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Zbiory archeologiczne największych muzeów archeolo-
gicznych w Polsce są owocem działania ludzi ogarniętych 
pasją poznania i ochrony pamiątek najstarszych dziejów 
ziem polskich. Ich działalność, prowadzona w formie pry-
watnego mecenatu, a także w ramach instytucjonalnych, 
była w dużym stopniu determinowana warunkami po-
litycznymi, w jakich żyli. Takie też były losy kolekcji ich 
zabytków, trafiających do muzeów archeologicznych na 
terenie ziem polskich. Pod tym względem najbardziej 
skomplikowana zdaje się być geneza obecnych zasobów 
Państwowego Muzeum Archeologicznego (PMA) w War-
szawie. Paradoksalnie, jest to dużo młodsza instytucja 
muzealna niż np. muzea archeologiczne w Krakowie i Po-
znaniu, nie mówiąc o muzeum we Wrocławiu. Jej zasoby 
w dużej części uformowane zostały na długo przed jej po-
wstaniem oraz w pierwszych latach działalności, to zna-
czy do zakończenia II wojny światowej. Przedstawieniu 
tego procesu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Druga połowa XIX wieku stanowiła ważny okres w two-
rzeniu się muzealnictwa archeologicznego na ziemiach 
polskich. Romantyczne zainteresowanie „starożytnościa-
mi”, połączone z gromadzeniem w kolekcjach prywatnych 
różnych osobliwości przyrodniczych i historycznych, ustę-
powało stopniowo miejsca planowym badaniom wykopa-
liskowym i wycieczkom terenowym, urządzanym w celu 
rejestracji stanowisk archeologicznych (jakbyśmy dziś 
powiedzieli – badaniom powierzchniowym). Powstające 
wówczas duże kolekcje prywatne i pierwsze muzea arche-
ologiczne stawiały sobie za cel gromadzenie (w tym po-
przez eksplorację naukową), klasyfikację i katalogowanie 
oraz ekspozycję zbiorów. Dawało to podstawę źródłową 
do analiz chronologiczno-typologicznych, formowania hi-
potez i pierwszych opracowań syntetycznych. 

Rozdarte pomiędzy zaborców ziemie Rzeczpospolitej 
rozwijały się także pod względem naukowym w różnym 
tempie. Pierwsze komisje archeologiczne i muzea arche-
ologiczne pojawiły się niemal jednocześnie w zaborach 
austriackim i pruskim. Komitet Archeologiczny powoła-
ny przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie w Krakowie 
doprowadził do powołania muzeum archeologicznego 
w roku 1850 r.1, a w roku 1857 powstało pierwsze mu-

1  Abramowicz 1991: 30–32.

zeum archeologiczne w Poznaniu powołane przez To-
warzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie2. W Królestwie 
Kongresowym, szczególnie po upadku powstania stycz-
niowego, restrykcyjne przepisy uniemożliwiały tworzenie 
instytucji i organizacji publicznych. Wyjątkiem było Wil-
no, gdzie Eustachy Tyszkiewicz utworzył w roku 1855 Mu-
zeum Starożytności3. Podstawą zbiorów muzeum wileń-
skiego były kolekcje Eustachego Tyszkiewicza i jego brata 
Michała, podróżnika, kolekcjonera i archeologa-amatora 
(ryc. 1–2). Zbiory udostępniono dla publiczności w roku 
1856 przy Uniwersytecie Wileńskim4. Muzeum zamknięto 
w roku 1863 i zlikwidowano na polecenie generała-gu-
bernatora Michaiła Murawiowa w 1865 roku5. 

2  23 września 1957 r. uchwała Wydziału Nauk Historycznych i Moral-
nych powołała Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich, zwa-
ne też Muzeum Starożytności Krajowych, a od 1882 r. – w uznaniu 
ogromnego wkładu hrabiów Mielżyńskich w jego rozwój – Muzeum 
im. Mielżyńskich. Zbiory Muzeum przejęło w roku 1919 Muzeum 
Wielkopolskie, przemianowane w roku 1950 na Muzeum Narodo-
we w Poznaniu. Jednocześnie, wyodrębnione w roku 1945 Muzeum 
Prehistoryczne, usamodzielniło się organizacyjnie, przyjmując na-
zwę Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Dawne zbiory arche-
ologiczne z Muzeum Starożytności znajdują się w dużej części w tym 
właśnie muzeum.

3  Blombergowa 1980: 547; Abramowicz 1991: 35–37.
4  Chwalewik 1927: 494–495.
5  Zbiory przejęły rosyjskie instytucje naukowe. Ponownie otwarto 

muzeum w roku 1919 przy Uniwersytecie Stefana Batorego. W roku 
1941 część zbiorów przejęła Litewska Akademia Nauk. Od roku 
1992 zabytki znajdują się w Litewskim Muzeum Narodowym w Wil-
nie, Muzeum Sztuki w Wilnie oraz Muzeum Sztuki im. M Čiurlionisa 
w Kownie (Ilgiewicz 2002). W roku 2012 w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym prezentowano wystawę Papirusy, mumie, złoto. 
Michał Tyszkiewicz i 150-lecie pierwszych polskich i litewskich wy-
kopalisk w Egipcie. Na wystawie prezentowano także zabytki z Mu-
zeum Luwru w Paryżu, do którego Tyszkiewicz przekazał w depozyt 
część swojej kolekcji (196 obiektów), aby ją uchronić przed zawłasz-
czeniem przez władze rosyjskie po upadku powstania styczniowe-
go. Duża część kolekcji po różnych perypetiach trafiła na dłużej do 
Towarzystwa Sztuk Pięknych „Zachęta” (626 eksponatów). Ocalała 
po II wojnie światowej część tego depozytu znajduje się obecnie 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Do Muzeum Starożytności 
w Wilnie Michał Tyszkiewicz przekazał 222 obiekty. Resztki tej ko-
lekcji pozostają obecnie w Państwowym Muzeum Historycznym 
w Moskwie (szczegóły skomplikowanych losów zabytków z kolekcji 
M. Tyszkiewicza omawia Snitkuviene 2011).
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W odległym zakątku dawnej Rzeczpospolitej, na te-
renie Inflant Polskich, apele Eustachego Tyszkiewicza, 
drukowane w czasopiśmie „Rubon”, a nawołujące do 
przekazywania znalezisk starożytności i pamiątek z daw-
nych czasów, zaowocowały napływem darów. Tyszkiewicz 
wskazywał jako miejsce deponowania zabytków kolekcje 
hrabiego Adama Platera w Krasławiu w powiecie dyne-
burskim. Plater znany był ze swoich szerokich zaintere-
sowań, m.in. archeologią, zoologią i historią, pełnił też 
liczne funkcje społeczne. On zatem pośredniczył w prze-
kazywaniu zabytków z Inflant i Białorusi do Muzeum Sta-
rożytności w Wilnie. W swoim artykule o dawnych gro-
bach i starożytnościach odkrytych w Inflantach Polskich6 
opisuje 10 cmentarzysk w majątkach w powiecie dyne-
burskim, lucyńskim i rzeżyckim7. Po klęsce powstania 

6  Plater 1845: 7–33.
7  Nie wszystkie zabytki z tych wykopalisk trafiły do kolekcji Platera. 

Część z nich posiadał we własnych zbiorach hrabia Michał Borch. 
Zabytki z Dagdy w powiecie dyrenburskim w części zasiliły kolekcję 
Platera, a inny zbiór z tej samej miejscowości trafił do Krakowa 
(kolekcje Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Akademii 
Umiejętności) (Reyman 1930: 330). Kolekcje z Inflant zasilały nie 

styczniowego zbiory Platerów znalazły się w Szwajcarii 
i weszły w skład kolekcji Muzeum Narodowego Polskie-
go w Rapperswilu, założonego w roku 1870 z inicjatywy 
Agatona Gillera i Władysława Platera. Muzeum groma-
dziło pamiątki przeszłości narodowej, archiwalia, zabyt-
ki, w tym zbiory archeologiczne z całego terenu dawnej 
Rzeczpospolitej8 (ryc. 3–4). W roku 1927 przywieziono do 
Warszawy muzealia i bibliotekę, przekazując zbiory róż-
nym muzeom. Zabytki archeologiczne trafiły do właśnie 
tworzonego Państwowego Muzeum Archeologicznego9.

tylko zbiory instytucji oraz lokalnego ziemiaństwa, budziły one także 
zainteresowanie archeologów i miłośników starożytności. Należeli do 
nich Bolesław Podczaszyński i Zygmunt Gloger. Ten ostatni zgromadził 
w swoich zbiorach m.in. zabytki z cmentarzyska w Marienhaus 
(Bitner-Wróblewska 2005: 20). Zbiory z tego cmentarzyska znajdują 
się obecnie w czterech różnych miejscach za sprawą różnych 
darczyńców: Gustawa Manteuffla, Stefanii Ulanowskiej, badań 
wykopaliskowych Antoniego Donimirskiego i właśnie Zygmunta 
Glogera (te ostatnie w PMA) (Zalewski 2010: 111).

8  Abramowicz 1991: 73.
9  Jakimowicz 1936: 210. W roku 2015 w PMA prezentowana była 

wystawa pt. Muzeum Polskie w Rapperswilu. Na wystawie ekspo-
nowano 109 najciekawszych zabytków: naramienniki, nagolenniki, 

Ryc. 1. Portret Eustachego Tyszkiewicza, 1856, grafika 
Jeana Baptiste’a Adolphe’a Lafosse’a, Muzeum Narodowe 
w Warszawie
Fig. 1. Portrait of Eustachy Tyszkiewicz, 1856, graphic by 
Jean Baptiste Adolphe Lafosse, National Museum in Warsaw

Ryc. 2. Michał Tyszkiewicz na tle fragmentu swojej kolekcji, 
1897 (za: J. Tyszkiewicz, Tyszkiewiciana: militaria, numizmaty-
ka, ryciny, zbiory, rezydencje etc. etc., Poznań 1903)
Fig. 2. Michał Tyszkiewicz against a background of a part of his 
collection, 1897 (after: J. Tyszkiewicz, Tyszkiewiciana: militaria, 
numizmatyka, ryciny, zbiory, rezydencje etc. etc., Poznań 1903)
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Konstanty Tyszkiewicz, brat Eustachego, był z wy-
kształcenia ekonomistą i prawnikiem, ale z zamiłowania 

szpile, bransolety, pierścionki, naszyjniki srebrne i brązowe, pacior-
ki szklane, zabytki scytyjskie, siekierki brązowe, plomby ołowiane, 
toporki kamienne i rogowe. Przedstawiono także historię Muzeum 
Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Wystawę współorganizowa-
ło Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Towarzystwo 
Rapperswilskie.

także archeologiem. Prowadził prace wykopaliskowe 
m.in. na cmentarzysku kurhanowym  w Widohoszczy 
i Karpiłówce. Stworzył bardzo bogatą kolekcję starożyt-
ności w siedzibie rodu w Łohojsku10 (ryc. 5). Kolekcja 
Konstantego Tyszkiewicza została przekazana Towarzy-
stwu Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. W okresie 
międzywojennym wraz ze wszystkimi kolekcjami arche-
ologicznymi przekazano zbiory Tyszkiewicza do Muzeum 
Narodowego, skąd część trafiła następnie do PMA11.

Najistotniejszy wpływ na rozwój archeologii w War-
szawie miała prywatna działalność kolekcjonerów, a tak-
że pierwszych zawodowych badaczy starożytności. Dała 
ona podwaliny pod formowanie się pierwszych zna-
czących kolekcji muzealnych. Dużo mniejsze znaczenie 
miały w tym czasie zbiory instytucjonalne, np. Gabinet 
Archeologiczny i Numizmatyczny przy Uniwersytecie 
Cesarskim w Warszawie i Towarzystwie Krajoznawczym. 
Wokół redakcji czasopism, takich jak redagowana przez 
Kazimierza Władysława Wójcickiego „Biblioteka War-
szawska”, koncentrowało się życie naukowe Warszawy. 

10  Blombergowa 1980: 547.
11  Piotrowski 2007:14.

Ryc. 3. Sala wystawowa Muzeum Narodowego Polskiego 
w Rapperswilu (1918–1922) (Internet: http://www.muzeum-pol-
skie.org/mpr/polski/historia1.html)
Fig. 3. Exhibition hall of the Polish National Museum in Rap-
perswil (1918–1922) (Internet: http://www.muzeum-polskie.
org/mpr/polski/historia1.html)

Ryc. 4. Wnętrze Muzeum Narodowego Polskiego w Rapper-
swilu (1918–1922) (Internet: https://www.salon24.pl/u/karzo
/613523,druga-strona-muzeum-rapperswil)
Fig. 4. The interior of the Polish National Museum in Rap-
perswil (1918–1922) (Internet: https://www.salon24.pl/u/karzo
/613523,druga-strona-muzeum-rapperswil)
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Szczególne ożywienie przypadło na lata 40. i 50. XIX wie-
ku. W działaniach na rzecz ochrony i zbierania najdaw-
niejszych pamiątek upatrywano dążenia do odtworzenia 
korzeni narodu i jego dziejów. Był to przejaw działalności 
patriotycznej, polegającej na kolekcjonowaniu zabytków 
archeologicznych. Spotkania elit intelektualnych zain-
teresowanych zabytkami przeszłości zaowocowały po-
wstaniem Wystawy Starożytności i Przedmiotów Sztuki 
otwartej w roku 1856 w Warszawie w pałacu Potockich12 
(ryc. 6–7). W jej organizację włączyli się wszyscy funk-
cjonujący wówczas w stolicy archeolodzy, kolekcjonerzy 
i miłośnicy starożytności. Uzupełnieniem wystawy był 
niezwykle interesujący katalog autorstwa pioniera foto-
grafii archeologicznej Karola Beyera, a także przewodnik 
pt. Przegląd starożytności krajowych, autorstwa Bolesła-
wa Podczaszyńskiego (ryc. 8)13.

Wystawy organizowane przez prywatnych kolekcjone-
rów w pierwszych latach XX wieku stały się formą pro-
mocji kultury polskiej i budziły ogromne zainteresowanie 
publiczności. Jedną z większych i długotrwałych ekspo-
zycji archeologicznych była prezentacja kolekcji Józefa 
Choynowskiego w Pałacu Sztuki Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych w latach 1902–192314 (ryc. 9–11). Józef 

12  W połowie 1856 roku hr. Aleksandra Potocka zorganizowała w pa-
łacu na Krakowskim Przedmieściu Wystawę Starożytności i Przed-
miotów Sztuki, z której dochód miał zasilić kasę Domu Schronienia. 
Na wystawie zgromadzono olbrzymią liczbę eksponatów pogru-
powanych w dzieła starożytne (asyryjskie, egipskie, greckie, rzym-
skie),  polską broń i przedmioty z czasów przedchrześcijańskich 
i późniejszych, dzieła sztuki malarskiej i rzeźby od Renesansu po 
czasy współczesne oraz naczynia, sprzęty stołowe i dewocjona-
lia. Część z nich była przeznaczona na sprzedaż. Z okazji wystawy, 
oprócz katalogu,  wydano Album fotograficzny Wystawy Starożyt-
ności i Przedmiotów Sztuki wykonany w zakładzie znanego foto-
grafa warszawskiego – Karola Beyera. Bilet wstępu na wystawę 
kosztował kop. sr. 30 (uczniowie w mundurach – kop. sr. 15), za 
katalog oprawiony trzeba było zapłacić kop. sr. 75 (http://zeszyty-
wiazownickie.pl/sluzba-i-szachy/aleksandra-petrowa-i-magdalen-
ki/ – dostęp 4.08.2018 r.).

13  Krajewska 2011: 19.
14  Wystawa była praktycznie częścią stałej ekspozycji Towarzystwa, 

trwała bowiem ponad 20 lat. Dla porównania, wystawa stała 

Choynowski był ziemianinem zamieszkującym w Kijowie. 
Jak większość kolekcjonerów amatorów, gromadził przed-
mioty interesujące pod względem artystycznym. Początki 
kolekcji Choynowskiego sięgają lat 70. XIX wieku. Pro-
wadził wykopaliska na Ukrainie, nad Morzem Czarnym 
i Azowskim. Nie był jednak profesjonalistą i kontekst kul-
turowy znalezisk nie był dla niego najistotniejszy. W ko-
lekcji znajdowały się zabytki począwszy od paleolitu po 
średniowiecze oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Pra-
gnąc udostępnić swoje zbiory publiczności przygotował 
i wydał ich katalog. Pierwszy tom, opublikowany w Kijo-
wie, ukazał się drukiem w roku 189615, a drugi, będący 
uzupełnieniem, w roku 189916; oba w języku rosyjskim. 
W roku 1902 ukazał się także w Kijowie katalog w języku 
polskim, towarzyszący wystawie w Zachęcie17. W roku 
1903 Choynowski przekazał testamentem swoje zbiory 
Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych. Poza zabytkami 
archeologicznymi w kolekcji znalazły się dzieła sztuki, 
numizmaty, militaria, ale także minerały, skamieniałości 
oraz kości zwierząt i szczątki ludzkie, pochodzące z wyko-
palisk. Jego zbiór z czasem rozrastał się z 1781 ekspona-
tów w roku 1905 (dane Towarzystwa Zachęty) do 4830 
w roku 1938 (spis w Muzeum Narodowym)18. Testament 
Choynowskiego już w pierwszym punkcie ustanawiał 
niepodzielność kolekcji przekazywanej Towarzystwu. 
W roku 1923 zbiory przekazano w depozyt do Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Ówczesny dyrektor Muzeum 
Narodowego Bronisław Gembarzewski przekazał milita-
ria z kolekcji Choynowskiego do powstałego w 1920 roku 
Muzeum Wojska Polskiego, którego także był dyrekto 

PMA pt. Prahistoria ziem polskich w obecnej formie oddana zo-
stała publiczności przed dwudziestu laty, a w roku 2018 zostanie 
ostatecznie zamknięta. Można zatem traktować prezentację ko-
lekcji Choynowskiego jako pierwszą stałą wystawę archeologiczną 
w Warszawie.

15  Hojnovskij 1896.
16  Hojnovskij 1899.
17  Choynowski 1902.
18  Kaczyński 1973: 155–157; aneks nr 1.

Ryc. 5. Pałac Tyszkiewiczów w Łohojsku 
(1872–1874), litografia Alojzego Misierowicza 
według szkicu Napoleona Ordy, Muzeum  
Narodowe w Warszawie
Fig. 5. Tyszkiewicz Palace at Łohojsk 
(1872–1874), lithograph by Alojzy Misierowicz 
based on a drawing by Napoleon Orda,  
National Museum in Warsaw
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Ryc. 7. Karty katalogu Wystawy Starożytności i Przedmio-
tów Sztuki w Warszawie z roku 1856 (fot. K. Beyer, litografie H. 
Hirszel)
Fig. 7. Catalogue cards of Exhibition of Antiquities and Art 
Objects in Warsaw in 1856 (photo by K. Beyer, lithographs by 
H. Hirszel)

Ryc. 6. Wystawa Starożytności i Przedmiotów Sztuki w War-
szawie, grafika, „Gazeta Warszawska”, 1856, nr 273
Fig. 6. Exhibition of Antiquities and Objects of Art in War-
saw, graphics, “Gazeta Warszawska”, 1856, No. 273
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rem19. Niestety, nie uszanowano tym samym woli dar-
czyńcy. W październiku 1939 roku Muzeum Narodowe 
zostało splądrowane przez Niemców. Zaginęło wówczas 
wiele zabytków, szczególne tych, które wykonane były 
z kruszców20. Całość kolekcji wraz z innymi zbiorami Mu-
zeum Narodowego wywieziono do Krakowa, a następnie 
do Poznania. Po zakończeniu wojny część kolekcji Choy-
nowskiego powróciła do Warszawy. 2 kwietnia 1946 r. 
przekazano do PMA zabytki z Tahańczy, a w roku 1950 
inne zbiory archeologiczne21. Pozostałe zasoby uległy 
rozproszeniu. Większość znalazła się w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie. Pewna partia zbiorów pozostała 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu22. W roku 1961 
Muzeum Narodowe w Warszawie wypożyczyło do PMA 

19  Sarnowska 1949: 233.
20  Sommerfeld-Sarnowska 1965: 378.
21  Piotrowski 2007: 16.
22  Kóčka-Krenz 1996: 245–248.

kolejną dużą partię zabytków archeologicznych. Zbiory 
te przeszły na własność PMA w roku 1987. W grudniu 
1993 r. oraz w marcu 1994 r. Muzeum Narodowe oddało 
w depozyt następną część zbiorów Choynowskiego, któ-
re zostały własnością PMA w roku 199823. W ten sposób 
udało się scalić duży zbiór wchodzący w skład kolekcji 
archeologicznej Choynowskiego. Inne części jego kolekcji 
znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie.

Gabinet Archeologiczno-Numizmatyczny przy Uniwer-
sytecie Cesarskim w Warszawie był pierwszą placówką 
muzealną w Warszawie. Powstał on w roku 1821, jesz-
cze przy Uniwersytecie Królewskim. Po upadku powsta-
nia listopadowego i likwidacji Uniwersytetu, przekazano 
zbiory do Biblioteki Głównej przy Szkole Głównej, a po 
przekształceniu tej ostatniej w Cesarski Uniwersytet War-
szawski utworzono Gabinet Starożytnych Osobliwości. 
Zbiory Gabinetu były niezwykle różnorodne. Składały się 
na nie głównie znaleziska przypadkowe, nie tylko arche-
ologiczne, ale także numizmaty, kości i skamieliny zwie-
rząt i roślin. Zbiory archeologiczne obejmowały m.in. za-
bytki z Ossówki24, darowizny J. Bielaszewskiego z Łuszyna, 
urny z Warszawy-Bródna i z okolic Czerska. W roku 1904 
liczba eksponatów wynosiła 2259. Kierownikami gabine-
tu byli m.in. Adolf Pawiński i Teodor Wierzbowski. W roku 
1915 kuratorem zbiorów został Kazimierz Stołyhwo. Wraz 
z asystentem Pracowni Antropologicznej Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego Romanem Jakimowiczem25, 

23  Piotrowski 2007:15.
24  Prawdopodobnie pozyskane w drodze wymiany z Erazmem Majew-

skim (Matraszek 2006: 310).
25  Roman Jakimowicz został pierwszym dyrektorem PMA w roku 

1928.

Ryc. 8. Okładka publikacji Bolesława Podczaszyńskiego, 
Przegląd starożytności krajowych z powodu wystawy urządzo-
nej 1856 roku
Fig. 8. Cover of Bolesław Podczaszyński’s, Przegląd staro-
żytności krajowych z powodu wystawy urządzonej 1856 roku

Ryc. 9. Wystawa kolekcji Józefa Choynowskiego w Zachęcie 
(fot. Ł. Dobrzański, „Tygodnik Ilustrowany”, 1903, nr 10)
Fig. 9. The exhibition of Józef Choynowski collection in the 
Zachęta (photo by Ł. Dobrzański, „Tygodnik Ilustrowany”, 
1903, No. 10)
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Ryc. 10. Tablice z katalogu kolekcji J. Choynowskiego (za: Hojnovskij 1896)
Fig. 10. Plates from the J. Choynowski collection catalogue (after: Hojnovskij 1896)

Ryc. 11. Zestaw zabytków z kolekcji J. Choynowskiego (archi-
wum Państwowego Muzeum Archeologicznego)
Fig. 11. Set of artefacts from the J. Choynowski collection 
(Archives of the State Archaeological Museum)
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Stołyhwo uporządkował zbiory po częściowym rabunku 
w czasie wojny i odtworzył katalog. Prace przerwało za-
rządzenie władz niemieckich, oddające kolekcje Gabinetu 
w opiekę R. Gaszyńca. W roku 1917, w ramach scalania 
zbiorów archeologicznych, kolekcję dawnego Gabine-
tu przekazano do Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Ostatecznie na polecenie władz niemieckich w roku 1941 
przekazano zbiory dawnego Gabinetu do Państwowego 
Muzeum Archeologicznego jako część zabytków arche-
ologicznych z wyłączeniem zbiorów antycznych26.

Dużo większym zbiorem zabytków archeologicznych 
w początkach XX wieku dysponował dział archeologiczny 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, założonego w Warszawie 
w roku 1875 przez Jana Tadeusza Lubomirskiego. Podsta-
wą kolekcji stały się darowizny prywatnych wystawców 
ekspozycji przemysłowo-rolniczej zorganizowanej w War-
szawie w roku 187427 (ryc. 12). Kolejne wystawy przyspa-
rzały dalszych eksponatów archeologicznych (ryc. 13–15). 
Przy Muzeum funkcjonowała od roku 1911 pracownia 
antropologiczna kierowana przez Kazimierza Stołyhwę. 
Główna ekspozycja muzeum zawierała początkowo nie-
mal wyłącznie eksponaty etnograficzne i zabytki techniki; 
dopiero na przełomie XIX i XX wieku pozyskano pierwsze 
kolekcje archeologiczne. Były to zbiory Kaliksta Jagmina, 
księdza Władysława Sierakowskiego, Leona Budrewi-
cza, a przede wszystkim Adolfa Pawińskiego. Te ostatnie 

26  Matraszek 2006: 310.
27  Wystawa, otwarta 15. września 1874 roku przez Generał-Guberna-

tora warszawskiego hr. Pawła Kotzebue, została zorganizowana na 
Polach Ujazdowskich. Ekspozycję tworzyło ponad 40 pawilonów, 
zajmowanych przez ponad 600 wystawców. Wśród nich szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyły się m.in. Pawilon sędziów, w któ-
rym dokonano otwarcia wystawy i organizowano obrady i spo-
tkania, pawilon asfaltowy firmy Sporny, Leitgeber i Pitschmann, 
pawilon gipsowy, pawilon Żółtyńskiego (http://muzeumpamieci.
umk.pl/?p=1161 – dostęp 4.08.2018 r.).

stały się podstawą pierwszej ekspozycji archeologicznej 
(ryc. 16–19).

Dynamiczny rozwój kolekcji archeologicznej rozpoczął 
się w roku 1906 wraz z objęciem nad nią opieki meryto-
rycznej przez Mariana Wawrzenieckiego. Wobec braku 
środków na zakup zabytków, pozyskiwał on zbiory dzięki 
apelom w prasie, korespondencji prywatnej z kolekcjo-
nerami i serii odczytów na zebraniach Towarzystwa Kra-
joznawczego. W tym zakresie współpracował z Heleną 
Kamińską, kustoszem Muzeum Etnograficznego i Ro-
manem Jakimowiczem. Dzięki ich działalności Muzeum 
przejęło kolekcje prywatne, m.in. Stanisława Jana Czarn-
kowskiego, Wojciecha Gersona, Józefa Przyborowskiego, 
Bogusława Wernera, Z. Wolskiego, J. Gąsiorowskiego 
oraz znaczne części kolekcji Zygmunta Glogera, Stefana 
Żeromskiego i Ludwika Krzywickiego. Wawrzeniecki pro-
wadził własne badania powierzchniowe i wykopaliskowe. 
Dzięki jego działalności powstał Dział Przedhistoryczny 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Muzeum pozyskało tak-
że nieliczne zbiory ze Szwajcarii, Litwy, Włoch, z Krymu 
i obszaru nadczarnomorskiego, Syberii i Ameryki (zabytki 
prekolumbijskie)28. Liczba eksponatów archeologicznych 
rosła dynamicznie od ok. 600 w roku 1908, przez 2450 
w roku 1916, aż do 3068 w chwili przekazania zbioru do 
PMA w roku 1941.

 Jak już wspomniano, na formowanie się pierwszych 
znaczących kolekcji muzealnych w Warszawie największy 
wpływ miała prywatna działalność kolekcjonerów, a tak-
że pierwszych badaczy starożytności. Zdecydowanie na 
plan pierwszy wysuwa się postać Erazma Majewskiego29. 

28  Wawrzeniecki 1912: 36–37.
29  Postać Erazma Majewskiego oraz jego wkład w rozwój muzeal-

nictwa archeologicznego za temat swej twórczości obrała Maria 
Krajewska, poświęcając jego działalności szereg opracowań (Kra-
jewska 2006, 2007, 2008, 2011).

Ryc. 12. Wystawa Przemysłu i Rolnictwa 
w roku 1874 (rys. F. Tegazzo, „Tygodnik Illu-
strowany”, t. 14, 1874, nr 351)
Fig. 12. The Exhibition of Industry and Agri-
culture in 1874 (drawn by F. Tegazzo,  
“Tygodnik Illustrowany”, vol. 14, 1874, No. 351)
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Ryc. 13. Katalog Wystawy Dzieł Sztuki 
Stosowanej do Przemysłu w Muzeum Przemy-
słu i Rolnictwa w Warszawie (Pałac Brühla) 
w czerwcu – lipcu 1881
Fig. 13. Catalogue of the Exhibition of 
Works of Art as Applied to Industry in the Mu-
seum of Industry and Agriculture in Warsaw 
(the Brühl Palace) in June – July 1881

Ryc. 14. Wystawa sztuki i starożytności w zastosowaniu do 
przemysłu w Pałacu Brühlowskim w Warszawie, 1881
Fig. 14. Exhibition of art and antiquities as applied to indu-
stry, 1881, Warsaw

Podstawą jego działalności były dochody z udziałów 
w Towarzystwie Akcyjnym St. Majewski w Pruszkowie 
oraz z Warszawskiego Laboratorium Chemicznego. Stałe 
i niemałe początkowo dochody pozwalały mu realizować 
pasje naukowe. Zajmował się przyrodą, etnografią, ar-
cheologią, ekonomią i socjologią. Pierwsze prace arche-
ologiczne przeprowadził w okolicach Jastrzębca w roku 
1892. Rozkopywał kurhany, wydmy i groby w obstawach 
kamiennych. Prowadził badania powierzchniowe, nazy-
wane wówczas wycieczkami archeologicznymi. 

Działalność terenową zakończył praktycznie w roku 
1908. Zajął się wówczas wydawaniem czasopisma „Świa-
towit”. Odtąd organizował i finansował prace archeolo-
giczne innych badaczy, prowadzone w guberniach kielec-

Ryc. 15. Rycina Nowe Muzeum starożytności i dzieł sztuki 
w Warszawie, Edward Nicz według Ksawerego Pillatiego, Kłosy 
811 z 15.01.1881, ilustrująca prywatną wystawę H.B Szaniaw-
skiego i Dyzmańskiego z zabytkami m.in. J. Przyborowskiego 
i J. Zawiszy
Fig. 15. Figure Nowe Muzeum starożytności i dzieł sztuki 
w Warszawie by Edward Nicz after Ksawery Pillati, Kłosy 811, 
15.01.1881, illustrating a private exhibition by H.B Szaniawski 
and Dyzmański with antiquities, among others of J. Przyborow-
ski and J. Zawisza
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Ryc. 16. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
w Warszawie, 1908 r. (za: R. Marcinkowski, 
Ilustrowany atlas dawnej Warszawy, 2013: 211. 
Warszawa: Pangea) 
Fig. 16. Museum of Industry and Agricul-
ture in Warsaw, 1908 (after: R. Marcinkowski, 
Ilustrowany atlas dawnej Warszawy, 2013: 211. 
Warsaw: Pangea)

Ryc. 17. Tablica z zabytkami z wystawy 
w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w roku 1897 
(archiwum Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego)
Fig. 17. Table with antiquities from the 
exhibition at the Museum of Industry and Agri-
culture in 1897 (Archives of the State Archa-
eological Museum)

Ryc. 18. Rysunek satyryczny Dwie mumie 
dotyczący Wystawy Starożytności w Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa („Biesiada Literacka”, 
t. 29, 1890, nr 13)
Fig. 18. Satirical drawing Two mummies 
concerning the Exhibition of Antiquities at the 
Museum of Industry and Agriculture (“Biesiada 
Literacka”, vol. 29, 1890, No. 13)
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kiej, suwalskiej, kaliskiej, warszawskiej i płockiej, a także 
na terenie Humania. Subwencje Majewskiego pozwoliły 
na prowadzenie działalności terenowej m.in. przez zaczy-
nających swoją archeologiczną pracę Zdzisława Lenarto-
wicza, Mariana Himnera, Leona Kozłowskiego i Stefana 
Krukowskiego30. Była to bardzo dobrze przemyślana 
akcja, w wyniku której pozyskano najcenniejsze zbiory, 
w pełni udokumentowane. Napływające do kolekcji Ma-
jewskiego zabytki wymagały szybkiej konserwacji. W roku 
1912 powstała pracownia konserwatorska, zajmująca 
się przede wszystkim zabezpieczaniem i rekonstrukcją 
naczyń ceramicznych. Pracami renowacyjnymi kierował 
osobiście Erazm Majewski lub jego małżonka Lucyna. 

Kolejnym istotnym źródłem pozyskiwania zbiorów do 
kolekcji Majewskiego była wymiana artefaktów z instytu-
cjami i kolekcjonerami prywatnymi na obszarze dawnej 
Rzeczpospolitej i poza jej granicami. W trakcie swoich 
licznych podróży, zarówno związanych z działalnością fir-
my, jak i odbywanych dla przyjemności lub poratowania 
zdrowia, nawiązywał kontakty w celu zapoznawania się 
z kolekcjami i ewentualnej wymiany zabytków. Lista insty-
tucji, których zabytki wzbogaciły kolekcję Majewskiego 
jest imponująca: Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Poznaniu, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, 
Akademia Nauk w Krakowie, Komisja Archeologiczna 
w Petersburgu, Akademia w Monachium, a także muzea 
w Berlinie, Dreźnie, Wiedniu, Zgorzelcu, Wrocławiu, Rzy-
mie, St. Germain, Londynie, Moguncji, Hawrze, Lozannie, 
Genewie, Bernie, Stralsundzie, Amsterdamie oraz anty-
kwariaty, głównie francuskie. Wykaz ten uzupełnia liczna 
grupa kolekcjonerów prywatnych. Wśród zbiorów pozy-
skanych drogą wymiany znalazły się m.in. zabytki z badań 
Henryka Schliemanna w Troi31.

Inną drogą wzbogacania kolekcji Majewskiego były 
zakupy pojedynczych zabytków lub nawet całych kolek-
cji, a publikowane przez Majewskiego w czasopismach 
„Wisła” i „Światowit” apele przysparzały darczyńców, 
których np. w roku 1912 było ok. 7032. W jubileuszowym 
podsumowaniu swojej działalności kolekcjonerskiej33 
wymienia m.in. Aleksandra Bydłowskiego, prowadzące-
go wykopaliska w Nowosiółce i Jackowicy34, i Franciszka 

30  Matraszek 2006: 315.
31  Zabytki te pochodziły z prywatnej kolekcji Alberta Vossa, pełnią-

cego pod koniec XIX wieku funkcję dyrektora Muzeum Etnologicz-
nego (Museum für Völkerkunde) w Berlinie. W roku 1897 zostały 
podarowane Muzeum Erazma Majewskiego w zamian za zespół 
narzędzi krzemiennych z miejscowości Brzozówka (Notatnik E. Ma-
jewskiego nr 52 z roku 1897 w Pracowni Dokumentacji Naukowej 
PMA). Weszły w skład kolekcji przekazanej do PMA i zostały zapre-
zentowane jako odrębna kolekcja na wystawie zbiorów Muzeum 
für Vor- und Frühgeschichte z Berlina pt. Troja. Sen Henryka Schlie-
manna w siedzibie PMA w roku 2006 (Guzowska 2006: 130–147). 

32  Matraszek 2006: 315.
33  Majewski 1913: 89–96.
34  Bydłowski 1905a, 1905b. A. Bydłowski przez wiele lat korespondo-

wał z E. Majewskim i zamierzał przekazać mu całość swoich zbio-
rów (Korespondencja w Pracowni Dokumentacji Naukowej PMA). 
Niestety, do tego nie doszło, a tereny na wschód od Zbrucza po I 

Pułaskiego, badającego stanowiska scytyjskie nad Zbru-
czem35, który przekazał łącznie 1177 przedmiotów36. 

Dzięki posiadanym środkom i ogromnym talentom 
organizacyjnym zbiory Muzeum Erazma Majewskiego ro-
sły w dynamicznym tempie od 400 przedmiotów w roku 
1892, przez ok. 1300 w roku 1899, aż do 30 329 w mo-
mencie przekazania kolekcji Towarzystwu Naukowemu 
Warszawskiemu w roku 1921. Najliczniejszy zbiór w ko-
lekcji Majewskiego stanowiły wyroby ceramiczne kultury 
trypolskiej, m.in. z badań wykopaliskowych M. Himnera 
w Pieniążkowej i Popudni na Ukrainie (w tym słynny gli-
niany model chaty i liczna kolekcja figurek antropomor-
ficznych). Obok ceramiki w Muzeum Erazma Majewskiego 
znalazły się narzędzia, ozdoby i broń z kamienia, brązu, 
żelaza i srebra oraz szkła i kości. W skład kolekcji weszły 
także szczątki ludzkie pozyskane w trakcie badań arche-

Wojnie Światowej przypadły Rosji sowieckiej i kolekcja Bydłowskie-
go zaginęła (Węgrzynowicz 2001: 5).

35  Pułaski 1902.
36  Węgrzynowicz 2001: 5.

Ryc. 19. Widok wnętrza Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
z ekspozycją (1926 r.) (archiwum Państwowego Muzeum Ar-
cheologicznego)
Fig. 19. Interior view of the Museum of Industry and Agri-
culture with displayed objects (1926) (Archives of the State 
Archaeological Museum)
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ologicznych, m.in. w Złotej37. Z najciekawszych zespołów 
zabytków wymienić należy zbiór narzędzi kościanych 
z osad palafitowych w Szwajcarii, narzędzia krzemienne ze 
zbiorów Muzeum Królewskiego w Kopenhadze, narzędzia 
paleolityczne z Konga oraz z jaskini du Placard we Francji. 
Uzupełnieniem kolekcji prahistorycznych były m.in. antycz-
ne wazy greckie z Cumae i Pozzuoli we Włoszech. Wszyst-
kie zabytki były skatalogowane w księdze muzealnej, opi-
sane i sfotografowane. Na przedmioty naniesiono numer 
inwentarzowy i nazwę miejscowości, z której pochodziły. 

W zbiorach Erazma Majewskiego, obok zabytków orygi-
nalnych, znalazły się gipsowe kopie przedmiotów z kolekcji 
muzeów francuskich, belgijskich, szwajcarskich i niemiec-
kich, wykorzystywane dla celów studiów porównawczych.

Muzeum Archeologiczne Erazma Majewskiego mie-
ściło się w jego mieszkaniu prywatnym przy ul. Złotej nr 
61 (ryc. 20–21). Dla zwiedzających urządzono ekspozycję 
w dwóch obszernych pokojach, wypełnionych wykona-
nymi specjalnie w celu wystawienniczym meblami. Mu-
zeum, nazywane od początku przez Majewskiego „Ar-
cheologicznym”, miało zająć specjalnie zaprojektowany 
i urządzony budynek. Niestety, załamanie sytuacji mająt-
kowej i wybuch I wojny światowej przekreśliły ambitne 
plany Majewskiego. 

Erazm Majewski od roku 1897 otwarcie propagował 
utworzenie muzeum miejskiego w Warszawie, będącego 
na utrzymaniu miasta. Uczestniczył w pracach komitetu 
powołanego w marcu 1898 roku, którego celem było 
utworzenie Muzeum Miejskiego w Warszawie, postulując 
utworzenie w nim działu archeologicznego i etnograficz-
nego38. Jednak dopiero w roku 1913 oficjalnie utworzo-
no Komitet Budowy Gmachu Muzealnego i opracowano 
statut, w którym zapisano trzy główne działy zbiorów: 
galerie obrazów, galerię rzeźb i zbiorów archeologiczno-
-numizmatycznych. Erazm Majewski znalazł się wśród 
członków Rady Muzealnej w momencie podania do pu-
blicznej wiadomości faktu utworzenia Muzeum Narodo-
wego w Warszawie w dniu 3 maja 1916 roku39.

Wcześniej, bo w roku 1906, Majewski poszukiwał no-
wej siedziby dla swojej ciągle powiększającej się kolekcji. 
Początkowo zwrócił się z propozycją oddania ich w depo-
zyt do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które posiadało 
swoje zbiory archeologiczne. Niestety, otrzymał odmowę 
z powodu braku odpowiedniego miejsca. Wtedy Zarząd 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wystąpił z propo-
zycją oddania jednej z sal na ekspozycję kolekcji E. Ma-
jewskiego. Od kwietnia do września 1908 r. urządzano 
wystawę w sali Pałacu Sztuki i 27 września otwarto ją 
dla publiczności (ryc. 22–23). Obejmowała ona 18 287 
eksponatów w 10 szafach i 24 płaskich witrynach40. Za-

37  Był to pierwszy tak liczny zbiór szczątków ludzkich z metodycz-
nych wykopalisk archeologicznych poddany badaniom antropo-
logicznym przez Stanisława Lencewicza (Lencewicz 1912: 53–64; 
Majewski 1912: 49–51).

38  Korotyński 1899: 163–171.
39  Lorentz 1962: 22–23.
40  Muzeum Przedhistoryczne… 1911: 125.

rząd miasta Warszawy w roku 1916 zaproponował Ma-
jewskiemu przeniesienie zbiorów z Zachęty do gmachu 
miejskiego Muzeum Narodowego przy ulicy Podwale 15. 
Rada Muzealna pojęła uchwałę o przejęciu w depozyt 
kolekcji Majewskiego. Niestety, ostatecznie nie doszło 
do zawarcia stosownej umowy i mimo przygotowania 
ekspozycji, z braku etatu dla kustosza, nie doszło do 
otwarcia. Kolejnym krokiem Majewskiego na drodze do 
znalezienia stałego i odpowiedniego miejsca dla swojej 
kolekcji były rozmowy prowadzone z Uniwersytetem 
Warszawskim w roku 1919. Nie doprowadziły one jed-
nak do sukcesu z powodu trudności lokalowych i braku 
środków. W tym samym oraz w kolejnym roku pertrakto-
wał z Ministerstwem Wyznań i Oświecenia Publicznego 
w sprawie przekazania zbiorów do centralnego muzeum 
państwowego41. Tymczasem w kwietniu 1920 roku lokal 
przy ul. Podwale 15 przekazany został Muzeum Wojska, 
które zażądało opróżnienia go w przeciągu roku42.

Dzięki wsparciu Kazimierza Stołyhwy, który prowadził 
pertraktacje w imieniu Erazma Majewskiego, 3 czerwca 
1921 roku zbiory z kolekcji archeologicznej, liczące po-
nad 30 tysięcy pozycji, przekazane zostały Towarzystwu 
Naukowemu Warszawskiemu. W ramach Towarzystwa 
utworzono Muzeum Archeologiczne im. Erazma Majew-
skiego w Pałacu Staszica, które jednak z braku dostatecz-
nego zabezpieczenia środków zostało otwarte dopiero 25 
listopada 1932 roku – 10 lat po śmierci Erazma Majew-
skiego (ryc. 24–25). Na czele muzeum stanął Włodzimierz 
Antoniewicz, kierujący jednocześnie Zakładem Archeolo-
gii Przedhistorycznej Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskie-
go, mieszczącego się także w Pałacu Staszica. Ekspozycja 
muzealna zajmowała sale na trzecim piętrze budynku, 
w części po opuszczonej cerkwi. W układzie zabytków 
odzwierciedlony został podział na epoki historyczne. 
W sali pierwszej zgromadzono zabytki z epoki kamienia, 
w drugiej – z epoki brązu i żelaza, a w trzeciej – z okresu 
średniowiecza. Działalność muzeum nie ograniczała się 
do ekspozycji dla publiczności. Udostępniano zabytki 
w celach studyjnych naukowcom polskim i zagranicznym 
oraz studentom. Prowadzono działalność konserwator-
ską, m.in. konserwowano dużą kolekcję znalezisk z badań 
w Popudni i Pieniążkowej (ryc. 26). Zasoby muzeum po-
większały napływające dary oraz depozyty z badań wy-
kopaliskowych Zakładu Archeologii Przedhistorycznej, 
w tym Włodzimierza Antoniewicza i Zofii Podkowińskiej43.

41  Idea utworzenia centralnego  muzeum nie została zawarta w de-
krecie o opiece nad zabytkami przeszłości z dnia 31 października 
1918 roku, wydanym przez Radę Regencyjną (Dz. Ustaw 1918, 16, 
poz. 36). Dekret w zakresie zabytków pochodzących z wykopalisk 
omawiał jedynie przyszłe odkrycia, nie odnosząc się do kolekcji 
już istniejących i ich ewentualnych losów. Jako miejsce depono-
wania odkrywanych zabytków archeologicznych wskazywał lokal-
ne muzea narodowe. Dlatego Majewski optował za utworzeniem 
centralnego muzeum, do którego trafić by mogły całe kolekcje bez 
konieczności ich podziału z uwagi na miejsce pochodzenia (Kra-
jewska 2011: 22).

42  Majewski 1924: 152–153.
43  Antoniewicz 1933a: 9–22.
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Ryc. 20. Kolekcja Erazma Majewskiego w jego domu pry-
watnym przy ul. Złotej 61 (archiwum Państwowego Muzeum 
Archeologicznego)
Fig. 20. Collection of Erazm Majewski in his private home at 
Złota Street 61 (Archives of the State Archaeological Museum)
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Ryc. 21. Pracownia konserwacji w domu 
Erazma Majewskiego (archiwum Państwowego 
Muzeum Archeologicznego)
Fig. 21. Laboratory of conservation in the 
home of Erazm Majewski (Archives of the State 
Archaeological Museum)

Ryc. 22. Wystawa kolekcji Erazma Majewskiego w salach 
Pałacu Sztuki Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (archiwum 
Państwowego Muzeum Archeologicznego)
Fig. 22. Exhibition of Erazm Majewski’s collection in the ro-
oms of the Palace of Art of the Society for the Encouragement 
of Fine Arts (Zachęta) (Archives of the State Archaeological 
Museum)

Część kolekcji antycznej (ceramika i wazy) z kolekcji 
Muzeum Archeologicznego im. Erazma Majewskiego tra-
fiła do Muzeum Narodowego, w którym utworzono dział 
Zbiorów Sztuki Starożytnej. Umowa z roku 1937 doty-
czyła przekazania w depozyt zabytków z wykopalisk Uni-
wersytetu Warszawskiego, jednak rozszerzono ją o część 
antyczną kolekcji Majewskiego w roku 1938. Na czele 
działu Zbiorów Sztuki Starożytnej stanął prof. Kazimierz 
Michałowski, kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej 

Uniwersytetu Warszawskiego44. Pozostałą część kolekcji 
Muzeum Archeologicznego im. Erazma Majewskiego 
w roku 1941 połączono ze zbiorami PMA.

Powracając do początków XX wieku, należy odnoto-
wać powstanie w roku 1906 Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego (PTK). Po roku 1905, na skutek zmiany w po-
lityce wewnętrznej Rosji, zaistniały warunki do tworzenia 
polskich instytucji publicznych. Szybko tworzone oddziały 
terenowe PTK świadczyły o potrzebie istnienia organiza-

44  Lorentz 1938: 61, 1932: 35; Mikocki 1993: 43; Michałowski 1957: 
102–103.
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Ryc. 23. Goście zwiedzający wystawę 
w „Zachęcie” w towarzystwie Erazma Majew-
skiego (archiwum Państwowego Muzeum Ar-
cheologicznego)
Fig. 23. Visitors at the exhibition at “Zachę-
ta” accompanied by Erazm Majewski (Archives 
of the State Archaeological Museum)

Ryc. 24. Wystawa kolekcji Muzeum Archeologicznego im. Erazma Majewskiego w Pałacu Staszica (archiwum Państwowego 
Muzeum Archeologicznego)
Fig. 24. Exhibition of the collection of the Erazm Majewski Archaeological Museum in the Staszic Palace (Archives of the State 
Archaeological Museum)

Ryc. 25. Szafy i gabloty z zabytkami 
z wystawy Muzeum im. Erazma Majewskiego 
w Pałacu Staszica (archiwum Państwowego 
Muzeum Archeologicznego)
Fig. 25. Cabinets and showcases with ar-
chaeological items from the exhibition of the 
Erazm Majewski Museum in the Staszic Palace 
(Archives of the State Archaeological Museum)
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Ryc. 26. Zbiory Erazma Majewskiego na nieotwartej nigdy wystawie w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie (archiwum 
Państwowego Muzeum Archeologicznego)
Fig. 26. Collection of Erazm Majewski at an unopened exhibition in the building of the National Museum in Warsaw (Archives 
of the State Archaeological Museum)

cji, która zgodnie ze swoim statutem zajmowała się m.in. 
„gromadzeniem zbiorów naukowych dotyczących ziem 
polskich […], urządzaniem wystaw krajoznawczych, roz-
taczaniem opieki nad pamiątkami historycznymi i osobli-
wościami przyrody”45.

Działająca w ramach PTK Komisja Muzealna od roku 
1908 pozyskiwała drogą zakupów i darowizn zabytki ar-
cheologiczne, etnograficzne, numizmatyczne, geologicz-
ne i przyrodnicze. Głównym zadaniem Towarzystwa było 
krzewienie wiedzy krajoznawczej, m.in. poprzez udostęp-
nianie zbiorów. Ekspozycja kolekcji mieściła się w siedzi-
bie Towarzystwa Krajoznawczego w Alejach Jerozolim-
skich pod nr 24 w czterech salach. Zbiory archeologiczne 
w roku 1909 liczyły jedynie 43 zabytki, a w roku 1911 
powiększyły się do 17146. W tym samym roku patronat 
nad Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego objęła Komi-
sja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Warszawskie-
go, a w roku 1912 kustoszem tych zbiorów został Roman 
Jakimowicz. W roku 1913 z powodu trudności finanso-
wych zarząd Towarzystwa podjął decyzję o zamknięciu 
muzeum dla zwiedzających. Po odzyskaniu niepodległości 
większość zbiorów sztuki, w tym kolekcja archeologiczna, 
trafiło do Muzeum Narodowego, z którego zostały prze-
kazane do PMA. 

 Jednym z najbardziej aktywnych członków Towa-
rzystwa, także na polu gromadzenia zbiorów archeolo-
gicznych, był Zygmunt Gloger – pierwszy prezes PTK. 
Odziedziczył po swoim ojcu Janie pasję kolekcjoner-
ską, połączoną z zamiłowaniem do starożytności oraz 
sporą kolekcję zdeponowaną w rodzinnym Jeżewie 
(ryc. 27–29). Częściowo skonfiskowane po powstaniu 
styczniowym zbiory, już za sprawą Zygmunta Glogera 
zostały szybko znacznie powiększone. Zbieranie pamią-
tek przeszłości traktował jako misję, co wyróżniało go na 

45  Zalewski 2010: 110.
46  Matraszek 2006: 311.

tle innych kolekcjonerów, poddających się bardziej mo-
dzie niż poczuciu patriotyzmu. Gloger prowadził własne 
badania terenowe, powierzchniowe i wykopaliskowe. 
Prowadził badania w Horodnicy na Wołyniu i Marien-
hauzie w Inflantach Polskich. Kolekcje wzbogacały daro-
wizny, m.in. wśród darczyńców był Eustachy Tyszkiewicz. 
Ogromną kolekcję do Jeżewa przekazał etnograf Michał 
Federowski w latach 1877–1892; było to około 11 tysię-
cy zabytków archeologicznych47. Sporą kolekcję pozyskał 
także od teścia, Aleksandra Jelskiego, z okolic Mińska na 
Białorusi48. Gloger anonimowo zamieszczał ogłoszenia 
w prasie i skupywał zabytki. Wiosną 1877 roku zakupił 
241 zabytków krzemiennych i kamiennych z kolekcji po 
Ludwiku Pawłowskim z Moszczanicy na Wołyniu49. 23 
sierpnia 1910 roku Zygmunt Gloger spisał testament, 
w którym przekazał swoje zbiory różnym instytucjom50. 
Pominięte zostały jednak w testamencie zbiory arche-
ologiczne. Stało się to przyczyną długo ciągnących się 
sporów51. Ostatecznie zbiory podzielono pomiędzy dwie 
instytucje: przedmioty metalowe i ceramika trafiły do 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, aby później 
zasilić zbiory PMA, natomiast narzędzia kamienne i krze-
mienne w grudniu 1912 roku dotarły do Akademii Umie-
jętności w Krakowie i w czasie II wojny światowej weszły 
w skład zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Geneza Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie związana jest bezpośrednio z dekretem 
o opiece nad zabytkami przeszłości, wydanym przez 
Radę Regencyjną 31 października 1918 roku, mającym 
określić organizację ochrony zabytków archeologicznych. 

47  Federowski 1912: 30; Blombrgowa 1993: 60.
48  Zalewski 2010: 111.
49  Pawłowski 1934/1935: 179.
50  M.in. zbiory etnograficzne przeznaczył do Muzeum Przemysłu i 

Rolnictwa w Warszawie.
51  Zalewski 2010: 112–113.
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Ryc. 27. Zbiory archeologiczne Zygmunta 
Glogera (archiwum Państwowego Muzeum 
Archeologicznego)
Fig. 27. Archaeological collection of Zyg-
munt Gloger (Archives of the State Archaeolo-
gical Museum)

Ryc. 28. Dwór Zygmunta Glogera w Jeżewie 
(za: M. Grassmann, Na glogierówkach u Glo-
gera, Internet: http://www.ciekawepodlasie.pl/
pdf/Dwor_w_ Jezewie.pdf)
Fig. 28. Manor house of Zygmunt Gloger at 
Jeżewo (after: M. Grassmann, Na Glogierów-
kach u Glogera, Internet: http://www.ciekawe-
podlasie.pl/pdf/ Dwor_w_ Jezewie.pdf)

Ryc. 29. Żarna prehistoryczne w parku w Jeżewie (after: W. Świątkowski, W dorzeczu Narwii, Warszawa 1927)
Fig. 29. Prehistoric quern-stones in the Jeżewo park (after: W. Świątkowski, W dorzeczu Narwi, Warsaw 1927)
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Ustanowiona w nim była opieka państwowa nad zabyt-
kami przedhistorycznymi. W ślad za dekretem, po półto-
rarocznych dyskusjach, utworzono w marcu 1920 roku 
Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Przedhisto-
rycznych52. Na czele instytucji stanął Erazm Majewski jako 
prezes, a prezydium uzupełniali Włodzimierz Antoniewicz 
i Roman Jakimowicz. Do zadań Grona należało organi-
zowanie ochrony zabytków archeologicznych, groma-
dzenie materiałów z badań terenowych, dokumentacja, 
konserwacja i naukowe opracowanie wraz z publikacją 
wyników, a także udostępnianie zgromadzonych zbiorów 
publiczności. Z dekretu Rady Regencyjnej wprost wynika-
ła przynależność zabytków archeologicznych do Państwa, 
zatem miejscem przechowywania zbiorów musiała być 
instytucja państwowa53. Pierwsze starania o powołanie 
centralnego muzeum archeologicznego podejmował 
Majewski w roku 1919 i 1920. Podstawą miała być m.in. 
jego kolekcja. Na przeszkodzie stanęły względy finanso-
we, a później, po jego śmierci, zapisy testamentowe na 
rzecz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Powsta-
nie państwowego muzeum zabytków przedhistorycznych 
postanowiono zatem oprzeć na nowych badaniach pro-
wadzonych przez Państwowe Grono Konserwatorów Za-
bytków Przedhistorycznych54. 

Powstające od zera muzeum nie miało wszakże lo-
kalizacji. Początkowo, w roku 1922 wydzielono na zbio-
ry dawną kuchnię na Zamku Królewskim w Warszawie, 
gdzie na powierzchni ok. 60 m2 gromadzono skrzynie 
z zabytkami z wykopalisk. Dopiero w 1926 roku oddano 
na potrzeby muzeum część budynku dawnej Szkoły Pod-
chorążych w Łazienkach Królewskich. Zatrudniono także 
pierwszego asystenta muzealnego – Zygmunta Szmita. 
Wydany w roku 1923 Reskrypt Ministerstwa Wyznań 
i Oświecenia Publicznego przez kilka lat stanowił pod-
stawę funkcjonowania muzeum55. Oficjalne powołanie 
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 
nastąpiło 22 marca 1928 roku na mocy Rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego56. Sta-
tut muzeum zatwierdziło Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 2 kwietnia 1928 r.57. PMA określono jako zakład na-
ukowo-badawczy, mający za zadanie badanie prehistorii 
przede wszystkim terytorium Polski, gromadzenie, prze-
chowywanie zbiorów i ich udostępnianie, konserwowanie 
zabytków i popularyzację archeologii58. Dyrektorem mu-

52  Piotrowska 2006: 65.
53  Brzoza 2001: 9.
54  Istniała wprawdzie idea połączenia obu muzeów warszawskich nie 

organizacyjnie ale funkcjonalnie. Muzeum im. Erazma Majewskie-
go miałoby pełnić funkcje wystawiennicze, a PMA magazynowo-
-badawcze (Antoniewicz 1933b: 49). Wydaje się to rozwiązaniem 
najwłaściwszym, bo szanującym wolę E. Majewskiego o odręb-
ności kolekcji i zachowaniu w nazwie imienia darczyńcy. Stało się 
inaczej za sprawą dramatu wojennego.

55  Rajewski 1968: 261.
56  Dz. Ustaw RP nr 36, poz. 346 z dn. 24 marca 1928 r.
57  „Monitor Polski”, nr 129, poz. 216, z dn. 6 czerwca 1928 r.
58  Podstawowe fakty z historii Państwowego Muzeum Archeologicz-

nego w formie Kalendarium opracowała M. Krajewska (2009).

zeum został Roman Jakimowicz. Wraz z powołaniem PMA 
zakończyło działalność Państwowe Grono Konserwatorów 
Zabytków Przedhistorycznych, a część konserwatorów zo-
stała zatrudniona w muzeum59. PMA powołało w miejsce 
Grona Konserwatorów delegatów i korespondentów. Do 
najofiarniejszych i najbardziej utalentowanych należał 
Aleksander Cynkałowski, zajmujący się województwem 
wołyńskim. Nie tylko odkopywał i gromadził zbiory arche-
ologiczne, ale także z ogromną pieczołowitością katalogo-
wał je i publikował60. Czasopismo „Wiadomości Archeolo-
giczne” stały się organem muzeum. 

W latach dwudziestych XX wieku do zbiorów PMA 
trafiła część kolekcji Zygmunta Glogera, przechowywana 
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości, zbiory 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Warszawy oraz 
Oddziału Łódzkiego tego Towarzystwa. W roku 1927 przy-
wieziono ponad 300 eksponatów z Muzeum Narodowego 
Polskiego w Rapperswilu61. Pierwsza wystawa połączonych 
zbiorów PMA została otwarta w roku 1931 (ryc. 30–31).

Badania prowadzone przez PMA w okresie międzywo-
jennym dostarczyły wielu cennych zbiorów zabytków62. 
Między innymi Kazimierz Salewicz prowadził prace na 
cmentarzysku kurhanowym w Zaświrzu, w dawnym po-
wiecie święciańskim63. W latach 1936–1938 Roman Ja-
kimowicz i Józef Marciniak prowadzili badania grodziska 
w Dawidgródku, w pow. stolińskim na Polesiu64, a sam 
Jakimowicz w roku 1925 badał cmentarzysko szkieletowe 
w Końskich. To tylko niektóre z badań, które zasiliły zbio-
ry PMA przed II Wojną Światową65. Łącznie przebadano 
wówczas w różnym stopniu ponad 120 stanowisk arche-
ologicznych66. Do 1936 roku 95% zasobów PMA stanowiły 
zabytki z badań pracowników lub współpracowników mu-
zeum. Liczyły one wówczas około 140 000 eksponatów. 
Oprócz zbiorów w podchorążówce w Warszawie, liczne 
depozyty z kolekcji PMA posiadały Muzeum Archeolo-
giczne Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i Dział 
Wykopalisk Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu67. 
Muzeum obejmowało także Rezerwat Archeologiczny 
w Krzemionkach, posiadający własne zbiory. 

Wprawdzie we wrześniu 1939 roku zbiory Państwo-
wego Muzeum Archeologicznego nie doznały żadnych 
uszczerbków, ale od 10 listopada do połowy grudnia 
tego roku prowadzono rabunek zabytków, organizowany 
i nadzorowany przez naukowców w mundurach SS: dr. 
Ernsta Petersena, dr. Hansa Schleifa i Güntera Thaerin-

59  Piotrowska 2003: 14.
60  Cynkałowski 1937, 1961. Więcej na temat postaci A. Cynkałowskie-

go pisze Węgrzynowicz (2001: 5–6; przypis 3).
61  Jakimowicz 1936: 210; Bitner-Wróblewska 2005: 20.
62  Piotrowska 2003: 17–19.
63  D. Jaskanis 1962: 459–483.
64  Jakimowicz 1939.
65  Więcej na ten temat m.in.: Jakimowicz 1936: 216–219; Krajewska 

2010: 74–76.
66  J. Jaskanis 1983 (1987): 140; Głosik 1984: 32.
67  Jakimowicz 1936: 210.



55

Wojciech Borkowski Najstarsze kolekcje w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

ZNAleZiskA ArcheologicZNe: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Ryc. 30. Plan zwiedzania pierwszej wysta-
wy Państwowego Muzeum Archeologicznego 
autorstwa Stefana Krukowskiego w budynku 
dawnej Szkoły Podchorążych w Łazienkach 
(archiwum Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego)
Fig. 30. Plan of visiting the first exhibition 
of the State Archaeological Museum by Stefan 
Krukowski in the building of the former Cadet 
School in the Łazienki Park (Archives of the 
State Archaeological Museum)

Ryc. 31. Zabytki archeologiczne na pierwszej wystawie 
w siedzibie Państwowego Muzeum Archeologicznego (archi-
wum Państwowego Muzeum Archeologicznego)
Fig. 31. Archaeological finds at the first exhibition in the 
seat of the State Archaeological Museum (Archives of the 
State Archaeological Museum)

gena68. Konfiskata objęła nie tylko wybrane zbiory, ale 
także księgozbiór i archiwa69. Zabytki trafiły do Poznania 
i większości do PMA nie powróciły70. 21 lutego 1940 roku 
władze niemieckie odwołały Romana Jakimowicza ze sta-

68  Dr Ernst Petersen był profesorem uniwersytetu w Rostocku, 
dr Hans Schleif profesorem uniwersytetu w Berlinie, a Günter 
Thaeringen prawdopodobnie jeszcze studentem prehistorii i hi-
storii germańskiej w Berlinie (Kaczmarek 1996: 343).

69  Piotrowska 2003: 20.
70  Jażdżewski 1995: 141; Kozłowski 2015: 96–97. Sami Niemcy usi-

łowali sprowadzić ponownie zagrabione zbiory do PMA, ale 

nowiska dyrektora PMA i ustanowiły kierownika-opie-
kuna kolekcji PMA w osobie Konrada Jażdżewskiego71. 
We wrześniu 1940 roku nastąpiło przeniesienie zasobów 
PMA z dawnej podchorążówki w Łazienkach do gmachu 
Muzeum Narodowego przy alei 3. Maja72.

bez powodzenia (list Wernera Radiga do Wernera Tzschaschela 
z 28.02.1941 r.) (Kozłowski 2015: 99). 

71  Piotrowska 2003: 20.
72  Bartoszewski 1970: 472.
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Inaczej potoczyły się losy kolekcji znajdujących się 
w Pałacu Staszica. Pałac został trafiony bombą lotniczą 
we wrześniu 1939 roku, a pozostawione bez opieki zbiory 
były rozkradane. Podobno na prośbę Zofii Podkowińskiej, 
będącej asystentką Włodzimierza Antoniewicza  i Stani-
sława Poniatowskiego, kierownika Instytutu Nauk Antro-
pologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 
kierujący PMA Konrad Jażdżewski doprowadził w 1941 
roku do przeniesienia zbiorów Muzeum Archeologicz-
nego im. Erazma Majewskiego, Zakładu Archeologii Pra-
dziejowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu 
Nauk Antropologicznych TNW do pomieszczeń Muzeum 
Narodowego przy ul. 3 Maja. Faktycznie zostały one 
w ten sposób włączone do zbiorów PMA73. Inaczej rzecz 
tę widzi Stefan K. Kozłowski, według którego zarówno de-
cyzja, jak i inicjatywa połączenia zbiorów leżała po stro-
nie władz niemieckich, a polscy archeolodzy byli jedynie 
wykonawcami narzuconego rozwiązania74. Fakt pozostaje 
faktem i w roku 1941 do zbiorów PMA włączono kolekcje 
zabytków z Muzeum Archeologicznego Erazma Majew-
skiego, Zakładu Archeologii Przedhistorycznej Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Instytutu Nauk Antropologicznych 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego75. Tak zatem 
wszystkie zbiory archeologiczne warszawskich instytucji 
połączyły się, za wyjątkiem wywiezionych z Warszawy 
zbiorów z Muzeum Narodowego.

Te ostatnie zostały przekazane do PMA dopiero po 
wojnie. Poza własnymi dwiema dużymi kolekcjami Tysz-
kiewicza i Choynowskiego Muzeum Narodowe w War-
szawie przekazało do PMA nabytki oraz dary innych osób 
prywatnych, gromadzone w okresie międzywojennym. 
Pozyskano wówczas m.in. skarb znaleziony w roku 1911 
w majątku Korabliszcze, w dawnym powiecie dubieńskim, 
na uroczysku Panasycha oraz skarb z Mycielina, dawny po-
wiat kaliski, z majątku Adama Doruchowskiego, odkryty 
w październiku 1927 roku76. Przekazano także grot strzały 
z Czerwińska, dawny powiat płoński, oraz dwie srebrne 
zawieszki, znalezione w roku 1916 w majątku Leszno, 
dawny powiat kutnowski; pierwotnie towarzyszyło im 
jeszcze pięć innych ozdób oraz siedem monet srebrnych77.

W czasie II wojny światowej nieliczne nowe zbiory 
uzupełniły zasób zabytków PMA. Pochodziły one z do-
raźnych, powiedzielibyśmy ratowniczych, badań wyko-

73  Matraszek 2006: 324.
74  Kozłowski 2015: 132. Dowodzi tego publikowany list Wernera Ra-

diga, profesora Generalnej Guberni i szefa Sekcji Prehistorycznej 
w Institut für Deutshe Ostarbeit w Krakowie, głównego doradcy 
naukowego ds. prehistorii Hansa Franka, do Wernera Tzschaschela, 
szefa Sekcji Szkolnictwa Dystryktu Warszawskiego, któremu podle-
gały zbiory muzealne w sprawie komasacji zbiorów warszawskich. 
Radig proponuje połączenie zbiorów, a na kierownika powstałej 
nowej placówki wskazuje „prof. dr. Antoniewicza, który przed woj-
ną zawsze zachowywał się lojalnie wobec naszej nauki” (Kozłowski 
2015: 99). Na podobnej zasadzie połączono zbiory w Krakowie (Ko-
złowski 2015: 132).

75  Sawicki 1948: 28; Jażdżewski 1995: 151–153.
76  Piotrowski 2007: 17.
77  Małachowska 2003: 127.

paliskowych i wyjazdów terenowych w celu odzyskania 
zabytków z odkryć przypadkowych. Wyjątkowe na tym tle 
wydaje się pozyskanie skarbu kilku tysięcy monet srebr-
nych z Nietuliska Małego przez Kazimierza Salewicza78.

Straty w kolekcji zabytków archeologicznych w okre-
sie okupacji w stosunku do stanu z roku 1939 wyniosły 
ok. 50%; utracono w całości bibliotekę i archiwum. Tylko 
część tych zbiorów udało się po wojnie odzyskać79.

Po zakończeniu wojny zbiory PMA przebywały w bu-
dynku Muzeum Narodowego w Warszawie do roku 1950, 
kiedy to przejściowo przekazano muzeum budynek przy 
ul. Chocimskej 18 na Mokotowie. Nowy dyrektor mu-
zeum – Zdzisław Rajewski czynił starania o przejęcie 
gmachu na miarę zbiorów i dostosowanego do aspira-
cji ekspozycyjnych największej kolekcji archeologicznej 
w Polsce. W połowie lat pięćdziesiątych pojawiła się na-
dzieja na objęcie gmachu Arsenału Warszawskiego i stop-
niowo rozpoczęto tam przenoszenie zbiorów. Ostateczna 
decyzja zapadła w październiku 1958 roku i od tego czasu 
siedzibą Państwowego Muzeum Archeologicznego jest 
Arsenał Królewski w Warszawie przy ul. Długiej 5280.

Ostatecznie, wraz z przejęciem resztówki dworsko-
-parkowej w Rybnie, pow. sochaczewski w pierwszej 
połowie lat 1960. pojawiła się szansa na ustabilizowanie 
lokalizacji zbiorów PMA po latach wędrówek81. Pierwsze 
transporty materiału zabytkowego dotarły z Warszawy 
do Rybna w roku 1968, a całość zbiorów została rozloko-
wana w latach 1978–198082. Prawdziwe warunki do ma-
gazynowania zbiorów zapewniły dopiero rozbudowy bazy 
magazynowej w latach 90. XX i pierwszej dekadzie XXI 
wieku. Obecnie przygotowywane są plany modernizacji 
kolejnych dwóch magazynów, które pomieszczą zbiory 
z kolejnych lat funkcjonowania PMA.

Dzieje kolekcji wchodzących w skład zasobów PMA, 
jak to ujęła swego czasu Teresa Węgrzynowicz, były 
„burzliwe”83. Zbiory kilkakrotnie zmieniały miejsce ma-
gazynowania i poddawane były nie zawsze potrzebnym, 
zaryzykuję stwierdzenie: nie do końca przemyślanym, za-
biegom „porządkującym”. Rozczłonkowano dawne kolek-
cje, przyporządkowując poszczególne zabytki do działów 
na podstawie zdumiewających w trzeciej ćwierci XX wie-
ku kryteriów surowcowych. I tak zabytki kamienne i krze-
mienne ze zwartych zespołów z okresu epok brązu i że-
laza znalazły się w Dziale Paleolitu i Neolitu. Pojedyncze 
zabytki włączano do zespołów na zasadzie podobieństwa 

78  Kozłowski 2015: 114.
79  Piotrowska 2003: 21.
80  Piotrowska 2003: 26.
81  Decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sochaczewie 

o bezterminowym przekazaniu „zespołu dworsko-parkowego” 
w Rybnie Państwowemu Muzeum Archeologicznemu w użytko-
wanie i zarządzanie nosi datę 29.06.1964 r. (Bender 1997: 8).

82  Bender 1997: 9–11.
83  Węgrzynowicz 2001: 6. Witold Bender, wieloletni kierownik Ośrod-

ka Magazynowo-Studyjnego PMA w Rybnie, przedstawił schemat 
wędrówek niektórych kolekcji archeologicznych przed ich zdepo-
nowaniem w magazynach Ośrodka (Bender 1997: ryc. 11). 
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w nazwach miejscowości. Zniknęła nie tylko spójność ko-
lekcji, będących dziełem wybitnych kolekcjonerów, któ-
rzy przekazując swoje zbiory mieli nadzieję na miejsce 
w życzliwej pamięci przyszłych pokoleń, ale popełniono 
przy tym mnóstwo pomyłek chronologiczno-kulturo-
wych, wprowadzając w błąd młode pokolenia badaczy, 
nie znających skomplikowanych losów zabytków. 

Poszczególne kolekcje PMA, a także dzieje samego 
muzeum, były przedmiotem cząstkowych opracowań84, 

84  Np. o pochodzeniu pozyskanych przez PMA zabytków z dawnych 
ziem wschodnich Rzeczpospolitej pisze Jerzy Głosik (1962: 125–215).

ale nie doczekały się jak do tej pory gruntownego pod-
sumowania. Jest to w mojej opinii niezbędne do pra-
widłowego posługiwania się zasobami źródłowymi tej 
instytucji i wyzwaniem dla obecnego pokolenia pra-
cowników naukowych sprawujących opiekę nad zbiora-
mi zabytków i dokumentacji naukowej. Prowadzony od 
2015 roku spis z natury zasobów PMA i systematyczne 
porównywanie go z zapisami w księgach inwentarzo-
wych z pewnością da argumenty do weryfikacji wielu 
błędnych informacji i mam nadzieję zainteresuje ba-
daczy historią największych zbiorów archeologicznych 
w Polsce. 
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Wojciech Borkowski

The oldest collections in  
the State Archaeological Museum in Warsaw

Summary

The history of collections included in the resources of the State 
Archaeological Museum in Warsaw was stormy and complicat-
ed. Paradoxically, it is a much younger museal institution than, 
for example, archaeological museums in Cracow and Poznań, 
not to mention the museum in Wrocław. Its collections were in 
large part formed long before its creation as well as in the first 
years of activity, i.e., until the end of World War II.

Antique objects changed their place of storage several times 
and were subjected to not always necessary, and not being en-
tirely thought out, “ordering” pocedures. Old collections were 
divided into segments, and individual antiquities were assigned 
to muiseum departments based on quite astounding raw mate-
rials criteria as for the third quarter of the 20th century. Single 
objects were included in separate complexes on the basis of 
similarity in names of localities. Not only has been lost consist-
ency of the collections that are the work of outstanding col-

lectors, who while donating their collections were hoping for 
a place in the friendly memory of future generations, but many 
chronological and cultural mistakes were made, misleading 
young generations of researchers who do not know the com-
plexities of separate antiquities.

Individual collections of the State Archaeological Museum in 
Warsaw and the history of the museum itself were the subject 
of partial elaborations but, as yet, have not been thoroughly 
summarised. Conducted from 2015 a physical inventory of the 
resources of the museum and systematic comparing it with 
entries in the inventory books will certainly give arguments to 
verify many erroneous information and I hope it will interest 
researchers in the history of the largest archaeological collec-
tions in Poland.

Translated by Andrzej Leligdowicz
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