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UTRACONE DZIEDZICTWO KULTURY

Arash liquidation of the re-
search basis for the Ateliers

for the Conservation of Historical
Monuments during the 1990s as
well as the ensuing dispersal of
the laboratory and scientific staff
became the reason why the only
centres which continue the tradi-
tion of the Polish conservation
school are institutions of higher
learning. Unfortunately, the latter
still deal with assorted financial,
technical and organisational pro-
blems. None of the schools of
higher learning which train con-
servators is capable of tackling
these problems independently. 

The establishment in December

1999 of the Interacademic
Institute of the Conservation and
Restoration of Works of Art at the
Academies of Fine Arts in Warsaw
and Cracow, which integrates the
work conducted by representa-
tives of academic centres and re-
search units, made it possible to
change the prevailing situation.
The past four years devoted to the
realisation of the statutory tasks
of the Institute yielded broad in-
terdisciplinary co-operation with
numerous scientific-research units.
This co-operation confirms the
need for integration for the sake
of educational ventures and the
development of the contemporary

science and art of conservation.
The Institute, which also works
abroad, undertakes tasks of par-
ticular importance for culture, in-
volving extremely complex re-
search and conservation prob-
lems, and calling for the employ-
ment of the best qualified person-
nel. Furthermore, it proposes new
standards of conservation and
guarantees high quality. The strate-
gy of its activity is defined to-
gether with the Institute’s Scien-
tific Board, composed of outstand-
ing scientists and practitioners,
representatives of academies both
training conservators and col-
laborating with the Institute.

WGalerii Morawskiej w Brnie,
w drugim co do wielkoÊci

muzeum w Czechach, odby∏a si´
w listopadzie 2003 r. mi´dzynaro-
dowa konferencja na temat: Lost
heritage of cultural assets (Utra-
cone dziedzictwo kultury). Jej or-
ganizatorami by∏y Ministerstwo
Kultury Republiki Czeskiej oraz
Centrum Dokumentacji Przemiesz-
czeƒ W∏asnoÊciowych Dóbr Kul-
tury Ofiar Drugiej Wojny Âwia-
towej Instytutu Historii Wspó∏-
czesnej Czeskiej Akademii Nauk.  

Konferencja dotyczy∏a re-
windykacji zabytków w krajach
Europy Centralnej i Ârodkowej,
do przemieszczenia których do-
sz∏o w wyniku II wojny Êwiato-
wej. Poruszone zosta∏y równie˝
problemy restytucji zabytków ru-
chomych i nieruchomoÊci, w ra-
mach rozliczenia si´ z okresem
pó∏wiecza w∏adzy rzàdów komu-
nistycznych w tych krajach. 

W konferencji uczestniczyli
naukowcy, praktycy i specjaliÊci

z Europy i Stanów Zjednoczo-
nych. Rozpocz´li jà krótkimi
wystàpieniami gospodarze: dr H.
Krejcová (Centrum Dokumen-
tacji Przemieszczeƒ W∏asnoÊcio-
wych Dóbr Kultury Ofiar Drugiej
Wojny Âwiatowej), dr P. Ry-
chetsk˘, P. Jirásek (Ministerstwo
Kultury Republiki Czeskiej), 
dr T. Kraus, dr O. TÛma (Instytut
Historii Wspó∏czesnej Czeskiej
Akademii Nauk), dr P. Nejedl˘
(Komitet Prawny Czeskiej Aka-
demii Nauk) oraz dr K. Tlachová
(Galeria Morawska). 

Pierwsza z czterech sesji kon-
ferencji, której przewodniczy∏ 
dr O. TÛma, poÊwi´cona zosta-
∏a metodologii badaƒ stosowa-
nych w poszczególnych krajach.
Otworzy∏ jà referat przygotowany
przez dr Krejãovà, dra V. Erbena 
i A. Dumalasa (Czechy), który do-
tyczy∏ metod badawczych przyj´-
tych w Czechach oraz prezen-
towa∏ program komputerowy,
s∏u˝àcy archiwizacji zabytków

zaginionych podczas II wojny
Êwiatowej. Za istotne uznano roz-
ró˝nienie dwóch zagadnieƒ: jak
odnaleêç zaginiony zabytek oraz
jak go odzyskaç. Zadaniem, reali-
zowanym przez Centrum Doku-
mentacji Przemieszczeƒ W∏asno-
Êciowych Dóbr Kultury Ofiar
Drugiej Wojny Âwiatowej, jest
w∏aÊnie odnajdywanie i doku-
mentowanie poszczególnych przy-
padków. Kolejny referat, wyg∏o-
szony przez dra M. Franza
(Niemcy), przedstawia∏ doÊwiad-
czenia zwiàzane ze stworzeniem 
i funkcjonowaniem niemiecko-
j´zycznego serwisu interneto-
wego: www.lostart.de, którego
g∏ównym celem jest badanie i do-
starczanie informacji na temat za-
ginionych dzie∏ sztuki. Wystàpie-
nia M. Hakkarainen i T. Koivula-
hti (Finlandia) omawia∏y metodo-
logi´ badaƒ rewindykacyjnych 
w Finlandii. Prof. R. Ferber
(¸otwa) wskaza∏ na mo˝liwoÊç
stworzenia listy ofiar holokaustu
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In the Moravian Gallery in Brno
(Czech Republic) had placed

International Conference: Lost
Heritage of Cultural Assets.
Documentation, identification,
restitution and repatriation of
cultural assets of World War the
Second victims (20 - 21.11.2003).
It was organised by the Ministry
of Culture of Czech Republic and

Documentation Centre for Prop-
erty Transfer of Cultural Assets
of WW II Victims. 

During two days there were
four sessions (discussion panels):
1. Methodology of the research
and progression of the research
work. The comparison of the re-
search in the different countries;
2. Restitution procedures in the

different countries; 
3. Realisation of the international
co-operation in the field of the
search and the recovery of the
cultural assets. The ways of the
communication. The exchange of
the information; 
4. Procedures of the recovery,
particular cases, other ways of the
compensation. 

LOST HERITAGE OF CULTURAL ASSETS

na ¸otwie, która sta∏aby si´
pierwszym krokiem do wskaza-
nia poszkodowanych, przedsta-
wiajàcych uzasadnione roszcze-
nia rewindykacyjne. M. Kuhnke
(Polska – Ministerstwo Spraw Za-
granicznych) omówi∏a, w oparciu
o konkretne przypadki i prowa-
dzone sprawy, metodologi´ ba-
daƒ przyj´tà w naszym kraju. 

Kolejna sesja, pod przewod-
nictwem Ch. Goldsteina (USA),
zwiàzana by∏a z procedurami re-
stytucyjnymi stosowanymi w po-
szczególnych krajach. Jako pierw-
szy wystàpi∏ K. Zeidler (Polska),
wyg∏aszajàc referat na temat
trzech podstawowych aspektów
rewindykacji w Polsce – zwrotu
dóbr ziemskich, dóbr nale˝àcych
niegdyÊ do KoÊcio∏a katolickiego
oraz dóbr gmin ˝ydowskich. 
A. Pejchal (Czechy) przedstawi∏
prawne podstawy rewindykacji 
w Czechos∏owacji i w Republice
Czeskiej. A. Webber (Anglia)
omówi∏ zagadnienie restytucji 
w kontekÊcie relacji pomi´dzy
politykà a praktykà. Zagadnienie
to zosta∏o przedstawione w opar-
ciu o kilka europejskich przyk∏a-
dów, przy czym podkreÊlono, ˝e
problem restytucji sta∏ si´ ostat-
nio przedmiotem zainteresowania
równie˝ wspólnot europejskich.
N. CieÊliƒska-Lobkowicz (Polska)
wskaza∏a na bariery, problemy 
i obawy, dotyczàce restytucji 
w Polsce. Jako ostatni wystàpi∏
dr P. Heuss (Niemcy), przed-
stawiajàc problem braku w∏a-
Êciwej regulacji normatywnej 
problemu restytucji zabytków 
w Niemczech. 

Mi´dzynarodowa wspó∏praca
na p∏aszczyênie poszukiwania 
i odkrywania zaginionych dóbr
kultury, ze szczególnym uwz-
gl´dnieniem sposobów komuni-
kacji oraz mi´dzynarodowej wy-
miany informacji, by∏a przedmio-
tem rozwa˝aƒ w drugim dniu
konferencji, którym przewodni-
czy∏ M. Borák (Czechy). Prof. W.
Kowalski (Polska – Ministerstwo
Spraw Zagranicznych) przedsta-
wia∏ sukcesy restytucyjne w spra-
wach dotyczàcych poszczegól-
nych sk∏adników dziedzictwa kul-
tury. L. Simmons (Anglia), dyrek-
tor Sotheby’s – jednego z najwi´k-
szych na Êwiecie domów aukcyj-
nych – zaprezentowa∏ problem
zaginionego dziedzictwa kultury 
z punktu widzenia mi´dzynarodo-
wego rynku sztuki. Wskaza∏ rów-
nie˝ na procedury badania prowe-
niencji oferowanych do sprzeda˝y
aukcyjnej dzie∏ sztuki i zabytków.
Referat wyg∏oszony przez O. Vlk
(Czechy) dotyczy∏ wspó∏pracy 
z Finlandià. Dr K. Dimitrieva
(Rosja) omówi∏a dzia∏alnoÊç Mi´-
dzynarodowego Centrum Infor-
macji i Dokumentacji Proble-
mów Przemieszczonych Dóbr
Kultury, funkcjonujàcego w ra-
mach Rosyjskiej Narodowej
Biblioteki Literatury Obcej.

Ostatni panel, prowadzony
przez P. Jiráska (Czechy), doty-
czy∏ procedur poszukiwania zagi-
nionych dóbr kultury oraz szcze-
gólnych sposobów zadoÊçuczy-
nienia poszkodowanym. Dr A. Pe-
rezstegi (W´gry) oraz Ch. Gold-
stein (USA) przedstawili wspól-
nie problemy rewindykacyjne na

W´grzech, uwzgl´dniajàc  szcze-
gólnie spraw´ kolekcji rodziny
Herzog, dr M. Lion (Czechy) –
doÊwiadczenia rewindykacyjne 
w Austrii, a M. Nosek (Czechy) –
problemy rewindykacji zaj´tych 
i wywiezionych archiwów. 

Centrum Dokumentacji Prze-
mieszczeƒ W∏asnoÊciowych Dóbr
Kultury Ofiar Drugiej Wojny
Âwiatowej, które zorganizowa∏o
konferencj´, zosta∏o powo∏ane do
˝ycia w listopadzie 2001 r. Stanowi
ono oddzia∏ Instytutu Historii
Wspó∏czesnej Czeskiej Akademii
Nauk. Centrum w zinstytucjona-
lizowany sposób podj´∏o realiza-
cj´ zadaƒ polegajàcych na wy-
jaÊnieniu historycznych i ekono-
micznych niejasnoÊci dotyczà-
cych konfiskat mienia, zw∏aszcza
zaÊ dzie∏ sztuki i zabytków.
Dzi´ki wsparciu Ministerstwa
Kultury Republiki Czeskiej
podj´∏o si´ przebadania pod
przedmiotowym kàtem archiwów,
muzeów i galerii w Czechach 
i w innych krajach. Zarówno
powstanie Centrum, jak i prowa-
dzone przez nie prace, majà pod-
stawy normatywne. 

Problem rewindykacji dóbr kul-
tury, choç tak wa˝ny, nie zosta∏ –
jak dotàd – rozwiàzany. Dlatego
te˝ mi´dzynarodowà wymian´
poglàdów i doÊwiadczeƒ, jaka od-
by∏a si´ w Brnie, mo˝na uznaç za
szczególnie cennà. Wydaje si´,
i˝ rozwiàzania wszystkich prob-
lemów rewindykacyjnych nale˝y
szukaç na trzech zasadniczych
p∏aszczyznach: narodowej, mi´-
dzynarodowej oraz na p∏aszczyê-
nie Unii Europejskiej. 




