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Abstract

The article deals with the fate of Polish cultural heritages in Eastern Borderlands 
from the establishment of Ukrainian Soviet Socialist Republic in December 1922, 
to its collapse in December 1991. The first part of the article ends at 1945 (end of 
Second World War).

Under international law in relation to Soviet Russia and Ukraine the issues of 
repatriation and revindication – after the war in 1920 – was normalized by 11 Ar-
ticle of the Treaty of Riga (18 March 1921) with executive instructions. Lithuanian 
Metrica, however, did not return to Warsaw, but remained in Moscow, while the 
Polish side received a summary of the Metrics Lithuania (made in the years 1747– 
–1750 in the royal Office) held by the former Chief of Staff Library in Leningrad.

On September 17, 1939 Soviet invasion completely surprised Polish authori-
ties, evacuation plans did not provide for such an eventuality. Ukrainian SSR au-
thorities took control not only of museums, archives and libraries in the areas oc-
cupied by the Red Army, but also have taken over the Polish heritage evacuated 
to the area before and during the war with the Third Reich. Quite often Polonica 
were destroyed or put to scrap paper.

The German occupation in the Eastern Borderlands of the Second Republic 
lasted from 22 June 1941 until the summer of 1944. At that time – in fear of the 
approaching Red Army – the German occupation authorities started the evacua-
tion of Polish cultural goods to Krakow and Silesia.

Along with the Red Army returned the Soviet authorities. In Lvov organiza-
tional state of archives, libraries and museums of 1941 was restored. Many Poles 
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were released from positions in these institutions, and the newly appointed direc-
tors were reluctant to refer to anything associated with Poland. In the years 1944– 
–1945 all cultural goods in areas beyond the Bug River – after numerous robber-
ies carried out by the Red Army – went to the central or regional USSR archives 
or museums.

Polish preparations for the restitution of cultural property continued through-
out the war. Office of Cultural Losses Revindication was formed in the Ministry 
of Congress Works of Polish government in exile. It was directed by Charles Es-
treicher Jr. (1906–1984), who managed to get to France and, at the beginning of 
1940, formed the nucleus of the Office of Cultural Losses Revindication under the 
Ministry of Information and Documentation. It gathered information from ar-
chivists, museum curators and librarians from the occupied country and trans-
ferred them to the Central Institute of Art and Design at the National Gallery in 
London – formed by Polish initiative in 1941. In the spring of 1944 Poland was the 
only country that had prepared the materials and developed methods in the field 
of revindication. In 1945 in Warsaw Office of War Revindication and Compensa-
tion was established in the Ministries of Education and of Culture and the Arts, 
with Karol Estreicher Jr. as their expert.

K e y w o r d s : Ukraine, Polish culture, national heritage, revindication, in-
ternational relations 

Абстракт

С включением Украины в 1569 в Корону Королевства Польского, можно го-
ворить о общим наследии поляков и украинцев в Восточных кресах Поль-
ши. Межэтнические отношения формировались по-разному: с братства 
в Хотинской битве (1621), по братоубийственные борьбы и анти-польские 
восстания (1592–1648). Общее наследие было захвачено или уничтожено. 
Молчание источников не позволяют их широко представить. 

Описываемые периоды включают события польских культурных насле-
ди от создания в декабре 1922 года Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики, и к ее падения в декабре 1991 года, при чем первая часть 
заканчивается на 1945 (конец Второй мировой войны 8 мая).

Согласно международному праву по отношению к Советской России 
и Украине вопросы репатриации и ревиндикации – после победы в войне 
в 1920 г. – нормализовала ст. XI Рижского договора от 18 марта 1921 года вме-
сте с исполнительной инструкцией. Украинская сторона решительно отка-
залась в праве обладания Польшей Литовской метрикой (хранится в Архиве 
Министерства юстиции в Москве), а также так называемой Волынской ме-
трикой и городскими книгами, касающимися польской Волыни (хранится 
в Архиве иностранных дел в Москве), официально заявив, что содержание 
относится к областям, которые после Рижского договор, не были включены 
в состав Польского государства. Литовская метрика в итоге не вернула ни 
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в Варшаву, ни в Вильнюс, но остался в Москве. Польская сторона получила 
резюме Литовкой метрики (сделанные в годы 1747 по 1750 в кабинете коро-
ля) храненные бывший библиотекаршей Генхтаба в Ленинграде

Следующий польско-украинский спор появился в 1937–1938 годы, ког-
да польские власти начали уничтожать православные церкви на поль-
ско-украинской этнической границе. Согласно данным Воеводского уч-
реждения в Люблине, в то время были разрушены 127 храма, в том числе 
91 православных церквей, 10 часовен и 26 молитвенных домов, а одна из 
церквей осталась в руинах; четыре церкви и четыре часовни были переда-
ны Католической Церкви.

17 сентября 1939 года СССР воткнул Польше нож в спину, когда поль-
ская армия героически сражалась с немецким нашествием. Вторжение 
в СССР полностью удивило польские власти, планы которой не предусма-
тривали такой возможности. Власти Украинской ССР взяли под свой кон-
троль не только музея, архива и библиотеки в районах, занятых Красной 
Армией, но и заняли Польское культурное наследие эвакуированное перед 
и во время войны с Третьим Рейхом. Тем не менее, довольно часто случи-
лось разрушение полоников или передача их на макулатуру.

С 22 июня 1941 года Восточные кресы Второй польской республи-
ки были в течение трех лет оккупированных немцами, которые созда-
ли архив в Каменец-Подольском, во главе с доктором Генрихом Герингом. 
В 1944 году в страхе перед приближающимся Красной Армией из Восточ-
ной Германии власть начали эвакуацию польских культурных ценностей 
в Краков и Силезию.

Наряду с Красной Армией Львов был включен в Украинскую ССР. Вос-
становлена была организация государственных архивов, библиотек и му-
зеев из 1941. Многие поляки были удалены из роботы, а вновь назначенные 
директора неохотно относились к всему связанному с Польшей. Усилива-
лась деполонизация бывших Юго-Восточных кресов Второй польской ре-
спублики. В годы 1944–1945 все культурные ценности в районах за преде-
лами реки Буг отправился в центральные или региональные архивов или 
музеев СССР.

Польские подготовки к реституции культурных ценностей продолжа-
лась в течение войны. Польское правительство в изгнании создало Бюро 
ревиндикации культурных ущербов, которым управлял Карол Эстрайхер, 
мл. Он собрал информацию от архивистов, кураторов и библиотекарей из 
оккупированной страны, и перенесли их в Центральный институт искус-
ства и дизайна в Национальной галерее в Лондоне. В 1945 году было созда-
но в Варшаве Бюро военных реституции и компенсации в Министерстве 
образования, а также в Министерстве культуры и искусства, экспертом ко-
торого стал прибывший из Лондона Кароль Эстрейхер, мл. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : польская культура, наследие, ревиндикация, 
международные отношения, Украина
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Od włączenia Ukrainy w 1569 r. do Korony Polskiej możemy mówić 
o wspólnym dziedzictwie Polaków i Ukraińców na Kresach Wschod-

nich Rzeczypospolitej. Relacje międzyetniczne układały się różnie, od bra-
terstwa broni pod Chocimiem (1621) po bratobójcze walki w powstaniach 
antyszlacheckich i antypolskich (1592–1648). Wspólne dziedzictwo ulega-
ło zagrabieniu lub zniszczeniu. Milczenie źródeł nie pozwala na ich szer-
sze ukazanie (zob. Matelski, 2009a, s. 531–554; 2011b, s. 108–145; 2012b, 
s. 65–106).

Przez dziedzictwo kultury – za prof. Janem Pruszyńskim (1941–2008) 
(zob. Matelski, 2009b, s. 400–413) rozumiemy „zasób rzeczy nierucho-
mych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowy-
mi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi uznawanymi za podstawę 
ochrony prawnej dla dobra konkretnego społeczeństwa i jego rozwoju oraz 
dla przekazania ich następnym pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe i ak-
ceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i arty-
styczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, 
społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń 
historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej” 
(Pruszyński, 2001; 2002, s. 360)1. 

1 Zaś przez pojęcie dobra kultury rozumiemy – przyjmując definicję zaakceptowaną 
17 listopada 1970 r. w Paryżu w konwencji dotyczącej środków zmierzających do zaka-
zu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr 
kultury (Dz.U. PRL, 1974, nr 20, poz. 106) – wszelkie dobra, które „ze względów religij-
nych lub świeckich uznawane są przez każde państwo za mające znaczenie dla archeolo-
gii, prehistorii, historii, literatury, sztuki lub nauki i które należą do następujących ka-
tegorii: a) rzadkie zbiory i okazy z dziedziny zoologii, botaniki, mineralogii i anatomii; 
przedmioty przedstawiające wartość paleontologiczną; b) dobra mające związek z histo-
rią, w tym również z historią nauki i techniki, historią wojskowości i historią społeczną, 
a także dobra pozostające w związku z historią życia przywódców, myślicieli, naukow-
ców i artystów narodowych oraz ważnych dla narodu wydarzeń; c) przedmioty uzyska-
ne drogą wykopalisk archeologicznych (legalnych i nielegalnych) i odkryć archeologicz-
nych; d) elementy pochodzące z rozebranych zabytków artystycznych lub historycznych 
albo stanowisk archeologicznych; e) antyki liczące ponad sto lat, takie jak: napisy, mone-
ty i wyryte pieczęcie; f) materiały etnologiczne; g) dobra przedstawiające wartość arty-
styczną, takie jak: I) obrazy, malowidła i rysunki wykonane w całości ręcznie, na jakim-
kolwiek podkładzie i przy wykorzystaniu dowolnego tworzywa (z wyjątkiem rysunków 
przemysłowych i artykułów przemysłowych ręcznie zdobionych), II) oryginalne dzieła 
sztuki posągowej i rzeźby wykonane z dowolnego tworzywa, III) oryginały sztychów, ry-
cin i litografii, IV) oryginały zestawów i montaży artystycznych wykonane z dowolnego 
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Ramy czasowe opracowania obejmują losy polskiego dziedzictw kultu-
ry od utworzenia w grudniu 1922 r. Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej, do jej upadku w grudniu 1991 r.

*

Odrodzenie państwa polskiego jesienią 1918 r. w wyniku upadku państw 
zaborczych – Austrii, Niemiec i Rosji – oraz czynu niepodległościowego 
Polaków, postawiło na porządku dziennym problem restytucji polskich 
dóbr kultury, w tym: 1) rewindykację materiałów zagrabionych w XVIII, 
XIX i XX w.; 2) repartycję archiwaliów stanowiących produkt działalno-
ści centralnych władz zaborczych na ziemiach polskich; 3) reewakuację ar-
chiwaliów wywiezionych z ziem polskich podczas I wojny światowej. Mi-
nisterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego upominało się 
także o wywiezione w czasie wojny zabytki ruchome, jak i o rekompensatę 
za zniszczenie zabytków nieruchomych2. Komisja rewindykacyjna wiosną 

tworzywa; h) rzadkie rękopisy i inkunabuły, dawne książki, dokumenty i publikacje ma-
jące szczególne znaczenie (historyczne, artystyczne, naukowe, literackie itp.), w postaci 
pojedynczych egzemplarzy lub w zbiorach; i) znaczki pocztowe, skarbowe i podobnego 
rodzaju w postaci pojedynczych egzemplarzy lub w zbiorach; j) archiwa, w tym archiwa 
fonograficzne, fotograficzne i filmowe; k) liczące ponad sto lat meble oraz dawne instru-
menty muzyczne” (zob. Matelski, 2003d; 2006a).

2 Dekret Rady Regencyjnej z 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztu-
ki i kultury, w art. 18 stanowił: „Za zabytki ruchome w myśl ustawy niniejszej uznane 
być mogą: a) przedmioty, związane bezpośrednio z przeznaczeniem budynku (ołtarze, 
ambony, chrzcielnice, stalle, pomniki, nagrobki, trumny w grobach kościelnych wraz 
z ukrytymi w nich dziełami pracy ręcznej, epitafia, tablice, vota, szaty i naczynia obrzę-
dowe, dzwony itp.) oraz kolekcje przedmiotów, przechowywanych w muzeach, w skarb-
cach i składach świątyń, w zgromadzeniach cechowych, po magistratach itp.; b) dzieła 
sztuk plastycznych: obrazy, rzeźby, ryciny; c) dzieła sztuk zdobniczych i kunsztów ce-
chowych: zbroje, oręże, rzędy, pojazdy, chorągwie, sztandary, arrasy, dywany, makaty, 
pasy, kilimy, hafty, koronki, ubiory, meble, sprzęty, naczynia, zegary, świeczniki, wyro-
by złotnicze, emalie, szkło, ceramika, kraty, okucia, zamki, godła, znaki itp.; d) monety, 
medale, pieczęcie, tłoki mennicze; e) druki, archiwalia, rękopisy zwykłe i ozdobne, opra-
wy ksiąg; f) ludowe sprzęty domowe i wyroby przemysłu ludowego”. Natomiast zgodnie 
z art. 12: „Za zabytki nieruchome w myśl ustawy niniejszej uznane być mogą: a) jaski-
nie, grodziska (tzw. szwedzkie góry i okupy), kurhany, mogiły, usypiska, cmentarzyska, 
ślady osad nawodnych, głazy ze stopami, misami, krzyżami, podkowami, baby kamien-
ne itp.; b) budowle zarówno murowane, jak drewniane wraz z przynależnym im otocze-
niem (ogrodem, placem), a choćby dochowane w późniejszej budowie części dawne (pre-
zbiteria, kaplice, wieże, bramy, portale, kolumny, drzwi, kominki itp.); dzieła sztuk pla-
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1919 r. opracowała kilka projektów przyszłych postanowień traktatowych, 
odnoszących się do rewindykacji archiwaliów, dzieł sztuki, nauki i kultury, 
które wywieźli Rosjanie, Austriacy i Prusacy z ziem polskich w granicach 
z 1772 r. Oznaczało to rezygnację z roszczeń wobec Szwecji i Turcji, gra-
biących ziemie polskie w XVII w. Wpływ na to miał negatywny stosunek 
Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych (zwłaszcza Anglii) do pol-
skich postulatów rewindykacji dzieł sztuki i archiwaliów.

Zgodnie z prawem międzynarodowym w odniesieniu do Rosji Radziec-
kiej i Ukrainy zagadnienie rewindykacji i repatriacji – po zwycięskiej woj-
nie 1920 r. – unormował art. XI traktatu ryskiego z 18 marca 1921 r. wraz 
z instrukcją wykonawczą (Dz.U. RP 1921, nr 49, poz. 300; Komorowski, 
2006, s. 33–79; Kumaniecki, 1985; Skrzypek, 1985; Materski, 1994; 2002; 
2005; Matelski, 2002; 2006b, s. 19–65). Strona ukraińska stanowczo od-
mówiła prawa Polsce do posiadania Metryki Litewskiej3 (przechowywanej 
w Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości w Moskwie)4, a także tzw. Me-

stycznych z architekturą budynku związane (malowidła ścienne, rzeźby, sztukaterie itp.); 
c) luźno stojące pomniki, nagrobki, kapliczki, figury, krzyże, kolumny, słupy graniczne 
itp.); d) ruiny budowli, pomników i posągów; e) grupy budowli, wybitne pod względem 
estetycznym i znamienne bądź dla całych miast, osad, wsi, bądź dla ich dzielnic; f) na 
gruncie dochowane po dziś dzień rozplanowania starych miast i dzielnic staromiejskich 
wraz z dawnymi, historycznymi nazwami ulic i placów; g) ogrody ozdobne oraz aleje, 
stare cmentarze i przydrożne drzewa sędziwe i okazałe, otaczające zamczyska, kościoły, 
kapliczki, figury, cmentarze itp.” (zob. Dzieje archiwistyki…, 1988, s. 23–26).

3 Odnośnie do zwrotu Metryki Litewskiej w nieoficjalnej rozmowie Józefowi Sie-
mieńskiemu (1882–1941) ekspert strony radzieckiej – przedrewolucyjny rektor Uniwer-
sytetu Moskiewskiego oraz badacz ustroju Litwy – prof. Matwiej K. Lubawskij (1860– 
–1936) (posługujący się w swoich publikacjach, na określenie Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, terminem – „Litovsko-russkoe gosudarstwo”) powiedział: „Litwa to tylko formal-
ne ujęcie geograficzno-historyczne, państwowe ziem ruskich w ogólności, czyli że zasada 
powinna brzmieć inaczej: archiwa Polski etnograficznej dla Rzeczypospolitej, archiwa 
ziem ruskich Polski historycznej – dla RSFSR i USSR” (Siemieński, 1927, s. 41). Ponadto 
strona polska powoływała się na edycję źródłową pt. Kniga posolskaja metriki welikogo 
kniażestwa litowskogo (Daniłowicz, Oboleński, 1843) oraz Opisanie knig i aktow litowskoj 
metriki (opracował Stanisław Ludwik Ptaszycki, Petersburg 1887). (zob. także: Procha-
ska, 1888; 1890; Riabinin, 1914).

4 Polska domagała się wydania: „Z Moskiewskiego Archiwum Sprawiedliwości, z ze-
społu zwanego Metryką Litewską (inwentarz pełny drukowany: Stanisław Ludwik Pta-
szycki, Opisanie Litowskoj Mietriki) z działów I–III. Poszczególne księgi jako należące 
do metryki koronnej i mylnie zaliczone do litewskiej lub do poddziału koronnej, zwane-
go metryką wołyńską, działy IV, V i VII–XII w całości, względnie ta reszta, jaka jeszcze 
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tryki Wołyńskiej5 oraz ksiąg grodzkich i miejskich dotyczących polskiego 
Wołynia6 (przechowywanych w Archiwum Spraw Zagranicznych w Mo-
skwie), twierdząc oficjalnie iż jej zawartość treściowa odnosi się także do 
obszarów, które po traktacie ryskim nie weszły w skład państwa polskiego. 

Z kolei w tajnym raporcie Piotra Ł. Wojkowa (1888–1927) – szefa delega-
cji rosyjsko-ukraińskiej w Rydze, na temat Metryki Litewskiej czytamy, iż:

w Archiwum Sprawiedliwości pozostawała, a mianowicie z działu: I A «Knigi zapisiej (t.j. 
inscriptionum) litowskija» księga nr 26; II B «Knigi zapisiej (t.j. inscritpionum) koronny-
ja» ksiąg 2, nr 31 i 33; II A «Knigi sudnych dieł (Decretorum) litowskija» ks. 1, nr 5; II B 
«Knigi sudnych dieł (Decretorum) koronnyja», księga 1, nr 2; III A «Knigi publicznych 
dieł (variarum transactionum) litowskija», księga 1, nr 28; III B «Knigi publicznych dieł 
(variarum transactionum) koronnyja», księga 1, nr 43; IV A «Kn. Pierepisiej (lustratio-
num et revisionum) litowskija» – nic; IV B A «Kn. Pierepisiej (lustrationum et revisio-
num) koronnyja», ks. 30 (wszystkie prócz nr 27); V «Kn. wypisiej» (dział nowy z frag-
mentów i kopii), ksiąg 7 (wszystkie); VI Sigillata – nic; VII «Niepremiennogo Sowieta 
i dieła nowiejszego proizwodstwa», ksiąg 196 (wszystkie); VIII «Inwientari (Knigi regi-
strow)», ksiąg 13 (wszystkie); IX «Nowyje knigi» (dz. nowy z variów i dissolut’ów), ksiąg 
165 (wszystkie oprócz nr. 136); X «Drewnije akty. Dipłomy» przeniesionych do ASZew., 
ksiąg 351, pozostałych w ML ksiąg 38 (wszystkie); XI (tablice genealogiczne) 50 (wszyst-
kie); XII (mapy) 19 (wszystkie)”. (Siemieński, 1927, s. 56–57. Zob. także: Rygiel, 1924).

5 Według Ireny Sułkowskiej-Kurasiowej i Marii Gądzikiewicz-Woźniakowej tzw. 
Metryka Wołyńska liczyła 29 ksiąg (zob. Sułkowska-Kuraś, Woźniakowa, 1975). Chociaż 
wcześniej Irena Sułkowska-Kuraś podawała, iż Metryka Wołyńska liczyła 31 ksiąg (zob. 
Sułkowska-Kuraś, Woźniakowa, 1958, s. 28. Na temat Metryki Wołyńskiej zob. także: 
Кулаковський, 2002; Grimsted, 2002).

6 Według Leona Białkowskiego (1885–1952) Polsce należały się 2283 księgi: 340 ksiąg 
sądu powiatowego włodzimierskiego (1566–1799), 17 ksiąg Magistratu miasta Włodzi-
mierza (1794–1798), 6 ksiąg Ratusza miasta Wyżwy powiat kowelski (1629–1689), 5 ksiąg 
Ratusza miasta Ratna powiat kowelski (1632–1665), 32 ksiąg sądu powiatowego dubień-
skiego (1774–1799), 66 ksiąg Magistratu m. Dubna (1651–1795), 12 ksiąg sądu powiato-
wego kowelskiego (1795–1799), 37 ksiąg Magistratu miasta Kowla (1646–1662), 487 ksiąg 
sądu powiatowego krzemienieckiego (1542–1782), 70 ksiąg Magistratu miasta Krzemień-
ca (1563–1792), 1162 ksiąg sądu powiatowego łuckiego (1561–1782), 8 ksiąg Magistratu 
miasta Łucka (1639–1797), 6 ksiąg sądu powiatowego z Nowogrodu Wołyńskiego (1779– 
–1799), 16 ksiąg Ratusza i Magistratu miasta Ołyki (1586–1792), 9 ksiąg sądu powiatowe-
go ostrogskiego (1796–1799), 6 ksiąg sądu powiatowego rówieńskiego (1797–1799); 1 księ-
gi Magistratu miasteczka Milanowicz powiat kowelski (brak dat), 1 księgi lustracji sta-
rostwa łuckiego (1629), 1 księgi lustracji województwa wołyńskiego (1660) oraz 1 księgi 
opisu zamków ukrainnych, podolskich i wołyńskich (1545) (zob. Białkowski, 1927, s. 65). 
W Moskwie w XIX w. miał się znajdować także skorowidz do ksiąg Metryki Wołyńskiej 
(zob. A. Kłodziński, 1923, s. 367). 
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Żądając Metryki Litewskiej Polska wyłamała się z ram terytorium ustalone-
go w traktacie ryskim. Z merytorycznego punktu widzenia Polska nie powin-
na mieć prawa do żądania tego archiwum państwowego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Współczesnemu kierownictwu polityki polskiej przez cały czas 
jawi się w marzeniach słodka wizja terytorium byłej Rzeczypospolitej w gra-
nicach sprzed 1772 r., a nie obecnej Polski. Należy jednak zaznaczyć, że w sa-
mym traktacie ryskim Polacy załatwili sobie warunki, które zapewniają im 
pełną możliwość wysuwania takich roszczeń. Punkt 4 artykułu XI traktatu 
ryskiego wymaga zwrotu akt archiwalnych, które nie mogą być rozdzielone, 
chociaż nie wszystkie odnoszą się do terytorium obecnej republiki polskiej. 
Na podstawie tego punktu Polacy mają prawo do otrzymania niemal ca-
łej Metryki Litewskiej, ponieważ nie ma w niej prawie żadnej takiej księgi, 
w której nie znajdowałyby się dokumenty dotyczące tych terytoriów, jakie 
na mocy traktatu ryskiego weszły w skład Polski.

Lecz Metryka Litewska nie może być oddana; nie tylko dlatego, że jest 
państwowym archiwum litewskim, które nie pozostaje w żadnym stosun-
ku do państwa polskiego, ale głównie ze względów innego rodzaju. Skoro nie 
wróciła na Litwę, Metryka Litewska powinna pozostać u nas, ponieważ ze 
swej istoty należy się ona nauce rosyjskiej i bardziej dotyczy Litwy, Białorusi 
i Ukrainy, a w żadnym razie Polski.

Metryka Litewska jest zbiorem ksiąg (ponad 550), w których zapisywa-
no kopie wszelkich dokumentów, jakie wychodziły z państwowej kancelarii 
Wielkiego Księstwa i wpływały do niej. Prawie wszystkie księgi są sporządzo-
ne nie w języku polskim czy też litewskim, lecz w języku Rusi. Jest to ciekawy 
przykład wpływu kultury Rusi, panującej wtedy w kołach obszarniczych pań-
stwa litewskiego [...]. 

Metryka Litewska zawiera źródła ogarniające wszechstronnie życie eko-
nomiczne, społeczne i polityczne państwa litewsko-ruskiego, w którego skład 
przed 1569 r. wchodziły Litwa, Białoruś i Ukraina, a od 1569 r. Litwa i Biało-
ruś. Ten zbiór aktów historycznych nie był rosyjskim uczonym obojętny; wy-
korzystywali go oni już od dawna w toku pisania monografii i prac ogólnych 
z zakresu historii Rusi Zachodniej. [...] Wywóz Metryki Litewskiej do Polski 
pozbawiłby rosyjską naukę podstawowego źródła do historii Rosji Zachod-
niej i przerwałby dotychczasowe energiczne prace rosyjskich uczonych nad 
aktami Metryki Litewskiej. Pod względem terytorialnym akt tych nie da się 
rozdzielić, ponieważ w księgach są one przemieszane ze sobą. Nie można 
rozdzielić ich także pod kątem widzenia ich pożytku dla nauki: są to źródła 
historii jednego organizmu państwowego i społecznego, tworzące integralną 
całość, wzajemnie uzupełniające się i objaśniające się nawzajem. Należy po-
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zostawić je w Rosji albo w całości oddać Polsce [podkreśl. – D.M.] (Kuma-
niecki, 1991, s. 162–164; Matelski, 2006a, s. 751–781. dok. 49)7.

Jednak nieoficjalnie zagadnienie to wyglądało zupełnie inaczej. Jak pi-
sał członek komisji polskiej Witold Suchodolski (1887–1967): „Przy wyda-
waniu akt, mających już przeważnie tylko historyczne znaczenie, napotyka 
się na drugie źródło oporu: jest nim dawny carski archiwista lub dawny hi-
storyk, uczony, zatrzymany na służbie przez Sowiety, a nie wyzbyty z trady-
cyjnej nienawiści i tendencji zaborczych w stosunku do Polski. Żywioły te, 
radykalnie odsunięte od wpływów w życiu politycznym Rosji Sowieckiej, 
nie przestają odgrywać roli w charakterze specjalistów-rzeczoznawców 
przy pracach Mieszanej Komisji Specjalnej. Zdecydowanie wrogi stosunek 
czynników tych do zwrotu Metryki Litewskiej znalazł oddźwięk ze stro-
ny Sowietów, kierujących się tu motywami ogólnopolitycznymi. Rezulta-
tem tego pozornie tylko nieoczekiwanego współdziałania tak rozbieżnych 
sił była odmowa wydania Polsce całego szeregu obiektów archiwalnych 
zarówno z archiwów centralnych w Petersburgu, jak i prowincjonalnych, 
a wschodnich naszych rubieży dotyczących. W ogóle, tempo prac rewindy-
kacyjnych było i jest rezonatorem harmonii lub dysharmonii w sąsiedzkim 
współżyciu polsko-sowieckim, co naturalnie nie mogło się nie odbić ujem-
nie na dotychczasowych wynikach pracy Delegacji Polskiej” (Suchodolski, 
1927, s. 68–69; zob. także: Białkowski, 1927, s. 61–65). Ostatecznie Metry-
ka Litewska nie powróciła ani do Warszawy, ani do Wilna, lecz pozostała 
w Moskwie (Tazbir, 2001, s. 78), natomiast wydano stronie polskiej suma-
riusze Metryki Litewskiej (sporządzone w  latach 1747–1750 w kancelarii 
królewskiej) przechowywane przez byłą Bibliotekę Sztabu Głównego w Le-
ningradzie (Bańkowski, Ptaszycki, 1930; Jakubowski, 1933).

Kolejne kontrowersyjne zagadnienie w stosunkach polsko-ukraińskich 
pojawiło się w latach 1937–1938, gdy władze polskie rozpoczęły akcje nisz-

7 Pracownik naukowy Instytutu Historii PAN w Warszawie doc. Jerzy Kumaniec-
ki – wychowanek prof. Aleksandra Gieysztora, kupił od archiwistów moskiewskich tzw. 
Tajny raport Piotra Wojkowa z 6 listopada 1923 r., czyli sprawozdanie dla kierownictwa 
Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) z wykonania traktatu ryskiego z Polską, 
w którym opisano metody ochłodzenia traktatu przez Związek Radziecki. Ukazał się on 
drukiem w 1991 r., a autor zmarł nagle 10 sierpnia tegoż roku w Wiedniu (zob. Kuma-
niecki, 1992, s. 5–6).
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czenia świątyń prawosławnych na polsko-ukraińskim pograniczu etnicz-
nym. Według danych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zburzono wów-
czas 127 świątyń, w tym 91 cerkwi, 10 kaplic i 26 domów modlitwy, a jedną 
cerkiew pozostawiono w stanie ruiny; zaś cztery cerkwie i cztery kaplice 
przekazano Kościołowi katolickiemu. Był to akt bezmyślnego wandalizmu 
na zabytkach kultury materialnej, gdyż zniszczono m.in. cerkwie w Białej 
Podlaskiej z 1582 r., w Zamościu z 1589 r., w Kołnyce z 1578 r. oraz wybu-
dowane w 1596 r. cerkwie w Chełmie, Jarosławcu i Modrynie. Zaś z 1184 r. 
pochodziła zrujnowana cerkiew w Szczebrzeszynie. Zniszczeniu i dewa-
stacji uległy także paramenty kościelne. Akcją dowodził płk Marian Tur-
kowski (1894–1948) z DOK II w Lublinie (Borecki, 2005; Matelski, 2012a).

*

Wszystko zmienił wrzesień 1939 r., poprzedzony ewakuacją polskiego 
dziedzictwa kultury na Kresy Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej (zob. 
Matelski, 2003a; 2010), które po 17 września przejęły władze Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na Kresach Wschodnich II RP za-
sób archiwów, bibliotek i muzeów pozostał w dotychczasowych gmachach 
i nie był w ogóle przemieszczany. Stąd – jak wspominał Michał Wąsowicz 
(właśc. Wąsal, 1905–1983), pracownik Archiwum Państwowego we Lwo-
wie: „Wybuch wojny w 1939 r. był dla nas zupełnym zaskoczeniem. Ar-
chiwum nie poczyniło żadnych przygotowań ewakuacyjnych, nie zapla-
nowano nawet zabezpieczenia najcenniejszych dokumentów na miejscu. 
Czterej pracownicy [dr Wojciech Hejnosz (1895–1976), dr Kazimierz Le-
wicki (1884–1939) i dr Aleksander Tarnawski (1884–1946) jako oficerowie 
rezerwy oraz W. Musiał jako podoficer rezerwy] zostali powołani do woj-
ska. Doktor K. Lewicki zginął pod Lwowem, natomiast trzej pozostali po-
wrócili do pracy. Jeden z pracowników administracyjnych ewakuował się 
do Rumunii. Z proponowanego przez przyjaciół opuszczenia Lwowa i wy-
jazdu za granicę nie skorzystałem. Po ustaniu działań wojennych nadal 
przychodziliśmy codziennie do Archiwum, ale praca jakoś się nie kleiła. 
Czekaliśmy na dalszy rozwój wydarzeń. Tu dodam, że od 1933 r. objąłem 
po dr. Zajączkowskim opiekę nad Archiwum Kapituły Rzymskokatolic-
kiej we Lwowie. Przychodziłem dwa razy w tygodniu w godzinach popołu-
dniowych, porządkowałem i inwentaryzowałem archiwalia oraz udostęp-
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niałem je użytkownikom. Na parę dni przed zajęciem Lwowa przez wojska 
radzieckie lotnictwo niemieckie dokonało kolejnego nalotu na miasto. Jed-
na z ciężkich bomb spowodowała poważne uszkodzenie budynku, w któ-
rym mieściło się Archiwum (ul. Rutkowskiego 5). Z pomieszczeń, których 
ściany groziły w każdej chwili runięciem, wyniosłem przy pomocy W. Mu-
siała, woźnego Archiwum Państwowego, wszystkie dokumenty pergami-
nowe i księgi oraz prawie wszystkie akta. Zniszczeniu uległo tylko kilka 
wiązek akt, które wybuch bomby wyrzucił na zewnątrz” (Wąsowicz, 1985, 
s. 90; zob. także: Włodarkiewicz, 2003)8.

Najazd ZSRR na Drugą Rzeczypospolitą 17 września 1939 r.9 zupełnie 
zaskoczył władze polskie, które w planach ewakuacyjnych nie przewidy-
wały takiej ewentualności10.

Na mocy układu niemiecko-radzieckiego z 28 września 1939 r. o przy-
jaźni i granicach, zachodnią rubież imperium Stalina stanowiły wówczas 
rzeki Pisa, Narew, Bug i San. Pod okupacją radziecką znalazły się przedwo-
jenne województwa: nowogródzkie, poleskie, stanisławowskie, tarnopol-
skie, wileńskie i wołyńskie oraz część województwa białostockiego i lwow-
skiego. Kresy Południowo-Wschodnie II RP włączono do Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako Ukrainę Zachodnią, jednak aż 
do 22 lipca 1941 r. utrzymywano dawną granicę ryską jako „kordon sani-
tarny”, gdyż zdaniem I sekretarza KC KP Ukrainy Nikity S. Chruszczowa 
(1894–1971) społeczeństwo obszarów „wyzwolonych” nie jest dostosowa-
ne do systemu radzieckiego. Tzw. Zachodnią Ukrainę tworzyły cztery ob-
wody: chmielnicki, lwowski, tarnopolski i żytomierski (zob. szerzej: Bonu-
siak, 2006).

8 W latach 1913–1939 dyrektorem Archiwum Państwowego we Lwowie był dr Euge-
niusz Barwiński (1874–1947) (zob. Державний архів у Львові в міжвоєнний період 1918– 
–1941 років, http://www.archive.lviv.ua/materials/print/articles/archive-1918-1941/?prin-
t=1&cHash=4b01531ae5).

9 ZSRR jako agresor złamał wówczas postanowienia: traktatu ryskiego z 18 marca 
1921 r., polsko-radzieckiego paktu o nieagresji z 25 lipca 1932 r., aktu przystąpienia ZSRR 
do Ligi Narodów z 17 września 1934 r. oraz polsko-radzieckiego komunikatu z 26 listopa-
da 1938 r. w przedmiocie stosunków bilateralnych (zob. Matelski, 2003d).

10 Radziecka grabież dotknęła wielu dóbr kultury narodowej zgromadzonych w ar-
chiwach, muzeach, bibliotekach, zbiorach państwowych i kolekcjach prywatnych (Po-
bóg-Malinowski, 1990, s. 116–117. Zob. Matelski, 2003b; Kresy Południowo-Wschodnie…, 
2013, s. 691–834).
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Po zajęciu Kresów Wschodnich II RP przez Armię Czerwoną – rozka-
zy generałów Michaiła P. Kowalowa (1897–1967) i Siemiona K. Timoszen-
ki (1895–1970) – dowódców Frontu Białoruskiego i Frontu Ukraińskiego – 
stanowiły porządek prawny na terenach okupowanych. Wówczas radziecka 
administracja cywilna i wojskowa rozpoczęły planowy rabunek tych ob-
szarów z polskich dóbr kultury (Pobóg-Malinowski, 1990, s. 116–117). Zra-
bowano wówczas i zniszczono ponad 2 tys. rezydencji oraz parę tysięcy 
obiektów sakralnych (Miler, 1998, s. 12). Część majątków ziemskich ogra-
bili także miejscowi chłopi11. Rabowano także świątynie z zabytkowych 
dzwonów, obrazów i rzeźb12. W dniu 5 października 1939 r. ludowy ko-
misarz spraw wewnętrznych ZSRR Ławrientij P. Beria (1899–1953) wydał 
zarządzenie (nr 001186) nakazujące przejęcie wszelkiej dokumentacji woj-
skowej na okupowanych ziemiach polskich (zob. Pichoja, 2011, s. 106–116). 
Łącznie przejęto wówczas ponad 3300 jednostek archiwalnych, które prze-
wieziono do Archiwum Specjalnego (Osobyj Archiw) w Moskwie (Ciesiel-
ski, 1999, s. 124–125)13. Przebywająca na Zachodniej Białorusi i Zachodniej 
Ukrainie w pierwszej dekadzie października 1939 r. dwuosobowa komisja 
specjalna – Iwan T. Siryk i Mykoła W. Bażan (1904–1983) – dokonała lu-
stracji archiwów, bibliotek i muzeów (zob. I. Horban, 2010, s. 22). Podjęto 
decyzję o ich upaństwowieniu oraz przemieszczeniu zasobu (Sudoł, 1997, 
s. 58–61). Zasób archiwów znajdujących się na terenach administrowanych 
przez ZSRR został wywieziony w latach 1939–1941 z dotychczasowych 
miejsc przechowywania w archiwach w Tarnopolu, Stanisławowie i Sokalu 
do Archiwum Państwowego we Lwowie (które przemianowano wówczas 
w Centralne Archiwum Akt Dawnych we Lwowie, przyłączając do niego 

11 „W Biłce Szlacheckiej – wspominał gen. Kazimierz Sosnkowski (1885–1969) – na 
samym wstępie spotkaliśmy się z opowieścią, że pałac księcia L.[ubomirskiego] został 
przed kilkoma godzinami rozgrabiony przez ludność ze wsi sąsiednich, teraz zaś jest za-
jęty przez wojskowe władze sowieckie, przy czym właścicielkę zmuszono do spełniania 
najniższych czynności” (Sosnkowski, 1989, s. 239).

12 „Splądrowano wiele kościołów zabierając dzwony, metalowe krucyfiksy i srebrne 
naczynia liturgiczne. Obrazy, modlitewniki i inne cenne przedmioty palono i niszczono” 
(Kania, 1945, s. 74; zob. Zieliński, 1992).

13 Łącznie w Archiwum Specjalnym w Moskwie znalazło się wówczas 10 679 jedno-
stek archiwalnych z 74 instytucji państwa polskiego z lat 1914–1939, w tym akta Wojska 
Polskiego, Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza stanowiących 9177 jedno-
stek archiwalnych (zob. Archiwalia polskiej proweniencji…, 2000).
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Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa i Archiwum Namiestnictwa) (Ma-
ciuk, 1998, s. 186). Ponadto w Równem zdeponowano akta Banku Polskiego 
i Banku Gospodarstwa Krajowego, w Dubnem – akta Ministerstwa Spra-
wiedliwości, a we Lwowie – akta plebiscytowe oraz Urzędu Wojewódzkiego 
Śląskiego, Sejmu Śląskiego, Archiwum Książąt Pszczyńskich, akta śląskich 
władz policyjnych i szkolnych, akta Izby Przemysłowo-Handlowej w Ka-
towicach oraz Pocztowej Kasy Oszczędności z Katowic. Do Łucka zosta-
ły przekazane ewakuowane akta Dyrekcji Poczt w Bydgoszczy (Stażewski, 
1984, s. 226–227; zob. Węgierski, 1991, s. 19 i n.). Akta te zostały przejęte 
przez archiwistów niemieckich na przełomie czerwca i lipca 1941 r. (Wło-
darska, Spyra, 1962, s. 204–205; Stażewski, 1991, s.  91). Archiwum Pań-
stwowe Ukraińskiej SRR we Lwowie przejęło także archiwa rodowe z Kre-
sów Wschodnich II RP (Tomczak, 1989, s. 391). Natomiast proboszczom 
nakazano wydanie ksiąg metrykalnych i umieszczono je w Urzędach Stanu 
Cywilnego, jednak podczas ewakuacji latem 1941 r. większość z nich uległa 
zniszczeniu (Wilczewski, 1995, s. 65–69).

W Archiwum Państwowym we Lwowie w latach 1939–1941 archiwiści 
polscy zostali w większości zastąpieni przez Rosjan i Ukraińców14 lub pra-
cowali jako pomocniczy pracownicy naukowi – np. Karol Badecki (1886– 
–1953; do 31 października 1939 r. dyrektor Archiwum Miejskiego we Lwo-
wie) (Kamiński, 1988, s. 28), Wojciech Hejnosz (1895–1976) (Ciesielska, 
1988, s. 81), Karol Maleczyński (1897–1968) (Heck, 1988, s. 133; Turoń, 
1969) czy Michał Wąsowicz (1905–1983) (Płocha, 1988, s. 224), a także za-
trudniony w lutym 1941 r. – Maurycy Horn (1917–2000; od czerwca do 
sierpnia tegoż roku w archiwum w Czernihowie)15.

14 Michał Wąsowicz (1905–1983) po latach wspominał, iż: „W ostatniej dekadzie 
września i w ciągu października zaczęli przybywać archiwiści radzieccy. Przez kilka 
dni odwiedzali Archiwum [Państwowe we Lwowie – D.M.] przyjezdni z Moskwy: Snitko 
i Swietłow. Nieco dłużej przebywał archiwista z Kijowa, Olijnyk, natomiast organizacją 
pracy zajęli się właściwie dopiero archiwiści, których kierowano do Lwowa od paździer-
nika 1939 r. Byli to: naczelnik archiwów na terenie Zachodniej Ukrainy, Furman, dyrek-
tor Obwodowego Archiwum Państwowego we Lwowie, Wołoszko, naczelnik oddziału 
akt specjalnych, Kurianow, pracownicy naukowi: Brejtburt, Gusjewa, Korolewa, Milszy-
na, inspektorzy: Awałow i Łobojko” (Wąsowicz, 1985, s. 91). 

15 W latach 1941–1945 przebywał M. Horn w Uzbekistanie i Tadżykistanie. Po woj-
nie, do listopada 1950 r., był zastępcą dyrektora archiwum historycznego we Lwowie, 
a następnie kandydatem nauk i docentem Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. 
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Wielu Polaków zatrudnionych było także w Bibliotece Zakładu im. 
Ossolińskich we Lwowie16 [gdzie na stanowisku dyrektora Ludwika Ber-
nackiego – który 12 września 1939 r. zmarł na zawał serca (Pazyra, 1967, 
s. 250)17 – zastąpił w listopadzie 1939 r. Jerzy Borejsza (1905–1952)] (Wspo-
mnienia Wandy Wasilewskiej…, 1982, s. 359; Treichel, 1972, s. 81; Kalbar-
czyk, 1991, s. 294; zob. także: Fijałkowska, 1995, s. 79–80; Krasucki, 2009). 
Byli wśród nich m.in. Helena Polaczkówna (1881–1942) (Kaput, 1988, 
s. 172), Julian Przyboś (1901–1970) (Wspomnienia Wandy Wasilewskiej…, 
1982, s. 359, przyp. 52) oraz Józef Chałasiński (1904–1979), Józef Feldman 
(1899–1946), Roman Grodecki (1889–1964), Roman Lutman (1897–1973), 
Tadeusz Mańkowski (1878–1956), Wacław Olszewicz (1888–1974), Stani-
sław Ossowski (1897–1963) i Krystyna Śreniowska (1914–2013 (Torzec-
ki, 1993, s. 80). U schyłku PRL opisano ówczesną sytuację w Ossolineum 
we Lwowie następująco: „Poważne zmiany przechodziło Ossolineum, 
które – choć nie zabezpieczyło należycie zbiorów i nie miało środków fi-
nansowych dla pracowników – przetrwało szczęśliwie działania wojen-
ne. Pracę podjęto już 23 września 1939 r., tzn. w dzień po wejściu wojsk 
radzieckich do Lwowa. Tymczasowy zarząd objęli kustosze: Mieczysław 
Gębarowicz (1893–1984), Kazimierz Tyszkowski (1894–1940) i Włady-
sław Tadeusz Wisłocki (1887–1941). Szybko przejęło ono liczne zbiory z bi-

We wrześniu 1957 r. repatriował się do Polski. Był docentem, a od 1966 profesorem WSP 
w  Opolu oraz w latach 1973–1981 dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego 
(zob. Nicieja, 1986).

16 Zbiory Ossolineum nie były dostatecznie zabezpieczone na wypadek działań wo-
jennych, albowiem zabrakło środków finansowych. Zbiory szczęśliwie w 1939 r. ocala-
ły, a  personel podjął normalną pracę w dzień po wejściu Armii Czerwonej do miasta 
(23 września 1939 r.). Wówczas Zarząd Tymczasowy objęli kustosze: Mieczysław Gęba-
rowicz, Kazimierz Tyszkowski i Władysław Tadeusz Wisłocki. Przejęto wówczas zbiory 
biblioteczne i archiwalne od osób prywatnych, instytucji państwowych oraz klasztorów 
(Torzecki, 1993, s. 79; zob. Matwijów, 2003).

17 W połowie października 1939 r., podczas pobytu we Lwowie ówczesnego kuratora 
Ossolineum Andrzeja Lubomirskiego, ustalono skład Zarządu, któremu kurator przeka-
zał swoje uprawnienia. Przewodniczącym Zarządu został wicekurator prof. Franciszek 
Bujak (1875–1953), a jego zastępcą długoletni syndyk Zakładu mecenas dr Mikołaj Bilik 
(1870–?). Kierownictwo Zakładu powierzono kustoszowi Biblioteki doc. Kazimierzowi 
Tyszkowskiemu oraz kustoszowi Muzeum doc. Mieczysławowi Gębarowiczowi. Całość 
spraw administracyjno-gospodarczych i wydawniczych objął Antoni Lewak. Do Zarzą-
du wszedł również dr Stanisław Pazyra, któremu przekazano sprawy Ossolineum na te-
renach okupacji niemieckiej (Pazyra, 1967, s. 251 i n.).
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bliotek ziemiańskich, klasztornych i osób prywatnych, m.in. Archiwum 
Pszczyńskie z  Dzikowa wraz z  rękopisem Pana Tadeusza. Od końca li-
stopada 1939 r. dyrektorem był Jerzy Borejsza, ale urzędował jedynie do 
końca marca 1940 r. (zainicjował m.in. przygotowania do obchodów 85. 
rocznicy śmierci Adama Mickiewicza). W tym krótkim czasie usiłował za-
chować i utrwalić polskich charakter tej instytucji. Celem Borejszy było 
utworzenie z Ossolineum ośrodka studiów polskich i powołanie do ży-
cia Polskiego Instytutu Literackiego na wzór rosyjskiej placówki nauko-
wej w Leningradzie. Dał on możliwość pracy badawczej polskim naukow-
com, m.in. historykom: J. Feldmanowi, R. Grodeckiemu, R. Lutmanowi, 
T. Mańkowskiemu, W. Olszewiczowi, S. Ossowskiemu i Ninie Assorodo-
braj (1908– 1999). Pracowali też tam Jerzy Kreczmar (1902–1985), Wan-
da Markowska (1912– 1999), D. Wierzbicka, Julian Przyboś, Tadeusz Pej-
per (1891–1969), Adam Polewka (1903– 1956) i inni. Borejsza zorganizował 
nowe pracownie (ruchów społecznych i historii wsi) oraz powierzył lite-
ratom i publicystom przygotowanie wystawy mickiewiczowskiej” (Madaj-
czyk, Torzecki, 1989, s. 28). Zaś Włodzimierz Bonusiak (ur. 1942) dziesięć 
lat później konstatował, iż: „Profesorów, docentów i asystentów odsunię-
tych przez władze od zajęć dydaktycznych starano się zatrudnić na etatach 
naukowo-badawczych w Ossolineum lub Państwowych Wydawnictwach 
dla Mniejszości Narodowych. Szczególnie wielu naukowców znalazło się 
w Ossolineum. Jerzy Borejsza kierujący nim od listopada 1939 r. dał moż-
liwość pracy badawczej wielu historykom, socjologom i pisarzom” (Bonu-
siak, 1999, s. 118).

Muzeum Książąt Lubomirskich przejęła Galeria Miejska we Lwowie 
(AAN, Generalny Pełnomocnik Rządu RP ds. Repatriacji z ZSRR, sygn. 11, 
s. 13–18 i 31–40; Torzecki, 1989, s. 39 i 80). Samodzielność straciły także: 
Muzeum Diecezjalne (łacińskie), Muzeum Ormiańskie, Muzeum Gminy 
Żydowskiej, Muzeum Historyczne Miasta Lwowa, Muzeum Dzieduszyc-
kich, Muzeum Stauropigii oraz zbiory prywatne Branickich, Orzechowi-
czów18 i Pinińskich (Skuza, 1992, s. 60–61). Muzeami lwowskimi kiero-
wali wówczas lwowscy Ukraińcy: najpierw Wołodymyr Pańkiw, a po nim 
kustosz dr Jaroslav Pasternak (1892–1969) (zob. Pasternak, 1944), którzy 

18 Zbiory Orzechowiczów zostały w 1940 r. rozdzielone między Muzeum Historycz-
ne i Lwowską Galerię Obrazów (Miler, 1999, s. 12–13). 
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wprowadzili przymus używania języka ukraińskiego (Matwijów, 1997). 
Unifikacja lwowskich zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych 
była jednym z pierwszych przejawów sowietyzacji życia naukowego i kul-
turalnego Kresów Wschodnich II RP (Mańkowski, 1992, s. 137–138).

Jednak dość często zdarzało się także niszczenie19 poloników lub odda-
wanie ich na makulaturę. Jak wspominał Michał Wąsowicz: „Nie brakowa-
ło również różnego rodzaju kłopotów, które wynikały z różnicy poglądów 
na pewne zagadnienia między mną a archiwistami radzieckimi. Chodziło 
m.in. o metryki kościelne sprzed 1840 r., które miały ulec wybrakowaniu. 
Trzeba było używać różnych argumentów, aby uratować je przed przeka-
zaniem na makulaturę. Podobnie wyglądała sprawa z niektórymi katego-
riami akt Dyrekcji Kolei Państwowych” (Wąsowicz, 1985, s. 93). Natomiast 
Mieczysław Gębarowicz (1893–1984) po latach konstatował, iż: „Prace nad 
likwidacją, podziałem i przenoszeniem zbiorów dokonywały się w warun-
kach urągających najprymitywniejszym zasadom konserwacji, przedmio-
ty, przeważnie bez opakowania, przewożono na otwartych wozach, nisz-
cząc je przy ładowaniu, transporcie i wyładowywaniu, a wreszcie przy 
magazynowaniu, jako że lokale likwidowanych muzeów z drobnymi wy-
jątkami oddane zostały na inne cele. Zamęt zwiększała jeszcze wymiana 
obiektów, a nawet całych działów pomiędzy zachowanymi muzeami, od-
bywająca się w podobnych warunkach” (M. Gębarowicz, Charakterystyka 
polityki sowieckiej wobec lwowskich muzeów 1939–1941, Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, sygn. 161/58, cyt. za: Matwijów, 1996, s. 23). 
W 1940 r.20 polonika lwowskie ratował m.in. Henryk Bednarski (zm. 1991), 
który „z gigantycznego składu makulatury kupował «po rublu za sztukę» 
cymelia wyrzucane z bibliotek polskich” (Miliszkiewicz, 1998, s. 10).

19 Przemysław Bystrzycki (1923–2004), syn Tadeusza (1889–1940; wydawcy i księga-
rza z Przemyśla) wspominał, iż: „Księgarnia została zamknięta. Dobiegło kresu dwudzie-
stoletnie życie «Książnicy Naukowej, spółki z ograniczoną poręką» i wydawnictwa. Nie 
wiem, może osiemdziesiąt, może sto tysięcy książek zostało na półkach i w piwnicy, uży-
wanej na wojenny schron; na najniższym, trzecim poziomie lochów składał ojciec dru-
karskie arkusze [...].«Skorowidza Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej», około trzech 
tysięcy egzemplarzy, przepadły. Książki i zadrukowane arkusze po naszym wyjeździe 
z miasta zostały spalone na Rynku koło nieistniejącej dziś wieżyczki meteorologicznej” 
(Bystrzycki, 1990, s. 52–53).

20 Po klęsce Francji w maju–czerwcu 1940 r. nastąpiła pewna „odwilż” dla Polaków 
na Kresach Wschodnich II RP okupowanych przez ZSRR (zob. Turlejska, 1968, s. 482).
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Wojna niemiecko-radziecka 1941 r. zupełnie zmieniła położenie Polaków 
oraz polskich dóbr kultury na Kresach Wschodnich II RP, albowiem Ro-
sjanie nie zdążyli ani ich ewakuować, ani zniszczyć. Michał Wąsowicz 
wspominał, iż: „W dniu 29 czerwca [1941 r. – D.M.] ok. godziny 10, kie-
dy wraz z dr K. Badeckim i mgr A. Niwińskim szedłem do Archiwum, 
zobaczyłem na ul. Łyczakowskiej pierwszego niemieckiego motocyklistę. 
Może ten fakt nie zapisałby się mocno w mej pamięci, gdyby równocze-
śnie nie wydarzyło się coś, co wstrząsnęło mną do głębi: oto stary czło-
wiek, Ukrainiec, odświętnie ubrany, ukląkł na ulicy i głośno dziękował 
Bogu, iż pozwolił mu dożyć chwili, kiedy Niemcy znaleźli się we Lwowie21. 
My, tzn. archiwiści-Polacy zatrudnieni we wrześniu 1939 r. w Archiwum 
Państwowym postanowiliśmy codziennie przychodzić do swoich miejsc 
pracy. Już w dniu 30 czerwca zjawili się w tym Archiwum również histo-
rycy ukraińscy (mgr Barański, mgr Biłećkyj, dr Karpyneć, mgr Kuchta, 
mgr Maciak). Ważniejsze znaczenie miał redaktor Hołubeć, który zapre-
zentował się z niebiesko-żółtą opaską i znakiem swastyki. Powstała sytu-
acja dość niezręczna: ukraińscy historycy, z którymi znaliśmy się od lat 
i którzy często bywali w Archiwum w charakterze użytkowników, teraz 
wystąpili w charakterze archiwistów przejmujących Archiwum we własne 
ręce. Na temat przyszłości Archiwum nie było rozmów. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że o losach archiwów lwowskich, a także o losach naszych archiwi-
stów, zadecydują władze niemieckie” (Wąsowicz, 1985, s. 94–95; Matelski, 
2003b, s. 114).

21 Słowa te w pełni oddają nastroje ludności ukraińskiej w czerwcu–lipcu 1941 r. We 
wspomnieniach księdza J. Anczarskiego (1912–2002) pod datą 19 maja 1941 r. czyta-
my: „Od dłuższego czasu szeroko mówi się w naszych stronach o możliwościach wojny 
z Niemcami. Ukraińcy o niczym innym nie mówią jak tylko o tej wojnie. Przyjdzie Hi-
tler i wypędzi bolszewików. Z utęsknieniem czekają Ukraińcy i Polacy także. Bolszewi-
cy znienawidzeni są przez wszystkich”, a także po wybuchu wojny pisał: „Ludzie pijani 
radością. Wszyscy głęboko przekonani, że to koniec Związku Sowieckiego. Każdy w po-
śpiechu chce wydać ruble. Cieszą się Polacy [...]. Ukraińcy przywitali Niemców z niesły-
chanym entuzjazmem. Zasypywali ich kwiatami i radością na wszelkie sposoby. Niem-
cy przyjmowali ich chłodno” (Archiwum OKBZPNP w Krakowie, sygn. 58, Ks. J. An-
czarski, Kronikarskie zapiski z lat cierpień, grozy, zbrodni i ludobójstwa 1939–1956, s. 151 
i 156).
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Po najeździe w 1941 r. Trzeciej Rzeszy na ZSRR – dla okupowanych 
przez Moskwę Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej oraz zaję-
tych obszarów ZSRR, utworzono Landesverwaltung der Archive, Biblio-
theken und Museen beim Reichskommissar für die Ukraine w Kamieńcu 
Podolskim – skąd następnie przewożono je do Archiwum Rzeszy w Opa-
wie (Archiwum Państwowe w Katowicach, Staatsarchiv Kattowitz, sygn. 
83/1-25). „Około 10 lipca – wspominał Michał Wąsowicz – przybył do 
Lwowa w mundurze oficera Wehrmachtu szef służby archiwalnej w Ge-
neralnym Gubernatorstwie, dr Erich Randt (1887–1948), w towarzystwie 
młodego archiwisty, dr H.[einricha] Göringa [1879–1945]. Na bramie wej-
ściowej do Archiwum Państwowego znalazło się ogłoszenie, podpisa-
ne przez dr Randta, wzywające wszystkich archiwistów zatrudnionych 
w  1939 r. do niezwłocznego zgłoszenia się do Archiwum i to pod karą 
śmierci. Przed przyjęciem do służby dr E. Randt przeprowadzał z każdym 
archiwistą krótką rozmowę. W rozmowie ze mną okazywał zaintereso-
wanie dla organizacji archiwów i metod pracy stosowanych w archiwach 
radzieckich, a z lekceważeniem wyrażał się o próbach opanowania archi-
wów lwowskich przez Ukraińców. Ostatecznie zadecydował, że archiwiści 
polscy zatrudnieni w 1939 r. mogą być przyjęci do służby. Ukraińcy będą 
również pracować, ale liczba ich w Archiwum nie może być większa od 
liczby zatrudnionych Polaków. Po ogłoszeniu przez władze niemieckie, że 
Lwów wraz z całym dystryktem «Galizien» zostanie wcielony do Gene-
rał-Gubernatorstwa, stosunki między Polakami a Ukraińcami na terenie 
Archiwum ułożyły się poprawnie. W drugiej połowie lipca dr E. Randt 
opuścił Lwów, pozostawiając na miejscu dr H. Göringa jako swego za-
stępcę. Stosunek dr  Göringa do archiwistów polskich nie był nacecho-
wany wrogością” (Wąsowicz, 1985, s. 94–95). Przystąpiono wówczas do 
wykonywania normalnej pracy archiwistów, chociaż zdarzały się i zlece-
nia „specjalne”22, a także polecono wydzielenie ze zbiorów bibliotecznych 

22 We wspomnieniach Mieczysława Wąsowicza czytamy: „Według otrzymanych in-
strukcji w pracy inwentaryzacyjnej należało uwzględnić nazwy wszystkich miejscowo-
ści, występujących w każdej inwentaryzowanej księdze metrykalnej. Można sobie wy-
obrazić, ile czasu zajmowało wyszukiwanie i identyfikowanie wszystkich miejscowości 
występujących w metrykach ślubu, zawierających wpisy nawet od XVII w. Ostatecznie 
po kilku miesiącach mozolnej pracy przygotowałem ten inwentarz i przepisałem na ma-
szynie w 2 egzemplarzach, z których jeden przekazałem do Ossolineum. Oprócz opraco-
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map i atlasów dotyczących ZSRR oraz przekazanie ich wojsku (Matwijów, 
1996, s. 27, przyp. 43).

Niemcy utworzyli zarząd archiwalny dystryktu lwowskiego, kierowa-
ny początkowo przez archiwistów niemieckich (Zyśko, 1975, s. 24–25; zob. 
także: Pytlarczyk, 1968). W Archiwum Państwowym we Lwowie przywró-
cili do pracy zwolnionych przez Rosjan archiwistów polskich – m.in. Fe-
liksa Pohoreckiego (1890–1945) i Helenę Polaczkównę (1881–1942) (Gąsio-
rowski, 1994, s. 414; Majewski, 1969, s. 66; Bielińska, 1988, s. 169). Podobnie 
było w bibliotekach i muzeach lwowskich23. W Staatsbibliothek we Lwowie 
zatrudniono m.in. prof. Józefa Chałasińskiego i dr. Wacława Olszewicza 
(Pazyra, 1967, s. 260), we Lwowskim Muzeum Historycznym kierownic-
two powierzono Rudolfowi Mękickiemu (zob. Bulkiewicz, 1988, s. 7–130), 
a po jego śmierci w 1942 r. kierował nim wybitny historyk sztuki prof. Wła-
dysław Podlacha (działem numizmatyki kierował Marian Haisig) (Drozd, 
2002, s. 62); natomiast dyrektorem Muzeum Przemysłu Artystycznego zo-
stał prof. Edmund Bulanda, a jego zastępcą Ksawery Piwocki (Matwijów, 
1997, s. 21 i 24)24. Taka sytuacja trwała do lata 1944 r., gdy rozpoczęła się 
ewakuacja części zasobu do Krakowa i na Śląsk (zob. D. Matelski, 2005a). 
Natomiast Urzędowi Archiwalnemu w Lublinie zlecono nadzór nad archi-
wami w granicach przedwojennych województw: wołyńskiego i poleskiego 
(archiwa państwowe w Łucku, Pińsku, Równem i Tarnopolu oraz archiwa 
lokalne w Czortkowie, Dubnie i Zdołbunowie) (Zyśko, 1975, s. 40).

wywania metryk kościelnych polecono również prowadzenie poszukiwań genealogicz-
nych w tych metrykach. Dotyczyły one głównie danych aryjskiego pochodzenia. Jestem 
przekonany, że wyniki tych poszukiwań przekazane przeze mnie władzom nikomu nie 
zaszkodziły” (Wąsowicz, 1985, s. 95–96). 

23 Władze niemieckie mianowały Władysława Tadeusza Wisłockiego (1887–1941) 
zarządcą komisarycznym Lwowskiej Filii Biblioteki Akademii Nauk Ukraińskiej SRR 
(przekształconą w listopadzie 1941 r. w niemiecką Bibliotekę Państwową we Lwowie), 
a po jego tragicznej śmierci, byłego kustosza Muzeum im. Lubomirskich – prof. Mieczy-
sława Gębarowicza (od sierpnia 1941 r.). Również książę Andrzej Lubomirski (1862– 1953) 
powierzył mu dyrekcję Ossolineum (chociaż fakt ten ze względów bezpieczeństwa, utrzy-
mywany był w ścisłej tajemnicy) (zob. Miler, 2000a; 2000c; por. Matwijów, 1999; Matel-
ski, 2004–2005).

24 Dla zabezpieczenia obrazów Jana Matejki: Rejtan i Batory pod Pskowem (w 1939 r. 
wywiezionych z Zamku Królewskiego w Warszawie do Ołyki, tam zajętych przez Rosjan 
i umieszczonych w zbiorach muzeum regionalnego w Łucku), przewieziono je w grudniu 
1943 r. z Łucka do Lwowa (Matwijów, 1997, s. 22 i 28).
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*

Okupacja niemiecka na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej trwała 
do lata 1944 r. Wówczas – w obawie przed nadciągającą od wschodu Armią 
Czerwoną – niemieckie władze okupacyjne rozpoczęty ewakuację polskich 
dóbr kultury do Krakowa i na Śląsk. Wraz z Armią Czerwoną powróciły 
władze radzieckie i Lwów włączono ponownie do Ukraińskiej SRR. We 
Lwowie przywrócono stan organizacyjny archiwów, bibliotek i  muze-
ów z 1941 r. (Miler, 2000b, s. 10–11). Zwolniono wówczas z tych instytu-
cji wielu Polaków, a nowo mianowani dyrektorzy niechętnie odnosili się 
do wszystkiego co polskie – zabraniając nawet używania języka polskiego 
(T. Mańkowski, Lwowskie muzea i biblioteki w latach 1939–1945 i sprawa 
ich rewindykacji, Biblioteka ZNiO, sygn. 162/58/3; Matwijów, 1996, s. 33). 
Postępowała depolonizacja dawnych Kresów Południowo-Wschodnich 
II RP (zob. Kalbarczyk, 2001, s. 212–220).

W latach 1944–1945 wszelkie dobra kultury na terenach zabużańskich 
– po licznych rabunkach dokonanych przez Armię Czerwoną25 – trafiły 
do centralnych lub regionalnych archiwów lub muzeów ZSRR. Pozwolono 
jednak osobom wyjeżdżającym do Polski (tzw. repatriantom czy precyzyj-
niej – depatriantom) zabrać ze sobą mienie przesiedleńcze, ale jak wspo-
minał Henryk Bednarski (zm. 1991), mimo że na skrzyniach z porcelaną 
(wśród której były wykupione od Rosjan – a przeznaczone na makulaturę – 
cymelia bibliotek polskich) ponalepiał powszechnie przyjęte znaki, naka-
zujące nadzwyczajną ostrożność w transporcie, „...na postojach krasnoar-
miejcy specjalnie wywlekali tak oznaczone skrzynie i wyrzucali z wagonu. 
Ale pozwalali je z powrotem zabrać...”. Podobnie było z kolekcją kobierców 
wschodnich ze Lwowa (Miliszkiewicz, 1998, s. 10). Kierownictwo muzeów 

25 Jak konstatował znawca zagadnienia: „Dzieła zniszczenia dopełniła Armia Czer-
wona w swym kolejnym «pochodzie za Wisłę», pustosząc nie tylko Kresy Wschodnie 
RP, ale również Lubelszczyznę i Zamojszczyznę, które miały być początkowo włączone 
do ZSRR. Jej «wyzwoleńczy» szlak bojowy znaczyły spalone i zbezczeszczone kościoły, 
splądrowane domy, wyrzucone w błoto księgozbiory i bezsensownie niszczone dawne 
przedmioty użytkowe”. (Pruszyński, 2001, s. 473). Jednym z pierwszych majątków precy-
zyjnie obrabowanych był Klemensów Zamoyskich, z którego przed kilka dni wywożono 
wyposażenie historyczne: meble, dywany i dzieła malarstwa. (Pruszyński, 2001, s. 473, 
przyp. 253).
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lwowskich ponownie objął Ukrainiec Wołodymyr Pańkiw26, rozpoczyna-
jąc swoje urzędowanie od zwolnienia niektórych polskich pracowników. 
Z kolei Muzeum Przemysłu Artystycznego objął przybyły z Kijowa urzęd-
nik partyjny Andrij Kuc, słabo zorientowany w sprawach muzealnych. 
Ponownie zabroniono używania języka polskiego. Rozpoczęto wywoże-
nie najcenniejszych eksponatów do Kijowa (Matwijów, 1997, s.  24)27. Po 
przejściu frontu władze radzieckie przywróciły „porządki” panujące przed 
22 czerwca 1941 r. Zorganizowano wówczas na Ukrainie – Państwowe Ar-
chiwum Obwodu Wołyńskiego z siedzibą w Łucku; Państwowe Archiwum 
Obwodowe w Tarnopolu, Państwowe Archiwum Obwodowe w Równem, 
Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie, Państwowe Archiwum 
Obwodowe w Stanisławowie (po 1962 r. przemianowano na Iwano-Fran-
kowsk) (Woszczyński, 1997, s. 72). Natomiast dla muzeów i bibliotek przy-
wrócono stan organizacyjny z 1940 r.

*

Przygotowania do restytucji polskich dóbr kultury trwały przez cały 
okres wojny. Przy rządzie polskim na uchodźstwie działało Biuro Rewin-
dykacji Strat Kulturalnych Ministerstwa Prac Kongresowych, kierowane 
przez Karola Estreichera jr (1906–1984) (zob. Matelski, 2011a)28, który je-
sienią 1939 r. przedostał się do Francji i w ramach struktur rządu RP na 
uchodźstwie, na początku 1940 r., utworzył zaczątek Biura Rewindykacji 
Strat Kulturalnych, działające w Ministerstwie Informacji i Dokumenta-
cji29. Zbierało ono informacje od archiwistów, muzealników i biblioteka-

26 „Pańkiw Wołodymyr, z zawodu przemysłowiec, fabrykant proszków do pieczywa 
«Arroza» i zarazem przedstawiciel fabryki baterii latarkowych «Dajmon», niefachowiec, 
ale jak sam mówił «lubownyk», miłośnik muzealnictwa” (zob. Sprawozdanie „ARCHI-
WA…, b.r.).

27 Część z nich jednak zdewastowali już czerwonoarmiości (np. w Dzikowie bibliote-
kę Tarnowskich) (Pruszyński, 2001, s. 266).

28 Z Karolem Estreicherem jr. w Biurze Rewindykacji Strat Kulturalnych współpraco-
wali m.in. Czesława Chowaniec, M. Dienstl-Dąbrowa, Maciej Loret (1880–1949), Danu-
ta Marsówna, Janina Urbańska, Jerzy Żarnecki (1915–2008) i Jan Żarnowski (zob. Estre-
icher 2001, s. 728 i 730; 2002, s. 18 i 29; Matelski, 2005b, s. 9).

29 Od końca 1940 r. w strukturach polskiego państwa podziemnego działało Kierow-
nictwo Walki Cywilnej, w ramach którego Stanisław Lorentz (1899–1991) kierował dzia-
łem kultury (w Departamencie Likwidacji Skutków Wojny), odpowiedzialnym za reje-
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rzy z okupowanego kraju oraz przekazywało je do powstałego w 1941 r. 
z inicjatywy polskiej – Central Institute of Art and Design przy Natio-
nal Gallery w Londynie. Również z polskiej inicjatywy Departament Stanu 
USA powołał w styczniu 1943 r. Komisję Rewindykacyjną pod przewod-
nictwem sędziego Sądu Najwyższego USA Owena J. Robertsa (1875–1955) 
[Amerykański Komitet ds. Ochrony i Ratowania Artystycznych i Histo-
rycznych Zabytków Europy – American Commission for the Protection 
and Salvage of Artistic and Historic Monuments in Europe] (Eggen, 1946, 
s. 61 i n.; Kowalski, 1990, s. 58). Ponadto rząd polski na uchodźstwie utrzy-
mywał stały kontakt z Komisją Rewindykacyjną lorda Harolda Mauricea 
Macmillana (1894–1986) w Londynie30, z Komisją Metropolitan Museum 
w Nowym Jorku31 oraz z powstałym w Londynie w kwietniu 1944 r. Ko-

strację strat polskich dóbr kultury. Dla każdej dziedziny sztuki opracowano specjalną 
instrukcję dotyczącą ochrony dóbr i notowania strat. Od połowy 1941 r. dział Lorent-
za podlegał Departamentowi Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP, którym kierował 
Czesław Wycech (1899–1977), a jego zastępcą ds. kultury został S. Lorentz, a od lutego 
1944 r. Józef Zaremba (1904–1988) (zob. Matusak, 1978; Skuza, 1994, s. 93–94; Kowalski, 
1990, s. 15; Rottermund, 1991).

30 Przedłożony Komisji Rewindykacyjnej w 1942 r. dezyderat pt. „Zagadnienie strat 
i odszkodowań kulturalnych. Założenia ogólne” przewidywał, że „odszkodowanie i za-
dośćuczynienie za straty kulturalne ma być pełne, a więc obejmować zarówno straty 
efektywne i jednorazowe, jak i straty wynikające z faktu przerwania na czas wojny nara-
stania nowych wartości kulturalnych oraz z faktu podcięcia warunków do szybkiego od-
robienia strat poniesionych i do podjęcia normalnej pracy na wszelkich polach kultury; 
winny być również uwzględnione wszelkie koszta, jakie kraje okupowane będą musiały 
ponieść w przyszłości w celu wyrównania poniesionych w czasie wojny i wskutek wojny 
strat kulturalnych”. AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XII–2, s. 17a (cyt. za: 
W. Kowalski, 1990, s. 39–40; Matelski, 2004).

31 Dyrektor Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, a zarazem prezes Ameri-
can Association of Art Museum Directors, na temat działalności Karola Estreichera jr. pi-
sał: „Przez ostatnie pięć miesięcy dr Estreicher stale udzielał konsultacji osobom kierują-
cym światem artystycznym tego kraju [USA – D.M.] i udzielał nam wielu wartościowych 
informacji dotyczących problemów, przed którymi staną Narody Zjednoczone w związ-
ku z restytucją i ratowaniem artystycznego dziedzictwa Europy. Szeroko rzecz ujmując, 
rezultatem jego wizyty było utworzenie przez amerykańską Radę Stowarzyszeń Nauko-
wych komitetu [Vauchera – D.M.], który współpracuje z różnymi agendami rządu Sta-
nów Zjednoczonych w przygotowaniu planów działań w tych sprawach kiedy nadejdzie 
odpowiednia chwila. [...] Jestem pewien, że bez jego wizyty [w USA – D.M.] wszelkie pla-
ny i działania podjęte przez instytucje amerykańskie byłyby opóźnione o wiele miesię-
cy”. AAN, Ministerstwo Prac Kongresowych Rządu RP na Emigracji, sygn. 212, s. 25 (tłu-
maczenie z j. angielskiego za: Kowalski, 1990, s. 19; Matelski, 2003b, s. 145–146; 2003c).
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mitetem Paula Vauchera (zob. Rule, 1967) [Komitet ds. Ochrony Skarbów 
Kultury na Obszarach Objętych Wojną – Committee for the Protection of 
Cultural Treasures in War Areas] (Eggen, 1946, s. 61 i n.; Woolley, 1947, s. 5 
i n.; Kowalski, 1990, s. 58) – który przygotował podstawy wniosków rewin-
dykacyjnych dla aliantów zachodnich32. Natomiast od 9 lutego 1943 r. roz-
poczęto rejestrację strat dóbr kultury na obszarach okupowanych w latach 
1939–1941 przez ZSRR. Jednak postanowiono akcji tej nie nadawać roz-
głosu (zob. Rutkowski, 1994, s. 64; Matelski, 2003b, s. 144).

Wiosną 1944 r. Polska była jedynym krajem, który miał przygoto-
wane materiały i wypracowaną metodę w zakresie rewindykacji. W li-
ście do Stanisława Lorentza (1899–1991) z 14 czerwca 1945 r. Karol Es-
treicher jr pisał: „Biuro Rewindykacji Strat Kulturalnych, którego mam 
zaszczyt być kierownikiem, skupia kilkunastu pracowników naukowych, 
którzy żmudnie przygotowali materiały dotyczące naszych strat i odszko-
dowań z  zakresu kultury. Gdyby na wiosnę 1944 r. ruszyły sprawy re-
windykacyjne na terenie międzynarodowym, Polska była jedynym kra-
jem, który miał przygotowane materiały i wypracowaną metodę. Istnieją 
trzy kartoteki, które są podstawą działania biura. 1. Kartoteka miejscowo-

32 Już we wrześniu 1943 r. została sporządzona – na zlecenie Ministerstwa Prac Kon-
gresowych – przez Witolda Łęgowskiego (1905–1992) ekspertyza dotycząca restytucji po-
loników wywiezionych i zniszczonych przez Niemców pt. „Projekt rozwiązania sprawy 
odszkodowań wojennych od Niemiec”. Wykazał on, iż szersze zastosowanie zasady zwro-
tu w zakresie szkód i strat byłoby dla Polski niekorzystne, gdyż: „Jak bowiem wykazało 
doświadczenie przy realizacji odnośnych postanowień Traktatu Wersalskiego i Ryskiego, 
zwrot mienia wywiezionego przez okupantów natrafia w praktyce na ogromne przeszko-
dy i zwłokę. Najpierw z powodu trudności udowodnienia tożsamości przedmiotu, wy-
wołanej w ogóle przez brak jakiegokolwiek dowodu, albo przez niedostatecznie dokładny 
opis przedmiotów zebranych w wykazach lub kwitach wydawanych przez władze oku-
pacyjne lub przez zatarcie względnie zagubienie znaków rozpoznawczych [...]. Nie trze-
ba dodawać, że trudności te będą obecnie jeszcze większe i praktycznie nie do pokona-
nia, ponieważ ogromna część przedmiotów zrabowanych, została po prostu zagrabiona 
bez żadnych formalności. Należy się liczyć również ze złą wolą strony zwracającej, która 
może świadomie ukryć przedmioty podlegające zwrotowi lub dokumenty ustalające ich 
tożsamość, albo wreszcie nie zechce czynić dostatecznych starań celem odszukania żą-
danych obiektów. Jeżeli utracone przedmioty zostaną mimo tych trudności odzyskane, 
to znaczna ich część będzie nadmiernie zużyta lub uszkodzona [...]. Poza tym trzeba pa-
miętać, że zwrot może mieć miejsce tylko przy przedmiotach zabranych, te zaś tworzą 
niewielką tylko część szkód poniesionych przez Polskę” (AAN, Ministerstwo Prac Kon-
gresowych Rządu RP na Emigracji, sygn. 309, s. 6 i n. cyt. za: Kowalski, 1990, s. 37–38).
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ści, w której wedle miejscowości są omówione straty naszych instytucji. 
2. Kartoteka rzeczowa, w której poszczególne przedmioty wedle rodza-
ju są notowane. 3. Kartoteka personalna obejmująca nazwiska Niemców, 
którzy w Polsce rabowali, a którzy są teraz aresztowani i przesłuchiwani. 
W Biurze Rewindykacji Strat Kulturalnych pracowali uczeni amerykań-
scy i eksperci z innych krajów alianckich, gdyż indeksy polskie przyjęto 
za wzorcowe dla kilku komisji zajmujących się sprawami rewindykacyj-
nymi” (Estreicher, 2001, s. 779).

Również utworzony w Moskwie – Polski Komitet Wyzwolenia Naro-
dowego w podyktowanym przez Stalina „Manifeście PKWN” zapowiadał 
rewindykacje utraconych dóbr kultury (Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. 
W: Robakowski, Żukowski, 1982, s. 8, dok. 1). Powołano wówczas do ży-
cia Resort Odszkodowań Wojennych PKWN (przekształcony 6 stycznia 
1945  r. w Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Mini-
strów), którego kierownikiem (następnie dyrektorem) został dr Emil Som-
merstein (1883–1957) (Mołdawa, 1979, s. 102, 192) oraz Biuro Rewindy-
kacji i Odszkodowań Wojennych w Ministerstwie Przemysłu, kierowane 
przez Alfreda Wiślickiego (1913–1995) (Szczerbiński, 1983, s. 116), które-
go prace nadzorował wiceminister Henryk Różański (1913–1989) – póź-
niejszy przewodniczący delegacji polskiej do Polsko-Radzieckiej Komisji 
Mieszanej do Spraw Reparacji (Skuza, 1994, s. 99, zob. także: Różański, 
1987). Następnie Biuro Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych utwo-
rzono w Ministerstwie Oświaty oraz w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
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Źródło: Matelski, 2005a, s. 71.

Mapa 1. Odbudowa państwa polskiego w latach 1918–1922 
i granice Drugiej Rzeczypospolitej (1922–1939)
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Źródło: Matelski, 2006a, s. 307.

Mapa 2. Druga Rzeczypospolita we wrześniu 1939 r. 
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Zdj. 1. Biblioteka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  
w Kijowie w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy 

Źródło: Cenne – Bezcenne, 1997, s. 11.

Zdj. 2. Woluminy z ekslibrisem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Kijowie  
w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy

Źródło: Cenne – Bezcenne, 1997, s. 11.
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Zdj. 3. Faksymile dokumentu dotyczącego konfiskaty bibliotek  
w guberni podolskiej (1832 r.)

Źródło: Cenne – Bezcenne, 1998, s. 28.
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Zdj. 4. Delegacja polska  
z odzyskanymi skarbami  
kultury (1922 r.) 

Źródło: Cenne – Bezcenne, 
1998, s. 22.

Zdj. 5. Prezydent RP Stanisław Wojciechowski  
odwiedzający katedrę św. Jura we Lwowie (1925 r.) 

Źródło: Cenne – Bezcenne, 2001, s. 12.
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Zdj. 6. Wnętrze katedry św. Jura  
we Lwowie 

Źródło: Cenne – Bezcenne, 2001, 
s. 12.

Zdj. 7. Zamek Koniecpolskich w Podhorcach 

Źródło: Wikipedia, n.d.
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Zdj. 8. Wnętrze zamku Koniecpolskich w Podhorcach 

Źródło: Cenne – Bezcenne, 2002a, s. 13.

Zdj. 9. Fragment zamku Lubarta  
w Łucku z katedrą w tle (1936 r.) 

Źródło: Cenne – Bezcenne, 2002a, s. 21.
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Zdj. 10. Fragment cmentarza w Kowlu (1939 r.) 

Źródło: Cenne – Bezcenne, 2002b, s. 24. 


