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Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu 
historycznego relacji pomiędzy kolekcjonerstwem dzieł 
sztuki i zabytków historycznych, zwłaszcza archeologicz-
nych, a muzeami publicznymi, z zadaniem wyprowadze-
nia wniosków na temat właściwego miejsca przechowy-
wania zbiorów znalezisk pochodzących z wykopalisk1.

Grecki filozof Ksenokrates z Chalcedonu (396–
314 p.n.e.), jeden z pierwszych w świecie historyków 
sztuki, uznał, że dawniejsze dzieła są bardziej warto-
ściowe, a współczesna mu sztuka znajduje się w stanie 
upadku. Wraz z uświadomieniem sobie, że pewien etap 
w rozwoju sztuki jest zamknięty, a tym samym dzieła re-
prezentujące ten etap są dostępne w coraz bardziej ogra-
niczonym stopniu, rozpoczyna się świadome kolekcjoner-
stwo zabytków, stymulowane pragnieniem zgromadzenia 
dawnych wytworów, zanim znikną2.

Kolekcjonowanie zabytków historycznych i dzieł daw-
nej sztuki ma długą historię, sięgającą epoki starożytno-
ści. Od samego też początku w zjawisku tym występowa-
ła idea publicznej własności kolekcji i ogólnospołecznej 
misji kolekcjonowania. Już około 600 r. p.n.e. król Babilo-
nu Nabuchodonozor II utworzył „gabinet cudów ludzko-
ści” przeznaczony „do oglądania przez wszystkich ludzi” 
i zawierający okazy wcześniejszej sztuki i kultury pocho-
dzące zarówno ze zdobyczy wojennych, jak i z prowadzo-
nych już wówczas celowych wykopalisk3.

W czasach starożytnych miejscem przechowywania 
i publicznego udostępniania dawnych dzieł sztuki były 
świątynie. Skarbce świątynne kultury egejskiej z okresu 
minojskiego znane są np. z Knossos na Krecie4. 

W Grecji w epoce archaicznej i klasycznej istniały 
udostępniane publicznie zbiory dzieł sztuki5 w „pinako-
tece” na Akropolu w Atenach, w świątyniach w Delfach 
i w Olimpii, w świętych gajach i w domach zebrań. Naj-
sławniejsza z pinakotek, galeria obrazów, mieściła się 
w starożytności w północno-zachodnim skrzydle Propy-
lejów na Akropolis w Atenach. Wystawione tam dzieła 

1  Artykuł niniejszy stanowi zmodyfikowaną i rozszerzoną wersję 
wcześniejszej publikacji: Kobyliński 2009: 69–100.

2  Mayo 2005: 133–134.
3  Żygulski jun. 1982: 13.
4  Jażdżewski 1966: 25.
5  Żygulski jun. 1982: 15.

malarzy greckich, m. in. Polignota (V w. p.n.e.) i innych, 
będące prawdopodobnie zarówno freskami, jak i malo-
widłami wykonanymi na płytach drewnianych, gipsowych 
i marmurowych, widział jeszcze w II w. n.e. Pauzaniasz. 

Ptolemeusz I Soter, założyciel dynastii Ptolemeuszy, 
władca Egiptu w latach 323–282 p.n.e., pod koniec ży-
cia założył Muzejon (gr. mouseion – siedziba Muz), któ-
ry był połączeniem ogólnodostępnej biblioteki, kolekcji 
muzealnej i instytutu badawczego. Chociaż ten ośrodek 
przetrwał zaledwie kilkadziesiąt lat, położył on podwali-
ny pod tworzenie uniwersytetów, ośrodków naukowych 
i publicznych muzeów, które stały się później kwintesen-
cją cywilizacji europejskiej6.

W III w. p.n.e. Attalos I z Pergamonu (panujący w la-
tach 241–197 p.n.e.) rozpoczął gromadzenie dzieł grec-
kich z poprzednich epok. Galerie obrazów posiadali tak-
że inni władcy hellenistyczni, jak np. Attalos II (panujący 
w latach 159–138 p.n.e.) w Pergamonie, uważany za 
mecenasa sztuki, czy król Pontu Mitrydates VI Eupator 
(panujący w latach 120–63 p.n.e.). Dwie pinakoteki na 
Samos wymienia także piszący na początku I w. n.e. Stra-
bon. 

Aktywnymi kolekcjonerami dawnej sztuki greckiej 
stali się Rzymianie, dla których publiczne prezentowanie 
zrabowanych podbitym krajom dzieł sztuki służyło de-
monstracji potęgi Rzymu. W 211 r. p.n.e. rzymski generał 
Marek Klaudiusz Marcellus pokonał Kartagińczyków pod 
Syrakuzami i powrócił do Rzymu ze zdobyczą obejmującą 
m.in. publiczne pomniki z tego miasta i malowidła7. Jak 
podaje Plutarch, Marcellus był szczególnie dumny z tych 
właśnie łupów, które uświetniły jego zwycięstwo i upięk-
szyły Rzym. 

Zniszczenie Koryntu w 146 r. p.n.e. spowodowało 
napływ wielkiej ilości okazów sztuki greckiej do Rzymu. 
Pliniusz odnotował, że złupienie Koryntu spowodowało 
wielki wzrost zainteresowania malarstwem greckim8. 
W I w. p.n.e. w Rzymie istniał już prawdziwy rynek sztuki 
starożytnej. Juliusz Cezar był aktywnym kolekcjonerem 
gemm, posągów i starych malowideł, a cesarz August 

6  Por. np. Król 2008: 16; Folga-Januszewska 2015; Lewis 2018.
7  Żygulski jun. 1982: 16.
8  Pliniusz Starszy, Historia naturalna, XXXVII, 12–14.
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zbierał dawne meble i korynckie naczynia. Wille wiejskie 
i pałace w Rzymie, a także łaźnie i inne budynki publiczne 
zaczęto ozdabiać posągami, przy czym zamiast zamawiać 
je u współczesnych rzymskich rzeźbiarzy, preferowano 
okazy dawnej sztuki greckiej. Kiedy zasoby tych posągów 
się skończyły, rozpoczęto sporządzanie ich kopii. Cesarz 
Hadrian np. ozdobił swoją willę w Tivoli pod Rzymem 
kopiami słynnych rzeźb greckich9. Kolekcjonerzy rzymscy 
korzystali z usług handlarzy sztuką, którzy wyszukiwali dla 
nich na terenie Grecji okazy, bądź też kupowali przedmio-
ty na aukcjach (pierwsza udokumentowana aukcja sztu-
ki odbyła się właśnie po splądrowaniu Koryntu w 146 r. 
p.n.e.), jednak niektórzy posuwali się do grabieży, tak jak 
prokonsul Sycylii w latach 73–71 p.n.e., Gajusz Werres, 
który pozyskiwał okazy sztuki greckiej ze świątyń, bu-
dynków publicznych i prywatnych kolekcji. Stał się on też 
pierwszą w historii znaną osobą skazaną za przestępstwa 
przeciwko zabytkom, z oskarżenia przez Cycerona10.

W Rzymie miejscem przechowywania obrazów sta-
nowiących własność publiczną były portyki (np. porticus 
Octaviae z setkami malowideł). W okresie Cesarstwa 
w Rzymie gromadzono pierwsze pinakoteki prywatne, 
które wspomina Pliniusz11. 

Zainteresowanie zabytkami wcześniejszych epok znaj-
dowało już w starożytności wyraz w kolekcjonerstwie, 
obejmującym sporadycznie również zabytki wywodzące 
się z odległych epok i innych kręgów kulturowych. W gro-
bie trackiej księżniczki z V w. znaleziono kolekcję neoli-
tycznych siekier. Germanik, adoptowany syn Tyberiusza 
wyprawił się do Egiptu cognoscendae antiquitatis12. Za 
pierwsze świadome wykopaliska archeologiczne uzna-
je się działalność ostatniego króla Babilonu, Nabonida, 
który w VI w. p.n.e. poświęcił znaczną część swego życia 
na poszukiwania starożytności, prowadząc wykopaliska 
pod posadzką świątyni Shamash w Sippar, gdzie odna-
lazł kamień zakładzinowy złożony 3200 lat wcześniej 
przez Naram-Sina, syna Sargona z Akkadu13. Faraonowie 
Nowego Państwa egipskiego nakazali odkopać z piasków 
pustynnych Sfinksa i z ich inicjatywy prowadzono prace 
wykopaliskowe przy innych obiektach zabytkowych sta-
rego Egiptu14. W XIV w. p.n.e. faraon Amenhotep III na-
kazał przeprowadzić wykopaliska grobowca króla Dżera 
z pierwszej dynastii (ze schyłku czwartego lub początku 
trzeciego tysiąclecia p.n.e.) w Abydos, wierząc, że znaj-
duje się tam pochówek legendarnego pierwszego króla, 
boskiego Ozyrysa. Egipskie znaleziska z innych starożyt-
nych wykopalisk pojawiają się w pałacach z II tysiąclecia 
p.n.e. na Krecie i w Ugarit (Ras Shamra w Syrii)15.

Znacznie częstsze w starożytności było jednak niszcze-
nie obcych dzieł sztuki i architektury, zwłaszcza w przy-

  9  Jażdżewski 1966: 26–27.
10  Mayo 2005: 135.
11  Mała encyklopedia kultury antycznej 1968: 685.
12  Daniel 1976: 16.
13  Jażdżewski 1966: 26; Daniel 1976: 16.
14  Jażdżewski 1966: 26.
15  Kozloff 2005: 183.

padku dorobku pokonanych przeciwników. Taki stan 
rzeczy sankcjonowało prawo justyniańskie, głosząc mię-
dzy innymi, że „nagrobki wrogów nie są dla nas święte, 
możemy więc usuwać z nich kamienie i obracać na ja-
kikolwiek użytek”. Zagarnianie cudzych zasobów kultury 
potępił wprawdzie Cicero, nie znalazł jednak zrozumienia 
u współczesnych16.

Średniowiecze nie było epoką sprzyjającą kolekcjo-
nowaniu zabytków historycznych i wiele okazów sztuki 
starożytnej uległo wówczas zniszczeniu. Pojawiło się 
jednak zjawisko wykorzystywania różnych wytworów 
sztuki elitarnej do legitymizacji władzy, znajdujące wy-
raz w tworzeniu skarbców monarszych, niekiedy udo-
stępnianych również publicznie17. Karol Wielki, pragnąc 
odnowić Cesarstwo i nawiązać do starożytnych tradycji 
rzymskich, polecił wyrwać i sprowadzić z Rawenny do 
Akwizgranu marmurowe kolumny, posadzki oraz posąg 
Teodoryka, co stanowiło czyn z punktu widzenia dzisiej-
szej etyki konserwatorskiej naganny, ale umotywowany 
chęcią zachowania antycznego dorobku i wykorzystania 
go do symbolicznego odrodzenia rzymskiego imperium18. 
W średniowieczu powstawały również kolekcje dzieł sztu-
ki, w tym pochodzących z minionych epok, przechowy-
wane w skarbcach świątynnych, czego przykładem może 
być kolekcja utworzona przez wynalazcę stylu gotyckiego 
– opata Sugera około 1140 r. w opactwie w St. Denis. 
Wiele dzieł sztuki antycznej i bizantyjskiej przywieziono 
do Europy, zwłaszcza do Wenecji, w wyniku wojen krzy-
żowych, wskutek czego np. bazylika św. Marka stała się 
swojego rodzaju muzeum19. 

Niekiedy obiekty „zabytkowe” zachowywano jako do-
wody wyższości nowego porządku religijnego; np. na Po-
morzu w 1124 r. św. Otton z Bambergu, doprowadziwszy 
do zburzenia pogańskich świątyń w Szczecinie i rozbiciu 
posągu Trzygłowa – uznał za słuszne zachowanie posre-
brzanych głów posągu „jako świadectwo swojej pracy 
oraz nawrócenia i wiary owych plemion”20.

Przykładem patrona artystów i kolekcjonera sztuki, 
w tym starożytnej, jest książę Jan de Berry (1340–1416), 
młodszy brat francuskiego króla, który gromadził ilumi-
nowane rękopisy, ale także starożytne rzeźby i wazy, mo-
nety, kamee i gemmy (ryc. 1). Innym wielkim kolekcjo-
nerem tego okresu był Cosimo de Medici (1389–1464), 
założyciel Akademii Florenckiej i biblioteki medycejskiej 
(ryc. 2)21. 

W czasach Renesansu, najwcześniej w Italii, a później 
w całej Europie, nostalgia za klasyczną przeszłością, po-
łączona z nowym poczuciem ważności człowieka, spo-
wodowały przerzucenie się zainteresowania ze sfery 
religijnej na świecką i wybuch kreatywnej działalności 
w zakresie literatury, malarstwa, rzeźby i architektury. 

16  Nahlik 1958: 71–75; Rymaszewski 1992: 11.
17  Żygulski jun. 1982: 21.
18  Arszyński 2007: 30–31.
19  Żygulski jun. 1982: 21–22; Lewis 2018.
20  Strzelczyk 1997: 242–243.
21  Żygulski jun. 1982: 22; Kamińska 2015: 23.
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ZnalEZisKa archEologicZnE: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Zintensyfikowane studia nad antykiem przyczyniły się do 
powstania bibliotek i kolekcji dzieł starożytnej sztuki.

Krzysztof Pomian zwrócił uwagę na rewolucyjną prze-
mianę filozoficzną, która zaszła w epoce Renesansu, dając 
podstawę między innymi dla dzisiejszych koncepcji ochro-
ny i konserwacji zabytków. Nową ideą stało się mianowi-
cie uznanie człowieka za byt aktywny, zdolny działać bez 
stałego pobudzania i kierowania z zewnątrz oraz powo-
dować tym działaniem zmiany trwałe, tzn. modyfikują-
ce poszczególne rzeczy jako całości22. Jeden z najwcze-
śniejszych humanistów włoskich, florentyńczyk Gianozzo 
Manetti (zmarły w 1459 r.), pisał: „Nasze bowiem, czyli 
ludzkie, jako że stworzone przez człowieka, są rzeczy, któ-
re nas otaczają: wszystkie domy, wszystkie zamki, wszyst-
kie budowle na całym świecie, które niewątpliwie są tak 
liczne i znakomite, że z powodu jakiejś ich wielkiej do-
skonałości winny być zasadnie poczytane raczej za dzieła 
aniołów niźli ludzi. Nasze są obrazy, nasze rzeźby, nasze 
są sztuki, nasze nauki, nasza [...] jest mądrość”23. Bezpo-
średnią konsekwencją uznania człowieka za zdolnego do 
tworzenia dzieł trwałych, było traktowanie wytworów 
człowieka jako pozostałości dawnych epok, umożliwiają-
cych ich poznanie. Nowe spojrzenie na człowieka czyniło 
w szczególności sensownym poznawcze zainteresowanie 
zabytkami kultury materialnej minionych czasów. Obok 
ogólnego zainteresowania antykiem, w XVI wieku rozpo-
czyna się badanie zabytków chrześcijańskich; w 1593 r. 
A. Bosio przystępuje do poszukiwań w katakumbach 
rzymskich. Z takiego punktu widzenia zabytkami przeszło-
ści nie zajmowano się w starożytności24, ani też w śre-
dniowieczu, kiedy to, co najwyżej, podejmowano prace 
wykopaliskowe w celu poszukiwania relikwii: w 860 r. 
św. Konstantyn (Cyryl), jeden z braci sołuńskich, odkopał 
w Chersonezie relikwie św. Klemensa-męczennika; w tym 
samym okresie diakon Deusdedit zorganizował spółkę, 
zajmującą się rozkopywaniem cmentarzy i handlem re-
likwiami; w XII wieku kopano w celu znalezienia relikwii 
w opactwie Glastonbury; jedynym przykładem prac wy-
kopaliskowych, podjętych w celu znalezienia odpowiedzi 
na pytanie historyczne są te, które prowadził w XII wieku 
Guibert z Nogent na terenie swojego klasztoru25. 

W dobie Renesansu natomiast ciekawość dla wszyst-
kich zabytków bierze się stąd, że „przywodzą na myśl 
tamte czasy, sprawy i ludzi, tak że ani wzrokiem, ani my-
ślą nie możesz wracać do nich bez wzruszenia” – pisał 
Leone Battista Alberti (1404–1472) – teoretyk sztuki 
i humanista wczesnego Odrodzenia26. Badanie zabytków 
uznano w epoce Renesansu ponadto za użyteczne, po-

22  Pomian 1992: 13.
23  G. Manetti, De dignitate et excellentia hominis; cyt. za Pomian 

1992: 12–13.
24  Wace 1962.
25  Pomian 1992: 308 przyp. 68
26  Alberti 1960: 156.

nieważ pozwala poznać warunki, jakie muszą spełniać 
dzieła człowieka, aby były trwałe27.

27  Por. na ten temat refleksje Albertiego (1960: 135, 151, 169, 196) 
nad wydobytym z jeziora Nemi okrętem Trajana, czy badanymi 
przez niego starożytnymi budowlami.

Ryc. 1. Grobowiec księcia Jana de Berry (1340–1416) 
w krypcie katedry w Bourges (fot. Ji-Elle, Wikimedia Commons)
Fig. 1. Tomb of the prince Jean de Berry (1340–1416) in the 
crypt of the cathedral in Bourges  (photo by Ji-Elle, Wikimedia 
Commons)

Ryc. 2. Portret Cosimo de Medici (1389–1464), warsztat 
Agnolo Bronzino, ok. 1565–1569, Galeria Uffizi, Florencja (Wiki-
media Commons)
Fig. 2. Portrait of Cosimo de Medici (1389–1464), workshop 
of Agnolo Bronzino, ca 1565–1569, Uffizi Gallery, Florence 
(Wikimedia Commons)
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W XV w. zainteresowanie zabytkami starożytności 
zaczyna przeradzać się u niektórych humanistów wło-
skich w badanie przeszłości na podstawie materialnych 
pozostałości, a więc w archeologię sensu stricto. Cyriak 
z Ankony (ok. 1390–1455) był włoskim kupcem, który 
kopiował starożytne inskrypcje i rysował zabytki w ca-
łym basenie Morza Śródziemnego, wierząc, że „zabytki 
i inskrypcje są wierniejszymi świadkami klasycznej staro-
żytności niż teksty starożytnych autorów”28. Inny włoski 
humanista Paolo Emilio w 1485 r. napisał pierwszą staro-
żytną historię Galii29.

Niekiedy zabytki starożytne znajdowały ochronę dzięki 
znalezieniu dla nich nowej funkcji religijnej: wolno sto-
jące pomniki w Rzymie, jak obeliski egipskie, kolumny 
cesarza Trajana i Marka Aureliusza, zostały objęte ochro-
ną dzięki wykorzystaniu ich do uświetnienia chrześcijań-
stwa30, a starożytne wazy w skarbcu San Marco służyły 
za relikwiarze31.

Na specjalną uwagę zasługuje powierzenie przez papie-
ży konserwatorom obowiązku strzeżenia zakazu wywozu 
antyków z Italii32. Juliusz III np. zabronił wywozić poza mia-
sto rzeźby starożytne i ich fragmenty pod karą sub poena 
indignationis nostrae. Na terenie dzisiejszych Włoch no-
tujemy też pierwsze próby objęcia ochroną prawną zabyt-
ków ruchomych – jak toskański dekret z 1602 r., którego 
przedmiotem była ochrona dzieł dawnego malarstwa33.

Coraz częstsze stają się też – niestety bezplanowe – 
wykopaliska archeologiczne, prowadzące do wydobycia 
starożytnych posągów i detali architektonicznych34. Do-
stojnicy kościelni i arystokracja powszechnie przyjmuje 
w tym czasie zwyczaj ozdabiania swych willi okazami 
sztuki starożytnej. Rozwija się kolekcjonerstwo35, prowa-
dzące do powstawania nowożytnych muzeów i starożyt-
nictwo, dające początek archeologii jako nauce. 

Głównym źródłem okazów kolekcjonerskich w cza-
sach Renesansu były sporadyczne przypadkowe odkry-
cia dokonywane w Italii, a także bardzo aktywny handel 
prowadzony przez morskie republiki Wenecję i Genuę ze 
wschodnią częścią basenu Morza Śródziemnego. W XIV 
wieku Oliviero Forzetta, najwcześniejszy udokumentowa-
ny kolekcjoner sztuki, zbierał starożytne monety, medale, 
kamee oraz rzeźby marmurowe i brązowe, a Petrarka – 
monety i medale36.

Najważniejszym ośrodkiem kolekcjonerstwa staro-
żytnej sztuki w czasach Renesansu była Florencja, która 
była zdominowana politycznie, ekonomicznie i kulturowo 

28  Étienne i Étienne 1992: 26.
29  Schnapp 1993: 114–115 i 132.
30  Małachowicz 1988, t. 1: 28; 2007: 28.
31  Pomian 1996: 331.
32  Jażdżewski 1966: 28–29; Pasierb 2001: 21–22; 1992: 11; Małacho-

wicz 1988, t. 1: 27; 2007: 28; Rymaszewski 1992: 16–18.
33  Pruszyński 1989: 47.
34  Burckhardt 1961: 101; Schnapp 1993: 122–130; Díaz-Andreu 2007: 33.
35  Np. o początkach kolekcjonerstwa w Wenecji i przekształcaniu się 

kolekcji prywatnych w publiczne pisze Pomian 1996, zwł. 86–153 
i 319–337.

36  Jokilehto 1999: 22; Mayo 2005: 136.

przez ród Medyceuszy oraz Rzym, gdzie powstały wielkie 
kolekcje papieskie. 

Medyceusze wydali wielką ilość funduszy i energii 
na zgromadzenie spektakularnej kolekcji monet kamei, 
gemm oraz marmurowych i brązowych rzeźb. W drugiej 
połowie XV w. we Florencji Medyceusz Cosimo i jego na-
stępcy polecali restaurowanie wielu dzieł sztuki starożyt-
nej. Medyceusze, organizujący wykopaliskowe badania 
na stanowiskach etruskich, czynili to w utylitarnym celu 
podkreślania starożytności swego rodu, utrzymywali bo-
wiem, że ród ich wywodzi się od Etrusków37. 

W XV i XVI w. w Rzymie, w związku z ożywieniem 
działalności budowlanej poczęto coraz częściej doko-
nywać odkryć obiektów starożytnych, zwłaszcza rzeźb. 
W konsekwencji nastąpił gwałtowny rozwój prywat-
nych kolekcji, których pod koniec XV w. w Rzymie było 
już około czterdziestu38. Kardynał Pietro Barbo, później-
szy papież Paweł II (1464–1471), pierwszy z długiej listy 
papieży, którzy byli kolekcjonerami sztuki starożytnej, 
zgromadził dużą kolekcję rzeźb, monet, medali, brązów, 
gemm i kamei, i zbudował Palazzo Venezia jako galerię 
do ekspozycji swoich zbiorów, ale traktował je jako ko-
lekcję prywatną i po jego śmierci kolekcja ta została czę-
ściowo sprzedana przez Sykstusa IV (1471–1484) Lorenzo 
de Medici (1449–1492) (ryc. 3) do Florencji. Pozostałą 
część jednakże przekazano do Palazzo dei Conservatori 
na Wzgórzu Kapitolińskim, gdzie w 1471 r. otwarto pierw-
sze w czasach Renesansu publiczne muzeum39.

Papież Juliusz II (1503–1513) (ryc. 4) z kolei troszczył 
się o los swojej kolekcji i utworzył watykańską kolekcję 
sztuki starożytnej. Ozdobą jej były rzeźby przedstawiają-
ce Apolla (odnaleziona w XV w. koło Rzymu) oraz grupę 
Laokoona (odkopana w ruinach pałacu Nerona na Eskwi-
linie w 1506 r.) 40.

Miłośników i znawców sztuki i starożytności, skupia-
jących się w gronach o wspólnych zainteresowaniach, 
zaczęto nazywać dilettanti (czyli ludzie delektujący się 
sztuką). To oni właśnie odegrali kluczową rolę w powsta-
niu naukowej archeologii41.

Równocześnie jednak epoka Renesansu przynosi za-
gładę kolejnych starożytnych zabytków, paradoksalnie 
powodując więcej strat w przetrwałej jeszcze substan-
cji zabytkowej, niż dokonało się to w jakiejkolwiek innej 
epoce42. Ten sam Sykstus IV, który ukrócił wywóz staro-
żytnych posągów i stworzył watykańską kolekcję staro-

37  Zob. np. Żygulski jun. 1982: 23–25; Davies 1998: 185; Kamińska 
2015: 23–24.

38  Zob. np. Żygulski jun. 1982: 25–26; Kamińska 2015: 24.
39  Kolekcja ta obejmowała m.in. popiersia antyczne wykonane 

z onyksu, ametystu, jaspisu, kryształu górskiego i kości słoniowej. 
Inwentarz z roku 1457 wylicza m.in. 227 kamei i ponad tysiąc me-
dali ze złota i srebra; Jokilehto 1999: 22 i 44.

40  Mayo 2005: 136–137; rzeźba ta stała się przedmiotem ożywionej 
debaty konserwatorskiej na temat jej ewentualnej rekonstrukcji 
i uzupełnienia brakujących fragmentów; w debacie tej uczestni-
czyli m.in. Michał Anioł, Bramante i Rafael; Jokilehto 1999: 24–25.

41  Daniel 1976: 17.
42  Weiss 1969: 205.
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żytności, nie zrobił nic, by zapobiec rozbiórce świątyni 
Herkulesa na Forum Boarium i przekształcenia w kule 
armatnie innych starożytnych reliktów43.

W XVI i XVII w. popularność kolekcjonowania sztuki 
rozprzestrzeniła się w Europie, najwcześniej na dworach 
królewskich, zwłaszcza Habsburgów44. W połowie XVI 
w. książę bawarski Albrecht V (1528–1579) (ryc. 5) zbu-
dował w Monachium w latach 1568–1571 imponującą 
galerię, Antiquarium, aby pomieścić swoją wielką kolek-
cję klasycznych rzeźb, którą pozyskał za pośrednictwem 
Jacopo Strada (1507—1588) (ryc. 6), dawnego dworskie-
go antykwariusza cesarzy Ferdynanda i Maksymiliana II 
z rodu Habsburgów. We Francji Franciszek I Walezjusz 
(1494–1547, panował od 1515 r.) interesował się w wiel-
kim stopniu antyczną rzeźbą i zbierał kopie wykonane 
w brązie i marmurze. Ludwik XIV (1638–1715, panował 
od 1643 r.) zbierał zarówno starożytne oryginały, jak 
i współczesne kopie i eksponował je w Wersalu. W An-
twerpii Peter Paul Rubens (1577–1640) zgromadził kolek-
cję 18 000 starożytnych monet i ponad dziewięćdziesiąt 
okazów starożytnej rzeźby, które eksponował w specjal-

43  Weiss 1969: 98–104; Lowenthal 1985: 390–391.
44  Żygulski jun. 1982: 29–30; Kamińska 2015: 25.

nie skonstruowanym skrzydle swojego domu, przezna-
czonym na galerię45.

Cesarz Karol VI Habsburg (1685–1740, panował od 
1711 r.) był tak zamiłowanym kolekcjonerem historycz-
nych monet, że woził ze sobą całą swoją kolekcję w spe-
cjalnie skonstruowanych podróżnych gablotach46.

W Anglii w pierwszej połowie XVII w. powstały trzy 
ważne kolekcje starożytnej sztuki. Thomas Howard (1586 
–1646) (ryc. 7) utworzył dużą kolekcję rzeźb i zbudował 
pierwszą w Anglii galerię starożytności w swojej siedzibie 
rodowej w Arundel. Książę Arundel, deklarujący ambicję 
„przeniesienia dawnej Grecji do Anglii”, pozyskał i prze-
wiózł do ojczyzny posągi i fragmenty reliefów z Grecji, 
w tym m.in. z ołtarza pergamońskiego, stając się w ten 
sposób inspiratorem późniejszych działań Lorda Elgina 

45  Mayo 2005: 137. Wśród przyjaciół Rubensa był Nicolas Claude Fa-
bri de Peiresc (1580–1637), francuski numizmatyk, prawnik i astro-
nom, który uważany jest niekiedy za pierwszego archeologa, ze 
względu na stosowaną przez niego metodę drobiazgowego bada-
nia i starania zrozumienia pochodzenia każdego przedmiotu z jego 
kolekcji; Jokilehto 1999: 65.

46  Tompa i Brose 2005: 209.

Ryc. 3. Portret Lorenzo de Medici (1449–1492), warsztat 
Agnolo Bronzino, ok. 1555–1565, Galeria Uffizi, Florencja (Wiki-
media Commons)
Fig. 3. Portrait of Lorenzo de Medici (1449–1492), workshop 
of Agnolo Bronzino, ca 1555–1565, Uffizi Gallery, Florence 
(Wikimedia Commons)

Ryc. 4. Portret papieża Juliusza II (1503–1513), Rafael Santi, 
ok. 1511–1512, Städel Museum, Frankfurt (Wikimedia Com-
mons)
Fig. 4. Portrait of the Pope Julius II (1503–1513), Rafael 
Santi, ca 1511–1512, Städel Museum, Frankfurt (Wikimedia 
Commons)
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z lat 1801–181247. Kolekcja księcia Arundel obecnie znaj-
duje się w zbiorach Ashmolean Museum w Oksfordzie 
oraz w British Museum48. Drugą kolekcję, inspirowaną 
w znacznym stopniu zbiorami z Arundel, utworzył George 
Villiers, książę Buckingham (1592–1628) (ryc. 8), trzecią 
zaś sam król – Karol I Stuart (1600–1649, panował od 
1625 r.).

Idee ochrony zabytków znalazły też rychło oddźwięk 
w innych krajach, a przede wszystkim w Anglii, gdzie już 
w 1533 r. utworzony został przez króla Henryka VIII urząd 
Antykwariusza Królewskiego, którym mianowany został 
John Leland (1502–1552). Król nakazał Lelandowi poszu-
kiwanie starożytności w całej Brytanii49. W 1572 r. po-
wstało w Anglii towarzystwo ochrony zabytków (College 
of Antiquaries), skupiające miłośników przeszłości. Urząd 
antykwariusza i działalność towarzystwa zostały czasowo 
zawieszone za czasów panowania króla Jakuba I Stuar-
ta (1566–1603, panował od 1625 r.), jednak nieoficjal-

47  Na temat działalności Lorda Elgina (Thomasa Bruce’a) i losów po-
zyskanej przez niego na ateńskiej Akropolis kolekcji elementów 
wystroju rzeźbiarskiego zob. np. Kobyliński 2009: 153–163, tam 
dalsza obszerna literatura.

48  Jokilehto 1999: 48.
49  Díaz-Andreu 2007: 35.

na działalność antykwariuszy trwała nadal. Wykonano 
wówczas prace inwentaryzacyjne zabytków, m.in. wału 
Hadriana oraz Stonehenge (ryc. 9) i Avebury (William 
Camden, John Aubrey i Inigo Jones), a mecenasi z rodzi-
ny królewskiej wysyłali swoich przedstawicieli do Grecji 
w celu zdobycia zabytków antycznych. Powstawać też za-
częły pierwsze kolekcje starożytności i osobliwości (ang. 
Cabinet of curiosities, niem. Wunderkammer), z których 
pierwszą założyli ogrodnicy, botanicy i kolekcjonerzy John 
Tradescant starszy (ok. 1570–1638) i jego syn John Tra-
descant młodszy (1608–1662) (ryc. 10), założyciele pu-
blicznie dostępnego Musaeum Tradescantianum, którego 
katalog został opublikowany w roku 1656 r.50. 

Zdaniem J. Clifforda51 (który odwołuje się do analizy 
zachodniego indywidualizmu dokonanej przez C.B. Mac-
phersona52), ta tendencja do zbieractwa wynikała z wyła-
niającego się w XVII wieku ideału osoby jako posiadacza: 
jednostki otoczonej dobrami. Podobnie zdaniem J. Bau-
drillarda53, gromadzone artefakty – bez względu na to, 
czy trafiały do gabloty osobliwości, prywatnego salonu, 

50  Jażdżewski 1966: 30; Daniel 1976: 18–20.
51  Clifford 2000: 235–238.
52  Macpherson 1962.
53  Baudrillard 1968.

Ryc. 5. Portret Albrechta V, księcia Bawarii (1528–1579), 
Hans Muelich, 1545, Herzoglichen Kunstkammer, Monachium 
(Wikimedia Commons)
Fig. 5. Portrait of Albrecht V, prince of Bavaria (1528–1579), 
Hans Muelich, 1545, Herzoglichen Kunstkammer, Munich (Wi-
kimedia Commons)

Ryc. 6. Portret handlarza dziełami sztuki Jacopo Strada 
(1507—1588), Tiziano Vecellio, 1567–1568, Kunsthistorisches 
Museum, Wiedeń (Wikimedia Commons)
Fig. 6. Portrait of the art merchant Jacopo Strada (1507—
1588), Tiziano Vecellio, 1567–1568, Kunsthistorisches Mu-
seum, Vienna (Wikimedia Commons)
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muzeum etnograficznego, folklorystycznego czy sztuk 
pięknych – funkcjonowały w ramach tworzącego się ka-
pitalistycznego „systemu przedmiotów”.

W Hiszpanii, podobnie jak w Anglii, monarchia po-
szukiwała starożytnych zabytków, które mogłyby legity-
mizować jej władzę. Król Filip II Habsburg (1527–1598, 
panował w Hiszpanii od 1556 r.) nakazał Ambrosio de 
Moralesowi (1513–1591) (ryc. 11) poszukiwanie staro-
żytnych pozostałości.

Zainteresowania starożytnicze rozwijały się w tym cza-
sie żywo również w krajach skandynawskich, gdzie znala-
zły wsparcie w działaniach państwowych. 

Wynikiem tych działań monarchii na rzecz inwentary-
zacji zabytków, które dawałyby im historyczne korzenie, 
były pierwsze opracowania naukowe o charakterze „ar-
cheologicznym”54: De Antiquitate Britannia Johna Lelan-
da z roku 1546, Historia de gentibus septentrionalibus 
Olausa Magnusa z roku 1555, Antigüedades Ambrosio de 
Moralesa z roku 1575, czy Britannia Williama Camdena 
z roku 1586 (ryc. 12).

Państwo szwedzkie wszczęło w latach 80. XVI wieku 
akcję nabywania monet średniowiecznych dla kancelarii 
królewskiej. Jej zbiory, powiększone przez dalsze okazy 

54  Díaz-Andreu 2007: 35.

w roku 1630, weszły później w skład gabinetu monet 
Narodowego Muzeum w Sztokholmie. W 1630 r. król 
Szwecji Gustaf Adolf II (1594–1632, panował od 1611 r.) 
mianował dwóch antykwariuszy, których zadaniem było 
podróżowanie po Szwecji w celu sporządzenia inwenta-
rza zabytków. W 1666 r. król Szwecji Karol XI (1655–1697, 
panował od 1660 r.) wydał obowiązujące na terenie dzi-
siejszej Szwecji i jej prowincji (dzisiejszej Finlandii, Estonii 
i części Łotwy) prawo o państwowej ochronie wszystkich 
zabytków archeologicznych (Edykt o Ochronie Zabytków 
Starożytnych), nakazując m.in. duchownym zbieranie opi-
sów miejsc zabytkowych znajdujących się w podległych 
im parafiach i przesyłanie ich do założonego wówczas 
Kolegium Starożytności w Sztokholmie55.

W Danii, gdzie pierwsze wykopaliska archeologiczne 
miały miejsce już w 1588 r. – były to prace badawcze 
przy dolmenie Langben Rises Høj na północ od Roskil-
de, stymulowane pragnieniem ustalenia, czy w ludowej 
tradycji na temat olbrzymów tkwi prawda – już w 1626 r. 
królewski lekarz Ole Worm (1588–1654) spowodował 
rozesłanie do wszystkich parafii cyrkularza z żądaniem 
przekazania mu raportów na temat kamieni runicznych, 

55  Kraut 1998: 290; Moisanen, Purhonen i Söyrinki-Harmo 1998: 121; 
Rosengren 1998: 116; Šne 1998: 279.

Ryc. 7. Portret Thomasa Howarda, 21. księcia Arundel 
(1586–1646), Peter Paul Rubens, 1629–1630, National Gallery, 
Londyn (Wikimedia Commons)
Fig. 7. Portrait of Thomas Howarda, 21st prince of Arundel 
(1586–1646), Peter Paul Rubens, 1629–1630, National Gallery, 
London (Wikimedia Commons)

Ryc. 8. Portret George’a Villiersa, księcia Buckingham 
(1592–1628), Michiel Janszoon van Mierevelt, 1625–1626, Art 
Gallery of South Australia, Adelajda (Wikimedia Commons)
Fig. 8. Portrait of George Villiers, prince of Buckingham 
(1592–1628), Michiel Janszoon van Mierevelt, 1625–1626, Art 
Gallery of South Australia, Adelaide (Wikimedia Commons)
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Ryc. 9. Ilustracja Stonehenge z publika-
cji Williama Camdena, Britannia, 1586 (por. 
ryc. 12) (Wikimedia Commons)
Fig. 9. Illustration of Stonehenge from 
William Camden’s book Britannia, 1586 (cf. 
Fig. 12) (Wikimedia Commons)

dawnych cmentarzy i innych zabytków (w tym dokład-
nych informacji na temat położenia zabytku, jego dokład-
nych wymiarów i lokalnych legend z nim związanych, jak 
również dokumentacji rysunkowej). Na podstawie zebra-
nych informacji Worm w 1643 r. opublikował dzieło na 
temat starożytności duńskich – Danicorum Monumento-
rum libri sex. W roku 1650 król Fryderyk III Oldenburg 
(1609–1670, panował od 1648 r.) ustanowił kolekcję dzieł 
sztuki, zabytków etnograficznych, starożytności i uzbro-
jenia, włączając w nią również kolekcję Ole Worma (Mu-
seum Wormianum – ryc. 13). W roku 1683 król Chrystian 
V (1646–1699, panował od 1670 r.) skodyfikował prawo, 
włączając w nie tradycyjny przepis o państwowej własno-
ści starożytnych znalezisk kruszcowych (Danefae)56.

56  Szpanowski 2000a, 2000b.

Zainteresowanie najdawniejszą przeszłością i kolek-
cjonowaniem jej materialnych pozostałości pojawiło 
się także, nieco później niż w Brytanii czy Skandynawii, 
w Rosji, gdzie car Piotr Wielki (1672–1725, panował od 
1682 r.) w 1719 r. otworzył publiczne muzeum, w którym, 
oprócz rozmaitych osobliwości zoologicznych, prezento-
wał też dzieła sztuki włoskiej i starożytności klasyczne, 
ale także bogatą kolekcję archeologicznych znalezisk 
z Syberii – dwadzieścia złotych przedmiotów pochodzą-
cych z kopców grzebalnych starożytnych ludów koczow-
niczych. Niestety, odkrycia te i ich publiczna prezentacja 
doprowadziły już wówczas do powstania grup niemal 
zawodowych rabusiów grobowców, którzy stapiali pozy-
skane przez siebie drogą rabunkowych wykopalisk złote 
przedmioty w celu spieniężenia kruszcu. W odpowiedzi 
na ten proceder car wydał gubernatorowi Syberii nakaz 



19

Zbigniew Kobyliński Przechowywanie znalezisk archeologicznych: kolekcje prywatne a zbiory publiczne w Europie

ZnalEZisKa archEologicZnE: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Ryc. 10a. Portret Johna Tradescanta starszego (ok. 1570–
1638), Cornelis de Neve, Ashmolean Museum, Oxford  
(Wikimedia Commons)
Fig. 10a. Portrait John Tradescant the elder (ca 1570–1638), 
Cornelis de Neve, Ashmolean Museum, Oxford (Wikimedia 
Commons)

Ryc. 10b. Portret Johna Tradescanta młodszego (1608–
1662), Thomas De Critz, 1652, National Portrait Gallery,  
Londyn (Wikimedia Commons)
Fig. 10b. Portrait of John Tradescant the younger (1608–
1662), Thomas De Critz, 1652, National Portrait Gallery,  
London (Wikimedia Commons)

Ryc. 11. Portret Ambrosia de Morales (1513–1591)  
(Wikimedia Commons) 
Fig. 11. Portrait of Ambrosio de Morales (1513–1591)  
(Wikimedia Commons)
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natychmiastowego zlikwidowania rabunku i przesłanie 
wszystkich znalezionych starożytności na dwór peters-
burski, co wzbogaciło zbiory o kolejne okazy57.

W ciągu XVII w. kolekcjonerstwo starożytności stawało 
się coraz bardziej popularne poza Italią. Wraz z utratą eko-
nomicznego znaczenia przez Rzym, ważne kolekcje były 
sprzedawane do Francji, Anglii i innych krajów. W 1666 r. 
minister finansów Francji, Jean Baptiste Colbert, podpisał 
statut Akademii Francuskiej w Rzymie, sugerując, że ucze-
ni z nią związani winni nieustannie poszukiwać wszystkich 
zabytków, które są warte wysłania do Francji58.

Z XVI i XVII w. pochodzą pierwsze przykłady przeka-
zywania kolekcji prywatnych do zbiorów publicznych. 
Pierwszy znany taki przypadek nastąpił w roku 1523, 
kiedy to bracia: kardynał Domenico Grimani i doża An-
tonio Grimani przekazali swoją kolekcję republice We-
neckiej. W 1655 r. prywatna kolekcja Ole Worma po jego 
śmierci została przekazana przez rodzinę do królewskich 
zbiorów w Kopenhadze. W 1694 r. opat z Saint-Vincent-

57  Díaz-Andreu 2007: 36–37.
58  Jokilehto 1999: 47–48.

-de-Besançon we Francji ofiarował swoją kolekcję obra-
zów i medalionów opactwu w celu stworzenia publicznej 
kolekcji. Czasem upublicznienie zbiorów następowało 
w wyniku zakupu kolekcji prywatnej: w 1662 r. miasto 
Bazylea zakupiło w celu eksponowania w bibliotece uni-
wersyteckiej (obecnie w Muzeum Sztuki w Bazylei) kolek-
cję profesora prawa Basiliusa Amerbacha (1533–1591)59.

Od około połowy XVIII wieku w dziedzinie kultury roz-
począł się przełom spowodowany nowym spojrzeniem 
na sztukę antyku i nowym prądem ideowo-artystycznym. 
Zmiany te rozpoczęły się niemal jednocześnie w kilku kra-
jach, a we Włoszech spowodowały je odkrycia Pompejów 
(1748 r. – ryc. 14) i Herkulanum (1709 lub 1711 r.)60, wy-
kopaliska w Rzymie i fascynacja Etruskami. Rezultatem 
tych odkryć było pogłębienie znajomości sztuki starożyt-
nej i dalszy rozwój kolekcjonerstwa oraz nowy styl w sztu-
ce, zwany klasycyzmem61. Oprócz klasycyzmu jednocze-

59  Lewis 2018.
60  Daniel 1976: 153; Grant 1986: 79–80, 256; Pomian 1996: 301; Jo-

kilehto 1999: 56–59; Díaz-Andreu 2007: 43–45.
61  Lorentz i Rottermund 1984: 8; Couchoud 1985, t. 2: 8.

Ryc. 12. Pierwsze strony książki Williama Camdena Britannia (drugie wydanie w języku angielskim, 1722) (Wikimedia Commons)
Fig. 12. First pages of William Camden’s Britannia (second edition in English, 1722) (Wikimedia Commons)
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śnie obudziło się zainteresowanie sztuką średniowiecza 
i pojawił się nowy prąd, zwany sentymentalizmem. Za-
interesowanie to najwcześniej objawiło się we Francji, 
skąd przeniknęło do Niemiec. Najbardziej istotne i decy-
dujące znaczenie dla dalszego rozwoju tego prądu miało 
zainteresowanie sztuką gotyku w Anglii, gdzie tradycje 
średniowiecza były najbardziej żywe, a liczne ruiny klasz-
torów i zamków pobudzały wyobraźnię współczesnych. 
Rezultatem było wznoszenie sztucznych ruin średnio-
wiecznych, a następnie całych budowli – zamków i ko-
ściołów w tym stylu. Zapoczątkował je architekt Roger 
Morris (1695–1749), będący twórcą pierwszego zamku 
neogotyckiego w Szkocji (Inveraray Castle, zbudowa-
ny w latach 1746–1789)62 oraz pisarz Horacy Walpole 
(1717–1797), który wzniósł willę w tym stylu (Stawberry 
Hill, Twickenham, 1749–177663). Ten ruch rozpowszechnił 
się na kontynencie, również i w Polsce, i rozwinął się wraz 
z Romantyzmem w początkach XIX wieku.

Wraz ze wzrostem światowego znaczenia ekonomicz-
nego Brytanii w XVIII w., również kolekcjonowanie sta-

62  Małachowicz 1988, t. 1: 30–31; 2007: 31.
63  Lowenthal 1985: 316 ryc. 82.

rożytności stało się w tym kraju coraz bardziej popular-
ne. Wykopaliska w Pompejach i Herculanum wywołały 
ogromne zainteresowanie starożytnościami. Podróże do 
Rzymu w celu zapoznania się z zabytkami stały się nie-
zwykle popularne (podróże te, zwane Grand Tour, stały 
się obowiązkowym elementem wykształcenia angiel-
skiego gentlemana64), a w rezultacie pojawiło się zapo-
trzebowanie na profesjonalnych przewodników, którymi 
stawali się ubodzy brytyjscy artyści i architekci studiujący 
w Rzymie. Ci przewodnicy stopniowo rozszerzali swoją 
działalność na handel starożytnościami. W drugiej poło-

64  Taką podróż, określaną też po łacinie jako peregrinatio academica, 
a po niemiecku Kavaliersreise, podejmowali także przedstawiciele 
europejskich klas panujących w celu uzupełnienia wykształcenia 
i nabrania ogłady towarzyskiej. Rezultatem były często liczne pa-
miątki, stające się początkiem kolekcji sztuki i starożytności. Wcze-
snym przykładem Grand Tour jest podróż królewicza Władysława 
w latach 1624–1625 do Austrii, Niemiec, Belgii, Francji i Włoch. 
Później podróże takie odbywali m.in. Izabela z Czartoryskich Lu-
bomirska, bratanek króla – Stanisław Poniatowski i brat króla – 
prymas Michał Poniatowski, Julian Ursyn Niemcewicz i Stanisław 
Staszic. Najbardziej brzemienna w skutkach były podróże Stanisła-
wa Kostki Potockiego, założyciela kolekcji wilanowskiej; Jaskanis 
et al. 2006: 13–19.

Ryc. 13. Gabinet osobliwości Ole Worma, 
ilustracja z ksiażki Museum Wormiani Historia, 
1655 (Wikimedia Commons)
Fig. 13. Ole Worm’s cabinet of curiosities; 
illustration from the book Museum Wormiani 
Historia, 1655 (Wikimedia Commons)

Ryc. 14. Odkrycie świątyni Isis w Pompe-
jach, ilustracja z książki Williama Hamiltona 
Campi Phlegraei, Neapol 1776 (Internet: http://
special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/oct2007.
html)
Fig. 14. Discovery of the Temple of Isis in 
Pompeii; illustration from William Hamilton’s 
book Campi Phlegraei, Naples 1776 (Internet: 
http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/
oct2007.html)
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wie XVIII w. w Rzymie najbardziej znanym handlarzem był 
Thomas Jenkins (1722–1798) (ryc. 15), który zaopatry-
wał wiele brytyjskich kolekcji starożytnych rzeźb65. Kolej-
ne nieefektywne edykty zmierzające do powstrzymania 
strumienia eksportu starożytności z Rzymu (1624, 1646, 
1686, 1701, 1704, 1717 i 1726) nie były w stanie prze-
ciwdziałać wywozowi zabytków. Reakcją na ten wywóz 
było m.in. utworzenie pierwszego publicznego muzeum 
w Rzymie – Museo Capitolino w roku 1733, a następnie 
watykańskiego muzeum Pio-Clementino w roku 177166.

Muzea włoskie były naśladowane w innych krajach 
w formie kolekcji królewskich (np. w Wiedniu i Sztokhol-
mie) i publicznych. Kolekcje sztuki starożytnej tworzone 
przez Brytyjczyków w XVIII i wczesnym XIX wieku były 
często umieszczane w specjalnych galeriach w wielkich 
domach londyńskich lub w posiadłościach wiejskich, 
gdzie były prestiżowym symbolem bogactwa, władzy 
i dobrego gustu ich właścicieli. Starożytności były też 
włączane do wielu kolekcji rozmaitości, które były po-
pularne w Anglii w XVII i XVIII w. Ashmolean Museum 

65  Mayo 2005: 138.
66  Díaz-Andreu 2007: 46.

w Oksfordzie (ryc. 16) – uważane za pierwszą na świecie 
instytucję spełniającą wszystkie kryteria dzisiejszej defi-
nicji muzeum publicznego67 – powstało w późnym XVII 
wieku (1678–1683), jako przekazany uniwersytetowi 
w roku 1677 „gabinet osobliwości” przejętych przez Elia-
sa Ashmole’a (1617–1692) (ryc. 17) od Johna Tradescan-
ta. Ashmole dodał do tego swoje własne starożytności, 
monety, medale, obrazy, książki i manuskrypty, a w XIX 
wieku muzeum pozyskało wielką kolekcję sztuki starożyt-
nej. British Museum, założone w 1753 r., a udostępnione 
w 1759 r., utworzone zostało na podstawie dużej i zróż-
nicowanej kolekcji okazów przyrodniczych i dzieł sztuki 
pozostawionej narodowi brytyjskiemu (pod warunkiem 
wypłaty jego spadkobiercom kwoty 20 tysięcy funtów) 
przez Hansa Sloane’a (1660–1753), a obejmującej m.in. 
dawne zbiory rodu Medyceuszy z Florencji68. W 1772 r. 
muzeum zakupiło od Sir Williama Hamiltona kolekcję waz 
greckich, a starożytne rzeźby pozyskano z kolekcji Richar-
da Townleya w roku 180569.

Paradoksem było, że głównym źródłem okazów sztu-
ki greckiej były rzymskie kopie pochodzące z wykopalisk 
w Italii, ponieważ od czasu upadku Konstantynopola 
w 1453 r. wschodnia część basenu Morza Śródziemne-
go była niedostępna dla handlu europejskiego. Wskutek 
tego wytworzyło się w zachodniej Europie przekonanie, 
nawet u badaczy tej klasy, co Johann Joachim Winckel-
mann (1717–1768), twórca podstaw nowoczesnej historii 
sztuki i archeologii klasycznej70, że prawdziwą starożyt-
ną sztuką grecką są właśnie kopie rzymskie, a kiedy do-
chodziło do odkryć rzeczywiście autentycznych greckich 
okazów, były one przerabiane przez restauratorów tak, 
by przypominały kopie rzymskie71. Dopiero przywiezienie 
przez Lorda Elgina w 1812 r. ogromnej kolekcji marmu-
rów z Partenonu w Atenach zmieniło pogląd na temat 
sztuki greckiej, co jednak nie obyło się bez licznych dys-
kusji, a nawet kwestionowania autentyczności „marmu-
rów Elgina”72.

Wiek XVIII jest czasem powstawania towarzystw 
miłośników starożytności, zakładanych w dużej mierze 
przez podróżników do Italii, jako wynik ich Grand Tours. 
W 1701 r. powstaje francuska Académie des Inscrip-
tions et Belles Lettres, w 1717 r. – Society of Antiquaries 
w Londynie, a w 1734 r. – Society of Dilettanti of London 
(ryc. 18), w 1727 r. w Cortona we Włoszech powstaje 
Academia Etrusca, a w 1740 w Rzymie Academia Pontifi-
ca di Archeologia73. Jest zjawiskiem bardzo istotnym, że 
członkowie tych towarzystw, początkowo zainteresowa-

67  Lewis 2018.
68  Cuno 2005: 143.
69  Mayo 2005: 138–139; Díaz-Andreu 2007: 47.
70  Winckelmanna uważa się też za prekursora nowoczesnej myśli 

konserwatorskiej, ponieważ nawoływał on do oddzielenia auten-
tycznej substancji starożytnych dzieł sztuki i zabytków od partii 
rekonstruowanych; Jokilehto 1999: 63–65.

71  Mayo 2005: 139.
72  Díaz-Andreu 2007: 47.
73  Díaz-Andreu 2007: 53–54.

Ryc. 15. Thomas Jenkins (1722–1798) ze swoją siostrzenicą 
Anną Marią Jenkins, Angelica Kauffmann, 1790, National Por-
trait Gallery, Londyn (Wikimedia Commons)
Fig. 15. Thomas Jenkins (1722–1798) with his niece Anna 
Maria Jenkins, Angelica Kauffmann, 1790, National Portrait 
Gallery, London (Wikimedia Commons)
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ni wyłącznie klasyczną starożytnością, stopniowo zaczęli 
także zwracać uwagę, zwłaszcza w Anglii, na rodzime sta-
rożytności prehistoryczne.

Wielka Rewolucja Francuska wprowadziła przełom 
w ochronie zabytków – pojawiły się wówczas pierwsze 
oznaki nowoczesnego stosunku do ochrony zabytków, 
w tym pojęcie „zabytku narodowego” (monument na-
tional)74, oznaczające przyjęcie koncepcji powszechnego 
prawa własności dóbr kultury, ale i powszechnej odpo-
wiedzialności za nie75. Dokonano również wielu posunięć 
mających na celu uratowanie i udostępnienie zabytków 
społeczeństwu. Władze rewolucyjne wydały wiele dekre-
tów i zarządzeń (w latach 1789, 1790, 1792, 1793) doty-
czących opieki nad pomnikami kultury i sztuki, a także 
rozpoczęły działalność ochronną i propagandową. Po-
wołana została komisja do spraw zabytków (Commission 
des Monuments, 1792), powstały też liczne towarzystwa 
naukowe, historyczne i archeologiczne, zainteresowane 
badaniami i ochroną pomników historycznych. Wydano 

74  Taki tytuł nosiło dzieło, które Aubin-Louis Millin (1759–1818) opu-
blikował w roku 1790.

75  Rymaszewski 1992: 23; Jokilehto 1999: 69–70.

instrukcję inwentaryzacyjną, zapoczątkowując tym syste-
matyczną państwową inwentaryzację zabytków76. 

Powstało wtedy pojęcie zabytku jako „każdego obiektu 
mającego znaczenie dla sztuki, historii i nauczania”, nieba-
wem rozprzestrzenione w innych krajach. W wyniku zna-
cjonalizowania zbiorów sztuki, kościelnych, królewskich 
i prywatnych, zostały utworzone muzea publiczne: La Mu-
sée des Monuments Français, utworzone w 1791 r. (obec-
nie Musée de Cluny) oraz muzeum w Luwrze, utworzone 
w 1793 r. z bogatych zbiorów królewskich, upaństwowio-
nych decyzją Zgromadzenia Narodowego w roku 179177. 
8 listopada 1793 r. otwarto Luwr jako Muséum França-
is, nazwane potem Musée Central des Arts, a za czasów 
Napoleona – Musée Napoleon. Luwr uposażano sukce-
sywnie w zbiory dzieł pochodzących ze splądrowanych 
przez wojska francuskie muzeów i zbiorów prywatnych. 
W latach 1802–1814, w czasie, kiedy Luwrem zarządzał 
Dominique Vivant Denon (1747–1825) (ryc. 19) jego zbio-

76  Jażdżewski 1966: 46; Jokilehto 1999: 70–71.
77  Jażdżewski 1966: 46; Żygulski jun. 1982: 53–56; Małachowicz 1988, 

t. 1: 31; 2007: 31; Díaz-Andreu 2007: 318–319; Kamińska 2015: 
36–37.

Ryc. 16. Ashmolean Museum, Oxford: panoramiczny widok galerii posągów, William Westall, 1813 (Wikimedia Commons)
Ryc. 16. Ashmolean Museum, Oxford: panoramic view of the statues gallery, William Westall, 1813 (Wikimedia Commons)
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Ryc. 17. Portret Eliasa Ashmole’a (1617–1692), John Riley, 
ok. 1687–1689, National Portrait Gallery, Londyn (Wikimedia 
Commons)
Fig. 17. Portrait of Elias Ashmole (1617–1692), John Riley, 
ca 1687–1689, National Portrait Gallery, London (Wikimedia 
Commons)

Ryc. 18. Zebranie Towarzystwa Dyletantów (Society of 
Dilettanti), Sir Joshua Reynolds, 1777–1779 (Wikimedia Com-
mons)
Fig. 18. Meeting of the Society of Dilettanti, Sir Joshua 
Reynolds, 1777–1779 (Wikimedia Commons)

ry powiększyły się o ogromną liczbę okazów malarstwa 
hiszpańskiego, austriackiego, holenderskiego i włoskiego 
i starożytności zrabowanych w Egipcie.

Zakładane następnie nowe muzea nie tylko we Francji, 
ale i w krajach podbijanych przez Napoleona również po-
wstawały w wyniku konfiskaty lub nacjonalizacji (rekwiro-
wano sztukę sakralną z masowo zamykanych kościołów, 
jak również kolekcje arystokracji). Równocześnie jednak 
Rewolucja Francuska przyniosła dewastację zamków, 
pałaców i kościołów, jako symboli znienawidzonego feu-
dalizmu. Zamierzano m.in. rozebrać katedry w Amiens, 
Chartres i Strassbourgu.

Czasy napoleońskie przyniosły początek wspomniane-
mu wyżej zjawisku ważnemu z punktu widzenia muze-
alnictwa i ochrony zabytków, a mianowicie masowemu 
pozyskiwaniu zabytków na rzecz przede wszystkim Luwru 
na terenie podbitych przez Napoleona Bonapartego kra-
jów78. To zjawisko wywozu zabytków i dzieł sztuki, w dro-
dze zaborów mienia dokonywanych przez zwycięskie 
armie, bądź przez wykup dokonywany przez bogatych po-
dróżników, zaowocowało próbami przeciwstawienia się 
mu na gruncie prawnym. Kustosz i opiekun sztuki w pań-
stwie kościelnym w edykcie z 1820 r. za niszczenie i sprze-
daż dzieł sztuki nakazywał karać konfiskatą i grzywną lub 
więzieniem79. W Grecji już w 1827 r. zdelegalizowano 

78  Jażdżewski 1966: 47; Małachowicz 1988, t. 1: 31; 2007: 34; Ryma-
szewski 1992: 23; Díaz-Andreu 2007: 70–77.

79  Pruszyński 1989: 48–49.

Ryc. 19. Portret Dominique’a Vivant Denona (1747–1825), 
Robert Lefèvre, Wersal (Wikimedia Commons)
Fig. 19. Portrait of Dominique Vivant Denon (1747–1825), 
Robert Lefèvre, Versailles (Wikimedia Commons)
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Ryc. 20. Portret księżnej Izabeli Czartoryskiej (1746–1835), 
Alexander Roslin, 1774, Muzeum Narodowe w Krakowie  
(Wikimedia Commons)
Fig. 20. Portrait of princess Izabela Czartoryska (1746–
1835), Alexander Roslin, 1774, National Museum in Cracow 
(Wikimedia Commons)

Ryc. 21. Portret księżnej Izabeli Lubomirskiej (Elżbiety 
Czartoryskiej) – Błękitnej Markizy (1733–1816), Marcello  
Bacciarelli, lata 1770., Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilano-
wie, Warszawa (Wikimedia Commons)
Fig. 21. Portrait of princess Izabela Lubomirska (Elżbieta 
Czartoryska) – the Blue Marquess (1733–1816), Marcello  
Bacciarelli, 1770s, Museum of the Palace of King John III at 
Wilanów, Warsaw (Wikimedia Commons)

Ryc. 22. Portret konny Stanisława Kostki Potockiego (1755–
1821), Jacques-Louis David, 1781, Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, Warszawa (Wikimedia Commons)
Fig. 22. Equestrian portrait of Stanisław Kostka Potocki 
(1755–1821), Jacques-Louis David, 1781, Museum of the Palace 
of King John III at Wilanów, Warsaw (Wikimedia Commons)
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rynek handlu starożytnościami i zakazano ich wywozu 
z kraju, a w 1834 r. uchwalono ustawę stwierdzającą, że 
„wszystkie w Grecji odkrywane zabytki starożytne winny 
być uważane za własność narodową wszystkich Helle-
nów”. W tym samym roku utworzono też grecką służbę 
archeologiczną80. Podobne sformułowania, sprzeciwia-
jące się wywozowi zabytków starożytnych, znalazły się 
w prawie egipskim81 i tureckim82.

Romantyzm, który trwał od początku XIX w., przez całą 
połowę stulecia miał niezwykle ważny wpływ na dalszy 
rozwój konserwatorstwa83. Prąd ten, jako kontynuacja 
sentymentalizmu z drugiej połowy XVIII w., wzmocnionego 
rozwijającym się poczuciem narodowym oraz zaintereso-
waniem przeszłością i legendami, przyczynił się do szcze-
gólnego zwrócenia uwagi na zabytki architektury średnio-
wiecznej. Rozprzestrzenił się on po wojnach napoleońskich 
na całym kontynencie europejskim, m.in. w postaci neogo-
tyku we wszystkich dziedzinach sztuki, a w architekturze 
w postaci sztucznych ruin i coraz liczniej wznoszonych bu-
dowli użytkowych oraz w pracach konserwatorskich. 

W literaturze zainteresowanie sztuką średniowieczną 
pobudzały coraz liczniejsze opisy podróżnicze i powieści 
historyczne Wiktora Hugo czy Waltera Scotta o sensacyj-
no-historycznej tematyce, osadzonej w scenerii średnio-
wiecznej84.

Wpływało to na powstawanie kolekcji pamiątek histo-
rycznych, zwłaszcza w krajach, które pozbawione były nie-
podległego bytu, tak jak Polska porozbiorowa, takich jak 
kolekcje Izabeli Czartoryskiej (1746–1835) (ryc. 20) w Pu-
ławach85 i siostry jej męża – Izabelli z Czartoryskich Lu-
bomirskiej (1736–1816) (ryc. 21) w Wilanowie86, kolekcja 
Stanisława Kostki Potockiego (1755–1821) (ryc. 22) w Wi-
lanowie87, czy kolekcja Tytusa Działyńskiego (1796–1861) 
(ryc. 23) w Kórniku88. Kolekcje te, rozwijane często przez 
potomków założycieli, w końcu przekształcane były zazwy-
czaj w muzea publiczne89. W rzadszych przypadkach pasja 
kolekcjonerska prowadziła do otwierania galerii sztuki czy 
antykwariatów, jak to miało miejsce w przypadku kolekcji 
Władysława Tyszkiewicza (1865–1936) (ryc. 24)90.

W XIX wieku, na wzór francuski, powstały wielkie pu-
bliczne muzea z kolekcjami sztuki starożytnej, do czego 
impulsem był też proces restytucji tych dóbr po upadku 
Napoleona. Książę bawarski Ludwik, który zakupił wiele 
włoskich zabytków pozostałych we Francji pod koniec 

80  Díaz-Andreu 2007: 85.
81  W roku 1835; Grębska 1981:181.
82  Blombergowa 1999: 115.
83  Jokilehto 1999: 101–136.
84  Díaz-Andreu 2007: 329–331.
85  Mikocki 1983; Żygulski jun. (red.) 1998.
86  Majewska-Maszkowska 1976.
87  Mikocki 1982; Jaskanis et al. 2006; Dobrowolski 2007.
88  Kaźmierczak 1980.
89  Na temat tych wczesnych kolekcji starożytności i procesów ich 

przekształcania w zbiory publiczne zob. np. Malinowski 1970; Rei-
che 1982; Mikocki 1984, 1998, 2000; Godziejewska 1991; Móraw-
ska 1991; Majewska 2000; Folga-Januszewska 2005. 

90  Potocka 1967.

ery napoleońskiej, jak również greckie rzeźby ze świątyni 
w Aeginie91, kierował budową Gliptoteki w Monachium 
(1816–1830). Ogromne muzeum powstało w Berlinie 
na początku wieku XIX, a zarówno Watykan, jak i British 
Museum (ryc. 25) podjęły budowę nowych pomieszczeń 
dla swoich rosnących gwałtownie kolekcji. W Hiszpanii 
otwarto dla publiczności w 1819 r. Muzeum Prado (któ-
rego zbiory zaczęły powstawać w ramach królewskiego 
muzeum już w 1785 r.) (ryc. 26). W roku 1801 utworzono 
Muzeum Brukseli, w dużej mierze z okazów wywiezio-
nych do Francji, a później odzyskanych; następnie muzea 
powstały w Antwerpii, Brugii, Gandawie, Turnai i innych 
belgijskich miastach. W Holandii otwarto galerię w Ha-
dze (1800 r.), której zbiory przeniesiono kilka lat później 
(1808 r.) do dawnego ratusza w Amsterdamie, tworząc 
Rijksmuseum (ryc. 27). Przez całe dziewiętnaste stulecie 
tworzono liczne muzea w niemal wszystkich europej-
skich krajach (w ciągu ostatnich dwudziestu lat XIX wie-
ku otwarto ok. 100 muzeów w Wielkiej Brytanii oraz ok. 
50 w Niemczech). W Londynie m.in. założono National 
Gallery (1824 r., przeniesiona do nowego obiektu i udo-
stępniona w 1838 r.); prezentujące sztukę użytkową South 
Kensington Museum (1851 r.; przemianowane w 1899 r. 
na Victoria nad Albert Museum) oraz Tate Gallery (1897 
r.). W Paryżu powstało Musèe de Cluny (1843 r.), w Ber-
linie Altes Museum (1830 r.), w Monachium Gliptoteka 
(1830 r.) i Pinakoteka (1836r.). W Budapeszcie założo-
no Muzeum Historyczne (1802 r.) i Muzeum Narodowe 
(1847 r.). W XIX wieku muzea narodowe powstawały tak-
że w Szwajcarii (Bernisches Historisches Museum oraz 
Schweizerisches Landesmuseum w Zurychu – ryc. 28) 
i Szwecji (Nordiska Museet w Sztokholmie – ryc. 29)92.

Instytucje te powstawały jako muzea narodowe, ich 
zadaniem była prezentacja kultury i sztuki narodowej, 
ale także artefaktów kultury obcej, najczęściej z terenów 
kolonii (dotyczy to m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Holan-
dii, Niemiec i Rosji, które w XIX wieku były największymi 
kolonizatorami). Muzea miały dawać świadectwo potę-
gi państwa, ale także kształtować i pielęgnować tożsa-
mość narodową. Z drugiej strony miały się stać lustrem 
odbijającym dominujący wówczas dyskurs filozoficzny 
i naukowy: ewolucjonizm, postęp, postawy i ideologie 
o charakterze narodowościowym (czasem wręcz nacjona-
listycznym), natomiast koncepcje ekspozycyjne oddawać 
miały charakterystyczne dla tego okresu idee o charakte-
rze taksonomicznym, obowiązujące w metodologii nauk 
ścisłych i przyrodniczych93.

Muzea publiczne powstawały także za Oceanem: 
w 1870 r. Stany Zjednoczone podjęły tradycję tworzenia 
kolekcji publicznych wraz z utworzeniem Metropolitan 
Museum of Art w Nowym Jorku i Museum of Fine Arts 
w Bostonie94. Procesy powstawania muzeów amerykań-

91  Jokilehto 1999: 89.
92  Zob. m.in. Żygulski jun. 1982: 60–61; Kamińska 2015: 38–40; Lewis 2018.
93  Kamińska 2015: 39–40.
94  Mayo 2005: 140.
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Ryc. 23. Tytus Działyński (1796–1861), autor nieznany, ok. 
1831, Zamek w Kórniku (Wikimedia Commons)
Ryc. 23. Tytus Działyński (1796–1861), unknown author, ca 
1831, Kórniku Castle (Wikimedia Commons)

Ryc. 24. Władysław Tyszkiewicz (1865–1936), 1906 (Wiki-
media Commons)
Fig. 24. Władysław Tyszkiewicz (1865–1936), 1906 (Wikime-
dia Commons)

skich były jednak inne, niż w Europie, ze względu na od-
mienny, wieloetniczny charakter tworzącego się narodu.

W XIX wieku autentyczne greckie wazy, monety i rzeź-
by płynąć zaczęły za ocean w coraz większej ilości, stop-
niowo w coraz większym stopniu zasilając także kolekcje 
prywatne, tworzone przede wszystkim pod koniec tego 
stulecia. Powstawać zaczęły stowarzyszenia kolekcjone-
rów, zwłaszcza monet antycznych: w 1858 r. powstało 
Amerykańskie Towarzystwo Numizmatyczne, a w 1912 r. 
Amerykańskie Stowarzyszenie Numizmatyczne95. Bogaci 
kolekcjonerzy, tacy jak Isabella Stewart Gardner (1840–
1924) (ryc. 30) czy James Deering (1859–1925) (ryc. 31) 
kupowali rzeźby grecko-rzymskie do ozdoby swych po-
siadłości. Kolekcje te przekształcane były później przez 
nich często w muzea publiczne, takie jak np. założone 
w 1903 r. Isabella Stewart Gardner Museum w Bostonie. 
William Randolph Hearst (ryc. 32) w latach 1901–1951 
zgromadził ogromną liczbę waz greckich oraz rzeźb grec-
ko-rzymskich, które po jego śmierci przekazane zostały 
częściowo do zbiorów publicznych, przede wszystkim 
do Los Angeles County Museum of Art96. Magnat ko-

95  Tompa i Brose 2005: 209.
96  Kolekcję waz greckich ze zbiorów Hearsta zakupili natomiast inni 

znani kolekcjonerzy antyków, Lawrence i Barbara Fleischmanowie; 
White 2005: 172.

lejowy Henry Walters (1848–1931) (ryc. 33) w latach 
1899–1931 utworzył wyjątkową kolekcję sztuki starożyt-
nej, która stała się później muzeum publicznym Walters 
Art Gallery w Baltimore. Gilbert M. Denman zgromadził 
ogromną kolekcję zabytków paleoindiańskich, które 
stały się podstawą utworzenia San Antonio Museum of 
Art. Kolekcjonerstwo starożytności w Stanach Zjedno-
czonych rozwijało się w atmosferze życzliwej współpracy 
między zbieraczami prywatnymi a muzeami publiczny-
mi97. Wyrażany jest pogląd98, że każda publiczna kolek-
cja w Stanach Zjednoczonych została ufundowana lub 
w istotnym stopniu wzbogacona przez prywatne dona-
cje, których najlepszym przykładem jest powstanie John 
Paul Getty Museum w 1953 r.99 Trzeba jednak pamię-

97  Szokujące są z dzisiejszego punktu widzenia wyznania amerykań-
skich kolekcjonerów i handlarzy starożytnościami, którzy wspomi-
nają, że jeszcze w drugiej połowie XX wieku dyrektorzy muzeów 
byli ich doradcami i mentorami, sugerowali im, jakie zabytki sta-
rożytne winni kupić, a jakich się pozbyć; dokonywali ekspertyzy 
starożytności pozbawionych legalnego pochodzenia; por. Dealers 
speak 2005: 191; White 2005: 172; o etycznych dylematach kusto-
szy muzealnych i archeologów, którzy proszeni są przez handlarzy 
starożytności o ekspertyzy, pisze np. Coggins 2005: 225–226. 

98  Mayo 2005: 141; Dealers speak 2005: 195.
99  White 2005: 168–169; por. też Łojszczyk 1999 na temat przekształ-

cania kolekcji prywatnych w publiczne w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki; obszernie ten temat omawia Salvadori 2017.
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Ryc. 26. Muzeum Narodowe Prado w Madrycie, widok 
współczesny (Wikimedia Commons)
Fig. 26. The Prado National Museum in Madrid, contempo-
rary view (Wikimedia Commons)

Ryc. 27. Rijksmuseum w Amsterdamie, ok. 1895 (Wikimedia 
Commons)
Fig. 27. Rijksmuseum in Amsterdam, ca 1895 (Wikimedia 
Commons)

Ryc. 28. Schweizerisches Landesmuseum w Zurychu, 1898 
(Wikimedia Commons)
Fig. 28. Schweizerisches Landesmuseum in Zurich, 1898 
(Wikimedia Commons)

Ryc. 29. Nordiska Museet w Sztokholmie, 
widok współczesny (fot. Esquilo, Wikimedia 
Commons)
Fig. 29. Nordiska Museet in Stokholm, con-
temporary view (photo by Esquilo, Wikimedia 
Commons)

Ryc. 25. British Museum w Londynie, widok współczesny 
(fot. Ham, Wikimedia Commons)
Fig. 25. The British Museum in London, contemporary view 
(photo by Ham, Wikimedia Commons)

tać, że ogromna część tych zbiorów pozyskana została 
– z dzisiejszego punktu widzenia – niezgodnie z prawem 
i – co może nawet ważniejsze – niezgodnie z doktryną 
konserwacji zabytków. Przykładem wczesnych praktyk 
kolekcjonerskich są dzieje steli z Megakles z VI w. p.n.e., 
rozbitej na fragmenty, z których część została nielegal-
nie wywieziona z Grecji w 1911 r.; obecnie fragmenty 
tej steli rozsiane są po świecie: znajdują się w Muzeum 
Narodowym w Atenach, Muzeum Pergamońskim w Ber-

linie, Metropolitan Museum w Nowym Jorku, a brakują-
ce fragmenty zapewne znajdują się w jakichś kolekcjach 
prywatnych100.

Pod koniec XIX wieku w Europie kolekcjonerstwo za-
bytków zmienia częściowo swój charakter: obok kolek-
cjonerstwa autentycznych starożytności, będącego nadal 
domeną raczej jednostek, pojawia się wraz z rozwojem 

100  White 2005: 167 i 176.
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burżuazji, jako coraz bardziej bogacącej się warstwy spo-
łecznej, zjawisko nazwane przez Edmonda de Goncourt 
„gratomanią” (bricabracomania) – powszechne groma-
dzenie przedmiotów dla samego kolekcjonowania, obse-
syjne zbieranie przedmiotów o pewnej wartości estetycz-
nej. To zjawisko związane jest ze zmianami zachodzącymi 
wówczas w organizacji przestrzennej wielkich miast eu-
ropejskich, w których wprowadzone zostają pasaże han-
dlowe, jako nowa forma galerii i sklepy, jako pałace prze-
znaczone dla warstw średnich. Witryny sklepowe stają 
się wówczas odpowiednikiem galerii sztuki czy muzeum, 
kształtującym poczucie piękna i wskazującym symbole 
prestiżu społecznego, które stają się odtąd dostępne już 
nie tylko dla najbogatszych, ale także dla świeżo wzboga-
conych, jak pisze Tim Dant, „owładniętych obsesją gro-
madzenia bibelotów, kuriozów, rarytasów, objets d’art, 
pamiątek. Uznanie dla okazów kolekcjonerskich obejmo-
wało ich nabywanie i wystawianie w domu jako części 
wystroju. Posiadanie to kluczowy element manii burżu-
azji pod koniec XIX wieku, manii, która wkrótce stanie 
się masowym zjawiskiem w XX wieku. By zaspokoić to 
zapotrzebowanie, wiele spośród przedmiotów produko-
wano masowo przy wykorzystaniu nowoczesnych technik 
odlewnictwa i formowania, rezygnując z ręcznej obróbki 
materiałów tradycyjnych. Często były to kopie dzieł wy-
konanych w sposób klasyczny, pierwszorzędne znaczenie 
miał jednak wygląd, dlatego powszechnie akceptowano 
gipsowe kopie lub odlewy z pozłacanego brązu. Wysta-
wianych dóbr nie cechowała wyjątkowość, wytwarzano 
je natomiast zgodnie ze standardem estetycznym przed-
miotów posiadanych już przez innych”101.

To zjawisko jest początkiem współczesnego kolekcjo-
nerstwa, jako powszechnie dostępnej, egalitarnej formy 
rozrywki. Podczas, gdy w przypadku elitarnego kolekcjo-
nerstwa ważne jest posiadanie przedmiotów niezwykłych 
i unikatowych102, „pasja kolekcjonera – jak pisze Tim Dant 
– wyraża się poprzez możliwość posiadania serii, każdego 
pojedynczego egzemplarza, lecz wciąż połączonego po-
dobieństwem z innymi przedmiotami z serii”103. 

Oczywiste jest, że nie wszyscy dzisiejsi kolekcjonerzy 
zadowalają się współczesnymi kopiami dawnych przed-
miotów; wielu – a zapewne raczej większość – z nich 
ma ambicje zbierania autentyków, chociaż niekoniecz-
nie absolutnie unikatowych. Do tych kolekcjonerów 
adresowane są też nowe formy podaży: podczas gdy 
unikatowe zabytki oferowane są przez domy aukcyjne, 
takie jak Sotheby czy Christie, a także przez wyspe-
cjalizowanych marszandów (których liczbę na świecie 
ocenia się zaledwie na około 75)104, tańsze, bardziej 

101  Dant 2007: 151–153.
102  Np. znani amerykańscy kolekcjonerzy Lawrence i Barbara 

Fleischman, którzy w latach 1950. zakupili kolekcję greckich waz 
ze zbiorów Williama Randolpha Hearsta, wkrótce pozbyli się ich 
wszystkich, ponieważ żadna z nich nie była „arcydziełem”; White 
2005: 172.

103  Dant 2007: 160.
104  Kozloff 2005: 185.

typowe, czy odznaczające się mniejszymi wartościami 
estetycznymi przedmioty zabytkowe oferowane są np. 
za pośrednictwem aukcji internetowych czy na targach 
staroci. Ta nowa forma kolekcjonerstwa (którą Pierre 
Bourdieu nazwałby zapewne dystynktywną społecznie 
konsumpcją dóbr kultury, jako techniką gromadzenia 
kapitału symbolicznego105) jest zjawiskiem całkowicie 
odmiennym niż przedstawiony wyżej proces tworzenia 
wielkich kolekcji przez koneserów dawnej sztuki – są to 
zbiory mniejszej wartości estetycznej, a tym samym i fi-
nansowej, chociaż niekiedy wielkiej wartości naukowej; 
są one mniej liczne niż wielkie kolekcje dawnych cza-
sów, ale ich liczba jest ogromna, niepoliczalna, są przy 
tym znacznie bardziej rozproszone i najczęściej nie pod-
legające upublicznieniu w żadnej formie; są to kolekcje 
prywatne sensu stricto; znacznie częściej przedmioty 
wchodzące w ich skład zmieniają właścicieli i te kolek-
cje prawie nigdy nie są przekazywane żadnym instytu-
cjom publicznym. Masowość, niekontrolowany w ża-
den sposób mechanizm pozyskiwania okazów i ukryty 
charakter tych kolekcji sprawiają, że np. w przypadku 
dziedzictwa archeologicznego są one znacznie bardziej 
niebezpieczne, niż stosunkowo nieliczne, dobrze znane 
i udokumentowane kolekcje elitarne106. 

Powyższy, z konieczności uproszczony i niepełny zarys 
historii kolekcjonerstwa zabytków na tle rozwoju teorii 
i praktyki konserwatorstwa, ukazuje wyraźnie kilka waż-
nych prawidłowości:
• Kolekcjonerstwo zabytków starożytnych było jednym 

ze źródeł powstania zarówno naukowej historii sztuki, 
jak i naukowej archeologii, podobnie jak kolekcjono-
wanie wytworów kultur pozaeuropejskich stało się 
źródłem naukowej etnologii107; współczesna arche-
ologia i etnologia nie mają już jednak nic wspólnego 
z kolekcjonerstwem, co więcej, przeżytki rozumienia 
archeologii jako nauki o zabytkach archeologicznych, 
czy etnologii jako nauki o zabytkach etnograficznych 
trzeba uznać za szkodliwe dla rozwoju tej dyscypliny.

• Kolekcjonerstwo prywatne dzieł sztuki i zabytków 
w większości przypadków prowadziło do powstania 
muzealnych kolekcji publicznych108, ale jeśli tak się nie 

105  Por. Bourdieu 2005: 331–350.
106  Brodie 2004: 88–92.
107  Jak pisze James Clifford (2000: 236): „Niepohamowana, cza-

sem wręcz drapieżna potrzeba posiadania przetwarzana jest 
na podlegające regułom znaczące pragnienia. Tak więc osoba, 
która musi posiadać, ale nie może mieć wszystkiego, uczy się 
wybierać, porządkować, hierarchizować – tworzyć ‘dobre’ ko-
lekcje”.

108  Proces ten w odniesieniu do Wenecji ukazuje Krzysztof Pomian 
(1996: 316–337). Niekiedy kolekcje prywatne przekazywane były 
narodowi wraz z prywatnymi budynkami, które stawały się pu-
blicznymi muzeami, prezentując w ten sposób nie tylko zbiory, ale 
równocześnie odzwierciedlając klimat epoki, w której powstawały 
i subiektywne, często eklektyczne zainteresowania właściciela ko-
lekcji; przykładem służyć może Isabella Stewart Gardner Museum 
w Bostonie czy Museo Lázaro Galdiano w Madrycie, zawierające 
kolekcję malarstwa i wytworów rzemiosła artystycznego oraz bi-
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Ryc. 30. Portret Isabelli Stewart Gardner 
(1840–1924), John Singer Sargent, 1888,  
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston 
(Wikimedia Commons)
Fig. 30. Portrait of Isabella Stewart Gardner 
(1840–1924), John Singer Sargent, 1888,  
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston 
(Wikimedia Commons)

Ryc. 31. Portret Jamesa Deeringa (1859–1925), John Singer 
Sargent, 1917 (Wikimedia Commons) 
Fig. 31. Portrait of James Deering (1859–1925), John  
Singer Sargent, 1917 (Wikimedia Commons) 

Ryc. 32. William Randolph Hearst (1863–1951), fotografia 
z XIX wieku (Wikimedia Commons)
Fig. 32. William Randolph Hearst (1863–1951), photograph 
taken in the 19th century (Wikimedia Commons)

Ryc. 33. Portret Henry’ego Waltersa (1848–1931), Paul-
-Adolphe Rajon, 1886, The Walters Art Museum, Baltimore 
(Wikimedia Commons)
Fig. 33. Portrait of Henry Walters (1848–1931), Paul- 
Adolphe Rajon, 1886, The Walters Art Museum, Baltimore 
(Wikimedia Commons)
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działo, kolekcje prywatne ulegały rozproszeniu wraz ze 
śmiercią kolekcjonera109.

• Kolekcjonerstwo dzieł sztuki współczesnej może być 
uważane za zjawisko pozytywne, ponieważ rynek sztu-
ki pełni w tym przypadku funkcję „kontroli jakości”, 
podczas gdy mecenat publiczny może deformować 
kierunki rozwoju sztuki, np. poprzez odrzucanie no-
wych prądów, jak to miało miejsce np. w XIX wieku 
we Francji110, bądź poprzez stymulowanie pewnych 
ideologicznie pożądanych stylów czy tematów, jak np. 
w czasach nazistowskich w Niemczech, czy stalinow-
skich w Europie Wschodniej, a także negatywnie wpły-
wać na poziom artystyczny i oryginalność twórczości, 
jeśli np. każde dzieło stworzone przez artystę automa-
tycznie kupowane jest przez państwowe muzeum111.

• Kolekcjonerstwo zabytków starożytnych i etnograficz-
nych było natomiast zawsze sprzeczne z doktryną kon-
serwatorską, a wraz z rozwojem tej doktryny staje się 
coraz bardziej z nią sprzeczne. Podczas bowiem, gdy 
kolekcjonerstwo stymulowane jest pragnieniem oso-
bistego posiadania przedmiotów, konserwacja dzie-
dzictwa kulturowego stymulowana jest pragnieniem 
zachowania ich istnienia dla dobra publicznego i wiąże 
się najczęściej z rezygnacją z osobistego posiadania. 
Co więcej, podczas gdy kolekcjonerstwo wiąże się 
z wyrywaniem przedmiotów z ich właściwego kontek-
stu, doktryna konserwatorska zakłada pozostawienie 
ich na miejscu112.

bliotekę José Lázaro Galdiano (1862–1947) i mieszczące się w jego 
dawnej rezydencji.

109  Tak stało się np. z rozproszonymi na drodze sprzedaży aukcyjnej 
poszczególnych okazów niezwykle cennymi kolekcjami dzieł sztuki 
zgromadzonymi przez Yves Saint Laurenta w roku 2009, czy Peggy 
i Davida Rockefellerów w 2018 r.

110  Pomian (1990: 376) pisze o takiej sytuacji: „sztuka akademicka, 
tworzona dla muzeum, staje się już tylko pośmiewiskiem”.

111  Pomian (1990: 377) pisze o tym zjawisku w następujący sposób: 
„Rezultatem jest sztuka, która wypełnia sale poświęcone minio-
nemu ćwierćwieczu, i dla której znamienne są dzieła niezdolne 
uczestniczyć w żadnej liturgii, nie powołane, by kogoś lub coś upa-
miętnić i uświetnić, nie przystosowane do dekorowania czegokol-
wiek i nie przedstawiające niczego, co by mogło stanowić przed-
miot poznania lub wychowywać. Dzieła, rozmyślnie pozbawione 
wszelkiej roli i wszelkiej funkcji, innej niż unaocznienie gestu ze-
rwania z tradycją, niż odmowa uznania w sztuce poprzedników 
czegokolwiek godnego kontynuacji”.

112  Odmienność tych dwóch postaw charakteryzuje dobrze Manfred 
Sommer (2003: 58–59) w książce poświęconej teorii zbierania: 
„Ponieważ rzeczywisty ogląd może mieć miejsce tylko wówczas, 
gdy oglądana rzecz jest obecna przez dłuższy czas, dlatego jako 
istoty oglądające odnosimy się do rzeczy również tak, aby zabez-
pieczyć jej bycie tu oto. [..] Obecność oznacza tu jednak, że rzecz 
jest tam, gdzie ja jestem. Tylko wówczas, gdy jest przy mnie, a ja 
przy niej, urzeczywistnia się ten sposób bycia tu oto, który po-
zwala, aby rzecz była postrzegana zmysłowo. Jak można to zreali-
zować? Istnieją dwie możliwości: albo pozostanę tam, gdzie jest 
rzecz, albo rzecz pozostanie tam, gdzie ja jestem – gdziekolwiek 
jestem i gdziekolwiek się udaję. Środkiem, który pozwala urze-
czywistnić tę drugą możliwość, jest zabranie rzeczy, oddzielenie 
jej od miejsca jej występowania i umieszczenie tam, gdzie jestem: 
w pobliżu. [...] Nie zawsze to, co budzi zdziwienie lub podziw, moż-

• Podczas gdy kolekcje prywatne służą zazwyczaj tylko 
zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych i duchowych ich 
właściciela, muzea publiczne pełnią liczne i różnorod-
ne funkcje ważne społecznie: są miejscem przecho-
wywania zabytków, ich konserwacji, badania nauko-
wego, interpretacji i udostępniania szerokim kręgom 
publiczności.

• Muzea publiczne, w odróżnieniu od większości kolekcji 
prywatnych, przechowują okazy nie tylko posiadające 
wartość estetyczną, ale także liczne zbiory o wartości 
naukowej, ale nie koniecznie nadające się do celów 
wystawienniczych. 

• W odróżnieniu od kolekcjonerów prywatnych, muzea 
publiczne dysponują zazwyczaj profesjonalną kadrą, 
laboratoriami badawczymi oraz odpowiednio przygo-
towanymi pracowniami konserwatorskimi i magazy-
nami, zapewniającymi właściwe warunki przechowy-
wania zbiorów.

• Zbiory muzeów publicznych, pomimo dramatycznych nie-
raz wydarzeń historycznych, mają znacznie większą szansę 
przetrwać w stanie kompletnym i nierozproszonym113, niż 
kolekcje prywatne lub zbiory tworzone przez jakiekolwiek 
inne instytucje114.

• Publiczne zbiory muzealne z definicji nie podlegają 
wymianie handlowej115, podczas gdy właściciel ko-
lekcji prywatnej zazwyczaj często dokonuje wymiany 

na zabrać z miejsca jego występowania tak łatwo jak grzyb. Czę-
sto trzeba je zostawić tam, gdzie zostało znalezione. Zapewnienie 
widoczności oznacza wówczas: albo pozostać tam samemu, albo, 
jeśli nie jest to możliwe lub nie jest możliwe na dłuższy czas, za-
pamiętać lub zaznaczyć drogę powrotną; albo, jeśli i to nie jest 
możliwe, zabrać obraz – czy to w pamięci, czy to w postaci jakie-
goś rodzaju zapisu”.

113  Dowodzą tego np. losy zbiorów Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu, które przetrwały okres zaborów i dwie wojny światowe 
(Kaczmarek 2007), czy losy zbiorów Państwowego Muzeum Arche-
ologicznego w Warszawie (Borkowski 2018, w niniejszym tomie). 
Oczywiście w ekstremalnych warunkach wojennych często arche-
ologiczne zbiory nie są bezpieczne nawet w muzeach, jak pokazuje 
splądrowanie Muzeum Narodowego Iraku w roku 2003 w czasie II 
wojny w Zatoce Perskiej, czy celowe niszczenie w 2015 r. zbiorów 
muzeum w Mosulu przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego. 
Zdarzają się – na szczęście rzadko – także tragiczne katastrofy mu-
zeów publicznych, czego przykładem jest pożar Muzeum Narodo-
wego Brazylii w Rio de Janeiro we wrześniu 2018 r.

114  Jakie mogą być losy zbiorów przechowywanych przez instytucje, 
które uległy likwidacji pokazuje smutny przykład magazynów 
dawnego Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwa-
torskiego we Wrocławiu; zob. Bartczak 2018, w niniejszym tomie.

115  Trzeba jednak zwrócić uwagę, że obowiązująca w Polsce Usta-
wa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2018 r. poz. 720) w art. 23 dopuszcza możliwość deakcesji 
zbiorów muzealnych: „Muzea państwowe i samorządowe mogą 
dokonywać zamiany, sprzedaży lub darowizny muzealiów, po uzy-
skaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego. Pozwolenie na zamianę, sprzedaż lub 
darowiznę muzealiów może być udzielone tylko w uzasadnionych 
przypadkach. Środki uzyskane ze sprzedaży muzealiów mogą 
być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie zbiorów muzeum”. 
O niebezpiecznym dla dziedzictwa kulturowego charakterze tego 
zapisu nie trzeba przekonywać.
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swojego stanu posiadania, kierując się względami fi-
nansowymi lub estetycznymi.
Z powyższych konstatacji wynika, że muzea publiczne 

są najwłaściwszym miejscem przechowywania okazów 
dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza archeologicznego, po-
nieważ zapewniają zachowanie zespołów zabytków o usta-
lonej chronologii, proweniencji i autentyczności, w stanie 
nierozproszonym i przechowywanych we właściwych wa-
runkach, a także udostępnianych zarówno publiczności, 
jak i badaczom w celu opracowania naukowego. 

Zastanawiający jest fakt, że to stwierdzenie, oczywiste 
już w czasach starożytnych, obecnie bywa kontestowa-

ne i pojawiają się w naszym kraju głosy domagające się 
liberalizacji przepisów o publicznej własności zabytków 
archeologicznych i zakazie obrotu handlowego nimi. Jest 
oczywiste, że jeśli miałaby zostać kiedykolwiek w Polsce 
wprowadzona zasada dopuszczalności tworzenia prywat-
nych kolekcji znalezisk archeologicznych, to musiałaby 
ona obejmować obowiązkowo zasadę prowadzenia do-
kumentacji zbioru, jego nierozpraszalności, publicznego 
udostępniania w celach naukowych i edukacyjnych oraz 
przechowywania w warunkach zgodnych z zasadami kon-
serwacji zapobiegawczej.
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ZnalEZisKa archEologicZnE: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Zbigniew Kobyliński

Collecting of archaeological finds: private accumulating and public museums  
in the sphere of European civilisation

Summary

The outline of the history of collecting exhibits of ancient art 
and archaeological finds presented in the article against the 
background of the development of the theory and practice 
of preservation, clearly shows several important regularities: 
• Collecting of antiquities was one of the sources of both the 
scientific history of art and scientific archaeology, just as the 
collection of products of non-European cultures became a so-
urce of scientific ethnology; contemporary archaeology and 
ethnology, however, have nothing to do with collecting, more-
over, the relics of understanding archaeology as a science about 
archaeological finds, or ethnology as a science about ethnogra-
phic objects must be considered harmful to the development 
of these disciplines.
• Private collections of works of art and antiquities in most ca-
ses led to the creation of museum public collections, and if this 
was not the case, private collections were dispersed with the 
death of the collector.
• Collecting works of modern art can be considered as a po-
sitive phenomenon, because the art market plays the role of 
“quality control” in this case, while public patronage can de-
form the directions of art development, e.g., by rejecting new 
trends (as was the case in the 19th century in France), or by 
stimulating certain ideologically desired styles or themes (as 
in the Nazi era in Germany), as well as negatively affect the 
artistic level and originality of creativity (if, for example, every 
work created by the artist is automatically bought by a state 
museum).
• Collecting of ancient and ethnographic artefacts has always 
been contrary to the conservation doctrine, and with the de-
velopment of this doctrine it is becoming more and more con-
tradictory. For while collecting is stimulated by the desire to 
possess items in person, the preservation of cultural heritage 

is stimulated by the desire to preserve their existence for the 
public good and is usually associated with the resignation of 
personal possession. What is more, while collecting is associa-
ted with plucking objects out of their proper context, the con-
servation doctrine implies leaving them in place.
• While private collections usually serve only to satisfy the 
emotional and spiritual needs of their owners, public museums 
perform numerous and diverse socially important functions: 
they are a place for storing monuments, preserving them, re-
searching them, interpreting them and making them available 
to a wide audience.
• Museums, unlike most private collections, store specimens 
not only of aesthetic value, but also numerous collections with 
a scientific value, but not necessarily suitable for exhibition 
purposes.
• In contrast to private collectors, public museums usually have 
a professional staff and well-prepared conservation workshops 
and warehouses that ensure proper storage conditions for the 
collections.
• Collections of public museums, despite sometimes dramatic 
historical events, have a much better chance of surviving in a 
complete and non-disposable state than private collections or 
collections created by any other institutions.
• By definition, collections of museums are not subject to 
trade, while the owner of a private collection usually often 
exchanges his property, for financial or aesthetic reasons.
The above observations show that public museums are the 
most appropriate place for safe storing specimens of cultural 
heritage, especially the archaeological heritage.
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