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Wstęp

Marian Gumowski urodził się 30 września 1881 r.
w Krościenku nad Dunajcem – miejscowości uzdro-

wiskowej, w której w 1880 r. odnotowano 1672 mieszkań-
ców1, wśród nich Franciszka, znanego miejscowego lekarza, 
i Jó zefinę ze Stehrów – rodziców Mariana. Wcześnie opuścił 
rodzinne strony i już do gimnazjum uczęszczał najpierw  
w Jaśle i Tarnowie, a w końcu w Krakowie, gdzie zdał matu-
rę, studiował i rozpoczynał karierę zawodową2.

Prezentowany w niniejszym tomie zbiór tekstów au-
torstwa Gumowskiego dzieli się na dwie części. Pierwsza  
z nich obejmuje artykuły, które wyszły spod jego pióra, kie-
dy mieszkał i pracował w Krakowie. Teksty te koncentrują 
się na numizmatyce i w jej kontekście prezentują poglądy 
Gumowskiego na inne zagadnienia. Druga cześć przed-
stawia opracowania powstałe w okresie, kiedy posiadał już  
w środowisku ugruntowaną pozycję, a objęcie funkcji dy-
rektora Muzeum Wielkopolskiego było tylko tego potwier-
dzeniem. Te artykuły z kolei przedstawiają jego zapatry-
wania na funkcję muzeów i rolę muzealnictwa z punktu 
widzenia osoby zarządzającej instytucją i w sposób realny 
mogącej wpłynąć na kształt oraz zadania mające prowadzić 
do wzrostu i rozwoju podległego mu muzeum.

1 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, tom IV, s. 701.

2 Szerzej na temat Mariana Gumowskiego zob. „Rocznik Polskie-
go Towarzystwa Heraldycznego. Seria Nowa”, red. S. Górzyński, t. XII, 
2013, passim; Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika 1945–2004. Materiały do biografii, red. S. Kalembka, To-
ruń 2006, s. 259–260; G. Trafalski, Marian Gumowski (1881–1974). 
Biografia naukowa, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr 
hab. Marka Adamczewskiego, prof. UŁ, na Wydziale Filozoficzno- 
-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego [w druku].
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Odpowiadające temu podziałowi dwa okresy działalno-
ści Mariana Gumowskiego – krakowski i poznański – zo-
stały szczegółowo omówione we wstępnych esejach Diany 
Błońskiej i Kamili Kłudkiewicz.

Okres krakOWski

Diana Błońska
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nOWO OtWarty Gabinet mOnet i rycin 
(1902)1

Od pierwszej chwili swego istnienia Muzeum Narodo-
we w  Krakowie poczęło dążyć do tego, żeby zebrać 

wśród innych zabytków także monety, medale i  ryciny 
polskie2. Wspaniały dar śp. Michałowskiego od razu pod-
wyższył liczbę rycin pierwotnych o kilka tysięcy numerów, 
a jego zapis stanowi do dziś dnia podstawę tego gabinetu3.

1 Tekst opublikowany został w  „Wiadomościach Numizmatycz-
no-Archeologicznych” 1902, nr 2–3, szpalty 488–491. Jest to pierwszy 
publikowany artykuł Gumowskiego. Gabinet urządzony został w Su-
kiennicach w pomieszczeniu sąsiadującym z salą Matejki i biblioteką, 
przede wszystkim pełnił funkcję pracowni naukowej.

2 Zostało ono zainicjowane darem Henryka Siemiradzkiego 
w  1879 r., statut Muzeum Narodowego Sztuki w  Krakowie przy-
jęto dopiero w  1883 r. Zakres zainteresowania muzeum nie został 
wówczas sprecyzowany, jego celem miało być przedstawienie „na 
zebranych okazach sztukę w Polsce, w całym jej historycznym i bie-
żącym rozwoju”, w oparciu o obiekty oryginalne i kopie z wyłącze-
niem przedmiotów przedhistorycznych i  pamiątek „nie mających 
charakteru sztuki”, § 2, 3, 4, Statut Muzeum narodowego w Krakowie 
uchwalony na posiedzeniach rady Miejskiej w dniu 1. i 8. marca 1883 r. 
[1885], druk ulotny. Już w  1890 r. muzeum posiadało dział medali 
monet i banknotów, jednak był on „bardzo szczupłym, bo utworzo-
ny z nielicznych darów, a niepodobna, aby Zarząd Muzeum podjął 
się mozolnej pracy kolekcjonisty. Na to nie ma funduszów ani nie 
uważa się za ważne dla dziejów sztuki posiadać bogaty zbiór monet”, 
Władysław Łuszczkiewicz, Sprawozdanie Zarządu za rok 1889, Kra-
ków: MN, 1890, s. 16. Ilość i różnorodność darów przyczyniła się do 
zmiany statutu, w którym jako przedmiot zainteresowania muzeum 
wymieniono m.in. „tłoki pieczętne i pieczęci, medale i monety”, § 4, 
Statut Muzeum narodowego w Krakowie uchwalony na posiedzeniach 
Rady miejskiej w dniach 18 i 22 kwietnia 1901 r., Kraków: MN, 1901, 
s. 4.

3 Ludwik Skarbek Michałowski (?–1896), historyk, pisarz, zob.  
W.Ł., Ś.p. Ludwik Skarbek Michałowski, „Wiadomości Numizma-
tyczno-Archeologiczne”1899 , t, 11, nr 4, szpalty 128–129.
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Zbiór monet nie tak prędko się rozszerzał, dopiero obję-
cie dyrektury przez dr. Koperę wprowadziło ruch i na tym 
polu. Oto w  krótkim przeciągu czasu weszło do gabinetu 
przeszło 2000 monet ze zbioru pp. Żytyńskich, kilkaset 
monet i  medali stanowiących zbiorek Towarzystwa Nu-
mizmatycznego (jako depozyt), zapis zbioru śp. Podlew-
skiego z  Częstochowy i  kilka tysięcy monet bądź ofiaro-
wanych przez różne osoby prywatne, bądź kupionych, jak 
wykopalisko z XI w. z kilkuset sztuk złożone4. Naturalnie, 
że monety z tych różnych źródeł pochodzące zgromadzone 
razem okazały się, co do polskich zwłaszcza, w 1/4 części 
dubletami lub tak źle zachowanymi, że tylko do wyrzucenia 
się kwalifikowały. Mimo tego ogólna suma monet i meda-
li przerosła liczbę 6000, w  tej liczbie blisko 4000 polskich 
sztuk, reszta obce, rzymskie, greckie i wszelkich możliwych 
państw na kuli ziemskiej. Nie braknie i kufickich, chińskich, 
japońskich, perskich etc., słowem gmatwanina różnego ro-
dzaju, stopnia, rzadkości i zachowania monet. Po oddziele-
niu polskich rzeczy okazało się, że do skompletowania jesz-
cze daleko, aby zaś z tego, co jest, był jakiś pożytek, trzeba 
było ułożyć to według pewnego systemu. Przyjęto więc sys-
tem chronologiczny w połączeniu z systemem ułożenia ga-
tunkami, taki bowiem wydaje się najpraktyczniejszy i najle-
piej umożliwia szybkie orientowanie się dla zwiedzających 
w przeważnej części nie-numizmatyków5.

4 Dar Żytyńskich był częścią zbioru wykopalisk archeologicz-
nych przekazanych do Muzeum w  l. 1901–1902; zbiór Podlewskie-
go obejmował 529 szt. monet, Feliks Kopera, Sprawozdanie Dyrekcyi 
Muzeum Narodowego w  Krakowie 1901–1902, Kraków: MN, 1903,  
s. 28.

5 Gumowski rozpoczął pracę przy porządkowaniu zbiorów wybit-
nego kolekcjonera i  numizmatyka Emeryka hr. Hutten-Czapskiego 
(1828–1896) na przełomie 1898 i 1899 r., od 1903 r. stając się pracow-
nikiem Muzeum Narodowego. Opis ten stanowi zapis doświadczeń 
i przyjętej, autorskiej koncepcji inwentaryzacji zbiorów. 
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Jak powiedziałem, mimo liczby przeszło 4000 monet 
i  medali, do kompletu jeszcze bardzo daleko; ze średnio-
wiecznych tylko wendyjskie denary6 są licznie reprezen-
towane, a z  reszty piastowskich i  jagiellońskich monet po 
jednej, najwyżej po parę sztuk z każdego panowania. Silniej 
za to występują monety od Zygmunta I począwszy. Odtąd 
aż do końca prawie każdy rok ma jakieś monety, naturalnie 
zwykle grosze i  półgroszki za Jagiellonów, trojaki, grosze, 
półtoraki i szelągi za Zygmunta III, a szóstaki i szelągi za Ja - 
na Kazimierza, Sobieskiego i  Sasów są najliczniejsze. Sta-
nisława Augusta zaś i porozbiorowe są najbliżej kompletu 
i tylko rzadkości numizmatycznych już brakuje. Tych rzad-
kości brakuje w  całym zbiorze, bo kilka brakteatów hebr. 
Mieszka III7, szóstak lit.[ewski] 1562 talar lit.[tewski] 1580, 
dukat gdański 1586 i 1597, talar kor.[onny] 1630, półdukat 
litew.[ski] 1665, stanowią jedyne rzadsze okazy zbioru.

Medale polskie są też silniej reprezentowane poroz-
biorowe niż królewskie, których brak jest wielki. Z medali 
prywatnych najliczniejsze są robione w  XIX wieku i  naj-
nowsze, nieopisane u  Czapskiego8 i  gdzie indziej medale: 
I.T. Lubomirskiego, I. Kosińskiego, H. Sienkiewicza itd.
Z dawniejszych medali wyróżniają się Tenczyńskiego, Ze-
brzydowskiego z  XVI w. i  podskarbiówki Myszkowskiego
i Lubomirskiego9.

6 Denar krzyżowy (krzyżówka, wendenpfennige), moneta srebrna 
bita w X i XI w., wiązana z czasami Bolesława Chrobrego i Mieszka II.

7 Brakteat „hebrajski” (niskowartościowy denar), moneta jedno-
stronna z cienkiej blachy, stosowana od XII do XIV w. w przypadku 
braku kruszców koniecznych do bicia monet i  podlegająca częstej 
przymusowej wymianie (renovatio monetae).

8 Chodzi o pięciotomowe opracowanie Spis monet polskich i z pol-
skiemi styczność mających, znajdujących się w zbiorze [Emeryka Czap-
skiego], [Warszawa], 1846.

9 Liczman, metalowy krążek służący do obliczeń w kantorach ku-
pieckich od XIII w., produkowany na ziemiach polskich od XVI w. 
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O ułożeniu tego zbioru powiedziałem wyżej, nadmienić 
jeszcze muszę, że katalog kartkowy ilustruje się odbitkami 
tychże monet, same zaś monety ułożone są na pudełecz-
kach, każda w osobnym i przechowywane w osobnej na ten 
cel przeznaczonej dużej szafie o kilkunastu szufladach. Dol-
ne z nich przeznacza się na medaliony, których jest dotąd 
przeszło sztuk 30.

Obszerniejszy od poprzedniego gabinet rycin, urzą-
dzony w  tejże samej sali, obejmuje trzy obszerne zbio-
ry: śp. Michałowskiego (6000 sztuk), depozyt Akademii 
Um.[iejętności] (4000), depozyt p. St. Cerchy (1000), dary  
pp. M. Bersohna, Wittyga, Wł. Bartynowskiego, Łopień-
skiego i wielu innych10, tak, że ogólna suma wzrosła do licz-
by kilkunastu tysięcy (razem z dubletami) rycin, litografii 
i drzeworytów. W ułożeniu i skatalogowaniu trzymano się 
zasady: polskie i obce. Ponieważ chodzi tu więcej o sztukę 
polską w przeciwstawieniu do obcej, a nie o to, aby w zbio-
rze były rzeczy świetne, efektowne, bez skazy z marginesa-
mi, przeto bez względu na stan wydzielono rzeczy samych 
polskich artystów, wciągając do rycin także litografie i drze-
woryty (przeważnie wycinki z  czasopism ilustrowanych) 
reprezentujące może lepiej polską sztukę i  jej rozwój, niż 
same sztychy, w  tak małej występujące liczbie. Przegląd 
w tej części zbioru jest łatwy: każdy artysta posiada dla swo-
ich rzeczy osobną teczkę, a wszyscy ułożeni alfabetycznie. 
Drugą część stanowią portrety polskich osobistości i widoki 

i używany m.in. w kancelariach podskarbiego wielkiego koronnego 
oraz podskarbiego wielkiego litewskiego. 

10 Ryciny do zbioru przekazali Stanisław Cercha (1867–1919), Ma-
thias Bersohn (1824–1908), Ignacy Łopieński (1865–1941), zaś staro-
druki i zbiory numizmatyczne Wiktor Wittyg (1857–1921), Włady-
sław Bartynowski (1832–1918); darczyńcy muzeum wymieniani byli 
w corocznych sprawozdaniach muzeum.
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miast, ułożone też alfabetycznie, robione przez artystów 
obcych, nie polskich. W końcu zostaje dział obcych rzeczy 
i artystów słabo już w ogólnej liczbie reprezentowany. Zbiór 
ten jest prawie w  całości skatalogowany, a  po odrzuceniu 
dosyć sporej liczby dubletów wykazuje następujące cyfry: 
dzieł artystów polskich przeszło 5000 sztuk (Chodowiecki 
790, Dietrychów 154, Fajansa 209, Falka 109, Holewiński 
96, Hondius 18, Jasiński 15, John 66, Kielisiński 115, Ło-
pieński 34, Norblin 20, Oleszczyński Ant. 181, Orłowski 27, 
Piwarski 82, Płoński 38, Redlich 22, Regulski 112, Styfi 121, 
Zajkowski 58, Ziarnko 12), portrety polskie przeszło 2000 
sztuk (królów 400) etc., z obcych przedstawia się wspaniale 
Stef. Dellabella z blisko 1000 sztychów włoskich. Ryciny te 
naklejone będą wkrótce na osobno w tym celu robionych 
kartonach i umieszczone w trwałych tekach, dla wszystkich 
za zezwoleniem Dyrekcji dostępnych, a  nadto co pewien 
czas pewna część zbioru będzie wystawiona w salach muze-
alnych i wraz z katalogiem dostępna szerszej publiczności.

Jak przy monetach, tak i tutaj nadzwyczajnych rzadko-
ści nie ma, do kompletu jeszcze daleko, a z powodu szczu-
płych środków liczy się jedynie na ofiarność publiczną, 
przynosząc w zamian publiczności jedyny polski publiczny 
gabinet monet i rycin według wszelkich wymagań nauko-
wych urządzony. 
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mOnety pOLskie We WieDeŃskim
Gabinecie mOnet i meDaLi (1904)1

W podróży mojej zatrzymuję się na dni parę we Wied-
niu2. Centrum cesarstwa posiada zawsze atrakcję 

silniejszą niż inne miasta na prowincji, dla numizmatyka 
zaś posiada Wiedeń niesłychanie bogate zbiory rozłożo-
ne w  części we wspaniałych salach cesarskiego muzeum. 
Z  pewnością bardzo wielu naszych uczonych i  amatorów 
zbieraczy zawadziło o Wiedeń i z ciekawością oglądało ów 
słynny medal Zygmunta III na zdobycie miasta Smoleńska 
lub Zygmunta I  ze srebrnym popiersiem na wyzłacanym 
tle. Każdy jednak prawie, przyjrzawszy się temu, o czym już 
dawno wiedział, idzie czym prędzej dalej, by móc przed za-
mknięciem zobaczyć jeszcze Vandyków, Rubensów, Tycja-
nów3, których olbrzymie płótna zajmują sale na pierwszym 
piętrze i przytłaczają źle umieszczonego i oświetlonego Rej-
tana Matejki4.

Zatrzymajmy się jednak dłużej w  gabinecie monet 
tego muzeum, a  znajdziemy tam szereg nieznanych nam 

1 Artykuł opublikowany został w  „Wiadomościach Numizma-
tyczno-Archeologicznych” 1904, nr 3, szpalty 149–160. Poświęco-
ny został zbiorom zgromadzonym w  tzw. Münzkabinett, otwartym 
w 1891 r. w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu.

2 W 1903 r. Gumowski wyjechał na studia do Monachium, a na-
stępnie wybrał się w  podróż do Europie. Zwiedził wówczas m.in. 
Szwajcarię (Rapperswil) i Włochy. 

3 Podstawą kolekcji były zbiory władających monarchią austro-
-węgierską Habsburgów, którzy zgromadzili wybitny zbiór malarstwa 
nowożytnego.

4 Wielkoformatowy obraz Rejtan – Upadek Polski po raz pierwszy 
zaprezentowany został w 1866 r. i ze względu na swą tematykę budził 
mieszane uczucia polskich odbiorców. W 1867 r. obraz Matejki zo-
stał nagrodzony na Wystawie Paryskiej i zakupiony przez Franciszka 
Józefa do zbiorów Kunsthistorisches Museum. W 1918 r. rząd polski 
zakupił pracę do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.


