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Władysław Łuszczkiewicz (1828-1900) Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie 

(maszynopis, ss. 442) 

 

Dzieje powstania, organizacji i pierwszych lat działalności powołanego w 1879 r.  

w Krakowie Muzeum Narodowego nierozerwalnie związane są z osobą jej pierwszego 

dyrektora Władysława Łuszczkiewicza. O ile jest on znany wąskiemu gronu historyków, 

historyków, sztuki, muzealnikom, to już dla szerszej publiczności pozostaje postacią 

anonimową. Wiele osób dzieje Muzeum Narodowego bardziej wiąże z postacią Feliksa Kopery 

jego następcy na fotelu dyrektora. Niestety także i dzieje samej instytucji nie doczekały się 

dotąd szczegółowej monografii naukowej. Prezentowana praca oraz obroniona niedawno praca 

doktorska Diany Błońskiej o Feliksie Koperze, z pewnością próbują wypełnić dotkliwa lukę  

w historii początków muzealnictwa nie tylko krakowskiego, dając nam monografie dwóch 

pierwszych dyrektorów Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Recenzowana praca jest próbą przestawienia, jak sam autor pisze, arcybogatego 

życiorysu cenionego naukowca, historyka sztuki, artysty malarza, pedagoga, a nade wszystko 

muzealnika. Praca ma układ chronologiczno-problemowy, składa się ze wstępu, z czterech 

części podzielonych na rozdziały, próby podsumowania i bibliografii. Rozdział pierwszy 

podzielony na trzy rozdziały, przedstawia nam zwięzłą biografię postaci począwszy  

od przedstawienia rodziny, etapów wykształcenia, podejmowanych prac, działań i pełnionych 

funkcji po  niespodziewaną śmierć w roku 1900. Nie omieszkał autor przedstawić także życia 

rodzinnego, małżeństwa z Stanisławą Malwiną Ramlow i losów ich potomstwa.  

W części II autor w pierwszym rozdziale naświetla sytuację Krakowa po zmianach  

w monarchii habsburskiej, rolę jego w czasach autonomicznych. Drugi rozdział to szczegółowe 

przedstawienie przygotowań, przebiegu i reperkusji uroczystości 50-lecia pracy literackiej 
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Józefa Ignacego Kraszewskiego. Autor bardzo trafnie wiąże te wydarzenia z inicjatywą 

powołania Muzeum Narodowego. Pokazuje, już od samego zarania idei Muzeum, ofiarność  

i oddanie wszystkich osób z nią związanych. Rozwinięciem jest rozdział trzeci, w którym zajęto 

się rolą i działaniami Władysława Łuszczkiewicza w pracach nad organizacją powołanego 

Muzeum, dzieląc go na dwa podokresy: pierwszy do początku stycznia 1882, drugi od marca 

1882 do początku czerwca 1883 roku. Autor stara się pokazać kłopoty, które towarzyszyły tym 

początkom, pokazuje też i inne wizje obecne wtedy w debacie publicznej. Podkreśla,  

że Łuszczkiewicz był bezspornie za utworzeniem w sercu Krakowa Muzeum Narodowego, 

instytucji o szerokim zakresie działalności, a nie proponowanej przez niektórych galerii 

polskiego malarstwa.  

Następne dwie największe części, obie wręcz tak samo skonstruowane, omawiają  

w porządku chronologicznym działalność Władysława Łuszczkiewicza już jako dyrektora 

Muzeum Narodowego w Krakowie. Unifikacja ta pozwala autorowi przyjrzeć się kompleksowo 

na działalność dyrektora Łuszczkiewicza.  Wydaje się, że zaproponowany podział bardzo 

dobrze oddaje charakterystykę omawianych zagadnień. Zawsze zaczyna się od współpracy  

z Komitetem MNK i  Wydziałem MNK. Następny temat skrupulatnie omawiany to współpraca 

przede wszystkim z kustoszem Teodorem Nieczuja Ziemięckim i pracownikami. Omówienie 

działalności wystawienniczej to następne zagadnienie. Na koniec omówiono sprawy 

pozyskiwania obiektów, zakupów, ale i darów. Ten przyjęty schemat pozwala zrozumieć 

złożoność pracy, wielość problemów z którymi musiał borykać się Łuszczkiewicz. Cechą 

charakterystyczną tej pracy, jest także konstrukcyjny zabieg, by po każdym rozdziale,  

po przedstawieniu w oparciu o archiwalia i literaturę omawianych zagadnień, mógł autor 

komentować, podsumowywać i wskazywać swe przemyślenia na nie. Takie rozwiązanie 

uwolniło autora od pisania dużego zakończenia, zastąpionego tylko próbą podsumowania. 

Trudno zrozumieć dlaczego autor we wstępie napisał o oddzielnym komponencie dysertacji, 

lepiej nazwać to po prostu podsumowaniem. Zabrakło mi jednak w nim szerszej refleksji  

i całościowej oceny działalności bohatera.  

Praca jest dobrze skonstruowana, przyjęte metody pozwalają na przygotowanie 

wyróżniającej się pracy. Oparta została na ogromnej kwerendzie archiwalnej, która objęła 

archiwa i biblioteki polskie (Kraków, Wrocław, Warszawa)  i zagraniczne (Paryż, Wilno, 

Lwów, Wiedeń). Ogrom zgromadzonego materiału świadczy o wielkim zaangażowaniu 

doktoranta w przygotowaniu niniejszej dysertacji. Do bogatego wykazu wykorzystanych źródeł 

można dodać  nieliczne materiały, które umknęły skrupulatnemu doktorantowi. Może warto 
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podać, że w zbiorach rękopisów Muzeum Narodowego w Krakowie zachowały się notaty 

Władysława Łuszczkiewicza do wykładów i prac z zakresu historii sztuki (MNK rkps 621, 

MNK rkps 622) przekazane przez żonę, a w albumie pamiątkowym Olgi Boznańskiej jest jego 

list z 1896 (MNK rkps 2391). Wydaje się, że podana przez autora jako rękopis Biblioteki 

Narodowej w Warszawie sygn. III.79.682 jest błędna. W zbiorach rękopisów BN nie ma tak 

wysokich sygnatur, może odnosi się to do druków. W zapisie bibliograficznym przyjęto dość 

niespotykany zapis, by sygnaturę tomu podawać na końcu opisu. W przypisach autor powrócił 

do tradycyjnego zapisu. 

Obok archiwaliów wykorzystano także obficie źródła drukowane, choć umknęła 

uwadze wydana w Krakowie w 1881 r.  Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 

1879 Roku.  

Autor korzystał także z prasy, choć ograniczył się prawie wyłącznie do krakowskiego 

„Czasu”. Nie wiem czy potrzeba tak skrupulatnie rozpisywać poszczególne numery, czy nie 

wystarczyło podanie ram chronologicznych wykorzystanych roczników. To rozpisanie pozwala 

skonstatować, że autor mógł jeszcze wykorzystać informacje np. z 5 VII 1894 czy 16 III 1898 

z dokładnymi informacjami o nowych nabytkach i darach dla Muzeum. Autor nie wykorzystał 

innych tytułów prasowych, a przede wszystkim „Głosu Narodu”, na łamach którego 

problematyka dotycząca Muzeum gościła wielokroć. Z informacji tam zawartych można  

by pokusić się np. o komentarz do nieobecności zbiorów pamiątek ze zbiorów uniwersyteckich 

oraz Muzeum Książąt Czartoryskich na wystawie kościuszkowskiej (nr z 25 III i 4 IV 1894) 

czy skazania Antoniego Klimczaka za kradzieże w Muzeum (nr 8 VIII 1896). 

Do przygotowanej bibliografii, dodałbym jeszcze: S. Grodziski, W Królestwie Galicji  

i Lodomerii, Kraków 1976; A. Homecki Kraków Muzeum Narodowe [w:] Zbiory rękopisów  

w Bibliotekach i muzeach w Polsce, opr. D. Kamolowa przy współpr.. T. Sieniateckiej, wyd. 2, 

Warszawa 2014, s. 172-82, J. A. Kabata, Teatralia w zbiorach rękopiśmiennych Muzeum 

Narodowego w Krakowie, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” t. 44;1999, s. 139-159;  

A. Król, Ilustrowane dzieje pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, Kraków 1999;  

Z. i R. Piechowie, Dziewiętnastowieczne inskrypcje nagrobne z kościoła p.w. Wniebowzięcia 

N. P. Maryi (mariackiego) w Krakowie, „Nasza Przeszłość” T. 62: 1984, s. 163-186. 

W pracy autor rzadziej informuje o innych artefaktach muzealnych, niźli dzieła sztuki. 

Na s. 323 powołując się na sprawozdanie dyrektora, cytuje jego słowa o największym napływie 

eksponatów do działu pamiątek. Na s. 407 informuje, że za kadencji Łuszczkiewicza eksponaty 
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te nie kupowano, ale otrzymywano jako dary. Brak jest informacje o tym co darowali Ignacy 

Wolski, Tytus Kołyszko, Henryk Hoffman czy nawet sam Władysław Mickiewicz. Jedynie 

więcej informacji mamy na s. 323-324 o darze Władysława Kościelskiego Sefera Paszy,  

co ciekawe przez lata bliskiego współpracownika Czartoryskich w Turcji. 

Brakuje w pracy próby omówienia relacji pomiędzy rodzącym się Muzeum Narodowym 

a sprowadzonymi w 1874 r. do Krakowa Zbiorami Czartoryskich. Autor pisze o tarciach 

pomiędzy obu instytucjami, nie pożyczeniu zbiorów przez Czartoryskich na wystawy o Janie 

III Sobieskim czy Janie Kochanowskim, ale brakuje spojrzenia i ocenienia tej współpracy czy 

jej braku.  

Czy nie było żadnych kontaktów pomiędzy W. Łuszczkiewiczem a jego następcą 

Feliksem Koperą? W pracy nie ma o tym żadnej wzmianki.  

Autor zbyt często używa stwierdzenia bohater niniejszej dysertacji miast wymienić 

nazwisko  lub całkowicie to pominąć, co by i tak nie zmieniło w żaden sposób sensu zdania. 

Zdarzały się powtórzenia. Brak w wielu miejscach konsekwencji. Dlaczego przy niektórych 

nazwiskach są daty życia, a przy innych nie? Czy jest to przypadek, czy celowo wybrano tylko 

te, a nie inne postacie np. Feliks Księżarski, Mikołaj Tyrchowski itp. W wielu miejscach przy 

nazwiskach tytuły hr., ks. , a w innych przy tych samych nazwiskach już ich brak. Dlaczego  

na s. 24 Katedry we Włocławski, ale już kolegiaty w Tumie. Zgodnie z przyjętymi zasadami 

piszemy małymi literami np.: kościół, bazylika, katedra, sanktuarium.  

Autor w cytatach z XIX-wiecznych źródeł winien uwspółcześnić pisownię zgodnie  

z Projektem instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku Ireneusza 

Ihnatowicza, „Studia Źródłoznawcze” T. VII:1962, s. 105 

Poniżej kilka szczegółowych uwag: 

Poprawić na s. 26 przyp. 64, całkowicie niezrozumiały 

Na s. 30 Saladyn Ramlow czy Karol Saladyn Ramlow? 

s. 44 w 1866 nie ma Uniwersytetu Krakowskiego, od 1817 jest to Uniwersytet Jagielloński 

s. 57 może dopisać, że Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie 

Poznańskim powstało przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.  

na s. 77 Hieronim Feldmanowski 
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na s. 311 Eufemia z Brigantich Rogawska 

W przedstawionej pracy należy docenić podjęty trud przybliżenia nam postaci tak 

ciekawej, a zapomnianej, pierwszego dyrektora pierwszego na ziemiach polskich Muzeum 

Narodowego, Władysława Łuszczkiewicza. Doktorant, opierając się na znanych sobie świetnie 

archiwaliach głównie z Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie, uzupełnionego 

wnikliwą kwerendą w innych archiwach i bibliotekach, przygotował znakomitą pracę, w pełni 

wywiązując się z zapowiedzi w pierwszym zdaniu wstępu: „Celem mojej pracy jest 

zaprezentowanie sylwetki Władysława Łuszczkiewicza”. Zaiste prezentacja ta zawarta  

na ponad 400 stronach sprawiła, że możemy uważać, że dotkliwa luka w badaniach nad 

początkami i pierwszymi latami dziejów Muzeum Narodowego w Krakowie została w pełni 

wypełniona. Dostrzeżone błędy i omyłki nie obniżają wartości pracy, informują tylko by przy 

przygotowaniu pracy do druku usunęła je dobra korekta. 

Oceniając pracę jako całość stwierdzić należy, że spełnia ona wszystkie wymogi 

stawiane pracom doktorskim. Wnioskuje o uznaniu jej jako podstawy do dalszego 

procedowania w postępowaniu doktorskim mgra Sławomira Adama Mroza. 


