. MAY Jan Gottlieb,
38. MEY Joachim Gottlieb,
płatnerz,
39. MOTTE Henryk Jakub, de la,
uczony,

4. ćw. XVIII w.,
zm. 1792 r.,
zm. 1784 r,

malarstwo, grafika,
rzeźba, malarstwo, grafika,
rzemiosło artystyczne,
malarstwo, grafika.

zm. 1767 r,

malarstwo.

2. poł. XVIII w.,

malarstwo.

zm. 1778 r,
zm. 1779 r,

malarstwo,
malarstwo, grafika.

zm. 1768 r,
4. ćw. XVIII w,

malarstwo.
malarstwo (1808, 1821, 1838).

2. poł. XVIII w,
2. poł. XVIII w,
zm. 1780 r,

malarstwo, grafika,
grafika-miedzioryt.
grafika, numizmaty.

zm. 1780 r,

malarstwo (1781).

2. poł. XVIII w,
2. poł. XVIII w,

malarstwo, płaskorzeźby
z kości słoniowej,
malarstwo.

2. poł. XVIII w,

malarstwo, kunstkamera.

XVIII w,
zm. 1782 r.

malarstwo (1762).
malarstwo i inne dzieła sztuki.

2. poł. XVIII w,
XVIII/XIX w.,
XVII/XVIII w,
2. poł. XVIII w,

malarstwo religijne.
malarstwo - galeria, rysunki,
grafika.
grafika.
grafika.

2. poł. XVIII w,
2. poł. XVIII w.,
XVIII w.

malarstwo.
malarstwo tablicowe, grafika.
malarstwo.

2. poł. XVIII w,

malarstwo, grafika, numizmaty.

2. poł. XVIII w.
2. poł. XVIII w.
zm. 1775 r .

malarstwo, grafika,
medale (1785).
malarstwo (1776), rzeźby
gabinetowe, numizmaty,
starożytności i osobliwości kunstkamera.
malarstwo.

XVIII w.
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40. MUHL Abraham, kupiec,
41. MUHLHENN Jakub, kupiec,
42. PELTER (PELTRE) Karol,
43. POTT Piotr, kupiec, tajny radca
Rzeczypospolitej,
43. REINICK Gabriel Gottlieb,
44. REYGER Jan Gotfryd, jun.,
45. RICHTER Salomon Herman,
46. ROSENBERG Henryk
Wilhelm, podsyndyk, tajny
radca Rzeczypospolitej,
47. ROTTENBURG Franciszek
Gotfryd, kupiec,
48. SANGUSZKOWA
z Donnhoffów, księżna
Konstancja,
49. SAUR Fryderyk,
50. SCHLIEFF Walenty, rajca,
51. SCHMIDT Jerzy Wilhelm,
52. SCHOPENHAUER Andrzej,
kupiec, armator,
53. SCHOPENHAUER Henryk
Floris - syn poprzedniego,
ojciec Artura, filozofa, kupiec,
armator,
54. SCHRODER Chrystian
Hartman, von, ławnik,
55. SCHULTZ Jan Chrystian,
56. SCHUMACHER Chrystian,
57. SCHUMANN Gabriel,
kamlarz,
58. SCHUMANNOWIE-Ludwik,
Magdalena z domu Żywiecka,
59. SCHWARTZ Gotfryd,
producent srebrnego i złotego
drutu, rajca, burmistrz,
60. SCHWARTZWALDT Jan
Karol, von, burmistrz,
61. SCHWARTZWALDT Karol
Wilhelm, von, kupiec, rajca,
62. SOLLY Edward, kupiec
angielski,
63. SOERMANNS Jan Henryk,
armator,
64. STELTER Jan Jakub,
65. STEIN Chrystian Fryderyk,
66. STOLTERFOTH Chrystian
Gottlieb,
67. STUVEN Anna Konstancja,
68. TIETZ Gotfryd,

zm. 1797 r.,
zm. 1792 r.,
2. poł. XVIII w.,
XVIII w.,

malarstwo.
medale.
malarstwo.
malarstwo (1762 i 1763).

XVIII/XIX w.,
XVIII w,
XVIII w.,
zm. 1794 r.,

varia artystyczne.
malarstwo.
malarstwo.
rzeźba, malarstwo, numizmaty.
kartografia.

2. poł. XVIII w.,

malarstwo - galeria.

2. poł. XVIII w.,

malarstwo, zbiór osobliwości kunstkamera.

2. poł. XVIII w.,

malarstwo lub grafika
o tematyce religijnej,
varia artystyczne,
malarstwo.
malarstwo, rysunki (A. Diirer,
1505), teki graficzne,
rzeźby gabinetowe i zbiory
odziedziczone po ojcu.

zm. 1750 r.,
XVII/XVIII w,
zm. 1793 r.,
4. ćw. XVIII w.,

zm. 1768 r.,

malarstwo (1769).

2. poł. XVIII w.,
2. poł. XVIII w,
zm. 1764 r.,

rzeźby, grafika (1792).
malarstwo (1771).
rzeźba gabinetowa, malarstwo
(1764).

zm. 1691 r.,
zm. 1707 r.,
zm. 1777 r.,

varia artystyczne,
malarstwo - galeria.

zm. 1748 r.,

malarstwo.

zm. 1747 r.,

numizmaty.

2. poł. XVIII w.,

malarstwo.

2. poł. XVIII w.,

malarstwo (1787, 1799 i 1802).

2. poł. XVIII w.,
2. poł. XVIII w.,
XVIII w.,

malarstwo (1789).
malarstwo, grafika (1773).
malarstwo.

ok. poł. XVIII w.,
2. poł. XVIII w.

medale,
malarstwo.
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69. TORFFSTECHER Gotfryd
Salomon,
70. UPHAGEN Piotr, ławnik,
sędzia, kupiec,
71. WAESBERGH Jan Antoni,
von, rajca, burgrabia,
72. WEICKMANN Gabriel
Joachim, rajca, burgrabia,
73. WEICKMANN Joachim
Wilhelm, von, burmistrz,
74. WEINREICH Jan Gabriel,
75. WERNICK Gotthilf, rajca,
burgrabia,
76. WESSEL Jakub, artysta
malarz, marszand,
77. WOLTRIKOW (?)

2. pol. XVIII w.,

malarstwo, rysunek, grafika.

zm. 1775 r.,

malarstwo.

zm. 1776 r.,

varia artystyczne.

zm. 1792 r.,

varia artystyczne.

zm. 1819 r.,

numizmaty.

2. pol. XVIII w.,
zm. 1773 r.,

malarstwo (1777 i 1778).
malarstwo, grafika.

zm. 1778 r.,

malarstwo,

XVIII w.,

malarstwo (1772).
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II. 3. Portrait of Jacob Theodor Klein, 1743. Copperplate by Johann Christoph Sysang.
Private collection

II. 4. The cover of Jacob Theodor Klein's work: Historice piscium naturalis (...), Gedani 1740-1749,
(Armin Geus, Die Zoologie in Erlangen (...), Erlangen 1969, Cat. No. 3, p. 13, Table 1)
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II. 5. Title page of a catalogue of Jacob Theodor Klein's collection, Musei Kleiniani. Pars I, w i t h
drawings by Klein's daughter Dorothea Juliana Gralath (Armin Geus, Die Zoologie in Erlangen C--J,
Erlangen 1969, Cat. No. 8, p. 14, Table 2)

II. 6. The 'Prince Eugene Cabinet'. Wood with metal bas-relief elements. Western Europe, 1683.
Private collection (Eugen von Philippovich, Kuriositaten. Antiquitaten, Brunswick 1966, p. 323,
il. 210)
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II. 7. A cabinet of Gustavus II Adolf, King of Sweden, Augsburg, 1625. The collection of Uppsala
University (Eugen von Philippovich, Kuriositate. Antiquitaten (...), Brunswick 1966, 322, il. 209)

II 8 A cabinet with drawers, adorned with stone elements in the pietra dura technique. Italian workshop (Florence?), 17th c. The collection of Frideriksborg Castle, Sweden (Eugen von Philippovich,
Kuriositaten. Antiquitaten (...), Brunswick 1966, p. 87, il. 57)

II. 9. Handstein on a pedestal from gilt bronze. Bavaria or Austria. The Royal Castle collection in
Stockholm (Eugen von Philippovich, Kuriositaten. Antiquitaten (...), Brunswick 1966, p. 215,
s. 144)

II 10 Handstein in arococo framing, tin and gilt leather intarsia; Austria, ca. 1720. The collection of
Cistercian Abby of St. Florian near Linz, Austria (Eugen von Philippovich, KuriosMten. AnUquUaten
(...), Brunswick 1966, p. 217, il. 145)

II. 11. A wax figure of King of Denmark Christian VI by Johann Salomon du Wahl (died 1765). T h e
frame in the form of a rococo cabinet. D. Schafer - around mid-18th c. from the collection o f t h e
National History Museum in Hillerod (North Zealand), Denmark (Eugen von Philippovich,
Kuriositaten. Antiquitaten (...), Braunschweig 1966, p. 157, il. 105)

II 12 An anatomical figure in wax, Florence, 18th c, a typical example of 17 - and 18 -century
collections of rare objects, displayed in both Kunstkameras and collections of natural cur.osi.es.
From a collection of anatomic models in wax, the Museum of the History of Medicine foshtuteJosephinum, Vienna (Eugen von Philippovich, Kuriositaten. Antiquitaten (...), Brunswick uoo,
p. 161, il. 108)

ZESZYTY
MCCLXXXVI

NAUKOWE

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKI

OPUSCULA MUSEALIA Z. 15

~

WOJCIECH MIELEWCZYK
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, Szreniawa,
Polska

Muzeum jako zakład prawa administracyjnego
1. Pojęcie zakładu prawa administracyjnego i jego ogólna
charakterystyka
Placówki muzealne, z uwagi na charakter swojej działalności i podległość organiza
cyjną, zaliczane są przez naukę prawa do tzw. zakładów administracyjnych. Z tego
względu znajdują się w sferze zainteresowania prawa administracyjnego. Analizę
funkcjonowania muzeum z punktu widzenia prawa (a konkretnie prawa administracyj
nego) należy jednak poprzedzić ogólnym omówieniem specyfiki zakładu prawa admi
nistracyjnego.
Pojęcie zakładu pojawiło się w doktrynie prawa administracyjnego w XIX wieku.
Na gruncie polskim po raz pierwszy o zakładach pisał pod koniec tego stulecia Franci
szek Kasparek1. W okresie międzywojennym Wit Klonowiecki określił „zakłady pu
bliczne" jako podmioty administracji publicznej, które -jako osoby prawne - sprawują
funkcje administracji publicznej samodzielnie, nie podlegając władzy organów admini
stracji rządowej2.
W literaturze powojennej termin „zakład administracyjny" używany był zamiennie
z innymi określeniami. Wobec zlikwidowania zakładów prywatnych, wprowadzono
F. Kasparek, Podręcznik prawa politycznego, 1.1, Kraków 1888, s. 264.
W. Klonowiecki, Zakład publiczny w prawie polskie/n. Studjum prawno-administracyjne, „Biblioteka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" A, Sekcjaprawa, z. 13, Lublin 1933, s. 121-122.
Zagadnienie zakładu administracyjnego omawiane jest głównie w podręcznikach prawa administra
cyjnego, a tylko w nielicznych monografiach. Z ważniejszych opracowań wymienić można: M. Elżanowski, Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 1970; E. Ochendowski, Zakład
administracyjny jako podmiot administracji publicznej, Poznań 1969; idem, Zakład jako podmiot admini
stracji państwowej, „Państwo i Prawo", R. XXIX: 1974, z. 10, s. 50-60; idem, Zakłady administracyjne pojęcie, tworzenie, organy i użytkownicy, „Nauki o Zarządzaniu", 1986, nr 3-4, s. 56-57; idem, Podstawo
we pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego [w:] Samorząd teiy'tonalny. Zagadnienia prawne
i administracyjne, praca zbiór, pod red. A. Piekary i Z. Niewiadomskiego, Warszawa 1998, s. 30-68; idem,
Pojęcie zakładu publicznego [w:] Współczesne problemy administracji publicznej. Księga poświęcona
pamięci Profesora Marka Elżanowskiego, „Studia Iuridica" XXXII, Warszawa 1996, s. 201-206; idem,
Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004, s. 240-246; J. Starościak, Prawo administracyjne,
Warszawa 1978, s. 175; Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki o administracji,
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określenie „zakład państwowy", a następnie „zakład administracyjny" lub „zakład
prawa administracyjnego". W okresie transformacji ustrojowej, w związku z powsta
waniem coraz liczniejszych zakładów niepaństwowych (prowadzonych przez samorząd
terytorialny i inne podmioty pozapaństwowe), zaczęto ponownie używać nazwy „za
kład publiczny" lub „zakład użyteczności publicznej", chociaż nadal w użyciu pozo
stało pojęcie „zakład administracyjny" .
Funkcjonujące w nauce prawa administracyjnego pojęcie zakładu administracyjne
go, mimo dość pokaźnej literatury, nie doczekało się -jak dotychczas -jednolitej defi
nicji. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmiemy, że zakładem administracyj
nym jest względnie samodzielna jednostka organizacyjna, niebędąca organem pań
stwowym (urzędem) ani organem samorządu, wyposażona w zespół środków
osobowych (personel) i rzeczowych, korzystająca z władztwa zakładowego i upraw
niona do nawiązywania stosunków administracyjnoprawnych z użytkownikami, której
podstawowym celem jest ciągłe i bezpośrednie świadczenie usług socjalnokulturalnych o szczególnym znaczeniu społecznym5. Zakład administracyjny z zasady
jest zakładem budżetowym .
Celem zakładu administracyjnego jest świadczenie różnorodnych „usług" dla użyt
kowników7. Nie chodzi tu jednak o usługi w sensie ekonomicznym, lecz prawnym,
które realizuje państwo. Są to różnego rodzaju korzyści, które administracja daje na
rzecz ogółu społeczeństwa czy to w postaci bezpośredniej (świadczenie usług), czy też
pośrednio przez stwarzanie warunków do świadczenia usług (działania organizujące) .
Owa działalność administracji państwowej dotyczy przede wszystkim sfery ochrony
zdrowia, opieki społecznej i pomocy socjalnej, oświaty i wychowania, szkolnictwa

Warszawa 1984, s. 333; Polskie prawo administracyjne, praca zbiór, pod red. J. Służewskiego, Warszawa
[1993], s. 66 i n.; J. Szreniawski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1993, s. 75; S. Fundowicz,
Zakłady publiczne [w:] Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, praca zbiór,
pod red. J. Stelmasiaka i J. Szreniawskiego, Bydgoszcz-Lublin 2002, s. 173-193; I. Lipowicz, Zakłady
publiczne [w:] M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Część ustrojo
wa, Warszawa 2002, s. 238-239; J. Boć, Zakłady administracyjne [w:] Prawo administracyjne, praca zbiór,
pod red. J. Bocia, wyd. dziesiąte, popraw., Kolonia [Wrocław] 2003, s. 168-172; J. Filipek, Prawo admini
stracyjne. Instytucje ogólne. Część I, Kraków 2003, s. 261-274; B. Kozłowska, Zakład [w:] Prawo admini
stracyjne. Część ogólna, praca zbiór, pod red. M. Chmaja, Warszawa [2003], s. 107-110; Prawo admini
stracyjne, praca zbiór, pod red. M. Wierzbowskiego, wyd. V uakt., Warszawa 2003, s. 111-114; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo
administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. III zakt. i popr., Warszawa 2004,
s. 217-220; Z. Leoński (we współpracy z R. Hauserem i A. Skoczylasem), Zaiys prawa administracyjnego,
Warszawa 2004, s. 80-84; E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne..., wyd. V uakt., Warszawa 2004, s. 209-212; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 134-139.
4

E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne..., s. 210; J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 134.
Por. E. Ochendowski, Prawo administracyjne..., s. 242; idem, Podstawowe pojęcia..., s. 48; B. Ko
złowska, Zakład, s. 107; E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, s. 212; Prawo administracyjne, pod red.
M. Wierzbowskiego, s. 111.
6
Jest to tzw. zakład prawa budżetowego w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi
nansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Por. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjne
go, s. 82.
E. Ochendowski, Podstawowe pojęcia..., s. 50. Por. Zarys prawa administracyjnego, praca zbiór, pod
red. Z. Leońskiego, Warszawa-Poznań 1985, s. 36.
8
T. Kuta, Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji, Wrocław 1992, s. 18.
5
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wyższego, kultury oraz reedukacji9. Świadczone „usługi" są usługami o szczególnym
znaczeniu społecznym. Zapewniają one zabezpieczenie wielu elementarnych potrzeb
obywateli, którzy me mogliby ich realizować samodzielnie. Najogólniej można wyróż
nić trzy grupy świadczeń: świadczenie usług dla jednostek (np. w sferze opieki zdro
wotnej), świadczenie usług dla określonych zbiorowości (np. w sferze oświaty) świad
czenie usług o charakterze powszechnym (np. w sferze kultury)10.
Podstawowym celem zakładów administracyjnych nie jest więc zysk, lecz świad
czenie usług niematerialnych mających zasadnicze znaczenie dla bytu i rozwoju społeczno-kulturałnego społeczeństwa11. Zadaniem zakładu administracyjnego nie jest
administrowanie, lecz wykonywanie na rzecz użytkowników konkretnych czynności,
które nie są zaliczane do administrowania12. Osiąganie zysku przez zakład jest jednak
możliwe i dopuszczalne. W ostatnich latach niektóre zakłady, obok działalności pod
stawowej, zaczęły również prowadzić działalność komercyjną13.
Grupując zakłady według różnych kryteriów, można wyróżnić rozmaite ich katego
rie. Przyjmując kryterium podmiotu powołującego je do życia, można wydzielić zakła
dy państwowe i niepaństwowe, natomiast klasyfikując zakłady według podmiotów
sprawujących nad nimi nadzór, wyróżnia się zakłady zarządzane centralnie oraz zakła
dy terenowe . Z kolei biorąc pod uwagę kryterium sposobu korzystania z zakładów,
można je podzielić na: 1) ogólnie dostępne (otwarte) dla użytkowników (np. instytucje
kultury), 2) dostępne dla użytkowników spełniających określone wymogi (np. szkoły
wyższe) oraz 3) zakłady zamknięte, z których korzystanie jest obowiązkowe (np.
szkoły podstawowe, zakłady karne)15. Podobny będzie podział na zakłady, z których
korzystanie jest dobrowolne, i zakłady, z których korzystanie jest przymusowe16.
Uchylanie się od obowiązku korzystania z zakładu jest zagrożone sankcjami. Mogą
nimi być środki przymusowe (egzekucyjne)17 lub karne.1810
Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys..., s. 332; Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, s. 169;
J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 134.
J. Boć, Zakłady..., s. 169; T. Kuta, Prawo administracyjne w sferze administracji usług [w:] Prawo
administracyjne. Funkcjonowanie układów podstawowych, praca zbiór, pod red. T. Kuty, Warszawa 1985,
s. 140.
11
J. Boć, Zakłady..., s. 169; S. Fundowicz, Zakłady..., s. 173; Polskie prawo administracyjne..., s. 66
i n.; E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne..., s. 210.
E. Ochendowski, Organy administracji niezespolonej i zakłady administracyjne [w:] System prawa
administracyjnego, t. II, pod red. J. Jendrośki, Wrocław 1977, s. 347.
I. Lipowicz, Zakłady publiczne, s. 238; J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 136.
Zakłady centralne podporządkowane są bezpośrednio jednemu z naczelnych bądź centralnych organów
państwa, a zakłady terenowe podlegają organom administracji państwowej szczebla wojewódzkiego albo
organom samorządu terytorialnego różnego szczebla. E. Ochendowski, Organy..., s. 326 i n.; A. Filipowicz,
Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódź 1984, s. 204.
E. Ochendowski, Zakład..., s. 123 i n.; idem, Organy..., s. 329.
J. Boć, Zakłady..., s. 170; E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne..., s. 212. W praktyce funkcjonują
jeszcze zakłady o charakterze mieszanym (np. ośrodki zdrowia). Por. J. Zimmermann, Prawo administra
cyjne...^. 137.
17
Art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) stanowi, że niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W praktyce zastosowana może być jedynie grzywna w celu
przymuszenia, nałożona na rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.
18
Art. 242 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
za unikanie kary pozbawienia wolności przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia
wolności.
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Podmiotami tworzącymi zakłady są obecnie organy państwowe, samorząd teryto
rialny różnego szczebla, inne korporacje prawa publicznego (samorząd zawodowy,
gospodarczy, wyznaniowy), osoby prawne i osoby fizyczne. Zakład może powstać n a
mocy ustawy sejmowej, uchwały organu samorządu terytorialnego bądź też za zezwo
leniem organu administracji publicznej19. Poszczególne rodzaje zakładów mogą b y ć
tworzone jedynie przez te podmioty, które są do tego upoważnione. Upoważnienie d o
powoływania zakładów administracyjnych musi być zawarte w ustawie .
Zazwyczaj razem z aktem tworzącym zakład administracyjny wydany zostaje rów
nież statut ustalający jego strukturę wewnętrzną, a także regulamin dla użytkowników.
Są to odrębne akty normatywne, niekiedy wydawane przez inny organ niż ten, który
wydał akt tworzący zakład .
W przeciwieństwie do przedsiębiorstw państwowych, które bez wyjątku podlegają
wpisowi do sądowego rejestru przedsiębiorstw, tylko nieliczne grupy zakładów admi
nistracyjnych wpisywane są do różnego rodzaju rejestrów. Wpis jest momentem
umożliwiającym rozpoczęcie funkcjonowania .
Wydanie aktu o utworzeniu zakładu administracyjnego wywołuje skutki prawne
w dwóch sferach: wewnętrznej i zewnętrznej. W sferze zewnętrznej akt ten zobowią
zuje organizatora do prowadzenia zakładu; są to tzw. skutki bezpośrednie. Z kolei
w sferze wewnętrznej akt założycielski stanowi podstawę do zgłaszania się użytkowni
ków, umożliwiając realizację praw obywateli. Te skutki określa się jako pośrednie23.
Likwidacja zakładu niepodlegającego wpisowi do rejestru dokonywana jest przez t e
same organy, według takiej samej procedury oraz za pomocą takich samych aktów
prawnych jak jego tworzenie. Kwestia likwidacji zakładu zazwyczaj jest uregulowana
już w akcie tworzącym zakład. Akt likwidujący zakład musi między innymi określić
konkretnąjednostkę organizacyjną, która przejmie jego majątek" .
Zakład administracyjny jest zazwyczaj jednostką administracji zdecentralizowanej,
wyposażoną we względną samodzielność działania. Organ nadrzędny może wpływać
na działalność zakładu tylko w przypadkach określonych w przepisach prawa. Rozróż
nia się dwa rodzaje nadzoru nad zakładem: nadzór administracyjny (zwykły) i nadzór
fachowy (specjalistyczny)25.
Pewną samodzielność zakładu umożliwia także nadana mu osobowość prawna.
Jednak wyposażenie zakładu w osobowość prawną nie jest równoznaczne z przyzna
niem tej jednostce organizacyjnej samodzielności w sferze stosunków administracyjnoprawnych. Osobowość prawną posiadają tylko niektóre zakłady administracyjne.
Należą do nich samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe o r a z
instytucje kultury, w tym między innymi muzea. Zakłady mające przyznaną przez p r a 
wo pełną zdolność prawną (tzw. zakłady samoistne) są osobami prawa cywilnego,
19
E. Ochendowski, Pojęcie zakładu..., s. 204; idem, Prawo administracyjne. Część ogólna..., s. 2 4 3 ;
J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 137.
20
S. Kraszewski, Administracyjno-prawne zagadnienia tworzenia zakładów administracyjnych, „ A c t a
Universitatis Nicolai Copernici", Prawo XXIX, z. 154, Toruń 1991, s. 126 i n.
21
E. Ochendowski, Organy..., s. 323; idem, Zakład..., s. 116-117.
22
Zob. np. art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. n r
91, poz. 408 zpóźn. zm.).
23
S. Kraszewski, Administracyjno-prawne..., s. 135.
24
E. Ochendowski, Organy..., s. 313; idem, Zakład..., s. 118.
25
J. Homplewicz, Kontrola administracji. (Problematyka teoretyczna), wyd. 2, Kraków 1976, s. 89.
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a jednocześnie osobami prawa publicznego, czyli posiadają osobowość adrmnistracyjnoprawną. Obok nich istnieją zakłady niesamoistne, które nie posiadają zdolności cywil
noprawnej a mają tylko zdolność administracyjnoprawną. Są one osobami prawa pu
blicznego. Stopień ich samodzielności zależy przede wszystkim od skali nadzoru, jaki
sprawują nad mmi organy zwierzchnie25. W wyjątkowych przypadkach (w odniesieniu
do szkol wyższych) można mówić także o autonomii zakładu publicznego27.
Podobnie jak struktura organizacyjna, również system organów wewnętrznych za
kładów jest bardzo zróżnicowany. Można jednak wyróżnić pewne wspólne założenia
organizacyjne, do których należą: zasada jednoosobowego kierownictwa zakładem
powoływanie organów kolegialnych o uprawnieniach współdecydujących lub opinio
dawczych oraz dopuszczenie użytkowników do udziału w zarządzaniu zakładem*8. Na
czele każdego zakładu stoi osoba nim kierująca, nazywana najczęściej dyrektorem.
Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za właściwą realizację celów, dla których dana
jednostka organizacyjna została powołana. Dlatego też z reguły posiada on wyłączność
podejmowania wszelkich decyzji dotyczących funkcjonowania zakładu. Uprawnienie
to może być ograniczone na rzecz organu kolegialnego działającego w zakładzie. Kie
rownik kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz, w szczególności wobec jed
nostki nadrzędnej. Posiada ponadto uprawnienia kontrolno-nadzorcze nad działalnością
organizacji użytkowników, jeśli taka działa w zakładzie, jak również sprawuje władz
two porządkowe na podległym mu terenie29. Prawie wszystkie zakłady posiadają orga
ny kolegialne. Z reguły są one organami opiniodawczymi i doradczymi kierownika
zakładu, ale mogą mieć także uprawnienia decyzyjne. Dość często w zakładzie funk
cjonuje więcej niż jeden organ kolegialny30. Trzecim rodzajem organów funkcjonują
cym w zakładzie są organizacje tworzone przez użytkowników. Mogą one, chociaż
w dość ograniczonym zakresie, wpływać na funkcjonowanie zakładu. Ich rola i kom
petencje są zróżnicowane w zależności od zakładu. Zazwyczaj rola organizacji użyt
kowników ogranicza się do funkcji opiniodawczych i doradczych oraz do świadczenia
pomocy w wykonywaniu przez zakład jego statutowych zadań .
W celu realizacji swoich zadań organy zakładu nawiązują stosunki prawne z róż
nymi podmiotami, wśród których można wyróżnić: pracowników danego zakładu (per
sonel) -, destynatariuszy, czyli użytkowników zakładu, oraz inne osoby, niebędące ani
pracownikami, ani użytkownikami zakładu.
Najistotniejsze dla funkcjonowania zakładu administracyjnego są stosunki prawne
z destynatariuszami, a także z osobami spoza zakładu. Nawiązując, zmieniając i zno
sząc z tymi podmiotami stosunki prawne, zakłady wydają akty prawne zwane aktami
26

J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 138. Zob. też S. Fundowicz, Zakłady..., s. 178.
Posiadając dużą samodzielność uczelnie wyższe w istocie przestają być zakładami. Zob. w tej kwe
stii: E. Ochendowski, Pozycja prawna studenta uniwersytetu - użytkownik zakładu publicznego czy członek
korporacji publicznej [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, praca zbiór, pod red. J. Filipka,
Bielsko-Biała 2003, s. 45 i n.
28
Idem, Zakład..., s. 129.
29
Idem, Zakłady..., s. 61; M. Elżanowski, Zakład..., s. 120-121; J. Zimmermann, Prawo administracyj
ne..., s. 136.
30
E. Ochendowski, Organy..., s. 334-336; idem, Zakład..., s. 131-135; J. Zimmermann, Prawo admini
stracyjne..., s. 136.
31
E. Ochendowski, Organy..., s. 342.
32
Stosunki prawne nawiązywane przez organy zakładu z pracownikami znajdują się w zakresie prawa
pracy, dlatego też nie będziemy się tu nimi zajmować.
27
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zakładowymi33. Są to akty jednostronne (niewymagające zgody adresata), wydane n a
podstawie przepisów prawa administracyjnego. Skierowane są one do konkretnego
adresata lub mają charakter zarządzenia administracyjnego34. Opierając się na kryte
rium stopnia konkretyzacji adresata, można je podzielić na trzy grupy: akty tworzące
normy ogólne, akty tworzące sytuacje prawne dla użytkowników (akty generalne) oraz
akty indywidualne .
Do pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim statuty i regulaminy zakładowe,
które normują wewnętrzne funkcjonowanie zakładu, stosunki między organami zakła
du a użytkownikami oraz pozycję prawną użytkownika, określającą jego prawa i obo
wiązki.
Drugą grupę tworzą akty odnoszące się do konkretnie oznaczonej sytuacji,
a skierowane do ogółu użytkowników, wydawane w postaci „zarządzeń". Do ich p o 
dejmowania przez uprawniony organ zakładu nie jest wymagana żadna delegacja
ustawowa, lecz przepisy określające w sposób prawnie wiążący jego kompetencje,
zadania i funkcje .
Do trzeciej grupy aktów zakładowych należą te, które są skierowane do indywidu
alnie oznaczonego adresata i dotyczące konkretnej sytuacji. Mają one jednostronny,
władczy charakter. Wydawane są w ramach istniejącego stosunku administracyjnoprawnego między zakładem a użytkownikiem, przez uprawnione do tego organy z a 
kładu. Podstawę do ich wydania stanowią postanowienia regulaminów zakładowych
albo przepisy prawa administracyjnego .
Zakłady administracyjne wydają ponadto akty administracyjne wywołujące skutki
prawne poza zakładem. Akty te są określane jako zewnętrzne lub powszechne.
W przypadku indywidualnie oznaczonego adresata przybierają one postać decyzji a d 
ministracyjnej, która może być zaskarżona do sądu administracyjnego. Bez względu n a
podstawę prawną (upoważnienie ustawowe lub regulamin zakładowy) decyzje muszą
być wydawane w trybie kodeksu postępowania administracyjnego . Do tej grupy a k 
tów zalicza się także akty o nawiązaniu (bądź odmowie nawiązania) stosunku zakła• 39

dowego oraz o jego rozwiązaniu .

33

E. Ochendowski, Organy..., s. 347; idem, Formy działania zakładu [w:] Studia z zakresu prawa ad
ministracyjnego ku czci Prof, dra Mariana Zimmermanna, Warszawa-Poznań 1973, s. 106.
34
J. Starościak, Zakład..., s. 122.
35
E. Ochendowski, Formy..., s. 106; idem, Organy.,,, s. 347-348. W innej pracy autor ten wyróżnił
jeszcze czwartą grupę aktów zakładowych: akty planowania (zob. E. Ochendowski, Zakład..., s. 190 i n.).
36
M. Elżanowski, Zakład..., s. 130 i n.; E. Ochendowski, Formy..., s. 106-108; idem, Organy..., s. 348—
-352. Zob. też J. Starościak, Zakład..., s. 124-127.
37
S. Kraszewski, Zakres stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w zakładzie administra
cyjnym [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, praca zbiór, pod red. K. Podgórskiego, Katowice
1984, s. 99. Zob. też Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, s. 114.
38
E. Ochendowski, Formy..., s. 119-120; idem, Organy..., s. 357-358. Do tego rodzaju aktów należą:
świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia szkół wyższych, świadectwa służby zdrowia itp.
39
E. Ochendowski, Zakład..., s. 181 i n., 213 i n.; Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskie
go, s. 114; E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne..., s. 211. Wydawanie aktów prawnych nie jest oczywi
ście głównym celem powoływania zakładów. Podstawowymi są przede wszystkim działania materialno-techniczne (np. wychowywanie, nauczanie, leczenie), a także czynności cywilnoprawne. Zob. E. O c h e n 
dowski, Zakład jako podmiot administracji państwowej..., s. 59-60.
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Stosunek łączący zakład z użytkownikiem jest zawsze stosunkiem administracyjnoprawnym . Przez nawiązanie stosunku administracyjnoprawnego z destynatariuszem
zakład administracyjny nabywa wobec niego pewnych uprawnień. Ogół uprawnień
przysługujących organom zakładu wobec użytkowników nosi nazwę władztwa zakła
dowego Jego odpowiednikiem po stronie użytkownika jest stosunek zależności zakła
dowej . Nawiązanie stosunku zależności zakładowej następuje na mocy aktu admini
stracyjnego, będącego aktem przyjęcia do zakładu, bądź z mocy prawa42. Cechą cha
rakterystyczną stosunku administracyjnoprawnego, nawiązanego przez destynatariusza
z zakładem, jest nadrzędność organów tego ostatniego nad użytkownikiem43.
44
Władztwo zakładowe jest formą i częścią władztwa państwowego , realizowanego
w zakładach administracyjnych. Obejmuje ono ogół uprawnień zakładu wobec użyt
kowników. Jego istotę stanowi upoważnienie organów zakładu do jednostronnego
kształtowania stosunków prawnych z użytkownikami, a także z osobami, które znalaz
ły się na terenie zakładu w innym charakterze45. Stosunki prawne nawiązywane po
między zakładem a destynatariuszami wynikają bezpośrednio z ustawy (w placówce
oświatowej), decyzji administracyjnej (w domu pomocy społecznej), z wyroku sądu
(w zakładzie karnym) albo też z samej czynności prawnej podjętej przez przyszłego
użytkownika (w bibliotece, muzeum)46. Niekiedy w ramach władztwa zakładowego
wyróżnia się dwa jego rodzaje: władztwo administracyjne, obejmujące kwestie pod
stawowe, związane z samym funkcjonowaniem zakładu, jego organizację i technikę
świadczenia usług, realizowane przez organy zakładu, oraz władztwo fachowe, zwią
zane z merytoryczną stroną świadczonych usług, realizowane przez pracowników za
kładu (np. nauczyciela w szkole47, lekarza w szpitalu)48. Władztwo zakładowe stanowi
W przeciwieństwie do stosunku łączącego użytkownika przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwem, który
jest zawsze stosunkiem cywilnoprawnym (zob. Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego,
s. 112). Nawiązywanie przez organy zakładu z destynatariuszem stosunków administracyjnoprawnych nie
wyklucza jednak możliwości działania w pewnej sferze w formie stosunków cywilnoprawnych (zob.
E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne..., s. 210).
E. Ochendowski, Organy..., s. 342. Por.: J. Filipek, Prawo administracyjne..., s. 263; idem, Stosunek
administracyjnoprawny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze, z. 34, Kraków
1968, s. 126.
42
J. Boć, Zakłady..., s. 170.
3
S. Kraszewski, Świadczenia w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, kultury (problematyka administracyjnoprawna) [w:] Obywatel - przedsiębiorstwo. (Zagadnienia prawne świadczeń na rzecz konsumenta),
praca zbiór, pod red. E. Łętowskiej, Wrocław 1982, s. 370. Zob. też B. Kozłowska, Zakład..., s. 108.
44
Odmienne stanowisko w okresie międzywojennym zajmował T. Bigo, który wręcz utożsamiał
władztwo zakładowe zakładów publicznych z władztwem państwowym (zob. Związki publiczno-prawne
w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 2-10).
45
Uprawnienia zakładu administracyjnego w stosunku do tej drugiej grupy osób określane są niekiedy
mianem „władztwa porządkowego" lub „policji porządkowej". Zob. Z. Leoński, Zarys prawa administra
cyjnego, s. 83; J. Filipek, Prawo administracyjne..., s. 272.
46
J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 135 i 308-309.
47
W odniesieniu do szkół i zakładów wychowawczych w ramach władztwa zakładowego wyodrębnia
się jeszcze „władztwo pedagogiczne", obejmujące prawo wydawania podopiecznym wychowawczych
i dydaktycznych poleceń oraz zarządzeń. Zob. J. Homplewicz, Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
w systemie administracji państwowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 135, Prace Praw
nicze, z. 25, Kraków 1965, s. 234 i n.; idem, Tradycyjne a współczesne instytucje prawa szkolnego. (Stu
dium z zakresu nauki prawa administracyjnego), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 742,
Prace Prawnicze, z. 112, Kraków 1985, s. 46; J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 136.
48
J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 135-136.
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immanentną cechę każdego zakładu administracyjnego. Zakład pozbawiony uprawnień
władczych automatycznie przestaje być zakładem administracyjnym .
Ponieważ podstawowym celem funkcjonowania zakładu administracyjnego jest
świadczenie przez niego „usług" dla społeczeństwa, jego działalność wiąże się nieroze
rwalnie z korzystaniem z niego przez użytkowników. Dlatego istnienie zakładu staje
się bezpodstawne, gdy brak jest osób z niego korzystających. Jednak dopuszczenie
obywateli do korzystania ze świadczeń zakładu jest uregulowane przepisami prawa .
Przyjęcie destynatariusza w poczet użytkowników zakładu administracyjnego na
stępuje zazwyczaj w drodze aktu wydanego przez uprawniony organ zakładu. Akt taki
może zostać podjęty w wyniku oświadczenia woli kandydata na użytkownika, jego
przedstawiciela ustawowego, albo też na skutek aktu prawnego wydanego przez wła
ściwy organ państwowy (np. orzeczenia sądu). Korzystanie z usług zakładu może na
stąpić także bez podejmowania decyzji administracyjnej, a jedynie na drodze zapisu,
rejestracji bądź jeszcze innej51. Z konstytucyjnej zasady równości praw obywateli wy
nika zasada równości w korzystaniu ze świadczeń zakładów administracyjnych .
Równy dostęp do zakładów gwarantowany jest także przez odpowiednie zapisy usta
wowe . Prawo do korzystania z zakładu może być jednak obwarowane pewnymi wa
runkami (jak np. zdanie egzaminu wstępnego, wniesienie opłaty), zaś samo dopuszcze
nie do korzystania może być udzielone w określonej formie (np. karty bibliotecznej)
lub bez formy .
Problematyka opłat za korzystanie z zakładu administracyjnego nie jest jedno
znacznie uregulowana pod względem prawnym; kwestię bezpłatnego korzystania
z poszczególnych typów zakładów administracyjnych regulują akty prawne różnego
rzędu55. Destynatariusz z reguły nie ponosi kosztów. Formalne opłaty pobierają tylko
niektóre rodzaje zakładów, jak na przykład biblioteki (opłata „wpisowa") czy muzea
(obowiązek wykupienia biletu wstępu). Opłaty te mają jednak charakter świadczenia
administracyjnego (należności administracyjnej), a nie zapłaty za usługę (świadczenia
cywilnoprawnego), nie pokrywają bowiem kosztów danej usługi. W swojej istocie
zbliżone są bardziej do należności podatkowej56. W praktyce jednak coraz powszech
niej zakłady pobierają różne opłaty, zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne, które
przeznaczone sana częściowe pokrycie kosztów ich działalności.
49
J. Filipek, Stosunek..., s. 126; S. Kraszewski, Świadczenia..., s. 373-374; E. Ochendowski, Organy...,
s. 344-346; idem, Podstawowe pojęcia..., s. 50.
50
E. Ochendowski, Podstawowe pojęcia..., s. 50; idem, Zakład..., 223 i n.; J. Starościak, Zakład...,
s. 117.
51
E. Ochendowski, Organy..., s. 359 i n.; idem, Podstawowe pojęcia..., s. 51; idem, Zakład..., s. 223.
52
Art. 32 ust. 1 Konstytucji. Ponadto art. 68 ust. 2 ustawy zasadniczej gwarantuje równy dostęp do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zob. też E. Ochendowski, Podstawo
we pojęcia..., s. 51.
53
Zob. np. art. 3 ust. 2 ustawy o bibliotekach.
54
S. Fundowicz, Zakłady..., s. 180.
55
Przykładowo, nieodpłatną naukę w szkołach publicznych gwarantuje art. 70 ust. 2 Konstytucji, nato
miast bezpłatne korzystanie z bibliotek podległych ministrom, urzędom centralnym oraz jednostkom samo
rządu terytorialnego gwarantowane jest ustawą (art. 14 ust. 1 ustawy o bibliotekach). Z kolei kwestię bez
płatnego wstępu do muzeów normują takie akty, jak: rozporządzenie Rady Ministrów, zarządzenie Ministra
Kultury i Sztuki, a także zarządzenie dyrektora danej placówki wydane na podstawie upoważnienia usta
wowego (zob. niżej).
56
Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, s. 113; E. Ura, E. Ura, Prawo administracyj
ne..., s. 211.
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Z chwilą przyjęcia do zakładu użytkownik staje się podmiotem praw i obowiązków.
Podstawowym uprawnieniem użytkownika jest prawo do pełnego korzystania ze
świadczeń zakładowych. W niektórych zakładach destynatariusz ma także prawo do
brania udziału w życiu społecznym zakładu, w pracach jego organów kontrolnych lub
zarządzających. Zakres uprawnień użytkowników zależy od specyfiki danego zakła
du . Z kolei głównym obowiązkiem użytkownika jest zachowanie zapewniające mu
osiągnięcie celu, dla którego stał się on destynatariuszem. Realizacja tego obowiązku
jest możliwa tylko w przypadku nałożenia na użytkownika innych obowiązków, okre
ślanych jako podstawowe. Należą do nich przede wszystkim: obowiązek przestrzega
nia aktów tworzących normy ogólne, w tym regulaminów zakładowych, obowiązek
podporządkowania się indywidualnym aktom zakładowym, obowiązek poszanowania
mienia zakładu, obowiązek właściwego zachowania się wobec pracowników zakładu
oraz innych użytkowników. Inne obowiązki destynatariusza będą typowe tylko dla
zakładów określonego rodzaju58.
Wobec użytkowników, którzy nie przestrzegają nałożonych na nich obowiązków,
mogą być stosowane tylko środki dyscyplinarne, z usunięciem z zakładu włącznie.
Rodzaj tych środków i zakres ich stosowania zależy od specyfiki danego zakładu. Ge
neralnie przyjmuje się w doktrynie, że organy zakładu nie mogą jednak stosować prze
pisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 9 . Jednak, jak wskazano
wyżej, z tego aktu prawnego mogą korzystać placówki oświatowe.
Korzystanie ze świadczeń zakładu realizowane jest przejściowo, przez pewien
okres, z reguły ściśle określony. Może ono ulec rozwiązaniu z powodu osiągnięcia
przez użytkownika celu, dla którego korzystał on z zakładu administracyjnego, rezy
gnacji z korzystania (gdy nie jest ono obowiązkowe), zwolnienia z zakładu (gdy korzy
stanie z niego jest obowiązkowe), skreślenia z listy użytkowników (np. na skutek niewypełniania podstawowych obowiązków bądź zastosowania kary dyscyplinarnej),
likwidacji zakładu albo też śmierci użytkownika. Zgodnie z terminologią prawniczą
stosunek zależności zakładowej może więc wygasnąć na skutek oświadczenia woli
destynatariusza, zdarzenia wywołującego skutki prawne bądź wydania stosownego
aktu prawnego. Z chwilą zakończenia stosunku zależności zakładowej wygasają
60
wszystkie prawa i obowiązki destynatariuszy .
W zakładach prywatnych może występować także władztwo zakładowe i stosunek
zależności łączący użytkownika z organami zakładu. Nie wynikają one wówczas
z norm zadaniowych organów zakładu, lecz swoją moc wiążącą opierają jedynie na
akcie woli destynatariusza. Dlatego też korzystanie z zakładu prywatnego może być
jedynie dobrowolne. W zakresie otrzymanych praw zakład prywatny nawiązuje analo
giczne więzy z użytkownikami jak zakład publiczny .
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E. Ochendowski, Organy..., s. 366-367; idem, Zakład..., s. 235-236.
Do takich obowiązków będzie należał na przykład obowiązek korzystania z zakładu (w przypadku
korzystania przymusowego) lub dokonania opłat publicznoprawnych. Zob. S. Fundowicz, Zakłady...,
s. 180; E. Ochendowski, Organy..., s. 367; idem, Zakład..., s. 236-237; S. Kraszewski, Świadczenia...,
s. 396 in.
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Zob. np.: J. Boć, Zakłady..., s. 171; J. Filipek, Prawo administracyjne..., s. 263 i 272; E. Ura, E. Ura,
Prawo administracyjne..., s. 211.
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S. Fundowicz, Zakłady..., s. 180-181; B. Kozłowska, Zakład..., s. 110; E. Ochendowski, Organy...,
s. 365-366; idem, Podstawowe pojęcia..., s. 52; idem, Zakład..., s. 238 i n.
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J. Filipek, Prawo administracyjne..., s. 274.
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2. Organizacja muzeum jako zakładu administracyjnego
Polska nauka prawa, jak dotychczas, nie zajmowała się bliżej prawnymi aspektami
funkcjonowania muzeów. Placówki tego typu są zaledwie wymieniane w opracowa
niach traktujących o zakładach administracyjnych. Zawarte w nielicznych pracach
prawniczych informacje o organizacji i funkcjonowaniu muzeów z reguły sprowadzają
się do streszczania regulacji ustawowych62, a czasem są zbyt daleko uogólnione lub
wręcz nieprawdziwe63. Brak także doktrynalnych definicji tych instytucji. Jedynie
w Systemie prawa administracyjnego zamieszczono krótką definicję muzeów, podając,
że są one „zakładami publicznymi, powołanymi do gromadzenia i konserwowania
zabytków, prowadzenia badań nad zabytkami i upowszechnienia wiedzy o nich" .
Prawnicze określenie muzeum, jako „publicznego zakładu posiadającego statut, prawa
i obowiązki", podał Jan Pruszyński. Według tego autora, instytucję muzealną wyróż
niają następujące cechy: wyodrębnienie (indywidualizacja) organizacyjne, określenie
i kompetencja organów (nadzorczych i doradczych), niedochodowa działalność, mate
rialne podstawy i budżetowy rozrachunek środków pieniężnych, uprawnienie (władz
two) do określania praw i obowiązków użytkowników (zwiedzających)65.
Aby można było uznać muzeum za zakład administracyjny, należy ustalić, czy
spełnia ono kryteria tego typu instytucji. W tym celu przeanalizować trzeba nie tylko
jego zadania, lecz także funkcjonowanie, zwłaszcza w relacji z użytkownikami.
Organizację i funkcjonowanie muzeów regulują dwa podstawowe akty prawne:
ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej66 oraz ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach67, stanowiąca lex specialis tego pierwszego aktu prawnego. Ustawa o muzeach definiuje muzeum jako „jed
nostkę organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie
opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz świa
towej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu
ze zbiorami"68. Do celów placówki muzealnej zaliczono w szczególności: „1) groma
dzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, 2) katalogowanie i naukowe opra
cowanie zgromadzonych muzealiów, 3) przechowywanie gromadzonych zabytków
w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz
62

Na przykład Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, wyd. 6, uzup. i zakt., Warszawa 2003,
s. 147; J. Stankiewicz, Administracja oświaty i nauki oraz kultury [w:] Prawo administracyjne. Podstawowe
instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny ijudykatury, praca zbiór, pod red. W. Bednarka, Olsztyn 2002,
s. 250-251.
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Na przykład T. Kuta (Prawo administracyjne..., s. 194) pisze: „Sieć muzeów utrzymuje i prowadzi
państwo. (...) Wyróżnia się następujące rodzaje muzeów: muzea narodowe, regionalne, oddziały i punkty
muzealne. Muzea narodowe znajdują się pod bezpośrednim nadzorem Ministra Kultury i Sztuki, pozostałe
pod nadzorem terenowych organów administracji".
T. Kuta, Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo-kulturałnych obywateli [w:] System
prawa administracyjnego, t. IV, pod red. T. Rabskiej, Wrocław 1980, s. 188. Podobną definicję muzeum
autor ten zawarł w pracy Prawo administracyjne w sferze administracji usług..., s. 194.
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J. Pruszyński, Museums and public law, „Droit Polonais Contemporain", 1988, nr 3-4, s. 75; idem,
Ochrona zabytków w Polsce. Geneza - organizacja -prawo, Warszawa 1989, s. 264.
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Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm. (dalej cyt.: uopdk).
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Dz.U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 z późn. zm. (dalej cyt.: um).
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Art. 1 ust. 1 um.
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magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, 4) zabezpieczanie i kon
serwację muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeolo
gicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej
i przyrody, 5) urządzanie wystaw, 6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych,
w tym archeologicznych, 7) prowadzenie działalności edukacyjnej, 8) udostępnianie
zbiorów do celów edukacyjnych, 9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania
i korzystania ze zbiorów, 10) prowadzenie działalności wydawniczej"69.
Chociaż nie wszystkie z wymienionych celów są charakterystyczne dla zakładu
administracyjnego, niemniej jednak znajdują się wśród nich również i typowe dla za
kładu, polegające na bezpośrednim i ciągłym świadczeniu usług kulturalno-oświatowych dla społeczeństwa (urządzanie wystaw, prowadzenie działalności eduka
cyjnej, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych).
Podmioty, które mogą tworzyć placówki muzealne, zostały wyczerpująco wymie
nione w ustawie o muzeach. Mogą być nimi ministrowie i kierownicy urzędów cen
tralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i prawne, a także jednost
ki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej70. Tak zakreślony krąg podmio
tów tworzących muzea obejmuje faktycznie wszystkie bez wyjątku placówki
muzealne, nie tylko będące zakładami administracyjnymi. Do tych ostatnich można
bowiem, zgodnie z przedstawioną wyżej definicją zakładu administracyjnego, zaliczyć
jedynie muzea prowadzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz
jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika jednak z analizy kolejnych przepisów
zawartych w ustawie o muzeach, pozostałe jej artykuły nie mają zastosowania do mu
zeów prywatnych. Faktycznie ustawa ta odnosi się wyłącznie do muzeów państwo
wych i samorządowych. Tym też placówkom poświęcone będą nasze dalsze rozważa
nia .
Po reformie ustrojowej państwa wprowadzonej 1 stycznia 1999 roku muzea pań
stwowe prowadzone są tylko przez dwa podmioty: Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (14 placówek) oraz Ministra Obrony Narodowej (Muzeum Wojska
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Art. 2 um.
Art. 5 ust. 1 um.
Dlatego też w dalszej części przez pojęcie „muzeum" będziemy rozumieli jedynie placówki pań
stwowe i samorządowe. Nie będziemy ich jednak, dla odróżnienia od prywatnych, nazywać publicznymi,
gdyż spowodowałoby to niepotrzebne nieporozumienia - każda placówka udostępniona publiczności jest
w gruncie rzeczy placówką „publiczną". Do muzeów „prywatnych" należałoby natomiast zaliczyć między
innymi placówki kościelne, muzea szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych PAN, organizacji
i przedsiębiorstw oraz osób fizycznych (por.: Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz
do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej
w związku z reformą ustrojową państwa, praca zbiór, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2000,
s. 397. Autorem komentarza do ustawy o muzeach jest R. Waszkiewicz).
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało utworzone w miejsce Ministerstwa Kultury
i Sztuki na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. nr 91, poz. 1014 z późn. zm.). Nazwa tego organu
została zmieniona na Ministerstwo Kultury rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2001
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(Dz.U. nr 122, poz. 1329). Ponowna zmiana nazwy na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
nastąpiła na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r., zmieniającego rozporzą
dzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury (Dz.U. nr 220, poz. 1885). Wobec częstych zmian
nazwy tego organu administracji państwowej, dalej będziemy używali określenia „minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego".
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Polskiego w Warszawie) . Natomiast muzea samorządowe prowadzą jednostki samo
rządu terytorialnego wszystkich szczebli: gminy, powiatu i województwa. Obowiązek
prowadzenia instytucji kultury nałożony został na organy samorządu ustawami .
Znowelizowane w roku 2004 przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o organizowaniu i pro
75
wadzeniu działalności kulturalnej umożliwiają obecnie prowadzenie muzeów przez
więcej niż jednego organizatora. Współprowadzić muzea mogą ministrowie i kierow
nicy urzędów centralnych oraz jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie i pro
wadzenie placówek następuje na podstawie umowy zawartej między zainteresowanymi
podmiotami. Współprowadzenie placówek muzealnych przez dwóch organizatorów
pozwala przede wszystkim na uzyskanie większych funduszy na działalność podsta
wową, dlatego dla coraz większej liczby muzeów samorządowych współorganizatorem
staje się minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .
Muzea państwowe i samorządowe są zakładami budżetowymi, których funkcjonowa
nie finansowane jest przez organizatorów. Dodatkowym źródłem finansowania może być
ich działalność gospodarcza, jeżeli taką prowadzą77. Muzea mogą otrzymywać również
dotacje celowe, a także środki finansowe od fundacji i instytucji wspierających ich dzia
łalność oraz od osób prywatnych78. Prócz tego placówki mogą występować z wnioskami
o dotacje ze środków publicznych na wspieranie i powierzanie działań na rzecz upo
wszechniania kultury na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
Placówka muzealna powoływana jest do życia mocą uchwały podjętej przez wła
ściwy organ stanowiący. Podmiot tworzący muzeum musi zapewnić tworzonej pla
cówce środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności oraz do utrzymania
obiektu, w którym działalność ta ma być prowadzona80. Ustawa o muzeach nakłada na
niego jeszcze obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom '.
Muzeum, jak każda instytucja kultury, może jednak rozpocząć działalność dopiero
z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez organizatora. Wpis dokonywany jest
z urzędu82. Rejestr muzeów prowadzony jest w formie ksiąg rejestrowych, oddzielnych
Zob. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji
kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie
podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter
zadań przez nie wykonywanych (Dz.U. nr 148, poz. 970).
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z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590
z późn. zm.).
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dla każdej instytucji . Przepisy te dotyczą jednak wyłącznie muzeów państwowych
i samorządowych. Muzea „prywatne" mogą rozpocząć działalność z chwilą ich faktycz
nego utworzenia, bez wpisywania do jakichkolwiek rejestrów. Rejestry muzeów są bo
wiem prowadzone tylko przez organy władzy państwowej i samorządowej84.
Dla placówek muzealnych posiadających zbiory o szczególnym znaczeniu
i będących instytucjami o wysokim poziomie działalności merytorycznej zaprowadzo
ny został dodatkowy „Państwowy Rejestr Muzeów". Prowadzi go minister właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego85. Od dnia dokonania wpisu do
PRM placówka taka uprawniona jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane".
Muzeum może jednak zostać wykreślone z „Rejestru", gdy przestanie spełniać warunki
wpisu. Rozstrzygnięcia w sprawach dokonania wpisu i wykreślenia z „Rejestru" nastę
pują w drodze decyzji administracyjnych86.
Wykreślenie instytucji muzealnej z PRM nie jest równoznaczne z jego likwidacją.
Ustawa o muzeach dopuszcza możliwość likwidacji placówki muzealnej przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tylko w razie rażące
go naruszania przepisów ustawy i statutu muzeum, oraz w sytuacji, gdy zalecenia usu
nięcia stwierdzonych uchybień w działalności muzeum stały się bezskuteczne. Przed
likwidacją muzeum minister musi jednak zwrócić się o opinię w tej sprawie do jego
organizatora oraz rady muzealnej lub rady powierniczej, a także do Rady do spraw
Muzeów. Minister zakazuje dalszej działalności placówki poprzez decyzję administra
cyjną. W decyzji tej musi być jednocześnie wskazany sposób zabezpieczenia muze
aliów . W szczególnie uzasadnionych przypadkach muzeum może zostać zlikwidowa
ne przez organizatora. Wydanie takiej decyzji musi być jednak poprzedzone podaniem
do wiadomości publicznej informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji. Akt o li
kwidacji muzeum stanowi wówczas podstawę do wykreślenia go z rejestru .
Podobnie jak inne zakłady administracyjne, muzea są jednostkami administracji
zdecentralizowanej, wyposażonymi we względną samodzielność działania. Stopień
samodzielności organów muzeum w zarządzaniu placówką i prowadzeniu działalności
określony jest w jego statucie, a gwarantuje go ustawa o muzeach.
Ustawa o muzeach nie wyróżnia nadzoru bezpośredniego i nadzoru zwierzchniego.
Zgodnie z zawartymi tam unormowaniami nadzór nad muzeum sprawuje podmiot, który
utworzył daną placówkę . Nadzór ten jest bezpośredni. W przypadku muzeów rejestro§ 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu pro
wadzenia rejestru instytucji kultury (Dz.U. nr 20, poz. 80).
Prowadzenie takich rejestrów przez inne podmioty byłoby w praktyce bezcelowe, a ponadto w przy
padku organizatora nieposiadającego osobowości prawnej i tak nie mogłoby skutkować nadaniem placówce
muzealnej osobowości prawnej (zob. niżej).
Zasady prowadzenia tego rejestru regulowało zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierp
nia 1997 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu doko
nywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy
muzeum spełnia nadal warunki wpisu do tego Rejestru (M.P. z 1997 r. nr 58, poz. 559). Ten akt uznawany
jest za uchylony ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106, poz. 668
z późn. zm.).
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wanych podmiot sprawujący nadzór bezpośredni może swoje uprawnienia przekazać
radzie powierniczej90. Organem nadzoru bezpośredniego jest także rada muzeum. Zgod
nie z ustawą sprawuje ona nadzór „nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności
wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów muzeum" .
Mimo iż ustawa o muzeach nie wymienia wprost nadzoru zwierzchniego, można za
taki uznać nadzór sprawowany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. Będąc naczelnym organem administracji, minister ów spra
wuje nadzór nad wszystkimi placówkami muzealnymi. W ramach tego nadzoru ma on
prawo dokonywania kontroli działalności muzeów oraz - w pewnych przypadkach zakazania działalności danej instytucji92. Jest on także organem^ z którym organizator
muzeum zobowiązany jest uzgodnić statut tworzonej placówki . Ponadto w ramach
swoich uprawnień nadzorczych minister wyraża zgodę na dokonywanie przez muzea
zamiany muzealiów, ich zbywania oraz skreślania z inwentarza . Uprawnienie mini
stra do nadzorowania muzeów zostało zawarte również w rozporządzeniu Rady Mini
strów w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania tego organu administracji .
Organy nadzorujące działalność danej placówki muzealnej muszą być wymienione
• •1 ,
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wjej statucie .
Ustawa o muzeach nie zajmuje się kwestią osobowości prawnej tych instytucji. Od
powiednie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej sta
nowią natomiast, że instytucje kultury, a więc i muzea, uzyskują osobowość prawną
z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez organizatora97. Ponieważ wpisowi do
rejestru podlegają wyłącznie muzea państwowe i samorządowe, tylko one uzyskują w ten
sposób osobowość prawną. Muzea „prywatne" takiej osobowości są pozbawione .
Struktura wewnętrzna muzeum nie jest uregulowana w ustawie o muzeach. Z kolei
ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi jedynie, że
organizację wewnętrzną tego typu placówki określa regulamin organizacyjny nadany
jej przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych i stowarzyszeń
twórców działających w danej instytucji99. Struktura muzeum może być prosta albo
bardziej złożona. Zależy ona od wielkości danej placówki, jej zadań oraz rangi. Naj
bardziej rozbudowaną strukturę posiadają muzea narodowe oraz wielodziałowe muzea
okręgowe, a zwłaszcza placówki wielooddziałowe. Najmniej rozbudowana jest struktu
ra muzeów lokalnych (miejskich i regionalnych). W wyjątkowych przypadkach pla
cówka muzealna może nie posiadać struktury wewnętrznej .
90

Art. 16 i 17 um.
Art. 11 ust. 2 p k t l um.
92
Art. 8 ust. I , 2 i 3 u m .
93
Art. 6 ust. 1 um.
94
Art. 23 i 24 um.
95
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu i try
bu działania Ministra Kultury i Sztuki (Dz.U. nr 32, poz. 150).
96
Art. 6 ust. 2 pkt 4 um.
97
Art. 14 ust. 1 uopdk.
98
Osobowości prawnej nie posiadają wszystkie muzea „prywatne" - zarówno te, których organizator
ma taką osobowość (np. szkoła wyższa, przedsiębiorstwo państwowe), jak i utworzone przez podmiot
nieposiadający takiej osobowości (np. osoba fizyczna). Zob. Kompetencje..., s. 397.
99
Art. 13 ust. 3 uopdk.
100
Na przykład w przypadku małego muzeum regionalnego o bardzo szczupłej obsadzie personalnej.
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Placówki muzealne zarządzane są przez jednoosobowy organ - dyrektora muzeum.
Dyrektora muzeum państwowego powołuje i odwołuje organizator po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast
w przypadku muzeum samorządowego powołanie i odwołanie dyrektora może nastąpić
po zasięgnięciu opinii tego ministra101. Wykaz obejmujący 151 muzeów samorządo
wych, których dyrektora należy powoływać i odwoływać w tym trybie, zawiera rozpo
rządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1998 r.102
Kolegialnym organem nadzorująco-opiniującym muzeum jest rada muzealna, powo
ływana przez organizatora placówki muzealnej. Liczba jej członków nie może przekra
czać 15 osób. Kadencja rady trwa cztery lata. Do jej zadań należy przede wszystkim:
- sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec
zbiorów i społeczeństwa, a w szczególności nad realizacją celów placówki,
- ocenianie, przynajmniej raz do roku, działalności muzeum oraz zatwierdzanie
rocznego planu działalności wraz z planem finansowym, a także rocznych spra
wozdań z działalności muzeum103.
W muzeach rejestrowanych natomiast w miejsce rady muzeum może działać rada
powiernicza. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
może przekazać niektóre swoje uprawnienia radom powierniczym muzeów bezpośred
nio mu podległych104.
Rada powiernicza może się składać z 9 do 15 członków powoływanych i odwoły
wanych przez organ bezpośrednio nadzorujący muzeum. Pracami rady kieruje prze
wodniczący, powoływany i odwoływany również przez organ nadzoru. Kadencja rady
trwa 5 lat. Szczegółowy tryb działalności tego organu określa regulamin uchwalony
przez nią samą, a zatwierdzony przez organ nadzoru105.
Wszystkie organy zarządzające muzeum muszą być określone w statucie danej pla
cówki. Akt ten musi regulować także sposób ich powoływania106.
Oprócz wyżej wymienionych organów w muzeach mogą działać jeszcze kolegia
doradcze utworzone przez dyrektora, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej
połowy zatrudnionych w nich muzealników. Tryb działania kolegiów, ich skład oso
bowy i organizację określać musi statut muzeum107. Do częściej spotykanych w muze
ach kolegiów doradczych należą kolegia kustoszy i kolegia kierowników działów.
Organem kolegialnym jest też komisja zakupu muzealiów, która zajmuje się opiniowa-

10

' Art. 15ust2i3uopdk.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia listy samo
rządowych instytucji kultury, w których powołanie i odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii
ministra właściwego do spraw kultury (Dz.U. nr 166, poz. 1218). Rozporządzenie to zostało wydane na
podstawie delegacji zawartej w art. 15 ust. 3 uopdk. Delegacja ta została derogowana art. 1 ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2004 r. nr 11, poz. 96).
103
Art. 11 ust. 1-4 urn.
104
Art. 16 i 17 um.
105
Art. 19 ust. 1-3 um.
106
Art. 6 ust. 2pkt4um.
107
Art. 12 ust. 1 i 2 um.
102
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niem i wyceną oferowanych placówce zabytków108. Powoływanie w muzeach innych
organów kolegialnych109 nie wynika ze specyfiki działalności tych instytucji.
Obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości udziału użytkowników
muzeum (zwiedzających) w organach zarządzających i kontrolnych tych instytucji ani
też tworzenia przez nich innych organów kolegialnych. Mogą oni być jedynie człon
kami towarzystwa przyjaciół muzeum, jeżeli takie działa przy danej placówce. Towa
rzystwa przyjaciół muzeów nie są organami muzeów ani też nie mają żadnych upraw
nień nadzorczych110. Mogą jednak wpływać na rozwój placówki muzealnej, inicjując
i wspierając różne przedsięwzięcia. Celem towarzystw jest zazwyczaj upowszechnianie
w społeczeństwie wiedzy o regionie i zakresie działania muzeum oraz o jego zbiorach,
a także współpraca wzbieraniu eksponatów i gromadzeniu środków finansowych,
starania o uzyskanie lokalu lub terenu dla placówki. Inną formą działalności towarzy
stwa może być również przygotowywanie i udostępnianie wystaw . Zakres działalno
ści tych organizacji regulowany jest w ich statutach.

3. Akty tworzące normy ogólne oraz sytuacje prawne
dla użytkowników placówek muzealnych
Działalność placówek muzealnych regulują akty prawne o zróżnicowanej ważności,
wydawane przez różne organy. Całościowo dotyczą one ogółu zagadnień związanych
z funkcjonowaniem muzeów, w tym zwłaszcza ich działalności podstawowej, a także
spraw personalnych, gospodarki finansowej, zawieranych umów cywilnoprawnych itp.
Podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem tego typu instytucji komplek
sowo normują przepisy ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, określające funkcjonowanie „form organizacyjnych działalno
ści kulturalnej", do których zaliczono także muzea112. Obie wymienione wyżej ustawy
są podstawowymi aktami prawnymi, na podstawie których muzea prowadzą swoją
działalność. Aktem niższego rzędu jest statut muzeum, nadawany placówce przez jej
organizatora, a także regulamin organizacyjny muzeum, wydawany przez dyrektora.
Dyrektor muzeum władny jest także wydawać zarządzenia regulujące szczegółowo
niektóre aspekty funkcjonowania muzeum.
Statut oraz regulamin organizacyjny są aktami tworzącymi normy ogólne
w muzeach. To akty generalne o charakterze wewnętrznym. Zgodnie z ustawą
o muzeach statut instytucji muzealnej nadaje podmiot tworzący daną placówkę. Zakres
regulacji zawarty w statucie określa ustawa o muzeach113. Jak już wcześniej wspoKomisje zakupu muzealiów powoływane były na podstawie zarządzenia nr 7 Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 20 stycznia 1959 r. w sprawie powołania Komisji Zakupu Muzealiów (Dz.Urz. MKiS nr 3 ,
poz.^28 z późn. zm.). Obecnie funkcjonowanie tego typu organów w muzeach nie jest obligatoryjne.
1 1 0 Na przykład komisji bhp, komisji inwentaryzacyjnych czy też komisji brakowania akt.
Towarzystwa przyjaciół muzeów działają na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
111
Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku przygotowuje i udostępnia
wystawy w latarniach morskich.
1,2
Art. 2 uopdk.
113
Art. 6 ust. 1 i 2 urn.
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niniano, postanowienia statutu muszą być uzgodnione z ministrem właściwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Takie same regulacje w kwestii
statutu muzeum znalazły się w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej .
Ten ostatni akt prawny reguluje również kwestie związane z nadawaniem muzeom
regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z zawartymi tam przepisami, regulamin wpro
wadzany jest zarządzeniem dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w danej pla
cówce organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców115. Regulamin organizacyjny
muzeum jest również aktem normującym wewnętrzne funkcjonowanie tej instytucji.
Akty prawne tworzące sytuacje prawne dla użytkowników muzeów wydawane są
na podstawie aktów tworzących normy ogólne (statutów i regulaminów organizacyj
nych), a także upoważnień ustawowych. Do takich aktów należeć będą te, które wpro
wadzają nakazy i zakazy, jak na przykład: zakaz palenia tytoniu na terenie placówki,
zakaz dotykania eksponatów, nakaz korzystania z szatni, nakaz wykupienia biletu
wstępu w określonej cenie, nakaz opłacenia możliwości wykonywania zdjęć fotogra
ficznych lub filmowania w muzeum, nakaz zwiedzania ekspozycji tylko z przewodni
kiem, nakaz zakładania obuwia ochronnego itp. Tego typu zakazy i nakazy wprowa
dzane są zarządzeniami dyrektora muzeum.
Ustawa o muzeach daje dyrektorowi placówki kompetencję do ustalania wysokości
opłat za wstęp na ekspozycje116, a także upoważnia muzeum do pobierania opłat za
przygotowanie i udostępnianie zbiorów w celu kopiowania, sporządzania reprodukcji
lub fotografii, a także za wypożyczanie muzealiów w celach wystawienniczych .
Wydane w tych sprawach zarządzenia dyrektora będą właśnie aktami prawnymi mu
zeum, skierowanymi do ogółu użytkowników tej instytucji.
Aktami prawnymi tworzącymi sytuacje prawne dla użytkowników są również: roz
porządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia gru
py osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów
państwowych
oraz zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1997 r.
w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest
bezpłatny . Te akty nie wprowadzają nakazów ani zakazów, ale ich dyspozycje dają
określonej grupie użytkowników pewne przywileje, zależne od ściśle określonych
warunków.
Indywidualne akty prawne kierowane do destynatariuszy nie są natomiast wydawane
przez organy placówek muzealnych. Muzea generalnie nie wydają również aktów admini
stracyjnych skierowanych do osób niebędących użytkownikami tych instytucji, ani
w formie aktów powszechnych, ani w postaci decyzji administracyjnych. Takich kompe
tencji organom muzeów nie nadaje bowiem ani ustawa o muzeach, ani też ustawa o orga
nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a uprawnienie do wydawania decyzji
administracyjnych wypływać może jedynie z ustawy. Niemniej jednak art. 96 ust. 3 usta114

Art. 13 ust. 1 i2uopdk.
Art. 13 ust. 3 uopdk.
116
Art. 10 ust. 3 urn.
117
Art. 25 urn.
118
Dz.U. nr 130, poz. 854 z późn. zm.
119
M.P. nr 40, poz. 412. Akt ten został zastąpiony rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do
których wstęp jest bezpłatny (Dz.U. nr 92, poz. 1025).
us
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wy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że
„wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może powierzyć,
w drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych, kierownikom instytucji kultury wyspecja
lizowanych w opiece nad zabytkami". Za instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece
nad zabytkami ten akt prawny uważa „instytucję kultury w rozumieniu przepisów o or
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem statutowym jest spra
121
wowanie opieki nad zabytkami" , a więc również muzeum. Zgodnie z dyspozycją art.
96 ust. 5 tej ustawy, powierzenie spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych,
może nastąpić za zgodą organizatora instytucji kultury .
Ponadto w przypadku placówek muzealnych nie stosuje się wydawania aktów
o nawiązaniu (lub odmowie nawiązania) stosunku zakładowego oraz o jego rozwiąza
niu. Formalnym wyrazem nawiązania stosunku zakładowego w muzeum jest wykupio
ny bilet wstępu. W odniesieniu do osoby uprawnionej do darmowego wejścia do mu
zeum, albo zwiedzającej je w dniu nieodpłatnym, bądź zwiedzającej placówkę, do
której wstęp jest bezpłatny, funkcję taką będzie spełniał wydany bilet bezpłatny.
W przypadku natomiast niewydania biletu bezpłatnego zwiedzanie placówki muze
alnej następuje również bez tego formalnego aktu.

4. Korzystanie z muzeów a władztwo zakładowe i stosunek zakładowy
w muzeach
Pomimo iż muzea nie wydają aktów o nawiązaniu stosunku zakładowego, instytu
cje te również korzystają z władztwa zakładowego. Jednak w przypadku tych placówek
Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
Art. 3 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
122
Podobne uregulowania obowiązywały w okresie wcześniejszym. Obowiązujące do 1996 r. przepisy art.
12 ust. 2-4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. nr 10, poz. 48 z późn.
zm.) uprawniały wojewódzkiego konserwatora zabytków do powierzania dyrektorom muzeów (za zgodą
organów zwierzchnich) prowadzenia niektórych spraw z zakresu swoich właściwości, w tym wydawania
decyzji administracyjnych. Uprawnienia te zostały zniesione wprowadzonymi w życie z dniem 1 października
1996 r. przepisami ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. nr 106, poz. 496 z późn. zm.). Jednocześnie generalna klauzula
kompetencyjna zawarta w art. 82 tego aktu prawnego przeniosła kompetencje wojewódzkich konserwatorów
zabytków na wojewodów. Uprawnienia konserwatorów zabytków w sprawie powierzania dyrektorom muze
ów, w drodze porozumienia i za zgodą organizatora lub organu nadrzędnego, prowadzenia niektórych spraw
z zakresu ich właściwości, w tym wydawania decyzji administracyjnych, zostały ponownie zawarte w ustawie
o ochronie dóbr kultury na podstawie art. 18 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okre
ślających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr
106, poz. 668 z późn. zm.). W roku 2002 na mocy art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowa
nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 25, poz. 253 z późn. zm.) uprawnienia Generalnego Konser
watora Zabytków w tym zakresie przejął minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo
wego. Ustawa o ochronie dóbr kultury straciła moc obowiązującą po wejściu w życie ustawy o ochronie za
bytków i opiece nad zabytkami. Zob. też: P. Dobosz, Charakter prawny decyzji i zezwoleń w sprawach
ochrony zabytków, „Ochrona Zabytków", 1985, nr 3-4, s. 259-290; idem, Prawne relacje..., passim.
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Znaczna część muzeów, zwłaszcza samorządowych, nie wydaje biletów bezpłatnych dla uniknięcia
dodatkowych kosztów, jakie związane są z ich drukiem.
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zakres stosowania władztwa jest bardziej ograniczony niż w innych typach zakładów
administracyjnych. Podstawą jego stosowania są przede wszystkim regulaminy muze
ów. Zwiedzający muzeum są zobowiązani przestrzegać postanowień regulaminu danej
placówki, przestrzegać nakazów i zakazów zawartych w aktach prawnych tworzących
sytuacje prawne dla użytkowników oraz stosować się do zaleceń pracowników, w tym
zwłaszcza przewodników oprowadzających po ekspozycji bądź po terenie należącym
do muzeum124. Przewodnicy muzealni są realizatorami „władztwa fachowego" w tych
placówkach.
W muzeach praktycznie nie występuje władztwo porządkowe, którym w innych za
kładach administracyjnych objęte są osoby niebędące użytkownikami. W odniesieniu
bowiem do tych placówek każda osoba wchodząca na jego teren z zewnątrz będzie
traktowana jak destynatariusz. W praktyce do wyjątków należą osoby, które wchodzą
do muzeum w innym celu niż zwiedzanie ekspozycji. Jednak nawet w przypadku ko
rzystania przez takie osoby z muzealnej biblioteki, archiwum bądź muzealiów zgroma
dzonych w magazynach, będą one musiały stosować się do określonych regulaminów,
czyli również będą podlegać władztwu zakładowemu danej placówki. W muzeach
„prywatnych" władztwo występuje w takim samym zakresie jak w placówkach pań
stwowych i samorządowych.
Jak zaznaczono w części pierwszej, w nauce prawa wyróżnia się władztwo „pełne"
i „ograniczone", które obejmuje tylko prawo zakładów do stanowienia norm indywidu
alnych. Brak natomiast określenia władztwa zakładowego obejmującego prawo zakła
du do stanowienia jedynie norm ogólnych, tak jak ma to miejsce w przypadku muze
ów. W tym przypadku władztwo zakładowe można by określić mianem „niepełnego".
Ponieważ do podstawowych zadań muzeów należy udostępnianie przez te placówki
swoich zbiorów społeczeństwu poprzez organizowanie różnych ekspozycji o charakte
rze stałym albo czasowym, można przyjąć, że udostępnianie zgromadzonych muze
aliów jest głównym wyróżnikiem tego typu instytucji, gdyż trudno byłoby uznać za
muzeum taką placówkę, która gromadzi zbiory, lecz nie prezentuje ich na ekspozycji
dostępnej dla zwiedzających125.
Równy dostęp obywateli do dóbr kultury zagwarantowany jest w Konstytucji RP 126 .
Muzea można zaliczyć do zakładów administracyjnych ogólnie dostępnych (otwartych)
dla użytkowników. W obowiązujących przepisach prawa zasada ta nie jest sformułowana
wprost, natomiast pośrednio wynika ona zarówno z unormowań dotyczących celów
i zadań muzeów, jak i z braku przepisów ogólnych ograniczających w jakikolwiek spo
127
sób korzystanie z tych placówek . W zasadzie każdy obywatel ma prawo do korzysta
nia z placówek muzealnych. Podstawową przeszkodą uniemożliwiającą wstęp do mu
zeum jest zazwyczaj jedynie czas otwarcia danej placówki lub ewentualnie czas otwarcia
128
kasy muzealnej, gdy jest ona zamykana wcześniej niż sale wystawowe .
124

S. Kraszewski, Świadczenia..., s. 381.
Teoretycznie taką placówką będzie muzeum w stadium organizacji, które gromadzi eksponaty, ale
przez pewien okres (w wyjątkowych przypadkach nawet przez kilka lat) nie organizuje wystaw.
12
Art. 6 Konstytucji.
127
Art. 67 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. nr 10, poz. 48
zpóźn. zm.) stanowił, że muzea „(...) powinny być udostępniane społeczeństwu (...)". Zob. też Z. Leoński,
Materialne..., s. 147.
128
Pomijamy tu oczywiście sytuacje, gdy odmowa wstępu do muzeum jest wynikiem przekroczenia
powszechnie obowiązujących norm obyczajowych (np. osobie w stanie nietrzeźwym).
125
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Ograniczenie korzystania z placówki muzealnej może jednak być związane
z wiekiem osoby zwiedzającej. Dotyczy to muzeów martyrologicznych, które nie są.
129
dostępne dla dzieci . W tym przypadku kwestie dostępności do placówek muzealnych
regulują zarządzenia wewnętrzne dyrektorów tych muzeów. Są to również akty two
rzące sytuacje prawne dla użytkowników.
Mimo iż w zasadzie wstęp do muzeów jest płatny, kwestie finansowe nie są prze
szkodą utrudniającą korzystanie z tych placówek. Ceny biletów wstępu z reguły nie są.
wygórowane, a ponadto istnieje wiele ulg i zwolnień w tym zakresie. Ustawa o muze
ach zobowiązuje dyrektora muzeum do udostępnienia ekspozycji raz w tygodniu nie
odpłatnie. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem RM wielu osobom przysługuje
wstęp bezpłatny łub prawo zakupu biletu ulgowego. Nieodpłatnie wpuszczane są d o
muzeów dzieci w wieku przedszkolnym. Ulga przysługuje grupom osób o niskich do
chodach lub niepracującym (uczniowie, studenci, emeryci i renciści). Państwowe mu
zea martyrologiczne są dostępne bezpłatnie, a wiele placówek prywatnych - także
niektóre muzea kościelne - stosuje system dobrowolnych opłat za wstęp.
Korzystanie z placówki muzealnej w zasadzie jest dobrowolne. Jednak w pewnych
przypadkach można mówić o obowiązku korzystania z muzeum. Obowiązek zwiedze
nia danej ekspozycji może być ujęty w szkolnym programie nauczania określonego
przedmiotu (np. historii lub przyrody). Do korzystania z muzeów mogą być również:
zobowiązani studenci niektórych kierunków studiów, jak na przykład archeologii, et
nografii, historii sztuki bądź akademii rolniczej. Wśród instytucji muzealnych zaleca
nych studentom do zwiedzania jako obowiązkowe znajdują się zarówno muzea pań
stwowe i samorządowe, jak też placówki muzealne wyższych uczelni oraz instytutów
naukowo-badawczych.
Nawiązanie stosunku zakładowego w muzeach następuje bez wydania aktu
o nawiązaniu takiego stosunku. Bezpośrednie nawiązanie stosunku zakładowego
w muzeum odbywa się poprzez zgłoszenie przez obywatela zamiaru zwiedzenia ekspo
zycji i wykupienie biletu wstępu, a niekiedy wystarczy tylko samo zgłoszenie zamiaru
zwiedzenia . Destynatariuszem placówki muzealnej zostaje się więc w wyniku
oświadczenia woli . Chociaż wykupienie biletu wstępu ma pewne cechy umowy
cywilnoprawnej, korzystanie z muzeum nie jest instytucją prawa cywilnego, przede
wszystkim dlatego, że cena biletu nie jest ekwiwalentem za świadczenie muzeum 132 .

Na przykład Państwowe Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince jest niedostępne dla dzieci do lat 13,
a regulamin zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku stanowi, że mogą je zwiedzać osoby, które
ukończyły 14 lat.
Ta druga sytuacja występuje wtedy, gdy wstęp do muzeum w danym dniu jest bezpłatny, muzeum
jest dostępne bezpłatnie bądź zwiedzający uprawniony jest do bezpłatnego wstępu do muzeum. W tym
ostatnim przypadku warunkiem uzyskania zgody na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji jest zazwyczaj okaza
nie odpowiedniego dokumentu.
Odnosi się to zarówno do muzeów państwowych i samorządowych, jak i wszystkich pozostałych.
Wpływy z biletów w praktyce nigdy nie pokrywają kosztów zorganizowania wystawy i utrzymania
placówki. Niektóre muzea (np. wszystkie muzea martyrologiczne) nie pobierają w ogóle opłat za wstęp, ale
inne świadczenia tych placówek (jak np. prelekcje, wykłady, lekcje muzealne, pokazy filmowe prezentacje
multimedialne) są już najczęściej pełnopłatne. W muzeach „prywatnych", których funkcjonowanie nie jest
dotowane przez żadną instytucję ani organizację, cena biletu wstępu będzie jednak ekwiwalentem za usłu
gę, czyli zwiedzanie ekspozycji. W przypadku bowiem takich placówek wpływy z biletów wstępu są zwy
kle głównym, jeśli nawet nie jedynym, źródłem finansowania.
IM
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Korzystanie z placówki muzealnej, polegające głównie na zwiedzaniu (oglądaniu)
ekspozycji, może nastąpić dopiero po spełnieniu przez destynatariusza wielu warun
ków zawartych w regulaminie oraz w aktach tworzących sytuacje prawne dla ogółu
użytkowników danej placówki. Podstawowym warunkiem jest wspomniane już uisz
czenie opłaty za wstęp. Oprócz tego osoba chcąca zwiedzić muzeum musi spełnić jesz
cze inne warunki. Liczba i rodzaje obowiązków nakładanych na zwiedzających zależeć
będą głównie od specyfiki danej placówki. Najczęściej spotykanymi są: obowiązek
pozostawienia bagażu i okrycia wierzchniego w szatni, konieczność nałożenia obuwia
filcowego lub kasku ochronnego, obowiązek nałożenia ochrony foliowej na zabłocone
obuwie, a także opłacenia przewodnika (gdy ekspozycję zwiedza się wyłącznie z prze
wodnikiem).
Zwiedzający muzeum zobowiązany jest również stosować się do zasad korzystania
z danej placówki, zawartych w regulaminie oraz w aktach prawnych tworzących sytua
cje prawne dla ogółu użytkowników, a także podporządkować się poleceniom pracow
ników, zwłaszcza przewodników oprowadzających po ekspozycjach133.
Prócz obowiązków na zwiedzającego nakłada się również różne zakazy, jak zakaz
dotykania eksponatów, opierania się o gabloty, palenia tytoniu, a także zakaz fotogra
fowania (bądź fotografowania przy użyciu lampy błyskowej) i inne.
Obok obowiązków destynatariusz ma także pewne prawa. Wymienić można tu
przykładowo: prawo do dokładnego zwiedzenia ekspozycji w nielimitowanym czasie
(ale tylko w przypadku, gdy zwiedza muzeum indywidualnie i w godzinach otwarcia
placówki), prawo do uzyskania dodatkowych, wyczerpujących informacji od pracow
ników muzeum, możliwość zakupienia katalogów i wydawnictw muzealnych .
Korzystanie z muzeum przez destynatariuszy nie ogranicza się wyłącznie do ogląda
nia wystawionych eksponatów. Inną formą korzystania ze zbiorów muzealnych jest udo
stępnianie muzealiów w celu ich kopiowania, sporządzanie ich reprodukcji lub fotogra
fii . Należy tu jednak mieć na uwadze kwestię ochrony praw autorskich reprodukowa
nych obiektów. W takim przypadku osoba zainteresowana wykonaniem reprodukcji
zobowiązana jest do uzyskania zgody od podmiotu autorskich praw majątkowych136.
Muzealia mogą być wypożyczane osobom zainteresowanym poza muzeum do ce
lów ekspozycyjnych137. Za taką formę udostępniania ustawa dozwala pobierać opłatę.
Wypożyczenie na zewnątrz może nastąpić także w przypadku, gdy placówka nie jest
w stanie zapewnić właściwych warunków do sporządzenia odpowiedniej reprodukcji.
Odrębną kwestię stanowi udostępnianie znajdującego się w muzeum dzieła jego
twórcy w zakresie niezbędnym do wykonywania prawa autorskiego. Zgodnie z art. 52
ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
placówka muzealna może w takim przypadku domagać się od twórcy odpowiedniego
zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie .
133

S. Kraszewski, Świadczenia..., s. 381.
Takie same prawa i obowiązki ma osoba zwiedzająca muzeum „prywatne".
135
W praktyce placówki muzealne z reguły same wykonują reprodukcje dla osób zainteresowanych.
Reprodukcje swoich eksponatów dla osóbfizycznychwszystkie muzea wykonują odpłatnie. Opłaty te mogą
być zróżnicowane zależnie od celów, dla których są wykonywane reprodukcje.
136
J. Barta, R. Markiewicz, Muzea a nowe prawo autorskie, „Opuscula Musealia", 1996, z. 8, s. 79.
137
Art. 25 ust. 1 um.
138
Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.
139
Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Muzea a noweprawo autorskie..., s. 67-68.
134

200
W przypadku funkcjonowania przy placówce muzealnej biblioteki, użytkownik ma
prawo korzystania z jej zasobów, zazwyczaj tylko na miejscu .
Ochronę praw osób korzystających z placówek muzealnych zapewniają, jak w przy
padku innych zakładów administracyjnych, instytucje wymienione w części pierwszej .
Rozwiązanie zależności zakładowej w muzeum następuje z chwilą opuszczenia
przez destynatariusza terenu placówki, gdyż również w tym przypadku nie jest wyda
wany żaden akt prawny. Następuje to także wówczas, gdy użytkownik me osiągnął
zamierzonego celu, czyli nie zwiedził całej ekspozycji, ale czas otwarcia muzeum już
upłynął. Przy ponownym przybyciu zwiedzającego do muzeum, także w celu kontynu
owania zwiedzania, obowiązuje ponowne nabycie biletu wstępu, co powoduje ponow
ne nawiązanie stosunku zależności zakładowej.
Inną przyczyną zakończenia korzystania może być rezygnacja ze zwiedzenia cało
ści muzeum albo usunięcie zwiedzającego z terenu placówki w przypadku niewłaści
wego zachowania się lub nieprzestrzegania obowiązujących nakazów i zakazów. Ra
czej tylko teoretycznym przypadkiem kończącym korzystanie z muzeum będzie śmierć
zwiedzającego. Natomiast zakończenie korzystania z muzeum spowodowane jego
likwidacją nie jest w praktyce możliwe.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy aspektów prawnych organizacji muzeów
można stwierdzić, że procedura tworzenia i likwidacji muzealnych placówek pań
stwowych oraz samorządowych jest charakterystyczna dla zakładów administracyj
nych. Typowy dla zakładów jest także nadzór nad muzeami, jak również ich struktura
organizacyjna.
W przeciwieństwie jednak do innych rodzajów zakładów, w skład organów oma
wianej instytucji nie mogą wchodzić użytkownicy. Tylko muzea państwowe i samo
rządowe wyposażone są w osobowość prawną.
W instytucjach tych nie występują indywidualne akty prawne. Muzea nie wydają,
również aktów administracyjnych skierowanych do osób niebędących użytkownikami
muzeów, ani w formie aktów powszechnych, ani też w postaci decyzji administracyj
nych. W placówkach muzealnych nie wydaje się także aktów o nawiązaniu (lub od
mowie nawiązania) stosunku zakładowego oraz o jego rozwiązaniu. Formalnym wyra
zem nawiązania stosunku zakładowego w muzeum jest bilet wstępu.
Z pewnymi wyjątkami muzea są zakładami ogólnie dostępnymi dla użytkowników.
Podstawową zasadą jest dobrowolność korzystania z muzeum, chociaż występują rów
nież odstępstwa od tej reguły. Wstęp do placówek muzealnych, w większości instytucji
Regulamin korzystania z biblioteki muzealnej nadawany jest przez dyrektora muzeum zarządze
niem.
Do 1995 r. art. 196 § 2 pkt 14 kodeksu postępowania administracyjnego stanowił, że do sądu admi
nistracyjnego mogą być zaskarżane między innymi decyzje w sprawach muzeów. Jednak w sytuacji, gdy
placówki muzealne nie wydają decyzji, a korzystanie z nich jest ogólnie dostępne i w praktyce nie zdarzają,
się przypadki odmowy udostępnienia ekspozycji zwiedzającemu, ta norma prawna nie miała zastosowania.
Wspomniany przepis został skreślony przez art. 61 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Są
dzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 z późn. zrn.).
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płatny, nie stanowi ekwiwalentu za ich świadczenia, dlatego nie można mówić tu
o nawiązywaniu umowy cywilnoprawnej. Podobnie jak inne zakłady administracyjne,
muzea również korzystają z władztwa zakładowego, natomiast nie posiadają władztwa
porządkowego.
Konkludując należy stwierdzić, że pomimo iż muzea państwowe i samorządowe
mają pewne cechy szczególne wyróżniające je spośród innych typów zakładów admi
nistracyjnych, to jednak organizacja i funkcjonowanie tych instytucji jest typowe dla
142
tej kategorii jednostek organizacyjnych .

SUMMARY
The museum as an institution of administrative law
Administrative law includes museums among so-called "administrative institutions"
also called "state institutions", "public institutions" or "public benefit institutions". Since in
legal literature there has been no uniform definition of "institution" [Polish "zakład"] to
date, it is assumed for the purposes of this paper that an administrative institution is a rea
sonably independent organisational unit which is neither as state or local government body
(office), provided with a set of human resources (staff) and material assets, which exercises
the power of institution management, is authorized to establish relationships under admin
istrative law with its users, and whose principal aim is to continually and directly provide
social and cultural services of special importance to society. The services it renders are not
economic but legal in their nature. They are pursued by state administration and relate pre
dominantly to the sphere of health protection, social welfare and social assistance, educa
tion and upbringing, schooling, culture and re-education. These services are of particular
social nature as they satisfy citizens' needs which the latter could not pursue on their own.
Due to the non-financial character of their services, administrative institutions are, as a rule,
budgetary units.
The definition adopted in such a form has become the starting point for a general analy
sis of the organisation and functioning of administrative institutions undertaken in the first
part of the paper. Above all, different ways of grouping of institutions are presented, fol
lowing such criteria as the sphere and scope of their services, the bodies forming and su
pervising them as well as the degree of their availability to users. Further, the procedures
for the formation of institutions, the related acts of law, the extent of their independence,
their legal personality and internal organisation are discussed. Quite a lot of attention is
devoted to the issues of legal relationships made by the institutions' governing bodies with
their destinatories (users) and the legal acts issued which are called institution acts. The
problems of the power of institution management as the form and part of state control pur
sued in administrative institutions as well as methods and forms of admitting the destinato142

Jak zaznaczono już wcześniej, nasze rozważania dotyczyły jedynie muzeów państwowych
i samorządowych. Nie wymaga chyba jednak szerszego uzasadniania stwierdzenie, że muzea kościołów
i związków wyznaniowych, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i organizacji
nie spełniają kryteriów zakładów administracyjnych omówionych w części pierwszej tego opracowania
i dlatego nie można zaliczyć ich do tego typu jednostek.
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ries to the group of their users, the nature of the charges collected by some institutions and
the scope of rights and obligations of their users are presented separately.
Against the background of such general characteristics of administrative institutions, the
paper analyses further in detail the organisation and functioning of museums and in particular their relationships with users. The few legal definitions and the statutory definition
of the museum are cited and the principal aims and its responsibilities are discussed. Further considerations are assumed to refer solely to state and local government museums
leaving aside the complex issues concerning the variety of "private" museums, including
scientific institutions and schools of higher education, churches and religious unions, organisations and associations as well as individual persons.
It is noted that the functioning of state and local government museums is financed by
their organisers. Additional sources of funds may be their commercial operations as well as
special-purpose subventions and donations. Museums will, however, always remain budgetary establishments. The procedure for the setting up and closing down of such institutions
is characteristic of administrative establishments. Supervision over museums as well as
their organisational structure is typical of institutions too. Museums are managed individually by one person, but have their collegiate authorities and supervisory/consulting bodies
which are the museum councils. Their users (visitors) do not sit on the museums' governing
bodies. Unlike private museums, state and local government-owned institutions have legal
personalities and are required to be registered.
Museums issue legal acts which create legal situations for their users (visitors) but they
do not issue either individual or administrative acts. Neither do they issue acts on the establishment or refusal to establish a relationship with the institution or its termination. The
formal expression of creation of such an institution-based relationship in a museum is the
admission ticket.
The basic responsibilities of museums are to make their collections available to the general public, mainly through the organization of permanent and temporary exhibitions. Because of this, one of the distinguishing characteristics of these institutions is their availability to the public which is a principal feature of administrative establishments. As is the case
of all institutions, the activities of museums are inseparably associated with their use by
visitors. And therefore the existence of a museum becomes pointless if no people visit
them. With certain exceptions, museums are generally available to the destinatories. The
basic principle is voluntary use of a museum even though there may be departures from it
for didactic reasons. The museum admission charge collected at most such establishments,
is not an equivalent for their considerations especially that there is a wide range of discounts and exemptions from such charges.
Like other administrative institutions, museums also the power of institution management which is described as "incomplete". Museums are not empowered, however, to control matters of order. Visitors coming there have certain rights but also specific obligations.
The analysis of how state and local government museums function and how they are organised allows the conclusion to be made that such institutions have certain special characteristics which make them different from other administrative establishments. Nevertheless,
they meet the criteria to be qualified as institutions governed by administrative law.
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Tendencje projektowania i realizacji muzeów
we współczesności
Forma i styl
Jest niewątpliwe, że muzea, a przede wszystkim wystawy muzealne, zwłaszcza gdy
zestawiane są w skali światowej, czy choćby tylko europejskiej, są ogromnie zróżni
cowane. Nie mam tu oczywiście na myśli zróżnicowania wyłącznie ich tematyki
(w szczególności dotyczy to wystaw), lecz zróżnicowanie ich formy i stylu bez wzglę
du na tematykę czy przynależność do tej lub innej dziedziny kulturowej: do takiej czy
innej nauki, techniki, sztuki itp. W związku z tym pojawia się pytanie, jakiego rodzaju
są to zróżnicowania, jakimi czynnikami są one warunkowane i jakie zachodzą związki:
zarówno między poszczególnymi stylami utworów muzealnych, jak i elementami oto
czenia zewnętrznego, na przykład ogólnokulturowymi tendencjami w architekturze lub
w sztukach plastycznych, z różnego rodzaju typami ideologii itp.
Można by w tym miejscu zarysować problem: czy utwory muzealne (a więc forma
i styl gmachów oraz wystaw) zachowują się podobnie jak na przykład inne dzieła archi
tektury, a także dzieła malarstwa i języka, czy może dziedzina muzeów stanowi jakąś
bardziej zamkniętą enklawę, współistniejącą wprawdzie wraz z innymi utworami kultu
rowymi, lecz podległą ogólnym prądom w stopniu nieporównanie mniejszym niż inne
utwory kulturowe. Pytanie takie można postawić w związku ze strukturą podstawową
wszelkich utworów muzealnych. Utwory te łączą bowiem w sobie zarówno elementy
architektury, aranżacji plastycznej i dzieła plastyczne, na przykład malarstwa, scenogra
fii, filmu, jak i elementy języka. Stąd też teoria muzeów: ich architektury, ich wystaw
pozostaje w ścisłym związku rzeczowym z teoriami: dzieła architektonicznego, malar
skiego, scenograficznego i literackiego. Zaraz zatem pojawia się pytanie następne: czy
zmiany, które zachodzą w wystawach muzealnych oraz w ich architektonicznej „opra
wie", wykazują pewne prawidłowości rozwojowe, czy też należy je uznać raczej za
przypadkowe?
Aby odpowiedzieć na te pytania (o ile odpowiedź na nie jest w ogóle możliwa),
należy przyjąć jakąś przybliżoną cezurę czasową, w obrębie której rozważane wystawy
mogą być uznane za współczesne. W analizach naszych istotne jest przecież to, co
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dzieje się w szeroko rozumianym „obecnie", przy czym określenie: „obecnie" nie może
z pewnością obejmować jedynie „bieżącej" aktualności, lecz sięga w jakimś zakresie
jednakże ku przeszłości. Powstaje zatem pytanie, jak daleko, mówiąc o współczesno
ści, wolno jest w tę przeszłość sięgać, albo inaczej, w którym czasie, w jakim histo
rycznym momencie współczesność faktycznie się zaczyna.
Będzie to niewątpliwie przybliżona granica, lecz proponuję przyjąć za datę symbo
liczną dla współczesnych dziejów muzeów rok opublikowania monografii Roberta
Aloi: MUSEI ARCHITETTURA TECNICA (Milano 1962). Motywem takiej właśnie
propozycji jest fakt, iż od końca lat pięćdziesiątych XX wieku rozpoczęła się zasadni
cza zmiana w sposobie projektowania architektury muzeów i zmiana ta została po raz
pierwszy przedstawiona w monumentalnym dziele. Kontrast powstałych wówczas
muzeów i wystaw z rozwiązaniami dawniejszymi, publikowanymi choćby w między
wojennym czasopiśmie MOUSEION, jest ogromny. Monografia Roberta Aloi podsu
mowuje więc niejako proces, który się nie tylko rozpoczął, lecz także i ostatecznie
skrystalizował, odcinając rozwiązania nowe od dawniejszych. Wpływ czy wręcz kon
tynuacja nowych rozwiązań były ogromne przez dalsze przynajmniej 30 lat. Dopiero
w końcu lat dziewięćdziesiątych można zarejestrować nową falę zmian, często nawet
radykalnych; zmiany te nie mogłyby wszelako zaistnieć bez pojawienia się prądu projektodawczego przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
Dla współczesności w rozwiązaniach muzealnych znamienna jest przede wszystkim
skala nowych rozwiązań, jakkolwiek nie tylko ona, bo również relacja nowego do
dawnego, zastanego. Rozwiązania nowe są tworzone w rozmaitej skali, od monumen
talnych (obejmują one wtedy głównie architekturę i oczywiście wszystko to, co we
wnątrz niej się mieści) po fragmentaryczne, wciśnięte w ramy czegoś, co już istniało,
jak na przykład w przypadku utworów adaptowanych od kilku dziesiątków lat. Roz
wiązania nowe rzadziej mają charakter samodzielnych, tworzonych od podstaw, na
przykład jako całkowicie odrębne budowle; najczęściej są to różnego rodzaju uzupeł
nienia, na przykład budynków zachowanych bądź zburzonych (choćby w czasie ostat
niej wojny), niekiedy rozbudowa, czy raczej nadbudowa jakichś resztek po wielkich
przeważnie kompleksach architektury muzeów. W wielu przypadkach rozwiązania
nowe są przebudowaniem monumentalnych budowli, nawet niezabytkowych i niesięgających wstecz poza wiek XX, a głównie niemających pierwotnie nic wspólnego
z muzeami, na przykład budowli municypalnych, przemysłowych itp. Przebudowane,
budowle te zachowują zazwyczaj jakiś ślad dawnego ich przeznaczenia, choć niekiedy
całkowicie zacierają dawną swą postać (i tym samym funkcję). Na tym tle powstało też
bardzo wiele odmian i rozwiązań, o bardzo różnej oczywiście wartości artystycznej.
Równie charakterystyczne są we współczesności odmiany muzeów wynikające ze
zróżnicowań tradycji kulturowych. Wśród wielu rozwiązań można więc wyróżnić zde
cydowanie odmienne rozwiązanie włoskie (niekoniecznie nota bene występujące
w granicach Italii, bo również, pod wpływem Włoch, daleko poza ich granicami, na
przykład na Węgrzech, w Polsce, a nawet, choć wprawdzie fragmentarycznie - w Ang
lii), rozwiązania niemieckie, holenderskie, szwedzko-duńskie, angielskie czy francu
skie. Rozwiązania rosyjskie (w owym czasie radzieckie) mają charakter wyraźnie paseistyczny lub folkloryzujący i muszą być określone mimo niedawnej stosunkowo daty
powstania -jako enklawa przeszłości (tyle że w sposób współczesny interpretowanej).
Rozwiązania polskie noszą wyraźnie znamiona zapożyczeń, głównie włoskich (przy-
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najmniej w części przypadków). Nie wykształciły one jakiejś swoistej dla Polski posta
ci stylowej.
Na tym tle kształtował się styl, jak również typy estetyki muzeów. Wyrażało się to
zarówno w strefie architektury gmachów muzealnych, jak w zewnętrznej postaci wy
staw. Poszczególne typy rozwiązań miały zawsze swój geograficzny ośrodek, leżący
w miejscach powstawania poszczególnych kierunków, oraz strefy wpływów, mniej lub
bardziej rozlegle.

1. Styl muzeów włoskich
Wyrażał się początkowo w adaptacjach budowli o pierwotnie niemuzealnej funkcji,
głównie zamków i pałaców, jak na przykład Castelvecchio w Weronie, Castello Sforzesco w Mediolanie, Galleria degli Uffizi we Florencji, Palazzo Bianco i Palazzo Ros
so, czy Museo del Tesoro di San Lorenzo w Genui - gdyby wymienić kilka spośród
wielu innych, równie wybitnych. Budowle całkowicie nowe są tu stosunkowo rzadkie,
a gdy się pojawiają, należą raczej do późniejszej fazy rozwojowej, jak na przykład
Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi w Syrakuzach1, reprezentujące odpowied
nio do czasu powstania odmianę stylu wyjściowego. Styl włoski umiejscawia się wy
raźnie w obrębie „brutalizmu" z połowy XX wieku i cechuje się wprowadzeniem do
rozwiązań elementów o maksymalnie surowym, szorstkim estetycznie działaniu, takich
jak żelazne sztaby stosowane w konstrukcjach architektonicznych, surowy beton
i szorstko ciosany kamień. Od strony kompozycyjnej rozwiązania cechują się zesta
wieniami o wyrazistej rytmice, są oparte na kontrastach i „zderzeniach" form.
Kolorystyka wnętrz wynika z rodzaju stosowanych materiałów: jest to czerń żelaza,
szarość betonu i kamienia, biel tynków, ciemny brąz drewna. Żadnych żywszych barw,
żadnego malowania ścian. Rozwiązania późniejsze, jak na przykład wyżej wspomniane
muzeum archeologiczne w Syrakuzach, zachowują ostrość zestawień kompozycyjnych,
wprowadzają jednak materiały bardziej luksusowe: gładko polerowany metal dla ele
mentów konstrukcyjnych, szkło dla wielkich tafli witryn, a głównie subtelnie kolorowe
plansze i ekrany wystawowe. W rozwiązaniach tych uderza szczególnie wykwintne
oświetlenie, dające wręcz nierzeczywiste efekty, subtelne poblaski przy ogólnym kolo
rycie zgaszonego błękitu wnętrz, znakomicie harmonizującego z ochrową tonacją
większości eksponatów, głównie ceramicznych, oraz białawą barwą kamiennych .
Styl muzeów włoskich, zwłaszcza w jego pierwotnej wersji, surowej, szorstkiej
w działaniu, wpłynął wyraźnie na styl muzeów w krajach szczególnie chłonnych, tych
zwłaszcza, których kultura artystyczna związana była tradycyjnie z kulturą artystyczną
Italii w wiekach dawniejszych, jak na przykład Polska (przykładowo: wystawa „Wawel
Zaginiony" przy Zamku Królewskim na Wawelu, adaptacja zamku w Pieskowej Skale,
część Muzeum Historycznego Miasta Warszawy) czy Węgry (przykładowo Muzeum
Zamkowe - Var Muzeum), aczkolwiek również, choć już sporadycznie, kraje położone

1
2

G. Voza, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, Siracusa 1987.
R. Aloi, Esempi - Musei - Architełtura- Technica, Milano 1962.
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z dala od ośrodków kultury Italii, jak na przykład Anglia (przykładowo: dział arche
ologii klasycznej w British Museum) .

2. Styl środkowo- i zachodnioeuropejskich muzeów
Bezpośrednią przyczyną rozwiązań dających się zaliczyć do tej grupy były znisz
czenia wojenne powstałe w czasie II wojny światowej, zwłaszcza na terenie Niemiec,
a z tym konieczność przebudowy czy rozbudowy ocalałych resztek dawniejszej archi
tektury muzealnej. W Niemczech bezpośrednią inspiracją stylową nowych rozwiązań
powstających na gruzach dawnego były znane już w latach trzydziestych rozwiązania
Bauhausu, gdzie działała plejada znakomitych architektów. Stąd budowa nowych gma
chów muzealnych czy przebudowa albo uzupełnianie dawnych, zniszczonych miała od
razu zestaw gotowych środków i kierunków twórczych, którymi można było posługi
wać się z dużą dozą swobody twórczej. Nowe rozwiązania cechują się wyraźnym mo
numentalizmem - niewątpliwie dziedziczonym po rozwiązaniach lat międzywojennych
tegoż kierunku - funkcjonalnym rozdysponowaniem brył i płaszczyzn, a w porównaniu
z rozwiązaniami włoskimi znacznie większym spokojem czy wręcz intelektualną po
wagą. Nie ma więc w nich prowokacyjnych zestawień materiałowych, we wnętrzach
muzealnych nie ustawia się rzeźb antycznych na żelaznych dwoteownikach czy na
podnośnikach przypominających te samochodowe ze stacji benzynowych (jak w Palaz
zo Bianco, Genua). Akcentowana jest wszelako konstrukcja, pokazywana szczerze
i bez jakiegokolwiek maskowania, co można uznać za pewnego rodzaju szczerość
koncepcji projektowych. Dla stylu muzeów niemieckich najbardziej typowymi przy
kładami są: Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze czy Senckenbergisch.es
Forschungsinstitut und Museum we Frankfurcie nad Menem.
Tam zaś, gdzie w wyniku rozległych zniszczeń powstały szerokie niezabudowane
przestrzenie, czyli gdzie nie było zgoła nic, co nadawałoby się do odbudowy czy uzu
pełnienia nowymi elementami, albo gdzie nie było zniszczeń w ogóle, a zatem tak czy
inaczej były do dyspozycji architektów rozległe przestrzenie nadające się do zorgani
zowania od podstaw, budowano samodzielne gmachy o zróżnicowanej formie. Te no
we gmachy muzealne mogły mieć postać płaskich pawilonów niemal całkowicie po
zbawionych okien lub przeciwnie - całkowicie przeszklonych (Romish-Germanisches
Museum w Kolonii, Państwowe Muzeum Przyrodnicze (Staatliches Museum ftir Naturkunde) w Stuttgarcie czy Neue National Galerie w Berlinie (dawnym Zachodnim)).
Niektóre gmachy miały formę przestrzenną, lekką z wbudowanymi w całość ażuro
wymi strukturami o typie pergoli (Museum fur Kunsthandwerk w Kolonii). Inne miały
charakter na pozór prowizorycznych, bo czyniących wrażenie metalowych baraków,
w rzeczywistości jednak niezwykle wykwintnie wykonanych rozwiązań (jak na przy
kład wkomponowane w bezpośrednie otoczenie katedry kolońskiej Museum Ludwig
i Walraff-Richartz Museum). Muzea o charakterze niskich pawilonów typowe są raczej
dla Holandii (Kroller-Muller Museum w Otterlo) czy Danii: Louisiana w Humlebaek.
Rysem specyficznym dla rozwiązań architektonicznych tamtych krajów jest szerokie
3

J. Świecimski, „Styl wioski" w projektowaniu muzeów i wystaw muzealnych we Włoszech oraz jego
wpływ poza granicami Italii, „Muzealnictwo" nr 37, Warszawa 1995.
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stosowanie cegły, a więc materiału związanego z tradycją architektoniczną krajów
europejskiej północy.
Do tej samej grupy zaliczyć należy monumentalne muzeum sztuki nowoczesnej
w Madrycie (Museo Espafiol de Arte Contemporaneo), składające się z wieżowca
i dostawionego do niego płaskiego pawilonu wystawowego o rzucie podkowy; pawilon
jest wprawdzie przeszklony, lecz jego okna są przyciemnione (z zewnątrz wyglądają
jak czarne). Rysy pokrewne ma również Muzeum Londynu (Museum of London):
wkomponowane w gęstą zabudowę jednej z centralnych części Londynu, połączone
z sąsiednimi gmachami za pomocą estakad, rozbudowane na kilku poziomach. Gmach
główny jest niemal pozbawiony okien; wnętrza wystawowe są ciemne, i jedynie eks
ponaty rozświetlają smugi światła z reflektorów punktowych.
We Francji najważniejszą inwestycję tego czasu stanowi słynna przebudowa Mu
zeum Luwru (Musee National du Louvre). Na zewnątrz jest ona widoczna jedynie
przez ustawienie powszechnie znanej „piramidy" na jednym z dziedzińców dawnego
pałacu. Owa piramida to akcent sygnalizujący wejście do muzeum, prowadzi ona do
wielkiej hali, której zadaniem jest skierowanie zwiedzających do poszczególnych
skrzydeł obecnego muzeum (Denon, Sully, Richelieu). Przebudowa, prowadzona
z największym rozmachem w skrzydle Richelieu (poprzednio gmach ministerialny),
sprowadza się do adaptacji gmachu dla lepszego wypełniania funkcji muzealnych:
zainstalowania schodów ruchomych prowadzących przez wszystkie piętra i wprowa
dzenia urządzeń sztucznego oświetlenia. Adaptacja ta, pełna wykwintu i elegancji, jest
dziełem Amerykanina chińskiego pochodzenia, M.L Pei. Nie jedyna to nota bene
„wstawka" działalności twórcy pozaeuropejskiego w muzeach europejskich4.
Wyżej opisana faza powstawania nowych rozwiązań utworów muzealnych (gma
chów i instalowanych w nich wystaw) nie skończyła się gwałtownie, jak również na
stępująca po niej faza późniejsza się nie rozpoczęła. Obie fazy przenikały się w pew
nym okresie tak ściśle, że trudno określić koniec jednej i początek drugiej. Ta druga
faza była jednak sygnalizowana już w czasie istnienia pierwszej poprzez wiele cech
pojawiających się w projektowanych i realizowanych utworach muzealnych. Najnow
sze etapy rozwiązań szkoły włoskiej, jak na przykład wspomniane już Muzeum Arche
ologiczne w Syrakuzach, a także przebudowa Muzeum Luwru może być tego dobrą
ilustracją.
Podobnie jak faza wcześniejsza, najnowsza faza rozwojowa utworów muzealnych re
alizuje się w dwu płaszczyznach: większej, obejmującej architekturę gmachów muzeów,
i mniejszej w instalowanych wnętrzach gmachów {nota bene nie tylko nowoczes
nych, bo również zdecydowanie dawniejszych, a nawet bardzo dawnych). Rysy tej
nowszej tendencji można by określić jako dopuszczenie do głosu koncepcji bardziej
swobodnych, „rozluźnionych", niekiedy akonstrukcyjnych, zaś we wnętrzach, do
wprowadzenia większego urozmaicenia, głównie kolorystycznego, i odejście od pier
wotnego rygoryzmu czy ascezy. Najbardziej typowe rozwiązania fazy najnowszej da
tują się na lata dziewięćdziesiąte, choć jej początki można zauważyć już w końcu lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Faza nowsza nie była jednak w swym przebiegu
całkowicie jednorodna. Jej wcześniejszy etap jest jakby kontynuacją fazy początkowej
(tej rygorystycznej). W końcu lat dziewięćdziesiątych zaznacza się jednak zaczątek
4

Grand Louvre. Le musee-les collections les nouveau espaces. Album, wyd. specjalne wyd. Reunion
des Musees Nationeaux, Paris 2003.

208

jakby czegoś zupełnie nowego. W niektórych momentach stanowi to całkowite zaprze
czenie wszystkiego, co zdawałoby się już ugruntowane w fazach poprzednich. Jest
prawdopodobne, że te najnowsze tendencje stają się dominujące dla muzeów naszych
czasów i najprawdopodobniej będą dominowały w przyszłości, eliminując stopniowo
wszystko, co nawet niedawne w architekturze muzeów. Faza, która nastąpiła po wygaś
nięciu „brutalizmu" rozwiązań włoskich z końca lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
jak również rygorystycznego ładu rozwiązań pochodnych tendencji szkoły Bauhausu,
polegała na wprowadzaniu form zaprzeczających jakiemukolwiek ładowi architektonicz
nemu. Gmachy muzealne zaczną przypominać bardziej rzeźbę aniżeli budynek.
Pojawiają się w ich architekturze formy gięte, niekiedy faliste, znika rytmika pio
nów i poziomów, wyrzucone zostają wszelkie materiały szorstkie, surowe. Przykłada
mi typowymi dla tego kierunku są: gmach Muzeum Guggenheima w Bilbao (arch.
Frank O. Gehry ), nowy pawilon Muzeum van Gogha w Amsterdamie (Kisho Kurokawa) oraz Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej („Manggha") w Krakowie (Arato
Izosaki) - oba ostatnie zaprojektowane, jak widać, przez architektów japońskich.
We wnętrzach wystawowych nowością jest pojawienie się koloru, wprowadzanego
głównie na zasadzie zestawień malarskich z eksponatami (Luwr, galeria skrzydła Ri
chelieu). Działanie koloru dokonuje się na zasadzie wzmacniania kolorystyki ekspo
natów przez dopełnienie . W wielu przypadkach wprowadzenie koloru odbywa się
jednak jakby „na oślep": kolor pojawia się dlatego, że „tak ma być", chociaż działanie
jego jest wyraźnie optycznie niszczące dla eksponatów: gasi ich własną kolorystykę
lub wyraźnie dominuje nad nimi jako tło. W aranżacji eksponatów znika też układ
szeregowy wywodzący się z układów typu kolekcji i pojawia się układ typu „infor
mel", oparty na swobodnym równoważeniu form z minimalnym udziałem geometrii
(wystawy Muzeum Przyrodniczego PAN w Krakowie).
Ta faza rozwojowa, której główną wartością jest subtelność kompozycyjna form
i kolorów, zostaje w końcu lat dziewięćdziesiątych zdominowana przez tendencję ma
jącą swe źródło niewątpliwie w reklamie ulicznej i telewizyjnej. Dawna subtelność
zestawień znika więc na rzecz krzykliwości i braku harmonii (wręcz „jazgotu"). Za
czyna dominować zasada, że „im głośniej, tym lepiej". Jedne elementy ekspozycji
usiłują przekrzyczeć inne. Początkowe usunięcie rygorystycznego geometryzmu roz
wiązań i zastąpienie go układami „informel" prowadzi do odrzucenia wszelkich zasad
kompozycyjnych w ogóle. Pojawia się chaos, tyle że kolorystycznie i przestrzennie
krzykliwy, znikają wszelkie formy ładu. Liczy się jedynie informacja naukowa, prze
kazywana środkami analogicznymi do reklamowych. Wnętrze muzealne nie skłania do
kontemplacji, przeciwnie, reklamuje i nawołuje do szybkiego „konsumowania" tej
informacji, podobnie jak zmieniające się szybko reklamy telewizyjne. Znika wszelka
harmonia barw, poszczególne plamy kolorystyczne raczej walczą z sobą o pierwszeń
stwo zamiast tworzyć jakąś zwartą całość. Muzea przyrodnicze najnowszej generacji
(na przykład najnowsze wystawy Muzeum Brytyjskiego w Londynie) są tego typowym
przykładem.

A. Kiciński, Bregencja, Bazylea, Bilbao - trzy muzea, trzech mistrzów, trzy idee
„Muzealnictwo", nr 41, Warszawa 1999.
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Podsumowanie
Utwory muzealne, a więc zarówno architektura gmachów muzealnych, jak
i instalowane we wnętrzach wystawy przechodzą od lat kilkudziesięciu ewolucję formy
i stylu, podobnie jak inne utwory kulturowe. Zmiany te są odzwierciedleniem tendencji
w sztuce i przebiegają równolegle do zmian dających się obserwować w wielkiej ar
chitekturze, w rzeźbie, malarstwie czy scenografii. W wielu przypadkach zmiany za
chodzące w utworach muzealnych są opóźnione w stosunku do zjawisk nowatorskich,
dających się zarejestrować na przykład w architekturze czy zwłaszcza w rzeźbie i ma
larstwie; wynika to z faktu, iż muzealnictwo praktyczne (projektowanie i realizacja
utworów muzealnych) nigdy nie było na tle dziejów kultury dziedziną awangardową;
zawsze postępowało ono jako coś, co tylko podlega inspiracjom, a nie jako coś, co
inspiracje samo kreuje.
Nowe tendencje w wystawach muzealnych są w zasadzie niezależne od tematyki
wystaw. Wyjątkowo tylko zdarza się, że tematyka ta dyktuje w jakiś sposób styl czy
typ kompozycji utworów wystawowych; zjawiska takie pojawiają się zresztą tylko
w niektórych typach muzeów, głównie w muzeach przyrodniczych, tradycyjnie odleg
łych od problematyki sztuki, choć i tam częste są przypadki całkowitej niezależności
od tematyki wystawowej.
Styl i kompozycja wystaw po okresie obojętności (czy przypadkowości wprowadza
nia takiego czy innego stylu), a także wyraźnej negacji funkcji estetyki oraz jej progra
mowego zwalczania, weszły w okres wyraźnego dostrzegania swego znaczenia - i także
niezależnie od rodzaju tematyki wystawowej. Pojęcie wystawy, która byłaby całkowicie
obojętna dla zagadnienia estetyki, a tym bardziej, która zagadnienia te programowo by
eliminowała, należy dziś zdecydowanie do przeszłości. Konieczność obecności czynnika
estetycznego (kompozycyjnego, stylowego) w wystawach muzealnych wiąże się z dwo
jaką funkcją muzeów, a zwłaszcza ich wystaw. Wystawy przestały być dziś wyłącznie
środkiem informacji naukowej, a tym bardziej - na przykład w muzeach sztuki - nie są
„usługą" wobec eksponowanych dzieł, lecz same stanowią swoisty typ dzieła i w tym
znaczeniu należy je dziś rozumieć. Wystawa współgra razem z eksponatami stanowią
cymi jej integralną część, ale zawsze tylko jej składnik, bo nigdy element samodzielny.
Na takiej więc zasadzie współczesne wystawy muzealne są projektowane i realizowane.
Niezależnie od zmieniającego się typu ich kompozycji i stylu .

7

J. Świecimski, Muzea i wystawy muzealne Kraków, 1992-1998. Tomy I-V.
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SUMMARY
Present trends in museum

design

Museum concepts, including both the architecture of museum buildings and the exhibitions installed in their interiors have, over recent several decades, evolved in their form and
style, similarly to other cultural concepts. These changes reflect current trends in art and
run in parallel with changes that may be seen in architecture, sculpture, painting or stage
design. In many cases changes in museum concepts lag behind architecture, or, particularly
sculpture and painting developments. This results from the fact that practical museology
(museum design and realisation) has never been in the cultural avant-garde; it has always
been inspired rather than a source of inspiration
New trends in museum exhibitions are essentially unrelated with the themes of the exhibitions. Only exceptionally does the theme happen to dictate in some ways the style and
the type of exhibition compositions; besides, this appears only in certain types of museums,
mainly the natural history museums, which are traditionally distant from art issues, though
also in their case, the themes of the exhibitions are often unrelated to the museum concept.
After a period of neglect or haphazardness in selecting the style for a museum, an explicit
denial of the role of aesthetics and even fundamentally combating aestheticism, the style
and composition of exhibitions began to be perceived as important, no matter what the
exhibition themes may be.
The concept of an exhibition which would remain totally indifferent to aesthetic aspects,
and even fundamentally rule out such issues, now belongs to the past. Aesthetic aspects
(composition, style) form a necessary element of a museum exhibition, which is connected
with the dual role of museums, and especially of museum exhibitions. They no longer serve
exclusively as means to transfer scientific information. This is even more true in the case of
art museums, which no longer perform a „service" function to the works on display, but are
currently understood as works in themselves. Exhibitions are in consonance with exhibits
which form their integral part (but only a part, never a self-standing element). On this basis
museum exhibitions are designed and realised, regardless of the changing compositions and
styles8.

Ibidem.

II. 1. The Van Gogh Museum (Rijksmuseum Vincent Van Gogh) in Amsterdam. Built in the DE
STIJL style - before a Japanese-style pavilion was added

II. 2. The Municipal Museum (Stedelijk Museum) in Amsterdam. Built in the form of aglazed-window pavilion which makes it possible to see the exhibitions in the museum both in the interior
and from outside. The structure was added to an older Museum, built in the traditional style of Dutch
burger architecture

II 3 The Spanish Museum of Contemporary Art (Museum Espanol de Arte Contemporaneo) in Moncloa, Madrid. Low pavilions with darkened windows; the Museum Office and studios are housed on
the upper level

11. 4. Science and Industry Centre (La Cite des Sciences et de lTndustrie) in La Vilette, Paris. A typical multi-branch museum connected with an educational centre. Built in the „industrial" style

II. 5. The Paleontological Museum of the Academy of Science of the USSR (Paleontologicheskiy
Muzey of the USSR Academy of Science in Biyelayevo, Moscow Built in a style alluding to mediaeval castles, but not Russian)

II. 6. The Roman-German Museum (Rómisch-Germanisches Museum) in Cologne. Its architecture
resembles a bunker-block and is without windows. No decorative elements whatsoever

II. 7. The Museum of London. Its architecture does not have a traditional facade and windows. It is
built as a part the district's high buildings

II. 8. The Wallraf- Richarts Museum in Cologne. Steel sheets have been used in the wall decor. This
is undoubtedly a reference to the architecture of pavilions for temporary exhibitions (e.g. at international fairs etc.)

II. 9. Starkness in style may be seen in the design of a contemporary exhibition of mediaeval sculptures at the Municipal Museum at the Old Castle (Museo Civico di Castelvecchio) in Verona. An
example of the Carlo Scarpa school, which was formerly regarded as very important

II. 10. Starkness in style may be seen in the design of a contemporary exhibition of mediaeval sculptures at the Municipal Museum at the Old Castle (Museo Civico di Castelvecchio) in Verona. Typical
of Carlo Scarpa, as it uses rough metal elements (slabs, I-bars, concrete) and the ancient sculptures
are juxtaposed with these constructs. The contrast is aimed to create deliberate aesthetic effects, enhancing the aesthetic features of the exhibits

II. 11. „Italianisms" in designing museum exhibitions in Poland. The Castle Museum in Pieskowa
Skała. Typical of this style is the use of basic construction materials (iron I-bars, slabs). It is designed
to emphasise the aesthetic value of historic exhibits

II. 12. Italianisms in Britain. The British Museum, London. The display case is built in the style of
modern Italian museums. The heavy iron structural elements have no functional purpose (for exam
ple, to bear the load of heavy [e.g. stone] exhibits) but are purely aesthetic

II. 13. Compositional rigorism in an exhibition: everything is either a square or a circle, including the
panels, the graphic elements on the panels, the seats for visitors and the lamps. The Hygiene Museum
in Dresden. In the style of the 1980s. Later the exhibition was remodelled and the original composi
tional rigorism abandoned

II. 14. The composition is structured to draw attention to the display of small exhibits in an extensive,
empty space. The Museum of Modern Art in Paris (Musee d'Art Modernę de la Ville de Paris), Japa
nese Pavilion (Pavillion Japonais)

II 15. An exhibition in a historic interior, without windows, lit by halogen lamps focusing only o n
exhibits which become equally important elements of the composition with the shadows they c a s t .
The Museum of Art and History (Musee d'Art et de l'histoire) in Fribourg, Switzerland

II. 16. A museum exhibition with apparently no composition - it rather resembles a shop retailing
scenitific utensils for schools. Museon - an example of a multi-thematic museum in the H a g u e
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II. 19. Musee d'Art Modernę de la Ville de Paris ('Pavillion Japonais'), Paris

II. 20. Nordiska Museet, Stockholm

11.21. Musee d'Orsay in Paris; adapted from a former railway station Gare d'Orsay. Certain elements
of the original architecture of the railway station have been retained. Traces of platforms adopted to
form routes for visitors may be seen. Stylistically it shows certain features of the contemporary Italian
architecture for museum interiors

III. Ze zbiorów muzeów polskich
From Polish Museum Collections
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2005

ALICJA RAFALSKA-ŁASOCHA, WIESŁAWŁASOCHA
Wydział Chemii UJ, Kraków

ANNA JASIŃSKA
Muzeum UJ, Kraków

Alchemicy traktowali światło jako symbol
ducha i byli szczególnie zainteresowani
światłem uwięzionym w materii.

Zimne światło w obrazie Cornelisa de Mana
W roku 2005 Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało wystawę
„Uczony i jego pracownia". Wśród zgromadzonych obrazów, wypożyczonych z wielu
muzeów naszego kraju, oraz instrumentów naukowych, pochodzących głównie ze
zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pokazano obraz namalowany przez
siedemnastowiecznego holenderskiego malarza Cornelisa de Mana (ii. I, ol. pł. 90
x 112 cm). Dzieło stanowi własność Muzeum Narodowego w Warszawie i jest tam
prezentowane w stałej ekspozycji Galerii Malarstwa Obcego.
Tematem, sposobem przedstawienia i wysokim kunsztem malarskim obraz zwracał
szczególną uwagę, ale historia w nim opowiedziana była nieznana. Kustosz Działu
Malarstwa Muzeum UJ miała nadzieję, że pokazanie go na wystawie odwiedzanej
również przez ludzi zajmujących się naukami ścisłymi i zainteresowanych historią
nauki może przynieść rozwiązanie tej zagadki. Tym bardziej że obraz czekał na to
z górą sto lat (od jego zakupu dla Muzeum Narodowego w Warszawie na aukcji kolek
1
cji J.P. Weyera, w Kolonii, w roku 1862 ). Nie udało się to w trakcie przygotowań do
wystawy, ale w czasie jej trwania obraz zaintrygował chemików, współautorów tego
artykułu, którzy zaproponowali tezę objaśniającą przedstawione przez Cornelisa de
Mana wydarzenie. Zanim opiszemy to ważne w historii nauki odkrycie, należy przy
pomnieć historię badań dotyczących interesującego nas dzieła.
W roku 1988 miała miejsce wystawa malarstwa ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie, zorganizowana w Brunszwiku. Ukazał się do niej katalog pod red.

1

M. Monkiewicz, nota katalogowa [w:] Uczony i jego pracownia, Kraków 2005, s. 132.
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J. Białostockiego i R. Klessmanna. W nocie, autorstwa M. Monkiewicza , zebrano
wcześniejszą literaturę dotyczącą obrazu. Nota z katalogu wystawy „Uczony i jego
pracownia", również tego autora, w zasadzie powtarza informacje z poprzedniego ka
talogu. Dodana jest pozycja S. Krifka, Erfindung, Erkenntnis, Konstruktion. Studien
zur Bildgeschichte von Naturwissenschaften und Technik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (Berlin 2000). W artykule Krifki nie znaleziono jednak żadnych odwołań do
interesującego nas obrazu. Z owych not nadal więc niczego się nie dowiadujemy za
równo o przedstawionych postaciach, jak i treści przedstawienia.
C. Hofstede de Groot określa obraz jako Alchemicy, Cl. Briere-Misme nazywa go
Portretem rodziny aptekarzy, P. Starzyński i M. Walicki widzą w mężczyznach Trzech
chemików w laboratorium, natomiast J. Michałkowa uważa, że scena pokazuje uczo
nych prezentujących własne, najnowsze wyniki badań swojemu protektorowi .
M. Monkiewicz nazywa scenę Portretem zbiorowym w domu chemika .
Dopiero prace przeprowadzone w archiwum miasta Delft, w którym działał Corne
lls de Man5 (1621-1706), autor namalowanej kompozycji, pozwoliły na ustalenie toż
samości przedstawionych osób. Najbliżej zdefiniowania profesji mężczyzn była Briere-Misme, określając obraz jako Portret rodziny aptekarzy. Okazało się, że dwaj siedzą
cy mężczyźni to: kuzyn malarza Anthonie Cornelisz de Man i jego syn Cornelis. Oby
dwaj prowadzili aptekę „De Spiegel" w Wijnhaven .
Co do bliższego określenia tematu przedstawionej sceny to, poza opisowym zda
niem Michałkowej, że jest to scena, w której uczeni przedstawiają swojemu protekto
rowi wyniki prac badawczych, nie postawiono żadnej hipotezy wskazującej, jaki to
rodzaj badań. Dzieło Comelisa de Mana, z pewnością, związane jest z wydarzeniem
wielkiej wagi, które nastąpiło w czasie, kiedy chemia wyłaniała się z oparów alche
micznego podłoża.
Obraz, jako szczególny przykład ilustracji ważnego osiągnięcia naukowego, odróż
nia się od wielu znanych przedstawień alchemików, uczonych pracujących we wnę
trzach laboratoriów. W owym okresie sceny tego typu charakteryzowała na ogół prze
jęta od Rembrandta nuta tajemniczości i romantyzmu. Jak pisze Jasińska:
„Stworzone przez wybitnego malarza warianty kompozycyjne, częściowo oparte na wizerun
kach św. Hieronima, były wielokrotnie powtarzane i przetwarzane przez jego uczniów i naśla-

2
Europdische Malerei des Barok aus dem Nationalmuseum Warschau (pod red. J. Białostockiego,
R. Klessmanna, nota katalogowa - M.Monkiewicz), Braunschweig-Utrecht-Kóln-Mtinchen 1988-1990,
s. 57-160 (tam wcześniejsza literatura).
3
Ibidem, s. 160, przypis 1.
4
M. Monkiewicz, op.cit., s. 132.
5
Malarz scen rodzajowych i krajobrazów. W roku 1642 został członkiem gildii malarskiej w Delft. Po
dróżował po Francji i Włoszech. Po powrocie do Delft w 1654-1655 został wybrany głową gildii w roku
1657 w wieku 36 lat, później ponownie wybierany na to stanowisko w latach: 1673, 1681 i w 1687. Po
zawarciu małżeństwa w 1649, mieszkał w Wijnhaven. Wkrótce zakupił dom i przeniósł się do Delft.
W roku 1706 przeniósł się do Hagi, pochowany został w Delft. Był prawie zapomnianym malarzem, kiedy
to od 1903 roku Hofstede de Groot zaczął odkrywać jego obrazy (zob.: http://www.xs4all.nl/~kalden/dart/d-aman.htm).
Ach lieve tijd, 750jaar Delft en de Delftenaren [w:] „750 jaar Delftenaren en hun armen enzieken",
nr 4, s. 91, Archives in Delft, Delft 1995. W podanej publikacji znajduje się reprodukcja interesującego nas
obrazu wraz z identyfikacją osób. Bardzo dziękujemy p. K. Kaldenbachowi i p. M. Schoemaker za pomoc
w uzyskaniu informacji.
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dowców. Rozpowszechnili oni szeroko rembrandtowski typ portretu uczonego, z czasem prze
7
kształcając go w malownicze, »romantyczne« przedstawienie" .

W obrazie de Mana chłodna kolorystyka, jak też charakterystyczne dla niego twa
rze, które są na ogół bardzo powściągliwe, mimo realistycznego, prawdziwie portreto
wego ich traktowania, nadają scenie nastrój racjonalny i rzeczowy. Mimo tego pozor
nego spokoju, nawet pewnego znieruchomienia, tyle się przecież dzieje! Cały ruch
sceny jest przekazany poprzez grę dłoni wszystkich osób biorących udział w wydarze
niu. Dłonie, w różnych gestach, utrzymują się prawie na jednej horyzontalnej linii,
dzięki czemu opowieść i akcja w obrazie staje się płynna, czytelna oraz wartka. Ojciec
z synem siedzą przy stole. Mały chłopiec, pomocnik w laboratorium, którego fragment
wnętrza jest widoczny, stoi trzymając w rękach szklaną kolbę wypełnioną światłem.
Demonstruje ją, w zasadzie, nie zebranym w pomieszczeniu mężczyznom, ale widzo
wi. Jako jeden z dwóch pomocników patrzy wprost na widza z poważną, zadowoloną
miną, komunikując jednocześnie o doniosłości „tego", co jest wewnątrz szklanego
naczynia. Kolba przechylona w stronę Anthonie de Mana wyznacza wektor postępują
cej rozmowy (bez słów, ograniczonej do wymiany gestów pełnych znaczeń). Wskazuje
on palcem na cenną zawartość, zwracając jednocześnie głowę ku synowi, który z kolei,
doceniając niezwykłość substancji, wykonuje gest uznania, potocznie określany jako
„cymes". Pozostałe dwie postacie - drugi pomocnik, patrzący na widza i niosący „coś"
w wiklinowym koszu, oraz stojący za stołem mężczyzna dopełniają sceny. Mężczyzna
ów przyłożył lewą dłoń do serca, podkreślając tym samym nastrój powagi i niezwykłość
prezentacji. Na stole, którego proporcje wyraźnie odbiegają od zasad perspektywy (co
w odbiorze obrazu nie ma specjalnego znaczenia), leży otwarta księga z rysunkami. Nie
stety, makrofotografie ich nie uczytelniły. Być może są one tylko zamarkowane. Z pra
wej strony, na ścianie, na konsoli umieszczono popiersie antycznego filozofa. Briere-Misme widziała w nim podobiznę Hipokratesa8. Monkiewicz uważa, że najprawdopo
dobniej jest to wyobrażenie Arystotelesa, jako ponadczasowe exemplum uczonego9.
W tle widzimy fragment pracowni. Znajdujące się w nim sprzęty były używane, w ów
czesnych czasach, zarówno w pracowniach chemicznych, jak i farmaceutycznych. O jej
dobrym wyposażeniu świadczy możliwość porównania z podobną pracownią Johannesa
C. Barchusena, na uniwersytecie utrechckim, która prezentowana jest na rycinie pocho
dzącej z jego traktatu Elementa Chemiae (Pyrosophia, Lejda 1698) .
Według badaczy najwcześniejsze sceny rodzajowe Cornells de Man namalował
około 1660 roku". Omawiany obraz w dokumentacji Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, w Hadze, został zadatowany na przełom lat sześćdziesiątych
12
i siedemdziesiątych XVII wieku . Monkiewicz w nocie do wystawy „Uczony i jego

7

A. Jasińska, Portret uczonego w malarstwie. Zarys historii i typów ikonograficznych [w:] katalog wy
stawy „Uczony i jego pracownia", Kraków 2005, s. 16-17.
8
M. Monkiewicz, nota katalogowa, op.cit., 1988-1990, s. 160, przypis 4.
9
M. Monkiewicz, nota katalogowa, op.cit., 2005, s. 134.
10
Ibidem.
11
Cl. Briere-Misme, Un emule de Vermeer et de Pieter de Hooch Cornells de Man l [w:] Oud Holland
1935, LII, s. 26.
12
Iconographic Bureau of RKD, The Hague, nr 82690 - Cornells de Man Portretgroep, ca. 1665/1670.
Doek 90 x 112 cm, Museum Narodowe, Warschau.
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pracownia" pisze: „Stroje i fryzury postaci odpowiadają końcowi lat sześćdziesiątych początkowi lat siedemdziesiątych XVII wieku" .
Wiemy zatem, kto został namalowany na obrazie (przynajmniej kim są dwie głów
ne postacie)14 i w jakim czasie powstał. Ciągle nie znamy jednak odpowiedzi na pyta
nie, co jest jego tematem? Jakie to ważne wydarzenie nastąpiło na przełomie lat sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych XVII wieku w Europie, które znalazło swą ilustrację
w obrazie przedstawiającym aptekarzy z Wijnhaven?
W owym czasie dokonywało się powolne wydzielanie chemii jako samodzielnej
dyscypliny z medycyny, której wcześniej była przyporządkowana jako jatrochemia
(nauka o procesach zachodzących w ludzkim organizmie, jak i sposobach leczenia). Jej
podłoże stanowiła średniowieczna alchemia. Alchemicy, jak powszechnie wiadomo,
poszukiwali kamienia filozoficznego. Pragnęli posiąść umiejętność zamiany metali
w złoto. Jednym z nich był Niemiec Hennig Brandt (według Encyclopaedia Bńtannica
Hennig Brand, 1630-1692?), były żołnierz, później kupiec, a przede wszystkim nie
strudzony alchemik, poszukiwacz kamienia filozoficznego. Kamień filozoficzny był
marzeniem wszystkich alchemików, ale Brandt z pewnością zadowoliłby się też tylko
złotem. Według krążących w „środowisku" plotek, z uryny można było otrzymać „likwor", czyli ciecz, która przemieniała srebro w złoto. Brandt odparowywał zwierzęcy
mocz, a pozostały osad prażył bez dostępu powietrza. Po długotrwałych wysiłkach na
ścianach retorty zaczęła osadzać się biała substancja. Pewnego dnia, o zmroku, gdy
Brandt wszedł do pracowni, retorta świeciła tajemniczym blaskiem. Nie był to jednak
ani kamień filozoficzny, ani złoto, lecz żółtawo-biała, woskowata, świecąca w ciemno
ści masa. Światło, które wydzielała, było tak jasne, że Brandt mógł wieczorami czytać
alchemiczne księgi15. Światło to nie było jednak zwyczajne. Było zimne. Ówcześni
uczeni, a był to rok 1669, nie znali takiego zjawiska.
Nie było to złoto, ale Brandt, były kupiec, postanowił, że dużo zarobi dzięki swemu
odkryciu. Wśród alchemików i wszystkich, którzy interesowali się nauką, rozniosła się
wieść o nowej substancji, jednak Brandt pilnie strzegł tajemnicy jej otrzymywania.
Ignacy Eichstaedt w Księdze pierwiastków pisze: „Do jego laboratorium przybywali
ciekawscy i amatorzy - lekarze, uczeni, możni tego świata, co znakomitsi obywatele.
Chcieli zobaczyć cudowną »świecącą substancję«, zdobyć na własność choćby jej
szczyptę, odkupić sekret. Brandt, owszem, sprzedawał małe próbki, strzegł jednak
taj emnicy j ak oka w głowie'' .
Sława nowego odkrycia zataczała coraz szersze kręgi i coraz więcej ludzi chciało je
obejrzeć. Losy „świecącej substancji" są tematem wielu opowieści różniących się
w szczegółach, ale we wszystkich przekazach występuje dwóch lekarzy-alchemików:
Johannes Daniel Kraft (lub Krafft, a czasem Crafft) i Johann Kunckel von Lówenstern.
M. Monkiewicz, nota katalogowa, op.cit., 2005, s. 134.
W wydanym przez archiwum w Delft, Ach lieve tijd, t. IV, Delft 1995, znajdujemy daty życia Anthonie Cornelisa de Mana - 1587-1665. Podana jest również data śmierci jego syna Cornelisa - 1679. W daty
życia pierwszego wkrada się pewna nieścisłość. Zgodnie z nimi Anthonie na obrazie powinien być już 78-letnim starcem - podczas gdy jest to dojrzały, w pełni sił mężczyzna z włosami, które nie są jeszcze siwe.
Obrazy o tematyce rodzajowej Cornelis de Man zaczął malować z początkiem lat sześćdziesiątych XVII
wieku.
15
Elementymology & Elements Multidict by Peter van der Krogt, Phosphorus http:www.vanderkrogt.net/el ements/elem/p .html
16
1. Eichstaedt, Księga pierwiastków, Warszawa 1973, s. 162.
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Kraftowi udało się za sutą zapłatą odkupić od Brandta sposób otrzymywania „świe
cącej substancji" - pisze Eichstaedt 17 . Morris zaznacza jednak, że Kraft kupował ją od
Brandta, który nie zdradził mu sekretu jej otrzymywania18. Kunckel również pragnął
posiadać tę niezwykłą substancję, ale Kraft był szybszy i sprytniejszy, więc pierwszy
dobił interesu z Brandtem. Kunckel dowiedział się tylko, że otrzymuje się ją z uryny.
W lipcu 1676 roku otrzymał ją niezależnie i opisał jej właściwości. Wyjawił również,
że można ją też otrzymywać ze zwierząt i roślin. Przez około 100 lat to właśnie Kunc
kel był uważany za odkrywcę „świecącej substancji"19.
Tymczasem Kraft zbijał majątek, pokazując nowe odkrycie na różnych europej
skich dworach. Pobierał za to sute wynagrodzenie.
„Popisywał się świecącą substancją jako własnym odkryciem wobec króla hanowerskiego,
jak również na dworze elektora brandenburskiego w Berlinie w 1676 r., a nawet w obecności
króla angielskiego Karola II w Londynie w 1677 r."20
Morris opisuje:
„W 1677 roku Karol II zaprosił Krafta do Anglii, aby pokazał świecącą substancję na dworze
królewskim. Kraft odpowiedział, że może to zrobić za tysiąc talarów. To było bardzo dużo pie
niędzy, ale król Karol chciał na własne oczy zobaczyć to wielkie odkrycie i zgodził się zapłacić tę
sumę. (...) Gdy Kraft przyjechał do Londynu, skontaktował się z nim Boyle21 i poprosił, aby po
kaz taki odbył się również w obecności członków The Royal Society. Kraft zgodził się i przybył
do domu Boyle'a, gdzie miała odbyć się prezentacja zimnego światła. Gdy zaciemniono pokój,
Kraft podał zebranym butelkę zawierającą mały kawałek świecącej substancji (później Boyle na
pisał, że świeciła jak wyjęta z ognia armatnia kula, blask był jednak bledszy i słabszy). Gdy potrząśnięto butelką, światło było jaśniejsze. Potem Kraft pokazał rurkę z małym kawałkiem świe
cącej substancji na końcu, ale wydawało się, że świeciła cała rurka. Następnie wyjął odrobinę
i pozwolił zebranym wziąć ją do rąk. Mówili potem, że nie paliła się ani nie dymiła. Kraft roz
drobnił ją i rozrzucił na podłogę, a ona ciągle świeciła. (...) Po skończonym pokazie Boyle popro
sił Krafta o pozostawienie odrobiny świecącej substancji, albo podanie sposobu jej otrzymywania,
ale Kraft odmówił. Boyle zaproponował więc w zamian kilka swoich alchemicznych sekretów,
ale znowu spotkał się z odmową. Kraft powiedział jedynie, że świecącą substancję otrzymuje się
»z czegoś, co należy do człowieka«"22.
W roku 1678 lub 1679 Boyle zatrudnił dwóch niemieckich alchemików Johanna
Bechera i jego asystenta Ambrose Godfreya Hanckwitza23. Sam był tak zafascynowany
odkryciem, że nie ustawał w próbach wyprodukowania niezwykłego światła. W roku
1680 Boyle również otrzymał „świecącąsubstancję".
17

Ibidem, s. 163.
R. Morris, The last Sorcerers: The Path from Alchemy to the Periodic Table, Science - 2003, s. 72,
http://www.nap.edu./books/0309089050/html/68.html
19
Ibidem.
20
Ibidem, I. Eichstaedt, op.cit., s. 163.
21
Robert Boyle (1627-1691) chemik i fizyk angielski pochodzenia irlandzkiego. Jeden z założycieli
The Royal Society, nazywany też ojcem nowoczesnej chemii. Rozwinął chemiczną analizę jakościową,
zastosował wskaźnik umożliwiający rozróżnienie roztworów kwasów oraz zasad. Sformułował jedno
z podstawowych praw dotyczących gazu doskonałego. Uważał, że jedynym źródłem wiedzy chemicznej
może być doświadczenie. Wydał w roku 1661 książkę Chemista scepticus, która miała przełomowe znacze
nie w rozwoju pojęcia pierwiastka chemicznego.
22
R. Morris, op.cit., s. 76.
23
Ibidem.
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Zimnym światłem interesowali się żywo najwybitniejsi ówcześni uczeni. Brandt
wysłał wiadomość o swym odkryciu niemieckiemu filozofowi i matematykowi Gottfriedowi Wilhelmowi Leibnizowi (1646-1716), który później opisał ją w swej pracy
Historia inventions phosphori (Berlin 1710)24. Według Eichstaedta, informację o od
kryciu „świecącej substancji" Leibniz podał w artykule w Miscellanea Berolinensia .
Kontakty Brandta z Leibnizem Morris opisuje nieco inaczej:
„Kraft demonstrował właściwości świecącej substancji na dworze księcia Fryderyka Saksoń
skiego, gdzie filozof Gottfried Wilhelm Leibniz pełnił funkcję bibliotekarza. Leibniz bardzo inte
resował się alchemią i znał dobrze Krafta, który nie mógł mu jednak wyjaśnić tajemnicy otrzy
mywania »świecącej substancjk, bo jej nie znał. Znał ją tylko Brandt i Kunckel. Jakiś czas po
tem, gdy Leibniz podróżował do Hamburga, dowiedział się, że mieszkający tam człowiek
o nazwisku Brandt zna tajemnicę otrzymywania zimnego światła. Leibniz odnalazł go. Brandt
miał już wtedy dość interesów z Kraftem, czuł się nadmiernie wykorzystywany i postanowił, że
już dłużej nie będzie sprzedawał mu »świecącej substancji«. Leibnizowi wyjawił, że otrzymuje
się ją z uryny, a ponieważ znowu nie miał pieniędzy, za odpowiednią zapłatą był gotów podać
sposób jej otrzymywania. Leibniz obiecał Brandtowi, że porozmawia na ten temat ze swoim mo
codawcą. Po powrocie do Hanoweru zasugerował księciu, aby dać Brandtowi posadę dworskiego
alchemika. Posadę tę Brandt przyjął"26.

Zapewne Brandt pisał wiele alchemicznych traktatów. Prowadził też pewnie kore
spondencję z innymi alchemikami. Nie znaleziono jednak dotychczas żadnych zapi
sków Brandta na temat jego odkrycia. Stąd tyle nieścisłości w tej historii. Eichstaedt
pisze nawet: „Poszczególni bohaterowie wydarzeń pozostawili wprawdzie pisemne
sprawozdania o odkryciu, ale te sprzeczne są ze sobą. Każdy oczywiście wybiela siebie
kosztem swoich antagonistów"27. Dzięki Leibnizowi wiemy jednak, kto był prawdzi
wym odkrywcą fosforu, czas bowiem wyjawić już, że „świecąca substancja" to
FOSFOR , z greckiego (pcoccpopoc [fosforos], co znaczyło niosący światło29 (cpcoa
[fos] = światło, (pepco [fero] = nieść). Tak właśnie nazwał ją Brandt.
Metoda otrzymywania fosforu stosowana przez Brandta była bardzo mało wydajna.
Uzyskiwał on zaledwie 1% obecnego w urynie fosforu. Metoda Boyle'a była znacznie
wydajniejsza. Boyle, wytrawny chemik, skupił swoją uwagę właśnie na procesie pozy
skiwania fosforu i udawało mu się wydzielić z moczu całą jego zawartość. Nazywał on
fosfor icy noctiluca - zimne światło. W sposób systematyczny zbadał też jego fizyczne

24

Elemeniymology & Elements Multidict by Peter van der Krogt, Phosphorus http://www.vander
krogt. net/elements/elem/p.html
25
1. Eichstaedt, op.cit., s. 163.
26
R. Morris, op.cit., s. 73.
27
1. Eichstaedt, op.cit., s. 163.
28
Pierwiastek chemiczny o symbolu P. W układzie okresowym sąsiad azotu i arsenu w grupie, oraz
krzemu i siarki w okresie. Występuje w kilku odmianach alotropowych, czyli w zależności od warunków,
w odmianach różniących się postacią krystaliczną i strukturą sieci przestrzennej. Odmiany alotropowe
różnią się właściwościami fizycznymi, a niekiedy również chemicznymi. Brandt otrzymał prawdopodobnie
zanieczyszczony innymi odmianami alotropowymi fosfor biały, który w temperaturze pokojowej utlenia się
powoli do tritlenku fosforu, a zjawisku temu towarzyszy emisja słabego światła (chemiluminescencja). Gdy
fosfor utlenia się do P2O5, zjawisko chemiluminescencji nie występuje.
29
A.D.F. Toy, E.N. Walsh, Phosphorus, Chemistry in everyday living, 2nd Ed. (Washington: ACS,
1987), s. 1.
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i chemiczne właściwości . Materiał ten nazywany był też fosforem angielskim lub
31
fosforem Boyle'a dla odróżnienia od innych świecących materiałów .
Asystent Boyle'a - Ambrose Godfrey Hanckwitz nauczył się sztuki otrzymywania
32
fosforu. W roku 1682 opuścił Boyle'a i założył słynną firmę farmaceutyczną „Am
brose Godfrey", która w londyńskiej prasie dała następujące ogłoszenie:
„Hanckwitz (...) przyrządza różne leki. Zawiadamia również wszystkich zainteresowanych, że
33
w Londynie on jeden może wyrabiać fosfor wszelkich gatunków po 3 f. szt. za uncję" .
Angielska uncja ważyła 28,35g. Fosfor był więc wówczas najbardziej kosztowną
34
substancją i budził ogromne emocje wśród elit ówczesnej Europy . Dla Boyle'a był
obiektem naukowych badań, ale dla Brandta, Krafta i wielu innych był interesującą
oraz bardzo dochodową ciekawostką. Morris pisze:
„Godfrey Hanckwitz sprzedawał tyle fosforu, ile był w stanie wytworzyć. Nabywcami byli
filozofowie przyrody, alchemicy, lekarze i wszyscy, którzy tak jak Kraft chcieli pokazywać go
innym. Cieszący się takim powodzeniem fosfor, bardzo szybko stal się również lekarstwem, które
leczyło wszystkie choroby"35.
Artyści byli niejednokrotnie świadkami prezentacji nowinek naukowych. Znane są
ich bliskie relacje z uczonymi. Przebywali często na dworach możno władco w, tam też
stykali się z gronem znaczących uczonych i wynalazców. Sami byli często zaangażo
wani w różne eksperymenty naukowe. Szczególnie zaznaczyło się to w okresie rene
sansu.
Jak pisze Jasińska w katalogu wystawy „Uczony i jego pracownia":
„Istotnym wkładem artystów w rozwój nauki były prace i eksperymenty dotyczące perspek
tywy. Architekci nie mogli obejść się bez fizyki i geometrii. Wielu artystów, wraz z Leonardem
da Vinci i Albrechtem Diirerem, zainspirowanych tekstami rzymskiego architekta Witruwiusza,
dotyczącymi geometrii ludzkiego ciała i jego relacji do figur geometrycznych, poszukiwało
w swych pracach właściwych proporcji człowieczej sylwetki"36.

30

P.E. Childs, Phosphorus: fire from urine. Chemistry in action!, 60 (Spring 2000), http://www.
ul.ie/~childsp/CinA/Issue60/TOC55_Urine.htm
31
Nazwa „fosfor" była wtedy używana dla każdej świecącej substancji bez względu na przyczynę
świecenia, a przyczyny te były różne. Wymienić tutaj należy kamień boloński (siarczek baru) odkryty przez
Cascariolo w 1602 roku, fosfor Homberga (chlorek wapnia), fosfor Cantona (siarczek wapnia) i fosfor
Balduina (azotan wapnia). Źródło: Elementymology & Elements Multidict by Peter van der Krogt, Phospho
rus http://www.vanderkrogt.net/elements/elem/p.html
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Elementymology & Elements Multidict by Peter van der Krogt, Phosphorus http://www.vanderkrogt.net/elements/elem/p.html
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1 . Eichstaedt, Księga pierwiastków, Warszawa 1973, s. 164.
34
J.B. Calvert, Phosphorus, 2002 http://www.du.edu/~jcalvert/phys/phosphor.htm
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R. Morris, op.cit., s. 77, http://www.nap.edu./books/0309089050/html/68.html; fosfor biały jest łatwo
palny, dlatego przechowuje się go pod wodą. Jest odmianą nietrwałą wykazującą tendencję do przejścia
w inne bardziej trwałe odmiany, a proces ten z wolna przebiega już w temperaturze pokojowej. Fosfor biały
żółknie wtedy na powierzchni. Fosfor biały jest substancją niezwykle toksyczną (dawka śmiertelna wynosi
zaledwie 0,1 g). Zob. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2002, s. 659 (Używanie
fosforu białego jako lekarstwa jest zatem zadziwiające. Opisywany przez Morrisa pokaz w domu Boyle'a
również ilustruje, jak nieostrożnie z nim postępowano - dotykano świecącej substancji, rozsypywano na
podłodze. Prawdopodobnie wytwarzany w XVII wieku fosfor był mieszaniną różnych odmian alotropowych - od aut).
36
A. Jasińska, op.cit., s. 22.
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Wybitni artyści byli zafascynowani sprawami optyki i wizualizacji. Współczesny
Coraelisowi de Man, Jan Vermeer, używał przy malowaniu obrazów camera obscura,
która w znaczący sposób pomagała mu w komponowaniu dzieł. H.P. Chapman pisze,
że prawdopodobnie soczewki do camera obscura dostał od Anthonija van Leuwenhoecka, wynalazcy mikroskopu, mieszkającego również w Delft .
Cornelis de Man, który stał kilkakrotnie na czele gildii św. Łukasza w Delft (1657,
1673, 1681, 1687), z pewnością znał Vermeera. Nie stosował, jak on, przy pracy nad
obrazami camera obscura (inaczej uniknąłby błędów perspektywicznych przy malo
waniu stołu), ale z pewnością, jak Vermeer, był zainteresowany naukowymi nowo
ściami.
Znał również Leuwenhoecka, nawet uwiecznił go w znakomitej Lekcji anatomii dr
Gravezande (1681, szpital w Delft) i jak pisze Biere-Misme: „umieszczenie jego wize
runku w obrazie dodało dziełu świetności" .
Nie dziwi zatem podjęcie przez malarza tematu, w którym oprócz zadania sportretowania modeli jest zapis ważnego doświadczenia naukowego. I de facto to właśnie
światło w szklanej butelce stało się głównym podmiotem przedstawionej sceny. Jakie
odkrycie mogło być wówczas tak frapujące i ważne, że artysta uczynił z niego temat
obrazu?
Prawdopodobnie tą „świecącą substancją" w butelce, namalowaną przez Cornelisa
de Mana, jest fosfor.
Artysta przedstawił moment prezentacji. Scena odbywa się we wnętrzu bogatego
domu z widocznym fragmentem laboratorium. Wspominaliśmy już, że Monkiewicz;
uważa popiersie antycznego uczonego za przedstawienie Arystotelesa . W takini
kontekście symboliczna obecność duchowa uczonego dodatkowo wzmacnia naszą
hipotezę. Odkryty przez Brandta fosfor, jarząc się, wydzielał zimne światło. W nauce
o czterech żywiołach Arystoteles głosił, że żywioł ognia jest nierozerwalnie związany
z ciepłem. Brandt, otrzymując zimny ogień, oddzielił tym samym żywioł ognia od
ciepła, co było na owe czasy wielkim odkryciem40.
Światło w butelce ma zabarwienie biało-żółto-pomarańczowe. Może ilość fosforu
była zbyt mała, aby światło miało chłodny niebieskawy kolor41? A może pierwotnie
miało tonację chłodniejszą (należy pamiętać o powolnym zniekształcaniu się pigmen
tów poprzez działania atmosferyczne, dostęp światła, jak i zmiany samego werniksu).
Uwagę zwraca również wyjątkowy koloryt obrazu. Można wręcz powiedzieć, że obraz
jest niebieski. W swej chłodnej tonacji nawiązuje do słynnych wyrobów ceramicznych
pochodzących właśnie z Delft, ale może też ten chłód tonacji ma związek z zimnym
światłem fosforu...?
Czy fosfor został wytworzony w laboratorium, którego fragment jest widoczny na
płótnie? Czy jest to próbka kupiona za niemałe pieniądze? To zbyt szczegółowe pyta
nia, aby znaleźć na nie odpowiedź.
H.P. Chapman, Reading Dutch Art: Science and Fiction in Vermeer [w:] The Art Historian: National
Traditions and Institutional Practices, Massachusetts 2002, s. 112; Ph. Steadman, Vermeer's camera,
Oxford 2001.
38
CI. Briere-Misme, op.cit., s. 18.
39
M. Monkiewicz, op.cit., 2005, s. 134.
40
E. Eichsteadt, op.cit., s. 162.
41
Zob. przypis 37.
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Porównując scenę przedstawioną na obrazie Cornelisa de Mana z opisem prezenta
cji fosforu dla członków The Royal Society, trudno jest oprzeć się wrażeniu, że to wła
śnie świecący fosfor znajduje się w butelce.
Około sto lat później słynny malarz angielski Joseph Wright of Derby (1734-1797)
namalował obraz przedstawiający alchemika (ol. pł. 127 x 101,6 cm, 1771, Derby Mu
seum, ii. II. Pełny tytuł obrazu brzmi: The Alchemist in Search of the Philosopher's
Stone, Discovers Phosphorus and Prays for the Successful Conclusion of His Opera
tion ~. Jest to wyobrażenie Brandta otrzymującego świecący fosfor. Obraz nawiązuje
w nastroju do postrembrandtowskich przedstawień uczonych i alchemików. Substancja
w kolbie świeci mocnym, białym światłem, sam Brandt został tu przedstawiony jako
stary mędrzec (alchemik) poszukujący kamienia filozoficznego. Zarówno w jednym,
jak i drugim przypadku wyobraźnia artysty przekroczyła pewne granice. Brandt
w momencie wynalezienia fosforu nie był starcem. Miał zaledwie trzydzieści dziewięć
lat. Rozświetlona fosforem kolba została namalowana prawie sto lat po odkryciu
Brandta. Wiedziano już wtedy wiele o fosforze. Wiedziano, jak efektywnie go otrzy
mywać, więc artysta mógł nawet w nadmiarze dodać mu Jasności". Wright, który był
malarzem specjalizującym się w przedstawianiu scen zbiorowych w trakcie przepro
wadzania różnych eksperymentów naukowych, zdawał sobie sprawę z wagi odkrycia
fosforu, stąd jego artystyczne przerysowania miały zapewne na celu podkreślenie rangi
tego wydarzenia.
Podsumowując, przypomnijmy ramy czasowe powstania obrazu Cornelisa de Mana
oraz odkrycia fosforu. Obraz, jak wcześniej podano, został namalowany na przełomie
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVII wieku. Brandt odkrył fosfor w roku 1669
w Niemczech, Kunckel otrzymał go w roku 1678 w Szwecji, a Boyle w 1680 w Anglii.
Do momentu naukowego opisu Boyle'a, odkrycie to budziło ciekawość i ogólne zain
teresowanie wśród elit. Później stanowiło temat prac największych umysłów ówczes
nej Europy: Boyle'a i Leibniza. Było to więc ogromnie ważne naukowe wydarzenie
w drugiej połowie XVII wieku. Dlatego też wieść o nowej „świecącej substancji" tak
fascynowała umysły uczonych i rozeszła się w szybkim tempie, a były to przecież
czasy bez radia, telefonu i internetu. Jest wysoce prawdopodobne, że właśnie o nie
zwykłej substancji „niosącej światło", o fosforze, rozmawiają mężczyźni sportretowani
przez malarza, a najmłodszy z nich pokazuje - nabyty lub też otrzymany według nowej
procedury - świecący fosfor.
W czasach kiedy powstał obraz, fosfor wzbudzał podziw i ciekawość. Dzisiaj wie
my już, że bez niego nie byłoby życia na Ziemi .
4i

http://\vww.uh.edu/engines/epi897.html, http://www.vanderkrogt.net/elements/elem/p.html
Fosfor zajmuje trzynaste miejsce pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej. Jest bar
dzo ważnym elementem w procesach zachodzących w organizmach żywych. Wiąże się z białkiem zwierzę
cym i roślinnym, występuje we krwi, w nerwach i mózgu. Muszle, kości i zęby są zbudowane w większości
z fosforanu wapnia. Fosfor spełnia również bardzo istotną rolę w przemianach metabolicznych. Fosfolipidy,
z których zbudowane są błony komórkowe, są estrami organicznymi kwasu fosforowego. Trifosforan
adenozyny (ATP) pełni funkcję przenośnika energii w układach biologicznych. Fosfor w formie estru jest
również obecny w kwasach nukleinowych. W przyrodzie występuje głównie w formie fosforanów. Są one
obecne w skałach, w glebie i wodzie. Naturalny cykl biochemiczny fosforu może ulec poważnemu zakłóce
niu na skutek działalności człowieka (nadmiar rozpuszczalnych fosforanów powoduje nadmierny wzrost
biomasy glonów, które obumierając zużywają tlen zawarty w wodzie, co z kolei jest powodem zaniku życia
w głębszych warstwach jezior i zatok morskich). Zob. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN,
Warszawa 2002, s. 654.
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SUMMARY
Cold light in a picture by Cornells de Man
In 2005 the Jagiellonian University Museum mounted the exhibition Uczony i jego pra
cownia / The Scholar and His Study. Among the paintings and scientific instruments was
a picture by a 17th century Dutch artist, Cornells de Man.lt is the property of the National
Museum in Warsaw, on permanent display in the Gallery of Foreign Paintings.
The canvas attracted attention due to its subject matter, the manner of depiction, and
a high artistic quality; nevertheless, the story depicted in it remained unknown. The curator
of the Department of Painting of the Jagiellonian University Museum hoped that the pres
ence of the painting in the exhibition, visited also by people pursuing science and those
interested in the history of science, might bring the solution to this riddle, the more so be
cause the picture had waited for it more than a hundred years (since its acquisition for the
National Museum in Warsaw at the auction of J.P. Weyer's collection in Cologne in 1862).
This was not achieved in the course of preparations, but during the exhibition the picture
intrigued two chemists, co-authors of this paper, who proposed the explanation of the event
depicted by Cornells de Man.
Earlier the picture was studied by a few investigators mainly historian of art.
C. Hofstede de Groot described the picture as Alchemists, CI. Briere-Misme called it the
Portrait of the Family of Apothecaries, P. Starzyński and M. Walicki saw in the men Three
Chemists in the Laboratory, while, according to J. Michalkowa, the scene shows scholars
demonstrating their latest results to their patron. M. Monkiewicz calls the depiction Group
Portrait in the Chemist's House.
It was only the research carried out in the archives of Delft, where Cornells de Man
(1621-1706), the author of the painting discussed here, had worked, that let us establish the
identity of the men portrayed in the picture. The two seated men were found to be the
painter's cousin Anthonie Cornelisz de Man and his son Cornells. Both ran the „De
Spiegel" chemist's shop at Wijnhaven.
As regards a more precise definition of the subject of the composition, only
Michalkowa has described it as a scene in which the scholars are demonstrating the results
of their investigations to their patron; however, no hypothesis has been advanced as to what
kind of investigation this might be.
The painting, a particular example of an illustration of an important scientific achieve
ment, differs from numerous well-known depictions of alchemists and scholars working in
their studies. In that period such scenes were generally characterized by a touch of mystery
and romanticism, borrowed from Rembrandt. In De Man's painting cool colours and char
acteristic faces - for the most part impassive though treated as realistic, true portraits - lend
the scene a rational and sober mood. However, in spite of this apparent calm, even a kind o f
immobility, so much is happening here! The dynamism of the scene is expressed in the
various gestures of the hands of all the persons taking part in the event. The hands are
painted almost along one horizontal line, this imparting fluency, clarity, and liveliness to
the narration and action. The boy stands holding a glass bottle filled with light. The bottle,
tilted towards Anthonie de Man sets the vector of the proceeding conversation (wordless,
limited to the exchange of meaningful gestures). He is pointing with his finger at the pre
cious contents of the vessel, simultaneously turning his head towards his son; the latter,
appreciating the extraordinary nature of the substance, is making a gesture of approval and
of recognizing it as something really great. A man standing behind the table has put his left
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hand on his heart, thus emphasizing a solemn mood and the unusual character of the demonstration.
In the researchers' opinion Cornelis de Man painted his earliest genre scenes about 1660.
The picture discussed here has been dated in the iconographic documentation of RKD
at the Hague, as the turn of the 1660s and 1670s.
Thus far we have learned who are the men portrayed in the picture (at least as far as the
two main figures are concerned) and when it was painted. However, we still do not know
the answer to the question: What is the subject of the scene? What important event took
place in Europe at the turn of the 1660s and 1670s to be worth illustrating in the picture
showing the apothecaries from Wijnhaven?
In that period chemistry separated slowly from medicine, to which it had until then been
subordinated as iatrochemistry (the science of the processes occurring in the human organism and of the methods of medical treatment), as an independent discipline. It grew out of
medieval alchemy. Alchemists are generally known to have sought the philosopher's stone.
They wanted to learn how to transmute base metals into gold. One of them was a German,
Hennig Brandt (according to Britannica Encyclopaedia - Hennig Brand, 1630-1692?), an
ex-soldier, later a merchant, but primarily an indefatigable alchemist. According to the
rumours circulating among scholars, it was possible to obtain a „liquor" from urine, that is,
a liquid which turned silver into gold. Brandt evaporated animal urine and next calcined the
residue in anaerobic conditions. As a result of sustained efforts a white substance began to
settle on the walls of the retort. One day, at dusk, when Brandt entered the laboratory, he
saw a mysterious radiance emanate from the retort. However, this was neither the philosopher's stone nor gold, but a yellowish-white waxy paste glowing in the dark. The light
emitted by it was so bright that Brandt could read alchemic books by it in the evening.
Nevertheless, this was not an ordinary light. It was cold. Contemporary scholars - and this
happened in 1669 - did not know such a phenomenon.
The fame of the new discovery was reaching ever-widening circles and more and more
people desired to see it. The fortunes of the „luminescent substance" are the subject of
numerous stories differing in details but all including two physician-alchemists: Johannes
Daniel Kraft (or Krafft, and sometimes Crafft) and Johann Kunckel von Lowenstern.
Kraft, for quite a big amount of money, managed to buy from Brandt the way in which
the luminescent substance was obtained. Kraft made a fortune on demonstrations of the
new discovery at European courts. He was generously paid for it. Morris writes:
„In 1677 Charles II invited Kraft to England to demonstrate his phosphorus to the royal court.
Kraft replied that he would do so for a fee of a thousand thalers. This was a lot of money, but
Charles apparently did not want to forego witnessing a monumental discovery (...) and he agreed.
(...). When Kraft arrived in London, Boyle contacted him and invited him to put on a display for
the fellows of the Royal Society also. Kraft agreed, and on a September evening he arrived at
Boyle's home, where the fellows had gathered. After the room had been darkened, Kraft passed
around a bottle containing a small piece of phosphorus. Boyle wrote later that it glowed „like
a cannon bullet taken red hot out of thefire,except that it was more pale and faint". But when the
bottle was shaken, (...) the phosphorus glowed more brightly and emitted flashes of light. Then
Kraft exhibited a tube containing a small amount of phosphorus at one end, which made the
whole tube seem to glow. He then took another lump of phosphorus out of its container and allowed the fellows to hold it in their hands. They say that it emitted no smoke or fumes. Kraft then
shattered this piece of phosphorus into fragments, which continued to shine after he scattered
them on the floor. (...) After the demonstration Boyle asked Kraft to leave a little of the phosphorus with him, or at least tell him how it was made. When Kraft declined, Boyle offered him a secret alchemical formula in return for the recipe. Again Kraft declined. However, he did say that
phosphorus was made from something »that belonged to the body of man«".
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In 1678 or 1679 Boyle hired two German alchemists Johann Becher and his assistant
Ambrose Godfrey Hanckwitz. He himself was so fascinated by this discovery that he kept
trying to produce the unusual light. In 1680 Boyle, too, obtained the „glowing substance".
Cold light was an object of great interest to the most eminent scientists of the time. Brandt
sent a message about his discovery to the German philosopher and mathematician Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716), who later described the substance in his Historia inventionis
phosphori (Berlin, 1710). According to Eichstaedt, the information about the discovery of
„glowing substance" appeared in Leibniz's article published in Miscellanea Berolinensia.
It is due to Leibniz that we know who was the true discoverer of phosphorus, as it is
high time to reveal that the „glowing substance" is PHOSPHORUS, from Greek
(pcoocpopoc [fosforos] which meant light-bringing ((pcoa [fos] = light, ęepco [fero] = bring).
This is what Brandt called it.
Artists, too, were frequently witnesses to demonstrations of scientific innovations. They
are known to have maintained close relations with scholars. Outstanding artists were fasci
nated with optics and visualization. The famous Johannes Vermeer, Cornells de Man's
contemporary, used a camera obscura which helped him considerably in composing his
paintings. H.P. Chapman writes that he probably acquired the lenses for his camera obscura
from Anfhonij van Leuwenhoeck, the inventor of the microscope, who also lived in Delft.
Therefore it is not surprising that the painter took up the theme in which in addition to
portraying the sitters he recorded an important scientific experiment. In fact, the light in the
glass vessel became the main subject of the scene. What discovery could be so intriguing
and significant at that time that the artist chose it as the subject of his picture? The „lumi
nescent substance" in the bottle, painted by Cornells de Man, is probably phosphorus. The
artist has shown the moment of its demonstration. The light in the bottle is whitishyellowish-orange in colour. Perhaps the amount of phosphorus was too small for the light
to assume a cold, bluish hue. Or it may originally have been cooler in tone (it must be re
membered that pigments undergo gradual discoloration under the influence of atmospheric
conditions, access of light, and changes in the varnish itself). Likewise, the unusual col
ouring of the painting is remarkable. It can even be said that the picture is blue. In its cool
tone it resembles the famous ceramic products from Delft, but it may well be that this tone
is also connected with the cold luminescence of phosphorus...
Comparing the scene in De Man's painting with a description of the demonstration of
phosphorus to the members of The Royal Society, as given by Morris in his book, one can
not help but get the impression that the bottle contains the glowing phosphorus.
To sum up, we must recall the time frame for De Man's painting and for the discovery
of phosphorus. The canvas, as has already been mentioned, was painted at the turn of the
1660s and 1670s. Brandt discovered phosphorus in 1669 in Germany, Kunckel obtained it
in 1678 in Sweden, and Boyle in 1680 in England. Until its scientific description by Boyle,
the discovery had aroused curiosity and general interest among the elites. Later it was
studied by the best minds of contemporary Europe: Boyle and Leibniz. It was thus an ex
tremely important scientific event in the second half of the 17th century. That is why the
information of the newly discovered „luminescent substance" fascinated scholars so much
and spread so quickly, considering this was the time without the radio, telephone or Inter
net. It is most likely that the men portrayed here are talking about phosphorus, an extraor
dinary „light-bringing" substance, and that the boy is demonstrating the glowing phospho
rus either purchased or made by the new method.
In the days when the picture was painted phosphorus excited admiration and curiosity.
Today it is a well-known fact that without this chemical element there would be no life on
the Earth.
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Wykorzystanie biobójczych właściwości olejków naturalnych
w muzealnictwie.
Wpływ olejku rozmarynowego na wybrane gatunki grzybów
strzępkowych
Ochrona zabytków jako cel działania konserwatorów i muzealników, na pewnym
etapie ich prac, jest związana z zabezpieczeniem zbiorów przed destrukcyjnym działa
niem mikroorganizmów.
Najlepszym sposobem ochrony zabytków jest przestrzeganie zasad profilaktyki
muzealnej. Głównym przesłaniem jest stworzenie odpowiednich warunków przecho
wywania i eksponowania zbiorów, a więc klimatu, oświetlenia, czystości powietrza
i pomieszczeń. Nie zawsze, z różnych powodów, warunki te są spełniane. W pracy
muzealników i konserwatorów zdarzają się różne „kataklizmy", na przykład: zalania
sal ekspozycyjnych i magazynów, awarie systemu grzewczego lub wentylacyjnego,
skażenia systemów klimatyzacyjnych. Czasami, nieświadomie, do wnętrz pomieszczeń
muzealnych są wprowadzane różnego typu materiały (meble, tkaniny, boazeria, drew
no, płyty drewnopodobne) silnie skażone mikrobiologicznie. Duże ilości pyłów,
wprowadzane do wnętrz muzealnych różnymi drogami, osiadają na powierzchniach
i powodują, że w powietrzu muzealnym znajduje się nadmierna ilość mikroorgani
zmów.
Przy naruszeniu równowagi środowiska, zwłaszcza przy wzroście wilgotności
względnej powietrza, może nastąpić uaktywnienie uśpionej grzybni lub inicjacja roz
woju zarodnika albo przetrwalnika mikroorganizmu. Do rozwoju mikroorganizmów
może dojść na wilgotnych ścianach, co powoduje skażenie powietrza wnętrz muzeal
nych. Przy sprzyjających, optymalnych warunkach dla rozwoju określonych gatunków
mikroorganizmów dochodzi do ich wzrostu także na powierzchni zabytku lub w tkan
kach materiału tworzącego zabytek.
Przykładowo zabytki z materiałów celulozowych w stosunkowo krótkim czasie
mogą ulec degradacji biologicznej. W dogodnych warunkach środowiskowych inten
sywny wzrost grzybów celulolitycznych, wytwarzających odpowiednie enzymy i pod
wyższających wilgotność materiału, powoduje szybką destrukcję tkanek oraz komórek
materiału tworzącego zabytek.
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Dla muzealników, konserwatorów dzieł sztuki, bardzo ważną informacją powinien
być stan czystości mikrobiologicznej zabytków oraz środowiska, w którym są one
konserwowane, eksponowane i przechowywane.
Ponieważ przedmiotem naszych zainteresowań i prac są zbiory muzealne oraz śro
dowisko, w którym się znajdują, do wykonywania prac dezynfekcyjnych musimy do
bierać niezwykle starannie odpowiednią metodę działania i rodzaj preparatu.
Dobranie odpowiedniego środka dezynfekcyjnego do konkretnego obiektu jest du
żym problemem.
Analizując przydatność preparatu dezynfekcyjnego do zastosowania w muzealnic
twie, bierze się przede wszystkim pod uwagę jego następujące cechy:
1. Skuteczność działania wobec wielu gatunków mikroorganizmów, a szczególnie
w stosunku do tych, które stwarzają największe zagrożenie dla obiektów oraz
zdrowia ludzi.
2. Brak reakcji z materiałem tworzącym zabytek.
3. Brak zabarwienia preparatu dezynfekcyjnego.
4. Bezpieczeństwo pracy osób mających kontakt z zabytkiem.
Obecnie dostępnych jest wiele nowych preparatów dezynfekcyjnych polecanych
przy pracach konserwatorskich i renowatorskich, lecz w zestawieniu z obiektami, d o
których mają być stosowane, najczęściej są one przez nas dyskwalifikowane. Ich uży
cie stwarza zagrożenie dla zabytku.
Kłopotliwym zjawiskiem jest też uodparnianie się mikroorganizmów na syntetycz
ne preparaty dezynfekcyjne powszechnie stosowane w muzealnictwie.
Stąd powstał pomysł zainteresowania się związkami, które znajdują szerokie zasto
sowanie jako antyseptyki w medycynie, aromaterapii, kosmetologii, czyli olejkami
eterycznymi.
Przy pracach dezynfekcyjnych prowadzonych w muzealnictwie ważną cechą prepa
ratu jest możliwość oddziaływania biobójczego na obiekty poprzez pary. Eliminuje się
bezpośredni, czasami inwazyjny, kontakt z zabytkiem, do którego dochodzi przy opry
sku, kąpielach czy smarowaniach.
Olejki eteryczne to wieloskładnikowe mieszaniny lotnych substancji, wytwarzane
przez liczne gatunki roślin nago- i okrytonasiennych. Są cieczami, odznaczają się wyraź
nym zapachem, który nadają im zawarte w nich substancje. Wykazują właściwości lipofilne - dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych i tłuszczach, a także
etanolu. Nie rozpuszczają się w wodzie. Stanowią mieszaniny związków terpenowych
lub pochodnych fenylopropanu, o charakterze alkoholi, aldehydów, ketonów, kwasów,
estrów i eterów. Często jeden składnik dominuje nad innymi, decydując o zapachu olej
ku, a także jego własnościach. Ilość związków chemicznych zawartych w olejkach waha
się od kilkudziesięciu do kilkuset, a wiele z nich nie zostało w pełni poznanych. Na pod
stawie licznych badań, w których analizowano skład chemiczny olejków i właściwości
poszczególnych składników, stwierdzono, że najsilniejsze działanie antyseptyczne mają
prawdopodobnie zawarte w olejkach związki monoterpenowe.
Ze względu na swoje właściwości olejki eteryczne mają zastosowanie w przemyśle
kosmetycznym i farmaceutycznym. Według obecnej wiedzy, są jednymi z najbardziej
skutecznych środków przeciwgrzybiczych, przeciwbakteryjnych i antywirusowych. D o
substancji o najsilniejszym działaniu biobójczym zalicza się olejki: z drzewa herbacia-
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nego, lawendowy, cytrynowy, różany, rozmarynowy, sosnowy, goździkowy, cynamo
nowy, kamforowy, eukaliptusowy, geraniowy i inne.
Charakterystyczną cechą olejków jest synergizm ich działania w mieszaninach z in
nymi olejkami. Jak dotąd nie stwierdzono przypadków uodpornienia się bakterii
i grzybów na mieszaniny olejków.
Po przeanalizowaniu obszernej literatury dotyczącej olejków naturalnych, do pierw
szego etapu naszych badań wytypowaliśmy olejek rozmarynowy.
Olejek rozmarynowy pozyskuje się z rozmarynu lekarskiego Rosmarinus officina
lis. Jest to osiągająca dwa metry wysokości krzewinka z rodziny wargowych, rosnąca
w krajach strefy śródziemnomorskiej. Olejek otrzymuje się z jej liści i gałązek metodą
destylacji z parą wodną.
W przemyśle kosmetycznym jest stosowany w produktach do pielęgnacji skóry
i włosów. W przemyśle farmaceutycznym między innymi jako środek przeciwbólowy,
stymulujący układ nerwowy, a także w schorzeniach skórnych, dolegliwościach prze
wodu pokarmowego oraz infekcjach układu oddechowego.
Składniki aktywne olejku rozmarynowego, decydujące o jego biobójczych właści
wościach, to:
a) 1,8-cyneol (około 30%) - tlenek terpenowy (eukaliptol),
b) borneol - alkohol monoterpenowy,
c) kamfora - keton terpenowy,
d) kamfen,
e) linalol - alkohol monoterpenowy,
f) a-pinen i P-pinen - monoterpeny dicykliczne.
W przeciwieństwie do stosowanych dotychczas w muzealnictwie syntetycznych
preparatów dezynfekcyjnych, stosowane przez nas dawki stężenia olejku rozmaryno
wego nie mają działań ubocznych dla zdrowia człowieka.
Badaniom testowym poddaliśmy gatunki grzybów strzępkowych, które bardzo czę
sto występują na naszych zbiorach lub są obecne w powietrzu pomieszczeń muzeal
nych. Wybraliśmy gatunki, które mogą być zagrożeniem dla materiałów tworzących
zabytki lub dla zdrowia osób pracujących w muzeum. W literaturze opisującej badania
nad biobójczymi właściwościami preparatów dezynfekcyjnych są najczęściej testowa
nymi mikroorganizmami. Badaliśmy gatunki grzybów wyhodowane z obiektów zabyt
kowych i powietrza Muzeum Narodowego w Warszawie:
- Alternaria alternata
- Aspergillus niger
- Chaetomium sp.
— Cladosporium cladosporioides
— Geotrichum candidum
— Paecilomyces variotii
— Penicillium variabile
- Trichoderma viride

242
A. Badania mikrobiologiczne
W celu sprawdzenia właściwości grzybobójczych olejku rozmarynowego wykona
no badania mikrobiologiczne, w których testowano odporność poszczególnych gatun
ków grzybów na działanie par olejku.
W doświadczeniach wstępnych testowane gatunki grzybów poddawano działaniu
par olejku o stężeniach: 1, 5, 10, 15 \il/m\, w różnych okresach inkubacji.
W eksperymentach zastosowaliśmy największą możliwą powierzchnię parowania.
Na podstawie wstępnych eksperymentów, które obejmowały bardzo dużo kombina
cji doświadczalnych, do dalszych badań wybrano olejek rozmarynowy o stężeniu
5 ul/ml i czas inkubacji 28 dni.
Hodowle mikrobiologiczne prowadzono na płytkach Petriego, na podłożu Czapek Doxa. Na podłoża hodowlane przeszczepiono poszczególne gatunki grzybów. W szal
kach doświadczalnych, na wewnętrznej stronie przykrywek umieszczono wysterylizowane krążki bibuły, na które nakraplano w odpowiedniej ilości olejek rozmarynowy.
Kontrolę stanowiły kolonie grzybowe rosnące w szalkach bez olejku. Szalki kontrolne
i doświadczalne umieszczano w osobnych eksykatorach, w temperaturze pokojowej.
B. Badania materiałowe
Drugim niezwykle ważnym testem przy doborze metody dezynfekcji jest ocena
wpływu preparatu dezynfekcyjnego na materiał zabytkowy. W naszych badaniach
poddaliśmy działaniu par olejku rozmarynowego cztery rodzaje materiałów: tkaninę
lnianą, papier czerpany, pergamin oraz miedzianą płytkę. W wynikach przedstawimy
jedynie wstępne obserwacje z tych doświadczeń, ponieważ nie zostały jeszcze prze
prowadzone badania starzeniowe tych materiałów.
W badaniach materiałowych, podobnie jak w przypadku badań mikrobiologicz
nych, wykonano serie doświadczeń wstępnych.
W zasadniczych doświadczeniach próbki materiałów umieszczono w szalkach do
świadczalnych z parami olejku o stężeniu 5jj.l/ml na okres 28 dni, czyli w takich sa
mych warunkach, jak inkubowano grzyby doświadczalne.
Badania wykonano w kilku seriach, według jednego schematu. Zastosowany sche
mat postępowania miał odzwierciedlać poszczególne etapy pracy w czasie przeprowa
dzanych dezynfekcji obiektów zabytkowych.
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SCHEMAT DOŚWIADCZENIA
OLEJEK ROZMARYNOWY - STĘŻENIE SjU/ml
Działanie środka biobójczego
I ETAP
28 dni

Wietrzenie materiału
II ETAP
10 dni

Środowisko naturalne zabytku
III ETAP
21 dni

Kontrolne badanie mikrobiologiczne

I ETAP: czas hodowli 28 dni; działanie par olejku o stężeniu 5 ul/ml.
Z szalek usunięto przykrywki z bibułami wysycanymi olejkiem i zastąpiono je no
wymi, sterylnymi przykrywkami.
II ETAP: czas hodowli 10 dni; wysiane grzyby były poddane działaniu par olejku
o obniżonym, stopniowo malejącym stężeniu. II etap odpowiada okresowi wietrzenia
obiektu po zakończonej dezynfekcji.
Z szalek usunięto szklane przykrywki i zastąpiono jałowymi krążkami bibuły.
III ETAP: czas hodowli 21 dni; hodowla doświadczalna przebiegała w naturalnym
s'rodowisku pomieszczenia. III etap odzwierciedla moment przeniesienia zabytku do
naturalnych warunków przechowywania. Jeśli w tym okresie nie nastąpił rozwój
grzybni, hodowle były likwidowane.
W publikacjach na temat wykorzystania olejków eterycznych w medycynie, farma
cji i kosmetologii badania nad skutecznością biobójczą olejków kończą się na I etapie
przedstawionego eksperymentu. Nasze badania miały określić, czy analizowane mi
kroorganizmy wznowią działalność życiową po zakończonych pracach dezynfekcyj
nych. Dlatego zaplanowano II i III etap doświadczenia.
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Zestawienie wyników poszczególnych etapów eksperymentu

IETAP
(28 dni)

II ETAP
(10 dni)

III ETAP
(21 dni)

Alternaria alternata

BW

BW

OW

Aspergillus niger

BW

BW

BW

Chaetomium sp.

BW

BW

BW

Cladosporium cladosporioides

OW

OW

OW

Geotrichum candidum

BW

BW

OW

Paecilomyces variotii

BW

BW

OW

Penicillium variabile

BW

BW

BW

Trichoderma viride

BW

BW

W

Testowane ga
tunki grzybów

W - wzrost grzybni, OW - osłabiony wzrost grzybni, BW - brak wzrostu grzybni
W trakcie I i II etapu doświadczenia w szalkach doświadczalnych nie nastąpił r o z 
wój grzybni.
Wyjątek stanowił gatunek Cladosporium cladosporioides, u którego obserwowano
znacznie spowolniony wzrost i zmianę wyglądu kolonii.
Podczas III etapu doświadczenia stwierdzono osłabiony rozwój grzybni w szalkach
doświadczalnych z grzybami: Alternaria alternata, Geotrichum candidum, Paecilomy
ces variotii oraz dalszy wzrost kolonii Cladosporium cladosporioides.
W przypadku gatunku Trichoderma viride rozwój kolonii doświadczalnej przebie
gał podobnie jak w kontroli, jedynie w nieco wolniejszym tempie.
Trzy gatunki: Apsergillus niger, Chaetomium sp. i Penicillium variabile okazały s i ę
nieodporne na działanie par olejku. Przez cały okres trwania doświadczenia w szalkach
doświadczalnych nie zaobserwowano rozwoju grzybni.

245

Podsumowanie wyników oraz wnioski konserwatorskie
1. Olejek rozmarynowy spełnia trzy z czterech wymienionych cech dobrego prepa
ratu dezynfekcyjnego.
2. Skuteczność dezynfekcyjna preparatu zależy od czasu inkubacji grzybów w olej
ku i od jego stężenia.
3. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń można stwierdzić, że olejek w za
stosowanym stężeniu posiada właściwości przeciwgrzybicze.
4. Reakcja testowanych grzybów na działanie par olejku jest zróżnicowana.
5. Na osiem przebadanych gatunków grzybów strzępkowych olejek rozmarynowy
wykazał:
A. działanie biobójcze w stosunku do trzech gatunków,
B. brak działania biobójczego w stosunku do jednego gatunku,
C. zahamowanie wzrostu u czterech gatunków.
6. Na tym etapie badań nie stwierdzono różnic pomiędzy próbkami materiałów
poddanych działaniu par olejku, a próbkami kontrolnymi.
7. Przy określonych mikrobiologicznie gatunkach grzybów pary olejku rozmaryno
wego mogą być stosowane do dezynfekcji obiektów wykonanych z materiałów odpor
nych na chemiczny wpływ preparatu, na przykład kamienia i ceramiki.
8. Olejek rozmarynowy może służyć do dezynfekcji mebli ekspozycyjnych
i magazynowych, a także pomieszczeń muzealnych.
Przeprowadzone badania właściwości olejku rozmarynowego i jego zastosowania
w muzealnictwie mają charakter badań wstępnych. Prace wdrożeniowe nad zastosowa
niem olejku w praktyce muzealnej są prowadzone w Laboratorium Muzeum Narodo
wego w Warszawie.
Zdjęcia wykonane zostały w Laboratorium MNW przez Marcina Draniaka i Iwonę
Pannenko.
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SUMMARY
The use of antimicrobial properties of natural oils in museum 's practice.
How the rosemary oil affects the selected species of filamentous fungi
Protection of museum's artefacts, remains within the scope of activity of both, restorer
and curator, and at certain stage of their work is aimed at guarding the collection against the
potentially destructive microorganisms.
The best way to protect the artefacts is to observe the museum's preventive guidelines
for the proper environmental and storage conditions i.e. a proper climate, lighting, clean air
and tidy rooms. Unfortunately, from various reasons, these rules are not always easy to
follow.
The infringement of the environmental balance, especially when accompanied by the
increase in the relative humidity of the air, results in the activation of dormant fungus mycelia and the initiation of the microorganism sporulation and growth. This can lead, in relatively short period of time, to the biological decomposition of the objects.
The information about the microbiological cleanness of the artefacts, and the environmental data from the areas where these objects are restored, displayed and stored, are of the
most importance for the museum staff and the conservators of art objects.
This information allows the conservator to choose a proper disinfection regiment and to
decide which regiment and which disinfecting solutions are the most suitable for the specific type of the contamination and the specific type of the object.
These prompted researchers to look for the compounds with the broad spectrum of application, with properties similar to those of antiseptics used in medicine, aromatherapy and
cosmetology, and led them toward the compounds belonging to the category of the essential
oils. The ability of the essential oils to exert the antimicrobial effect through the reaction of
their vapors with the specimen has a great importance in museum's disinfecting works.
Thus, the direct and often invasive methods like spraying, bathing or wiping of the artifact,
can be eliminated.
On the basis of the abundant literature exploring the properties of natural oils, we have
chosen the rosemary oil for our study.
Several species of filamentous fungi, usually present in our collection and in the air of
the museum rooms, were examined and tested. Some species, considered to be harmful to
the material of the artefact and/or to the health of the museum staff, have been selected for
our study. Published studies of the antimicrobial properties of disinfecting solutions focus
on the most frequently tested microorganisms. Some of these microorganisms are also
present in the air of the National Museum in Warsaw:
-Alternaria alternata
- Aspergillus niger
- Chaetomium sp.
- Cladosporium cladosporioides
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— Geotrichum candidum
— Paecilomyces variotii
— Penicillium variabile
— Trichoderma viride
To examine the antifungal properties of the rosemary oil, we tested the resistance of the
selected species of fungi to the oil vapor. After a number of preliminary tests, the rosemary
oil at concentration of 5 ul/ml and the 28-day incubation period have been selected for
further studies.
The design of the experiment was based on the multi-step disinfecting protocol of the
museum artifacts, and the experiment was repeated several times.
PHASE I
28-day period of growth in the presence of rosemary oil vapors at concentration of
5ul/ml.
PHASE II
10-day period of growth. We assumed that, during this phase the possible remnants of
the oil vapor present in the dish would gradually evaporate. As a result, the fungi would be
exposed over 10-day period, to gradually decreasing concentration of rosemary oil vapors.
This phase corresponds to the ventilation period of the artefacts upon termination of the
disinfecting process.
PHASE III
21-day period of growth, the experimental cultures were cultivated under the blotting
paper discs i.e. in regular air. This mimicked the conditions under which the museum artifacts are normally stored.
In one of our tests we tried to assess the reactivity of the disinfecting solution with various materials of the museum artefacts. We tested the reactivity of the rosemary oil with
four types of material: a linen fabric, wove-paper, parchment and copper plate. After the
series of exploratory tests, we chose the following conditions for the main experiment: the
samples of each material placed in separate dishes were exposed to the oil vapors at concentration of 5ul/ml for 28 days. The same conditions were used for the fungus experiments
(see above).
Summary and conclusions:
1. The rosemary oil meets three out of four standard requirements for the satisfactory
disinfecting agent.
2. Our experiments reconfirm previously published data that the rosemary oil possess
antifungal properties.
3. The disinfecting efficacy of rosemary oil depends on the time of incubation of fungi
in the presence of the oil vapors and on the oil (vapor) concentration.
4. Different fungus species respond differently to the same dose of the oil vapors.
5. The following properties of the rosemary oil have been discovered in our studies on
the eight species of the filamentous fungi:
A. antimicrobial activity against three different fungus species
B. lack of any noticeable antimicrobial activity for one species
C. noticeable reduction of growth for four species
6. Although, at this stage of our research, we were unable to establish what (if any) is
the reactivity of the rosemary oil vapors with various materials of the artefacts, we conclude
that the antifungal activity of the oil justify its use as a disinfectant for stone and ceramic
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artefacts and furniture, on display and in storage, and also as an air disinfectant in the museum rooms.
Our studies of the rosemary oil properties and its potential use as disinfectant in museums
were of experimental nature, and the studies of the practical aspects of application of the
rosemary oil in the museum are presently conducted under the supervision of the Laboratory at the National Museum in Warsaw.

II. 1. Aspergillus niger- control colony after 7 days of cultivation

II. 2. Aspergillus niger- lack of growth of the colony. A view after 45 days of cultivation in the rosemary oil vapors at concentration 5ul/ml
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II. 3. Alternaria alternata - formation of conidia

II. 4. Chaetomium sp. - perithecia containing asci filled with the ascospores
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II. 5. Paecilomyces variotii - formation of conidia

V. Zapowiedź wystawy
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Uniwersyteckie kolegia średniowiecznej Europy.
Zapowiedź wystawy we wrześniu 2007 roku
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius przygotowuje kolejną
ekspozycję pt. „Uniwersyteckie kolegia średniowiecznej Europy". Celem wystawy
jest ukazanie niezwykłego fenomenu średniowiecznej Europy, jakim było istnienie
i funkcjonowanie kolegiów uniwersyteckich oraz uwidocznienie związków krakow
skich kolegiów - a przez to i samego Krakowa - z innymi europejskimi ośrodkami
uniwersyteckimi, a zarazem podkreślenie uniwersalizmu zjawiska, polegającego mię
dzy innymi na swobodnym przemieszczaniu się profesorów i studentów w celu pobie
rania oraz rozpowszechniania wiedzy. Ponadto celem jest ukazanie tego, co pozostało
ze średniowiecznej uczelni do dnia dzisiejszego, a więc zarówno architektury, jak i jej
wewnętrznej organizacji, tytułów, stopni uniwersyteckich, strojów, które powstały już
w początkowym okresie istnienia uniwersytetów, między innymi: tóg, biretów, grono
stajów. Do tej pory nikt jeszcze w Europie nie próbował spojrzeć na dzieje uniwersy
tetów z perspektywy ich kolegiów, nie było wystawy, która przedstawiałaby codzienne
życie uniwersyteckie w średniowiecznym mieście. Nieodzowne będzie zwrócenie
uwagi na osobliwości życia codziennego w kolegiach, rytm i metody nauczania, porzą
dek dnia, relacje interpersonalne. W miarę możliwości zostaną pokazane przedmioty
służące do dydaktyki i zaspokajania potrzeb życia codziennego. Do idei sięgającej
epoki średniowiecza nawiązuje tzw. proces boloński, zapoczątkowany w 1999 roku,
kiedy 29 krajów Unii Europejskiej zobowiązało się utworzyć do roku 2010 wspólny
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.
Najstarsze uniwersytety (wówczas określane jako Studium Generale) powstawały
w Bolonii, Paryżu i Oksfordzie począwszy od końca XII wieku. Wówczas to Europa
przyswoiła sobie za pośrednictwem uczonych arabskich arystotelizm i odkryła na no
wo prawo rzymskie. Dotąd ośrodki nauki koncentrowały się głównie wokół instytucji
kościelnych i wielkich dworów. Nowe nurty nie mogły znaleźć miejsca w dotychcza
sowych strukturach. Nauka szukała możliwości dynamicznego rozwoju i natrafiła na
nie w miastach, czemu sprzyjała między innymi szybko postępująca urbanizacja.
W bogacących się ośrodkach miejskich wzrastało zapotrzebowanie na medyków,
prawników, urzędników, architektów, mierniczych czy nawet astrologów. Wraz z roz-
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wojem sądów królewskich i kościelnych na podstawie antycznych ustaw zaczęto bu
dować prawo kanoniczne.
Pierwsze kolegia mieściły się zwykle w domach mieszczańskich zakupionych od
fundatorów lub ofiarowanych na ten cel. Na siedziby uniwersytetów przeznaczano
również pałace miejskie możnych rodów czy domy biskupów.
Najstarsze kolegium w Bolonii, Collegio di Avionese, powstało w roku 1257, czyli
w roku lokacji Krakowa na prawie magdeburskim. W następnym wieku powstawały
kolejne, wśród nich najsłynniejsze, Collegio di Spagna, które na długi czas określiło
idealny model budowli uniwersyteckiej i wywarło ogromny wpływ na architekturę
budynków wielu uniwersytetów. W miarę upływu czasu i ewolucji nauczania kolegia
stały się podstawowym elementem organizacji uniwersytetów. W okresie późnego
średniowiecza tu właśnie koncentrowało się życie codzienne i naukowe uniwersytetu.
Odrębną grupę stanowią kolegia angielskie. Fundacją o ogromnym znaczeniu dla
uniwersytetów angielskich jest New College (1379) w Oksfordzie. W Cambridge,
w 1440 roku, rozpoczęto budowę King's College. Niestety, założenia tego nie zreali
zowano. Wzniesiono jedynie monumentalną kaplicę na wzór oksfordzkiej kaplicy New
College.
Nowe uniwersytety powstawały nie tylko jako fundacje suwerenów, lecz także na
skutek migracji studentów i profesorów z uczelni - matki. Tak powstał na przykład
uniwersytet w Lipsku (potwierdzony bullą papieską w 1409 r.), po tym, gdy niemieccy
profesorowie i studenci opuścili uniwersytet w Pradze.
Dzieje krakowskiej Almae Matris, ściśle związane z historią Krakowa, były równo
cześnie dziejami krakowskich kolegiów. Do dziś przetrwały trzy najdłużej i perma
nentnie działające - Collegium Maius, Collegium Iuridicum i Collegium Minus. Były
one częścią krajobrazu historycznego Krakowa, życie w nich stanowiło część życia
społeczności krakowskiej. Z obyczajów kolegiów powstały obyczaje uniwersyteckie
i nie tylko uniwersyteckie, do dziś kultywowane. Co więcej, architektura kolegiów z jej
bardzo charakterystycznymi cechami wspólnymi stała się dziedzictwem miast europej
skich, między innymi także i Krakowa.
Collegium Maius Uniwersytetu wpisuje się w ciąg najstarszych, zachowanych ko
legiów uniwersyteckich średniowiecznej Europy, pośród których wymienić należy
między innymi Collegio di Spagna w Bolonii, kolegia w Oksfordzie, Cambridge, Erfurcie i Pradze.
Duży i różnorodny wpływ na Akademię Krakowską miał uniwersytet w Pradze,
ufundowany w roku 1348 dzięki staraniom Karola IV.
Założenie Akademii Krakowskiej w 1364 roku, ponad dwa wieki po uczelni bolońskiej, przypadło na wiek rozkwitu kolegiów w Europie. Temu wydarzeniu sprzyjały:
wielki rozkwit miast, gospodarki, a także polityka zagraniczna i wewnętrzna prowa
dzona przez Kazimierza Wielkiego. Zjazd monarchów do Krakowa wyznaczony na
lato 1364 roku przyśpieszył starania króla o utworzenie Akademii Krakowskiej.
W dokumentach fundacyjnych zarówno Kazimierz Wielki, jak i Władysław Jagiełło
odwoływali się do wzorów uniwersytetów europejskich. Wpływ ten nie ograniczał się
jedynie do ustroju i wewnętrznej organizacji. Oddziaływał również na kształt archi
tektoniczny naszej uczelni. Wzorem dla Akademii Krakowskiej były uniwersytety
w Bolonii i Padwie. Podobnie jak we Włoszech, była to korporacja studentów, która ze
swego grona wybierała rektora. Profesorowie byli uposażeni na dochodach z żup sol-
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nych. Na uniwersytecie przewidziano utworzenie ośmiu katedr prawniczych, w tym
pięciu prawa rzymskiego i trzech kanonicznego, dwu katedr medycyny i jednej sztuk
wyzwolonych. Działalność uczelni przerwała bezpotomna śmierć króla. Na rok 1400
datuje się odnowienie Akademii dzięki staraniom królowej Jadwigi oraz jej męża króla
Władysława Jagiełły. Na potrzeby uczelni król przekazał kamienicę, tzw. dom Pęche
rza, stojący na rogu dzisiejszych ulic św. Anny i Jagiellońskiej. Wkrótce, bo już w XV
wieku, Akademia Krakowska stała się najlepszą uczelnią w Europie Środkowej. Zasły
nęła przede wszystkim dzięki wysokiemu poziomowi nauczania w zakresie matematy
ki, astronomii i astrologii, a także prawa. Jej struktura i organizacja tym razem wzoro
wana była na uniwersytecie paryskim.
Tematyka wystawy wręcz narzuca usytuowanie ekspozycji. Nie ma lepszego miej
sca niż Collegium Maius - najstarszy zachowany budynek uniwersytecki w Polsce
i jeden z najstarszych zachowanych budynków uniwersyteckich w Europie.
Wystawa podzielona będzie na kilka działów tematycznych, które z kolei dzielić się
będą na części dotyczące zabytków krakowskich i europejskich.
Na wystawie znajdą się między innymi:
1. Modele architektoniczne, widoki, plany.
2. Pieczęcie, dokumenty, insygnia uniwersyteckie, obrazy.
3. Przedmioty codziennego użytku z epoki późnego średniowiecza.
4. Instrumenty naukowe.
Zostanie także przygotowana wirtualna część wystawy, składająca się z ekranów
dotykowych oraz filmów przedstawiających wirtualną rekonstrukcję kolegiów, burs,
sal wykładowych, strojów profesorskich i studenckich. Widz będzie mógł odbyć po
dróż zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Techniki informatyczne pozwolą na wizuali
zację średniowiecznego uniwersytetu, a także na poznanie oraz porównanie kolegiów
europejskich w epoce późnego średniowiecza i dzisiaj.
Eksponaty pochodzić będą ze zbiorów polskich i europejskich. W grę wchodzą za
równo największe muzea i archiwa polskie, jak i instytucje zagraniczne, między inny
mi zbiory Uniwersytetu Karola w Pradze, Archiwum Państwowe w Pradze, w Bolonii
i in. Wystawa zyska więc wartość międzynarodową nie tylko przez podejmowaną pro
blematykę, lecz także przez pochodzenie eksponatów.
Będzie to wystawa edukacyjna, adresowana do osób w różnym wieku, różnej naro
dowości, a także o zróżnicowanym stopniu wykształcenia. Jej odbiorcami mogą być
zarówno młodzież szkolna, jak i specjaliści z zakresu historii architektury, historii
sztuki i nauki.
Organizacja wystawy wiąże się z obchodami 750-lecia lokacji Krakowa na prawie
magdeburskim. Nie powstałaby krakowska Alma Mater, gdyby nie doszło do tej loka
cji. I odwrotnie, rozwój miasta byłby inny, gdyby nie powstanie uniwersytetu w Kra
kowie.
Otwarcie wystawy planowane jest 30 września 2007 roku. Potrwa ona do 23 grud
nia 2007 roku.
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SUMMARY
University colleges of mediaeval Europe. Announcement of an exhibition
in September 2007
The Jagiellonian University Museum is preparing an exhibition titled University Colleges of Mediaeval Europe. The aim of this exhibition is to show an unusual phenomenon
in mediaeval Europe, that is the existence and the functioning of university colleges, and to
highlight the connections of the Kraków college - and by this also Kraków as a whole with other European academic centres. The universality of the phenomenon of unrestricted
migration of professors and students to promote learning or to study, and those aspects of
mediaeval university which have survived and may still be seen in present-day universities
(i.e. architecture, internal organisation, academic titles and degrees, as well as ceremonial
dress) are also stressed. Peculiarities of the everyday life in colleges, the pace of life and the
teaching methods, the order of the day and interpersonal relations will also be discussed.
The Collegium Maius (1400) is one of Europe's oldest surviving mediaeval colleges,
among which the Collegio di Spagna in Bolonia, colleges of Oxford, Cambridge, Erfurt and
Prague should be mentioned here. The following will be on display at the exhibition:
1. Architectural models, views and plans.
2. Seals, documents, university insignia and paintings.
3. Objects of everyday use from the late Middle Ages.
4. Scientific instruments.
The virtual part of the exhibition will consist of touch-screens and movies showing
a virtual reconstruction of college, hostels and lecture rooms, as well as professors' and
students' attire. It will be an educational exhibition designed for persons of all ages, different nationalities and backgrounds
Visitors may include schools students, as well as experts in architecture, art history or
science. The exhibition is held in connection with the 750th anniversary of the granting of
the town charter to Kraków, based on Magdeburg Law.
The opening of the exhibition is planned to take place on 30 September 2007, and will
last until for 23 December 2007.

Colour illustrations

Astr id For land, The history of the Bergen Museum
II. I. The founder of the Bergen Museum, W.F.K. Christie, painted by Emil A.T.
Lehmann in 1843 (photo by Svein Skare, courtesy of the Bergen Museum, University of
Bergen)

Narve Fuls s, Troms0 Museum: museum and university in the north
II. I. The Tromso Museum today (photo taken by Adnan Icagic in 2002, courtesy of the
Troms0 Museum)

Diana Gasparon & Nathalie Nyst, Le Riseau des Musees de PUniversite librę de Bruxelles
(ULB): une initiative originate dans le contexte universitaire
II. I. Entree principale du Jardin botanique Jean Massart, Auderghem (© Jardin Massart,
ULB)
II. II. Espace consacre a la forge, Ecomusee du Virom, Treignes (© Ecomusee du Viroin, ULB)
Kiralynne Hill, Macquaire University Sculpture Park: promoting its value to ensure its
continued development
II. I. Grubbed by James rogers (steel), 1990 showing the park - like surrounds of the
campus (photo by Michelle Eilson, CFL Macquarie University 2005)
II. II. Errol Davis, founder and curator of the Sculpture Park, giving a Twilight Tour
(photo by Michelle Wilson, CFL Macquarie University 2005)
Christine Khor, The Singapore example
II. I. Pitcher (Gui), grey earthenware, late Neolithic (1,500 BCE) (3 lx 14 cm; Accesion
No: NU30830-0). This vessel was used for cooking porridge. It shows that the users had
a concept of structure and created the tripod so that it could stand over a small fire
(courtesy museum, NUS Centre for the Arts)
II. II. The Five hundred Luohans by Chen You, Early Qing, 17th century (handscroll
32,5 x 2620 cm; Acession No: CC2000-0003-001-0) (courtesy Museum, NUS Centre
for the Arts)
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Zenobia Rae Kozak, The collections of St. Andrews University in Scotland: issues in university heritage
II. I. The Gateway Galleries (courtesy University of St. Andrews, Museum Collections
Unit)
II. II. Museum of the University of St. Andrews (MUSA), artist's impression (courtesy
University of St. Andrews, Museum Collection Unit)

Thomas Soderqvist, Who's afraid of the recent biomedical heritage?
II. I. The lithoclast, designed by Ludvig Levin Jacobsen (1783-1843), is a typical tangible object which provokes the museum visitor's emotions. It was inserted through the
urethra (without anaesthesia) to crush bladder stones (courtesy Medical Museion, University of Copenhagen)
II. II. The GeneChip® is an icon of high tech biomedicine and an example of the intangible character of recent biomedical objects. This Human Genome U133A array from
Affymetrix which can analyze the expression level of 14.500 well-characterized human
gens in one single run hardly raises any emotions in visitors (courtesy Medical
Museion, University of Copenhagen)
Leonard Janiszewski, Effy Alexakis, Harnessing the intangible: a Greek-Australian experience
II. I. A view of the exhibition, 'Generations', Exhibition Space, Macquaire UniversityLibrary, Sydney, New South Wales, Australia, 25 March-28 April. Photo by Effy Alexakis, from the 'In Their Own Image: Greek-Australians', National Project archive
II. II. A view of the exhibition, 'In Her Own Image: Greek-Australian Women', Legislative Assembly Gallery, Australian Capital Territory Legislative Assembly, Canberra,
Australian Capital Territory, Australia, 7-29 June 2004. Photo by Effy Alexakis, from
the 'In Their Own Image: Greek-Australians', National Project archive

Gabriela Suzana Wilder, Cultural inclusion: a mission of university art museums
II. XV. The first moment of the Program: educators and teachers arriving at the Museum of Contemporary Art, University of Sao Paolo. Among their first impressions
were: „The museum is not our place"; „I was told to come here" and „I don't know
anything about modern art." (photo G.S. Wilder)
II. XVI. The last moment of the Program: „Something new remained (...)"; „It was a
very special day for me"; „I come here looking for knowledge. I always wanted to visit
the university campus, to study at USP. Knowledge is very important. Today I am in
USP" (photo G.S. Wilder)
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Antoni Romuald Chodyński, Collecting culture in the 18th c. Gdańsk scholars, experts and
dilettanti from other European cities and their attitude to works of art
II. I. Portrait of Jacob Theodor Klein, ca, 1740. Oil on canvas, unsigned, undated. From
the Zoological Institute Collection of Erlangen University (Armin Geus, Die Zoologie
in Erlangen (...), Erlangen 1969, Cat. No. 1 - cover illustration)
II. II. A cabinet inlaid with amber plates (height 68 cm, width 35 cm, depth 17 cm).
Manufactured in the Baltic region. The Herzog-Anton-UIrich-Museum collection in
Braunschweig (Eugen von Philippovich, Kuriositaten. Antiquitaten (...), Brunswick
1966, Table IV
II. III. Wax figure of'Bebe', a court midget of Stanisław Leszczyński, king of Poland,
ca. 1705. The Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig (Eugen von Philippo
vich, Kuriositaten. Antiquitaten, Brunswick 1966, Table VI)
Jerzy Świecimski, Present trends in museum design
II. I. 'Organic' architectural forms. Limited use or absence of straight lines. Undulating
lines inspired by the world of nature. The Mangha Centre for Japanese Art and Tech
nology, Kraków. A museum exhibition as a work of art
II. II. Exhibition of Tadeusz Brzozowski's paintings in the National Museum in
Kraków. The spatial lay-out is a work of art in itself
II. III. Light arrangement in the entrance hall to the Musće de la Marine in Paris (Palais
de Chaillot), creates an atmosphere enhancing the aesthetic appeal of exhibits. The
function of colour in museum exhibitions
II. IV. Colour highlights the glory of the historic period, as exemplified by the Gover
nors' Room in the exhibition titled „the Power of Europe" (the times of Willem III).
Rijksmuseum, Amsterdam
II. V. An exhibition depicting animal classification in biological science. Different col
ours are used for each systematic group. The display cases are in a form different from
traditionally seen; somehow 'organic', and their lay-out is not geometrical. Universitetets Zoologisk Museum in Copenhagen
II. XXV. A temporary exhibition at the Natural History Museum of the Institute of
Systematics and Evolution of Animals at the Polish Academy of Sciences in Kraków.
The exhibition was organised by the Palais de la Decouverte in Paris. No apparent com
position, colours not harmonised, kept in the style of a street advertisement
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Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha, Anna Jasińska, Cold light in a picture by Cor
nel is de Man
II. I. Joseph Wright of Derby, The Alchemist in Search of the Philosophers Stone, dis
covers Phosphorus and prays for the succesful conclusion of his operation, 1795, Derby
Museum & Art Gallery
II. II. Cornelis de Man, Group Portrait in the Chemist' House, ca 1670, National Mu
seum, Warsaw
Iwona Pannenko, Marcin Draniak, The use of antimicrobial properties of natural, oils in
museum's practice. How the rosemary oil affects the selected species of filamentous fungi
II. I. Spread of the fungus Trichoderma viride on the surface of the pastel painting
II. II. Spread of the fungus Trichoderma viride in the fillings within the drawing, paper
II. III. Growth of the Trichoderma viride fungus on the reverse of the damp pastel
II. IV. Growth of the two species of fungus: Trichoderma viride and Penicillium sp.
on the suyrface of the antique furniture kept at the increased humidity
II. V. Comparison of the appearance of control and experimental samples

>*'"

II. I. The founder of the Bergen Museum, W.F.K. Christie, painted by Emil A.T. Lehmann in 1843
(photo by Svein Skare, courtesy of the Bergen Museum, University of Bergen)

II. I. The Troms0 Museum today (photo taken by Adnan Icagic in 2002, courtesy of the Tromso
Museum)

II. I. Entree principale du Jardin botanique Jean Massart, Auderghem (© Jardin Massart, ULB)

II. II. Espace consacre a la forge, Ecomusee du Viroin, Treignes ( 0 Ecomusee du Viroin, ULB)
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II. I. Grubbed by James Rogers (steel), 1990 showing the park - like surrounds of the campus (photo
by Michelle Eilson, CFL Macquarie University 2005)

II. II. Errol Davis, founder and curator of the Sculture Park, giving a Twilight Tour (photo by Michelle
Wilson, CFL Macquarie University 2005)

II. I. Pitcher (Gui), grey earthenware, late Neolithic (1,500 BCE) (31 x 14 cm; Accesion No: NU30830-0).
This vessel was used for cooking porridge. It shows that the users had a concept of structure and created
the tripod so that it could stand over a small fire (courtesy Museum, NUS Centre for the Arts)
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II. I. The Gateway Galleries (courtesy University of St. Andrews, Museum Collections Unit)

m

II. II. Museum of the University of St. Andrews (MUSA), artist's impression (courtesy University of St.
Andrews, Museum Collections Unit)

II. I. The lithoclast, designed by Ludvig Levin Jacobsen (1783-1843), is a typical tangible object which
provokes the museum visitor's emotions. It was inserted through the urethra (without anaesthesia) to
crush bladder stones (courtesy Medical Museion, University of Copenhagen)

II. II. The GeneChip® is an icon of high tech biomedicine and an example of the intangible character of
recent biomedical objects. This Human Genome U133A array from Affymetrix which can analyze the
expression level of 14.500 well-characterized human gens in one single run hardly raises any emotions
in visitors (courtesy Medical Museion, University of Copenhagen)

II. I. A view of the exhibition, 'Generations', Exhibition Space, Macquarie University Library, Sydney,
New South Wales, Australia, 25 March-28 April 2002. Photo by Effy Alexakis, from the 'In Their Own
Image: Greek-Australians', National Project Archive
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II. II. A view of the exhibition, 'In Her Own Image: Greek-Australian Women', Legislative Assembly
Gallery, Australian Capital Territory Legislative Assembly. Canberra, Australian Capital Territory,
Australia, 7-29 June 2004. Photo by Effy Alexakis, from the 'In Their Own Image: Greek-Australians',
National Project Archive

II. I. The first moment of the Program: educators and teachers arriving at the Museum of Contemporary
Art, University of Sao Paolo. Among their first impressions were: „The museum is not our place";
„I was told to come here" and „I don't know anything about modern art" (photo G.S. Wilder)

II. II. The last moment of the Program: „Something new remained (...)"; „It was a very special day for
me"; „I come here looking for knowledge. I always wanted to visit the university campus, to study at
USP. Knowledge is very important. Today I am in USP" (photo G.S. Wilder)

II. I. Portrait of Jacob Theodor Klein, ca, 1740. Oil on canvas, unsigned, undated. From the Zoological
Institute Collection of Erlangen University (Armin Geus, Die Zoologie in Erlangen (...), Erlangen
1969, Cat. No. 1 - cover illustration)

II. II. A cabinet inlaid with amber plates (height 68 cm, width 35 cm, depth 17 cm). Manufactured in the
Baltic region. The Herzog-Anton-Ulrich-Museum collection in Braunschweig (Eugen von Philippovich,
Kuriositdten. Antiquitaten (...), Brunswick 1966, Table IV)

II. III. Wax figure of 'Bebe', a court midget of Stanisław Leszczyński, King of Poland, ca. 1705. The
Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig (Eugen von Philippovich, Kuriositaten. Antiquitaten,
Brunswick 1966, Table VI)

II. I. 'Organic' architectural forms. Limited use or absence of straight lines. I. Undulating lines
inspired by the world of nature. The Mangha Centre for Japanese Art and Technology, Kraków.
A museum exhibition as a work of art
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II. III. Light arrangement in the entrance hall to the Musee de la Marine in Paris (Palais de Chaillot),
creates an atmosphere enhancing the aesthetic appeal of exhibits. The function of colour in museum
exhibitions

II. IV. Colour highlights the glory of the historic period, as exemplified by the Governors' Room in the
exhibition titled „the Power of Europe" (the times of Willem III). Rijksmuseum, Amsterdam

II. V. An exhibition depicting animal classification in biological science. Different colours are used
for each systematic group. The display cases are in a form different from traditionally seen; somehow
'organic', and their lay-out is not geometrical. Universitets Zoologisk Museum in Copenhangen

II. VI. A temporary exhibition at the Natural History Museum of the Institute of Systematics and
Evolution of Animals at the Polish Academy Of Sciences in Kraków. The exhibition was organised by
the Palais de la Decouverte in Paris. No apparent composition, colours not harmonised, kept in the style
of a street advertisement

II. I. Joseph Wright of Derby, The Alchemist in search of the Philosophers Stone, discovers Phosphorus
and prays for the succesful conhision of his operation, 1795, Derby Museum & Art Gallery
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II. I. Spread of the fungus Trichoderma viride on the surface of the pastel painting
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II. II. Spread of the fungus Trichoderma viride in the fillings within the drawing, paper
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II. III. Growth of the Trichoderma viride fungus on the reverse of the damp pastel

II. IV. Growth of the two species of fungus: Trichoderma viride and Penicillium sp. on the surface of
the antique furniture kept at the increased humidity

mm mmm-

- . :/

: :

: '^|

^H

. ^r ..:.^.::.:...--

• i i_
^t

II. V. Comparison of the appearance of control and experimental samples

.-.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ISSN 0239-9989
ISBN 83-233-2195-7

books2ebooks.eu

www.books2ebooks.eu

eBooks von / from
eBooks on Demand

Digitalisiert von / Digitised by
Humboldt-Universität zu Berlin

