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Komisya rozwijała wielką czynność i wiele wyszło w ciągu dziesięciolecia cennych 
a nawet pomnikowych prac jej członków (E. Tyszkiewicz, Kirkor, Kraszewski, K. Tysz-
kiewicz, Krupowicz, Wilczyński i wielu innych). Niezmiernie cenne wydawnictwo rozpo-
częła w r. 1862 pod tytułem „Musée archéologique á Wilno." Pierwszy zeszyt wyszedł 
w Paryżu, złożony z 38 tablic. 

W r. 1864 według katalogu Krupowicza kolekcya archeograficzna składała się 
z ι ,287 okazów, zbiór numizmatyczny z 6,636 monet i medalów (dział polski i litew-
ski kompletny). Sztychy, portrety—3,887. Biblioteka 19,455 tomów. Gabinet zoologiczny 
16,294 okazów. Mineralogiczny 11,400. Etnografia 406 okazów. Zbiór archeologiczny 
3,655 przedmiotów. 

Członków było: 75 rzeczywistych, 55 honorowych i 46 współpracowników. 
Zamyślano o rozszerzeniu pożytecznej działalności. Grono uczonych mężów, któ-

rym oświata prowincyi leżała na sercu, postanowiło rozszerzyć pierwiastkową ustawę 
i zamienić komisyę archeologiczną na Towarzystwo naukowe wileńskie. Pochwalał ten 
projekt Naczelnik kraju i wpływowe osobistości w Petersburgu. 

Tymczasem nasunęły się przeszkody niezależne od Komisyi. Egzystencya je j na -
gle zachwianą została, prezes jej podał się bowiem do dymisyi i otrzymał j ą w kwiet-
niu i860 r. 

Z dymisyą hr. T. eo ipso Komisya przestała istnieć. Kto chce się dowiedzieć, dla-
czego ustąpi! Tyszkiewicz, dlaczego wiele zbiorów usunięto z Wilna i przeniesiono j e 
do Moskwy, do muzeum Rumiancowa, dlaczego wreszcie Komisyę zreformowano, ten 
niech przeczyta „Дневникъ засЬданш комисш для разбора предыетовъ, находящих-
ся въ виленскомь музеумЪ древностей." (Wilno, Syrkin, I860). 

Obecnie Muzeum stanowi część biblioteki publicznej. Chociaż wiele zbiorów prze-
wieziono, jednakże i to, co pozostało, łącznie z przedmiotami, jakie w późniejszym, po-
tyszkiewiczowskim okresie przybyły, stanowi kolekcyę bardzo bogatą. 

W roku 1896-m, za wyłączeniem biblioteki znajduje się w muzeum 11,733 prze-
dmiotów. 

Tak się rozpraszają zabytki krajowe. 
W styczniu 1898 r. kustosz Muzeum wiedeńskiego, dr. Szombathy przedstawił 

członkom T-wa Antropologicznego nowy, cenny nabytek, zakupiony dla Muzeum Cesar-
skiego od panów Władysława i Kazimierza Przybyslawskich. 

Jest to piękny zbiór wykopalisk przeddziejowvch z Galicyi Wschodniej. Obejmuje 
on przedmioty 7e wszystkich epok dawnych, a mianowicie z epoki neolitycznej, z wę-
gierskiej epoki bronzowej, właściwej epoki halsztackiej i z początków średniowiecza. 

Zabytki neolityczne należą do grupy jasnobrunatnych naczyń glinianych, malowa-
nych ornamentem spiralnym, który jest właściwym Galicyi Wschodniej i okolicom sąsied-
nim. Naczyń tego rodzaju zawiera zbiór bardzo piękne okazy. Pochodzą ze sławnej 
Horodnicy. Prócz tego gładzone topory krzemienne, ostrza strzał, narzędzia krzemienne 
w postaci sierpów, krążki gliniane do wrzecion i t. d. Szczególne zajęcie budzą dwa 
malowane posążki żeńskie z gliny, niestety, mocno uszkodzone. Pochodzą one, sądząc 
z materyału, z tego samego warsztatu co naczynia, nie są więc bezpośrednio importo-
wane, ale pod względem firmy i ornamentacyi należą do grupy charakterystycznych n a -
gich posążków „Astarty", rezpowszechnionych w krajach, położonych nad Morzem Śród-
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ziemnem, aż do północnego podnóża Karpat. Wypada zaznaczyć, że w Butmirze i in-

nych miejscowościach podobne oraz inne posążki gliniane okazały się również wyro-

bami mięjscowemi, musimy je przeto uważać za zabytki głęboko zakorzenionego kultu. 

Grupę węgierskiej epoki miedsrianej i bronaowej reprezentują: jeden topór miedziany, 

sześć sierpów bronzowych, pięć ostrz lanc, trzy toporki brónzowe. dwa miecze bronzo-

we i kilka zabytków pomniejszych, które pochodzą prawie wszystkie ze stwierdzonych 

źródeł galicyjskich. Godnym uwagi zabytkiem z właściwej epoki halsztackiej jest pięć 

uszatych mis czy kociełków bronzowych, z których jeden ozdobiony jest bogatą orna-

mentyką zwierzęcą, kołami i obręczami. Cenne te okazy uchodzą dość powszechnie za 

import z południa. Wykopano je w roku 1890 w pobliżu Uniża na prawym brzegu 

Dniestru, w pow. Horodeńskim; prawdopodobnie pochodzą z grobu.') 

Do epoki La Tène należy, oprócz kilku obrączek szklanych, piękna zapinka bron-

zowa z Horodnicy. Jest to zapinka ze środkowego okresu epoki La Téne. Znany jest 

bardzo podobny zabytek z sąsiedniej Stefanówki na Bukowinie, na prawym brzegu Dniestru. 

Z tego samego czasu mniej więcej pochodzą pewno eabytki siole wygrzebane po 

silnych ulewach przez chłopów i handlarzy żydowskich niedawno (w maju 1897 r.) w Mi-

chałkowie pow. Borszczowskim, tuż obok miejsca (podobno tylko w odległości 2—3 m.), 

na którem znaleziono przed laty sławny i wielki skarb złoty, znajdujący się w Muzeum 

hr. Dzieduszyckiego we Lwowie, znany pod mianem „skarbu Michałkowskiego". Zabytki 

te rozproszyły się, niestety, jeszcze więcej, niż skarb znaleziony w r. 1878, który, przy-

najmniej w większej części, dostał się dzięki staraniom p. Zontaka do wspomnianego 

Muzeum. Sprawozdanie roczne Muzeum wiedeńskiego będzie zawierało relacyę prof. Wło-

dzimierza Demetrykiewicza o tem drugiem odkryciu w Michałkowie. Części tego skarbu 

znajdują się w kilku rękach. Zbiór wiedeński dostał część, zebraną przez p. porucznika 

i szambelana ces. król. Kazimierza Przybysławskiego. Muzeum nadworne nabylo od nie-

go następujące przedmioty: cztery większe (2.1 ctm. szerokie) perły złote, złożone z 6 sty-

kających się ze sobą brzegami czubków kul, 18 kulistych pustych perel złotych mniej 

więcej 0.4 cm średnicy, oraz, niestety posiekaną na liczne kawałki, 22 cm. długą a 19 

cm. szeroką ozdobną blachę złotą, która była ozdobioną 11 płaskiemi przepaskami. Z bla-

chy tej niewiele można się dowiedzieć. Natomiast obydwa rodzaje pereł zgadzają się 

zupełnie z perłami pierwszego skarbu i stąd mamy podstawę do ich oceny. 

Z czasów Cesarstw· Rzymskiego w całym zbiorze wschodnio-galicyjskim niema 

zabytków. Liczne różnobarwne obrączki z emaliowanego szklą i różnorodne drobne za-

bytki bronzowe pochodzą z wieków średnich. 

Muzeum nowe w Magdeburgu. 

Magdeburg ze swoimi 2t& tysiącami mieszkańców nie posiadał do niedawna gma-

chu muzealnego, pomimo, że miastu różnemi czasy ofiarowano kilka cennych zbiorów, 

które trzeba było trzymać w niedogodnych i po większej części niedostępnych dla publi-

czności zachowaniach. 

Radcowie miasta długo byli przekonani, że w tak handlowem mieście jak Magde-

burg brak będzie z jednej strony przedmiotów, z drugiej ludzi, mogących się intereso-

"> Opis i rysunki podał Wład. Przybystnwski w artykule „Skarb bronzowy" 
w „Tece konserwatorskiej." Lwów 1892, str. 3o. 


