
KONFERENCJA  „WOKÓŁ PRZYRODNICZYCH PASJI DZIEDUSZYCKICH”
ZARZECZE 10 WRZEŚNIA 2021 

Organizacja Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem w pierwszych

dziesięcioleciach jego istnienia a działalność Muzeum Dzieduszyckich

we Lwowie  

MAGDALENA KWIECIŃSKA*

W Polskim Słowniku Biograficznym możemy przeczytać: „Muzeum im.  Dzieduszyckich

stało się głośnym w Europie,  jako jeden z nielicznych przykładów wyczerpującego muzealnego

przeglądu  kraju  pod  względem  przyrody,  geologii  i  folkloru.  Technicznie  było  wyposażone

pierwszorzędnie w laboratorium preparatów i konserwatorów, własną bibliotekę i pracownię; poza

tym prywatnym kosztem podjął D[zieduszycki] wydawnictwo seryjne dzieł naukowych z działów

objętych zbiorami pt.  Muzeum im. Dzieduszyckich  oraz odpowiedniego periodyku, poświęconego

muzealnictwu”1.  Opisana  tymi  słowami  muzealna  placówka  we  Lwowie,  założona  w  1870  r.,

stanowi  odniesienie  do  przedstawienia  organizacji  i  działalności  podobnej  placówki  (trochę

młodszej)  w  Zakopanem,  która  kilkadziesiąt  lat  później  wysiłkiem  licznych  amatorów

góralszczyzny,  a  wśród  nich  wybitnych  naukowców,  badaczy,  artystów,  literatów,  lekarzy,

przemysłowców osiągnęła równie wysoki poziom merytoryczny, lecz w skali regionu, Podtatrza.

Region ten zasadniczo obejmuje Orawę, Podhale i Spisz, ale muzealne okazy odnoszą się także do

Pienin oraz terenów pogranicznych na północ i południe, a także na wschód aż po Huculszczyznę.

Pozyskano je do celów porównawczych, albo w skutek zainteresowań prywatnych kolekcjonerów,

którzy swoje zbiory przekazali na własność Muzeum Tatrzańskiemu. 

Muzeum Tatrzańskie im.  Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zostało powołane w

sierpniu  1888 r.,  ale  jego otwarcie  i  zarazem wpisanie  do  rejestru  jako instytucji  użyteczności

publicznej   nastąpiło  w  maju  roku  kolejnego  po  zatwierdzeniu  statutu  Towarzystwa  Muzeum

Tatrzańskiego  (dalej:  TMT)  przez  galicyjskie  władze  we  Lwowie.  Zawiązanie  towarzystwa,

zgodnie z austriackimi przepisami, było konieczne dla funkcjonowania placówki, w której miano

gromadzić  regionalne  okazy  przyrodniczo-etnograficzne.  Inicjatorem  tych  poczynań  był  Adolf

Scholtze, przemysłowiec i filantrop, i został do nich zainspirowany po zwiedzeniu przyrodniczego

Muzeum Karpackiego w Popradzie (założone przez Węgierskie Towarzystwo Karpackie w 1876 r.,

1 Dzieduszycki Włodzimierz, Polski Słownik Biograficzny, tom IV, z. 26, Kraków 1946, s. 125.



z siedzibą w Popradzie od 1886 r.). W liście do Antoniego Kocyana (o Kocyanie piszę szerzej w

dalszej  części  niniejszego  artykułu)  z  dnia  8  lutego  1888  r.  informuje  o  swoich  wrażeniach:

„przyszła mi myśl założenia podobnego muzeum w Zakopanem. […] Obecnie postanowiłem myśl

tę urzeczywistnić i małymi moim środkami dać impuls do zrobienia rzeczy pamiątkowej”2.

Powstanie  muzealnej  placówki  o  charakterze  naukowo-badawczym  było  konsekwencją

zainteresowania się kulturą góralską i przyrodą przez inteligencję, która od lat siedemdziesiątych

XIX w. przyjeżdżała w Tatry z różnych regionów Polski, by leczyć zdrowie nierzadko za namową

samego Tytusa Chałubińskiego.  Placówka ta  z  założenia  w duchu polskim miała  konsolidować

naród  podzielony  zaborami,  a  Zakopane  było  wówczas  sprzyjającą  tego  typu  działaniom

miejscowością, ponadto posiadała walory uzdrowiskowe. Poczynanie takie nie były odosobnione,

bo na dawnych wschodnich kresach państwa Włodzimierz Dzieduszycki także postanowił, że jego

muzeum  będzie  obejmowało  zainteresowaniem  ziemie  Rzeczpospolitej  w  granicach  1772  r.

Gromadził  więc „wszystko co polskie,  co Polska wydała,  co się na ziemiach polskich rodzi od

najdawniejszych czasów”3. 

Członkami zarządu TMT i zarazem fundatorami licznych zbiorów Muzeum Tatrzańskiego

byli  wybitni  twórcy  kultury  i  nauki  schyłku  XIX  i  początku  XX  w.  Są  wśród  nich  Edward

Aleksander hr. Raczyński, mąż Róży z Potockich Raczyńskiej I voto Krasińskiej, która zgromadziła

niemałą kolekcję przedmiotów podhalańskiej sztuki zdobniczej i przekazała ją muzeum tak, jak i

Zygmunt Gnatowski, ziemianin z Jakimówki w guberni kijowskiej, który 252 obiekty etnograficzne

zapisał w testamencie 1906 r.,  a także kilkunastu innych kolekcjonerów. Z TMT związana była

również Bronisława Dłuska z domu Skłodowska i jej mąż, Kazimierz szczególnie zaangażowani w

budowę murowanego gmachu muzeum, który stoi obecnie przy ulicy Krukówki 10, a jej siostra,

Maria  Skłodowska-Curie,  wówczas  już  dwukrotna  noblistka,  finansowo  wsparła  te  działania.

Władysław hr. Zamoyski, od 1889 r. właściciel dóbr zakopiańskich, członek honorowy TMT, w

pewnym  okresie  także  wiceprezes  tego  towarzystwa  stale  interesował  się  rozwojem  muzeum,

przyczynił się do wzniesienia murowanego budynku. Wsparł to przedsięwzięcie organizacyjnie i

finansowo,  a  do  zbiorów  przekazał  liczne  okazy  zoologiczne  i  kilkanaście  etnograficznych.

Członkami  TMT  byli  również  Karol  Szymanowski,  Stanisław  Eljasz-Radzikowski,  Julian

Krzyżanowski,  Rafał  Malczewski,  a  spośród  ponad  dwudziestu  sześciu  członków  honorowych

TMT grono to tworzyli obok Włodzimierza Dzieduszyckiego także Wojciech Gerson, Władysław

Orkan,  Kazimierz  Przerwa-Tetmajer  i  Stanisław  Witkiewicz.  Członkami  kuratorium  Muzeum

Tatrzańskiego w latach 1922–1939 byli natomiast uczeni: Stanisław Bystroń, Adolf Chybiński, Jan

2 List Adolfa Scholtzego do Antoniego Kocyana, 8 lutego 1888 r., Akta TMT za lata 1885-1888, k. 31, Archiwum
Muzeum Tatrzańskiego, sygn. 1/A.

3 G. Brzęk, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca, Lublin 1994, s. 107. 
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Czekanowski,  Marian  Sokołowski,  Władysław  Szafer,  Władysław  Semkowicz,  Władysław

Skoczylas, Karol Stryjeński oraz inni wybitni uczeni i artyści. W muzeum Dzieduszyckich w tym

samym  czasie  merytoryczną  opiekę  nad  poszczególnymi  kolekcjami  sprawowali  lwowscy

profesorowie,  bo  o  jej  część  mineralogiczno-geologiczno-paleontologiczną  troszczył  się  Józef

Siemiradzki, a etnograficzną Adam Fischer4. 

W statucie TMT powołanego, by stworzyć regionalne muzeum, określono konkretne cele,

które  zapisano  w  pierwszym  paragrafie  następującymi  słowami:  „gromadzenie  przedmiotów

naukowych  i  artystycznych  odnoszących  się  do  Tatr  polskich,  a  także  zbieranie  wytworów

przemysłu miejscowego oraz okazów przyrody Tatr i najbliższych okolic”, a w paragrafie drugim:

„w  skład  Muzeum  wchodzą  stosownie  do  jego  przeznaczenia:  a)  zbiory  mineralogiczne,

zoologiczne,  botaniczne,  etnograficzne,  archeologiczne  itp.;  b)  zbiory  przemysłu  i  produktów

wytwórczości miejscowej i okolicznej; c) książki, rysunki, plany i mapy dotyczące Tatr i Podhala

tatrzańskiego”5.  Włodzimierz  Dzieduszycki  w  przewodniku  po  swoim  muzeum  o  pierwszych

zbiorach  napisał,  że  zostały  one  uporządkowane  w  działy:  zoologiczny,  botaniczny  i

mineralogiczno–geologiczny. Zwraca także uwagę na inne aspekty gromadzenia zbiorów pod kątem

kulturowych wytworów ludzkich i stwierdza „nie można było w tem ogólnem zestawieniu całego

obrazu kraju naszego pominąć człowieka w jego teraźniejszym i prehistorycznym rozwoju, powstał

więc  dział  etnograficzny  i  zbiorek  wykopalisk  przedhistorycznych,  które  tyle  ułatwiają

etnograficzne badania”6.

Jasno sformułowane przez Dzieduszyckiego cele  stały się impulsem do podjęcia  decyzji

przez członków założycieli TMT o przekazaniu do jego muzeum kilku egzemplarzy geologicznych.

Były to okazy węgla z Zagłębia Dąbrowskiego zebrane przez Stanisława Zygmunta Olszewskiego i

okazy  skał  „znajdujące  się  na  ziemiach  polskich”  –  jak  zapisano  w  protokole,  zebrane  przez

Gotfryda Ossowskiego. W realizacji przekazania darów miał pomagać Siemiradzki, który w tym

czasie  przebywał  w  Zakopanem7.  Zwrócono  się  do  niego  z  prośbą  o  „podjęcie  starania  u  hr.

Włodzimierza  Dzieduszyckiego  o  to,  aby  […]  przyjął  [dary]  na  własność  swoją  celem

pomieszczenia  w  Muzeum  Dzieduszyckich  we  Lwowie”.  Postanowiono  także  „pozostawić  w

uznaniu hr.  Dzieduszyckiego, w jaki  sposób zechce on przyczynić się za to  do dobra Muzeum

4 Tamże, s. 109.
5 Statut  Towarzystwa  Muzeum  Tatrzańskiego  im.  Dra  Tytusa  Chałubińskiego  w  Zakopanem,  rękopis,  k.  80,

Archiwum Muzeum Tatrzańskiego, sygn. 6/A. 
6 W. Dzieduszycki, Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie, Lwów 1880, s. 7.
7 Siemiradzki chyba często bywał na Podhalu. W 1880 r. brał udział w jednej z wycieczek w Tatry zorganizowanej

przez Tytusa Chałubińskiego, zob. Wycieczka Wiktora Tissot na Nosal i do Morskiego Oka z Tytusem Chałubińskim
– pierwsza polska publikacja,  tłumaczenie z języka francuskiego i opracowanie M. Kwiecińska, [w:] „Rocznik
Podhalański” 2021, t. 15 – przyjęte do druku.
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Tatrzańskiego”8.  Konsekwentny sposób myślenia  komitetu  TMT,  starającego się  realizować  raz

wytyczone cele, sprawił, że kierowano się zasadą, by nie gromadzić zbiorów, które nie dotyczą

bezpośrednio  Tatr  i  regionu.  Przekaz  zbiorów  Olszewskiego  i  Ossowskiego  został  ostatecznie

zrealizowany  dzięki  staraniom  Zamoyskiego9,  członka  komitetu  TMT,  za  sumę  140  złotych

„znacznie wyższą od tej, jaką ofiarował za nie Uniwersytet Lwowski. Przy oddaniu tych zbiorów

zostało  zastrzeżonem,  aby  nosiły  tam nazwiska  tych,  którzy  je  utworzyli  i  oddali  na  własność

Muzeum  Tatrz[ańskiego]  w  Zakopanem”10.  Zarząd  TMT  uznał  to  za  właściwy  przykład  do

rozwiązywania zaistniałych sytuacji w dalszych działaniach statutowych prowadzonej placówki11.

Dzieduszycki  nie  poprzestawał wyłącznie na kolekcjonerskim zainteresowaniu tatrzańską

przyrodą, bo także uczestniczył w działaniach związanych z jej ochroną. W połowie XIX w. kozice

tatrzańskie, na skutek kłusownictwa, należały już do zwierząt ginących (ryc. 1)

ryc. 1. Kozice tatrzańskie ( Rupicapra rupicapra tatrica ), fot. Magdalena Kwiecińska.

Wspomina o tym szwajcarski podróżnik, który przybył w tym czasie na Podhale i zapisał: „aby je

[kozice]  wreszcie ochronić przed zupełnym wyginięciem Tatrzański  Klub Wysokogórski opłacił

dwóch najbardziej zaufanych w regionie kłusowników i mianował ich gajowymi. Chodzą teraz po

górach dumni z plakietkami przy kapeluszu, z plakietkami na ramieniu myśliwskiej torby i strzelbą

na dwa naboje, którą mają chronić przed polowaniem na zwierzęta”12. Powołana straż górska, na

8 XIV Protokół gospodarczego posiedzenia komitetu z dnia 23 sierpień 1894 r., k. 25, Archiwum Muzeum 
Tatrzańskiego, sygn. AR/8/A.

9 Włodzimierz Dzieduszycki (1825-1899) był wujem po kądzieli Władysława Zamoyskiego (1853-1924). 
10 XIX Protokół 8. Dorocznego zgromadzenia ogólnego członków założycieli TMT, 22 sierpnia 1896 r., k. 31, sygn. 

AR/8/A.
11 XXXII Protokół posiedzenia gospodarczego komitetu TMT, 14 lipca 1901 r., k. 52, sygn. AR/8/A.
12 Wycieczka Wiktora Tissot na Nosal i do Morskiego Oka z Chałubińskim – pierwsza polska publikacja, tłumaczenie 

z języka francuskiego i opracowanie M. Kwiecińska, [w:] „Rocznik Podhalański” 2021, t. 15 – przyjęte do druku.
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czele  której  stali  Jędrzej  Bachleda-Wala  i  Maciej  Gąsienica-Sieczka  miała  zapobiegać

kłusownictwu,  a  utrzymanie  ich  opłacili  Dzieduszycki  oraz  Eugeniusz  Janota  i  Maksymilian

Nowicki w kwocie 40 złotych reńskich13. W następstwie tego Janota i Nowicki, członkowie Komisji

Fizjograficznej  Krakowskiego  Towarzystwa  Naukowego  doprowadzili  do  ogłoszenia  5

października  1868  r.  specjalnej  ustawy  o  ochronie świstaka  i  kozicy.  Dzieduszycki  zasiadał

wówczas  w  Sejmie Krajowym  obradującym  we  Lwowie.  Była  to  pierwsza  na  świecie

parlamentarna ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt. Ustawa weszła w życie 19 lipca 1869 r. 

Dzieduszyckiego  wszechstronne  zainteresowania  obejmowały  również  tematykę  spoza

przyrody.  Uważnie  przysłuchiwał  się  dyskusjami  prowadzonymi  na  Podhalu  w  związku  z

pielęgnowaniem i odbudową „kultury swojskiej tatrzańskiej” – jak zanotował Eljasz-Radzikowski14,

a w ostatnich latach swojego życia rozważał możliwość zamieszkania w Zakopanem. Powszechnie

znane i cenione zasługi Dzieduszyckiego na gruncie krzewienia rękodzielnictwa na Huculszczyźnie

stanowiły inspirację do podejmowania podobnych działań na Podhalu. W kontekście założonej w

1876 r. Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, jako twórczej placówki lokalnego rzemiosła

artystycznego, Franciszek Bujak uznał, że jest ona wynikiem popierania tego typu przemysłu przez

„zacnego obywatela Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego”15. 

Kolekcje Muzeum Tatrzańskiego – zbiory przyrodnicze 

Muzeum  Tatrzańskie  w  pierwszych  latach  swojej  działalności  było  placówką  głównie

przyrodniczą,  więc  o  podobnym  profilu  do  muzeum  Dzieduszyckiego  we  Lwowie.  Kolekcję

tworzyły wówczas liczne okazy tatrzańskiej fauny zebrane przez Antoniego Kocyana (faunistyczne

zbiory Kocyana obok zbiorów Ernesta Schauera z zakresu ornitologii  wzbogacały już wówczas

zasoby  lwowskiego  muzeum16)  oraz  dary  Tytusa  Chałubińskiego:  kolekcja  minerałów  i  zielnik

mchów,  a  w  kolejnych  latach  systematycznie  przybywały  zbiory  geologiczne,  botaniczne,

zoologiczne i zarazem książki oraz tematyczne publikacje (następnie okazy etnograficzne, głównie

tradycyjna odzież i sprzęt góralski). Od 1896 r. przy Muzeum Tatrzańskim rozpoczęła działanie

13 T. Zwijacz-Kozica, F. Zięba, Kozica, [w:] http://www.poznajtatry.pl/?
strona,doc,pol,glowna,1387,0,1689,1,1387,kozica,ant.html   (dostęp: 13.07.2021).  

14 S. Eljasz-Radzikowski, Włodzimierz Dzieduszycki, [w:] „Przegląd Zakopiański” 1899, nr 15, s. 4. Mowa tu o stylu
zakopiańskim i  związaną  z nim ideą stylu narodowego,  którego twórcą  był  Stanisław Witkiewicz.  Witkiewicz
pragnął tym sposobem przeciwstawić się tandetnej, masowej produkcji, architektonicznemu kiczowi i banałowi.
Kiedy  przyjechał  po  raz  pierwszy  do  Zakopanego,  zobaczył  obok  oryginalnych  góralskich  chat  standardowe
alpejskie pensjonaty niepasujące według niego ani do tatrzańskiego pejzażu, ani do tradycji zdobniczej górali.

15 H. Kenarowa, Od zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego do Szkoły Kenara, Kraków 1978, s. 14.
16 S. Eljasz-Radzikowski, Włodzimierz Dzieduszycki, [w:] „Przegląd Zakopiański” 1899, nr 15, s. 3-4. Antoni Kocyan

był już znany i ceniony wśród zoologów Austro-Wegier i rodzimej Polski, szerzej zob. L. Kocian, Antoni Kocyan i
początku Muzeum Tatrzańskiego, [w:], O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego,
red. M. Rokosz, Zakopane 2012, s. 97-123.
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stacja  meteorologiczna,  z  której  spostrzeżenia  były  ogłaszane  w  sprawozdaniach  zarówno  c.k.

Akademii Umiejętności w Krakowie jak i c.k. Centralnej Komisji Hydrograficznej w Wiedniu oraz

pamiętnikach Towarzystwa Tatrzańskiego. 

W  opisach  początków  kolekcji  Dzieduszyckich  czytamy,  że  w 1823  r.  Józef,  ojciec

Włodzimierza zakupił  od Ludwika Zejsznera, jednego z czołowych badaczy Tatr,  kolekcję skał,

minerałów i ponad sto kilkadziesiąt kości zwierząt plejstoceńskich, a wśród nich kości z tatrzańskiej

groty pod Magurą17. Znaleziska kości zwierzęcych w jaskiniach tatrzańskich były już prezentowane

pod koniec XIX w. w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, a z grotą w masywie Kopy Magury –

Zawratu  Kasprowego,  nazwaną  Jaskinią  Magurską  (zgodnie  z  późniejszymi  ustaleniami

toponomastycznymi)  związane  są  badania  prowadzone  na  początku  XX w.  przez  Mieczysława

Limanowskiego (ryc. 2)

ryc. 2. Kopa Magury – Zawratu Kasprowego z widocznymi u podnóża jaskiniami, fot. Magdalena Kwiecińska.

Limanowski, absolwent Politechniki Lwowskiej przyjechał do Zakopanego w celach zdrowotnych i

podjął pracę nauczyciela domowego, przygotowując do matury między innymi Stanisława Ignacego

Witkiewicza  zwanego  Witkacym.  Zainteresował  się  działalnością  Muzeum  Tatrzańskiego,  a

następnie  uporządkował  oraz  prawidłowo określił  nazewnictwo przechowywanych  tam okazów

geologicznych. Ponadto zebrał około 300 kolejnych egzemplarzy, z których 50 wcielił do muzealnej

kolekcji  i  opracował  do  nich  naukowe  karty  inwentarzowe18.  Limanowski  i  towarzyszący  mu

Witkacy byli  jednymi z  pierwszych prowadzących głębsze  penetracje  w Jaskini  Magurskiej,  w

17 G. Brzęk, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca, Lublin 1994, s. 111-112. W drugiej połowie XIX 
w. Melchior Neumayer dokonał jako pierwszy naukowego opisu tej jaskini i znalezionych w niej kości. Wiadomo 
też, że zebrał tam szereg okazów, które następnie przekazał do Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie.

18 XXXIII Protokół 13. Posiedzenia zarządu TMT, 12 sierpnia 1901 r., k. 52, sygn. AR/8/A.
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namulisku zalegającym jej  dno,  w którym odkryli  ślady kości,  a  Stanisław Witkiewicz  (ojciec

Witkacego) podczas swojej wyprawy znalazł tam dwie kości – udową i kawałek kręgu bez trzonu z

wywierconymi otworami, które przekazał do Muzeum Tatrzańskiego. Na posiedzeniu Towarzystwa

Przyrodników we Lwowie  ogłoszono,  że  są  to  amulety  noszące  ślady obróbki  dokonane przez

człowieka pierwotnego. Przeprowadzone badania dowiodły jednak, że odkryte w jaskini kością są

szczątkami niedźwiedzia jaskiniowego19 (ryc. 3 i 4). 

ryc. 3. Fragmenty szczęki górnej niedźwiedzia jaskiniowego ( Ursus spelaeus ) znalezione w Jaskini Magurskiej, zbiory Muzeum

Tatrzańskiego, fot. Magdalena Kwiecińska.

19 S. Zwoliński, Tatrzański rejon jaskiniowy, [w:] „Światowid” 1955, nr 21, s. 63–64. Dalszą polemikę dotyczącą 
śladów człowieka jaskiniowego w Tatrach opisał Juliusz Zborowski, Rzekome ślady przedhistorycznego człowieka 
w Tatrach, [w:] „Ziemia” 1930, t. 15, s. 36-38. Do badań w jaskini powrócono po I wojnie światowej i wówczas 
Edward Mieczysław Potęga skompletował cały szkielet niedźwiedzia jaskiniowego, który jest obecnie 
przechowywany w kolekcji  Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego .
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ryc.  4.  Zęby niedźwiedzia jaskiniowego ( Ursus spelaeus )  znalezione w Jaskini Magurskiej,  zbiory Muzeum Tatrzańskiego,  fot.

Magdalena Kwiecińska.

Dzięki staraniom Eljasza-Radzikowskiego, który również był zaangażowany w znaleziska

jaskiniowe,  Benedykt  Dybowski,  profesor  Uniwersytetu  Lwowskiego  ofiarował  Muzeum

Tatrzańskiemu  szkielet  niedźwiedzia  z  Kamczatki.  Przyjęcie  tego  daru  miało  cel  głównie

poznawczo-użytkowy i posłużył do złożenia szkieletu niedźwiedzia tatrzańskiego20. Gdy szkielet

ssaka będzie już zbyteczny do dalszego przechowywania w zbiorach, bo nie reprezentował fauny

tatrzańskiej, planowano sprzedać go innej placówce muzealnej. 

Limanowski  otrzymał  w  1904  r.  od  zarządu  TMT  stypendium  na  prowadzenie  badań

geologicznych i  petrograficznych w Tatrach,  a kilka lat  później,  już jako doktor współpracował

także z Muzeum Dzieduszyckich. Następnie w Muzeum Tatrzańskim opracował nową i oryginalną

ekspozycję geologiczną,  która ilustrowała i  wyjaśniała budowę Tatr  oraz historię ich tworzenia.

Autorem dwóch do niej plansz-rysunków (zachowała się dokumentacja fotograficzna) był nastoletni

20  XXXIII Protokół 13. Posiedzenia Zarządu TMT, 12 sierpnia 1901 r., k. 52, sygn. AR/8/A.
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Witkacy.  Nieco fantazyjne „Wyspy pratatrzańskie” i  „Pejzaż tryasowy” (ryc.  5  i  6) zgodnie ze

wskazówkami  Limanowskiego  przedstawiały  wybrane  gatunki  flory:  karłowate  wierzby,

rododendrony, mchy i brzozy polarne. Wystawa uwzględniała popularne wówczas darwinowskie

podejście do pochodzenia człowieka, co wzbudziło kontrowersje i sprzeciw środowiska uznającego

to  za  niemoralne  i  niezgodne  z  nauczaniem  Kościoła.  W  opinii  niektórych  oburzająca  była

informacja umieszczona na wystawie o treści: „człowiek jaskiniowy [Pitecantropus erectus] żyje w

grocie Magury. Upłynęło od tej chwili około 300 000 lat” co zaważyło na podjętej przez prezesa

TMT decyzji o usunięciu z wystawy kontrowersyjnych treści21. 

ryc. 5. Pejzaż tryasowy , fot. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Muzeum Tatrzańskie, sygn. AFN/005663.

ryc. 6. Wyspy pratatrzańskie , fot. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Muzeum Tatrzańskie, sygn. AFN/005662.

21 W. Cichocki, Antoni Ślósarski, Mieczysław Limanowski i Janusz Domaniewski – trzy filary Działu Przyrodniczego
Muzeum Tatrzańskiego  im.  Dra Tytusa  Chałubińskiego  w Zakopanem,  [w:]  Ojcach założycielach  i  pierwszych
budowniczych Muzeum Tatrzańskiego, red. M. Rokosz, Zakopane 2012, s. 154-155. 
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Kolekcje Muzeum Tatrzańskiego – zbiory etnograficzne

W  pierwszych  dziesięcioleciach  kolekcję  etnograficzną  tworzyły  przede  wszystkim

przekazane do muzeum prywatne zbiory Stanisława hr. Drohojowskiego (właściciel zamku i dóbr

czorsztyńskich  w Pieninach),  Róży hr.  z  Potockich Krasińskiej  i  jej  syna Adama,  Witkiewicza,

Gersona i innych. Poszczególne okazy były wówczas także kupowane z funduszu Towarzystwa

Tatrzańskiego  (dalej:  TT),  które następnie przekazywano do muzealnych zbiorów. Pierwszym z

nich był „pas huculski (bacowski)” – jak zanotowano w protokole podczas posiedzenia TMT22,

kupiony  za  6  florenów  24  sierpnia  1888  r.  od  Józefa  Barana,  mieszkańca  osiedla  Bystre  w

Zakopanem, a darowany przez TT do zbiorów etnograficznych cztery lata później (ryc 7 i 8).

ryc. 7. Pas bacowski z 1888 r., nr inw. E/1950/MT , zbiory Muzeum Tatrzańskiego, fot. Marek Podmokły.

ryc. 8. Pas bacowski z 1888 r., nr inw. E/1950/MT , zbiory Muzeum Tatrzańskiego, fot. Marek Podmokły.

22 XI Protokół 4. Zgromadzenia ogólnego dorocznego członków założycieli TMT, 9 sierpnia 1892 r., k. 18, sygn.
AR/8/A; pas bacowski, sygn. E/1950/MT.
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W wydanym w 1907 r. katalogu zbiorów Muzeum Tatrzańskiego pas ten jest umieszczony na 211

pozycji wraz z informacją: „opasek z Zakopanego. Opasek, szeroki pas zbójnicki lub bacowski,

dzisiaj mało używany, częściej na stronie słowackiej, dar Tow. Tatrzańskiego 1892”23.   

Intrygujący jest fakt, że to właśnie element tradycyjnego ubioru z Huculszczyzny, a nie z

Podhala rozpoczął kolekcjonowanie tego typu asortymentu. W tym kontekście bardziej znaczące

stają się Dzieduszyckiego zainteresowania i fascynacja Huculszczyzną oraz propagowanie przez

niego kultury górali Karpat Wschodnich. Dzieduszycki zorganizował już wówczas Krajową Szkołę

Garncarską w Kołomyi (1876 r.), a pod koniec XIX w. rozpoczął tworzenie kolekcji etnograficznej

we  Lwowie.  Ponadto  testamentem  zabezpieczył  osobny  fundusz  na  wydanie  czterotomowej

monografii  o  Huculszczyźnie  z  uwzględnieniem  muzealnych  zbiorów,  autorstwa  Wołodymyra

Szuchewycza,  wydanej  w języku  polskim już  po  jego  śmierci,  w latach  1902-1908,  nakładem

Muzeum Dzieduszyckich. Tom I tego dzieła został zakupiony do zbiorów bibliotecznych Muzeum

Tatrzańskiego  w  celu  pogłębienia  wiedzy  etnograficznej,  a  tym  samym  poszerzenia  kontekstu

poznawczego  prowadzącym  badania  na  Podhalu24.  Książkę  tę  Bronisław  Piłsudski  następnie

wypożyczył Eugeniuszowi Sterculi, mieszkańcowi Jabłonki na Orawie, z którym współpracował i

zachęcał do zbierania w terenie okazów etnograficznych dla Muzeum Tatrzańskiego25.

Dzieduszycki zaczął więc najpóźniej organizować zbiory etnograficzne w swoim muzeum i

po sukcesach, które odniósł jako delegat galicyjskiej komisji wystawienniczej.  Podczas Wystawy

Światowej w Wiedniu (1873 r.) prezentował 53 kompletne ubiory z Huculszczyzny i Podhala, a na

Wystawie Powszechnej w Paryżu (1878 r.) huculskie kilimy26. Uznany za eksperta w dziedzinie

wystawiennictwa przygotował w 1880 r. wystawę w Kołomyi (czynny udział w jej organizacji brał

także  Oskar  Kolberg),  gdzie  zgromadzono  przede  wszystkim  rękodzieło  huculskie,  ale  także

cygańskie27 i ormiańskie28. W 1899 r. Dzieduszycki wydał katalog pozyskanych okazów huculskich,

w którym stwierdza:  „w dawniejszych publikacjach  muzealnych wyraziłem nadzieję  ogłaszania

23 Katalog zbiorów etnograficznych, oprac. K. Brzozowski, Zakopane 1907, s. 16. Opaski z ozdobnymi elementami 
wykonanymi z kolorowych rzemieni noszono także na Bukowinie rumuńskiej, Huculszczyźnie i Morawach, A. 
Polonec, Slovenské opasky, Martin 1960, s. 44-45.

24 Sprawozdanie Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego za czas od 1 stycznia 1913 do 31 grudnia 1913
roku, [w:] „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1914, t. 35, s. XLIV.

25 J.  M. Roszkowski,  Bronisław Piłsudski  wobec  polskich  Kresów Południowych i  Słowacczyzny,  [w:]  Bronisław
Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota, red. A. Liscar, M. Sarkowicz, Zakopane 2003, s. 129.

26 K. Karolczak,  Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825-1899) – mecenas nauki i uczonych, [w:] „Pauza Akademicka”
2016, nr 333–334, s. 3-5.  

27 M. Turkawski,  Wystawa etnograficzna Pokucia i  Kołomyi,  Kraków, 1880,  s.  37-38.  Było to  zapewne pokłosie
licznych  wypraw  Izydora  Kopernickiego,  językoznawca  i  etnologa  na  tereny  ukraińskich  Karpat  w  celach
badawczych, A. Bartosz, Cygan w muzealnej gablocie, [w:] „Studia Romologica” 2018, nr 11, s. 32. 

28 W katalogu wystawy są wymienione – ormiańskie wyroby ze skóry i produkty spożywcze oraz wyroby cygańskie:
siekierka, taszka i więcierz do ryb, Katalog przedmiotów wystawy etnograficznej Oddziału Czarnohorskiego, Tow.
Tatrzańskiego połączonej z wystawą płodów górskich, Lwów 1880, s. 11. 
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pojedynczych działów muzealnych już o tyle  skompletowanych,  iż  stanowią poważną naukową

całość. W tym stanie znajduje się obecnie w dziale etnograficznym Huculszczyzna, dająca obraz

życia, przemysłu, obyczajów i ubrań Hucułów”29. 

Tymczasem  o  poszczególnych  okazach,  które  przybywały  do  zbiorów  Muzeum

Tatrzańskiego dowiadujemy się z protokołów posiedzeń członków TMT, a także o zaplanowanej

akcji „poszukiwania i nabywania po chatach całego Podhala tatrzańskiego wytworów domowego

przemysłu ludowego”30. Apelowano do duchowieństwa w lokalnych parafiach, aby także wsparło

działalność  kolekcjonerską  muzeum,  a  Wysoki  Sejm czterokrotnie  proszono  o  subwencje,  lecz

niestety bez oczekiwanych skutków31. Wiadomo, że w 1903 r. stan zbiorów w Muzeum Tatrzańskim

wynosił: 750 okazów zoologicznych, 2622 botanicznych, 600 geologicznych i mineralogicznych,

300 etnograficznych, 498 ksiąg i broszur dotyczących Tatr i Podhala, 20 map oraz liczne sztychy i

fotografie32. W tym też roku Alfonsyna Dzieduszycka, wdowa po Włodzimierzu ofiarowała sumę

600 koron w celu dokonywania zakupów okazów etnograficznych33. Był to gest bardzo znaczący

dla przyszłych zbiorów Muzeum Tatrzańskiego.

Nowy rozdział w kolekcjonerstwie etnograficznym tej placówki otworzył kilka lat później

(ryc.  9)  Bronisław Piłsudski,  który był  dysponentem funduszu,  a  dokonany przez niego wybór

Zakopanego  na  miejsce  dłuższego  pobytu  nie  był  przypadkowy.  To  tutaj  mógł  spotykać  się  z

licznymi rodakami z  wszystkich  zaborów,  tu  istniała  dobra biblioteka i  lokalne  muzeum,  które

postanowił rozwinąć, prężnie działało TT, a poza tym było blisko do Akademii Umiejętności w

Krakowie,  w  której  od  1914  r.  objął  funkcję  sekretarza  Sekcji  Etnograficznej.  W  1911  r.  w

strukturach TT założył Sekcję Ludoznawczą (Dzieduszycki był honorowym członkiem TT od 1875

r.) i przez kilka kolejnych lat realizował w Zakopanem wizjonerski plan w zakresie muzealnictwa

etnograficznego.  Był  pionierem  rozwoju  tego  typu  placówek  jako  ośrodka  pracy  badawczo-

naukowej i oświatowej34. 

29  W. Dzieduszycki, Dział VII. Etnograficzny. Huculszczyzna, Lwów 1899, s. 3.
30 XXI Protokół 9. Dorocznego zgromadzenia ogólnego członków założycieli TMT, 10 sierpnia 1897 r., k. 36, sygn. 

AR/8/A.
31 XXVII Protokół 21. Dorocznego zgromadzenia członków założycieli TMT, 21 sierpnia 1899 r., k. 44; 30; XXII 

Protokół dorocznego zgromadzenia ogólnego członków założycieli TMT, 26 sierpnia 1900 r., k. 48, sygn. AR/8/A.
32 S.  Maciejewski,  Zarys  dziejów  Towarzystwa  Muzeum  Tatrzańskiego  w  latach  1888-1948,  [w:]  O  ojcach

założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego, red. M. Rokosz, Zakopane 2012, s. 34.
33 XXXVII Protokół 15. Dorocznego zgromadzenia członków założycieli TMT, 25 sierpnia 1903 r., k. 59, sygn. 

AR/8/A.
34 J.  Zborowski,  Z  dziejów  ludoznawstwa  i  muzealnictwa  na  Podhalu:  Sekcja  Ludoznawcza  Towarzystwa

Tatrzańskiego (1911-1919),  [w:]  „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1976,  t.  6,  s.  35-115;  Z. J.
Wójcik,  Muzea i  muzealnictwo w działalności  Bronisława Piłsudskiego,  [w:]  Bronisław Piłsudski  (1866-1918).
Człowiek – Uczony – Patriota, red. A. Liscar, M. Sarkowicz, Zakopane 2003, s. 85-107; A. Kozak,  Zakopiańska
kolekcja Bronisława Piłsudskiego, [w]  Bronisław Piłsudski. W stulecie śmierci. W stronę niepodległej, materiały
pokonferencyjne, red. A. Król, W. Laskowska–Smoczyńska, Kraków 2020, s. 112–125.
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ryc. 9. Wystawa okazów etnograficznych zebranych do Muzeum Tatrzańskiego z inicjatywy Bronisława Piłsudskiego prezentowanych

podczas wystawy Bronisław Piłsudski (1866-1918) – niezwykły brat marszałka od 11 czerwca do 13 listopada 2016 r., fot. Rafał

Jabłoński-Zelek.

Bronisław Piłsudski – etnograf i muzealnik 

Kilkuletnia zaledwie działalność Piłsudskiego na polu muzealnictwa etnograficznego jest

niejako  łącznikiem pomiędzy dwiema placówkami  we Lwowie  i  w Zakopanem.  Przygotowane

wytyczne  na  temat  urządzenia  Działu  Ludoznawczego  w  Muzeum  Tatrzańskim35 zostały

opracowane przez niego w 1913 r.  na podstawie wiedzy i doświadczenia zebranego w licznych

muzeach na świecie, od Ameryki przez Anglię, Austrię, Belgię, Czechy, Francję, Japonię, Niemcy,

Rosję  po  Szwajcarię.  Piłsudski  być  może  czerpał  także  wiedzę  z  dorobku Dzieduszyckiego  w

zakresie  katalogowania  zbiorów i  ich  zabezpieczania,  do  których  to  zadań  twórca  lwowskiego

muzeum zapisał wskazówki w autorskim przewodniku wydanym w 1880 r. Wprawdzie Piłsudski

skupił się wyłącznie na kolekcjonerstwie etnograficznym, ale pewne zasady wprowadzone przez

Dzieduszyckiego w odniesieniu do zbiorów przyrodniczych miały analogiczne zastosowanie. 

W kwestii katalogowania Dzieduszycki napisał: „każdy okaz ma swój numer porządkowy i

krótką historię dostania się swego do Muzeum, dla łatwiejszego zaś wyszukania okazu w spisie,

oznaczoną jest każda szafa osobnym numerem” i dalej „mam sobie za miły obowiązek wymienić w

35 B. Piłsudski, W sprawie Muzeum Tatrzańskiego. (O zarządzaniu działu ludoznawczego), [w:] „Rocznik 
Podhalański” 1914-1921, t. 1, s. 147-188.
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katalogu  imiona  łaskawych  dawców,  niejako  współpracowników  moich”36.  Piłsudski  natomiast

stwierdza: „każdy, świeżo nabyty przez Muzeum przedmiot musi być natychmiast zarejestrowany,

to jest otrzymać ogólny numer porządkowy i być pod tym numerem wpisany do głównej księgi

inwentarza”,  a  następnie  „po  zarejestrowaniu  każdy  przedmiot  wpisuje  się  do  katalogów”37.

Dzieduszycki  dbał  o  to,  aby spisy przedmiotów nazwane katalogami  „tak ułożyć,  żeby służyły

zwiedzającym jako podręczniki, i zastępowały oprowadzających po zbiorach”, Piłsudski natomiast

uważa, że „kierownik Muzeum przy pomocy innych osób powinien ułożyć z czasem przewodnik po

Muzeum,  zaopatrzony  gdzieniegdzie  w  uwagi  ogólne,  tyczące  się  zjawisk  przedstawionych  w

Muzeum.  Taki  przewodnik  jest  nie  tylko  niezmiernie  użyteczny  dla  zwiedzających,  ale  także

przynosi korzyść samej instytucji”38.  Dalej Dzieduszycki stwierdza: „oprócz spisów (katalogów)

będzie Muzeum wydawać opisy opracowane przez ludzi fachowych bądź pewnych działów, grup

rodzin znajdujących się  w Muzeum”39.  W Muzeum Tatrzańskim zaś  katalog kartkowy wykonał

kilka dekad później Juliusz Zborowski, pierwszy dyrektor tej placówki, który starał się realizować

wyznaczone przez jego poprzedników cele (ryc. 10).

ryc. 10. Karta inwentarzowa odrzwi zakupionych w 1904 r. z funduszu Alfonsyny Dzieduszyckiej,  nr inw. E/1121/MT, opracował

Juliusz Zborowski, fot. Magdalena Kwiecińska.

36  W. Dzieduszycki, Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie, Lwów 1880, s. 10-11.
37 B.  Piłsudski,  W  sprawie  Muzeum  Tatrzańskiego.  (O  zarządzaniu  działu  ludoznawczego),  [w:]  „Rocznik

Podhalański” 1914-1921, t. 1, s. 163, 160.
38 Tamże, s. 182.
39 W. Dzieduszycki, Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie, Lwów 1880, s. 10.
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Koordynował także naukowe opracowania poszczególnych zespołów okazów etnograficznych w

Muzeum  Tatrzańskim  zgodnie  z  sugestiami  Piłsudskiego40.  W  efekcie  powstały  monografie

wybranych  dziedzin  kultury  Podhala  –  na  temat  spinek  góralskich,  autorska  Włodzimierza

Antoniewicza i instrumentów muzycznych oraz dzwonków pasterskich przez Adolfa Chybińskiego.

Tymczasem  dwie  dekady  wcześniej  Dzieduszycki  opublikował  monografię  VII  działu

etnograficznego w swoim muzeum dotyczącą Huculszczyzny. 

Wiosną 1912 r. Piłsudski uporządkował ówczesne zbiory zakopiańskiego muzeum, a także

wprowadził  prowizoryczną numerację  i  wpisał  nowe nabytki  do księgi  inwentarzowej.  Ponadto

sporządził  wykaz  przedmiotów  odnoszących  się  do  bytu  ludności  Podhala,  które  uważał,  że

powinny  znaleźć  się  w  muzealnej  kolekcji41.  Sprawa  katalogu  muzealnych  zbiorów  była  już

podejmowana  wcześniej,  bo  na  początku  XX  w.  jego  układ  kartkowy  częściowo  przygotował

Scholtze i Antoni Ślósarski, inicjatorzy założenia Muzeum Tatrzańskiego. Dalszą pracę planowano,

że wykona E. Flis (imię nieznane), student Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,

którego  polecił  Antoni  Wierzejski,  profesor  zoologii  i  członek  TMT,  lecz  niestety  „inwentarz

pozostał  w takim stanie do jakiego w ciągu kilku lat  doprowadził  go Pan A. Scholtze.  Student

Uniwersytetu  Jagiel.[lońskiego]  który  dla  dalszego opisywania  inwentarza  zbiorów muzealnych

przyjechał z Krakowa, po dwumiesięcznym przemieszkaniu w domu muzealnym, nie napisawszy

jednej kartki opuścił Zakopane”42. Kilka lat później Stanisław Jarnuszkiewicz informował zarząd

TMT, że do tej pory nie znalazł nikogo, kto podjąłby się skatalogowania zbiorów muzealnych. 

Kolekcje Muzeum Tatrzańskiego – zbiory biblioteczne

Założyciele  Muzeum  Tatrzańskiego  mieli  na  uwadze  tworzenie  biblioteki  równolegle  z

kolekcjonowaniem okazów tak, by stanowiła istotne wsparcie merytoryczne do poszerzania wiedzy

i badawczej pracy przy zbiorach. W ciągu dziewięciu lat od powołania muzeum, zgromadzono trzy

półki publikacji – jak informowali członkowie zarządu TMT – którymi były książki, pojedyncze

dzieła naukowe, broszury i mapy. Zbiór systematycznie powiększał się dzięki darom od prywatnych

osób lub redakcji wydawniczych takich, jak redakcja Słownika geograficznego. Książki ofiarowali

w  tym  czasie  Stanisław  Eljasz-Radzikowski,  zakopiański  lekarz  Andrzej  Chramiec,   pierwszy

40 „Rocznik Podhalański” 2020, t. XIV jest w całości poświęcony pracy naukowo-badawczej i spuściźnie po Juliuszu
Zborowskim. 

41 J.  Zborowski,  Z  dziejów  ludoznawstwa  i  muzealnictwa  na  Podhalu,  „Rocznik  Muzeum  Etnograficznego  w
Krakowie” 1976,  nr  6,  s.  57;  L.  Dall,  Zakopiańskie  lata Bronisława Piłsudskiego (1906–1914),  [w:]  Kochany
Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, oprac. A. Kuczyński, Zakopane-Sulejówek
2016, s. 125. 

42 XXX Protokół 22. Dorocznego zgromadzenia ogólnego członków założycieli TMT, 26 sierpnia 1900 r., k. 48, k.52,
sygn. AR/8/A.
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kustosz Muzeum Tatrzańskiego Walenty Staszel, Adolf Scholtze, Jadwiga Surzycka, córka Tytusa

Chałubińskiego  i  lekarz  Henryk  Nussbaum,  który  „celem  sprzedaży  na  korzyść  Muzeum

[ofiarował]  40  egzemplarzy  odczytu  swojego  Piękno  w  naturze”43 wygłoszonego  w  Muzeum

Tatrzańskim  w  1896  r.  W  wystąpieniu  z  zakresu  filozofii  medycyny  zaprezentował  wpływ

doświadczenia piękna zarówno na ciało człowieka, jak i na jego duchowość44. Ksiądz Kazimierz

Kaszelewski,  proboszcz  zakopiańskiej  parafii  przekazał  7  dzieł  naukowych wśród,  których trzy

stanowiły  „rzadkości  bibliograficzne”45.  Działania  rozpoczęte  u  zarania  muzeum  w  celu

pozyskiwania  specjalistycznych  wydawnictw  były  nieustannie  kontynuowane,  a  w  kontekście

współpracy lwowskiej i zakopiańskiej placówki księgozbiór Muzeum Tatrzańskiego wzbogacił się

na przykład o wspomniany tom na temat Huculszczyzny i kolejne egzemplarze wydawane przez

Muzeum Dzieduszyckich,  które Jarosław Łomnicki,  ówczesny dyrektor tej  instytucji,  w 1916 r.

przesłał do Zakopanego (ryc. 11).

Pierwsze książki w Muzeum Tatrzańskim zostały ułożone na trzech drewnianych półkach

ofiarowanych  przez  Scholtzego.  Ich  układ  zaprojektował  Gerson,  a  wykonanie  zrealizował

miejscowy stolarz. Powiększanie zbioru fachową literaturą nieustannie zajmowało członków TMT i

podczas  jednego  z  zebrań  Samuel  Dickstein,  profesor  matematyki  i  współorganizator

bibliotekarstwa  powszechnego  zasugerował,  aby zwrócić  się  bezpośrednio  do  specjalistycznych

wydawnictw z prośbą o nadsyłanie bezpłatnych egzemplarzy, „bądź po cenie zmniejszonej”46. W

skutek tych działań muzealna biblioteka regularnie otrzymywała zeszyty lwowskiego czasopisma

„Kosmos”. W tym też roku Witkiewicz wykonał projekt bibliotecznej szafy, którą zdobiły motywy

ornamentów sztuki  podhalańskiej,  a  w 1904 r.  Zamoyski  podarował  do  muzeum także  szafę  z

przeznaczeniem  jej  na  księgozbiór.  Steblewski  (imię  nieznane)  –  polecony  i  opłacony  przez

Zamoyskiego  –  ułożył  księgozbiór  i  przygotował  do  niego  katalog  kartkowy  .Zamoyski

zabezpieczył także finansowo wydanie pierwszego tomu „Rocznika Podhalańskiego”, naukowego

czasopisma Muzeum Tatrzańskiego, o którego publikację zabiegał Piłsudski.  W podobnym czasie

Muzeum Dzieduszyckich rozpoczęło wydawanie periodyku naukowego „Rozprawy i Wiadomości z

Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie”, a wcześniej, prywatnym kosztem założyciela placówki

były  seryjnie  publikowane  naukowe opracowania  –  przewodniki  o  poszczególnych  kolekcjach.

Wspomniany już siódmy tom poświęcony był tematyce etnograficznej. 

43 XXI Protokół 9. Dorocznego zgromadzenia ogólnego członków założycieli TMT, 10 sierpnia 1897 r., k. 36, sygn.
AR/8/A.

44 J.  Barański,  Piękno  gór  a  higiena  duszy  i  ciała.  O  odczycie  Henryka  Nusbauma  w  Muzeum  im.  Tytusa
Chałubińskiego, [w:] „Góry – Literatura – Kultura” 2016, t. 10, s. 137-146. 

45 XXI Protokół 9. Dorocznego zgromadzenia ogólnego członków założycieli TMT, 10 sierpnia 1897 r., k. 36, sygn.
AR/8/A.

46 XXXIII Protokół 13. Dorocznego zgromadzenia ogólnego członków założycieli TMT, 12 sierpnia 1901 r., k. 53, 
sygn. AR/8/A.
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ryc. 11. List Jarosława Łomnickiego z 17 sierpnia 1916 r. informujący o przekazie wydawnictw z Muzeum im. Dzieduszyckich do

Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum Tatrzańskie, sygn. 43/A.

Piłsudski apelował w swoim memoriale o urządzeniu działu ludoznawczego, że muzeum

musi  być  „naukową,  stojącą  na  poziomie  współczesnej  wiedzy  pracownią,  w  której  mogliby

zawodowi etnografowie pracować nie dorywczo, lecz systematycznie”, a niezbędna do tego jest

podręczna  biblioteka  specjalistyczna47.  Sumiennym  kontynuatorem  myśli  Piłsudskiego  był

Zborowski, który przez kilka dekad starał się rzetelnie rozwijać księgozbiór i w 1946 r. w liście do

Marii  Znamierowskiej-Prüfferowej  stwierdził  nieco  ironicznie:  „przez  dwadzieścia  parę  lat  nie

próżnowałem i coś przybywało do biblioteki i zbiorów”48. 

47 B.  Piłsudski,  W  sprawie  Muzeum  Tatrzańskiego.  (O  zarządzaniu  działu  ludoznawczego),  [w:]  „Rocznik
Podhalański” 1914-1921, t. 1, s. 153.

48 List  Juliusza  Zborowskiego  do  Marii  Znamierowskiej-Prüfferowej,  31  grudnia  1946  r.,  Archiwum  Naukowe
Muzeum  Etnograficzne  w  Toruniu,  spuścizna  Marii  Znamierowskiej-Prüfferowej,  dział:  Korespondencja  do
1939/1944, teka Znamierowscy 1924, sygn. MZP/S-I-1(17).
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Zabezpieczanie zbiorów muzealnych – konserwacja 

W pierwszych latach XX w. pomiędzy muzeami we Lwowie i Zakopanem prowadzona była

współpraca  w  zakresie  konserwacji  zbiorów.  Założyciele  Muzeum  Tatrzańskiego  już  kilka  lat

wcześniej  wyrazili  oczekiwania  wobec  zatrudnionego  do  pracy  kustosza,  aby  ten  dokonywał

katalogowania zbiorów, starał się o powiększanie okazów tak etnograficznych jak i zoologicznych,

a  także  „wyuczył  się  wypychania  zwierząt  i  takowe  dokonywał”49.  Nim  jednak  to  nastąpiło,

przewożono  okazy  fauny  spod  Tatr  do  lwowskiej  pracowni  konserwatorsko-preparatorskiej.  Z

archiwalnych  zapisów  z  posiedzeń  TMT  dowiadujemy  się,  że  zakupionego  do  zbiorów

niedźwiedzia50, którego zastrzelił w Tatrach Jan Bukowski-Tyrała, góral rodem z Kościeliska i skórę

zwierzęcia  za  cenę  160  koron,  postanowiono  wysłać  do  wypchania  Edmundowi  Hartlowi,

ówczesnemu  preparatorowi  zatrudnionemu  w  Muzeum  Dzieduszyckich51.  Wierzejski  uznał,  że

koszty poniesione w związku z wypreparowaniem są zbyt wysokie. Zarząd TMT uznał jednak, że

podjęta  szybko decyzja  podyktowana była  możliwością  „skorzystania  z  oferty,  jaką  miano pod

ręką”52. Pracownia konserwatorsko-preparatorska we Lwowie była wówczas ceniona w środowisku

muzealniczym i darzona zaufaniem, dlatego zabiegano o dalszą z nią współpracę. Kilka miesięcy

później  TMT  otrzymało  list  od  Tadeusza  Dzieduszyckiego,  w  którym  ten  poleca  zarządowi

Muzeum  Dzieduszyckich,  aby  w  placówce  dokonywano  preparowania  wszystkich  okazów  z

Zakopanego  przesyłanych  przez  Zamoyskiego.  Zamoyski,  podczas  posiedzenia  zarządu  TMT

wyjaśnił  natomiast  intencje  nadawcy listy,  w którym pisał,  że  dzięki  jego zapisowi  przesyłane

okazy do spreparowania będą zawsze przyjmowane przez lwowskie muzeum, a za wykonaną pracę

będzie pobierana opłata5354. 

Pierwszą osobą, która podjęła konkretne działania w zakresie konserwacji zbiorów Muzeum

Tatrzańskiego  był  Kazimierz  Brzozowski.  Zaproponował  on  także  wraz  ze  Stanisławem

Barabaszem  zaprojektowanie  i  wykonanie  katalogu  zbiorów  etnograficznych,  którego  układ

Brzozowski  zasugerował  przyjąć  zgodnie  z  publikacją  „Zdobienia  i  sprzęt  ludu  polskiego  na

Podhalu”  z 1901 r.  autorstwa Władysława Matlakowskiego55.  W wydanym katalogu Brzozowski

49 XIX Protokół 8. Dorocznego zgromadzenia ogólnego członków założycieli TMT, 22 sierpnia 1896 r., k. 33, sygn. 
AR/8/A.

50 Numer inwentarzowy okazu Z/76/MT w zbiorach przyrodniczych Muzeum Tatrzańskiego. 
51 XXXIX Protokół 25. Posiedzenia zarządu TMT, 7 czerwca 1904 r., k. 61, sygn. AR/8/A. Koszty z tym związane 

okazały się być większe, bo w Księdze kasowej za lata 1888–1922 odnotowano: „skóra niedźwiedzia – 90 koron, 
wypchanie tejże skóry wraz z transportem – 171 koron”, AMT, sygn. 7/A, k. 56.

52 cXL Protokół 16. Dorocznego ogólnego zgromadzenia członków założycieli, 29 sierpnia 1904 r., k. 63, sygn. 
AR/8/A.

53 Protokół XLII 27. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa, 11 listopada 1904 r., k.70, sygn. AR/8/A.
54 Protokół XLII 27. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa, 11 listopada 1904 r., k.70, sygn. AR/8/A.
55 LI Protokół 34. Posiedzenia zarządu TMT, 8 października 1906 r., k. 82, sygn. AR/8/A.
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uwzględnił  spostrzeżenia swojego poprzednika i  na przykład  przed wykazem ozdobnych listew

pochodzących z wyposażenia góralskich chałup, odnotował: „listwa-polica, zazwyczaj tak długa,

jak ściana izby, umieszczona zawsze na ścianie szczytowej, nad nią obrazy święte. (Matlakowski

str.  68)”56,  a  przy  opisie  stołu  datowanego  na  1818  r.  umieścił  zbieżne  z  Matlakowskim

spostrzeżenia57.  Zdobny  projekt  okładki  czterdziestostronicowej  publikacji  wydanej  w  1907  r.

nakładem Muzeum Tatrzańskiego tworzy katalog zbiorów muzealnych (357 obiektów) i  katalog

zbioru Zygmunta Gnatowskiego (300 obiektów), a także wykaz kilkunastu wyrobów ceramicznych

Antoniego Szczygielskiego – dar Zdzisława Gabryelskiego. 

Wskazówki dotyczące prawidłowego sposobu przechowywania zborów, ich zabezpieczania

i  konserwacji  w Muzeum Tatrzańskim zostały dokładnie opracowane i  spisane w 1913 r.  przez

Piłsudskiego. Poucza on na przykład, że „kawałki zupełnie się rozłażących tkanin lub porwanych

papierów najlepiej  jest  konserwować pomiędzy dwiema cienkiemi  płytkami  szklanemi,  których

brzegi należy doskonale zalepić. Przedmioty rozbite, pokruszone, połamane i t. d. naprawia się i

skleja”58. W latach 30., gdy muzeum kierował już dyrektor Zborowski, Brzozowski przeprowadził

konserwację  obrazów  malowanych  na  szkle,  drzeworytów  i  preparatów  mchów59.  Zborowski

wspominał jego dokonania z uznaniem w jednym z listów do Znamierowskiej-Prüfferowej: „mamy

– nie tylko my – kłopot z konserwacją ludowych obrazków na szkle. Wykombinowana przeze mnie,

a  przez  nie  żyjącego  Kazia  Brzozowskiego  konserwacja  przetrzymała  prawie  trzydzieści  lat  z

powodzeniem, ale obecnie już te chemikalia wietrzeją i trzeba na nowo eksponaty zabezpieczać.

Nasz  nowy  konserwator  nie  ma  jeszcze  w  tym  kierunku  doświadczenia  i  jeszcze  nie  zaczął

eksperymentować”60.  Wspomnianym „nowym konserwatorem”  był  Jan  Marksen,  zasłużony  dla

polskiej  kultury,  bo  podczas  II  wojny światowej  zabezpieczył  przed  zniszczeniem obrazy Jana

Matejki przechowywane w kolekcji Muzeum Narodowego we Lwowie. W latach 50. opracował

plan nowoczesnego magazynu etnograficznego dla Muzeum Tatrzańskiego. 

56 Katalog zbiorów etnograficznych, oprac. K. Brzozowski, Zakopane 1907, s. 7.
57  Tamże, s. 35; Tablica VIII, [w:] W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu, Warszawa 1901,

brak paginacji. 
58 B. Piłsudski, W sprawie Muzeum Tatrzańskiego. O urządzaniu działu ludoznawczego. „Rocznik Podhalański” 1914-

1921, t. 1, s. 170. 
59 List  Juliusza  Zborowskiego do  Marii  Znamierowskiej-Prüfferowej  z  12 czerwca 1934 r.,  Archiwum Naukowe

Muzeum  Etnograficzne  w  Toruniu,  spuścizna  Marii  Znamierowskiej-Prüfferowej,  dział:  Korespondencja  do
1939/1944, teka Znamierowscy 1924, sygn. MZP/S-I-1(17). 

60 Tamże, list z 11 września 1963 r.
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Muzeum Dzieduszyckich i Muzeum Tatrzańskie

Realizowane założenia u zarania tych dwóch instytucji są zbieżne i trudno by uznać to za

przypadek.  Wszak ówczesne środowisko naukowe tworzyło elitę  dobrze ze sobą zaznajomioną.

Wspólnie  podróżowali  po  Galicji,  z  Krakowa  do  Lwowa i  ze  Lwowa  w Tatry,  by  prowadzić

naukowe badania, wspierać swoją wiedzą zakopiańskie i lwowskie muzeum, a zarazem interesowali

się tatrzańską przyrodą i zdrowotnie korzystali z górskiego klimatu w Karpatach zarówno ich części

zachodniej jak i wschodniej. 

Po Galicji podróżowali też członkowie rodu Dzieduszyckich, którzy odwiedzili muzeum w

Zakopanem, gdzie pozostawili swoje wpisy w księdze pamiątkowej. Najwcześniej, bo w 1890 r.,

więc  w  kolejnym  roku  po  otworzeniu  placówki  przybyła  z  wizytą  Karolina  Dzieduszycka  ze

Starego  Gwoźdźca  i  Stanisław  Dzieduszycki61,  dwa  lata  później  muzeum  zwiedziła  Zofia  z

Dzieduszyckich  Matkowska62,  w  1899  r.  Anna  Tadeuszowa  Dzieduszycka  z  Niesłuchowa  koło

Lwowa (córka Alfonsyny i  Włodzimierza), Maria Dzieduszycka, a także Jadwiga Czartoryska z

Dzieduszyckich Witoldowa, która przyjechała z Pełkiń koło Jarosławia63. W 1902 r. natomiast była

Alfonsyna Dzieduszycka64,  wdowa po Włodzimierzu,  która  hojnie  wsparła  finansowo placówkę

przeznaczając specjalny fundusz na zakupy okazów etnograficznych. 

61  Księga wizyt 1889-1899, t. I, k. 11, rękopis, AMT, sygn. 27/A. 
62  Tamże, k. 29. 
63  Księga wizyt 1899-1920, t. II, k. 12, rękopis, AMT, sygn. 76/A.
64  Tamże, k. 62.
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________________________________________________________________________________

Referat  został  wygłoszony  10  września  2021  roku  podczas  konferencji  „Wokół

przyrodniczych  pasji  Dzieduszyckich”  w  Zarzeczu.  Związek  Rodowy  Dzieduszyckich

herbu  Sas  powielił  go  na  prawach  rękopisu  dla  uczestników  konferencji.  Materiały  z

konferencji  w formie publikacji drukowanej ukażą się w 2022 roku.


