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Narodowe Muzeum Przyrodnicze;
historia i marzenia
Jerzy Dzik

Z

awiáy bieg historii daá Polskiej Akademii Nauk w depozyt nieziszczoną
ideĊ Narodowego Muzeum Przyrodniczego. Gromadzonymi od dwu stuleci
zbiorami — bezcennym zabytkiem kultury
narodowej, dysponuje dziĞ Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Kontynuacją ekspozycji
o równie dawnej historii jest Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN. W Akademii nie tylko ponosimy odpowiedzialnoĞü
za zaszáoĞci, których skutkiem jest obecny
stan muzealnictwa przyrodniczego w Polsce, ale ciąĪy na nas powinnoĞü doprowadzenia do koĔca zamierzeĔ naszych wielkich poprzedników, zarzuconych pod ciĊĪarem nieszczĊĞü, które dosiĊgaáy kraj w ubiegáym stuleciu. Skuteczne dziaáanie wymaga
wiedzy o historycznych uwarunkowaniach
i wizji przyszáoĞci, choüby nawet nierealnej.
PoniĪej przedstawiam w zarysie dzieje koncepcji Narodowego Muzeum Przyrodniczego i zamierzenia, których czĊĞcią są ekspozycje przygotowywane obecnie w Muzeum
Ewolucji. Planując je, mamy na wzglĊdzie
obecne uwarunkowania przyrodoznawstwa,
które nakazują áączyü w jednoĞü róĪne obszary wiedzy wbrew dominującej do niedawna specjalizacji. W cenie są dziĞ przecieĪ postawy interdyscyplinarne. Niezmienne pozostają jedynie powinnoĞci przyrodników, a Muzeum jest sposobem na ich harmonijne wypeánianie w odniesieniu do dokumentacji stanu i historii ojczystej przyrody, a takĪe badaĔ i upowszechniania wiedzy
przyrodniczej. Mam nadziejĊ, Īe nawet jeĞli
i tym razem nie uda siĊ doprowadziü sprawy do skutecznego koĔca, áatwo o niej nie
zapomnimy.

Polskie muzea historii naturalnej
Wielki rozkwit nauk przyrodniczych
w osiemnastym i dziewiĊtnastym stuleciach,
zapoczątkowany przez dzieáo Linneusza
(1735) a znaczony milowymi kamieniami
prac Cuviera, Darwina i Haeckla miaá Ğcisáy
związek z rozwojem wielkich muzeów przyrodniczych. Z tych lat pochodzą kolekcje
i gmachy najwiĊkszych muzeów historii naturalnej w Ğwiecie: British Museum (Natural

History) w Londynie, Naturhistoriska Riksmuseet w Sztokholmie, Naturhistorisches
Museum w Wiedniu, American Museum of
Natural History w Nowym Jorku, Smithsonian Institution w Waszyngtonie, Field Museum w Chicago, Senckenbergisches Museum we Frankfurcie n. M. czy Narodní Muzeum w Pradze. Kolekcje przyrodnicze zgromadzone w muzeach w ciągu ostatnich dwustu lat są do dziĞ podstawą dziaáalnoĞci wielu
powiązanych z nimi instytucji naukowych.
WciąĪ opracowuje siĊ w nich materiaáy zdobyte przez ekspedycje naukowe przed wieloma dziesiątkami lat. Materiaáy w wielu wypadkach niepowtarzalne, dokumenty nieistniejących juĪ czĊĞci Ğwiatowego dziedzictwa
przyrodniczego. Instytucja muzeum historii
naturalnej okazaáa siĊ Īywotna mimo upáywu
lat i dziaáalnoĞü wielu z nich cieszy siĊ coraz
wiĊkszym zainteresowaniem i uznaniem zachodnich spoáeczeĔstw, coraz lepiej rozumiejących zagroĪenia dzisiejszej przyrody
i wspólną za to odpowiedzialnoĞü. To wynik
podnoszenia poziomu wiedzy i kultury szerokich krĊgów spoáecznych w naszych czasach
i wzrostu zainteresowania naturalnym Ğrodowiskiem czáowieka w miarĊ jego dewastacji.
Narodziny idei. Polski wkáad w budowĊ
fundamentów wiedzy przyrodniczej byá niewielki, ale teĪ Polska nie byáa od postĊpu
Ğwiatowej wiedzy izolowana. Pierwsze udokumentowane publikowanym opisem muzeum przyrodnicze w paĔstwie polskim stworzone zostaáo w Warszawie za czasów Jana III
Sobieskiego przez Martinusa Bernhardi, nobilitowanego w 1673 roku pod nazwiskiem
de Bernitz dworzanina i lekarza kolejnych
królów. Byáy w tych zbiorach m. in. skamieniaáoĞci. Po Ğmierci wáaĞciciela zbiór zakupiony zostaá przez Dominika Radziwiááa i wystawiony w jego paáacu przy ul. Miodowej.
Wywieziony do NieĞwieĪa wkrótce spáonąá
w czasie wojennej zawieruchy.
Pierwszy program organizacji centralnego
ogólnopolskiego muzeum przyrodniczego,
peániącego równoczeĞnie funkcje instytucji
naukowej i oĞrodka dokumentacyjnego powstaá przed ponad dwustu laty. Opublikowanie w 1775 roku w czasopiĞmie Zabawy przyNr 2 kwiecień 2004, EWOLUCJA
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jemne i poĪyteczne z róĪnych autorów zebrane „MyĞli wzglĊdem zaáoĪenia Musaeum Polonicum” 27-letniego wówczas erudyty Michaáa J. M. Mniszcha wyznacza narodziny
idei polskiego muzealnictwa przyrodniczego.
Miaáa to byü instytucja publiczna finansowana ze Ğrodków spoáecznych; projekt zawieraá
nawet jej kosztorys (budĪet 20 000 zá rocznie). Jednym z czterech dziaáów Musaeum
Polonicum miaáy byü zbiory przyrodnicze.
Michaá Mniszech staá siĊ póĨniej jednym
z bardziej aktywnych czáonków Komisji Edukacji Narodowej i zaáoĪonego w 1777 roku
Towarzystwa Fizycznego. Pierwsza szansa
wprowadzenia w Īycie pomysáu utworzenia
polskiego muzeum przyrodniczego pojawiáa
siĊ wkrótce, ale w caákiem niesprzyjającym
momencie. W 1795 roku Anna z Sapiehów
Jabáonowska postanowiáa przekazaü narodowi swoje wielkie zbiory przyrodnicze
zgromadzone w paáacu w Siemiatyczach.
Po jednej z sal miaáy w nim kolekcje geologiczne, zoologiczne i botaniczne; podobno
byáy liczniejsze niĪ w ówczesnym paryskim
Museum d’Histoire Naturelle. Po wybuchu
Insurekcji zostaáy one, wraz z biblioteką,
przeniesione do paáacu Jabáonowskich
w Warszawie. Dar nie zostaá jednak w czasie tak burzliwym przyjĊty przez rząd a po
Ğmierci wáaĞcicielki w 1800 roku zbiory zostaáy zakupione przez cara Aleksandra I za
50 000 dukatów i wywiezione do Moskwy,
gdzie w wiĊkszoĞci spáonĊáy w czasie inwazji napoleoĔskiej. Wraz z upadkiem I Rzeczypospolitej upadáa wiĊc i pierwsza moĪliwoĞü utworzenia paĔstwowego Muzeum
Przyrodniczego.
Utrata suwerennoĞci paĔstwa polskiego
przypadáa na czas rozkwitu Ğwiatowego
przyrodoznawstwa. Mimo aktywnoĞci polskich przyrodników, którzy wnieĞli istotny
wkáad w rozwój Ğwiatowej nauki sáuĪąc obcym narodom (sáawĊ zyskali Edward Strasburger, Ignacy Domeyko, Edmund Strzelecki, Jan Czerski, Benedykt i Wáadysáaw Dybowscy, Aleksander Czekanowski) nie byáo
warunków do tworzenia instytucji naukowych i muzealnych. Porozbiorowe represje,
wojny napoleoĔskie i kolejne powstania nie
dawaáy Īadnych szans na porównywalny
z innymi krajami rozwój muzealnictwa
przyrodniczego w Królestwie. RównieĪ dla
PoznaĔskiego muzealnictwo przyrodnicze
nie byáo wówczas sprawą wystarczająco
istotną z narodowego punktu widzenia,
choü nie sposób pominąü np. zbiorów przyrodniczych Wielkopolskiego Towarzystwa

Wyjątki z tekstu artykuáu
Michaáa Mniszcha
(1775) dotyczące przyrodniczej czĊĞci jego
Musaeum Polonicum
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Przyjacióá Nauk eksponowanych wówczas
w Muzeum im. MielĪyĔskich. Mimo wszelkich trudnoĞci, w podzielonej Polsce zapoczątkowaáy jednak wkrótce dziaáalnoĞü liczne przyrodnicze instytucje muzealne, z których trzy staáy siĊ godne miana muzeum narodowego. To liberalna Galicja staáa siĊ
wtedy oĞrodkiem polskiego przyrodoznawstwa.
Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie.
Najstarszym i bodaj najwaĪniejszym muzeum przyrodniczym o ogólnopolskim znaczeniu byáo Muzeum im. Dzieduszyckich
we Lwowie. Powstaáo w 1855 roku z poáączenia w jedną caáoĞü zbiorów przyrodniczych, etnograficznych i numizmatycznych
zamiáowanego ornitologa, Wáodzimierza
Dzieduszyckiego. Doáączyáy do nich
w 1857 roku zbiory biblioteczne Józefa K.
Dzieduszyckiego z Poturzycy. W 1880 roku
Muzeum ofiarowane zostaáo spoáeczeĔstwu
a jego byt materialny zapewniony przez poáączenie w 1893 z ordynacją poturzycką.
W skáad Muzeum wchodziáo siedem
dziaáów: zoologiczny, botaniczny, mineralogiczny, geologiczny, paleontologiczny,
prehistoryczny i etnograficzny. Dominowaáy zdecydowanie zbiory przyrodnicze (150
000 pozycji inwentarzowych wobec 9 000
okazów w dziaáach prehistorii i etnografii).
Muzeum zajĊáo osobną, specjalnie przystosowaną do tego kamienicĊ. Oprócz gromadzenia zbiorów przyrodniczych z caáej
przedrozbiorowej Polski, zajmowaáo siĊ
równieĪ dziaáalnoĞcią badawczą i wydawniczą. Od 1866 wychodziáy Rozprawy, a od
1914 periodyk Rozprawy i WiadomoĞci Muzeum im Dzieduszyckich. WĞród wielu
osobnych wydawnictw znalazáy siĊ dzieáa
tej miary co Geologia Ziem Polskich Józefa
Siemiradzkiego czy monografie entomologiczne Jarosáawa àomnickiego i Józefa
DziĊcielewicza. Zniszczenie ordynacji poturzyckiej podczas I Wojny ĝwiatowej
i wojny polsko-bolszewickiej byáo przyczyną spadku znaczenia Muzeum w II Rzeczypospolitej. Dyrektorem byá wówczas Jarosáaw àomnicki, który zatrudniaá kilku pracowników naukowych. Po II Wojnie ĝwiatowej sprawa ewentualnej rewindykacji zbiorów, podnoszona m. in. przez geologa Jana
Samsonowicza, zostaáa zaniedbana i pozostają one do dziĞ we Lwowie. W niedawno odnowionym budynku dziaáa Muzeum Przyrodnicze UkraiĔskiej Akademii Nauk, które ĞciĞle wspóápracuje z polskimi badaczami.

Muzeum Fizjograficzne w Krakowie.
Druga wielka galicyjska instytucja przyrodnicza to utworzona w 1865 roku Komisja
Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego. Rok póĨniej rozpoczĊto systematyczne gromadzenie zbiorów a od 1867
roku wydawanie corocznych sprawozdaĔ.
Gáówne dzieáa przyrodnicze wówczas opublikowane to monografie geologicznopaleontologiczne Ludwika Zejsznera i Alojzego Altha, wydawano takĪe prace z dziedzin botaniki i zoologii. W 1874 roku, dwa
lata po przemianowaniu Towarzystwa na
AkademiĊ UmiejĊtnoĞci, w PamiĊtniku Wydziaáu Matematyczno-Przyrodniczego AU
pojawiáy siĊ monografie przyrodnicze. Nieprzerwanie rozrastające siĊ Zbiory Komisji
staáy siĊ 1928 roku podstawą utworzenia
Muzeum Fizjograficznego Polskiej Akademii UmiejĊtnoĞci.
Muzeum Przyrodnicze Akademii UmiejĊtnoĞci jeszcze przez pewien czas po wojnie obejmowaáo trzy bardzo bogate w eksponaty dziaáy: botaniczny, zoologiczny
i geologiczny. Ozdobą kolekcji staá siĊ kompletny okaz drugiego nosoroĪca ze Staruni,
wydobyty podczas wykopalisk Polskiej
Akademii UmiejĊtnoĞci podjĊtych w 1929
roku. Komisja Fizjograficzna PAU zostaáa
jednak zlikwidowana w 1945 roku a w 1952
roku rozwiązano Polską AkademiĊ UmiejĊtnoĞci. W wyniku tych przeksztaáceĔ
w 1954 roku Muzeum wáączone zostaáo do
Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, ale
od 1962 roku uzyskaáo pewną samodzielnoĞü stopniowo przeksztaácając siĊ w osobny instytut badawczy. Jeszcze w 1952 roku
wyáączono z Muzeum zbiory geologiczno-paleontologiczne i po kilku latach staáy siĊ
czĊĞcią równieĪ usamodzielniającej siĊ filii
warszawskiego instytutu PAN. W 1965 roku zbiory te zostaáy przeniesione do wyremontowanego budynku byáego wiĊzienia na
ul. Senackiej. W ostatnim dziesiĊcioleciu,
dziĊki zmianie zasad finansowania nauki
w Polsce, dziaáalnoĞü wystawiennicza zoologów zostaáa w Krakowie wznowiona
w nowo pozyskanym budynku Muzeum
Przyrodniczego.
PaĔstwowe Muzeum Zoologiczne w Warszawie. Trzecim polskim oĞrodkiem przyrodniczym o dawnych tradycjach jest warszawskie muzeum zoologiczne. Jego początki siĊgają stadium organizacyjnego
Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego powoáanego z inspiracji m. in. Stanisáa-
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wa Staszica. Zakupiony zostaá wówczas od
amatora-ornitologa, barona Silviusa A.
Minckwitza z Gronowic koáo Sycowa, jego
zbiór przyrodniczy, którego czĊĞü wáaĞciciel
wczeĞniej nabyá w 1792 roku od zoologa
z Halle, J. G. Hübnera. PrzedsiĊwziĊcie finansowaáa Komisja Rządowa WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego. Powoáany w oparciu o zakupione z róĪnych Ĩródeá
zbiory Gabinet Zoologiczny znajdowaá siĊ
początkowo w dwu salach Paáacu Kazimierzowskiego. W 1823 roku przeniesiono go
do osobnego budynku na Krakowskim
PrzedmieĞciu 26/28, pierwotnie przeznaczonego na galeriĊ obrazów (Salonów
Sztuk PiĊknych), o powierzchni wystawienniczej 1394 m2. Kuratorem Gabinetu, poczynając od zleconej misji przywiezienia
zbiorów Minckwitza, byá Feliks P. Jarocki,
któremu udaáo siĊ zapobiec wywiezieniu
ich do Rosji po likwidacji Uniwersytetu
w 1831 roku.
W 1862 roku Gabinet, pod kuratorstwem Wáadysáawa Taczanowskiego, zostaá
wáączony do Szkoáy Gáównej a jego dobroczyĔcami stali siĊ odtąd zamiáowani podróĪnicy i miáoĞnicy przyrody, Wáadysáaw
i Konstanty Braniccy. Przeksztaácenie Szkoáy Gáównej w rosyjskojĊzyczny Cesarski
Uniwersytet Warszawski oznaczaáo teĪ
przejĊcie nadzoru nad nim przez rosyjskich
profesorów. Jego rolĊ jako polskiej instytucji przyrodniczej w Warszawie przejĊáo dopiero powoáane w 1887 roku prowadzone
przez Jana Sztolcmana prywatne Muzeum
Branickich, mieszczące siĊ w ich willi na
Frascati (dzisiejsze Muzeum Ziemi PAN,
którego historia równie piĊknie ilustruje pasjĊ spoáeczną polskich przyrodników). SpecjalnoĞcią badawczą obu muzeów zoologicznych byáa ornitologia, a chlubą zbiory
ptaków i innych zwierząt dostarczane przez
specjalnie organizowane ekspedycje naukowe, polskich zesáaĔców i emigrantów,
gáównie z Ameryki Pád. i wschodniej Azji.
Po wybuchu I Wojny ĝwiatowej czĊĞü zbiorów Gabinetu wywieziona zostaáa do Rosji,
gdzie spáonĊáa w 1920 roku. Niemniej,
w 1919 roku zbiory Muzeum Branickich zawieraáy 4500 gatunków ptaków, w tym wiele typów opisowych i materiaáów dokumentujących klasyczne monografie ornitologiczne.
Z punktu widzenia nauki, choü niekoniecznie narodowego, lepszy od kolekcji
Gabinetu Zoologicznego okazaá siĊ los
wspaniaáych zbiorów paleontologicznych
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Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu, wyników ekspedycji nad Póánocną DĨwinĊ prowadzonych przez Wáadimira P. Amalickiego.
Szkielety wydobytych przezeĔ permskich gadów przeszáy do Politechniki Warszawskiej
po objĊciu przez Amalickiego posady jej dyrektora w 1906 roku. Zbiory paleontologiczne i geologiczne zajmowaáy duĪą salĊ ekspozycyjną na pierwszym piĊtrze. Na początku
wojny Ğwiatowej ewakuowane w gáąb Rosji
staáy siĊ póĨniej osnową Instytutu Paleontologicznego w Moskwie.
Zbiory Gabinetu Zoologicznego i przeniesionego do jego ciasnych pomieszczeĔ
Muzeum Branickich byáy uzasadnieniem powoáania w 1919 roku Narodowego Muzeum
Przyrodniczego. Pomysáodawcą byá 26-letni
wówczas Kustosz Gabinetu Zoologicznego
Janusz Domaniewski, któremu zaleĪaáo na
utworzeniu muzeum zoologicznego w obrĊbie Muzeum Narodowego. Kiedy Ksawery
Branicki zgodziá siĊ na upaĔstwowienie swego muzeum, obwarowaá to jednak zastrzeĪeniem, Īe poáączone instytucje zoologiczne
staną siĊ dziaáem odrĊbnego muzeum ogólnoprzyrodniczego. W tym duchu dziaáaá minister Jan àukasiewicz, rozporządzeniem z dnia
24 wrzeĞnia 1919 roku powoáując Narodowe
Muzeum Przyrodnicze. Miaáo obejmowaü zakresem dziaáaĔ caáoĞü przyrody.
Przeszkodą dla rzeczywistego stworzenia
muzeum o tak zobowiązującej nazwie i ambitnych zamierzeniach staá siĊ jednak brak lokalu. Nie wystarczyáo teĪ entuzjazmu przyrodników z innych dziedzin. Ograniczono siĊ
wiĊc do Dziaáu Zoologicznego, formalnie powoáanego w 1921 roku, nastĊpnie dekretem
Prezydenta R. P. z dnia 29 lutego 1928 przemianowanego na PaĔstwowe Muzeum Zoologiczne. Wkrótce potem, w 1935 roku
skromny lokal Muzeum, obejmujący 20 pomieszczeĔ, padá pastwą poĪaru. Tymczasowo
przeniesiono je do kamienicy na ulicy Wilczej 64, gdzie trwa do dziĞ. Wkrótce potem
zatwierdzony zostaá projekt nowego gmachu
Muzeum Zoologicznego, którego budowa
rozpocząü siĊ miaáa w 1940 roku.
Tymczasem Muzeum Zoologiczne pomnaĪaáo swoje zbiory przyrodnicze i biblioteczne, które osiągnĊáy wyjątkowe w Polsce
bogactwo. Mimo zniszczeĔ po Powstaniu
Warszawskim i utraty niemal caáej kolekcji
entomologicznej, wiĊkszoĞü materiaáów przetrwaáa i zostaáa wzbogacona o zdobycze wojenne i darowizny. W 1953 roku Muzeum
wáączone zostaáo do Polskiej Akademii Nauk
jako Instytut Zoologiczny zaĞ wspaniaáe zbio-
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ry w 1970 roku przeniesione zostaáy do magazynów w àomnej pod Warszawą (m. in.
kolekcje przywiezione przez ekspedycjĊ
Sztolcmana i Siemiradzkiego do Ameryki
Pád. zorganizowaną w 1882 roku ze skáadek
czytelników gazet warszawskich i zbiory zesáaĔców syberyjskich). Od 1960 roku Instytut
prowadziá ekspozycjĊ w Paáacu Kultury i Nauki. Wypeániaáo to czĊĞciowo dotkliwy brak
ekspozycji przyrodniczych w Warszawie, nie
mogáo jednak wypeániü podstawowych funkcji muzeum przyrodniczego, to jest zabezpieczania i udostĊpniania zbiorów do badaĔ naukowych.
Podobne znaczenie miaáa osobna wystawa Dinozaury z Pustyni Gobi zorganizowana
w PKiN przez ówczesny Zakáad Paleobiologii PAN, autorstwa Zofii Kielan-Jaworowskiej, przedstawiająca wyniki jej ekspedycji
paleontologicznych na PustyniĊ Gobi. Mimo
ogromnego zainteresowania, zostaáa zlikwidowana w trakcie przygotowaĔ do wystawy osiągniĊü gospodarczych PRL
w 1974 roku. W 1986
ekspozycja zoologiczna
w PKiN przekazana zostaáa powstającemu wówczas
Ogrodowi Botanicznemu
a nastĊpnie przejĊta przez
Instytut Paleobiologii PAN
i przeksztaácona w istniejące do dziĞ Muzeum Ewolucji. Powstaáa wówczas
wystawa Ewolucja na lądach, gáównie w oparciu
o materiaáy z wczeĞniejszej wystawy gobijskiej,
ale obejmując równieĪ
równieĪ historycznej wartoĞci zbiory zoologiczne.
Od 1994 do Muzeum
Ewolucji powróciáy okresowe wystawy organizowane przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Ekspozycja paleontologiczna
jest obecnie modernizowana dziĊki subwencjom Narodowego Funduszu Ochrony ĝrodowiska;
scenariusz zostaá opracowany z myĞlą o uzyskaniu w przyszáoĞci obszerniejszych pomieszczeĔ dla Muzeum.
Koncepcja Narodowego Muzeum Przyrodniczego w Warszawie. Zanim jeszcze
odzyskanie niepodlegáoĞci staáo siĊ praw-
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dziwie realne, entomolog, czáonek Akademii UmiejĊtnoĞci Stanisáaw Stobiecki opublikowaá w Krakowie w 1912 roku artykuá
postulujący powoáanie ogólnopolskiego,
centralnego muzeum przyrodniczego. Galicja miaáa do tego najsolidniejsze podstawy
materialne i intelektualne, wojna i nowa sytuacja polityczna po jej zakoĔczeniu daáa
jednak przewagĊ Warszawie.
Mimo niepowodzeĔ ze stworzeniem Narodowego Muzeum Przyrodniczego w oparciu o Gabinet Zoologiczny, pomysá powoáania w stolicy centralnego muzeum przyrodniczego nie zostaá jednak zarzucony. Wyrazem tego byáa rezolucja I Zjazdu Fizjografów Polskich w Krakowie w 1924 roku postulująca ustanowienie centralnej instytucji
przyrodniczej i badawczej, którą miaáo byü
Polskie PaĔstwowe Muzeum Przyrodnicze
w Warszawie. Sprawa podniesiona teĪ zostaáa przez Jana Stacha w 1929 roku jako
Akt powoáania w 1919
roku Narodowego Muzeum Przyrodniczego jako instytucji dokumentacyjnej, badawczej i popularyzacyjnej obejmującej zakresem obowiązków „wszystkie dziaáy
przyrody”

propozycja poáączenia w jedną instytucjĊ
PaĔstwowego Muzeum Zoologicznego,
Muzeum Instytutu Geologicznego (które
byáo wówczas jedyną instytucją gromadzącą zbiory paleontologiczne) i Muzeum Warszawskiego Ogrodu Botanicznego.
Po II Wojnie ĝwiatowej idea caáoĞciowego Muzeum Przyrodniczego zamaráa
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a aktywnoĞü polskich przyrodników w tej
dziedzinie ograniczaáa siĊ w zasadzie do prób
powstrzymania rozkáadu istniejącego wówczas w Polsce muzealnictwa specjalistycznego i regionalnego. WĞród licznych nieudanych prób powrotu do sprawy byá i mój memoriaá dotyczący reaktywowania Narodowego Muzeum Przyrodniczego przygotowany
w 1979 roku. Adam Urbanek, ówczesny sekretarz Wydziaáu Nauk Biologicznych PAN,
wystąpiá wtedy do wáadz paĔstwowych z propozycją przeznaczenia odbudowywanego
wáaĞnie Zamku Ujazdowskiego na siedzibĊ
Muzeum. W grudniu 1980 roku zmodyfikowany memoriaá rozesáany zostaá do krajowych instytucji i towarzystw przyrodniczych.
Jego nadspodziewanie Īyczliwe przyjĊcie
przez adresatów nasunĊáo potrzebĊ powoáania spoáecznego organu, który rozwijaáby
i propagowaá przedstawioną ideĊ Muzeum.
27 marca 1981 roku zorganizowane zostaáo
zebranie zaáoĪycielskie Spoáecznego Komitetu Narodowego Muzeum Przyrodniczego.
Program rozwijany w trakcie dziaáalnoĞci komitetu przedstawiony zostaá w referacie na
konferencjĊ Problemy muzealnictwa przyrodniczego w Polsce 1-2 grudnia 1981 roku
w àodzi. Konferencja uchwaliáa memoriaá,
w którym domagaáa siĊ „utworzenia centralnego muzeum przyrodniczego w Warszawie
w oparciu o istniejące instytucje i przyznania
odpowiednich priorytetów lokalowych”.
Burzliwe wydarzenia polityczne, które
niebawem nastąpiáy, odsunĊáy na pewien czas
realizacjĊ powziĊtych wówczas projektów.
Tworzone byáy jednak mozolnie podstawy do
odtworzenia Muzeum przy wykorzystaniu
istniejących zasobów i instytucji. W 1986
roku powstaáo Muzeum Ewolucji Instytutu
Paleobiologii PAN a wkrótce potem Instytut
Zoologii przywróciá odniesienie do Muzeum
w swojej nazwie i utworzyá fundacjĊ z myĞlą
o pozyskaniu dlaĔ wsparcia spoáecznego. Instytut Paleobiologii wykorzystuje prowadzone przez siebie wykopaliska i organizowane
na tej podstawie wystawy do nieustającej promocji idei Narodowego Muzeum Przyrodniczego. WczeĞniej czy póĨniej musi byü przecieĪ zrealizowana.

Zadania nowoczesnego muzeum
przyrodniczego
Narodowe Muzeum Przyrodnicze sáuĪyü
ma dokumentowaniu historii i stanu polskiej przyrody, prowadzeniu nad nią prac
badawczych i popularyzacji wiedzy o przy-
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rodzie. Na kaĪdym z tych pól dziaáalnoĞci
jego rola zawieraü siĊ powinna w scalaniu
dziedzin badaĔ i uáatwianiu przepáywu myĞli miĊdzy nimi. Po dwu wiekach dziaáalnoĞci niezliczonych rzeszy badaczy i amatorów niezbĊdne jest podsumowanie wiedzy
o polskiej przyrodzie i uzupeánienie luk wynikáych z nierównomiernego zainteresowania róĪnymi jej aspektami. Muzeum powinno byü w tej misji przewodnikiem i pomocnikiem dla innych krajowych oĞrodków badaĔ przyrodniczych. Záączenie w jednym
miejscu osobnych dotąd instytutów badawczych uáatwiáoby prowadzenie badaĔ interdyscyplinarnych i stymulowaáo wymianĊ
wiedzy miĊdzy specjalistami róĪnych dyscyplin. UsunĊáoby najwiĊkszą sáaboĞü polskiego przyrodoznawstwa, jaką jest tradycyjna osobnoĞü dziaáaĔ poszczególnych badaczy. Upowszechnianie przez Muzeum
spójnej logicznie wiedzy o przyrodzie to
sposób na wyzwolenie spoáeczeĔstwa
z ignorancji i wprowadzenie áadu
w popularne wyobraĪenia o otaczającym
Ğwiecie.
Badania fauny i flory Ğwiatowej. Trwa
wiek biologii. Biologii coraz trudniejszej
do pojĊcia ze wzglĊdu na daleko posuniĊtą
specjalizacjĊ technik badawczych i jĊzyka
naukowego. Badaczy zmusza do specjalizacji nie tylko záoĪonoĞü uniwersalnych
procesów biologicznych, ale i róĪnorodnoĞü Ğwiata Īywego wyraĪająca siĊ w istnieniu ogromnej liczby gatunków, odmiennych anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie. Problem ten nabiera coraz wiĊkszego znaczenia w miarĊ jak badania biologiczne rozszerzane są na wciąĪ nowe rodzaje
obiektów Īywych. Jedynym áącznikiem miĊdzy specjalistycznymi dziaáami biologii pozostaje teoria ewolucji. ObjaĞnia przyrodĊ jako efekt w równym stopniu fizykochemicznych aspektów zjawiska Īycia jak i zaszáoĞci historycznych. àączy takĪe biologiĊ
z wiedzą o czáowieku i jego kulturze.
Umieszczenie w jednym Muzeum instytutów PAN specjalizujących siĊ odmiennymi
aspektami biologii organizmalnej pozwoliáoby na przeáamanie barier pomiĊdzy róĪnymi dziedzinami badaĔ. Staáoby siĊ teĪ Ĩródáem materiaáów, informacji i inspiracji dla
biologii molekularnej i eksperymentalnej.
Szczególnej wartoĞci materiaáy przyrodnicze pozyskiwane bowiem byáy (i są dalej)
w wyniku dziaáalnoĞci polskich badaczy
w egzotycznych regionach Ğwiata.
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Polscy badacze stale uczestniczą w licznych ekspedycjach przyrodniczych, m. in.
od kilkudziesiĊciu lat dziaáa polska stacja
naukowa na Spitsbergenie a od üwierüwiecza na antarktycznej wyspie King George.
Polskie statki prowadziáy niegdyĞ badania
i poáowy na szelfie afrykaĔskim i Dalekim
Wschodzie. Morski Instytut Rybacki
w Gdyni i badacze PAN eksplorują od dawna Oceany Atlantycki, Indyjski i Pacyficzny, a szczególnie wody antarktyczne. Te
kosztowne ekspedycje byáy okazją do zgromadzenia materiaáów badawczych i porównawczych dla polskiego przyrodoznawstwa,
które mogáy daü zaplecze przyszáym badaniom. MieliĞmy szansĊ wyjĞcia szerokim
frontem na Ğwiatowy rynek nauki. Niestety,
z powodu braku w naszym kraju instytucji
zainteresowanej pozyskiwaniem takich materiaáów, moĪliwoĞci te w znacznej czĊĞci
zostaáy bezpowrotnie zaprzepaszczone.
Niedostateczny udziaá polskiej nauki
w badaniach przyrody odlegáych regionów
pociąga za sobą gáównie straty polityczne.
To, co moglibyĞmy zrobiü podnosząc miĊdzynarodowy prestiĪ wáasnego paĔstwa
i narodu, zrobią bez trudu inni. O wiele
wiĊksze straty wynikają z braku Narodowego Muzeum Przyrodniczego odpowiedzialnego za koordynacjĊ badaĔ w kraju. Tu nikt
nas nie wyrĊczy.
Gromadzenie kolekcji dokumentacyjnych. NiezaleĪnie od dobrych chĊci i troskliwego ochraniania resztek naturalnego
Ğrodowiska w Polsce, rozwój przemysáu
i rolnictwa spowodowaá i bĊdzie powodowaü nieodwracalne zmiany w przyrodzie.
ObniĪanie poziomu wód gruntowych przez
pobór wody dla przemysáu, wyrobiska kopalniane i melioracjĊ gruntów musi zmieniü
naturalne siedliska organizmów. Proces ten
jest i bĊdzie tak szybki, Īe nie jest moĪliwe
peáne naukowe opracowanie przyrody kraju
zanim nie stanie siĊ ona czĊĞcią historii. PostĊp w rozwoju metod i badaĔ przyrodniczych jest zresztą tak znaczny, Īe wyniki
badaĔ dezaktualizują siĊ szybciej od tempa
ich uzupeániania.
Zaplecze faktograficzne badaĔ historii
przyrody na naszych ziemiach równieĪ kurczy siĊ w zastraszającym tempie. WiĊkszoĞü materiaáów paleontologicznych
znajdujących siĊ w zbiorach zagranicznych
muzeów historii naturalnej pochodzi ze
stanowisk dziĞ juĪ nie istniejących, wyeksploatowanych przez kolekcjonerów lub

zniszczonych przez przemysá. PostĊpująca
eksploatacja wielkich kamienioáomów i kopalni, przy zaniku maáych áomików cháopskich, powoduje, Īe pozyskanie materiaáów
do badaĔ staje siĊ coraz trudniejsze. Niekiedy szanse na zebranie wielkiej kolekcji
otwierają siĊ na kilka miesiĊcy, przedziaá
czasu pomiĊdzy odsáoniĊciem przez eksploatacjĊ interesujących warstw a ich zniszczeniem przez koparki. To szczĊĞliwy dla naszej nauki i kultury traf, jeĞli znajdzie siĊ
wówczas ktoĞ zainteresowany takimi materiaáami. W rĊkach prywatnych kolekcjonerów znajdują siĊ dziĞ znacznie bogatsze
zbiory niĪ w publicznych instytucjach naukowych. Ulegają one jednak stopniowemu
rozproszeniu i zniszczeniu. Gdyby istniaáo
w kraju Narodowe Muzeum Przyrodnicze
na wzór muzeów zagranicznych, moĪna by
temu przeciwdziaáaü i zachowaü przynajmniej czĊĞü tych materiaáów dla nauki krajowej.
Nadzwyczaj istotne jest wiĊc sporządzanie i zabezpieczenie dla przyszáych badaczy
materiaáów naukowych, które pozwolą im
na weryfikacjĊ wczeĞniej uzyskanych wyników i dodatkowe studia. To najwaĪniejsze
zadanie Muzeum. Jest w tym peána analogia
do dziaáalnoĞci istniejącego Muzeum Narodowego w dziedzinie zabytków sztuki.
W Ğwiecie wyraĪa siĊ to w tradycyjnej dwudzielnoĞci muzeów narodowych zajmujących siĊ równolegle opieką nad zabytkami
kultury i przyrody.
Znalezienie pomieszczeĔ umoĪliwiających zabezpieczanie, naukowe opracowanie
i ekspozycjĊ materiaáów przyrodniczych
przekazanych nam w spadku przez poprzednie pokolenia jest wiĊc niesáychanie pilną
sprawą. Materiaáy te, zbierane z poĞwiĊceniem przez amatorów i badaczy subwencjonowanych z ofiar spoáeczeĔstwa, znajdują
siĊ w stanie zagroĪenia i, przenoszone
z miejsca na miejsce w miarĊ rozwoju i reorganizacji placówek naukowych sprawujących nad nimi pieczĊ, ulegáy juĪ w pewnej
czĊĞci zniszczeniu.
Wspomaganie oĞrodków regionalnych.
Muzea przyrodnicze są waĪnymi instytucjami dokumentacji, badaĔ i upowszechniania
wiedzy o przyrodzie na poziomie regionów.
Stymulują i porządkują merytorycznie aktywnoĞü intelektualną amatorów i pomagają
w nauczaniu wiedzy o przyrodzie. Ostatnie
póáwiecze dla regionalnego muzealnictwa
przyrodniczego w Polsce byáo jednak kata-
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strofalne. Jedynie nielicznym dziaáom przyrodniczym muzeów udaáo siĊ przetrwaü.
Wynikáo to przede wszystkim ze sposobu
nadzorowania i wspierania finansowego
muzeów caákowicie zdominowanego przez
humanistykĊ. Jest wiĊc niezbĊdne centralne
muzeum przyrodnicze jako rzecznik interesów instytucji lokalnych. Powiązanie z nim
instytutów badawczych i stworzenie oĞrodka dokumentacji przyrodniczej uáatwi teĪ
powiązanie w jednolitą sieü dziaáalnoĞci
uczelnianej w dziedzinie badaĔ krajowej
przyrody.
Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.
Stan nauczania wiedzy o przyrodzie w Polsce
jest záy. To trudny to przeáamania zamkniĊty
obieg od uczelni przez nauczycieli do
uczniów a przez nich znów na uczelnie. NajwiĊkszym mankamentem edukacji przyrodniczej jest jej rozszczepienie na niepowiązane
ze sobą dziedziny i pamiĊciowe opanowywanie materiaáu przy przewadze terminologii
nad rozumieniem. Tak sformuáowana i przekazywana wiedza moĪe posáuĪyü do zdania
egzaminu, ale nie za przewodnika po Ğwiecie.
Przewodnikami duchowymi bardziej atrakcyjnymi od nauczycieli przyrody stają siĊ
przez to bioenergoterapeuci, róĪdĪkarze
i wróĪki. Muzeum tego nie przeáamie, ale
moĪe dostarczaü logicznie spójnego zdroworozsądkowego wyjaĞnienia zjawisk otaczającego Ğwiata. MoĪe wspomagaü nauczycieli,
sáuĪyü im wiedzą i radą. W przeciwieĔstwie
do szkóá, muzea przyrodnicze są miejscem,
gdzie ksztaácenie przebiega ustawicznie i dociera do ludzi kaĪdego wieku i stanu. Daje
moĪliwoĞci uzupeániania wiedzy po zakoĔczeniu formalnej edukacji i szansĊ naprawienia szkód poczynionych w umysáach w wyniku záego nauczania.
Do nawiązania kontaktu z dzisiejszym
uĪytkownikiem muzeum przyrodniczego
ani do wywiązania siĊ przez z nie z powinnoĞci stawianych przez wspóáczesny swiat
nie wystarczą jednak sugestie Michaáa
Mniszcha, czy innych wymienianych z naleĪną czcią historycznych postaci. ĝwiat
zmieniá siĊ ponad wyobraĪenia naszych poprzedników i projekt nowoczesnego Narodowego Muzeum Przyrodniczego musi te
uwarunkowania uwzglĊdniü. ToteĪ doskonalimy go od üwierüwiecza wykorzystując
Muzeum Ewolucji jako miejsce testowania
pomysáów na publicznoĞci. Przedstawiam
poniĪej zaáoĪenia naszych planów, których
podstawową zasadą jest jednoĞü wszystkich
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dziaáów nauki zaĞ osią organizującą treĞü
jest teoria i przebieg ewolucji.

Projekt urządzenia Narodowego
Muzeum Przyrodniczego
Czáowiek dzisiejszy staá siĊ ofiarą wáasnej intelektualnej skutecznoĞci. Coraz
trudniej wyodrĊbniü z ogromu zgromadzonej wiedzy podstawowy kanon umoĪliwiający zachowanie spójnoĞci kulturowej i porozumienie. Podstawowym zaáoĪeniem ekspozycji Narodowego Muzeum Przyrodniczego powinno wiĊc byü ukazanie jednoĞci
Ğwiata Īywego i miejsca w nim czáowieka
wraz z jego kulturą. Muzea przyrodnicze są
miejscem, gdzie ustawiczne ksztaácenie ludzi rozmaitego wieku i stanu prowadzi siĊ
szczególnie skutecznie.
Wymaga to stosowania sposobów przekazywania wiedzy specyficznych dla wieku, wyksztaácenia i zainteresowaĔ zwiedzających. Do máodzieĪy skutecznie dociera siĊ
atrakcyjnymi dla nich technikami audiowizualnymi, przy ograniczeniu do niezbĊdnego minimum zawartoĞci informacji faktograficznej. Stymulowaü siĊ powinno raczej
rozumienie zjawisk przyrody i pobudzanie
ciekawoĞci. Celowi temu sáuĪyü powinien
osobny dziaá popularyzacji Muzeum, w powiązaniu z wystawami okresowymi.
Innym rodzajem zwiedzających są miáoĞnicy przyrody z pewnym poziomem zaznajomienia z biologią. Im sáuĪyü powinna staáa ekspozycja w jej centralnej, przystĊpnej
czĊĞci. Staáe ekspozycje muzealne powinny
byü zorganizowane w ten sposób, aĪeby
zwiedzający mógá sobie przyswoiü obraz
historii i funkcjonowania Ğwiata organizmów bez potrzeby dodatkowego komentarza. RównoczeĞnie powinny byü one moĪliwe do wykorzystania przez nauczycieli
szkóá Ğrednich i podstawowych w ich
codziennej pracy przy pomocy i nadzorze
pracowników dziaáów naukowego i popularyzacji. Nieodzowne jest równieĪ organizowanie wystaw okresowych, które zaznajamiaáyby amatorów z przyrodą poszczególnych regionów Polski i Ğwiata, ciekawszymi
epizodami z historii Īycia na Ziemi oraz
z aktualnymi problemami nauk przyrodniczych.
Nie byáoby jednak rozsądne lekcewaĪenie najcenniejszych z przyszáych uĪytkowników Muzeum — szczególnie uzdolnionej
i zainteresowanej biologią máodzieĪy oraz
dorosáych jej entuzjastów. Do nich adreso-
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wane byü powinno obrzeĪe ekspozycji staáej oraz specjalistyczne ekspozycje okresowe. Generalną wáaĞciwoĞcią gáównej wystawy ma byü jej atrakcyjnoĞü dla wszelkich
potencjalnych zwiedzających od przedszkolaków po profesorów uniwersyteckich
WstĊpny scenariusz wystaw staáych.
W wymarzonym Narodowym Muzeum
Przyrodniczym widz, zaleĪnie od wyboru,
rozpocznie zwiedzanie od wprowadzenia
w róĪnorodnoĞü polskiej przyrody i porządkujące ją mechanizmy ekologiczne,
lub w zagadnienia biologii czáowieka i biologiczne uwarunkowania jego kultury.
Dalsza droga bĊdzie tak ustawiona, by niezaleĪnie od punktu wyjĞcia dotrzeü do konkluzji o jednoĞci czáowieka z przyrodą.
Wynika ona zarówno z obecnych powiązaĔ, jak i z ewolucji organizmów oraz geologicznych dziejów Ğrodowiska. Dzisiejsze
stosunki ekologiczne na terytorium Polski
i wpáyw na nie czáowieka objaĞnione zostaną przez kontekst historyczny uzmysáawiający niestabilnoĞü Ğrodowiska w czasach historycznych i niedawnoĞü obecnego
stanu polskiej przyrody wraz z Morzem
Baátyckim.
ZagáĊbiając siĊ w dzieje przyrody widz
zaznajomiony zostanie z przemianami po
ustąpieniu lądolodu z polskich ziem, po
czym wejdzie w Ğwiat tundry zasiedlonej
przez mamuty, nosoroĪce wáochate i pierwszych ludzi. W tym etapie dziejów znajdzie
siĊ w osobnej sali odniesienie do zagadnieĔ
biogeograficznych i ich objaĞnieĔ przeksztaáceniami róĪnorodnoĞci Ğrodowiska.
Inne pomieszczenia wykorzystane zostaną
do przedstawienia systematycznej róĪnorodnoĞci dzisiejszych organizmów. Wykorzystane do tego celu materiaáy muzealne
pozwolą na powiązanie rozwoju przyrodoznawstwa i kultury narodowej wraz z wkáadem polskich zesáaĔców w poznanie Syberii. Do powiązania z historią celowe moĪe
byü stopniowe przejĞcie od nowoczesnego
charakteru ekspozycji do archaizowanych
gablot z oryginalnymi dziewiĊtnastowiecznymi eksponatami o wartoĞci historycznej.
Powiązaniu ze sobą informacji z róĪnych dziaáów biologii posáuĪy ewolucyjna
organizacja Ğrodkowej czĊĞci zespoáu ekspozycji. UkaĪe on w jednym ciągu przemiany organizmów z róĪnorodnych Ğrodowisk
z terytorium Polski w dziejach Ziemi,
a w ĞciĞle powiązanym ciągu równolegáym
przeksztaácenia anatomii i biologii poszcze-
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gólnych gaáĊzi rozwojowych organizmów.
Od ciągu obrazującego pradawne dzieje
Ğrodowiska bĊdą wejĞcia do sal opracowanych przy wykorzystaniu wyników ekspedycji i wykopalisk paleontologicznych.
Ciąg przemian organizmów w obrĊbie ich
drzewa rodowego zilustrowany bĊdzie materiaáami kopalnymi oraz preparatami zoologicznymi i botanicznymi waĪnych ewolucyjnie dzisiejszych organizmów. Z czĊĞci
tej bĊdzie wyjĞcie do wspomnianego wyĪej
dziaáu systematycznego oraz do oranĪerii

z hodowlami najbardziej interesujących ze
wzglĊdów ewolucyjnych roĞlin egzotycznych tudzieĪ do pomieszczenia z akwariami
morskimi pokazującymi m. in. „Īywe skamieniaáoĞci”. OranĪerie i akwaria sáuĪyü bĊdą równieĪ instytutom do hodowli materiaáów do badaĔ anatomicznych, molekularnych i eksperymentalnych.
Oba szeregi przemian ewolucyjnych
zbiegną siĊ w sali z ekspozycją odnoszącą
siĊ do zagadnieĔ powstania Īycia. BĊdzie
ona miaá poáączenie z osobną wystawą dotycząca filogenetyki molekularnej. Ta czĊĞü
ekspozycji ma byü áącznikiem miĊdzy biologią organizmalną a innymi dziedzinami
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nauki. PodkreĞlane teĪ powinny byü w kaĪdym moĪliwym miejscu związki z innymi
warszawskimi instytucjami upowszechniającymi wiedzĊ o przyrodzie. ZachĊtą do ich odwiedzenia bĊdą staáe i okresowe wystawy
przy uĪyciu materiaáów popularyzacyjnych
i eksponatów wypoĪyczonych z Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Muzeum
Ziemi, Muzeum PaĔstwowego Instytutu Geologicznego, Muzeum Archeologicznego, Muzeum Etnograficznego a takĪe innych muzeów warszawskich. Miejmy nadziejĊ, Īe znajdzie siĊ wĞród nich instytucja popularyzująca
nauki eksperymentalne i technologiĊ. OczywiĞcie, rozwinąü teĪ trzeba bĊdzie wymianĊ
i wspóápracĊ w dziedzinie ekspozycji z muzeami poza Warszawą i zagranicznymi.
Zbiory. Pozyskiwanie i zabezpieczanie
zbiorów przyrodniczych jest najwaĪniejszą
rolą Muzeum. Ta podstawowa funkcja nie
moĪe byü zdominowana przez dziaáalnoĞü
ekspozycyjną czy jakąkolwiek inną. Niedorozwój naturalnego zaplecza merytorycznej
dziaáalnoĞci Muzeum wczeĞniej czy póĨniej
musiaáby bowiem doprowadziü do uwiądu
caáej instytucji. Przyrodnicze kolekcje muzealne są trojakiego rodzaju: (a) materiaáy
opracowane przez badaczy w ramach ich
dziaáalnoĞci naukowej, w szczególnoĞci
taksonomiczne typy opisowe, (b) zbiory porównawcze, w tym materiaáy historyczne
zebrane podczas ekspedycji i przekazane
przez kolekcjonerów oraz (c) zbiory dokumentacyjne, które staną siĊ przedmiotem
badaĔ w przyszáoĞci, a zgromadzone zostaáy dla zabezpieczenia materiaáów zagroĪonych zniszczeniem w wyniku zmian Ğrodowiska lub dziaáalnoĞci czáowieka.
Na miejsce w kolekcji Muzeum czekają
ogromne zbiory Muzeum i Instytutu Zoologii PAN zgromadzone obecnie w magazynach w àomnej oraz mniej imponujące iloĞciowo, ale równieĪ cenne zbiory bĊdące
wynikiem dziaáalnoĞci naukowej Instytutu
Paleobiologii PAN.
Pozyskiwane i przechowywane w Muzeum powinny byü statystycznie istotne, losowo pobrane serie okazów organizmów
dzisiejszych i kopalnych z terytorium Polski
i krajów oĞciennych, zakonserwowane
i opisane w ten sposób aĪeby mogáy byü
kiedyĞ podstawą do szczegóáowych badaĔ.
Zadanie to wymaga szczegóáowego rozeznania w stanie dotychczasowego rozpoznania krajowej przyrody, co zapewniü winien dziaá dokumentacji.
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Dziaá dokumentacji. Aspekty przyrody,
które wymagają systematycznego dokumentowania z myĞlą o przyszáych uĪytkownikach zgromadzonej informacji to: (a) róĪnorodnoĞü organizmów i jej historia oraz (b)
zawartoĞü Ğrodowisk naturalnych oraz stanowisk kopalnych na terytorium Polski.
Stan wiedzy o krajowych organizmach i ich
Ğrodowisku wymaga takiego przedstawienia, by moĪliwe byáo wáączenie rezultatów
badaĔ prowadzonych w Polsce w miĊdzynarodowe programy i bazy danych dotyczących bioróĪnorodnoĞci w postaci wyodrĊbnionego bloku. To oczywiste zadanie dziaáu
dokumentacji Narodowego Muzeum Przyrodniczego obejmującego:
(1) KartotekĊ fauny i flory kopalnej
i dzisiejszej, zawierającą dane o morfologii,
biologii i autekologii organizmów wystĊpujących na obszarze Polski, ilustracje pokroju i anatomii, aktualizowane diagnozy i dane zoogeograficzne z odnoĞnikami do kolekcji muzealnych i bibliografii.
(2) KartotekĊ stanowisk kopalnych
i dzisiejszych, zawierającą opisy fizyczne
i geograficzne stanowisk kopalnych oraz
naturalnych stanowisk dzisiejszych na
obszarze Polski, listy fauny i flory, dane
iloĞciowe, obserwacje synekologiczne,
dokumentacjĊ fotograficzną i odnoĞniki do
kolekcji muzealnych i bibliografii.
(3) BibliografiĊ fauny i flory kopalnej
i dzisiejszej Polski, zawierającą wyszczególnienie i informacje o treĞci wszystkich
pozycji literaturowych dotyczących organizmów z obszaru Polski i krajów oĞciennych.
Dane te powinny byü dostĊpne w internecie i okresowo publikowane.
Dziaá badawczy. Dziaá ten áatwo moĪe byü
zorganizowany w oparciu o kadrĊ i zasoby
istniejących Muzeum i Instytutu Zoologii,
Instytutu Paleobiologii oraz Centrum Ekologii PAN. CzĊĞü laboratoriów i pracowni
(np. mikroskopii elektronowej, amplifikacji
i sekwencjonowania czy izotopów stabilnych) moĪe byü wspólna dla wszystkich
z nich. Wraz z instytutami badawczymi PAN
mogáyby wejĞü do Muzeum wydawane przez
nie czasopisma miĊdzynarodowe, w wiĊkszoĞci znajdujące siĊ na „liĞcie filadelfijskiej”. To dáuga lista dobrych tytuáów: wydawane od 1921 roku Annales Zoologici, od
1929 roku Palaeontologia Polonica, od 1930
roku Fragmenta Faunistica, od 1933 roku
Acta Ornithologica, od 1952 roku Polish Journal of Ecology, od 1956 roku Acta Pala-
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eontologica Polonica, od 1999 roku Acta
Chiropterologica. Dziaá wydawniczy publikowaü teĪ mógáby ksiąĪki naukowe oraz popularne czasopisma i ksiąĪki przyrodnicze.
Poza oczywistą formą dziaáalnoĞci Muzeum, czyli przygotowywaniem publikacji
naukowych m. in. w oparciu o zbiory, zadaniem tego dziaáu byáby nadzór merytoryczny nad dziaáalnoĞcią dokumentacyjną i ekspozycyjną oraz koordynowanie badaĔ faunistycznych i florystycznych w Polsce. Muzeum powinno nawiązaü Ğcisáe związki
z uczelniami, mieü moĪliwoĞü prowadzenia
ksztaácenia podyplomowego, prowadziü rotacjĊ kadry naukowej pomiĊdzy dziaáami
i okresową wymianĊ pracowników z innymi
instytucjami przyrodniczymi i muzealnymi.
Z poáączenia bibliotek instytutów mogáaby powstaü najwiĊksza w Polsce centralna biblioteka przyrodnicza. Trzeba bĊdzie
przy tym rozstrzygnąü, do jakiego stopnia
przechowywanie i udostĊpnianie informacji
naukowej opieraü siĊ bĊdzie na drukowanym papierze a w jakim na noĞnikach elektronicznych. Tendencje ostatnich lat wskazują, Īe w dziedzinie publikacji naukowych
biologii organizmalnej o dáugim „okresie
póátrwania” (szczególnie paleontologicznych) nie naleĪy siĊ spodziewaü odejĞcia od
tradycyjnych form publikacji. Walor materiaáu drukowanego polega przede wszystkim na áatwoĞci „kartkowania” i przypadkowego natrafiania na istotne informacje. Wymaga to áatwego dostĊpu do ksiąĪek i czasopism na póákach, co naleĪy uwzglĊdniü przy
okreĞlaniu proporcji miĊdzy ksiĊgozbiorem
podrĊcznym i magazynem, a takĪe sposobów magazynowania.

Zadanie na bliską przyszáoĞü
Z jakiegokolwiek punktu widzenia to, Īe
w Warszawie nie ma dotąd instytucji zajmującej siĊ sporządzaniem dokumentacji stanu
i historii ojczystej przyrody oraz popularyzacją wiedzy o niej, jest po prostu kompromitujące. To bodaj ostatnia stolica cywilizowanego Ğwiata, w której nie ma muzeum historii naturalnej.
Umiáowanie ojczystej przyrody nie moĪe bez koĔca uzewnĊtrzniaü siĊ tylko w deklaracjach. Pora na czyny, na zjednoczenie
wysiáków tych wszystkich, którym zaleĪy
na uchronieniu dla przyszáych pokoleĔ
przyrodniczego Ğrodowiska kraju. NiezbĊdną do tego wiedzĊ i dokumentacjĊ historii
i teraĨniejszoĞci przyrody trzeba uporząd-

kowaü i zabezpieczyü. PowinnoĞcią naszego pokolenia jest odtworzenie powoáanej
niegdyĞ do tego instytucji i zapewnienie jej
naleĪnego materialnego zaplecza. To zadanie dla paĔstwa i jego instytucji, ale przede
wszystkim dla Polskiej Akademii Nauk.
PamiĊtaü jednak wypada, Īe nie wystarczy umieszczenie zbiorów, ekspozycji i badaczy w odpowiednim do tego budynku.
Trzeba im zapewniü przyszáy byt. KaĪdy
z rodzajów dziaáalnoĞci przyszáego Muzeum (badawcza, dokumentacyjna i popularyzacyjna) skierowany jest przecieĪ do innego odbiorcy i z tego wzglĊdu nie moĪe
byü ono finansowane na takich zasadach jak
wchodzące doĔ instytuty PAN. Narodowe
Muzeum Przyrodnicze to instytucja z zasady hybrydowa, zbierająca w sobie i integrująca róĪne nurty dziaáalnoĞci publicznej.
Badania naukowe przez nią prowadzone
mogą byü finansowane na zwykáych zasadach przez Ministerstwo Nauki, zaĞ rządowe instytucje ochrony Ğrodowiska mogą
wspieraü dziaáalnoĞü dokumentacyjną, ekspozycjĊ i popularyzacjĊ. Do Polskiej Akademii Nauk naleĪeü powinien nadzór merytoryczny i inspiracja.
To wielka sprawa dla nas wszystkich.
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