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Bertelsaim Museum Führer. Gütcrsloch-Miinchcn 1992 Bertelsmann Lexicon 
Verlag, 512 s., fot, 200, fot. kolor. 250. 

W znanym wydawnictwie leksykograficznym ukazał się cenny i pięknie wydany 
przewodnik po muzeach niemieckich. W Niemczech działa obecnie ponad 4000 
różnych muzeów; przewodnik obejmuje około 350 ważniejszych muzeów, ale na 
końcu podano około 1570 adresów takich obiektów. 

Przewodnik ujęty jest alfabetycznie według miejscowości, w których znajdują 
się wybrane muzea, co ma tę dobrą stronę, że pozwala w każdym z miast znaleźć 
co najmniej jeden ciekawy obiekt muzealny. Z kolei załączony na końcu skorowidz 
podaje dość szczegółowo ujęte hasła, określające charakter zbiorów muzealnych, 
umożliwiający znalezienie miejsca interesujących zbiorów w przewodniku. 

W istniejących muzeach niemieckich jest reprezentowana szeroko pojęta historia 
nauki i techniki. Można tu wymienić przyrządy: astronomiczne, matematyczne, fi-
zyczne, meteorologiczne itp. Kilkanaście muzeów ma działy dotyczące historii Ziemi 
i kartografii; bogato przedstawiają się zbiory geologiczne, mineralogiczne, paleo-
ntologiczne i ogólnie przyrodnicze, wśród których wydzielono botanikę i zoologię. 
Wyodrębniono też działy ekologii (w 10 muzeach) i środowiska (6 muzeów). Hi-
storię techniki przedstawia 10 muzeów, ale aż 12 historię przemysłu, tyleż transport 
i komunikację (w tym historię automobilizmu, żeglugi, a nawet rybactwa). Na uwagę 
zasługują też działy historii fotografii, medycyny, farmacji (apteki). 

Przeważają wszakże muzea gromadzące zbiory sztuki, głównie malarstwo, 
rzeźbę, ceramikę i szkło, kowalstwo artystyczne, instrumenty muzyczne, sztukę lu-
dową, wreszcie zbiory archeologiczne, poczynając od antyku. Wiele miejsca zajmuje 
architektura i tzw. przestrzeń historyczna (Historische Räume) - zachowane budowle 
i obiekty urbanistyczne, oraz zabytki regionalne. Wydzielono także muzea lub ich 
części związane z wybitnymi nazwiskami. 

Widać wyraźnie koncentrację muzeów w niektórych większych miastach; naj-
więcej obiektów znajduje się w Berlinie, gdzie przeważa kultura i sztuka, Frankfur-
cie nad Menem, Hamburgu, Kilonii, Kolonii, Monachium, gdzie założono najbar-
dziej znane Deutsches Museum, Stuttgarcie, Tybindze i wielu innych. 

Każde muzeum zostało opisane wg przyjętego schematu: adres, godziny otwar-
cia, główne zbiory, możliwości usług dydaktycznych i zwiedzania grupowego z prze-
wodnikiem; w opisie podano historię muzeum i charakterystykę zbiorów - z barw-
nymi ilustracjami. 

Pod hasłem „przyrządy naukowe" w przewodniku wskazuje sie jedynie na 2 
muzea: Germanisches Nationalmuseum (XV-XVI1 w.) w Norymberdze, ze sławnym 
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globusem Martina Bchcima (1491/1492), oraz Mathematisch- Physikalischer Salon 
w drezdeńskim Zwingerze (XVI-XVIII w.), ze zbiorami 7£garów, instrumentów astro-
nomicznych, meteorologicznych, kreślarskich, globusów. Z kolei pod hasłem „historia 
techniki" figuruje kilka muzeów: Muzeum für Verkehrs und Technik (Muzeum Komu-
nikacji i Techniki) w Berlinie (komunikacja kolejowa, drogowa, powietrzna, wodna i 
budownictwo, technika papiernicza, fotograficzna i filmowa, tekstylia, sprzęt domowy, 
maszyny liczące i automaty, łączność, energetyka, przyrządy naukowe i ośrodki badaw-
cze); Deutsches Museum w Monachium (rozwój techniki i nauk przyrodniczych — od 
początków do czasów obecnych); Siemens-Museum w Monachium (historia techniki, 
elektrotechniki i mikroelektroniki); Technisches Landesmuseum w Schwerinie (stosunki 
między człowiekiem a techniką, energia, elektrotechnika, metalurgia, maszyny cieplne, 
rolnictwo, zasoby naturalne Meklemburgii itp.). Oczywiście wiele innych muzeów pro-
wadzi też działy historii nauki i techniki. 

Przewodnik po muzeach Bertelsmanna jest niewątpliwie publikacją nader przydatną 
dla historyka nauki i techniki; stanowi cenne źródło informacji o zbiorach kultury ma-
terialnej, odnoszącej się nie tylko do terenów niemieckich, ale często obejmujące kulturę 
ogólnoświatową. Warto także dodać, iż większość muzeów wydaje często obszerne 
przewodniki po swych zbiorach, a np. Deutsches Museum - największe muzeum historii 
techniki i kultury w Europie - ma swój bogato ilustrowany organ kwartalny „Kultur 
und Technik" - „magazyn historii i teraźniejszości techniki i wiedzy przyrodniczej". 
Ostatnio ukazały się w Niemczech także przewodniki regionalne: Drezna1, Saksonii2, 
Nadrenii3 i specjalistyczne, jak np. muzea gospodarcze4. 

Przypisy 

1 Museen in Dresden. Ein Führer durch 42 Museen und Samlungen. M. Bachmann und 
H. Prescher (red.). Edition Leipzig 1991, 326 s. 

2 Museen in Sachsen. Liepzig 1993 E.A. Seemann, 350 s. 
3 Museen in Rheinland. Köln 1992 Rheinland- Verlag, 220 s. 
4 M. H ü c h t e r m a n n : Museen der Wirtschaft. Köln 1991 Deutsches Instituts-Verlag, 
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Mircea E1 i a d e : Kowale i alchemicy. Tłum. z franc. Andrzej Leder. Warszawa 
1993 Fundacja Alctheia, 211 s. 

Zmarły w 1982 r. wybitny etnolog i historyk religii Mircea Eliade zajął się 
problemami alchemii pod wpływem przeczytanych dzieł, głównie C.G. Junga. Prze-
de wszystkim interesowało go pochodzenie alchemii i temu poświęcił niewielkie 


