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BADANIA 
PROWENIENCYJNE 
W POLSCE* (CZĘŚĆ 1.) 
PROVENANCE STUDIES IN POLAND* (PART 1)

Maria Romanowska-Zadrożna
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Abstract: The article complements the article Provenance 
Studies in Europe and the USA published in issue 56 of the 
“Muzealnictwo” Annual in 2015. Emphasis is placed on the 
historical conditioning of Polish provenance studies stimu-
lated by restoration activities in various periods of Polish his-
tory, from the Swedish invasion till WWII, and the post-war 
period of liquidating its effects. Provenance studies have 
autonomous aims and characters; nevertheless, their ap-
plication in restoration activities have led them to be per-
ceived as a way of claiming rights to lost heritage and the 
process of recovering it. Polish history and traditions regard-
ing seeking objects looted in Poland by foreign armies and 
administrations have resulted in marking clear differences in 
comparing American and Polish attitudes towards the goals 
and methodology of provenance studies. Museum profes-
sionals from the USA – a country which since proclaiming 
its independence has not experienced any invasions, and 
thus any looting by any foreign state – have stated with 
regret that American museum collections might have re-
ceived objects which had lost their history and identity as 
a result of Germany’s criminal policies and war operations 

in 1933–1945. Faced with potential claims, they elaborated 
methods of provenance studies on works of unknown origin. 
Those solutions have become a model which was later popu-
larised worldwide, something which is confirmed by the ef-
fects of international conferences and the agreements con-
cluded therein. However, for Polish museum professionals, 
studying provenance has become above all a tool for docu-
menting wartime losses from Polish museums and proving 
their potential claims. Attempts to solve problems resulting 
from the post-war displacement of works of art and scatter-
ing historical collections, i.e. issues connected with the so-
called post-court and church property, moved to museum 
and post-Jewish institutions after the war, fell by the way-
side. A proof of the compromise being achieved between 
these two approaches, and a breakthrough in thinking about 
these collections, was the appointment in Poland of a Team 
of Experts on provenance studies in Polish museums regard-
ing post-Jewish property, whose task was to draw up guide-
lines for museum professionals researching the property of 
Holocaust victims as well as to prepare a questionnaire to 
assess the scale of the phenomenon.

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

W różnych okresach dziejów Rzeczypospolitej z powodu 
toczonych wojen, doświadczanych najazdów czy zaborów 

– w ramach układów pokojowych i misji na obcym teryto-
rium  – konieczne okazywało się podejmowanie wysiłków  
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na rzecz dochodzenia praw do prywatnej lub narodowej 
własności. Z czasem te działania wymuszone sytuacją, pro-
wadzone w sferze praktycznej bez głębszego teoretycznego 
wsparcia, doprowadziły u schyłku XIX stulecia do wyodręb-
nienia specyficznej metodologii, sposobu opisu poszuki-
wanych dokumentów lub obiektów, a w końcu i refleksji 
badawczej. Dochodzenie praw, rozpoznanie rzeczy i ich 
dziejów, starania o pozyskanie własności zagrabionej przez 
najeźdźców lub choćby ożywianie pamięci o utraconych 
w naturalny sposób dobrach, kształtowały podstawy nie 
tylko formalnych czy „cichych” praktyk rewindykacyjnych 
lub starożytniczych poszukiwań, ale także badań, które dziś 
określamy badaniami proweniencyjnymi. Te, jako niezbęd-
ne narzędzie wszelkich rewindykacji, w potocznym rozu-
mieniu utożsamione zostały z nimi tak dalece, że w publicz-
nym odbiorze potrzeby rewindykacyjne zdają się obecnie 
dominować nad celami autonomicznymi badań prowe-
niencyjnych, jakimi są poznanie dziejów obiektu w aspek-
cie ich przynależności prawnej i kulturowej, potwierdzają-
ce względnie kwestionujące jego autentyczność i właściwy 
stan1. Umiejętność identyfikacji obiektów lub całych zbio-
rów – osadzenia ich w kontekście, w  relacjach do dawnych 
kolekcji, nade wszystko udokumentowania tych związków 

i praw własności, wsparte konsekwencją, dbałością i zro-
zumieniem celu – decydowały o sukcesie bądź porażce 
historycznych misji rewindykacyjnych. Jak wiadomo, zna-
czących sukcesów nie odnieśli pierwsi wysłannicy królów 
polskich Jana II Kazimierza Wazy i Jana III Sobieskiego, któ-
rzy po „szwedzkim potopie” realizowali postanowienia ar-
tykułu 9. traktatu pokojowego w Oliwie potwierdzającego 
prawa Rzeczypospolitej do wszystkich archiwów i Biblioteki 
Królewskiej wywiezionych przez Szwedów z Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego2. Księgi i doku-
menty były niezbędne do funkcjonowania państwa. Z tego 
względu jeszcze latem 1789 r., z polecenia króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, ruszył z misją ex-jezuita, ksiądz 
Jan Chrzciciel Albertrandi, historyk i bibliotekarz, ówcześnie 
kanonik gnieźnieński i warszawski3. Jego podróż nie przy-
niosła żadnych oczekiwanych zwrotów, za to sporządzony 
rękopis Iter Sueticum, efekt gorliwie prowadzonych kwe-
rend i analiz, częściowo tylko opublikowany w XIX w., za-
wierał rejestr pozycji przez niego rozpoznanych rękopisów 
o polskiej proweniencji, ustalonej w efekcie naukowych po-
szukiwań4.

Od strony praktycznej skuteczniejsze okazały się niefor-
malne zabiegi księcia Adama Czartoryskiego. W 1810 r. 

1. Księga z superekslibrisem Władysława IV Wazy ze zbiorów Biblioteki Naro-
dowej w Warszawie za: Orzeł i trzy korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad 
Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII wiek), Warszawa 2002, s. 183-184, 
poz. II. 80 

1. Book with a supralibros of Władysław IV Vasa from the collection of the Na-
tional Library in Warsaw, after Orzeł i trzy korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie 
nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI–XVIII wiek), Warsaw 2002, pp.183-184, 
pos. II.80

2. Per Krafft St., Portret Jana Chrzciciela Albertrandiego 1790, za: Orzeł i trzy 
korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej 
(XVI-XIII wiek), Warszawa 2002, s. 183, poz. II. 80

2. Per Krafft the Elder, Portrait of John Baptist Albertrandi from 1790, after 
Orzeł i trzy korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce no-
wożytnej (XVI–XVIII wiek), Warsaw 2002, p.183, pos. II.80 
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wyprawił on do Szwecji z misją Felicjana Biernackiego, 
zaufanego bibliotekarza, który niczym sprawny dyploma-
ta potrafił zjednać sobie zarówno wpływowego kancle-
rza i ministra stanu do spraw zagranicznych Wawrzyńca 
Engeströma, jak i bibliotekarzy w Sztokholmie i Uppsali, 
i wrócić z obfitym plonem5. W XIX stuleciu nadal podró-
żowano do Szwecji6 i w tamtejszych archiwach i bibliote-
kach podejmowano różne studia, ważne i szczegółowe, 
wyszukując obiekty i zbiory, jakie tam trafiły w wyniku wo-
jen północnych7. Jednak ekspedycję naukową do Szwecji, 
której celem  miało być odszukanie i opisanie najcenniej-
szych rękopisów, inkunabułów i druków o polskiej prowe-
niencji, Akademia Umiejętności zdecydowała się powo-
łać dopiero po latach prac przygotowawczych w 1911 r. 
i to pod wpływem morawskich wzorów sprzed półwiecza8. 
W jej skład weszli Ludwik Birkenmajer, Eugeniusz Barwiński 
i Jan Łoś a sprawozdanie, które zawierało opisy 205 ręko-
pisów komisja ta ogłosiła drukiem w 1914 roku9. Znaczące 
badania nad zbiorami bibliotecznymi o polskiej prowe-
niencji w Szwecji prowadzili później – tuż przed drugą woj-
ną światową – Czesław Pilichowski10, po wojnie Adam 
Heymowski i Józef Trypućko11, a ostatnio kontynuował je 
Michał Spandowski12. Ten pospiesznie zakreślony portret 
zbiorowy badaczy poszukujących w szwedzkich zbiorach 

obiektów pochodzących z Polski byłby dalece niepełny bez 
dwu ważnych postaci: Henryka Bukowskiego i Zygmunta 
Łakocińskiego. Bukowski, uczestnik powstania stycznio-
wego, emigrant polityczny i właściciel antykwariatu (od 
1870 r.), wśród oferowanych mu do sprzedaży przedmio-
tów z pasją wyszukiwał te pochodzące z Polski bądź z Polską 
związane, by je odkupić i przekazać narodowym placówkom 
naukowym i kulturalnym. Łakociński, historyk sztuki, w la-
tach 60. i 70. XX w. publikował swoje badania nad dziełami 
o polskiej proweniencji w zbiorach szwedzkich po to by, jak 
to sam określił, została podana bezcenna garść wiadomości 
o wędrówkach i zagładzie zabytków polskich, aby ukazać ich 
dzieje w Szwecji13. 

 Szwedzka lekcja była niezwykle ważna dla rozwoju pol-
skich badań historycznych, szczególnie zaś badań prowe-
niencyjnych, choć pod względem efektów praktycznych, 
czyli rewindykacyjnych, nie przyniosła wielkich rezultatów. 
Nie była to jednak lekcja ani stracona, ani jedyna. Po trze-
cim rozbiorze zaborcy sukcesywnie przystąpili do ogałaca-
nia polskich skarbców, archiwów i bibliotek z bezcennych 
obiektów i kolekcji historycznych, przede wszystkim ze 
zbiorów królewskich. Z wolna lecz nieuchronnie kiełkowa-
ła świadomość zgubnych konsekwencji utraty materialnych 
świadectw dziedzictwa, wraz z którymi Rzeczypospolita i jej 
narody traciły istotny czynnik budowania wspólnoty i toż-
samości. Dbałość o narodowe pamiątki nabierała znacze-
nia. Udokumentowane pochodzenie księgi lub przedmio-
tu, ale także i to kreowane legendą, przydawało obiektom 
wartości, a kolekcjom rangi. Dlatego w pierwszych polskich 
muzeach w Puławach i Wilanowie obok najprzedniejszych 
dzieł sztuki europejskiej gromadzono pieczołowicie pa-
miątki po królach polskich i osobistościach życia narodo-
wego i chlubiono się nimi. Rosła sława stworzonej przez 
Izabelę Czartoryską w Puławach Sybilli – świątyni narodo-
wych pamiątek i najważniejszego elementu jej wyposażenia 
– Szkatuły Królewskiej. Pragnienie zachowania świadectw 
dawnej wielkości narodu i państwa powodowało, że rozpro-
szeni w świecie emigranci, wspaniali mecenasi sztuk i nauk, 
wielcy i całkiem skromni kolekcjonerzy, kupowali i groma-
dzili najchętniej polonica. 

Jednak już od pierwszych lat i dni utraty suwerenności, 
po to aby ratować materialne cząstki dziedzictwa potrzeb-
ne były nie tylko dobra wola, szeroka wiedza, gorący sen-
tyment i pasja kolekcjonera, lecz także działania zuchwałe. 
W 1795 r. na takie czyny poważył się Tadeusz Czacki w chwi-
li likwidacji archiwum koronnego, kolekcji królewskich oraz 
Biblioteki Narodowej Załuskich, podczas przewożenia tych 
zbiorów do stolicy rosyjskiego imperium oraz rozpakowy-
wania ich na miejscu w Petersburgu. Wyłuskiwał z pak naj-
cenniejsze okazy rękopisów z dawnych polskich zbiorów 
i wszelkimi dostępnymi sposobami, legalnymi i nielegalny-
mi, pozyskiwał je do własnej kolekcji w Porycku, zachowu-
jąc tym samym dla ojczyzny i ojczystej nauki14. Dzięki tym 
nieformalnym, „cichym” rewindykacjom i zafascynowaniu 
Czackiego dziejami Polski i pamiątkami narodowymi (wśród 
nich choćby relikwie kości Bolesława Chrobrego), przetrwa-
ły do dziś w polskich kolekcjach bezcenne rękopisy ilumi-
nowane, które w swych dziejach zapisały ten ważny, choć 
krótki porycki rozdział.

W okresie zaborów pamięć o spuściźnie przodków 
umacniała potrzebę współdziałania w ramach komitetów 

3.  Szkatuła Królewska symbolicznie umieszczona na okładce książki Wzory 
sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej 
Polsce wydane przez Alexandra Przezdzieckiego i Edwarda Rastawieckiego, 
Warszawa 1860-1869

3. Royal Casket symbolically placed on the cover of Wzory sztuki średnio-
wiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce wydane 
przez Alexandra Przezdzieckiego i Edwarda Rastawieckiego, Warsaw 1860-
1869  
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i stowarzyszeń poszukujących, dokumentujących, konser-
wujących, gromadzących i popularyzujących zabytki zwią-
zane z kulturą polską. Z prac ówcześnie powstałych licznych 
towarzystw: naukowych, sztuk pięknych, krajoznawczych – 
wśród nich szczególnie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości (TOnZP) – wciąż czerpią wiedzę i inspirację pol-
scy i nie tylko polscy badacze15. W atmosferze ożywienia 
patriotycznego skłaniającego do poświęceń w pracy dla 
narodu tworzono bezcenne dzieła dokumentacyjne,  takie 
jak choćby Zbiory polskie Edwarda Chwalewika, stanowiące 
kompendium wiedzy o polskich kolekcjach w kraju i na ob-
czyźnie, którego pierwsze wydanie przypadło na rok 191616, 
drugie na lata 1926–192717, a ostatnie na rok 199118. Ewa 
Manikowska nazwała je najważniejszą i po dziś dzień jedy-
ną kompleksową próbą ujęcia zjawiska polskiego zbiera-
ctwa, zwracając przy tym uwagę na dwojaki charakter tej 
pracy, z jednej strony wykazu strat poniesionych przez na-
ród polski w czasie pierwszej wojny światowej19, z drugiej 
manifestacji korzeni narodowej kultury, ukazanych przez 
pryzmat fenomenu polskiego kolekcjonerstwa20. Jednak 
wspominając o tych dwu aspektach nie można nie dostrzec 
w pracy Chwalewika prób dokumentowania proweniencji 
najcenniejszych dzieł w kolekcjach. Niewątpliwie, spis ten 
we wczesnej swej postaci był narzędziem, którym autor po-
sługiwał się i które rozwijał podczas negocjacji nad XI arty-
kułem traktatu ryskiego prowadzonych w ramach Mieszanej 

Komisji Specjalnej, a i później Chwalewik nie zarzucił swoich 
badań nad kolekcjami21.

Za zwieńczenie prac Komisji Rewindykacyjnej [...] i ich lo-
giczną konsekwencję22 uznali współcześni monumentalną 
Galerię Stanisława Augusta Tadeusza Mańkowskiego, któ-
ra opublikowana została w roku 193223. Tak właśnie pięć 
lat wcześniej przed jej opublikowaniem określił tę pra-
cę Ludwik Bernacki, dyrektor Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Lwowie, w liście do Edwarda Kuntzego, 
przewodniczącego polskiej Komisji Rewindykacyjnej, pro-
sząc adresata o poparcie starań o dotację z Funduszu 
Kultury Narodowej na wydanie tej książki. Jej przygotowa-
nie było przedsięwzięciem wymagającym od autora ogrom-
nych nakładów finansowych i skrupulatnych studiów, prze-
de wszystkim żmudnych badań proweniencyjnych, których 
dowody spotykamy w pozostałej po Mańkowskim kartote-
ce24. 

W okresie międzywojennym informacje proweniencyj-
ne, podawane choćby skrótowo, należały do standardów 
opisu obiektu zarówno w katalogach zbiorów i wystaw, jak 
i katalogach domów aukcyjnych. W Polsce jednak wzmianki 
o pochodzeniu obiektów miały specyficzny charakter wyni-
kający z doświadczeń polskiej historii i realiów, z pamięci 
o zatraceniu wielu kolekcji, ze świeżo odzyskanej niepod-
ległości i odbytej lekcji działań rewindykacyjnych. Zapisy 
przywoływały głównie postaci darczyńców, rzadziej źródła 

4. Poziom III Szkatuły Królewskiej, fot. S.S. Komornicki 1939 za: E. Czepielowa, Z. Żygulski jun Losy Szkatuły Królewskiej z puławskiej Świątyni Sybilli, „Cenne, 
Bezcenne / Utracone” 1998 nr 2 (8), s. 18, il. 10

4. The third level of the Royal Casket, photograph by S.S.Komornicki 1939, after E. Czepielowa, Z. Żygulski Jr., Losy Szkatuły Królewskiej z puławskiej Świątyni 
Sybilli, „Valuable, Priceless, Lost” 1998, issue 2 (8), p. 18, il. 10
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5. i 5a. Fiszka z kartoteki obrazów pochodzących z kolekcji Stanisława Augusta, sporządzone przez Tadeusza Mańkowskiego: Portret młodego mężczyzny 
z warsztatu Rembrandta (awers) wraz z opisaną proweniencją (rewers) 

5. and 5a. Note from a register of paintings from the collection of Stanisław August written by Tadeusz Mańkowski: Portrait of a young man from the works-
hop of Rembrandt (face) together with provenance described (reverse)
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zakupu, w tle zaś toczyła się ożywiona dyskusja nad kształ-
tem muzealnictwa polskiego i  zainteresowanie narodowym 
dziedzictwem nie słabło. Publikując w 1930 r. informację 
o muzeach w „Nauce Polskiej” szczególną uwagę zwracano 
na stopień uporządkowania i zinwentaryzowania zbiorów25. 
Opublikowano serię katalogów najcenniejszych dzieł prze-
chowywanych w największych polskich muzeach, z informa-
cją o pochodzeniu i sposobie ich nabycia26. W czasopismach 
zamieszczano artykuły o dawnych, ważnych lub całkiem no-
wych prywatnych kolekcjach27. Donatorzy spieszyli z dara-
mi, kolekcjonerzy oferowali swoje zbiory do zakupu, urzą-
dzano wystawy nowych nabytków, wszystko to zyskiwało 
odzwierciedlenie na kartach ewidencyjnych i w inwenta-
rzach. Władysław Tomkiewicz nie mógł przypuszczać, że 
podejmując badania nad polonicami w Niemczech, groma-
dząc w formie fiszek materiał o malarstwie, rzeźbie, milita-
riach i sztuce zdobniczej, kilka lub kilkanaście lat później – 
po zakończeniu II wojny światowej – dostarczy argumentów 
w dyskusji o restytucji zastępczej28.

W 1939 r., w chwili wybuchu II wojny światowej polscy 
historycy sztuki i muzealnicy weszli w trudne, niszczące re-
alia okupacji niemieckiej. Stawić musieli czoła wyzwaniom 
nadzwyczajnym, ale umacniały ich doświadczenia rewindy-
kacyjne i tradycje polskich badań proweniencyjnych, i przy-
najmniej w sferze rejestracji wydarzeń i obiektów gotowi 
byli przeciwdziałać grabieżczej działalności funkcjonariuszy 

Trzeciej Rzeszy. Już w listopadzie 1939 r. utworzona została 
z inicjatywy byłego ministra przemysłu i handlu Antoniego 
Olszewskiego tajna Komisja Rewindykacji i Odszkodowań, 
którą w połowie 1941 r. włączono do Delegatury Rządu na 
Kraj jako Departament Likwidacji Skutków Wojny. Olszewski 
– stojąc w latach 1921–1922 na czele Delegacji Polskich 
w Mieszanych Komisjach Reewakuacyjnej i Specjalnej 
w Moskwie, negocjujących tryb zwrotu Polsce z Rosji 
Sowieckiej zagrabionych dzieł sztuki i ewentualnej rewin-
dykacji zastępczej za dobra zniszczone – zdawał sobie spra-
wę, jak ważna jest szybka rejestracja strat wojennych i póź-
niejszych grabieży. Skupił wokół siebie grono wybitnych 
specjalistów, muzealników, historyków sztuki, bibliotekarzy 
i archiwistów, którzy świetnie znali ówczesne polskie ko-
lekcje, także prywatne i kościelne29. Wysiłki podejmowane 
w „walce o dobra kultury” w kraju i na wychodźstwie kon-
centrowały się na gromadzeniu informacji, przerzucaniu ich 
za granicę i publikowaniu na obczyźnie. 

Dzięki stale napływającym z kraju raportom Karol 
Estreicher, kierujący Biurem Rewindykacji Strat Kulturalnych 
przy Ministerstwie Prac Kongresowych w Rządzie RP na 
Wychodźstwie, opracował wzorcową kartotekę strat wo-
jennych. Z jego doświadczeń czerpali  alianci30. Wydane 
w 1944 r. przez Estreichera Cultural Losses of Poland31 po 
dziś dzień są wykorzystywane przez polskich i obcych ba-
daczy jako źródło badań proweniencyjnych , a po blisko 60 

6. Fiszka z kartoteki obrazów pochodzących z kolekcji Stanisława Augusta, sporządzone przez Tadeusza Mańkowskiego: Spis obrazów z Galerii Stanisława 
Augusta znajdujących się w okresie międzywojennym na Zamku Królewskim w Warszawie 

6. Note from a register of paintings from the collection of Stanisław August written by Tadeusz Mańkowski: a list of paintings from the Gallery of Stanisław 
August which were housed in the Royal Castle in Warsaw during the war
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latach doczekały się polskiego wydania32. Po wojnie zgro-
madzona w kraju i za granicą dokumentacja: notatki kon-
serwatorów, dzienniki wydarzeń, raporty, publikacje oraz  
kwestionariusze na temat strat wojennych rozpisane przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki, pozwoliła na działania resty-
tucyjne oraz opracowywanie i publikację katalogów strat 
przez Biuro Rewindykacji i Odszkodowań33. Dokumentacja 
z tego okresu znajdująca się w zbiorach Archiwum Akt 
Nowych nadal jest wykorzystywana zarówno w celach ba-
dawczych, jak i rewindykacyjnych.

Po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne 
i ich agendy odnosiły się z nonszalancją do praw własno-
ści. Obywatele ziemscy wraz z parcelowanym majątkiem34 
tracili dorobek pokoleń, w tym pozostałości gromadzonych 
przez wieki kolekcji, które – jak to określił Bolesław Bierut 
w przemówieniu radiowym z 31 grudnia 1944 r. – były 
w egoistycznym władaniu dworów obszarników35. Mienie 
poniemieckie i porzucone, w tym wyposażenie kościo-
łów z Ziem Zachodnich i Północnych, od 1945 r. zwożono 
do Składnic Muzealnych Ministerstwa Kultury i Sztuki uru-
chamianych przez Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony 
Zbiorów. Ze składnic przenoszono je do muzeów, urzędów 
lub kolejnych magazynów. W 1954 r. powołano Centralną 
Składnicę Muzealną Ministerstwa Kultury i Sztuki, któ-
ra do 1976 r. działała w pałacu w Kozłówce, dokąd oprócz 
zakupionych dzieł współczesnych artystów przekazywano 

również pozostałości ze składnic likwidowanych. Obiekty 
pochodzące z repatriacji z utraconych Kresów Wschodnich 
oraz dobra kulturalne będące własnością osób i instytucji 
z obszarów państw okupowanych przez Niemcy w czasie II 
wojny światowej do muzeów zwożono jako rewindykowa-
ne. Jak stwierdziła Lidia Karecka, tylko część zabytków przy-
wiezionych w wyniku akcji rewindykacyjnej, pochodziła ze 
zbiorów przedwojennych polskich muzeów36. Niektóre zaś 
dzieła sztuki przejęte w ramach akcji rewindykacyjnej, choć 
należały do polskich zbiorów, wracały nierozpoznane37. 
W literaturze odnaleźć można liczne wzmianki o dziełach 
sztuki, które wypożyczono do rozmaitych urzędów, a które 
znikały wraz z odchodzącym z resortu ministrem lub były 
przekazywane w prezencie towarzyszom z bratnich naro-
dów bez przeprowadzenia należytych formalności. Bywało 
też, że zwrotów, które spływały do muzeów, nie  odnoto-
wywano lub po powrocie wpisywano je ponownie do in-
wentarza pod nowym numerem38. Do ksiąg inwentarzo-
wych wpisywano też przedwojenne i wojenne depozyty, 
co niewątpliwie potęgowało zamęt i dla wielu dzieł ozna-
czać mogło zatracenie dziejów. Przykładem niech będzie 
los części zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk zgromadzonych w Muzeum im. Mielżyńskich – tej 
części, która w latach 20. i 30. XX w. została zdeponowana 
w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu. Jak pisała Dorota 
Suchocka dzieła przejęte przez muzeum po wojnie znalazły 

7.  Karta ewidencyjna obrazu z daru Fundacji Wawelskiej Leona hr. Pinińskiego w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu

7. Registry note of the painting from the donation by the Leon Piniński Wawel Foundation in the National State Collections in Wawel
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się w inwentarzu prowizorycznym, prowadzonym w latach 
1945-1951, a od roku 1951 zaczęto je wpisywać do inwen-
tarza muzealnego. Pomimo nadania tym obiektom nie-
oddających stanu faktycznego numerów inwentarzowych 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, zachowane do dziś 
obiekty są [...] własnością PTPN, z wyjątkiem kilku zaginio-
nych w czasie wojny, a zakupionych później na rynku anty-
kwarycznym przez Muzeum Narodowe w Poznaniu39.

Po utworzeniu w kwietniu w 1950 r. przedsiębior-
stwa państwowego DESA zajmującego się z ramienia 
Ministerstwa Kultury i Sztuki handlem dziełami sztuki i anty-
kami, za jego pośrednictwem ze składnic i muzeów sprzeda-
wane były dzieła nie mających wartości muzealnej. Często 
pojawiają się wątpliwości dotyczące zarejestrowanych 

obecnie strat, czy niektóre z nich nie „przepłynęły” aby 
przez tę instytucję. 

Specyficzne nastawienie władz komunistycznych do pra-
wa własności oraz wojenne i powojenne przemieszczenie 
setek tysięcy dzieł sztuki i wyrobów rzemiosła artystycz-
nego nie sprzyjało prowadzeniu badań proweniencyj-
nych. Nigdy jednak nie zatracono świadomości, że są one 
niezbędne i niezbywalne w warsztacie i w środowisku hi-
storyków sztuki czy badaczy dziejów. Nadal obowiązywa-
ła banalna prawda, że dzieła tworzą kolekcję, a kolekcje 
z kolei opowiadają historię dzieł. Przejawy wierności do-
bremu warsztatowi w tym zakresie można obserwować 
w bardzo wielu pracach, choćby w publikacjach Zdzisława 
Żygulskiego jun., Bożeny Majewskiej-Maszkowskiej, czy 
Andrzeja Ryszkiewicza40. Ryszkiewicz opracował nawet 
fiszkowy katalog kolekcjonerów, zawierający charaktery-
stykę zbiorów i ich bibliografię. Obecnie jest on przecho-
wywany w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów (NIMOZ) i udostępniany w wersji elektronicznej41. 
Katalogi zbiorów z lat 70. i 80. XX w. opracowane przez 
Bożenę Steinborn odznaczały się pieczołowitością i skrupu-
latnym ustalaniem proweniencji42. W połowie lat 80. zaczę-
ło ukazywać się wielotomowe wydawnictwo pt. Materiały 
do dziejów rezydencji, monumentalne kompendium wie-
dzy o rezydencjach na dawnych Kresach Rzeczypospolitej 
autorstwa Romana Aftanazego43. Publikacja zawierająca 
wiele bezcennych informacji o dawnych zbiorach artystycz-
nych dała  impuls do rozszerzania i pogłębiania badań nad 
dziejami kolekcjonerstwa w Rzeczypospolitej i nad prowe-
niencją obiektów pochodzących z historycznych kolekcji. 
Cennych prac tego typu ukazało się wiele, choćby Konrada 
Ajewskiego44, Ewy Manikowskiej45 czy Katarzyny Mikockiej-
Rachubowej46. 

Po okresie zapoczątkowanych w Polsce w 1989 r. prze-
mian społeczno-politycznych, do jakich doszło w Europie 
Środkowo-Wschodniej, rwące się do wolności państwa 
i ich instytucje muzealne, głównie za sprawą potomków 
ofiar Holokaustu, stanęły wobec serii poważnych roszczeń. 
Przemiany dały potomkom żydowskich ofiar wojny nadzieję 
na rozwiązanie spraw związanych ze stratami materialnymi, 
jakie ponieśli ich bliscy. W wielu krajach, również i w Polsce, 
powrócił temat grabieży wojennych, wyzwalając z dotychcza-
sowych ograniczeń sferę badań proweniencyjnych. Zaczęto 
te badania traktować jako narzędzie do uzasadnienia bądź 
podważenia roszczeń. W działalności muzealnej w Stanach 
Zjednoczonych i niemal całej Europie zyskały one znaczenie 
priorytetowe, również w Polsce zaczęto do nich przykładać 
większą wagę. W czerwcu 1990 r. został powołany – w celu 
gromadzenia dokumentacji utraconych przez Polskę dóbr kul-
turalnych oraz prowadzenia rokowań z nadzieją odzyskania 
strat – urząd Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa 
Kulturalnego za Granicą, a następnie zorganizowano jego 
Biuro47. Polscy eksperci: prawnicy, bibliotekarze, archiwi-
ści, historycy sztuki, muzealnicy i specjaliści różnych innych 
dziedzin zwrócili swą uwagę na badania poświęcone tema-
tyce strat wojennych z okresu II wojny światowej, grabieżom 
i przemieszczeniom dóbr kulturalnych oraz likwidacji skutków 
wojny. Podobne zagadnienia w odniesieniu do innych państw 
stawały się przedmiotem kolejnych międzynarodowych sym-
pozjów i konferencji organizowanych w kraju i na świecie, 
w których uczestniczyli polscy eksperci.

8. i 8a. Strona z księgi inwentarzowej Muzeum Narodowego w Warszawie 
z wykreśleniem muzealiów i adnotacjami o przekazaniu ich do DESY oraz 
fragment zapisu

8. and 8a. Page from inventory book of the National Museum in Warsaw, 
with some object crossed out and additional notes about their transfer to 
DESA and a detail of the page
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Grunt do spotkania na wysokim szczeblu i wiążących mię-
dzypaństwowych umów przygotowały dwie wielkie między-
narodowe konferencje: „The Spoils of War” w Nowym Jorku 
w 1995 r. oraz „In Nazi Gold” zorganizowana w Londynie 
w grudniu roku 1997. W opublikowanych materiałach 
z nowojorskiego sympozjum znalazły się artykuły Jana 
Pruszyńskiego48 a także Wojciecha Kowalskiego49, który 
z ramienia Polski uczestniczył i zabierał głos w obu spotka-
niach. W Nowym Jorku i w Londynie przedstawiono stano-
wiska poszczególnych narodów i ich wojenne i powojenne 
doświadczenia w zakresie strat i ich likwidacji, uzgodnio-
no podstawowe, niezbędne do dalszych prac pojęcia i za-
gadnienia. Wobec narastającej fali roszczeń i prowadze-
nia szerokich badań proweniencyjnych dotyczących dzieł 

sztuki o nieznanym pochodzeniu w zasobach muzealnych, 
przełomowe znaczenie miała dopiero międzynarodowa 
Konferencja Waszyngtońska z 1998 r., która dotyczyła bez-
pośrednio mienia utraconego w czasach Zagłady. Podczas 
konferencji sformułowano zasady zakreślające ramy postę-
powania ze skonfiskowanymi przez nazistów i nierestytuo-
wanymi dziełami sztuki50. Dwie kolejne podobnej rangi kon-
ferencje na temat mienia utraconego w okresie Holocaustu 
zostały zorganizowane w 2000 r. w Wilnie51 i w 2009 r. 
w Pradze i Terezinie52. Zakończone zostały podpisaniem de-
klaracji, także przez rząd polski53. Deklaracja Terezińska na-
woływała do ułatwienia procesu restytucji mienia żydow-
skiego przejętego po II wojnie światowej. Innym ważnym 
postulatem było zachowanie integralności zbioru przed-
miotów pozostałych po więźniach w martyrologicznych 
muzeach powstałych na terenie byłych niemieckich obozów 
koncentracyjnych rozsianych po całej Europie. Zdarzały się 
przypadki ubiegania się spadkobierców o zwrot przedmio-
tów należących do więźniów lub przez nich wytworzonych, 
np. rysunków. W materiałach pokonferencyjnych opubliko-
wano wystąpienie Władysława Bartoszewskiego54 i Nawojki 
Cieślińskiej-Lobkowicz55. Spotkanie w Pradze poprzedzi-
ły trzy międzynarodowe konferencje zorganizowane przez 
Centrum ds. Dokumentacji Majątkowych Przekazań Dóbr 
Kultury Ofiar II Wojny Światowej56, które w 2001 r. powoła-
no przy Czeskiej Akademii Nauk. Odbywały się one co dwa 
lata: w Brnie (2003)57, Czeskim Krumlowie (2005)58 i Libercu 
(2007)59, a ich głównym tematem była dokumentacja, iden-
tyfikacja i restytucja dóbr kulturalnych ofiar II wojny świa-
towej. Nie zabrakło na tych konferencjach polskich przed-
stawicieli60.

Podobne spotkania na temat strat wojennych, ich do-
kumentacji i restytucji organizowały ministerstwa kultu-
ry i spraw zagranicznych. W kwietniu 1998 r. w Warszawie 
odbyła się  sesja naukowa „Pokłosie wojny”, zorganizo-
wana przez Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS oraz 
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa 
Kulturalnego za Granicą. Przypomniano na niej o stratach 
wielkich kolekcji i zbiorów polskiej arystokracji, z których 
wiele po wojnie przestało istnieć61. Tylko jeden referat 
Magdaleny Sieramskiej traktował o stratach żydowskiej 
sztuki kultowej – podawał informacje na temat skali ra-
bunku, niszczenia i kierunku wywozu oraz przedstawiał 
powojenne losy niektórych obiektów, m.in. z nieistniejące-
go już warszawskiego Muzeum im. Mathiasa Bersohna62. 
Odzyskanie w 2002 r. ze Stanów Zjednoczonych jedwabnej 
makaty perskiej z XVI w., pochodzącej z prywatnych zbio-
rów książąt Czartoryskich w Krakowie63 dało pretekst do 
zorganizowania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie konferencji na temat badania 
proweniencji w kontekście strat wojennych. Ujawnił się pe-
wien uwarunkowany historycznie dysonans w podejściu do 
tego zagadnienia. Inne były bowiem doświadczenia miesz-
kańców Stanów Zjednoczonych, którzy nie przeszli okupa-
cji i grabieży wojennych, inne Polaków, którzy dotkliwie 
odczuli i jedno i drugie. Wpłynęło to też na ich odmienne 
spojrzenie na zagrabione dzieła sztuki. Dla amerykańskich 
muzealników poruszającym odkryciem był fakt, że w ich 
muzeach mogą znajdować się obiekty, które należały nie 
tylko do ofiar Holocaustu, ale i polskiej arystokracji. Wśród 

9. i 9a. Strona z księgi wpływów Muzeum Narodowego we Wrocławiu ze 
skreśleniami obiektów i adnotacjami o przekazaniu ich do składnicy w pałacu 
Narożno lub do DESY  (fragment zapisu) 

9. and 9a. Page from a registry of the National Museum in Wrocław, with 
some objects crossed out, and additional notes about their transfer to depo-
sitory in Narożno palace or to DESA (and a detail) 
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prelegentów wystąpiła Anna Walsh, współautorka podręcz-
nika do badań proweniencji64, która prezentując go, dzieliła 
się doświadczeniami w zakresie badania dziejów muzealiów 
o nieustalonym pochodzeniu, wypracowanymi przez The 
American Association of Museums (obecnie The American 
Alliance of Museums). Polscy badacze przedstawili stoso-
wane przez nich metody przy ustalaniu historii zaginione-
go dzieła z polskiej kolekcji. Na tym etapie prowadzonych 
badań przywracali raczej pamięć o polskich stratach wo-
jennych, odtwarzając po latach pracę swoich starszych ko-
legów z okresu okupacji i powojennej działalności Biura 
Rewindykacji i Odszkodowań, nie myśląc jeszcze o spraw-
dzeniu zasobów muzealnych pod kątem dzieł o niewyjaś-
nionym pochodzeniu.

 Faktycznie, musiało upłynąć nieco czasu zanim prob-
lem badań proweniencyjnych znalazł oddźwięk w Polsce, 
zanim przy Komisji Muzeów SHS z inicjatywy Cieślińskiej-
Lobkowicz założono Forum ds. Rozproszonych Dóbr 
Kultury65. Z inspiracji osób zaangażowanych w działania 
Forum Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowała w la-
tach 2003–2005 międzynarodowe konferencje i sympozja. 
Dyskutowano na nich nie tylko nad problemem strat wo-
jennych, ale i dzieł sztuki przejętych przez komunistyczne 
władze po wojnie i przypomniano, że w zasobach muzeal-
nych znajdują się tzw. dzieła osierocone. Ich ślady znajdzie-
my w trzech publikacjach: 1. Przemieszczone dobra kultu-
ry. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy 
Środkowej i Wschodniej w XX wieku dotyczącej dóbr za-
grabionych lub przemieszczonych podczas II wojny świa-
towej oraz sytuacji i regulacji prawnych w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej po 1989 roku66; 2. Dobra kultury 
i problemy własności – doświadczenia Europy Środkowej po 
1989 roku na temat własności dzieł sztuki przejętych przez 

państwo w czasach komunistycznych i porównania rozwią-
zań obowiązujących w różnych krajach, dotyczących włas-
ności osób prywatnych, organizacji społecznych, kościołów 
i związków wyznaniowych67; 3. Własność a dobra kultury 
poświęconej sytuacji własnościowej dóbr kultury w Polsce 
i Europie po 1989 r. i problemowi reprywatyzacji68.

W atmosferze dyskusji o dziełach osieroconych69 i postulo-
wanym ustawowym obowiązku prowadzenia badań prowe-
niencyjnych70, w efekcie przyjęcia postanowień konferencji 
w Pradze w 2009 r., Tomasz Merta, wiceminister, podsekre-
tarz stanu w MKiDN, powołał Zespół ekspertów ds. badań 
proweniencyjnych w muzeach polskich w zakresie mienia 
pożydowskiego, który swoje prace zakończył w 2011 roku71. 
Zespół opracował: zbiór przydatnych wskazówek i informacji 
dla osób, które chciałyby badać proweniencję dzieł w kontek-
ście utraconego mienia pożydowskiego, kwestionariusz, któ-
ry pozwoliłby MKiDN zorientować się w skali zjawiska, oraz 
list – przesłanie do muzealników motywujące do prowadze-
nia tego typu badań. W pierwotnym zamyśle materiały miały 
być rozesłane do muzeów, ostatecznie zostały opublikowane 
w 53. numerze rocznika „Muzealnictwo”72 i na stronie inter-
netowej NIMOZ73, aby zainteresowane muzea mogły się nimi 
bez przeszkód posłużyć.

Znaczącą cezurę w badaniach proweniencyjnych wyzna-
cza rok 2010, w którym Muzeum Narodowe w Warszawie 
utworzyło stanowisko ds. badania proweniencji, a na 
Uniwersytecie Warszawskim powołano studia podyplo-
mowe, w których programie znalazły się zajęcia z tego za-
gadnienia. Zwiększyła się też liczba publikowanych tekstów 
poświęconych badaniom z tego zakresu, zarówno w kontek-
ście metodologii, jak i w aspekcie prawnym. Ale o tym bę-
dzie  mowa w drugiej  części artykułu, która opublikowana 
zostanie  w „Muzealnictwie”  nr 58 w 2017 roku.

Streszczenie: Artykuł stanowi dopełnienie tekstu 
Badania proweniencyjne w Europie i Stanach Zjednoczonych, 
który został opublikowany w 56. numerze „Muzealnictwa” 
w 2015 roku. Zwrócono w nim uwagę na historyczne uwarun-
kowania polskich badań proweniencyjnych pobudzanych dzia-
łaniami restytucyjnymi w różnych okresach polskich dziejów, 
poczynając od wojen szwedzkich, a kończąc na II wojnie świa-
towej i powojennym czasie likwidacji jej skutków. Badania pro-
weniencyjne mają charakter i cele autonomiczne, jednak ich 
wykorzystanie w działaniach restytucyjnych wpłynęło na po-
strzeganie tego rodzaju badań jako dochodzenia praw do utra-
conego dziedzictwa i proces jego odzyskiwania. Polskie dzieje 
i tradycje poszukiwania obiektów zagrabionych w Polsce przez 
obce wojska i administracje sprawiły, że zarysowały się wyraź-
ne różnice w zestawieniu amerykańskich i polskich postaw wo-
bec celów i metod badań proweniencyjnych. Muzealnicy z USA 
– kraju, który od czasu proklamowania niepodległości na włas-
nym terytorium nie doświadczył żadnego najazdu a więc i gra-
bieży dokonanej przez obce państwo – z przykrością skonstato-
wali, że do zbiorów muzeów amerykańskich mogły przeniknąć 
obiekty, które w konsekwencji zbrodniczej polityki Niemiec 

i działań wojennych w latach 1933–1945 zatraciły swoje dzie-
je i tożsamość. W obliczu potencjalnych roszczeń wypracowali 
metody badań proweniencyjnych dzieł o nieznanym pocho-
dzeniu. Rozwiązania te stały się wzorem spopularyzowanym 
na całym świecie, o czym świadczą efekty międzynarodowych 
konferencji i poczynione na nich uzgodnienia. Natomiast dla 
polskich muzealników badanie proweniencji stało się przede 
wszystkim narzędziem dokumentowania strat wojennych pol-
skich muzeów i dowodzenia ich ewentualnych roszczeń. Na 
dalszy plan odsuwano próby rozwiązania problemów wyni-
kających z powojennego przemieszczania dzieł sztuki i rozpra-
szania historycznych kolekcji, czyli kwestie związane ze statu-
sem tzw. mienia podworskiego, kościelnego przeniesionego po 
wojnie do instytucji muzealnych i pożydowskiego. Dowodem 
kompromisu między obiema postawami i przełomem w myśle-
niu o zbiorach stało się powołanie w Polsce Zespołu ekspertów 
ds. badań proweniencyjnych w muzeach polskich w zakresie 
mienia pożydowskiego, który za cel postawił sobie opracowa-
nie vademecum dla muzealników podejmujących te badania 
w odniesieniu do mienia ofiar Zagłady oraz sporządzenie kwe-
stionariusza do oceny skali zjawiska. 

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