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Gabinety osobliwości

Etymologia

Gabinet osobliwości, gabinet sztuki i osobliwości, Kunst und Wunderkammer, cabinet
of curiosities, chambres de merveilles, the wonders of nature and art, galeria „rarita naturali”
jako  termin  trudny  jest  do  oddzielenia  od  gabinetu  sztuki  zwanego  Kunstkammer,
Kunstcabinette,  gdyż  ze  względu  na  mieszany charakter  zbiorów  obejmujących  zarówno
dzieła sztuki jak i ciekawostki naturalne, w czasach nowożytnych granica  między  nimi  była
płynna. Między „osobliwością” a „sztuką” często nie czyniono różnicy. 

Definicja

Orientacyjnie gabinet osobliwości można zdefiniować jako zbiór obejmujący oprócz
dzieł  sztuki  także rzadkie obrazy i ciekawostki  z różnych dziedzin rzemiosła oraz obiekty
przyrodnicze. Z wyrobów rzemieślniczych wyróżnić tu należy instrumenty naukowe i sprzęty
użytkowe.  Trudno  wyróżnić  wszystko,  co  znajdowało  się  w  takich  gabinetach  będących
własnością najczęściej arystokracji, szlachty lub rodów królewskich i książęcych w czasach
nowożytnych, kiedy panowała moda na posiadanie takich gabinetów (od XV do XVIII wieku).
Przykłady podaję na końcu artykułu.

Historia

Zasadniczą  kategorią  określającą  obiekty  w  gabinetach  osobliwości  były  terminy
„rara”,  „rarity”,  „curiosity”.  Pomiędzy  średniowiecznym,  piętnastowiecznym  skarbcem
przykościelnym a wyrafinowanym zbiorem malarzy uznanych za „barbarzyńskich” w czasach
oświecenia przebiega linia  ewolucyjna gabinetów osobliwości.  Zbiory osobliwości  istniały
bowiem   głównie  w  przeciągu  tych  kilku  wieków,  potem  stały  się  coraz  rzadsze,  albo
przekształciły się w muzea.

W średniowiecznych skarbcach przykościelnych traktowane jako „cuda” zdarzały się
np.  strusie  jaja,  róg  egzotycznego  zwierzęcia,  przedmioty  pochodzenia  orientalnego.
Przedmioty te nie były wydzielone specjalnie od reszty zbiorów, ale traktowano je niemal
kultowo.  Znany jest  obraz Pierra  della  Francesca (XV w.) pokazujący wnętrze kościoła  z
zawieszonym strusim jajem, co jest tylko dowodem na tezę o kultowości tych niezwyczajnych
przedmiotów.

W renesansie zbiory gabinetów osobliwości traktowano jako „theatrum mundi”, teatr
świata, obraz kosmosu. Największą jednak popularnością cieszyły się gabinety osobliwości w
epoce  manieryzmu.  Dla  kolekcjonerów świeckich  obiekty z  tychże  gabinetów podówczas
miały  znaczenie  magiczne,  astrologiczno-diabelskie,  spirytualistyczno-demoniczne,
alchemiczno-transformacyjne.  Jakże  to  podejście  podobne  było  do  dzisiejszego  kultu
przedmiotów dziwnych - obecnych w zabobonach New Age’u (talizmany, obrazy-horoskopy,
święte kamienie, różdżki itp.). 

W  epoce  baroku  gabinety  osobliwości  traktuje  się  jako  zbiory  „naukowe”  czy
paranaukowe. Działo się tak szczególnie tam, gdzie dystans wobec kultu religijnego pozwalał
na  niebarbarzyńskie  podejście  do  pierwszych  eksponatów  pochodzących  z  wykopalisk
starożytnych.  Wymienić  tu  należy  Holandię  czasów  Barucha  Spinozy  czy  protestancką
Skandynawię. Protestanci końca  XVII wieku zbierali także  tzw. „papieskie osobliwości”,



czyli...  katolickie  ołtarze!  W tym czasie  dziwacznym (barocco  znaczy m.  in.  dziwny)  w
Niemczech  w  gabinetach  osobliwości  przeważały  „dziwy”  natury,  a  we  Włoszech
dominowała sztuka etruska, obrazy niderlandzkie np. Breughla itp. Widać jakościową różnicę
między  krajem  germańskim  a  romańskim  w  charakterze  zbiorów  osobliwości.  Zbiory
niemieckie były prymitywniejsze niż włoskie. 

W  XVIII  w.  gabinety  osobliwości  osiągają  apogeum,  szczyt  swojej  popularności.
Obejmują  całą  chrześcijańską  Europę,  niezależnie  od  religii.  Obecne  są  zarówno  na
katolickim  Półwyspie  Iberyjskim  jak  i  w  prawosławnej  Rosji.  Spotkać  je  można  na
protestanckiej  Północy i  na  katolickim  Południu.  Moda  na  posiadanie  własnego  gabinetu
osobliwości  była  tak  powszechna,  że  nie  tylko  arystokracja  i  monarchowie,  ale  także
mieszczanie, kupcy (np. aptekarze) posiadali własne kolekcje, co było wówczas w dobrym
tonie. Ówcześni „naukowcy” również byli często właścicielami gabinetów osobliwości. Mimo
iż  wielkie  spustoszenia  w  kolekcjach  osobliwości  dokonały  się  podczas  wojny
trzydziestoletniej,  w XVIII wieku nadal  rozwija  się  ten  typ  zbieractwa.  Osiemnasty wiek
przynosi  wraz  z  oświeceniem  usystematyzowanie  zbiorów.  Ową  systematyzację
zapoczątkowano  w  Holandii  około  roku  1700.  Powstały  tam  wówczas   tzw.  „separate
cabinets”. 

Od  wieku  XVIII  niektóre  zbiory  gabinetów  osobliwości  ewoluują  w  kierunku
przekształcenia  się  wraz  z  całymi  zbiorami  (których  były  cząstką)  w  pierwsze  muzea
(dostępne publicznie). Jako przykład wymienić tu można powstanie Muzeum w Kopenhadze. 

Wraz z powstaniem kolejnych zbiorów już typowo muzealnych, przeznaczonych dla
publiczności,  w  jakiś  sposób  usystematyzowanych  (np.  w  Polsce  -  zbiory  Książąt
Czartoryskich,  które  w  1876  r.  stały  się  Muzeum,  zaczątkiem  obecnego  Muzeum
Narodowego) rola gabinetów osobliwości zmalała. Jako ciekawostkę należy podać fakt, że np.
księżna Izabela Czartoryska zbierała na przełomie XVIII i XIX w. m. in. kamienie polne, jeśli
ktoś jej powiedział, że na tychże kamieniach siedział jakiś sławny patriota polski. Te kamienie
w  zbiorach  puławskich  były  traktowane  najzupełniej  serio,  co  świadczyło  o  pewnej
łatwowierności, naiwności wśród zbieraczy osobliwości, mimo szlachetnego celu. 

Jedną z najbardziej znanych linii ewolucyjnych gabinetów osobliwości jest kierunek
przekształcający  je  w  zbiory  karykatur  woskowych.  Z  kolekcjonowania  dziwnych  rzeczy
przerzucano  się  na  zbieranie  modeli  sławnych  ludzi  odlanych  z  wosku.  Kolekcje  figur
woskowych, tzw. waxworks, były niewątpliwie odmianą gabinetów osobliwości. W XVIII w.
figury te posiadały twarze i ręce z wosku, zaś odzież naturalną osadzoną np.  na drewnianej
konstrukcji.  Takie  muzeum  figur  woskowych  posiadał  w  Paryżu  J.C.  Curtius  w  Palais
Rouayon.  W 1802 roku zbiory Curtiusa  odwiedziła  Madame Marie  Tissot  i  na  ich  wzór
stworzyła własną galerię figur woskowych, przeniesioną potem do Londynu i zwaną od jej
nazwiska Galerią Madame Tissot. Tenże gabinet osobliwości został po pożarze  w 1925 roku
wzbogacony o wiele  nowych figur  (i  do dziś  uzupełniany jest  na bieżąco).  W 1928 roku
wzbogacono go także o gabinet okropności. Prócz galerii londyńskiej znane są jeszcze sławne
galerie figur woskowych w Paryżu i Nowym Jorku. 

Można więc powiedzieć, że w XX wieku gabinety osobliwości stały się albo muzeami
historii  naturalnej,  albo  muzeami  sztuki,  albo  muzeami  nauki,  albo  galeriami  figur
woskowych. Stanowiły one pewien etap pośredni i obecnie nie są znaczącymi elementami w
kulturze  Europy.  Nie  byłoby także  nadużyciem  interpretacyjnym  stwierdzenie,  że  muzea
uniwersyteckie  dokumentujące  historię  nauki,  posiadające  np.  wiele  starych instrumentów
naukowych,  badawczych  są  jednym  z  końcowych  etapów  istnienia  zbiorów  osobliwości
tworzonych głównie z darów profesorów danej uczelni, zbiorów narastających przez wieki,
bardzo  różnorodnych,  składających  się  z  instrumentów  astronomicznych,  chemicznych,
medycznych, farmaceutycznych, przyrządów matematyczno-fizycznych, rozmaitych pomocy



naukowych, cennych dzieł sztuki i „osobliwości”. Gabinety osobliwości nabrały charakteru
wyłącznie świeckiego - i to było ich cechą wspólną od XVI w.

Sławne gabinety osobliwości

Do  najsławniejszych  kolekcji  osobliwości  należały  w  minionych  wiekach  zbiory
Karola V Habsburga w Wiedniu (od 1555 w San Juste), zbiory Karola Habsburga, arcyksięcia
Styrii,  w  Grazu  w  XVI  w.,  zbiory  Ferdynanda  II,  arcyksięcia  Tyrolu  znajdujące  się  w
Insbrucku, a potem  od 1580 r. w Ambras, gdzie kolekcjonował osobliwości wraz z żoną
Philippine Welser, kolekcja Wettinów w Dreźnie, późniejsze słynne Grünes Gewölbe (zbiory
rzemiosła  artystycznego).  Do  plejady  właścicieli  najznakomitszych  i  najsłynniejszych
gabinetów osobliwości  zalicza  się  niewątpliwie  Fryderyk  I  Würtemberski,  który na  wzór
studia  florenckiego  Giovanniego  di  Bologna  przed  1600  rokiem  stworzył  w  Stuttgarcie
późniejsze Landesmuseum. Także Wittelsbachowie w Monachium tworzący przed 1600 r.
Antiqarium (późniejsze Muzeum Bawarskie) na wzór Wiednia, Hohenzollernowie w Berlinie
(zachowany inwentarz gabinetu osobliwości z 1591 r.), Rudolf II w Pradze przed 1600 r. - byli
znani w krajach niemieckich z posiadania gabinetów osobliwości. Wpływowy agent, handlarz
dziełami  sztuki  i  rzemiosła  działający ok. 1600 r.  w Augsburgu Philip  Hainhofer również
takową  prywatną  kolekcję  posiadał.  Zbiory osobliwości  miał  także  niejaki  Franz  (Frans)
Franken, aptekarz niemiecki, co dowodzi dużej popularności tego typu gabinetów. 

W  Anglii  wymienić  można  Thomasa  Howarda,  księcia  Arundel  i  Townleya  w
Londynie. W Rosji cara Piotra I Wielkiego, gromadzącego różne „skarby” w Petersburgu. Na
terenach obecnej Polski można wspomnieć o księciu pomorskim w Szczecinie (1612 r.).

Obiekty

Co  znajdowało  się  w  gabinetach  osobliwości?  Pozwoliłem  sobie  podać  zestaw
obiektów  dla  przykładu.  Żółciowe  kamienie  wielbłąda,  język  żmii,  róg  jednorożca  [!],
drogocenne (jakoby antyczne)  kamienie  (np.  gemma  Augustea),  rytowane  płytki,  monety,
porcelana  chińska,  czary,  statuetka  siedemnastoramiennej  bogini,  rzeźby  etruskie,
prekolumbijskie,  średniowieczne  manuskrypty,  modlitewniki,  medaliony,  alegoryczne
solniczki dłuta Celliniego, miniaturowe portrety, kopie Paula Giovio, seria „heretyków” np.
Lutra. Zwinglego, Coligne’go, Egmonta, Erazma z Rotterdamu, modele grobowców, rzeźby
antyczne (w okresie baroku - głównie kopie rzeźb hellenistycznych), ikony, drukowane księgi
kościelne  i  klasztorne,  papirusowe  kodeksy  karolińskie,  meble,  instrumenty  muzyczne,
instrumenty chirurgiczne, narzędzia farmaceutyczne i rzemieślnicze, kompasy, karty do gry,
grające zegary, kuchenne utensylia, gotyckie monstrancje, norweskie srebrne orły, brązowe
kopie  posągów Marka Aureliusza,  Wenus  i  Fauna -  Giovanniego da  Bologna,  dziwaczne
obrazy manierystyczne, patologiczne w proporcjach portrety miniaturowe, kryształy, jaspisy,
macica perłowa, skorupy żółwia, czaszki ludzkie, „Kunstbuch” Dürera etc.

Kolekcje osobliwości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rodzaje osobliwości  zbieranych w kolekcjach uniwersyteckich,  a które to  kolekcje
później weszły w skład muzeów uniwersyteckich, można pokazać na przykładzie Muzeum
Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  które  początkami  swoich  zbiorów  sięga  wieku  piętnastego.
Kolekcja  ta  zawiera  m.in.  instrumenty  astronomiczne  (astrolabium,  globus,  torquetum)
Marcina Bylicy z Olkusza (1492), globusy (np. globus Jagielloński,  globus kieszonkowy z
1720 r., globus Mercatora z 1541 r., globus nieba z 1640 r., wyroby złotnicze, makaty, zegary,
porcelana (np. Ludwika Filipa), instrumenty muzyczne (fortepiany, skrzypce, flety), patefony,



medale,  odlewy  gipsowe  (z  daru  Lanckorońskich  i  prymasa  Michała  Poniatowskiego),
alembiki, pelikany, rysunki i listy Wita Stossa (zaginione w czasie II wojny), dywany perskie,
słoje i butelki apteczne, aparaty do skraplania gazów prof. Karola Olszewskiego, pasy słuckie,
śruba  Archimedesa  (XVII  w.),  pompa  pneumatyczna  z  Paryża  (1785),  tzw.  „cyrkiel
Galileusza” Koeglera (1684), luneta Jana Śniadeckiego (1780), szyld drukarni Goeblera etc.
W  1860  r.  staraniem   Józefa  Łepkowskiego  zbiory  powstałe  z  darów  akademików
krakowskich przekształcono w Gabinet Sztuki i Archeologii.  Odtąd przestały być zbiorami
osobliwości,  bo  zostały  uporządkowane,  widoczne  było  naukowe  do  nich  podejście,  w
przeciwieństwie  do  podejścia  amatorskiego  nowożytnych  zapaleńców  zwanych  dilletanti.
Podejście  chaotyczne,  nastawione  na  ciekawostki  bez  systematyzacji  straciło  na  wartości.
Zaletą nowego opracowania zbiorów osobliwości było podejście naukowe, badawcze, którego
wynikiem było publiczne, oficjalne udostępnienie uporządkowanych zbiorów. 

Podsumowanie

Gabinety  osobliwości  jako  formy  kolekcji  nieuporządkowanych,  nastawionych  na
„rzadkość”,  czyli  kategorię  bardzo  pojemną  i  bez  końca  rozciągliwą,  są  poprzednikami
muzeów  europejskich  i  zasługują  na  szacunek  badaczy,  mimo  swojej  niedoskonałości  i
dziwaczności,  a  bynajmniej  nie  należy o  nich  zapominać,  bo  spełniły  pozytywną  rolę  w
przechowaniu  pamiątek  przeszłości  do  czasów późniejszych.  Bez  ich  istnienia  -  niejedno
muzeum byłoby o wiele uboższe, albo wręcz mogłoby w ogóle nie powstać.


