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STRATY WOJENNE
POMORSKICH MUZEÓW.
EFEKTY BADAŃ I NOWE
PERSPEKTYWY

]

MARCIN MONDZELEWSKI

W

2000 r. „Cenne, bezcenne, utracone” zamieściło
trzyczęściowy artykuł Marii Korzon na temat
badania gdańskich strat wojennych (numery 1,
2, 3). Autorka, korzystając ze sprzyjającej atmosfery w stosunkach polsko-rosyjskich, podjęła badania nad archiwaliami w Muzeum Puszkina w Moskwie, dotyczącymi dzieł sztuki z Gdańska i okolic. Jednym
z opisywanych obiektów, który figuruje w spisach wywozowych, jest gwizdek sygnałowy gdańskich żeglarzy morskich,
przechowywany do 1945 r. w Muzeum Miejskim w Gdańsku
(Stadtmuseum Danzig). Ten bogato zdobiony artefakt, prawdopodobnie dzieło Hansa Mewe z Lubeki, stanowi dowód długiej
tradycji żeglarskiej i obyczaju morskiego w Gdańsku. Niezwykła dekoracja czyni go jednym z najcenniejszych obiektów tego
typu w Europie i jednym z najstarszych zachowanych. Gwizdek
został wywieziony z Gdańska na przełomie 1945 i 1946 r. wraz
z innymi muzealiami do Rosji. Mimo restytucji wielu pomorskich zabytków w 1956 r., nigdy nie powrócił do Polski i jest odnotowany w Katalogu strat wojennych Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (nr 9144).
Od czasu publikacji artykułu Marii Korzon niewiele się
zmieniło w dziedzinie restytucji polskich zbiorów zza wschodniej granicy, co nie znaczy, że w badaniach nad utraconym dziedzictwem zapanował impas. Wspierani przez Wydział ds. Strat
Wojennych MKiDN pomorscy muzealnicy publikowali katalogi
strat wojennych, a także opracowania dotyczące wybranych zespołów obiektów, traktując zaginione zbiory jako część spuścizny artystycznej regionu. Jest to możliwe, ponieważ częściowo
zachowana jest dokumentacja wizualna poszukiwanych muzealiów, pozwalająca na kontynuowanie badań mimo fizycznej
nieobecności obiektów.
BADANIA STRAT POMORSKICH MUZEÓW

Pierwszym, choć dość pobieżnym opracowaniem tematu
gdańskich strat wojennych był katalog Europejskie Dziedzictwo Rozproszone / European Dispersed Heritage / Europäischer Zerstreuter Nachlass, wydany przy okazji wystawy w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska w 1992 r. 1 Składają się
na niego eseje i spisy strat najważniejszych instytucji

Gwizdek sygnałowy gdańskiego bractwa żeglarzy morskich wywieziony
do Moskwy na przełomie 1945 i 1946 r., fot.  http://dzielautracone.gov.pl/
image?zdjecie_id=40929&dzielo_id=9144&size=big

kulturalnych i wybranych kościołów gdańskich: Muzeum Narodowego, Ratusza Głównego Miasta, Dworu Artusa, Domu
Uphagena, Biblioteki Gdańskiej PAN, kościoła pw. Najświętszej
Marii Panny, św. Janów, św. Katarzyny i św. Brygidy.
Jest to na pewno pierwsza pozycja, z którą należy się zapoznać
przed rozpoczęciem badań, chociaż od czasu publikacji
w 1993 r. odnaleziono część obiektów wymienionych
w katalogu.
Muzeum Narodowe w Gdańsku wydało w latach 2000–2007
czterotomowe opracowanie strat wojennych kolekcji Jacoba
Kabruna oraz trzytomowe opracowanie strat wojennych
Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) i Muzeum Rzemiosła
Artystycznego (Westpreussisches Provinzial Gewerbe Museum, później Kunstgewerbemuseum). Katalogi objęły
wszystkie przedwojenne zbiory, oprócz kolekcji tkanin

49

i strojów zabytkowych. Ponieważ w latach 60. XX w. wydzielono ze zbiorów muzeum kolekcję bursztynu, broni i zbroi,
a także numizmatyki, i przekazano je do Muzeum Zamkowego w Malborku i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
kolekcje te zostały pominięte w badaniach strat wojennych
gdańskiego Muzeum Narodowego (jedynie bursztyn doczekał się opracowania).
Temat strat wojennych był także poruszany przy okazji wydawania katalogów istniejących kolekcji, np. ceramiki i złotnictwa oraz cyny. Na wydanie czeka opracowanie Heleny Kowalskiej dotyczące rewizji i poszerzenia badań nad stratami
wojennymi malarstwa (publikacja jest planowana na drugą połowę 2017 r.).
W przypadku Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
kwestia publikacji na temat strat wojennych wygląda nieco odmiennie. W zasadzie każde opracowanie dotyczące historycznych wnętrz Ratusza Głównego Miasta, Dworu Artusa i Domu
Uphagena poruszające kwestię zaginionego wyposażenia
jest de facto opracowaniem strat tego muzeum (choćby wymieniony wcześniej katalog Europejskie Dziedzictwo
Rozproszone...).
Zbiory Muzeum Miejskiego w Elblągu i Zamku w Malborku
podzieliły los innych pomorskich muzeów – zostały ewakuowane, po czym zaginęły bądź zostały rozproszone. Dzieje pomorskich zbiorów pod koniec wojny są zresztą ściśle powiązane, ponieważ, jak wskazują dokumenty, były ewakuowane
tymi samymi transportami. Badania nad stratami wojennymi
powinny być oparte na dokumentacji inwentarzowej lub innych
dokumentach ewidencyjnych. W tym zakresie wśród pomorskich muzeów Elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne
jest w najtrudniejszej sytuacji: z informacji uzyskanych od pracowników wynika, że zaginęła cała dokumentacja przedwojenna, w tym inwentarze. Z tego powodu muzeum nie prowadzi
badań nad stratami wojennymi. Dlatego godny polecenia
jest esej Rafała Panfila Elbląskie Muzeum Miejskie w latach
1864–1945, opisujący powstanie Muzeum Miejskiego w Elblągu i rozwój jego kolekcji do 1945 r.2
W Muzeum Zamkowym w Malborku od października
2015 r. można obejrzeć wystawę „Przywracanie historii. Losy
malborskich zbiorów po II wojnie światowej”. Towarzyszy
jej potężny katalog3, ukazujący historię zbiorów malborskich
oraz prezentujący muzealia, które przechowywane były
na zamku przed 1945 r., a teraz w większości znajdują się w innych muzeach w kraju bądź zaginęły. Publikacja w sposób całościowy traktuje historię odbudowy zamku w XIX w., formowanie się zbiorów malborskich, które miały stanowić kolekcję
reprezentacyjną Prus. Oprócz esejów historycznych połowę
wydawnictwa stanowi katalog istniejących muzealiów, prezentowanych na wystawie bądź istotnych z punktu widzenia kolekcjonerstwa, które jednak nie były możliwe do pokazania
na wystawie.
Przed 1945 r. na terenie dzisiejszego Gdańska, oprócz Biblioteki Gdańskiej udostępniającej publicznie swoje zbiory artystyczne, funkcjonowały inne instytucje muzealne: powołane
w 1879 r. Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej (Westpreußisches Provinzialmuseum), po 1923 r. pod nazwą Państwowe
Muzeum Historii Naturalnej i Prehistorii (Staatliches Museum
für Naturkunde und Vorgeschichte), powołane w 1927 r. Muzeum Krajowe Historii Gdańska (Staatliches Landesmuseum
für Danziger Geschichte), w Pałacu Opatów w Oliwie oraz powstałe w 1939 r. na bazie przejętych z innych instytucji zbiorów
archeologicznych propagandowe Okręgowe Muzeum Prehistoryczne (Gaumuseum für Vorgeschichte).
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Wśród nich Państwowe Muzeum Historii Naturalnej i Prehistorii jest chyba najważniejsze, bo wywodzące się z założonego
w XVIII w. gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego (Die Naturforschende Gesellschaft), którego działalność dała początek
gdańskim instytucjom muzealnym. Provinzialmuseum kontynuowało działalność kolekcjonerską i wystawienniczą Towarzystwa, gromadząc zbiory naturaliów, w tym bursztyn, okazy
flory i fauny, zbiory etnograficzne, a także sztukę i obiekty
archeologiczne.
Nie wiadomo na pewno, jaki procent zbiorów tych muzeów
przetrwał działania wojenne, ponieważ temat ten nie był kompleksowo przebadany. Przyczyna takiej sytuacji wynika z historii tworzenia się pomorskiego muzealnictwa po 1945 r. Otóż
żadna instytucja muzealna czy naukowa nie wywodzi swojego
istnienia z wymienionych muzeów, mimo że szczątkowo zachowane zbiory trafiły po wojnie do składnic muzealnych,
a stamtąd do pomorskich muzeów. W związku z tym nie powstają dla nich żadne katalogi strat wojennych. Wyjątek stanowi wydane na zlecenie Ministra Kultury i Sztuki studium Mariana Kwapińskiego4, w którym autor omawia historię gdańskich
zbiorów archeologicznych powstałego w czasie wojny Gaumuseum für Vorgeschichte i jego kolekcję popielnic grobowych
(wraz z katalogiem obiektów).
Temat „osieroconego” dziedzictwa wymaga osobnego potraktowania, podobnie jak wątek zbiorów kościelnych, które
uratowane zostały przed zniszczeniem przez niemieckich konserwatorów, ale wywieziono je z Pomorza do muzeów
centralnych.
REWINDYKACJE
Po 1989 r. do Gdańska zaczęły powracać zaginione dzieła
sztuki. Do najciekawszych należą oryginalne kafle z wielkiego
pieca z Dworu Artusa, które odnalazły się w różnych częściach
kraju, m.in. w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, opiekujące się tym zabytkowym wnętrzem, nadal prowadzi poszukiwania zaginionych elementów wyposażenia. Z relacji świadków wiadomo,
że elementy takie, jak kafle, były zabierane „na pamiątkę” przez
żołnierzy, którzy przechodzili przez Gdańsk. Co jakiś czas wypływają kolejne elementy pieca i są przekazywane do muzeum, więc jest nadzieja, że i inne wnętrza zabytkowe zostaną
kiedyś odtworzone. Podobnie wnętrza kościołów gdańskich
co jakiś czas zyskują oryginalne wyposażenie, rozproszone
w czasie działań zabezpieczających i ewakuacji.
Do Muzeum Narodowego w Gdańsku, dziedziczącego
spuściznę po przedwojennym Muzeum Miejskim, powróciły
dzieła przechowywane po wojnie w Muzeach Miejskich
w Berlinie (Staatliche Museen zu Berlin), w tym Alegoria pięciu zmysłów Antona Möllera, Lis i winogrona Daniela Schultza, figura młodzieńca Ernesto de Fiori oraz inne5. Powróciła
też Martwa natura z ptakami Melchiora Hoendecotera, malowidło pochodzące z kolekcji Jacoba Kabruna, które dało początek gdańskim zbiorom artystycznym. Obraz w 1944 r. został ewakuowany do Niemiec, po czym w nie do końca
wyjaśnionych okolicznościach znalazł się w jednym z krajów
Europy Zachodniej.
Sytuacja polityczna uniemożliwia kontynuację badań na terenie Rosji i restytucje zbiorów z jej terenów, jednocześnie digitalizacja i udostępnienie zbiorów muzealnych, bibliotecznych
i archiwalnych otwiera nowe możliwości badawcze w zakresie
gdańskich strat wojennych znajdujących się na terenie Polski,
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.

Katalog internetowy archiwów amerykańskich NARA (screenshot) i bazy
udostępniania skanów Fold3 (by ancestry), fot. https://www.fold3.com/
browse/1/hnHMN-Dzmt3jot0u_TUXaeZ6U,
https://www.archives.gov/research

KATALOGI ONLINE MUZEÓW, BIBLIOTEK
I ARCHIWÓW ZAGRANICZNYCH. DIGITALIZACJA
I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW DOTYCZĄCYCH
EWAKUACJI I ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW
POMORSKICH NA TERENIE NIEMIEC
Badanie w Internecie wojennych dziejów pomorskich zbiorów i strat wojennych to zagadnienie złożone. Istnieją setki
stron zawierających wspomnienia ludności wypędzonej, strony
kolekcjonerów i antykwariuszy, udostępniających karty pocztowe z widokami Gdańska, okolic, a często także ekspozycje muzealne. Nowe możliwości, wcześniej niedostępne dla naukowców, przynoszą oficjalne portale archiwalne archiwów

amerykańskich (NARA) oraz zbiorów ikonograficznych Bildarchiv Foto Marburg i Instytutu Herdera.
Dobrym przykładem wykorzystania tych portali jest prześledzenie wojennych losów złotnictwa ze zbiorów Stadtmuseum Danzig, konkretnie Misy do lavabo autorstwa Christiana
Pichgela I (nr inw. MNG/SD/172/Mt). Z dokumentacji ewidencyjnej i opracowań dowiadujemy się, że obiekt ten został pozyskany przez muzeum na przełomie 1931 i 1932 r. W 1943 r.
został ewakuowany wraz z innymi obiektami złotniczymi
do Grabin-Zameczku (Herrengrebin). Na podstawie tego dokumentu wiemy, że w muzeum nadano mu numer inwentarza Stm. 1968. W 1944 r. skrzynie przewieziono z powrotem
do Stadtmuseum, po czym 1 września 1944 r. wysłano
do Bösenburga koło Halle w Saksonii-Anhalt (składnica
w kopalni wapienia Bösenburger Höhle). Misa 20 marca
1948 r. została rewindykowana z Niemiec z amerykańskiej
strefy okupacyjnej (protokół otwarcia skrzyń na Wawelu
z 20.03.1948 r.) i następnie wraz z innymi obiektami przewieziona do Gdańska. Do tej pory nie było wiadomo, co działo się
z zabezpieczonymi obiektami pomiędzy 1944 a 1948 r. Naś w i e t l a j ą t o d o k u m e n t y i f o t o g ra f i e u d o s t ę p n i o n e
w Internecie.
Zbiory archiwów amerykańskich (NARA) zawierają m.in.
dokumentację działań wojsk alianckich na terenie okupowanych Niemiec. Jest to zespół tysięcy dokumentów, milionów
stron. Do większości można zyskać dostęp po zalogowaniu się
na dwóch portalach: bezpośrednio w archiwach amerykańskich (www.archives.gov/research) lub poprzez stronę Fold3,
prowadzoną przez popularny portal genealogiczny Ancestry
(www.fold3.com/browse). Przeszukiwanie tych zasobów, niestety, nie jest łatwe. Dzięki uprzejmości Wydziału ds. Strat Wojennych zyskałem informację o ustaleniach Wojciecha Walanusa, który przy okazji badań nad zaginięciem toruńskiej Pięknej
Madonny odkrył, że była ona przechowywana razem ze srebrami gdańskimi6. Oprócz raportu, na który powołuje się badacz,
na portalu Fold3 opublikowano cały komplet spisów, w tym
wymienione z numerami inwentarza i sumarycznymi opisami
srebra gdańskie.
Armia amerykańska zabezpieczyła składnicę w Bösenburgu i ewakuowała z niej wszystkie możliwe do zabrania obiekty.
Pozostałe zostały zajęte przez armię radziecką, która przejęła
kontrolę nad tym terenem w wyniku porozumień między aliantami. W momencie spisywania raportu znalezione skrzynie
z zabytkami były już otwarte, część obiektów rozrzucona wokół, inne zaginęły. Skrzynie z gdańskimi srebrami zostały zabezpieczone i przewiezione do Central Collecting Point Wiesbaden/Marburg.
Dzięki digitalizacji prowadzonej przez Bildarchiv Foto Marburg można mieć wgląd w prace dokumentacyjne CCP, ponieważ sukcesywnie publikuje on zdjęcia i karty ewidencyjne tej
składnicy (www.bildindex.de, hasło: „central collecting point
wiesbaden/marburg”). Pod numerem fm190469a (i kolejnymi)
zapisano dokumentację wizualną Misy do lavabo ze Stadtmuseum. Przegląd całej dokumentacji pozwala stwierdzić,
że wszystkie srebra gdańskie przywiezione z Bösenburga zostały w ten sposób sfotografowane. W przypadku innych obiektów z muzeów pomorskich przydatne są też zbiory fotografii dokumentacyjnej sprzed 1945 r.. udostępnianie przez Instytut
Herdera, zwłaszcza zdjęcia ekspozycji muzealnych.
Tak więc dokumentacja udostępniona w Internecie nie tylko
pozwoliła uzupełnić brakującą wiedzę o miejscach ewakuacji
i przechowywania muzealiów, ale również o ich wyglądzie
i stanie zachowania w 1946 r.
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Misa do lavabo w katalogu internetowym Bildarchiv Foto Marburg
− zespół dokumentacji Central Collecting Point Marburg (screenshot),
http://previous.bildindex.de/#|18

Katalog internetowy Herder Institut – bildkatalog, miejscowość: Gdańsk
(screenshot), fot. https://www.herder-institut.de/bildkatalog/

Fragment obrusa ołtarzowego z gdańskiego Tekstylnego skarbu
w katalogu internetowym Germanisches Nationalmuseum – objektkatalog.
gnm.de (screenshot), fot. http://objektkatalog.gnm.de/objekt/Gew4089

Do 1944 r. w Muzeum Miejskim w Gdańsku przechowywano i eksponowano słynny Tekstylny skarb mariacki (Danziger
Paramentenschatz) – zbiór ornatów i paramentów ołtarzowych, który nie miał sobie równych w Europie. Zbiór ten, pierwotnie w kościele Mariackim w Gdańsku, został przekazany
częściowo w 1928, a w całości w 1937 r. do muzeum w celu
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zabezpieczenia, prowadzenia badań i udostępnienia szerszej
publiczności. Początkowo liczył on prawie 1000 obiektów, jednak w latach 70. i 80. XIX w. zarząd kościoła sprzedał lub podarował liczne paramenty do europejskich muzeów (wśród ważniejszych: Museum für Angewandte Kunst w Wiedniu,
Kunstgewerbemuseum w Berlinie, Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze i Victoria&Albert Museum w Londynie, muzea w Brukseli) oraz do kolekcji prywatnych.
Wielki, pięciotomowy katalog Waltera Mannowsky’ego, stanowiący opracowanie tego zespołu, odnotowuje 541 zachowanych obiektów. Całość została ewakuowana w 1943 r. do kościołów w Przywidzu (Mariensee), w 1944 r. przewieziona
z powrotem do Stadtmuseum, po czym wysłana transportem
do Niemiec, do Zamku w Gotha w Turyngii, a następnie pobliskiego zameczku myśliwskiego Reinhardsbrunn oraz do Bawarii. W 1961 r. przekazem władz NRD do władz PRL rewindykowano tylko 190 tkanin. Pozostałe obiekty trafiły pod zarząd
Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Union Evangelischer
Kirchen in der EKD) i są przechowywane w dwóch niemieckich
muzeach: Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze
i St. Annen-Museum (Museum für Kunst- und Kulturgeschichte) w Lubece. Zbiory w Lubece nie są dostępne, natomiast z norymberskimi można się zapoznać poprzez Bilddatenbank GNM
– internetowy katalog zbiorów.
Skarb mariacki jest więc dobrym przykładem gdańskiej
kolekcji rozproszonej, której miejsca przechowywania są znane, choć w większości są one poza granicami kraju. W Muzeum
Narodowym w Gdańsku dobiega końca projekt badawczy, którego jednym z celów jest scalenie wiedzy o tym zabytkowym
zespole paramentowym. Jest to zgodne ze współczesnymi
tendencjami w zakresie zarządzania wiedzą, w tym dotyczącą
dziedzictwa kulturowego.
Ostatnie dwadzieścia lat to tworzenie podstaw sieci semantycznych – systemu, który powiązałby wiedzę zgromadzoną
na całym świecie, udostępnioną na różnych portalach internetowych. Międzynarodowe wytyczne wskazują, by udostępniać
dane w możliwie otwartych formatach, w sposób przyjazny dla
możliwie pełnej grupy odbiorców, oraz aby tworzyć powiązania
z innymi dokumentami, które dopełniają nasze dokumenty
(zob.: „5 star open data”).
Tłumacząc to na przykładzie paramentów z kościoła Mariackiego, każde muzeum posiadające część tego zabytkowego
zespołu powinno udostępnić dane dotyczące tych obiektów.
Karty obiektów powinny być powiązane z kartami innych muzeów, np. za pomocą odsyłaczy (linków). Powinna też powstać
karta centralna dla całego zespołu. Oprócz danych obiektów fizycznych (paramentów), karty powinny zawierać odnośniki
do bibliografii (publikacje udostępnione w cyfrowych bibliotekach) oraz do dokumentów źródłowych (zdigitalizowanych
i udostępnionych przez archiwa). W kontekście strat wojennych
system taki scala wiedzę naukową o rozproszonych zespołach
zabytkowych. Umożliwia też pełne zbadanie, jakie elementy
zaginęły i są nadal poszukiwane, oraz podłączenie kart naukowych zaginionych obiektów, zwłaszcza kiedy posiadamy
ich przedwojenne zdjęcia.
KATALOGI INTERNETOWE POLSKICH MUZEÓW,
BIBLIOTEK I ARCHIWÓW
Wraz z digitalizacją muzealiów, archiwaliów, zbiorów ikonograficznych oraz ich udostępnieniem w Internecie wzrasta
szansa na odnajdywanie polskich strat wojennych, które
w czasie wojny zostały przemieszczone w inne rejony kraju.

Bal w pałacu w Łazienkach. Król Rumunii Karol II (pierwszy z lewej) w rozmowie z ambasadorem Francji w Polsce Leonem Noelem, Warszawa,
28.06.1938 r., zbiory online NAC, sygnatura 1-D-1374-42, fot. z Koncern „Ilustrowany Kurier Codzienny”  − Archiwum Ilustracji,
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/94293/ 22b12fd6b0cdd0c0b07ee97a6b5b994c/

Z tego względu badania proweniencji dóbr kultury przechowywanych w instytucjach publicznych powinny stać się absolutnym priorytetem.
Proweniencja jest nie tylko kategorią opisową określaną jako obowiązkowa przez rozporządzenie o ewidencji muzealiów,
jest też wskazywana jako priorytet w badaniach nad dziedzictwem przez wytyczne międzynarodowe (Konferencja Waszyngtońska z 1998 r. oraz Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów).
W praktyce prowadzenie badań proweniencyjnych, a zwłaszcza
publikowanie ich wyników napotyka liczne trudności, od ograniczonych finansów aż po opór środowiska muzealnego.
Nie wchodząc w szczegóły, część muzeów bada pochodzenie
zbiorów i publikuje te informacje wraz z innymi podstawowymi
danymi obiektu (nie tylko w katalogach, ale również w etykietarzach na ekspozycji), a część w badaniach poprzestaje na określeniach typu: „Dawne zbiory”, i/lub ukrywa informacje
o proweniencji.
Powrót do Gdańska obrazów i rzeźb z Berlina w 2010 r. był
możliwy tylko dlatego, że Muzea Miejskie, wprowadzając w życie ustalenia z Konferencji Waszyngtońskiej, opracowały katalog zbiorów „niepewnych”, co do których istniało podejrzenie
pochodzenia z kradzieży wojennej. Badania niemieckie zestawiono z polskimi i w efekcie potwierdzono obecność w katalogu 7 dzieł poszukiwanych jako straty wojenne.
Pierwszym elementem działań polskich instytucji powinny
być zatem projekty badań proweniencyjnych, zakończone publikacją wyników (w sytuacji idealnej w katalogach internetowych). Drugim elementem powinna być publikacja strat wojennych w tychże katalogach internetowych oraz w Katalogu strat
wojennych – dzielautracone.gov.pl. Bazę Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego należy też potraktować jako narzędzie badań własnych zbiorów pod kątem posiadania poszukiwanych strat wojennych innych instytucji.
Połączenie rzetelnej wiedzy o zbiorach i zestawienie
jej z możliwie pełnym wykazem polskich strat wojennych
umożliwi weryfikację, które obiekty dziedzictwa zostały jedynie
przemieszczone w wyniku działań wojennych (pozostawiając
kwestię ich restytucji otwartą), a które powinny być nadal poszukiwane jako zaginione.
Nie tylko muzea digitalizują swoje zbiory i dokumentację,
robią to też biblioteki i archiwa. Wśród rozwijających się prężnie
internetowych portali udostępniających tego typu obiekty warto
wymienić: Cyfrową Bibliotekę Narodową POLONA, a dla archiwaliów: zbiory online Narodowego Archiwum Cyfrowego, bazy

archiwów, czyli: ZOSIA, IZA i SEZAM. Portalem agregującym
wymienione bazy archiwalne jest działający od 2009 r. szukajwarchiwach.pl. Coraz częściej, przeglądając te strony, wśród
haseł kluczowych wspomagających wyszukiwanie możemy
trafić na kategorie: „muzeum”, „zbiory muzealne”, „ekspozycje”,
„wystawy”, itp. Katalog online zbiorów polskich archiwów pozwala wyszukiwać dokumenty na podstawie tekstu zawartego
w opisie rekordu. Pozwala to odnajdywać archiwalia, które
są związane z konkretnymi miejscowościami i instytucjami.
Jednym z największych problemów w przypadku poszukiwań zaginionych obiektów jest brak ich wizerunku. Chociaż fotografia muzealium jako podstawa jego dokumentacji funkcjonuje już od lat 30. XX w., to nietrudno się domyślić,
że nie wszystkim obiektom takową wykonano. Część z nich była przewidziana do udokumentowania w planach na rok 1939
i później, ale wojna je zniweczyła. Inne obiekty uznano za mniej
istotne, aby wykonywać ich zdjęcia. Znaczne partie archiwów
wizualnych zaginęły lub uległy zniszczeniu w wyniku działań
wojennych, co znacznie utrudnia identyfikację muzealiów. Dokumentacja wizualna jest niezbędna w procedurze restytucji
dzieł sztuki. To, że muzeum nie posiada odwzorowania poszukiwanego obiektu, nie znaczy, że nie ma takowego w innym
miejscu.
Od końca XIX w. niezwykle popularne jest przesyłanie z podróży kart pocztowych ukazujących odwiedzane miejsca. Muzea są więc częstym ich tematem, w tym także ich zabytkowe
wnętrza, ekspozycje i wybrane eksponaty. Jest to pierwsze
źródło brakujących wizerunków. Drugim są zdjęcia okolicznościowe, wykonywane przez osoby prywatne w czasie zwiedzania muzeów bądź przez zawodowych fotografów towarzyszących oficjalnym wizytom znanych osobistości. Dla przykładu,
wpisując w katalogu online NAC hasło: „Łazienki Królewskie
w Warszawie” znajdziemy liczne zdjęcia parku oraz Pałacu
na Wyspie. Na jednym z nich widzimy bal z okazji wizyty oficjalnej króla Rumunii Karola II i rumuńskiego następcy tronu księcia Michała w Polsce w 1938 r. Zdjęcie wykonano we wnętrzu
Królewskiej Galerii Obrazów. W tle, za damami dworu, widać
Popiersie Bogini Diany Jeana-Antoine’a Houdone’a, rzeźbę
do niedawna zaginioną, pochodzącą z kolekcji króla Stanisława
Augusta.
W przypadku, gdy brak zdjęcia dokumentacyjnego poszukiwanego obiekt muzealnego, fotografie okolicznościowe są jedynym źródłem wizerunku. Co ważne, w procesie restytucji dokumentują one obecność muzealium w jego pierwotnym
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Zdjęcie reflektora z wnętrza kościoła pw. św. Janów w Gdańsku przed
1944 r. (repr. wg Drost) i na ekspozycji zamku w Pieskowej Skale, fot.
autora (http://pieskowaskala.e-muzeum.eu/ „39. Sala baroku B”)

miejscu przechowywania. Niestety, opis archiwalny zazwyczaj
nie obejmuje szczegółowego wyliczenia zawartości, czyli
nie zawiera danych konkretnych obiektów ukazanych na fotografii czy chociażby ich typów: obrazy, rzeźby, ceramika, itp.
POWRÓT DO PODSTAW, CZYLI O KONIECZNOŚCI
INTENSYFIKACJI BADAŃ PROWENIENCYJNYCH
POLSKICH ZBIORÓW MUZEALNYCH
I ICH SZEROKIEGO UDOSTĘPNIENIA W INTERNECIE
Podejście do badań naukowych w wielu polskich muzeach
cechuje swoiste rozszczepienie jaźni. Z jednej strony mamy
świetnie opracowane katalogi zbiorów i katalogi wystaw, ekspozycje muzealne coraz częściej osiągają poziom europejski.
Jednocześnie proweniencja muzealiów to temat wstydliwy.
Wiele katalogów pomija go albo w opisie poprzestaje na dacie
akcesji obiektu do zbiorów muzeum. Próżno szukać określenia
„pochodzenie nieznane”. Problem ten dotyczy wielu polskich
muzealiów.
Losy zbiorów rodu Sierakowskich z Waplewa Wielkiego
po 1939 r. są dobrym przykładem „przerwanej” proweniencji
zabytków, typową historią obiektów tzw. mienia podworskiego
w Polsce. Majątek Sierakowskich został zajęty przez władze
okupacyjne, a dzieła sztuki i księgozbiór przewieziono do Gdańska. W trakcie akcji zabezpieczania dóbr kultury przed nadchodzącym frontem wschodnim gdańscy muzealnicy wywieźli
je wraz z innymi muzealiami do kilkunastu miejscowości
w okolicy Gdańska.
Po wojnie muzealia i obiekty zabytkowe ewakuowane z kościołów były gromadzone w składnicach muzealnych, organizowanych tymczasowo na terenie Pomorza. Niestety, decyzją
władz lokalnych, miejscowych konserwatorów, często przez
przypadek trafiały one losowo do nowo powstających muzeów.
W Polsce Ludowej szybkie powołanie prężnie działających placówek było ważniejsze niż rzetelne badania pochodzenia
obiektów. Niemieccy konserwatorzy i historycy sztuki nadzorujący akcję zabezpieczania pomorskiego dziedzictwa, którzy
przeżyli wojnę, zostali zmuszeni do opuszczenia kraju w 1946 r.
Tym samym nastąpiło oddzielenie zabytku od jego dokumentacji. Historia tych zbiorów w nowej dokumentacji muzealnej
zaczyna się w 1945 r. w składnicy muzealnej. W efekcie zbiory
Sierakowskich były uważane za zaginione. Badania prowadzone w Muzeum Narodowym w Gdańsku, zapoczątkowane przez
Dobromiłę Żyską-Laube, wykazały, że zbiory te w dużej mierze
nie opuściły kraju, a zostały tylko przemieszczone.
Podobny los spotkał nie tylko zbiory przedwojennych muzeów, ale też wyposażenie kościołów. Zabytki z wnętrza
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kościoła pw. św. Janów w Gdańsku zostały ewakuowane pod
Gdańsk w 1943–1944 r. Po wojnie kościół był zrujnowany,
a nieuregulowana sytuacja własnościowa uniemożliwiała jego
odbudowę. Wyposażenie zostało przeniesione do składnicy
muzealnej w Oliwie, skąd potem trafiło do kościoła Mariackiego i Muzeum Pomorskiego (dziś Narodowego) w Gdańsku.
Od kilku lat badania nad kościołem koordynuje Nadbałtyckie
Centrum Kultury, ale wcześniej były to samodzielne działania
historyków sztuki.
Podczas pracy w Muzeum Narodowym w Gdańsku zetknąłem się z problemem rozproszonego wyposażenia i wykorzystałem go na potrzeby stworzenia modelu teoretycznego wirtualnego muzeum kościoła pw. św. Janów 7. Miałoby ono
w formie katalogu internetowego gromadzić wiedzę o tym niezwykle ważnym zespole zabytkowym. Wykonałem wtedy roboczą inwentaryzację zbiorów, które rozpoznałem, bądź o których pisali inni naukowcy. Wielkie było moje zdziwienie, gdy rok
temu, odwiedzając Zamek Pieskowa Skała, rozpoznałem jeden z zaginionych reflektorów na ekspozycji prezentującej historię wyposażenia wnętrz barokowych. Ile jeszcze takich „odkryć” czeka historyków sztuki w naszym kraju?
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WAR LOSSES OF POMERANIAN MUSEUMS. RESEARCH RESULTS
AND NEW PERSPECTIVES

Abstract The article summarises sixteen years of research on war losses of Pomeranian museums. The topic was raised by Maria Korzon in 2000 in a three-part article published in ‘Valuable. Priceless. Lost’. Korzon mainly worked on the basis of
Russian archival sources which described the removal of relics and museum exhibits away from Pomerania by the Red Army. For numerous reasons, it is no longer
possible to research Russian collections in terms of their possible origin on the
territories of today’s Poland, which is why this article focuses on searches in Western Europe. Some of the lost works of art were returned to Pomerania after 1989.
Digitisation and disseminating data online supports the current restitution activities. The article describes the possibility of looking for materials evacuated into
Germany in the database of American archival sources (NARA, fold3), as well as in
such portals as the Bildarchiv Foto Marburg and the Herder Institut – Bildkatalog.
Also, the online catalogues of European museums are a potential tool for searching lost works of art. Research may be carried out remotely through catalogues
of Polish archives and libraries, which more and more frequently support searches
using key words referring to the objects shown: paintings, sculptures, historical
interiors and pre-war exhibitions. Polish museums have responded ambivalently
to provenance research, and associate it with the possibility of losing their collections. As a result, many museum exhibits considered lost have in fact merely been
relocated to other parts of the country. Reliable research would help to determine
which objects should still be looked for and which should just be relocated, leaving
the question of restitution open.

