


Z MUZEÓW. 
MUZEUM PRZEDHISTORYCZNE ERAZMA MAJEWSKIEGO. 

(tabl. XIII i XIV). 

Dnia 27 Września 1908 roku w Warszawie, w gmachu Towa-
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych dokonano otwarcia Muzeum przed-
historycznego Erazma Majewskiego, w obecności wielu zaproszonych 
osób ze świata naukowego, pedagogicznego i przedstawicieli inteli-
gencyi miejscowej oraz prasy. 

Obecni położyli swoje podpisy w założonej księdze pamiątko-
wej, na której pierwszej karcie zostały spisane w krótkich słowach 
główne daty rozwoju zbioru. Przepisujemy je dosłownie: 

„Pierwociny sięgają roku .1892, w którym E. Majewski 
rozpoczął poszukiwania archeologiczne w pow. Stopnickim 
w ziemi Kieleckiej. Zbiór wzrastał najsilniej w latach 1894—7 
i 1900-ym przy współudziale p. Fr. Zembrowskiego z Jastrzęb-
ca i Dziesławic. W r. 1897 zbiór został przenumerowany 
i założony nowy katalog inwentarzowy, który do tej chwili 
jest podstawą zbioru. W r. 1900 liczba numerów katalogu do-
sięgła cyfry 10,422. We dwa lata później wynosiła już 15,080 
numerów. 

W r. 1905 zbiór, mieszczący się ciągle przy mieszkaniu 
E. Majewskiego przy ul. Złotej Л® 61 w Warszawie, został 
tamże obszerniej rozlokowany1). 

O tym momencie podaną została krótka notatka w tomie VI „Świa-
towi ta" za rok 1005, na str. 170—80. Było wówczas 16.812 okazów zakata-
logowanych, pomieszczonych w 24 szafach i 0 witrynach płaskich. 



Z MUZEÓW. 125 

W lecie w czasie przenosin do Pałacu Sztuki, katalog obej-
mował 18270 numerów, pochodzących z 589 miejscowości kra-
jowych i pozakrajowych. Większość zabytków pochodzi z wła-
snych poszukiwań E. Majewskiego, lub dokonywanych pod je-
go kierunkiem. Obce przedmioty weszły do zbioru przeważnie 
drogą zamiany z muzeami zagranicznemi, przeważnie rządo-
wemi lub należącemi do Instytucyi naukowych. Mała ilość dro-
gą kupna. Część należy do kategoryi darów. Te mnożą się do-
piero w kilku latach ostatnich skutkiem oddziaływania „Świa-
towita". Najznaczniejszym darem jest bogaty zbiór zabytków 
pow. Kamienieckiego na Podolu, ofiarowany p. Franciszka Pu-
łaskiego. Obejmuje on przeszło 1000 numerów. 

W osobnej wielkiej parterowej sali Pałacu Sztuki, prze-
znaczonej przez T. Z. S. P., na Muzeum Przedhistoryczne, 
wszystkie objęte katalogiem okazy zostały rozmieszczone w 10-iu 
szafach i 29 witrynach płaskich. Porządkowanie i układanie 
kollekcyi dokonane zostało osobiście przez E. Majewskiego 
oraz jego małżonkę w ciągu 3-ch miesięcy letnich roku 1908". 

Z pośród głosów publicznych, które z okazyi otwarcia znalazły 
swój wyraz w Prasie, przepisujemy tu słowa p. Franciszka Pułaskie-
go, zamieszczone w „Głosie Warszawskim" w № 227, z r. 1908. 

„Jednym z donioślejszych faktów w życiu naukowem Warszawy 
z ostatnich kilku miesięcy jest założenie Muzeum przedhistorycznego przy 
Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Powstanie tej instytucyi w głównej 
mierze jest zasługą zaszczytnie znanego przyrodnika, etnografa i archeolo-
ga, pana Erazma Majewskiego, a także w pewnej części Zarządu Towa 
rzystwa, który dał miejsce na pomieszczenie zbiorów. 

Myśl ufundowania w Warszawie Muzeum przedhistorycznego i stwo-
rzenia ogniska dla szczupłego grona archeologów naszych była zawsze umi-
łowaną ideą E. Majewskiego. W ostatnich zaś latach stała się głównym 
celem jego życia, celem, do którego dążył stanowczo, pokonując wszelkie 
trudności i używając wszystkich możliwych sposobów. Poruszał więc 
w prasie i na zebraniach publicznych tę sprawę, starał się pobudzić społe-
czeństwo do ofiarności na ten cel, deklarując osobiście znaczną, piętnasto-
tysięczną ofiarę. Ale wszystkie te usiłowania nie przynosiły rezultatów. 
Bezwładne w podobnych wypadkach społeczeństwo odpowiedziało na nie 
milczeniem, projekt został projektem, a piękne budowane w wyobraźni 
kilku zwolenników idei Majewskiego pałace muzealne rozwiały się za po 



120 Z MUZEÓW. 

wiewem wichrów rewolucyjnych, troskliwa zaś opinia publiczna ów ogólnie 

chwalony pomysł przeniosła do mauzoleum naszych projektów narodowych, 

owego tyle obszernego gmachu nieziszczalnych nadziei i utopii. I byliby-

śmy przeszli jak zwykle w tych wypadkach do porządku dziennego, gdy-

by nie energia i stanowczość Erazma Majewskiego, której zawdzięczamy 

powstanie w Warszawie pierwszej instytucyi muzealnej, opartej na pod-

stawach naukowych, a poświęconej zabytkom przeszłości naszego kraju. 

Aż wstyd powiedzieć, że jest to pierwsza instytucya tego rodzaju 

w sercu Polski, w stołecznej niegdyś Warszawie, wstyd, że nie zdobyli-

śmy się na nic więcej w zakresie zbierania i konserwacyi starożytności 

ojczystych. Jedynem usprawiedliwieniem w tym względzie jest fakt, że 

kraj nasz dwukrotnie był ogołocony z wszelkich zbiorów publicznych. 

Raz w końcu XVIII w., drugi raz w 1832 г., gdy za coraz to nowemi roz-

porządzeniami Paskiewicza wywożono setki skrzyń, wypełnionych najsza-

cowniejszymi zbiorami książek, rycin i pamiątek narodowych. 

Po ogołoceniu kraju ze wszystkich publicznych zbiorów nastąpił dłu-

gi okres, w którynj nie było, że się tak wyrażę, biologicznych warunków 

dla powstawania i rozwoju podobnych instytucyi. Gdy to wszystko minę-

ło, przyszła gorsza wewnętrzna przyczyna, nie dająca ziścić pomysłów 

Czackich, Załuskich; przyczyną tą była i jest jeszcze do dziś jakaś dzi-

wna apatya, brak zainteresowania się sprawami naukowemi, a w szczegól-

ności naukami historycznemi w szerszych kołach społeczeństwa. Ta apatya 

jest główną przyczyną powstrzymania rozwoju naturalnego na wszelkich 

polach naukowych, a już zupełnej bezczynności w zakresie prac muzeal-

nych. Dobitnym wyrazem tej bezczynności tu na gruncie naszym jest spra-

wa zapisu Lachnickiego. 

Wracając do zbiorów E. Majewskiego, naprzód zaznaczyć winniśmy, 

że całość robi wprost imponujące wrażenie. Jako zbiory prywatne, zgro-

madzone zabiegliwością jednego człowieka, budzą one podziw i uszanowa-

nie dla niezmordowanej pracy, jaką musiał im poświęcić fundator muzeum, 

ażeby zebrać tak wiele i ułożyć tak umiejętnie. 

Jest to już zbiór, mający poważną wartość naukową nietylko dla 

nas, ale i dla uczonych obcych. Wskazać tu musimy na zbiór zabytków 

przedhistorycznych z powiatu Stopnickiego. Dla laików zbiór ten wyglą-

da dość szaro, niema tu przedmiotów efektownych i odrazu w oko się 

rzucających, przeciwnie są całe szeregi jednakowych podobnych do sie-

bie zabytków, na oko mało pokaźnych, drobnych. Ale wartość zbioru jako 

całości jest ogromna; spoczywa ona w znakomitem opracowaniu muzealnem, 

ułożeniu, definicyi i opisie szczegółowym, pomieszczonym w kilku ostatnich 

tomach „Światowita". Podnosi jeszcze tę wartość fakt, że cały zbiór wie-
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lotysięczny pochodzi z jednej miejscowości, przez co charakteryzuje i utrwa-

la typy zabytków przedhistorycznych danego zakątka kraju. Jest to, śmia-

ło rzec można, pierwszy u nas klasyczny zbiór, z którego jedynie można 

nabrać pojęcia o charakterze zabytków przedhistorycznych Królestwa. Od 

chwili oddania do użytku publicznego staje się on w nieodzownym dla 
* 

każdego, ktoby chciał pracować nad prahistoryą Królestwa, chociażby to był 

nawet uczony niemiecki lub angielski, rozporządzający ogromnem labora-

toryum muzealnem. 

Oprócz powyższego zbioru zgromadził E. Majewski w swojem Mu 

zeum sporą ilość zabytków z Litwy, Podola, Wołynia i Ukrainy, a także, 

mając na widoku cele pedagogiczne i chcąc dać zwiedzającym obraz po-

równawczy, zgromadził i odpowiednio ułożył cały szereg typowych zaby-

tków zagranicznych. Mamy więc w oryginałach lub świetnie wykonanych 

odlewach zabytki: z Francyi, Anglii, Szwajcaryi, Belgii, Meksyku, Amery-

ki, Afryki i nawet z Syberyi z obwodu Uralskiego. Są więc ciekawe i zdu-

miewające techniką rzeźby na kości, z bardzo odległych epok przedhisto-

rycznych, są modele dolmenów, okazy wykwintnej ceramiki etruskiej, typy 

znakomitszych zabytków skandynawskich. Zapewne są to wszystko próbki, 

nie mogące jeszcze wyrobić dokładnego pojęcia u zwiedzającego o typach 

z różnych epok i krajów, ale stanowi to bardzo pożądaną dla publiczności 

atrakcyę i pouczyć może niejednego o elementarnych wiadomościach z ar-

cheologii przeddziejowej. 

Poprzestając na tej krótkiej notatce o szacownych zbiorach E. Ma-

jewskiego, powinszować mu możemy, że w obecnych czasach tyle trudnych 

dla urzeczywistnienia jakiejkolwiek pracy społecznej, potrafił on ziścić swój 

zamiar, gdy tylu innych ludzi, pragnących poświęcić swą pracę dla celów 

ogólnych, jest zniewolonych stać w miejscu i patrzeć na rozsypujące się 

w gruzy swoje ideały i zaczątki pracy społecznej". 








