


Z PRAC MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU 
MUZEÓW LITERACKICH ICLM — ICOM 

XIV DOROCZNE SPOTKANIE ICOM-I 
Od 2 - 8 września 1991 r. odbyło się w Helsinkach 

14. doroczne spotkanie i konferencja Międzynarodo-
wego Komitetu Muzeów Literackich. Zostaliśmy zapro-
szeni przez Kaarinę Lampenius, dyrektora Archiwów 
Literackich Fińskiego Towarzystwa Literackiego. Obok 
naszej konferencji, w tym samym czasie odbyło się 
w Helsinkach spotkanie Międzynarodowej Rady Ar-
chiwów i Komitetu do spraw Archiwów Literackich 
i Artystycznych (ICA/CLA). Przeprowadzono połą-
czone konferencje z udziałem również naszego ko-
mitetu, w których wzięło udział około 40. uczestni-
ków z 17. krajów położonych na 3- kontynentach. Na 
wspólnej sesji, CLA przedstawiła projekt publikacji 
„Międzynarodowego przewodnika po archiwach ar-
tystyczno-literackich zlokalizowanych w muzeach, 
bibliotekach i placówkach archiwistycznych". Prze-
prowadzono dyskusję, czy projekt ten może zostać 
skoordynowany z ICOM-owskim „Międzynarodo-
wym informatorem muzeów literackich i memorial-
nych". Pani Lampenius, jako członek obu komitetów, 
wyraziła zgodę na reprezentowanie ICLM w Grupie 
Roboczej, p. Taxner z Węgier, obiecał również swoje 
poparcie dla tego projektu. 

Temat dorocznej konferencji ICLM brzmiał „Wysta-
wy literackie jako czynnik inicjujący muzea literac-
kie". Niektórzy nasi członkowie przygotowali refera-
ty. Okazało się, w dość nieoczekiwany sposób, że 
bardzo niewiele muzeów zostało zorganizowanych 
jako rozszerzenie pierwotnej wystawy literackiej. Naj-
lepszym przykładem tego trybu działania wydaje się 
być Muzeum Lwa Tołstoja w Moskwie. Mówiła o tym 
p. Lidia Liubimowa w swoim referacie. 

Temat,.Przyszłość i teraźniejszość muzeów literac-
kich" omawiany był jako poboczny i dotyczył przede 
wszystkim problemów związanych ze współczesnoś-
cią. Zebrani doszli do wspólnego wniosku, że zarów-
no we wschodnich jak i zachodnich krajach, muzea 
literackie stoją w obliczu poważnych problemów. 

Przegląd referatów przedstawionych w 

Magdalena Aliau (Muzeum Historyczne Prowincji 
Rosario, Argentyna): „Problemy centralnej inwentary-
zacji i opracowania dokumentów osobistych w lite-
rackich archiwach, muzeach i bibliotekach". Samar 
N. Bhowmik (Muzeum Tagore w Kalkucie): „Pokaz 
w muzeum literackim". Zinaida Bonami (Państwowe 
Muzeum Puszkina w Moskwie): ,.Muzeum literackie 
na de zmian". Fernec Botka (Muzeum Petófiego 
w Budapeszcie): „Wystawa czy zbiory? Problemy 
priorytetów w zakładaniu muzeów literackich". Jac-
queline Delaporte (Wiejski Dom Pierre'a Corneille'a): 

W HELSINKACH W 1991 ROKU 
Zarząd ICLM, członkowie Prezydium i Komitetu 

Doradczego spotkali się dwukrotnie w czasie konfe-
rencji, a 6 września przeprowadzono doroczną sesję. 
W swoim referacie Przewodniczący podkreślił ko-
nieczność utrzymania działalności Komitetu ICLM, 
pomimo trudności pracy wynikających ze zmieniają-
cej się sytuacji politycznej i trudności finansowych. 

Przedyskutowano również problem przyszłej 
struktury Zarządu. Aby zmniejszyć koszty spotkań, 
wysunięto propozycję rozwiązania trzyosobowej gru-
py doradczej, powołanej w Hadze w 1989 r. w celu 
wsparcia w latach 1989-1992 pięciu niezbyt doświad-
czonych członków Zarządu. W latach 1992-1995 Za-
rząd będzie więc się składał wyłącznie z 5 członków, 
którzy zostaną wybrani w Quebec w Kanadzie. 
Zgodnie z przepisami ICOM, w Helsinkach wysunię-
to kandydatury na członków Zarządu: Wolfgang Bar-
thel (Muzeum Kleista we Frankfurcie n/Odrą, Nie-
mcy) jako sekretarz: Aleksander Krein (Muzeum 
A.Puszkina w Moskwie, Rosja); Judith Meyer-Petit 
(Muzeum Balzaca w Paryżu, Francja); Janusz Odro-
wąż-Pieniążek (Muzeum Literatury im. Mickiewicza 
w Warszawie, Polska) i Niels Oxenvad (Muzeum An-
dersena w Odense, Dania), jako przewodniczący. 
Wobec znacznych kosztów członków ICLM, które by 
musieli ponieść w uczestniczeniu w Konferencji Ge-
neralnej ICOM w Quebecu, postanowiono zorgani-
zować „alternatywne" spotkanie ICLM w Europie. Dr 
Kneidl z Muzeum Literatury Czeskiej wysunął propo-
zycję przeprowadzenia spotkania i konferencji 
w Pradze, (patrz rozdział „Spotkanie Zarządu"). 

Zgodnie z przyjętą procedurą konferencji ICLM, 
spotkaniu w Helsinkach towarzyszyły wycieczki do 
położonych w Helsinkach i okolicach miejsc inte-
resujących zarówno członków ICLM jak i CLA. Od-
wiedzono Dom Kekkonena (zmarłego prezydenta 
Finlandii), jak również domy poświęcone kompozy-
torowi J. Sibeliusowi i poecie J.L. Runebergowi. 

Helsinkach (w porządku alfabetycznym) 

„Stworzenie i działalność XIX-wiecznego muzeum li-
terackiego. Muzeum Corneille'a w Petit-Couronne". 
Pierre-Jean Foulon (Muzeum królewskie w Marie-
mont): „Wystawa -Książka inna- w Muzeum królews-
kim w Mariemont, w Belgii. Związki sztuki i literatu-
ry w społeczności francuskiej w Belgii". Sarah 
Fox-Pitt (ICA/CLA): „Międzynarodowy przewodnik 
po archiwach literackich i artystycznych". Jacques 
Grimard: „Standaryzacja i opis archiwów". Pravoslav 
Kneidl (Muzeum Literatury narodowej w Pradze): 
•Bez tytułu — o muzeum literatury czeskiej na Stra-
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go kompozytorowi są w o wiele większym stopniu północ od Quebecu), gdzie gorące przyjęcie przyby-
zbliżone do celów i metod pracy muzeum poświęco- tym zgotowała kierownik Muzeum pani Josee Bou-
nego poecie, niż muzeum muzycznego. To ostatnie chard. Muzeum to poświęcone jest francuskiemu 
skupia swoją uwagę przede wszystkim na instrumen- pisarzowi Louis Hemon (1880-1913), który po do-
tach, nie zaś na ,życiu i pracy", które jest typową świadczeniach kilkumiesięcznej pracy w tej właśnie 
domeną muzeum literackiego. wsi napisał w 1913 r. (wydaną w Paryżu po pierwszej 

Wybory zarządu ICLM na lata 1992-1995 przepro- wojnie światowej) wznawianą dziesiątki razy i tłuma-
wadzono w głosowaniu tajnym, z komisją skrutacyj- czoną na wiele języków powieść „Maria Chapdelai-
ną w składzie: Goran Sóderstróm i Erno Taxner. ne", gdzie na kanwie ciężkiego życia kanadyjsko-
W wyniku głosowania ponownie wybrani zostali: francuskich  osadników-karczowników w okolicach 
Aleksander Krein (Federacja Rosyjska), Janusz Odro- jeziora Saint-Jean, stworzył wybitne dzieło literackie 
wąż-Pieniążek (Polska), Niels Oxenvad (Dania) — wyrażające mit francuskiej  Kanady. Obecne Muzeum 
jako przewodniczący, ponadto w skład zarządu wy- Hemona w Peribonka wzbogacone o przekazane po 
brani zostali: Judith Meyer-Petit (Francja) i Wolfgang  śmierci córki pisarza eksponaty, pochodzące z Fran-
Barthel (Niemcy) — jako sekretarz. cji i Anglii, prezentuje się interesująco. W ciekawie 

Po przeprowadzeniu wyborów przewodniczący skonstruowanym pawilonie wystaw czasowych eks-
podziękował ustępującym członkom Zarządu (dr. ponowana jest wystawa poświęcona dwudziesto-
Manuelowi Lichtwitzowi, sekretarzowi i Sigemi Na- wiecznym pisarzom francuskiej  Kanady zajmującym 
kagawa) oraz członkom rozwiązanego w 1991 r. Ko- się tematyką osadnictwa na tych ziemiach, 
mitetu Doradczego (Erno Taxnerowi, Goranowi Só- Członkowie ICLM uczestniczyli także w posiedze-
derstrómowi i Dieterowi Eckardowi). niach plenarnych i wycieczkach do muzeów przewi-

Przeprowadzono tradycyjne wycieczki ICLM, mi- dzianych w planach 16 Konferencji  Generalnej 
mo, że w pewnym stopniu tegoroczna konferencja  ICOM, o czym pisze w bieżącym numerze „Muzeal-
nosiła improwizowany charakter. Odwiedzono Mu- nictwa" prof.  dr Zdzisław Żygulski jun. 
zeum Louisa Hemona w Peribonka, (ok. 300 km na 

Oprać.  Janusz  Odrowąż-Pieniążek 
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