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BADANIA 
PROWENIENCYJNE 
W POLSCE* (CZĘŚĆ 2.)
PROVENANCE STUDIES IN POLAND (PART 2)

Maria Romanowska-Zadrożna
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Abstract: This article continues the first part of 
Provenance studies in Poland published in issue 57 of the 
“Muzealnictwo” Annual in 2016, and complements the text 
published two years ago, which was more general and focu-
sed on the situation in the USA and Europe. It presents di-
verse aspects of the topic, through statistical analysis of the 
situation in our museums and discussing works by Polish 
authors who tackled the problem of methodology, inclu-
ding first texts on library science and war losses, so-called 
orphaned works and property of Holocaust victims, and 
the post-war situation which contributed to the work’s loss 
of its origin. The article also draws attention to the legal 
aspects of purchasing artworks without due diligence, as 
well as to the verification of museum exhibits’ origin before 
obtaining legal protection for those works which are to be 

placed under so-called museum immunity. In the literature 
on provenance studies when examining the provenance of 
artworks, the increasing role of digital tools, such as  the 
internet or digitisation, has been noted. Attention has also 
been drawn to the contribution of conservators and their 
innovative methods which may help determine the origin 
of an object. Another aspect raised in the text is the issue of 
the theoretical preparation to conduct provenance studies 
as well as the education which is already standard in library 
science faculties, but still a long-awaited subject for students 
of art history and archiving. Although NIMOZ has already or-
ganised day-long workshops for museum professionals, and 
the University of Warsaw has conducted academic seminars 
lasting several hours, there is still a long way before reaching 
the two-term studies offered at the Berlin Open University.

Keywords: provenance studies, war losses, requisition, restitution of cultural goods, provenance. 

Zmiany ustrojowo-gospodarcze w 1989 r. doprowadziły do 
przełomu w wielu wymiarach naszego życia społecznego, 
kulturalnego i naukowego. To co dotychczas było dla wielu 
nieosiągalne, jak choćby przeprowadzanie kwerend w za-
granicznych bibliotekach, galeriach, czy muzeach, wreszcie  
– przy otrzymaniu wsparcia finansowego – stało się real-
ne. Nareszcie można było pogłębiać i poszerzać, a niekie-
dy w historii sztuki, bibliotekoznawstwie, muzealnictwie – 
otwierać nowe obszary badań i uzupełniać dotychczasowe 

o studia porównawcze, pozwalające na dokładne określanie 
atrybucji i proweniencji dzieł. W kolejnych dekadach szybki 
rozwój internetu oraz działania związane z digitalizacją zaso-
bów archiwalnych i bibliotecznych, a także z tworzeniem baz 
danych i serwisów internetowych dostarczyły nowych, efek-
tywnych narzędzi badawczych, umożliwiły dostęp do wielu 
rzadkich źródeł i stały się pożyteczną, szybką płaszczyzną 
wymiany informacji. Zagraniczne stypendia i granty badaw-
cze, udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach 



48 MUZEALNICTWO 58

i sesjach pogłębiły wymianę myśli i niewątpliwie wpłynęły na 
zmiany oczekiwań i  standardów badawczych i opracowań. 
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. nie tylko po-
głębiło i zintensyfikowało opisane zjawiska, ale doprowadzi-
ło również do zmiany uwarunkowań. Polscy przedstawiciele 
zaczęli uczestniczyć w pracach europejskich komisji, współ-
tworząc prawo wspólnotowe i zobowiązując się do jego im-
plementacji do systemu krajowego, co znajduje swoje od-
bicie w realiach funkcjonowania muzeów w Polsce. Udział 
w pracach międzynarodowych organizacji, takich choćby jak 
ICOM, obliguje do przyjęcia w muzealnictwie wypracowa-
nych norm i wskazanych dobrych praktyk, za które uważa się 
również prowadzenie badań proweniencyjnych.

Jednym z tematów spotkań i konferencji, wspomnianych 
już we wcześniejszych artykułach1, były obiekty muzealne, 
których pochodzenie nie było znane. Problematyka ta zosta-
ła podjęta również w Polsce, głównie na konferencjach orga-
nizowanych przez Fundację im. Stefana Batorego2. Wówczas 
stały się one przedmiotem badań i refleksji Doroty Folgi-
Januszewskiej i Agnieszki Jaskanis3, a po kilku latach jako 
istotny problem zostały przywołane przez pierwszą z wy-
mienionych autorek w opracowaniu Muzea w Polsce 1989–
2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów 
w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich stano-
wiącym jeden z „Raportów o Stanie Kultury” Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego4. Folga-Januszewska 
ustaliła, że w 2005 r. tylko 67% zasobów muzealnych mia-
ło udokumentowane pochodzenie, a 33% stanowiły „dzieła 
osierocone”5. Choć wpisano je do inwentarzy własnościo-
wych, choć nawet wiadomo, skąd zostały przywiezione lub 
do muzeum przekazane, to jednak niewiele, a właściwie nic 
nie wiedziano o ich poprzednich właścicielach i wcześniej-
szych dziejach6. Wspomniano o nich w kontekście rekomen-
dowanej przez Stanisława Waltosia idei ustawy o obowiąz-
ku badania i publikacji proweniencji dzieł zgromadzonych 
w muzeach publicznych7. Ustawa narzucająca konieczność 
prowadzenia badań proweniencyjnych, jako jedna z czterech 
umożliwiających sprawne funkcjonowanie muzeów i wymia-
nę zbiorów8, została zaproponowana przez grupę ekspertów 
Rady Europy programem Mobility of Collections w ramach 
działań priorytetowych w zakresie muzealnictwa w latach 
2008–2013. Regulacja taka wskazywałaby tryby postępo-
wania w sytuacji nadzoru nad dziedzictwem o nieznanym 
pochodzeniu, sposobu postępowania wobec roszczeń, za-
sad publikacji i ewentualnego inicjowania zwrotu dzieł nie-
prawnie posiadanych9. Wprowadzenie tej regulacji miało 
być warunkiem stosowania dwóch innych postulowanych 
ustaw: o zabezpieczeniu przed konfiskatą i o gwarancjach 
państwowych dla uprawnionych instytucji kultury. 

Konieczność prowadzenia badań proweniencyjnych, 
choć w postaci ograniczonej, w polskim systemie praw-
nym usankcjonowała Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmia-
nie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów (Dz.U. z dnia 30 września 2015 r. poz. 
1505.), która w art. 5. wprowadza zmiany do Ustawy o mu-
zeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 987.). 
Dotyczą one ochrony prawnej rzeczy ruchomych o war-
tości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczo-
nych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 4.a, art. 31.a-
–31.e, w znowelizowanej Ustawie o muzeach). Nakłada 

ona obowiązek upewnienia się, czy rzecz ruchoma o war-
tości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczana 
z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej może zostać objęta ochroną 
prawną. Procedura obejmuje ww. ochronę prawną wiążą-
cą się m.in. ze sprawdzeniem, czy nie figuruje ona w ba-
zach  utraconych dóbr kultury jako rzecz skradziona lub wy-
wieziona niezgodnie z prawem i czy nie jest poszukiwaną 
stratą wojenną. W Polsce mamy dwa rejestry mające swoje 
umocowanie prawne w ustawach: Krajowy wykaz zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z pra-
wem prowadzony przez Narodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) i dopiero co powołany Krajowy 
rejestr utraconych dóbr kultury. Istotne znaczenie ma Baza 
obiektów utraconych w wyniku II wojny światowej prowa-
dzona przez Wydział Strat Wojennych w Departamencie 
Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Z liczących się zagranicz-
nych rejestrów poszukiwanych rzeczy skradzionych należy 
wymienić bazę Interpolu Stolen Works of Art.

Wymóg zachowania należytej staranności zawiera również 
Dyrektywa 2014/60/EU, która na obszarze Unii Europejskiej 
weszła w życie 19 grudnia 2015 roku10. Inna poprzedzająca ją 
Dyrektywa 93/7/EWG wymagała, by Państwo Członkowskie 
starające się o zwrot zabytku udowodniło złą wolę dzier-
życiela11. Wprowadziła też wskazane przez rządy Państw 
Członkowskich punkty kontaktowe12.

Obsługą tzw. immunitetu muzealnego, prowadzeniem 
punktu kontaktowego do spraw Dyrektywy 2014/60/EU 
i łącznością z innymi europejskimi punktami kontaktowy-
mi w systemie IMI (system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym), procedowaniem pozwoleń na stały wywóz 
zabytków za granicę oraz koordynacją dwóch programów 
Ministra KiDN, w tym programu „Kolekcje muzealne”, zajmu-
je się NIMOZ. W ramach wszystkich tych działań wymagane 
jest sprawdzenie informacji o obiekcie we wspomnianych 
bazach krajowych, a nawet żmudne prześledzenie jego lo-
sów. Informacje odnośnie „immunitetu muzealnego” i wy-
wozu zabytków za granicę, obsługiwanych programach 
Ministra KiDN a także  Krajowy wykaz zabytków skradzio-
nych i wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem za-
mieszczone są stronie internetowej Instytutu www.nimoz.
pl. W bazie wiedzy publikowane są materiały do badania 
proweniencji muzealiów w kontekście utraconego mienia 
pożydowskiego. Zapowiadane są informacje na temat punk-
tu kontaktowego i modułu dotyczącego dóbr kultury w sy-
stemie IMI. Nie wyczerpują one jednak całej strefy działal-
ności tej instytucji. 

Ważnym przedsięwzięciem prowadzonym przez NIMOZ 
jest długofalowy projekt o nazwie Statystyka muzeów. 
Rozpoczęty w grudniu 2013 r. miał na celu zebranie miaro-
dajnych informacji o muzeach, pozwalających na obserwację 
stanu polskiego muzealnictwa. Udział instytucji muzealnych 
(państwowych, samorządowych, kościelnych, uczelnianych 
i prywatnych) w projekcie jest dobrowolny. W pierwszym 
roku do placówek muzealnych zostały rozesłane kwestio-
nariusze, ale od 2014 r. ankiety są wypełniane online. Jak 
podają osoby zaangażowane w realizację projektu w pierw-
szych dwu latach łącznie ok. 15% polskich muzeów wzięło 
w nim udział. Choć z roku na rok projekt zyskuje popular-
ność, bo na ankietę za 2015 r. odpowiedziało już 197 muze-
ów, to zebrane dane mają raczej charakter fragmentaryczny 
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i szacunkowy, tym samym należy je traktować jako materiał 
pozyskany od reprezentatywnej, aczkolwiek nie kompletnej 
grupy muzeów. Mogą one służyć raczej do pokazania skali 
zjawiska, głównie w relacji procentowej. Pierwsza ankieta 
zbierająca informacje za 2013 r. miała charakter pilotażowy. 
I chociaż otrzymane wówczas wyniki były na tyle niepełne, że 
nie mogą stanowić podstawy do rzetelnych analiz, pozwoliły 
na ewaluację projektu, a zdobyte w ten sposób doświad-
czenie dało podstawy do przebudowy struktury kwestio-
nariusza i doprecyzowania pytań. W kolejnych latach treść 
niektórych z nich uległa zmianie, były one uszczegółowio-
ne dodatkowymi podpunktami, a innym razem pomijane, 
głównie w celu uproszczenia ankiety. Dane interesujące ze 
względu na kwestie związane z badaniami proweniencyjny-
mi można znaleźć w działach odnoszących się do zbiorów 
i ich ewidencji oraz digitalizacji. 

W 2014 r. kwestionariusz został rozbudowany o dodatko-
we, szczegółowe zagadnienia dotyczące badania prowenien-
cji, np. zadano pytanie: „czy w dokumentach wewnętrznych 
muzeum wskazane są procedury dotyczące badań prowe-
niencyjnych nabywanych przez muzeum obiektów”. Spośród 
101 instytucji, które zdecydowały się na nie odpowiedzieć, 
68 odpowiedziało „tak”, co stanowi ponad 67% responden-
tów. Wśród działań podejmowanych w celu ustalenia pro-
weniencji nabywanego przedmiotu najczęściej wskazywano 
czynności wynikające z warsztatu historyka sztuki, tj. spraw-
dzenie, czy na obiekcie znajdują się znaki własnościowe  – 
70%, czy oferowany obiekt nie był przerabiany i nie widać 
na nim śladów usuwania oznaczeń i znaków własnościo-
wych – 60%, oraz sprawdzenie informacji o historii obiektu 
w literaturze przedmiotu i prasie specjalistycznej – 61% . 
Istotne dla muzeów okazało się też pisemne oświadczenie 
oferenta o pochodzeniu obiektu – 65%. Sprawdzenie obiektu 

w bazach danych utraconych dóbr kultury i występowanie 
do instytucji państwowych o pomoc w ustaleniu legalności 
jego pochodzenia jest rzadziej praktykowane  –  odpowied-
nio 31% i 12% ankietowanych muzeów podjęło tego typu 
działania. 

Spośród muzeów, które wypełniły kwestionariusz tylko 
34,7% posiadało stanowisko głównego inwentaryzatora. 
Bardziej powszechnym rozwiązaniem było funkcjonowanie 
wewnętrznej komisji zakupów lub innego ciała doradczego 
w zakresie pozyskiwania zbiorów – w ponad 67% muzeów. 
Natomiast na pytanie: „czy muzeum posiada opracowane 
metody wewnętrznej kontroli jakości w zakresie wykony-
wania, archiwizacji, zabezpieczania, zarządzania, udostęp-
niania dokumentacji ewidencyjnej i wizualnej obiektów oraz 
regulowania praw autorskich i własnościowych do obiektów 
w zakresie badania proweniencji i praw autorskich do obiek-
tów”, spośród 78 instytucji tylko 12 odpowiedziało „tak” (co 
stanowi nieco ponad 15%), a z tych 10 placówek zadekla-
rowało, że mają stanowisko odpowiedzialne za tego typu 
kontrolę13. 

Konkretną osobę do tych zadań na wydzielonym etacie 
zatrudniało jedynie Muzeum Narodowe w Warszawie, które 
jak dotąd nie brało udziału w projekcie Statystyka muzeów. 
W marcu 2010 r. utworzyło stanowisko ds. badania prowe-
niencji zbiorów. W zakres obowiązków pracownika wcho-
dzi badanie historii kolekcji ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu 1939–1956, ustalenie proweniencji zabytków, które 
zapisane w księgach inwentarzowych nie mają określonego 
pochodzenia, porządkowanie zapisów o zabytkach w księ-
gach Inwentarza Muzeum w związku ze zmianą ich statusu 
prawnego, współpraca z MSZ i MKiDN w przypadku odna-
lezionych zabytków stanowiących straty wojenne muzeum. 
W innych placówkach muzealnych, w których nie istnieje 

1. Satyryczny rysunek przysłany do NIMOZ w 2014 r. jako komentarz do rozpisanego przez Instytut kwestionariusza

1. Satirical drawing sent to NIMOZ in 2014 as a commentary to a questionnaire prepared by the Institute
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samodzielne stanowisko związane z badaniem proweniencji 
dzieł sztuki, obowiązki te wchodzą w zakres działań głów-
nych inwentaryzatorów, kustoszy, kierowników i opieku-
nów działów merytorycznych, w tym Działu Dokumentacji 
i Informacji Naukowej, a nawet Komisji Zakupów. Najczęściej 
czynności te wykonują pracownicy Działu Inwentaryzacji 
w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi lub pra-
cownicy merytoryczni w stopniu, na jaki pozwala im czas, 
tzn. w chwilach wolnych od najpilniejszych spraw działo-
wych. Jednak w większości muzeów, w których takiego sta-
nowiska nie ma odczuwa się potrzebę jego powołania, a na 
przeszkodzie, jak zwykle, staje brak środków finansowych. 
Gdyby muzea otrzymały fundusze przeznaczone na utworze-
nie stanowiska ds. badania proweniencji zbiorów, zgodnie 

z deklaracjami chętnie by takowe powoływały. Postulowano 
też, by problem finansowania załatwić systemowo, tak jak 
ma to miejsce w Niemczech czy Austrii. Stanowisko takie by-
łoby lokowane w strukturze instytucji, bądź miało charakter 
wydzielony. Mógłby to być samodzielny specjalista, względ-
nie – jak to zaproponował jeden z dyrektorów – nawet sekcja 
ds. proweniencyjnych w Dziale Głównego Inwentaryzatora14. 
Z początkiem 2017 r. w strukturach Muzeum Narodowym 
w Szczecinie utworzono stanowisko ds. proweniencji przy 
Głównym Inwentaryzatorze, ale nie zostało ono jeszcze ob-
sadzone z powodu braku funduszy.

Z analizy przytoczonego zakresu obowiązków specjalisty 
ds. badania proweniencji zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie wynika, że bardzo silny akcent położony zo-
stał na poznanie historii muzeum, bo dzięki niej łatwiej moż-
na ustalić proweniencję gromadzonych przez lata obiektów 
muzealnych. Badania poświęconym dziejom kolekcji muze-
alnej pozwalają w innym świetle dostrzec informacje do-
tyczące poszczególnych muzealiów. Posłużmy się przykła-
dem Muzeum Wielkopolskiego, w którym część zasobu 
Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu stanowiąca włas-
ność Poznańskiego Towarzystwa Naukowego była złożona 
w formie depozytu i w ogóle nie wchodziła w skład bazy 
założycielskiej Muzeum Wielkopolskiego, które swych po-
czątków winno raczej upatrywać w Kaiser Friedrich Museum 
zu Posen. Dlatego też znalazły się w nim dary kolekcjonerów 
niemieckich i depozyty berlińskiej Galerii15. W przypadku 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu obiekty należą-
ce do tej kolekcji mogły zmieniać placówki, ale właściciel 
pozostawał ten sam – Rzeczpospolita Polska. I jeszcze je-
den przykład – tylko dzięki znajomości treści dokumen-
tu z 22 kwietnia 1920 r. powołującego Muzeum Wojska 
w Warszawie można zrozumieć fakt dwoistości przyporząd-
kowania zbiorów tej placówki, której część zasobów na-
leżała do Państwa Polskiego, a część do Magistratu  m.st. 
Warszawy16. Gdybyśmy o tym nie wiedzieli jakąż konster-
nację mogłaby wywołać informacja, że w publikacjach na-
ukowych opisywano Muzeum Wojska jako IV Dział Muzeum 
Narodowego w Warszawie17. Do zadań osoby pracującej na 
stanowisku ds. badania proweniencji zbiorów należy zatem 
nie tylko porządkowanie zbiorów i inwentarzy poprzez usta-
lenie pochodzenia muzealiów, ale powinna ona także służyć 
swoją wiedzą przy poszukiwaniu strat wojennych utraconych 
przez muzeum, których w dobie internetu i szybkiej wymiany 
informacji odnajduje się coraz więcej.

I chciałoby się jeszcze zintensyfikować proces wyszuki-
wania i restytucji dzieł sztuki, co zrozumiałe. Służą temu 
różne fora. W listopadzie 2014 r. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało w Krakowie 
wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury konferen-
cję „Zrabowane/odzyskane dobra kultury – przypadek 
Polski”. W referatach zagranicznych i krajowych prelegen-
tów, także podczas towarzyszących warsztatów18, obok 
opisu strat wojennych, restytucji mienia i sukcesów odno-
szonych na tym polu, poruszone zostały kwestie dotyczą-
ce badań proweniencyjnych w kontekście strat wojennych. 
Relację z konferencji, pisaną na gorąco, Nawojka Cieślińska–
Lobkowicz zamieściła w „Krytyce Politycznej”19. W tym sa-
mym roku, miesiąc później, w połowie grudnia odbyła się 
w Salzburgu konferencja „Sztuka zrabowana – Poszukiwanie 
dóbr kultury zaginionych w czasie II wojny światowej”. 

2. Znaleziony na śmietniku krzyż procesyjny z Limoges pochodzący ze zbio-
rów gołuchowskich (il. w: É. Molinier, Objets d’art du Moyen Age de la Re-
naissance, Paris 1903, pl. IV) 

2. Processional cross from Limoges found at a dumpsite, originally from the 
collection in Gołuchów (illustrations from É. Molinier, Objets d’art du Moyen 
Age de la Renaissance, Paris 1903, pl. IV)
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Współorganizatorami wydarzenia były: Ambasada RP 
w Wiedniu, Uniwersytet Salzburski oraz Archiwum Miejskie 
w Salzburgu przy wsparciu burmistrza. Dyskusja toczyła się 
wokół roli, jaką Zamek Fischhorn20, będąc składnicą, odegrał 
podczas II wojny światowej w odniesieniu do losów polskich 
dzieł sztuki. Przypomniano i omówiono kazus odnalezionego 
na śmietniku krzyża procesyjnego z Limoges, pochodzącego 
ze zbiorów Czartoryskich w Gołuchowie, który wraz z inny-
mi zabytkami wywiezionymi po powstaniu warszawskim był 
składowany w pomieszczeniach zamku i na kilkadziesiąt lat 
wszelki ślad po nim zaginął. 

Zagadnienie badań proweniencyjnych przedstawiono 
w literaturze w różnych kontekstach. Bibliotekoznawcy już 
w 1975 r. wypracowali zasady tych badań21, choć próby ich 
opisania pojawiły się też wcześniej przy okazji referowania 
prac odwołujących się do badań proweniencyjnych22, bo jak 
zauważyła Maria Sipayłło Uprawianie jakiejś gałęzi wiedzy, 
czy po prostu typu badań z reguły wyprzedza ich metodo-
logię, nic więc dziwnego, że zarówno publikacje materia-
łów proweniencyjnych, jak i prace na tych badaniach oparte 
znacznie wyprzedziły wszelkie rozważania na temat tej me-
tody23. Metody badań proweniencyjnych stały się przedmio-
tem wykładów i studiów bibliotekoznawczych. Absolwenci 
swoją wiedzę wdrażali w praktyce tworząc alfabetyczne 
katalogi i rzeczowe indeksy proweniencyjne. Próbowali 
przy ich pomocy badać recepcję dzieła, czy zagadnienia 

socjologiczne24. 
Choć w polskiej historii sztuki trudno jednoznacznie wska-

zać na publikację opisującą metodologię badania pochodze-
nia dzieła, to w katalogach zbiorów i wystaw proweniencja 
zawsze miała zarezerwowane miejsce w notach naukowych 
– to oczywiste25. Zadbali o to znamienici naukowcy i świet-
ni dydaktycy z profesorem Janem Białostockim na czele. 
Otwarcie granic, rozszerzenie współpracy międzynarodo-
wej i możliwości szybkiej wymiany informacji zaowocowały 
pieczołowicie opracowanymi na nowo katalogami zbiorów, 
jak choćby tymi opisującymi zasoby Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu26. Za wzór katalogu rozumowego Bożena 
Steinborn, niewątpliwy autorytet w sprawach muzeal-
nych, podaje dwutomową pracę Doroty Juszczak i Hanny 
Małachowicz o malarstwie polskim do 1900 r. w zbiorach 
Zamku Królewskiego w Warszawie27. Jest ona dla Steinborn  
punktem wyjścia do rozważań nad opracowaniem zbiorów 
w katalogach rozumowych, w których m.in. opisana jest hi-
storia dzieła sięgająca możliwie głęboko wstecz28.

W publikacjach o stratach wojennych rozbudowano prze-
de wszystkim dzieje wojenne aż do ostatniego udokumen-
towanego śladu. Z kolei w tekstach o dziełach odzyskanych 
proweniencja zajmowała znaczną część relacji, bo dzię-
ki udowodnionemu pochodzeniu zostały one zwrócone29. 
W monografiach kolekcji odnajdujemy informacje o dacie 
nabycia dzieła, od kogo zostało zakupione lub kto je darował, 

3. Nota ze strony z internetowego katalogu aukcyjnego Doyle w Nowym Jorku opisująca kielich z inskrypcją Sumptibus Monasteri Sieciechowiensis A. D. 1608

3. Note from the online auction catalogue by Doyle in New York describing a chalice with the inscription  Sumptibus Monasteri Sieciechowiensis A. D. 1608
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oraz o miejscu ekspozycji lub przechowywania. Zagadnienie 
pochodzenia obiektów przedstawiano w różnych aspektach 
metodologicznych, a także w kontekście stosowanych bądź 
postulowanych przepisów prawnych. O pracy mającej cha-
rakter metodologiczny z ukierunkowaniem na uporządko-
wanie zbioru można mówić w przypadku artykułu Romana 
Olkowskiego30. W moim artykule sprzed 2 lat31 zwracałam 
uwagę na ścisły związek udokumentowanego pochodzenia 
dzieła z jego wartością, a także na niebezpieczeństwa oraz 
nadużycia w tym zakresie. Metodologia badań prowenien-
cyjnych z nastawieniem na straty wojenne stała się tema-
tem tekstu Katarzyny Zielińskiej32 i szkoleniowej publikacji 
tejże autorki pisanej wraz z Anną Lewandowską i Karoliną 
Zalewską33. Na nowoczesne, nieocenione możliwości in-
ternetu w tego typu badaniach zwróciła uwagę Magdalena 
Palica34. Specyficzną, elektroniczną metodę badawczą za-
stosowała przy tworzeniu ogólnodostępnej bazy Śląskie 
Kolekcje Sztuki gromadzącej informacje na temat przedwo-
jennych kolekcjonerów z tego regionu, ich zbiorów i dzieł 
sztuki do nich należących. Zarejestrowane są w niej 64 kolek-
cje i 478 dzieł35. Przy tej okazji należy wspomnieć pracę Zofii 
Bandurskiej o źródłach archiwalnych związanych z dawnymi 
wrocławskimi muzeami sztuki36.

W kręgu zainteresowań polskich badaczy pozostawa-
ły również trudne i skomplikowane zagadnienia mie-
nia podworskiego37, powojennych składnic38, tzw. sztu-
ki zdegenerowanej39, obiektów archeologicznych, w tym 
pozyskanych z nielegalnych wykopalisk40, dziedzictwa 

martyrologicznego41, a nawet dość egzotyczne dla krajo-
wego czytelnika próby odzyskiwania z muzeów szczątków 
swoich przodków przez Indian42. Zwracano uwagę na możli-
wość zafałszowania proweniencji poprzez wykorzystania do-
kumentów związanych z wywozem zabytków za granice do 
prób legalizacji  dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa43, 
a nawet badano semantycznie znaczenie terminu „rewin-
dykowany” i zasadność jego użycia, wychodząc od prowe-
niencji przedmiotów tak określanych44. Informacja o pocho-
dzeniu pozwala odzyskać skradziony zabytek45. Również na 
forach antykwarycznych przekonuje się o celowości badań 
proweniencyjnych46. 

Autorką zajmującą się badaniami proweniencji oraz tema-
tami pokrewnymi, takimi jak: reprywatyzacja, mienie ofiar 
Holocaustu, judaika, grabieże niemieckie w czasie II wojny 
światowej, rewindykacja jest – przywoływana tu wielokrot-
nie – Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, aktywna na forum mię-
dzynarodowym historyk i krytyk sztuki. Swoje artykuły pub-
likuje w „Muzealnictwie”, „Kronice Zamkowej”, „Tygodniku 
Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, w wydawnictwie cią-
głym „Zagłada Żydów: studia i materiały” oraz za granicą. 
Jest członkiem The European Shoah Legacy Institute, w ra-
mach którego prowadziła zajęcia na warsztatach Provenance 
Research Training Program w Wilnie. Jej artykuł o koniecz-
ności zwrotu przez muzea zagraniczne dzieł sztuki naby-
tych nielegalnie47 wprowadza nas w zagadnienia prawne 
związane z zakupem do zbiorów muzealnych nieprzebada-
nych proweniencyjnie obiektów. O tym, jak zminimalizować 

4. Inskrypcja proweniencyjna na odwrocie stopy, która przyczyniła się do zidentyfikowania w USA w 2014 r. i odzyskania w 2015 r. kielicha skradzionego w 
1994 r. 

4. Provenance inscription on the reverse of the base of a chalice stolen in 1994, which contributed to its identification in 2014 and retrieval in 2015.
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zagrożenie zakupu przez muzeum do swych zasobów zabyt-
ku pochodzącego z kradzieży, nielegalnych wykopalisk, nie-
legalnie wywiezionego z innego państwa, będącego falsyfi-
katem lub stratą wojenną pisał Olgierd Jakubowski48. Iwona 
Gredka, analizując nabywanie obiektów zgodnie z intere-
sem muzeum i zgodnie z przepisami obowiązującego pra-
wa, ostrzegała przed nieświadomym paserstwem muzeów49. 
Zagadnienia dotyczące badań proweniencji, zastosowania 
standardów proweniencyjnych do obiektów znajdujących się 
w zbiorach, konfliktów między właścicielem i posiadaczem 
oraz przedawnienia roszczeń zaprezentowane zostały w pub-
likacji wykorzystującej jako technikę badawczą zogniskowa-
ne wywiady grupowe, które w badaniach marketingowych 
stosuje się, by określić jakość50. Dyskusje przeprowadzono 
odrębnie z trzema grupami: przedstawicielami kolekcjone-
rów, organów ochrony zabytków i podmiotów zarządzają-
cych instytucjami kultury lub prowadzącymi działalność kul-
turalną. W każdej z nich uczestniczyło dwóch moderatorów: 
prawnik i socjolog. Punktem wyjścia do rozmowy były zapisy 
na temat proweniencji w Kodeksie Etyki ICOM dla Muzeów.

Dotychczas aspekty prawne w kontekście badań prowe-
niencyjnych mogły sprowadzać się raczej do moralno-etycz-
nych zaleceń i kwestii rzetelności warsztatu historyka sztuki, 
choć już zapisy Konwencji UNESCO z 1970 r. dotyczącej środ-
ków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu 
przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kul-
tury51, którą Polska ratyfikowała w 1974 r., wskazywały na 
konieczność szczególnych obowiązków muzeów i antykwa-
riuszy przy nabywaniu dzieł sztuki. Obecnie przepisy pra-
wa wstępują w tę sferę z całą ostrością nakazów i wymagań 

niezbędnych do spełnienia. Ustawa o muzeach z dnia 21 li-
stopada 1996 (Dz.U. 1997 nr 5. poz. 24.) w art. 34. apelowała 
jedynie do uczciwości muzealnika. Na czym polegają dobre 
praktyki wspominał Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów w roz-
dziale O pozyskiwaniu zbiorów – punkt 2.2. mówi o ważnym 
tytule własności, a punkt 2.3. o pochodzeniu i obowiązku 
staranności, który polega na powinności ustalenia pełnej hi-
storii przedmiotu lub okazu od chwili jego odkrycia lub wy-
tworzenia52. Natomiast dwa międzynarodowe dokumenty: 
Konwencja UNIDROIT (art. 4.4.) – jeszcze nie ratyfikowana 
przez Polskę i wspomniana Dyrektywa 2014/60/EU (art. 10.) 
nakładają na posiadacza, którego własność jest podważa-
na, obowiązek wykazania należytej staranności przy nabyciu 
poszukiwanego dzieła sztuki. Jedynie w takim wypadku za 
rewindykowane dzieło może on otrzymać rekompensatę. 
Wcześniej jednak musi przedstawić wszystkie okoliczności 
nabycia, w tym dokumentację proweniencyjną oraz przepro-
wadzone kwerendy w dostępnych rejestrach skradzionych 
dóbr kultury. Przypomnijmy – Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. 
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykony-
wania niektórych zawodów, wprowadziła zmiany w Ustawie 
o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. dotyczące ochrony 
prawnej rzeczy ruchomych o wartości historycznej, arty-
stycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wysta-
wę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, nakładające obowiązek upewnienia się, czy wyżej 
wymieniona rzecz nie została skradziona lub wywieziona 
niezgodnie z prawem i czy nie jest poszukiwaną stratą wo-
jenną. Przewiduje tym samym konieczne procedury wiążące 
się ze sprawdzeniem, czy rzeczony przedmiot nie figuruje 

5. Wypowiedź na forum archiwistycznym – post na temat badań proweniencyjnych: bardzo ciekawy i przydatny przedmiot na studiach, niestety nie w Polsce, 
chociaż uważam, ze bardzo by się przydały (zrzut ekranu)

5. Statement at an archivists’ forum – a post about provenance studies: a very interesting and useful subject at university, unfortunately not taught in Poland, 
even though I believe it would be very useful (print screen)
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w krajowych bazach utraconych dóbr kultury oraz bazie 
Interpolu. W projekcie ustawy o restytucji narodowych dóbr 
kultury mającej w swoim założeniu implementowanie do 
polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2014/60/EU, za-
warto także zapisy bardzo istotne dla badań proweniencji, 
nakazujące podmiotom zajmującym się obrotem zabytkami 
prowadzenie specjalnych ksiąg z dokładnymi informacjami 
o sprzedawanych dziełach i ekspertyzach ich dotyczących53. 
Zakładanie i rozbudowywanie rejestrów, w tym oficjalnego 
państwowego, postuluje zapis rezolucji ONZ wprowadza-
jącej „międzynarodowe wytyczne w sprawie zapobiegania 
przestępczości oraz promowania odpowiedzialności karnej 
w dziedzinie nielegalnego handlu dobrami kultury i innych 
pokrewnych wykroczeń”54.

 Rosnące wymagania prawne i wyzwania restytucyjne 
sprawiają, że badania proweniencji zaczynają powoli wkra-
czać do programu studiów, już nie tylko bibliotekoznaw-
czych, jak dawniej bywało, ale także z zakresu historii sztuki. 
Na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach badań nad grafi-
ką, studenci mogli zdobywać wiedzę na temat „Proweniencji 
rycin i historii kolekcjonerstwa grafiki”. Niestety przedmiot 
ten nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dy-
daktycznych. Natomiast na stałe zajęcia z zakresu badania 

proweniencji wprowadzono do programu podyplomowych 
studiów muzealniczych Uniwersytetu Warszawskiego, któ-
ry realizuje je od 1994 roku55. Od dwóch lat także NIMOZ 
prowadzi dla muzealników warsztaty z tego zakresu. Jednak 
w przeciwieństwie do USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, wy-
odrębnionych studiów z tej dziedziny nie realizuje żadna 
polska uczelnia. W Niemczech na Wolnym Uniwersytecie 
w Berlinie (UF Berlin) prowadzone są od 5 lat dwuseme-
stralne studia z zakresu badań proweniencji dla historyków 
sztuki i archiwistów. Studenci wykonują kwerendy w archi-
wach i poznają działalność domów aukcyjnych. Zajmują się 
też obrazami zrabowanymi kolekcjonerom żydowskim w cza-
sach narodowego socjalizmu, śledząc zawiłe losy jednego 
z „powierzonych” dzieł. Uczą się też, jak analizować i rozu-
mieć badane dokumenty, których nie można prawidłowo 
odczytać bez dobrej znajomości historii56. Warto zaznaczyć, 
że o tego typu samodzielne studia dopytują się także polscy 
studenci muzealnictwa i archiwistyki. 

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii badaniami 
proweniencyjnymi zaczęli interesować się także konser-
watorzy oraz wspierający ich naukowcy i faktycznie mają 
oni w tym zakresie wiele do zaoferowania. Proponowane 
są nowe metody badawcze z zastosowaniem najnowszych 

6. Wykres przedstawiający  analizę skupień dla bieli ołowiowej pochodzących z ikon, z obrazów tablicowych szkoły małopolskiej, śląskiej i gdańskiej za: http://
www.fizyka.umk.pl/~erihs/index.php/neutronowa-analiza-aktywacyjna/ 

6. Graph presenting the analysis of condensation for ceruse deriving from icons, panel paintings of the Lesser Poland, Silesian or Gdańsk School, after http://
www.fizyka.umk.pl/~erihs/index.php/neutronowa-analiza-aktywacyjna/ 
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badań instrumentalnych, w tym technologii elektronicznych, 
które pozwalają rozwiązywać problemy datowania, autor-
stwa a niekiedy i proweniencji zabytków. Zainteresowanie 
tymi metodami i ich wykorzystaniem w badaniach prowe-
niencyjnych deklarują np. pracownicy Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu57, który jest koordynatorem 
Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kultury. 
Konsorcjum powstałe z inicjatywy uniwersytetów, akademii, 
instytutów badawczych i muzealnej pracowni konserwator-
skiej dysponuje rozproszoną, unikatową infrastrukturą do 
badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicz-
nymi oferowaną środowisku konserwatorów, historyków 
sztuki, muzealników i archeologów58. Jedną ze stosowa-
nych metod jest neutronowa analiza aktywacyjna, która 
pozwala na szczegółową charakterystykę materiałów, z ja-
kich wykonane są dzieła sztuki. Polega ona na gruntownej 
analizie pierwiastków śladowych, co umożliwia między in-
nymi ustalenie dziejów obiektu. Po raz pierwszy metodę tę 
zastosowano w badaniach archeologicznych do określenia 
proweniencji wyrobów garncarskich. Obecnie stosuje się ją 

do wielu innych materiałów, w tym pigmentów, kruszców, 
stopów, kamieni jak marmur lub piaskowiec, czy do alaba-
stru59. Na gruncie polskim oferowana technika została wy-
korzystana m.in. do przebadania proweniencji figurki Matki 
Boskiej z Przemyśla zw. Jackową60 oraz pigmentów XV–XVIII-
wiecznych ikon61. 

Badania proweniencyjne są nieodłączną częścią prac 
przywracających dzieło sztuki do prezentacji publicznej. Za 
przykład niech posłuży opracowanie dotyczące konserwacji 
obrazu Łukasza Cranacha Starszego ze zbiorów wawelskich. 
Zapomniany, mocno zniszczony obraz został w latach 2004–
2012 poddany badaniom i gruntownym pracom konserwa-
torskim, które Ewa Wiłkojć wykonywała i opisała w publikacji 
Chrystus błogosławiący dzieci Lucasa Cranacha st. w zbio-
rach Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle badań i dzia-
łań konserwatorskich. Jeden rozdział poświęcony został ba-
daniom proweniencyjnym62. Obecność konserwatora przy 
ustalaniu historii lub potwierdzeniu tożsamości obrazu bywa 
niestety często niedoceniana. Kopie przedwojennych foto-
grafii w rozmiarach 1:1, pokrojone na części i nakładane na 

7. Dukt pędzla widoczny na przedwojennej fotografii – fragment obrazu Juliana Fałata  Przed polowaniem w Rytwianach

7. Paintbrush visible in a pre-war photograph; section of the painting by Julian Fałat Before hunting in Rytwiany

 (Fot. 4 – T. Zadrożny; 7 – Muzeum Narodowe w Warszawie)
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odnaleziony obraz dostarczają dowodów na potwierdzenie 
bądź negację tożsamości dzieła63. W innych przypadkach do-
kumentacja konserwatorska jest w stanie potwierdzić auten-
tyczność obrazu na podstawie „duktu pędzla”, który prak-
tycznie jest nie do podrobienia i można go przyrównywać 
bardziej do linii papilarnych niż charakteru pisma. 

Należy żywić nadzieję, że zostaną wysłuchane postulaty 
muzealników dotyczące dodatkowych środków na prowa-
dzenie i organizację badań proweniencyjnych oraz wsparcia 
muzeów rozwiązaniami systemowymi. Chodzi o to, by prob-
lemy związane z badaniem dziejów obiektów i określeniem 
ich pochodzenia nie budziły wątpliwości i niepokoju, i aby 
nie dochodziło do pomyłek w zakresie rozpoznania obiek-
tów, które choć nie powinny, przydarzają się nawet najlep-
szym europejskim placówkom ze wspaniałymi tradycjami64.

Można stwierdzić, że w Polsce badania proweniencyjne 
zyskują na znaczeniu, rośnie zainteresowanie nimi i liczba 
publikacji poświęconych im bezpośrednio oraz dotykających 
tego zagadnienia w sposób pośredni. I może tylko specyfi-
ka polskich dziejów sprawia, że często jeszcze pojmujemy 
zadania tych badań i ich zakres nieco inaczej niż np. mu-
zealnicy w Stanach Zjednoczonych. Dla muzealników ame-
rykańskich problem ogranicza się nawet w nazewnictwie 
jedynie do mienia pożydowskiego więc zjawiska zachodzą-
ce w sferze publicznej łatwiej traktować w sposób jedno-
znaczny. W Polsce organizowane są szkolenia z zakresu ba-
dań proweniencyjnych i prowadzone zajęcia na studiach 
podyplomowych, choć może jeszcze w stopniu niewystar-
czającym. Ich program spotyka się z zainteresowaniem słu-
chaczy, głównie muzealników. Wzrasta też liczba publikacji, 
konferencji i wystaw dotyczących dziejów kolekcjonerstwa 
polskiego oraz historycznych i współczesnych zbiorów ar-
tystycznych z uwzględnieniem zarówno strat, jak i stanu 
posiadania oraz roli pełnionej w społeczeństwie65. W nich 

znaczenie badań proweniencyjnych odczuwa się niemal na-
macalnie. Współczesne osiągnięcia technologiczne w zakre-
sie informatyki i konserwacji sprzyjają rozwojowi tych ba-
dań. Wprowadzane regulacje prawne już nie tylko nakłaniają 
i apelują o dobrą wolę i działania etyczne, ale wyznaczają 
normy, które nakazują podjąć wysiłek analizy i weryfikacji 
danych w zakresie pochodzenia obiektów. Zwłaszcza wów-
czas, gdy placówka muzealna zamierza nabyć jakiś obiekt 
czy wypożyczyć z zagranicy na wystawę, regulacje obligują ją 
do sprawdzenia, czy oferowane jej lub wypożyczane muzea-
lium nie ma jakiś ukrytych wad prawnych, czy nie pochodzi 
z kradzieży, nielegalnego przemieszczenia lub wprost nie jest 
stratą wojenną co sprawia, że dla własnego dobra muzea nie 
mogą dziś unikać badań proweniencyjnych. Otwarta pozo-
staje kwestia wiedzy i biegłości osób, które je przeprowadza-
ją, ich rzetelności i wymaganego zakresu badań, bo przy ich 
powszechności i prawnym wymuszeniu, przy bezpośredniej 
dostępności popularnych baz danych wskazanych rozporzą-
dzeniami, pojawić się może zjawisko rutynowego zautoma-
tyzowania procesu, skrócenia i spłycenia poszukiwań.

Jakby w odpowiedzi na postulaty muzealników – przy nie-
wątpliwym docenieniu wartości badań historii obiektów – 
w listopadzie 2016 r. znalazły się one po raz pierwszy w pro-
gramie Ministra KiDN66. Na razie tylko w odniesieniu do 
polskich strat wojennych, ale – jak można przeczytać w stra-
tegicznych celach założeń programowych –  jego dalekosięż-
nym zadaniem […] jest wykształcenie wśród pracowników in-
stytucji kultury potrzeby badania pochodzenia obiektów, nie 
tylko w kontekście strat wojennych, ale również w przypad-
ku nowych nabytków oraz istniejących zbiorów instytucji67. 
Możemy więc mieć nadzieje, że przy finansowym wsparciu 
władz i odpowiednich uregulowaniach podnoszone przez 
wiele lat postulaty muzealników i licznych środowisk zwią-
zanych ze sferą kultury wreszcie się ziszczą. 

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest kontynuacją opubli-
kowanej w „Muzealnictwie” 57’2016 części pierwszej Badań 
proweniencyjnych w Polsce oraz uzupełnieniem tekstu 
sprzed 2 lat – bardziej ogólnego, skupiającego się na sytua-
cji w USA i Europie. Prezentuje on różne aspekty tego zagad-
nienia, zarówno poprzez statystyczne rozpoznanie sytuacji 
w naszych muzeach, jak i omówienie prac polskich autorów 
poruszających problemy metodologii, w tym prekursorskich 
tekstów z dziedziny bibliotekoznawstwa, a także strat wo-
jennych, tzw. dzieł osieroconych i mienia ofiar Holocaustu 
oraz powojennej sytuacji przyczyniającej się do zatracanie 
przez dzieła swojego pochodzenia. W tekście zwrócono uwa-
gę na aspekty prawne nabywania dzieł bez zachowania na-
leżytej staranności oraz na weryfikację pochodzenia muze-
aliów przed uzyskaniem ochrony prawnej dzieł, które mają 
zostać objęte tzw. immunitetem muzealnym. W literaturze 

na temat badań proweniencyjnych zauważano wzrastającą – 
w procesie badania proweniencji dzieł sztuki – rolę narzędzi 
cyfrowych, takich jak internet, czy digitalizacja. Zwrócono 
także uwagę na wkład konserwatorów i opracowanych przez 
nich nowatorskich metod, które mogą wspomagać działa-
nia mające na celu określenie pochodzenia przedmiotu. 
Osobnym zagadnieniem poruszanym w tekście jest kwestia 
przygotowania teoretycznego do prowadzenia badań pro-
weniencyjnych i edukacja, będąca już standardem na kie-
runkach bibliotekoznawczych, a oczekiwanym przedmiotem 
w procesie nauczania przez studentów historii sztuki i archi-
wistyki. Dla muzealników zorganizowane zostały w NIMOZie 
całodniowe szkolenia, a na Uniwersytecie Warszawskim kil-
kugodzinne zajęcia akademickie, jednak daleko im jeszcze 
do dwusemestralnych studiów proponowanych w Berlinie 
na Wolnym Uniwersytecie.

Słowa kluczowe: badania proweniencyjne, straty wojenne, rewindykacje, restytucja dóbr kultury, proweniencja.



57www.muzealnictworocznik.com MUZEALNICTWO 58

badania proweniencyjne muzealiów

Przypisy
* Część 1. niniejszego artykułu została opublikowana, w: M. Romanowska-Zadrożna, Badania proweniencyjne w Polsce (Część 1.), „Muzealnictwo” 2016, nr 57, 

s. 136-148 oraz na www.muzealnictworocznik.com;  obie części są kontynuacją i uzupełnieniem artykułu: M. Romanowska-Zadrożna, Badania prowenien-
cyjne w Europie i Stanach Zjednoczonych, „Muzealnictwo” 2015, nr  56, s. 224-238.

1 Konferencja: „The Spoils of War” 1995, Waszyngtońska 1998, Wileńska 2000 i Prasko-Terezińska w 2009. Por. M. Romanowska-Zadrożna,  Badania pro-
weniencyjne, czyli habend sua fata artis opera, „Muzealnictwo” 2012, nr 53, s. 13; Z. Bandurska, D. Kacprzak, P. Kosiewski, M. Romanowska-Zadrożna, B. 

Steinborn, M. Tarnowska, Badania proweniencyjne muzealiów pod kątem ich ewentualnego pochodzenia z własności żydowskiej, „Muzealnictwo” 2012, 

nr 53, s. 14;  M. Romanowska-Zadrożna, Badania proweniencyjne w Europie… s.144-142; M. Romanowska-Zadrożna, Badania proweniencyjne w Polsce 
(Część 1.)…, s. 144.

2  M. Romanowska-Zadrożna, Badania proweniencyjne w Polsce (Część 1.)…, s. 141.
3  D. Folga-Januszewska, A. Jaskanis, Problemy własności zbiorów w muzeach polskich. Ilościowa skala problemów własności, w: Własność a dobra kultury, 

G. Czubek, P. Kosiewski (red.), Warszawa 2006, s. 57-69, dyskusja s. 71-85.
4  D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów pol-

skich, MKiDN, Warszawa 2008, http://www.nck.pl/files/muzea_raport.pdf [dostęp: 2.05.2016], http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportMuzea/

muzea_raport_w.pelna(1).pdf  [dostęp: 31.01. 2017]
5  Ibidem, s. 17. Podstawę stanowiły ankiety opracowane przez Dorotę Folgę-Januszewską we współpracy z Departamentem Dziedzictwa MKiDN pod auspi-

cjami Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. 
6  Niejednokrotnie taki stan spowodowany był brakiem dokumentów archiwalnych i źródłowych na temat posiadanych przez muzeum zbiorów, brakiem 

dokumentacji przejętych zbiorów np. mienia poniemieckiego, czy domniemanego mienia pożydowskiego, zaginięciem ksiąg inwentarzowych, niejedno-

znacznością zapisu i kwalifikacji obiektów muzealnych wobec trwającego, ale niedokonanego procesu reprywatyzacji, ibidem  s. 17. 
7  Ibidem, s. 11, 55.
8  Chodziło o ustawy: o zabezpieczeniu przed konfiskatą, o gwarancjach państwowych dla uprawnionych instytucji kultury, o badaniu i publikacji proweniencji 

dzieł zgromadzonych z muzeach publicznych, o dostępie do zbiorów narodowych (public domain), ibidem,  s. 11 i 55.
9  Ibidem, s. 56.
10  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem 

z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (wersja przekształcona), art. 10.
11  Dyrektywa Rady 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa Człon-

kowskiego, art. 9.
12  Ibidem, art. 4.
13  W tym miejscu chciałam podziękować pani Katarzynie Figiel za przejrzenie fragmentu tekstu dotyczącego projektu NIMOZ Statystyka muzeów  i poczynione 

uwagi. 
14  Na podstawie kwerendy e-mailowej do wybranych placówek muzealnych.
15  Zbiory Sztuki. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Katalog zbiorów, N. Pajzderski (wstęp), Muzeum Wielkopolskie, Poznań 1939,  s. 7.
16  Zasady ustalania stosunku pomiędzy projektowanym Muzeum Wojska a miejskim Muzeum Narodowym ze strony Ministerstwa Spraw Wojskowych  –  Ar-

chiwum Kancelarii Muzeum Wojska I 341, 4.3, uchwała nr 4030. por. R. Matuszewski, Dzieje = History, w: R. Matuszewski, J. Kozimor, Ograbione muzeum. 
Straty wojenne Muzeum Wojska w okresie II wojny światowej = Plundered and Rebuilt. The Polish Military Museum during the Second World War and After, 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Warszawa 2007,  s. 17-20.
17  Ten dualizm własności był zapewne powodem umieszczenia Muzeum Wojska w wykazie muzeów i zbiorów w publikacji „Nauka Polska” jednocześnie jako 

osobną jednostkę i IV Oddział Muzeum Narodowego; Por. E. Baranowicz, Muzea i zbiory o charakterze muzealnym, „Nauka Polska” 1927, nr 7, s. 151, 152.
18  Konferencji towarzyszyły warsztaty prowadzone dla chętnych muzealników zaproszonych na konferencję. Kontynuowane są one w ramach szkoleń orga-

nizowanych przez NIMOZ. W 2016 r. materiały szkoleniowe zostały wydane drukiem i w formie pliku PDF udostępnione na stronie internetowej NIMOZ, 

http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/ABC_Prowieniencja_internet.pdf [dostęp: 1.05.2016].
19  N. Cieślińska-Lobkowicz Co z dziełami sztuki zrabowanymi Żydom?, „Krytyka Polityczna” 8.12.2016, http://www.krytykapolityczna.pl/en/artykuly/kultu-

ra/20141208/polska-musi-zmierzyc-sie-z-tematem-dziel-sztuki-zrabowanych-zydom  [dostęp: 1.05.2016].
20  Spotkaniu towarzyszył film animowany oparty na Dzienniku Fischhornu Bohdana Urbanowicza.
21 M. Sipayłło, O metodzie badań proweniencyjnych starych druków, B. Bieńkowska (red.), „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1975, z. 1, 

s. 9-30.
22  K. Piekarski, O zadaniach i metodzie badań proweniencyjnych, „Przegląd Biblioteczny” 1929, R. III, z. 3, s. 388-415 (artykuł – recenzja pracy R. Kotuli Właś-

ciciele  rękopisów i starodruków zbiorów wielkopolskich Z. Czarneckiego, Lwów 1929); K. Piekarski, Książka w Polsce XV i XVI w. Kultura  staropolska, Kraków 

1932; B. Kocowski,  Zadania i materiały badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, Warszawa 1951, por. M. Sipayłło, O metodzie badań…. s. 9-10.
23  M. Sipayłło, O metodzie badań …, s. 9.
24  H. Juszczakowska, Nowa Heloiza  J.J. Rousseau w polskich bibliotekach XVIII wieku. Próba zastosowania badań proweniencyjnych do zagadnień recepcji 

dzieła, B. Bieńkowska (red.), „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1975, z. 1,  s. 31-61. 
25  Zob. choćby historie obrazów w: G. Bastek, G. Janczarski, A. Ziemba, Serenissima. Światło Wenecji. Dzieła mistrzów weneckich XIV-XVIII wieku ze zbiorów 

Muzeum Narodowego w warszawie w świetle nowych badań technologicznych, historycznych i prac konserwatorskich, MNW, Warszawa 1999.
26  B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego, Wrocław, 1973 (z francuskimi streszczeniami glos; II wyd. dwujęzyczne 2006); B. Steinborn, 

Katalog zbiorów malarstwa krajów romańskich , MNWr, Wrocław 1982 (z francuskimi streszczeniami glos, . . II wyd . dwujęzyczne 2012).
27  D. Juszczak, H. Małachowicz, Malarstwo polskie do 1900. Katalog zbiorów, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2007; recenzja, w: „Kronika Zamkowa” 

2008, nr 1-2/55-56/.
28  B. Steinborn, Katalogi, których nam brak, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 389, http://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=43291 

[dostęp: 31.01.2017]. 



58 MUZEALNICTWO 58

29  Artykuły o odzyskanych  zabytkach  publikowane były w wydawanym  od 1997 r. periodyku „Cenne, Bezcenne/Utracone”. 
30  R. Olkowski, O badaniu proweniencji muzealiów, „Muzealnictwo” 2012, nr 53, s. 27-37.
31  Romanowska-Zadrożna Badania proweniencyjne w Polsce…
32  K. Zielińska, Stan wyższej konieczności, czyli o potrzebie badań proweniencyjnych dzieł sztuki, „Cenne, Bezcenne/Utracone” 2015, nr 3-4 (84-85), s. 30-33.
33  A. Lewandowska, K. Zalewska, K. Zielińska, ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych , „Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochro-

ny Zbiorów” 2015, nr 9.
34  M. Palica, Problem badania proweniencji dzieł sztuki – przypadek Dolnego Śląska, „Muzealnictwo” 2012, nr 53, s. 38-43.
35  Do obsługi projektu Magdalena Palica założyła Fundację Rariora Artis, http://www.slaskiekolekcje.eu/ - na swojej stronie internetowej M. Palica poleca 

bliźniaczy projekt Warszawa kolekcjonerska poświęcony kolekcjonerom z 2. poł. XIX  i pocz. XX w., o którym informację opublikowano 5 marca 2014. Jednak 

podany do tej strony link http://warszawakolekcjonerska.com nie jest aktywny.
36  Z. Bandurska, Archivalien der ehemaligen Breslauer Kunstmuseen, “Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 

Deutschen im östlichen Europa” 2004, Band 12.
37  L.M. Karecka, Mienie zwane podworskim w Muzeum Narodowym w Warszawie, „Muzealnictwo” 2012, nr 53, s. 44-57.
38  L.M. Kamińska, Powojenne składnice przemieszczonych dóbr kultury w Polsce. Przyczynek do szerszego opracowania, „Muzealnictwo” 2016, nr 57, s. 149-155.
39  S.P. Kubiak, O badaniu i muzealnych prezentacjach twórczości czasów zwyrodniałych na marginesie krakowskiej wystawy „Polowanie na awangardę. 

Zakazana sztuka Trzeciej Rzeszy”, „Muzealnictwo” 2012, nr 53, s. 65-76.
40  M. Sabaciński, Muzealnik na rozdrożu. Głos w sprawie przekazywania muzeom znalezisk archeologicznych z amatorskich odkryć, „Muzealnictwo” 2012, nr 

53, s. 93-99.
41  O. Jakubowski, Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu związanemu z Holocaustem – zarys zagadnienia, w: Przestępczość przeciwko 

dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie,  M. Trzciński, O. Jakubowski (red.), Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s.103-113.
42  A.M. Dittwald, Walka plemion indiańskich o zwrot szczątków przodków i kulturalnego dziedzictwa, Przykład restytucji z Ameryki Północno-Zachodniej, 

„Muzealnictwo” 2012, nr 53, s. 77-87.
43  O. Jakubowski, Problem możliwości wykorzystywania dokumentów związanych z wywozem zabytków i dóbr kultury do prób legalizacji na rynku antykwa-

rycznym dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2011, nr VIII, s. 53-59.
44  L.M. Karecka, Akcja rewindykacyjna w latach 1945-1950: spór o terminologię czy o istotę rzeczy, „Ochrona Zabytków” 2000, nr 55/56, s.404-409.
45  M. Romanowska-Zadrożna, D. Nowacki, Inskrypcja wskazuje ślad, „Cenne, Bezcenne/Utracone” 2015, nr 3-4 (84-85), s. 4-9.
46  B.  Brózda, O celowości i  znaczeniu badania proweniencji  oraz atrybucji  dzieła sztuki,  portal  Rynek i  Sztuka  27 marca 2012,  

http://rynekisztuka.pl/2012/03/27/o-celowosci-i-znaczeniu-badania-proweniencji-oraz-atrybucji-dziela-sztuki/ [dostęp: 31.01.2017].
47  N. Cieślińska-Lobkowicz, Muzea na cenzurowanym, „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 173-185.
48  O. Jakubowski, Nabywanie dóbr kultury przez muzea, „Muzealnictwo” 2012, nr 53, s. 88-92.
49  I. Gredka, Bezpieczeństwo nabycia obiektów do muzeów, w: Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. 3, Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne,  

A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański (red.), Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014, s. 53-63.
50  Rozpoznanie zbiorów, w: Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury, A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, 

P. Lasik (red.), Wydawnictwo UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz  2016, s.113-123.
51  Dz.U. z 1976 r. nr 32., poz. 190.
52  Komisja Muzealna Stowarzyszania Historyków Sztuki, zaniepokojona zaniedbywaniem badań proweniencyjnych, na swojej stronie internetowej dwukrotnie 

apelowała o stosowanie w praktyce przepisów Kodeksu Etyki ICOM dla Muzeów, zob. <http://www.shs.pl/?page_id=278> [dostęp: 25.03.2016].
53  Zgodnie z protokołem ustaleń nr. 2/2017 posiedzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2017 r. projekt został skierowany do Sejmu.
54  O. Jakubowski Rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych wprowadzająca „międzynarodowe wytyczne w sprawie zapobiegania przestępczości oraz promo-

wania odpowiedzialności karnej w dziedzinie nielegalnego handlu dobrami kultury i innych pokrewnych wykroczeń” – zarys zagadnienia, w: Służby w ochronie 
dziedzictwa Europy Wschodniej. Materiały pokonferencyjne , Pęzino 14-15 VI 2016, T. Łuczak (red.), Pomorskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin 2016, s.50-51.

55  Wykładali to zagadnienie autorzy przytaczanych wcześniej tekstów: Lidia M. Karecka (obecnie Kamińska). Roman Olkowski i Maria Romanowska-Zadrożna.
56  http://www.dw.com//pl/w-berlinie-kształci-się-ekspertów-ds-sztuki [dostęp: 30.12.2015].
57  Takie zainteresowania deklaruje prof. dr hab. Maria Poksińska.
58  Do Konsorcjum należą: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Instytut 

Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie, Instytut Maszyn Przepływowych 

im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku, LABNOZ – Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Politechnika Warszawska, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, http://www.fizyka.umk.pl/~erihs/index.

php/nasi-czlonkowie/ [dostęp: 31.I.2017]. 
59  Neutronowa analiza aktywacyjna,  http://www.fizyka.umk.pl/~erihs/index.php/neutronowa-analiza-aktywacyjna/ [dostęp: 31.01.2017].
60  E. Pańczyk, L. Rowińska, B. Nalepa, L. Waliś, Wykorzystanie instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej w badaniu proweniencji rzeźby alabastrowej 

„Madonna Jackowa” z XIV wieku, „Analityka” 2006, nr 1, p.30-32.
61  E. Pańczyk, J. Giemza, L.Waliś, Application of INAA to identify lead white pigment in icons from the 15-th- 18-th centuries from south-eastern Poland, 

NEMEA-3 Neutron Measurements, Evaluations and Applications,  A.J.M. Plompen (ed.), European Commision, Joint Research Centre, 2007, 103-106.
62  E. Wiłkojć, Chrystus błogosławiący dzieci Lucasa Cranacha st. w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle badań i działań konserwatorskich, 

Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2012.
63  A. Lewandowska, K. Zalewska, K. Zielińska, ABC Podstawy prowadzenia…, s. 27.
64  Choćby w Muzeum Wojska w Wiedniu, gdzie przez dziesiątki lat był eksponowany sztandar Seminarium Nauczycielskiego w Tomaszowie jako sztandar 

wojskowy; trafił do zbiorów jako zdobycz wojenna i do 1991 r. nikt nie odczuwał potrzeby, by przetłumaczyć napis na nim umieszczony, który bez błędu 

wskazałby na rodzaj i pochodzenie obiektu – zob. M. Romanowska-Zadrożna, Dzieje sztandaru, „Cenne, Bezcenne/Utracone” 2000, nr 2, s. 23.



59www.muzealnictworocznik.com MUZEALNICTWO 58

badania proweniencyjne muzealiów

65  Np. G.P. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie czy potomności ... Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, 

Warszawa 2010.
66  http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/badanie-polskich-strat-wojennych.php 
67  http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161028_Regulamin-Badanie_polskich_strat_wojennych_2017.pdf 

Maria Romanowska-Zadrożna
Historyk sztuki, główny specjalista ds. strat zabytków w Dziale Analiz Kryminalnych w NIMOZ; współautorka katalogu 
Straty wojenne. Malarstwo obce, autorka licznych artykułów poświęconych przeglądowi, dokumentacji i rewindykacji 
polskich strat wojennych, publikowanych m.in. w czasopismach „Muzealnictwo”, „Cenne, Bezcenne/Utracone” i „Mówią 
Wieki”; e-mail: MRomanowska@nimoz.pl 

Word count: 6 715; Tables: -; Figures: 7; References: 67
Received: 01.2017; Reviewed: 02.2017; Accepted: 03.2017; Published: 04.2017
DOI: 10.5604/01.3001.0009.8777
Copyright ©: 2017 National Institute for Museums and Public Collections. Published by Index Copernicus Sp. z o.o. All rights reserved. 
Competing interests: Authors have declared that no competing interest exits.
Cite this article as: Romanowska-Zadrożna M.; BADANIA PROWENIENCYJNE W POLSCE* (CZĘŚĆ 2.). Muz., 2017(58): 47-59 
Table of contents 2017: http://muzealnictworocznik.com/resources/html/articlesList?issueId=9587


