Obecné dějiny muzejnictví – resumé


Literatura

Zugulski: Musea na swiece
Alma S. Withlin: Muzeums – In Search of a Usable History
Alma S. Withlin: Museums – It’s Historz and It’s Task in Education
Germain Bazin: Museum Age
Oliver Impey – Arthur Mac Gregor: The Origins of Museums
Hugh Trevor-Roper: Princes and Artists
David Murray: Museums. Their History and their Use

Justin Henderson: The Oxford Architecture
The Virtual and the Real. Media in the Museum
Graeme K. Talboys: Museum Educator’s Handbook
The collector’s voice, 4 svazky
The Cultures of Collecting
George E. Hein: Learning in the Museum

Julius von Schlosser: Die Kunst und Wunderkammer der Spätrenaissance
Elizabeth Scheicher: Die Kunst und Wunderkammer der Habsburger

časopisy:

Muzejní listy
Muzejní a vlastivědná práce
Múzeum
Věstník AMG (příloha Muzejní obzory)
Muzeologické sešity (již nevychází)


Obecné dějiny muzejnictví

- historická muzeologie, muzeum, sbírka, sbírkový předmět, muzeálie, muzealita, sběratelství, sběratel


Metody:	analýza, syntéza
		dedukce, indukce
		přímá, nepřímá
		analogická, srovnávací analýza
		strukturní analýza
		modelová analýza
		statistika, muzeoekonomická


Periodizace (Mgr. Holman)

	do 5. st. AD	starověké sbírky

5.-14. st.	církevní a světské pokladové sbírky
15.-17. st.	kabinety
18. st.		přechod mezi kabinetem a muzeem
poč. 19. st.	muzea


Pravěk – sbírání amuletů, čuringy


Egypt

- Stará říše (3 tis. BC) – dům svitků (per medžat)
Šepseskafanch = představený domu spisů (4. dynastie)
- od Střední říše – dům života = knihovna (per anch)
- Nová říše – Achnaton (=Amenothep III.) – 6 cihlových budov v Achetatonu (i zoo a botanická zahrada)
Amenothep III. – sbírka emailů
Thutmose III. – botanická sbírka
Hatšepsut – sbírka živých zvířat
Tutanchamón – sbírka skarabeů


Mezopotámie

- město Ur	- školní sbírka tabulek (pro výuku)
		- princezna Bel-Šalti-Nannar – sbírka starožitností
- sbírky měly kultovní význam – odznak moci panovníka → drancování; r. 1176 Elamité vydrancovali Babylon → sbírka do chrámu boha Inšušunaka v Súsách
- Aššurbanipal (7. st. BC)	- z Egypta přivezl 32 soch a 2 obelisky
				- knihovna Ninive
- Nabukadnezar II. – Kabinet divů světa – veřejně přístupné
- Nabonidéz – veřejně přístupné
- vznik pokladových kolekcí = zásobárna hotových peněz nebo předmětů – symbolický charakter


Řecko

- Herodotos – Ilias – sbírka krále Priama
- tezaury – chrámové pokladové sbírky votivních darů – hieropoi, inventáře, uložení, zpřístupnění selekce
- pinakotéky – sbírky obrazů (na dřevě); Propylaje; problematika působení světla
- Stoa Poikile
- knihovny v Pergamonu (Atalidés I., 600 000 svazků)
- knihovny  v Alexandrii = Homerion (700 000 svitků)
- 290 BC – Ptolemaios I. Soter založil Museion v Alexandrii – mnoho učenců (Euklidés, Archimédes, Erathosténes)
- Athénské lyceum – vzorem pro Museion
- glyptotéky – sbírky soch


Řím

Caesar – sbírka kameí a gem
Augustus – sbírka přírodnin, kameí a gem
- sběratelství stejné jako u Řeků
- pořizování kopií
- sbírání řeckého a etruského umění
- zisky z válečných tažení (triumfální pochody): Sula, Gaius Licinius Verres
- sbírka architektury ~ muzeum v přírodě
	villa Hadriana u města Tivoli – repliky staveb
- sbírky umísťovány i v lázních – pro relaxaci


Čína

- zájem o historii
Shi Huang Ti (3. st. BC) – sbírka obrazů a kaligrafie
Hien Ti (2./3. st. AD) – portrétní galerie předků = Salon jednorožce
- sbírky votivních předmětů u chrámu ŠOSO-N


Středověk

- až do 14. století spjat s náboženstvím a kultem
- křesťanství bylo „nezákonné“ do 313 – edikt milánský
- hroby světců a ukládání jejich ostatků
- relikviáře:	- podoba skříňky uložená v komůrce
		- skříně capsae nebo scrinae – na chóru
		- tvar sarkofágu či truhly
		- mluvící relikviáře
		- plenáře
- církevní předměty – roucha, krucifix, monstrance, svícny, kadidelnice, mitry, rukavice, pektorální kříže, ubrusy
- knihy – používané při mši: obecné spisy, Bible, antifonář, zpěvníky, díla církevních otců (Sv. Augustina, Benedikta, Tomáš Akvinský), kalendária, horologium
- Byzanc – nesla odkaz antiky přizpůsobený křesťanství až 1453
zbytek Evropy spíše v úpadku; vzdělanost – spojena s církví, nevhodné ekonomické podmínky pro sběratelství
- vytvořila se pokladová sbírka = prezentace bohatství a kulturní úrovně, uchování vzácných předmětů
= zásobárna finančních prostředků, symbolická hodnota (panovn. insignie)
- pokladnice – místnost; církevní: v kostele (podoba kaple) – světské: na hradech (např. Karlštejn)


Svatovítská pokladová sbírka

- 1. přírůstek – paže sv. Víta pro Václava od Jindřicha ptáčníka → rotunda na pahorku Žiži
- od 1354 i inventáře (ne všechny kompletní)	// 1069 soupis obsahu (nejstarší v CZ)
(publikace: Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do XIX. století)

- během 10. století – kult sv. Václava
	přilba, drátěná košile, meč, busta (= relikviář)
- kult sv. Vojtěcha (tělo přivezl Břetislav I. z Hnězdna; založil Břevnovský klášter 993)
	slonovinový hřeben, mitra, rukavice, busta (= relikviář)
- další:	závoj panny Marie
	křišťálový džbán s ubrusem z Poslední večeře Páně
	busta sv. Ludmily s ostatkem
	busta sv. Prokopa
	bustový relikviář sv. Zikmunda (zavedl Karel IV.)
	antropomorfní relikviáře sv. Barbory
	antropomorfní relikviáře sv. Pauliny
	plenáře
	liturgické předměty
	přenosné skládací oltáře
	deskové obrazy (Svatovítská madona)
	meč sv. Štěpána
	praporec sv. Jiří
	zlomek berly sv. Petra
hrob sv. Václava (Svatováclavská kaple)
- korunovační klenoty – NEJSOU součástí:
	klíče od korunovační komory má 7 osob
	koruna má 2 kopie
	- koruna (má trn z trnové koruny)
	- jablko a žezlo – z 16. st.; zhotoveno za Rudolfa II.
	- korunovační meč
	- gotické kožené pozdro na korunu
	- korunovační kříž (jako jediný je součástí svatovítského pokladu)
	- korunovační roucha (až z 18. stol.)
- medailony, pektorální kříže, číše, kalichy, prsteny
- největší přírůstky za Karla IV.
- existuje 1000 let	- Karel IV. ji používal na zaplacení
- 1420 ji Zikmund Lucemburský vydrancoval
- součástí knihovna
	- Karolinský evangeliář
	- část evangeliáře sv. Matouše
	- biblické texty, komentáře, evangeliáře, kroniky, anály
	- Al Sufiho hvězdný atlas, 14. století – dnes Strahov
	- i nekřesťanské tisky: rukopis Koránu, cizí texty


Pokladová sbírka u Břevnovského kláštera (Sv. Vojtěch)

Pokladová sbírka u Vyšehradské kapituly

- střevíce a mošna Přemysla Oráče
- knihovna
- dřevěný románský lustr
- vyšehradská madona

Pokladová sbírka u Staroboleslavské kapituly

Pokladová sbírka ve vyšším Brodě – cisterciácký klášter

- Závišův kříž
- liturgické předměty, většina pochází až z baroka

Pokladová sbírka ve Zlaté Koruně (založil Přemysl Otakar II.)
Pokladová sbírka na Strahově – v 2. pol. 18. st. nákupy ze zrušených klášterů, knihovna, kabinet kuriozit

- Strahovský evangeliář, Al Súfího hvězdný atlas
- obrazy – Dürerova růžencová slavnost (nyní není na Strahově, ale v NG)
- popis Musée Napoleon (Strahov a Orlík)

Pokladová sbírka Křížovníků s červenou hvězdou


Pokladové sbírky mimo naše území:

Polsko

Hnězdno – kult sv. Vojtěcha

Německo

Magdeburg
Quedlinburg
Trevír, Mohuč
Cáchy – kult Karla Velikého (meč, ostatky, trůn)
Řezno – kult sv. Imrama

Rakousko

Melk – 9. st., barokně přestavěn
Klosterneuburg
Kremsmünster
Reichenau

Švýcarsko

St. Gallen

Francie

Saint Denis
Saint Chapelle

Španělsko

Santiago de Compostela

Světské pokladové sbírky

- Přemysl Otakar II. – knihy, astronomické přístroje, kuriozity, hvězdný glóbus
- Václav II. - rukopisy
- Václav IV. – rukopisy (Velislavova bible)
- Karel IV.:
	relikvie a ostatky, mince, knihy, rarity
	vše spojené s Ježíšem Kristem a Pannou Marií, Sv. kateřinou
	přírodniny, kameny, jaspisy, ametysty
	obrazy Mistra Theodorika
	Karlštejn – Velká věž: kaple sv. Kříže – Karlštejnská kapitula: poutě
	- část kříže
	- trn z trnové koruny
- hřeb
- část bederní roušky
- provazy, kterými byl spoután
- část ubrusu z Poslední večeře Páně
- provaz z biče
- závoj Panny Marie
	Literatura: Plinius, Isidor ze Sevilly, Albertus Magnus
- Jean de Berry:
	Francie, bratr Karla V. (ne Karel V. Šp.!)
	rozdělení sbírky: Naturalia a Arteficiala
	rukopisy: Přebohaté hodinky vévody z Berry
sbírka gobelínů a tapisérií
Au a Ag, kuriozity a rarity (bezoáry)
	flakóny na parfémy
	pak vše přešlo do královské rodiny


Renesance

- vlivy na sběratelství:

	knihtisk

objevné cesty (porcelán, přístroje, rostliny, živočichové)
společenské změny – šlechta a měšťanstvo
reformace a protireformace
1. teoretické práce: Samuel von Quicchenberg – Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi...
od 15. století – počátek sbírek rodů

- Giordano Orsini – 1. sbírka antických předmětů – 11. st.
- Friedrich II. (12./13. st.) – antická sbírka – kopie antických soch
- Nicollo a Giovanni Pisano – sbírky soch
- Cola di Rienzo – 14. st., zakladatel epigrafiky
- obliba antických autorů – 1. sbírka Oliviero Forza
- Poggio Braciollini – sbíral sochy; vyhledávač netopýrů
- Nicolo Nicolli – sbírka knih

Habsburské sbírky

- mnoho členů
- Albrecht IV. (14. st.)
	zlatnické práce
	sbírka miniatur (dílna ve Vídni: Hofminiaturenwerkstatt)
- Fridrich III. (15. st.)
	rozšiřoval zlatnickou sbírku (Jamnitzerové)
- Zikmund Plný měšec
	zlatnické práce
- Maxmilián I. (do 1519)
	sbíral knihy i je sám psal: autobiografie „Moudrý král“
- Markéta Rakouská
	regentka v Nizozemí, dcera Maxmiliána I.
	dvůr s klasickou rytířskou kulturou
	perfektní knihovna – členěná
	gobelíny a tapisérie, obrazy (Nizozemí)
- Karel V. (16. st.)
	hodně cestoval a měl málo času
	do své smrti žil v klášteře
	největší sbírka hodin
	sbírka tapisérií, etnografická sbírka z cest
	podporoval Tiziana
	živá sbírka hudebních nástrojů
	napsal podrobný spis o své vládě (inspirovaný Caesarem)
- Filip II. (16. st.)
	syn Karla V., tvrdý, neústupný, introvert, lovec; v Nizozemí inspirace pro své zahrady; Španělsko
	zájem o architekturu → letní sídlo v Aranjuezu (přestav.) a další královské zámky v okolí Madridu
	ESCORIAL:
- klášter a palác pro uložení sbírek
- kulty svatých – sbírání ostatků
- knihovna
- pečlivé inventáře
- concepce theatrum mundi
- Rüstkammer, Kunstkammer, Wunderkammer, Raritetenkammer
- měl tam i studiolu
- Ferdinand I. (16. st.)
	zakladatel Habsburské kunstkomory (málo informací o ní)
- Maxmilián II. (16. st.)
	syn Ferdinanda I., obohacoval sbírky
	Giovanni Bologna (letící Merkur), Jacopo Strada
- Ferdinand II. tyrolský (1529-1595)
	bratr Maxmiliána II.
	sídlo na Křivoklátě, stavěl belveder, letohrádek hvězda
	1567 přesídlil do Innsbrucku a přestavěl AMBRAS
- převezl tam sbírky – 1. účelová stavba na S od Alp – výzdoba přizpůsobena uloženým předmětům
- vybudoval Rüstkammer – sbíral zbraně a zbroj – zbraně a zbroj historických osobností (když nesehnal originál nechal vytvořit kopii), členů rodiny – měl platnéřskou dílnu v Praze
- sbírka portrétních miniatur
- přírodniny, kuriozity a rarity
- zlatnické práce, handsteiny
Rudolf II. (1612 umírá)
	roku 1583 sídlo přesunuto do Prahy
	přestavby pražského hradu (2. a 1. část nádvoří)
	- opevnění, matematická věž, zahradní stavby, zahrady upraveny
	Daniel Fröschl – soupis inventářů, dochoval se jediný (z r. 1607)
	Rudolfova sbírka nepřístupná veřejnosti
	obrazy a sochy:
	vytvořené dvorními umělci:

Bartholomeus Spranger
Hans von Aachen
Josef Heintz
Hans a Jacob Hoefnagelové
Joriss a Paul Vredeman de Vries – NL
Roeland Savery, Peter Stevens – NL krajináři
Adrian de Vries – sochař
Antonio Abondeo – medailér
	antičtí nebo evropští umělci

Leonardo da Vinci – Dáma s hranostajem
Albrecht Dürer – Růžencová slavnost + celá kolekce dřevorytů z cyklu Velkých pašijí
obrazy Hieronyma Bosche van Akena a Pietra Breughela st.
Rafaello Santi, Lukas Cranach, Coreggio, Veronese, Tintoretto
sochy: Giovanni da Bologna – Létající Merkur
Kunstkammer:
	předměty z Au a Ag

Jan Vermeyer, Ottavio Miseroni, Christoph Jamnitzer
- koruna pro Rudolfa II.
	výrobky z cínu – nádobí, cínová rakev

předměty z bronzu a mosazi – mechanické a astronomické přístroje, fontány, hodiny apod.
Christoph Margraph, Joost Bürgi, Erasmus Habernel

řezači kamenů:
- Ottavio Miseroni
- Cosimo a Giovanni Castrucci
- Pavel van Vianen

handsteiny
přírodniny, minerály
kuriozity

hudební nástroje (okruh pěvců, ale Rudolf měl rád ticho)

knihovna
- 1000 svazků
- Codex gigas 13. st.
- Codex argenteus 5. st.

věda (alchymie a astronomie):
- Tadeáš Hájek z Hájku – i lékař a osobní rádce
- Tycho de Brahe
- Johannes Kepler
- Eduard Kelly
- Michal Sanginodius

tapisérie, keramika, nábytek, zbraně
Hans Khevenhüller – vyhledávač, vyslanec ve Španělsku
Jacopo Strada – dvorní antikvář

osud sbírek:
-Matyáš (odvozy do Vídně)
- 30tiletá válka (Švédové, Švédská královna Kristina
- habsburská arciknížata
- rozprodej
- část sbírek zpeněžili sloužící

Sbírky drážďanských kurfiřtů

- zakladatelem August Saský (16. st.)
	1560 Kunstkammer – kolekce zbraní a zbroje
	- část zvaná Silberkammer – Au a Ag práce; + inventáře (2. pol. 17. st.)
- Jan Jiří II. – snaha o jakousi „metropoli severu“
- Fridrich August I. ~ Silný (1694-1733)
	sbírku budoval a rozděloval do skupin
	povolal umělce – malíři (Canaletto), architekty (Zwinger)
	sbírka míšeňského porcelánu + formy (1709 Böttger, 1710 Míšen zal. porcelánka)
	rozdělil Kunstkammer na
	das Grüne Gevölbe – pokladnice a sbírka řemeslných rarit

- 3 části: das Bronzezimmer, das Weissilberzimmer, das Juwellenzimmer
	zbrojnice

ZWINGER (1710-1723) architekt Pöppelman
- přenesen kabinet mědirytin, mat-fyz., mincí, přírodovědný, část kunstkomory
- pol. 19. st. – přestavba: Gustav Semper
- přistavěna Semperova galerie (zbrojnice, sb. starých mistrů)
- Minzkabinet,mat-fyz. kabinet, kabinet rytin, antická sbírka
- Fridrich II. August (1733-63)
	hlavním správcem sbírky za Fridricha II. byl ministerský předseda Heinrich Brühl (systém agentů):
	- 261 obrazů z Valdštejnské sbírky
	- 69 obrazů ze sbírek Pražského hradu
	- italské obrazy
	- (sám sbíral obrazy a knihy)
- Fridrich August III. (1763-1827)
	věnoval pozornost sbírce porcelánu, antické sbírce (hlavně odlitky – sb. malíře Mengse)
	budování přírodovědné sbírky
	vedení inventářů
- 1831 sloučení všech sbírek vládnoucího rodu pod správu státu → Královské sbírky pro umění a vědu (selekce)
- 1869 Generální ředitelství královských sbírek
- 1.1. 1919 Státní sbírky Drážďan → majitelem stát
- 1924 – Zákon o výměně názorů mezi svobodným státem Sasko a bývalým královským dvorem → zřízena nadace
- Hitler nehodící se věci likvidoval
- Herman Görings Werke
- válka – věci odvezeny do bezpečí
- po roce 1945 – něco jako náhrada putovalo do Ruska, ale 1958 vráceno


Přírodovědné sbírky

- Ulisse Aldrovandi (16./17. st.)
	- lékař a přírodovědec → botanická zahrada na univerzitě v Bologni
	- botanika a zoologie → 14 svazků o ptácích
	- sbírka herbářů a zoologických preparátů (nyní součástí Přírodovědného muzea ve Bologni)

- Nicolas Claude Fabri di Peiresc (16./17. st.) – Francouz
	- sbírka knih a rukopisů
	- sbírka rostlin a živočichů, etnografického materiálu, kuriozity a rarity
	- v Aix-an-Provence vybudoval astronomickou laboratoř
	- la Republique du letters

- Athanasius Kircher (17. st.) – Německo
- studoval na Collegium Germanicum v Římě → vědec
- mnoho oborů: geologie, alchymie, astronomie, filologie, překladatelství, „egyptologie“
- 1650 Muzeum Kircherianum; vydána kniha popisující jeho muzeum; + knihovna; precizní rozdělení – 12 tříd:

1-4. náboženské předměty a dary + antické sochy božstev
5. antiquitam
6. geologický materiál
7. živá příroda ~ rostliny z Evropy
8. pozemští živočichové a rostliny
9. mořští živočichové a rostliny
10. matematické přístroje
11. mince a medaile
12. věci běžného použití

Sbírky Tradescantů:

- John Tradescant Senior (1577-1638)
- jako zahradník a botanik u hraběte ze Salisbury =  Robert Cecil → zahrada v Hatfield House v Herdfordshire
	- hodně cestoval
	- Tradescant’s Orchard
	- 1615 ve službách Lorda Wottona (cesta do Moskvy – deník)
	- 1623 ve službách vévody z Buckinghamu = George Viliers (cesta do Paříže)
	- 1628 v královských službách v Oatland Palace v Surrey
	- 1626 koupil vlastní sídlo Lambeth – jeho sbírka Archa
	- 1637 správcem botanické zahrady v Oxfordu
- John Tradescant Junior (1608-1662)
	- 1634 jmenován Mistrem Zahradnické společnosti
	- obchody Virginia’s Company se S. Amerikou
	- manželka Hester Pooks z rodiny Critzů
	- ze S. Am.: Powhatanův plášť
	- popisy sbírky od návštěvníků (př. Peter Mundy)
	- setkání s Eliasem Ashmolem → přešla na něj sbírka
- Elias Ashmole (1617-1692)
	- šlechtic, právník, astronom
	- sbírka knih, mincí, medailí, antická sbírka
	- sbírka Tradescantů
	- vše věnoval univerzitě v Oxfordu – 1683 Ashmolean Muizeum

- Olaf Worm (16./17. st.)
	- dánský přírodovědec a lékař
	- cestoval:
Neapol – sb. Ferrante Imperata)
Basilej – sb. Conrada Gesnera a Bonifáce Amerbacha
Bologna – sb. Ulisse Aldrovandiho
Kassel – sb. Moritze Učeného
- specializace na archeologii (runové nápisy)
- kniha Musei Wormiani Historia

- Isabella d’ Este (15./16. st.)
	- z Ferray; Mantova (Fr. Gonzaga)
	- studiola (italské malířství, holandské, německé)

Sbírky florentských medicejů

- Cosimo il Vecchio (14./15.st.)
	- sbíral knihy a rukopisy
	- (Nicollo Nicoli a Poggio Bracciolini)
	- sbírka antických předmětů, obrazů, gemy, tapisérie, mince, medaile

- Pietro il Cotoso (15. st.), zvaný „dravý“
	- 60. léta 15. st., sepsal inventář (nezahrnuje sochy a obrazy); Donatello - kustodem sbírek

- Lorenco il Magnifico (15. st.)
	- rozšiřoval sbírky (vlámské umění – van Eyck, van der Weyden)
	- zkáza sbírek, zkrachoval

- Cosimo I. (16. st.)
	- Savonarolovo povstání
	- paláce Ufizzi a Pitti
	- titul vévodů toskánských → velkovévodů

- Francesco I.
	- alchymie, chemie – ohňostroje… Medici porcelán

- Ferdinando I. (16./17. st.)
	- Opifficio delle Pietre Dure – Miseroni & Castrucci

- Cosimo II. (16./17. st.)

- Ferdinando II.
	- zavedl do sbírek přírodniny, botanická zahrada v Pise

- 1737 vymření po meči Gianem Gastonem
- 1743 vymření po přeslici Anna Marie Louisa

- Kateřina Medicejská (16. st.)
- manželka Jindřicha IV.


sbírka knih a rukopisů
antická sbírka (sochy, mince a medaile)
sbírka řezeb a kamenů
sbírka soch
zlatnické předměty
sb. obrazů
sb. kuriozit a rarit
sb. keramiky a porcelánu (Medici porcelán)
sb. přírodnin ~ mat-fyz.
zbrojnice
sbírka nábytku

Rusko

Moskva
- Oruženaja palata – vznikla ve 14. st., sbírka kočárů
- Klenotnice – zlatý trůn Ivana IV. Hrozného, Monomachova čapka

Petrohrad
- Petrodvorec, Puškin (Jantarová komnata)


Petr I. Veliký
 Petrova kunstkomora:
- sbírka kuriozit
- mat-fyz. kabinet
- sbírka mincí a medailí
- etnografická sbírka
- knihovna
výnosy na získávání předmětů do sbírek, nákupčí
sbírka přemístěna do Kikinského paláce (Foma Ignatěv a obr Buržoa)

Kateřina Veliká
	hlavně obrazárna
	osvícenská panovnice

- značná egyptologická sbírka

Umístění sbírek:
- 1753-1763 Zimní palác – architekt Bartholomeo Rastrelli + další palác
- 40. léta 19. st. Nová Ermitáž
- Puškin, Petrodvorec

1917 – zestátnění sbírek
1941 – většina sb. předmětů přemístěna za Ural (2. sv. v.)
1945 znovuotevřena Ermitáž

