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Muzeum im. Dzieduszyckich a idea narodowego muzeum historii

naturalnej
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Pisząc o narodowym muzeum historii  naturalnej należy zadać pytanie o charakter  takiej

instytucji.  Należy  także  przypomnieć  polski,  historyczny  kontekst  kolekcji  przyrodniczych.

Stanowiące, w XIX wieku, model dla polskich kolekcji przyrodniczych Narodowe Muzeum Historii

Naturalnej  w  Paryżu1 definiuje  obecnie  zadania  tej  instytucji  jako:  badania  podstawowe  i

stosowane; ekspertyzy; przechowywanie, wzbogacanie, waloryzacja i udostępnianie kolekcji oraz

danych  na  temat  dziedzictwa  przyrodniczego;  działalność  oświatową  wraz  z  kształceniem;

działalność  pedagogiczną  oraz  rozpowszechnianie  kultury  naukowej  i  technicznej  wśród

wszelkiego rodzaju publiczności.2 Przez cały okres zaborów wśród polskich przyrodników trwała

dyskusja  na  temat  utworzenia  narodowego  muzeum  historii  naturalnej.  Stefan  Stobiecki  tak

definiował zadania przyszłej instytucji: utworzenie warsztatu pracy dla przyrodników, gromadzenie

środków naukowych, a w szczególności utworzenie biblioteki przyrodniczej  i urządzenie należycie

wyposażonych  pracowni,  gromadzenie  referencyjnych  zbiorów  przyrodniczych,  zbieranie  i

gromadzenie materiałów do nowych prac naukowych i dla badań fizjografii kraju, opracowywanie

tych materiałów przy pomocy zbiorów porównawczych i nagromadzonej literatury, opracowanie

programu naukowych badań przyrodoznawczych, opracowanie podręczników w języku polskim,

zaznajamianie  szerszej  publiczności  z  przyrodą  kraju  naszego  i  ziem obcych  z  postępem nauk

przyrodniczych, oświatę przyrodniczą uwzględniającą potrzeby górnictwa, rolnictwa i  leśnictwa,

badania  historii  medycyny  z  aptekarstwem  i  lecznictwem  ludowym,  opiekę  nad  zabytkami

przyrody, tworzenie muzeów prowincjonalnych3.

1  P. Daszkiewicz Cabinet du Roi, Jardin des Plantes, puis Muséum National d’Histoire Naturelle 

– une institution modèle pour les sciences polonaises de la fin du XVIIIe et du début du XIXe 

siècle. 

2  Patrz https://www.mnhn.fr/fr/missions

3  S. Stobiecki, W sprawie krajowego Muzeum przyrodniczego
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Pierwsze  polskie  próby  utworzenia  narodowego  muzeum  historii  naturalnej  sięgają

osiemnastego  wieku.  Wśród  nich  wspomnieć  należy  projekt  Stefana  Chardon  de  Rieule4 oraz

wysiłki Komisji Edukacji Narodowej5.  Roli kolekcji narodowej nie odgrywała, bardzo skromna jak

wynika  ze  źródeł,  kolekcja  przyrodnicza,  głównie  mineralogiczna,  Stanisława  Augusta

Poniatowskiego6. W trudny czas zaborów Polska weszła nie posiadając instytucji spełniającej rolę

narodowego muzeum historii naturalnej.

W okresie zaborów zarówno status własności kolekcji przyrodniczych, jak i ich niezależność

od  zaborców  były  bardzo  ważnymi  zagadnieniami.  Własność  kolekcji  przyrodniczych  rzadko

dotychczas była przedmiotem refleksji i analizy. W przypadku historii polskich zbiorów naukowych

zagadnienie  własności  było szczególnie  ważne.  W kraju  pozbawionym niepodległości  z  bardzo

ograniczoną możliwością samoorganizacji społecznej i bardzo represyjną polityką zaborców była to

kwestia po prostu przetrwania owych kolekcji. Pytanie, jaki ma być statut własności, aby zapobiec,

kolejnej  grabieży  ze  strony  władz  rosyjskich  czy  pruskich,  było  pytaniem  o  przetrwanie  tych

zbiorów. Prawny status zbiorów przyrodniczych był, i jest,  nie tylko na ziemiach polskich, bardzo

zróżnicowany. Mamy więc do czynienia z kolekcjami będącymi własnością państwa (lub króla,

należy pamiętać, że nie zawsze oznaczało to tę samą strukturę czy instytucję), własność prywatną,

własność uniwersytecką (z racji  na autonomię uczelni nie będącą przecież „zwykłą” własnością

państwową),  własność  miejską,  własność  stowarzyszeń  (najczęściej  naukowych  lub

krajoznawczych), wreszcie także depozyty n.p. zbiorów prywatnych w muzeach państwowych czy

uniwersyteckich, często z zastrzeżeniami n.p. zakazu sprzedaży, niepodzielności kolekcji czy też

konieczności opisania.

Muzea  narodowe,  podobnie  jak  i  narodowe  kolekcje  przyrodnicze,  z  założenia  są

najczęściej własnością państwową, ewentualnie królewską. Podobna sytuacja nie była możliwa w

okupowanej  i  pozbawionej  własnych instytucji  państwowych Polsce.  W dziewiętnastym wieku,

organizowane przez Rosję w ramach popowstaniowych represji, rabunki zniszczyły część zbiorów

przyrodniczych by wspomnieć tylko bogate kolekcje Uniwersytetu Wileńskiego czy też Liceum

Krzemienieckiego. Przyrodnicy związani z Warszawskim Gabinetem Zoologicznym, a zwłaszcza

Władysław  Taczanowski  żyli  w  ciągłej  obawie  konfiskaty  i  utraty  zbiorów7.  Właśnie  dlatego

namówił  on  Ksawerego Branickiego  do założenia  prywatnego muzeum zoologicznego,  którego

4  S. Rieule, Projet pour rassembler sans aucune dépense toutes les richesses naturelles de la 

Pologne.

5  J. Kołodziejczyk, Nauki przyrodnicze w działalności Komisji Edukacji Narodowej.

6  P. Daszkiewicz, Polonica w korespondencji Philippa Picot de Lapeyrouse’a (1744-1818) w 

zbiorach Biblioteki Głównej w Paryżu.
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zbiory zostały przekazane państwu polskiemu dopiero po odzyskaniu niepodległości8. W okresie

zaborów, wobec braku instytucji  państwowych, rolę narodowego muzeum mogły pełnić jedynie

kolekcje  prywatne.  Kolekcje  uniwersyteckie  czy  miejskie  narażone  były  bowiem w większym

stopniu  niż  one  na  konfiskaty  i  rabunek  zbiorów.  W drugiej  połowie  dziewiętnastego  wieku

instytucja  spełniająca  funkcje  polskiego  narodowego  muzeum historii  naturalnej  mogła  działać

jedynie w zaborze austriackim.

Należy zadać pytanie, czy w tej jakże trudnej dla polskiej nauki sytuacji możemy mówić, że

któraś  z  kolekcji  przyrodniczych  spełniała  rolę  narodowego  muzeum  historii  naturalnej?

Niewątpliwie jedyną instytucją odgrywającą podobną rolę było właśnie Muzeum Dzieduszyckich.

Jego historia  i  rola  w rozwoju nauk przyrodniczych są stosunkowo dobrze poznane9.  Dlaczego

możemy uważać, że właśnie to muzeum odgrywało tak ważną dla, nie tylko, polskiej nauki?  

Po  pierwsze  swoimi  badaniami,  jak  i  gromadzonymi  okazami  Muzeum Dzieduszyckich

obejmowało  obszar  całej  przedrozbiorowej  Rzeczypospolitej.  W Warszawie  władze  carskie  nie

pozwoliły na utworzenie muzeum przyrodniczego, obejmującego swoim działaniem całość ziem

Polski przedrozbiorowej. Podobne działania napotykały na opór władz we wszystkich zaborach.

Taborski (2013) przypomina następujące zdarzenie: 

„Wykorzystując  okazję  planowanego  przyjazdu  cesarza  Franciszka  Józefa  do  Lwowa,

Dzieduszycki  w  roku  1880  ogłosił  oficjalnie  przekazanie  utworzonego  przez  siebie  Muzeum

Przyrodniczego  im.  Dzieduszyckich  jako  daru  dla  Narodu.  Warto  przytoczyć  zdarzenie,  które

nastąpiło w tym czasie. W związku z zapowiadaną wizytą cesarza odwiedził lwowskie muzeum

dygnitarz wiedeński Franz Xawer Freiherr von Baumgarten, generał gubernator Galicji w latach

1864-1866,  w  towarzystwie  Namiestnika  Galicji  –  Agenora  Gołuchowskiego  (1812-1875).

Oprowadzający gości ordynat Dzieduszycki wyjaśnił na wstępie, że planowany zakres ekspozycji

obejmuje całą Polskę przedrozbiorową. Baumgarten uznał to za zdradę stanu; Das ist Hochverrat !–

7  B. Dybowski 1913. Wspomnienia z przeszłości półwiekowej: objaśnione czterdziestu kilku 

rycinami.

8  P. Daszkiewicz i D. Iwan, Co wiemy o Muzeum Branickich? Listy Jana Sztolcmana do 

Benedykta Dybowskiego ze zbiorów poznańskiego oddziału Archiwum PAN – interesujący 

przyczynek dla historii zbiorów przyrodniczych w Polsce.

9  S. Feliksiak, Życiorysy Pawła Dzieduszyckiego (1881-1951) i Włodzimierza Dzieduszyckiego 

(1885-1971) na tle działalności muzealnej i wydawniczej i G. Brzęk, Muzeum im. 

Dzieduszyckich we Lwowie i jego twórca.
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wykrzyknął i przerwał zwiedzanie. Jak wiadomo, w liberalnej Galicji zdarzenie to nie zaszkodziło

jednak rozwojowi muzeum” 10.

Muzeum im.  Dzieduszyckich  gromadziło  okazy  przyrodnicze,  podobnie  jak  Warszawski

Gabinet Zoologiczny, z całego świata. Należy jednak podkreślić, że objęcie badaniami naukowymi

całości  przedrozbiorowej  Rzeczypospolitej  stanowiło  bardzo  ważny  punkt  programu  badań

naukowych tej instytucji.

Muzeum im. Dzieduszyckich wypełniało także rolę narodowego muzeum historii naturalnej,

prowadząc badania w praktycznie wszystkich dziedzinach historii  naturalnej:  botaniki,  zoologii,

geologii i mineralogii, a także pionierskie w Europie badania w dziedzinie prehistorii i etnografii.

Realizacji tego szerokiego programu badań przyrodoznawczych towarzyszył także bardzo ważny

program wydawniczy. Począwszy od pierwszej, ornitologicznej, wydanej w 1880 roku monografii

w serii „Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie” oraz wydanego w 1895 roku „Przewodnika

po  Muzeum  im.  Dzieduszyckich”,  regularnie  publikowano  opracowania  przyrodoznawcze  oraz

etnograficzne.  Wśród  monografii  wydanych  przez  Muzeum  im.  Dzieduszyckich  należy

niewątpliwie przypomnieć wydaną w 1914 roku „Wykopaliska Staruńskie”. Znajdziemy w niej opis

jednego  z  najważniejszych,  po  dzień  dzisiejszy,  odkryć  paleontologicznych:  odnalezionego  w

złożach  ozokerytu  dwóch  okazów  nosorożca  włochatego.  Wielką  zasługą  Muzeum  im.

Dzieduszyckich  jest  nie  tylko  odkrycie,  ale  przede  wszystkim  odpowiednie  wydobycie  i

zabezpieczenie tego okazu, a także seria badań naukowych z nim związana. Jeśli dzisiaj możemy

podziwiać  ten  okaz  w  Krakowie  (i  drugi  we  Lwowie)  to  jest  to  wielką  zasługą  Muzeum im.

Dzieduszyckich.  Dodajmy,  że  w  tym  okresie  okazy  przyrodnicze  przedstawiały  bardzo  dużą

wartość materialną i pokusa ich sprzedaży za granicę była bardzo duża. W marcu 1914 roku Paweł

Dzieduszycki, pisał o uzyskaniu  tego okazu i jego ofiarodawcach Juliuszu Campem (właściciel

kopalni wosku ziemnego) i radcy cesarskim A. Krieglu: ”Pragnąłbym szczerze, by ten szlachetny

przykład  licznych znalazł  naśladowców.…pragnę aby to  dzieło,  które  dziś  w świat  puszczamy,

stanowiło  jeden  krok  więcej  na  drodze  wytkniętej  przez  ś.p.  założyciela  Włodzimierza  hr.

Dzieduszyckiego temu Muzeum, a to: prowadzić przez poznawanie kraju do jego gorącej miłości, a

przez tę miłość do realnej pracy, opartej na znajomości naszej ziemi”  11. S. Feliksiak opublikował

analityczny spis przyrodniczych prac wydanych przez Muzeum im. Dzieduszyckich12. Obejmuje on

10  A. Taborski, Geneza i dzieje Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie.

11  Cytat za S. Feliksiak, Życiorysy Pawła Dzieduszyckiego (1881-1951) i Włodzimierza 

Dzieduszyckiego (1885-1971) na tle działalności muzealnej i wydawniczej

12  S. Feliksiak, Życiorysy Pawła Dzieduszyckiego (1881-1951) i Włodzimierza Dzieduszyckiego 

(1885-1971) na tle działalności muzealnej i wydawniczej?.

4



kilkadziesiąt  pozycji  ze  wszystkich  dziedzin  historii  naturalnej  i  dobrze  ukazuje  znaczenie  tej

instytucji dla historii nauk przyrodniczych w Europie.

S. Stobiecki zwrócił także uwagę na ważną rolę, jaką powinno odgrywać narodowe muzeum

historii naturalnej – rolę zakupu kolekcji przyrodniczych, często po śmierci ich twórcy ulegających

rozproszeniu lub nawet zniszczeniu13. Warto przypomnieć starania Muzeum im. Dzieduszyckich dla

zakupu  i  uratowania  zbiorów  Antoniego  Wagi  (1799-1890)14.  Starania  zakończone

niepowodzeniem, ale należy pamiętać, że zbiory te trafiły do Akademii Umiejętności w Krakowie,

instytucji  współpracującej,  a  niekiedy  wspieranej  materialnie  przez  Dzieduszyckich.  Wśród

uratowanych,  zakupionych  przez  Dzieduszyckich,  kolekcji,  przypomnijmy  ogromne  zbiory

paleontologiczne  Ludwika  Zejsznera  (1805-1871)15.  Drogą  darowizny  trafiły  do  Muzeum  im.

Dzieduszyckich malakologiczne zbiory Władysława Dybowskiego (1838-1910), a także preparaty

anatomiczne  Ludwika  Teichmana  (1823-1925)  oraz  kolekcja  herpotologiczna  Jana  Aleksandra

Baygera (1867-1958)16. Pokazuje to, że także przyrodnicy traktowali Muzeum im Dzieduszyckich,

jako polskie narodowe muzeum historii naturalnej, któremu przekazywali zgromadzone okazy.

Rolą  narodowych muzeów historii  naturalnej  jest  także  reprezentowanie  kraju  na  forum

międzynarodowym. W przypadku polskiej historii było to szczególnie ważne. Obecność Muzeum

im.  Dzieduszyckich  na  międzynarodowych  wystawach i  kongresach,  przypominała  bowiem,  że

okupowana,  pozbawiona  suwerenności  Polska  jednak  istnieje,  a  nawet  uczestniczy  w  życiu

kulturalnym  i  naukowym  Europy.  Także  pod  tym  względem  Muzeum  im.  Dzieduszyckich

odgrywało  ważną  rolę.  Wystawa  Powszechna  w  Paryżu  w  1878  roku  ukazywała  sukcesy

gospodarcze,  także  naukowe,  większości  europejskich  krajów.  Dla  Polaków  stanowiła  ona

dodatkowe  wezwanie  przypomnienia  wymazanej  z  map  Europy  Polski.  W  tym  celu  polscy

emigranci  utworzyli  w  Paryżu  Société  d’Anthropologie  et  d’Ethnographie  Polonaise  de

Paris17przygotowano  bogatą  ekspozycję  historyczną,  etnograficzną  i  antropologiczną.  Kolekcja

13  S. Stobiecki, W sprawie krajowego Muzeum przyrodniczego

14  P. Daszkiewicz i D. Iwan, Co wiemy o Muzeum Branickich? Listy Jana Sztolcmana do 

Benedykta Dybowskiego ze zbiorów poznańskiego oddziału Archiwum PAN- interesujący 

przyczynek dla historii zbiorów przyrodniczych w Polsce.

15  G. Brzęk, Historia Zoologii w Polsce.

16  G. Brzęk, Historia Zoologii w Polsce. 

17  A. Abramowicz, 1975. Société d’Anthropologie et d’Ethnographie Polonaise de Paris (1878-?) 

oraz A. Hurel & P. Daszkiewicz, La Société d’anthropologie et d’ethnographie polonaise à 

Paris et la science en exil. Le rôle des émigrés polonais dans la réception du darwinisme, la 

naissance d’anthropologie et le début des recherches préhistoriques en Pologne.
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przysłana  ze  Lwowa  na  wystawę,  a  następnie  podarowana  Narodowemu  Muzeum  Historii

Naturalnej w Paryżu, stanowiła niewątpliwie najważniejszą część polskiej ekspozycji na Wystawie

Powszechnej  w  1878  roku18.  Przyrodnicza  kolekcja  Dzieduszyckich  regularnie  bywała

eksponowana w wielu europejskich stolicach,  jak np. kolekcja ptaków drapieżnych pokazywana

podczas Kongresu i Wystawy Ornitologicznej w Wiedniu w 1884 roku19. Międzynarodową renomę

Muzeum im.  Dzieduszyckich  i  znaczenie  zgromadzonych  we Lwowie  kolekcji  upowszechniały

wizyty zagranicznych naukowców i publikowane przez nich relacje. Przypomnijmy wizytę Adriena

de  Mortillet  (1853-1931),  który  zwrócił  uwagę  na  znaczenie  zbiorów  zgromadzonych  przez

Włodzimierza  Dzieduszyckiego dla  badań prehistorycznych20 czy  też  wizytę  Jacquesa  Pellegrin

(1873-1944),  wybitnego  ichtiologa,  który  uznał  Muzeum  im  Dzieduszyckich  za  jedno  z

najważniejszych i najpiękniejszych muzeów przyrodniczych w Europie21.

Muzeum im. Dzieduszyckich nie miało i ze względów oczywistych nie mogło mieć statusu

narodowego muzeum historii  naturalnej.  Jednakże  dzięki  szerokiemu programowi badawczemu,

obejmującemu całość dawnych ziem Rzeczypospolitej, staraniom o zachowanie w kraju cennych

okazów i kolekcji oraz reprezentowania polskiej nauki poza granicami było niewątpliwie jedyną

instytucją spełniającą pod zaborami taką rolę.

18  Obecnie zbiór ten przechowywany jest w kolekcji Musée de l’Homme, stanowiącego część 

Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, a spis (zrobiony dopiero w drugiej połowie 

XX wieku, nie wiadomo co stało się z oryginalnymi dokumentami daru 53 obiektów 

etnograficznych, pochodzących z różnych części dawnej Rzeczypospolitej, w zbiorach 

Biblioteki Centralnej Muzeum (sygnatura MS 7885).

19  E. Oustalet, Rapport à M. le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts sur le Congrès 

et l’esposition ornithologique de Vienne, en 1884.

20  A. Mortillet de, L’industrie achéuléenne en Galicie oraz A. Mortillet de, Poteries champenoises

ornées au graphite.

21  P. Daszkiewicz, P. 2003. Relacja z wizyty francuskiego zoologa Jacques Pellegrin w Muzeum 

Dzieduszyckich.
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Referat  został  wygłoszony  10  września  2021  roku  podczas  konferencji  „Wokół
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