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RE STY TU CJE  
CZY STA TUS QUO 
Problemy własności zagrabionych

dóbr kultury budzą do dnia dzisiejszego
zainteresowanie zarówno opinii publicz
nej, jak i historyków oraz specjalistów
różnych dziedzin nauki, czasami także
polityków i urzędników państwowych,
powołanychdozałatwianiaewentualnych
spornychsprawpomiędzystronamikon
fliktu.Ażekwestietebywajączęstokon
trowersyjne, mogą wywoływać również
spore emocje. Najczęściej dzieje się tak,
gdy dotyczą one rabunków i zniszczeń
dokonanychpodczasIIwojnyświatowej¹.
Imdawniejszesągrabieżeiprzemieszcze
nia danych dóbr kultury, tym napięcia
wobustronnychkontaktach sąmniejsze.
Jest to zrozumiałe, zbiory takie bowiem
oddawnaprzebywająpozamiejscemswe
go powstania bądź gromadzenia.Wyda
rzenia historyczne, które spowodowały
owe zawłaszczenia zbiorów, nie stanową
już „punktu zapalnego” w świadomości
iodbiorzespołecznym.

Przykłademmogąbyćtułupyszwedz
kiezagarniętezarównowkrajachnadbał
tyckich, jak iwCzechachoraznaMora
wachwstuleciuniebywałejekspansjipoli
tycznomilitarnej Szwecji, zapoczątkowa
nej na tak dużą skalę za panowania
(16111632) Gustawa II Adolfa. Ofiarą
grabieżczych działań szwedzkich padły
przede wszystkim ziemie Łotwy, Rosji,
Polski, Czech,Niemiec i Danii. Szwedzi
stosowalitaktykę„spalonejziemi”,wyja
ławiając na wiele dziesięcioleci kulturę
materialną złupionych krajów, niszcząc
zaśbibliotekiiwarsztatynaukowedopro
wadzili do upadku kulturę umysłową
wNiemczechiCzechach(powojnietrzy
dziestoletniej) oraz w Polsce (po epoce
JanaKazimierza).Jednakponad370lat,
któreminęłyodtychdramatycznychzda
rzeńzrobiłoswoje.Pamiętającwprawdzie
o rekwizycjach i rabunkach, żadne pań
stwo–dotknięteniegdyśbolesnymistra
tami – nie przygotowuje obecnie wnio
skówrestytucyjnychwobecSzwecji.Przy
woływanie dzisiaj tych zdarzeń w celu
wypominaniaodległychkrzywdimarzeń
ozwrotach jestanachronizmem.Szwedzi
na przestrzeni
wielulatpokaza
li, że w sposób
p o ż y t e c z n y
i pozytywny sta
rają się zmierzyć
ze swym nega
tywnym wize
runkiemgrabież
ców i posiadaczy
obiektówzalicza
nychdodziedzic
twakulturowego
innych narodów.
Podjęli wiele ini
cjatywzmierzają
cychdoujawnia

nia i szerszego udostępniania obiektów
przywłaszczonych, przechowywanych
głównie w zbiorach państwowych. Byli
właściciele zaś, wspomagani przez Szwe
dów, realizujądawno rozpoczęte lub cał
kiem nowe projekty (katalogi bibliotek,
opracowania, wystawy, mikrofilmowanie
itp.),rekompensującewpewnymstopniu
niegdysiejsze straty.Wszystkie te poczy
naniasąświadectwemdobrejwspółpracy
idziałańnarzeczwspólnejochronyeuro
pejskich dóbr kultury. Postawa taka nie
jest jeszcze powszechnawśród sprawców
grabieżyiprzemieszczeńbędącychnastęp
stwem IIwojnyświatowej.Wartowięc
owe pozytywne przykłady przypominać
i promować, by stały się normą wśród
państweuropejskich.

   
DAW NE DZIE JE, 
DZI SIEJ SZE PRO BLE MY
Narosła w ciągu stuleci literatura,

zarównopolskich,jakiszwedzkichauto
rów,przynosi dokładnyobraz rozmiarów
i jakości zniszczeń wyrządzonych przez
najeźdźców zzaBałtyku. Straty były tak
dużeibolesne,żeniemożnabyłoichzlek
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,,model ,, szwedzki (cz.1)

ZBIORYZAGRABIONE
IICHLOSY

Król Szwecji Gustaw II Adolf w stroju koronacyjnym

The looting (Plądrowanie), obraz olejny nieznanego artysty z XVII w. na zamku Skokloster
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ceważyć iprzejśćnadnimidoporządku.
Stąd już od 1660 r., w którym zawarto
pokójoliwski,Polskasystematycznieczy
niła próby odzyskania złupionych dóbr.
Rezultaty były dość nikłe, choć jeszcze
w 1660 r. wróciły do Polski niektóre
archiwaliawywiezionezWarszawy.Dwa
dzieścialatpóźniejstaraniaozwrotzbio
rów bibliotecznych i archiwów swoich
poprzednikówczyniłkrólJanIIISobieski.
Kilkasetodzyskanychksiąg(wtymcenne
inkunabuły)królwcieliłdoswojejbiblio
teki.TakżezbioryprywatneCzartoryskich
zasiliły dokumenty odzyskanew 1810 r.
przez Felicjana Biernackiego, sekretarza
i bibliotekarza księcia Adama Jerzego –
kilkanaścietomówpolonikówzarchiwum
biskupów warmińskich. Do kraju trafiły
również wywiezione niegdyś obiekty,
kupowanewciągustuleciprzezPolaków
naaukcjachiwantykwariatach.
Równolegledoniezbytudanychsta

rańozwrotyzbiorów,odXVIIw.trwała
zsukcesemakcjaposzukiwania,kopiowa
nia,spisywaniaikatalogowaniazautopsji
w szwedzkich archiwach, muzeach
i bibliotekach (takżew zbiorachprywat
nych)łupówzPolski².WwiekachXVIII,
XIX iXXkolejne ekipy poszukiwawcze
i pojedynczy badacze dorzucali nowe
informacje o stanie zachowania i rozpro
szenia obiektów z polską proweniencją.
Znane były instytucje, miasta, kolekcje
wielurodówszwedzkich,wktórychiden
tyfikowanopolskiezbiory.
Ważną rolę w ujawnianiu zagrabio

nych zabytków, odtwarzaniu ich losów,
sporządzaniuspisówikatalogówodegrali
badacze i uczeni szwedzcy. Nazwiska

ipublikacjeIsakaCollijna,OttonaWalde
go,czyteżpracującegowUppsaliprofe
soraJózefaTrypućki,StenaG.Lindberga
z Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie,
bądź Adama Heymowskiego z królew
skiej biblioteki zamkowej (Biblioteka
Bernadottów) lub Zygmunta Łakociń 
skiego,znająwszyscyzajmującysiętema
tykąszwedzkichzdobyczybibliotecznych.
Przezwielelatpraceichstanowiłynieza
stąpioneprzewodnikipotychżezbiorach,
opisującjepodwielomawzględami.Dziś
są skutecznie uzupełniane dzięki nowym
kwerendomiopracowaniom.Swegoczasu
omawiano je i komentowano w polskim
piśmiennictwie, czasem polemicznie.
Dotyczyło to szczególnie bardzo cennej
dwutomowejpracyO.Waldego,bibliote
karzaBibliotekiUniwersyteckiejwUppsa
li,poświęconej li te rac kim zdo by czom wo jen-
nym z cza sów po tę giSzwecji³.Recenzującją
Aleksander Birkenmajer4 zwrócił szcze
gólnąuwagęnaocenyautoraszwedzkiego
dotycząceaspektówetycznychiprawnych
rabunków oraz korzyści (!), jakie mogły
oneprzynieśćkulturzeświatowej.Opinie
Waldegosąważne,gdyżodnajdujemyich
echo w poglądach formułowanych także
dzisiajprzezSzwedów.Autor–jakohisto
ryk– tłumaczygrabieżedokonywanena
tak wielką skalę m.in. głodem książki
w Szwecji, przyczynami wyznaniowymi,
ówczesnym stanem prawnym, którego
teoretycznepodstawy sformułowałHugo
Grotiusw1625r.wpracyO pra wie w cza-
sie woj ny i po ko ju (De ju re bel li ac pa cis).
Reguły zestawione przez Grotiusa sank
cjonowały grabieże mienia pokonanego
wroga.Wpokojuwestfalskimz1648r.,
kończącymwojnętrzydziestoletnią,znala
złosięzaśpostanowienie,żenależyzapo
mnieć owszelkich konfliktach, szkodach
iprzemocy,jakieniosłyzesobąniedawne
wojny.Wpraktyceoznaczałoto,żepoko
naniniepowinnidopominaćsięozwrot
utraconych dóbr.Z biegiem lat pojawiło
sięnawettwierdzenie,żeSzwedzi„urato
wali”zagrabioneprzezsiebiezbiorybiblio
teczne, a dostęp do nich jest większy
ibardziej liberalnywSzwecji,niźlibyłby
u ichpoprzednichwłaścicieli.Walde,nie
podzielającwzupełnościtegozdania,sta
ra się je jednak wytłumaczyć i znaleźć
argumenty,któremogłybyprzemawiaćza
takim tokiem rozumowania. Aleksander
Birkenmajer polemizuje z tymi właśnie
opiniami i przeciwstawia się im stanow

czo, wykazując, iż biblioteki polskie,
atakżeryskie,nicbyniestraciłynatym,
gdyby Gustaw Adolf i jego generałowie
nimi się nie „zaopiekowali”. Recenzent
dopuszcza sens owej teorii „uratowania”
w odniesieniu do sytuacji bibliotek war
mińskich,częstonarażonychnaprzemar
szewojsk,agłówniewstosunkudoksią
żek Kopernika, które ocalały w Szwecji.
Birkenmajer przypomina też, że książki
zagrabione podczas najazdów Karola
Gustawa i Karola XII nie trafiły już do
„nasyconych” wcześniejszymi łupami
zbiorów państwowych lecz do kolekcji
prywatnych,gdzietakżepodlegałyselek
cji, podziałom, rozproszeniu i niszcze
niom. Zbiory polskie (choćby w języku
polskim lub klasztorne i kościelne)
w większości bibliotek, także w uppsal
skiej,stałybezużyteczne.
Potychuwagachkrytycznychwobec

odnośnego fragmentu dzieła Waldego,
AleksanderBirkenmajerprzyznaje,żejest
to jed na z naj waż niej szych ksią żek do hi sto rii 
bi blio tek w Pol sce. Słowa uznania składa
bibliotekarzom szwedzkim,którzydo kła
da ją wszel kich sta rań, by uła twić ko rzy sta nie 
z po wie rzo nych im skar bów każ de mu, kto te go 
za pra gnie.

   
UJAW NIA NIE,DO STĘP,  
WSPÓŁ PRA CA
Opiniata,oszwedzkichinstytucjach

posiadających zbiory z grabieży XVII
iXVIIIw.orazichbezpośrednichopieku
nach,niezmieniłasięwzasadziedodnia
dzisiejszego.Zracjikonsekwentnejposta
wyujawnianiaiudostępnianiaprzemiesz
czonychzbiorów,nadbałtyccysąsiedzista
li się przykładem tzw. szwedzkiej drogi 
–wprzeciwieństwiedoradzieckiej,kulty
wowanej w Rosji częściowo do dnia dzi
siejszego. Jej synonimem było trzymanie
zbiorów pod kluczem oraz utrudnianie
dostępu do nich. Rozróżnienie powyższe
wprowadziłprof.JanuszTazbirnapodsta
wie doświadczeń historyków polskich
wokresiepoIIwojnieświatowej5.
Przypomnijmy najbardziej znane

wydarzeniazlatpowojennych,dziękiktó
rymSzwedzi zasłużyli sobiena takprzy
chylne opinie historyków, muzealników,
archiwistówibibliotekarzy.Sąwśródnich
zarównowłasnepracebadawczePolaków,
jak i działania prowadzone wspólnie
z partnerami szwedzkimi lub inicjatywy
samychSzwedów.

Otto Walde, autor podstawowej pracy  
o grabieżach szwedzkich
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MI KRO FIL MO WA NIE
Najwcześniej,bojużw1955r.,udali

się do Szwecji przedstawiciele Polskiej
AkademiiNauk,MarianMałowistiAnto
ni Mączak, którzy w trakcie obszernej
kwerendy wybrali do zmikrofilmowania
dokumentyzarchiwówibibliotekodno
szące siędodziejówPolski.Wrezultacie
ichposzukiwańwykonanoponad100000
klatekmikrofilmów,któreprzechowywa
nesąobecniewArchiwumGłównymAkt
DawnychwWarszawie. Archiwiści kon
tynuowali kwerendy szwedzkie,penetru
jącod1988r.tamtejszezbiorywposzuki
waniu pomeraników.Niektóre z odnale
zionych źródeł, dotyczących wojny pol
skoszwedzkiej lat 16551656, zostały
przetłumaczonena językpolski i opubli
kowane6.

   
WY STA WY
Wkońcu lat sześćdziesiątychmuzea

polskieiszwedzkiepodjęłyinicjatywęzor
ganizowaniawystawyiudostępnieniaobu
społeczeństwomzbiorówodnoszących się
do historii panowania trzech kolejnych
władców polskich ze szwedzkiej dynastii
Wazów.W1968r.zadanietowpisanodo
oficjalnego programuwymiany kultural
nejinaukowejpomiędzyPolskąiSzwecją.
Ekspozycja Sztuka dworu Wazów w Polsce 
została zrealizowana w 1976 r., wmaju
iczerwcupokazywanojąwKrakowiena
Wawelu, a we wrześniu i październiku
w sztokholmskim Liljevalchs Konsthall
pod nazwą Zygmunt Waza i jego synowie.
Krakowskiej wystawie towarzyszył
obszerny katalog (wyd. Kraków 1976)
z tekstami m.in. Jerzego Szablowskiego
iZdzisławaŻygulskiegojr.,wprowadzają
cymiwhistorięstosunkówpolskoszwedz
kichiepokęWazówwPolsce.Nawysta
wiekrakowskiejzaprezentowanorównież
po razpierwszywkrajuRol kę Sztok holm
ską, zwaną teżWa zow ską lub Pol ską. Jest
tomalarskieprzedstawieniewminiaturze
uroczystegowjazdudoKrakowaorszaku
ślubnegokrólaZygmuntaAugustaiarcy
księżniczkiaustriackiejKonstancjiwdniu
4 grudnia 1605 r. Z pierwotnego zwoju
zachowałsiędonaszychczasówpaspapie
ru o wymiarach 15,28 x 0,27m.7 Rol ka 
znalazłasięwSztokholmieprawdopodob
niejakozdobyczwojennaz1655r.pod
czasłupieniaprzezSzwedówZamkuKró
lewskiegopo zajęciuWarszawy.Przewie
zionadoZbrojowniKrólewskiej(Livrust

Rękopis godzinek z ok. 1600 r. z klasztoru Św. Marii Magdaleny w Rydze. Od 1622 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali

Tablice astronomiczne sporządzone ręką Mikołaja Kopernika, wywiezione z Fromborka w 1626 r.

Unikatowy rysunek Erika Dahlberga z 1656 r. z widokiem Warszawy (prototyp późniejszych ilustracji w wielu europejskich edycjach)
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kammaren) w Sztokholmie (znajduje się
wpodziemiachzamkukrólówszwedzkich)
przezlatabyłaprawiezapomniana.Dopie
row1961 r. zainteresowali się nią polscy
badacze.W1966r.powstałpolskoszwedz
kiprojektzaprezentowaniatejhistorycznej
pamiątkiwpostacipublikacji.Pilotowałgo
ówczesny kustosz Zbrojowni dr Brynolf
Hellner8.Pomysłtenniezostałjednakzre
alizowany.
W1974r.nastąpiłowydarzenie,które

byłozupełniewyjątkowewdotychczasowej
ipóźniejszejpraktyceszwedzkiej,dotyczą
cej swoich łupów wojennych. Ówczesny
premierSzwecjiOlofPalmepodczaswizyty
wPolsceprzekazałRol kę wdarzedlaodbu
dowanego Zamku Królewskiego w War
szawie. Komentatorzy podkreślają, że był
to polityczny gest dobrej woli, który nie
wzbudziłjednakaplauzuszwedzkichmuze
alników.Dodziśjestwszaksztandarowym
przykładem postawy otwartości i dobrej
woli,jakąprzypisujesięSzwedomwopinii
międzynarodowej9.

Rol ka została zaprezentowana ponow
nienaWaweluw1996r.,wdwudziestole
ciepierwszegopokazudzieła.Byłarównież
ozdobą kolejnej wielkiej wystawy polsko
szwedzkiejnaZamkuKrólewskimwWar
szawie. Zorganizowano ją w 2002 r. pod
nazwąOrzeł i trzy ko ro ny. Są siedz two  pol sko 
szwedz kie nad Bał ty kiem w epo ce no wo żyt nej 
(XVI -XVIII w.).Pracenadjejprzygotowa
niem trwały kilka lat. Wydarzeniu temu
towarzyszyła sesja naukowa z udziałem
historyków oraz historyków sztuki obu
krajów,adopełniałpiękniewydanykatalog
(wyd.Warszawa2002).Wśródeksponatów
znalazły się przedmioty zdobyte przez
Szwedów podczas wojen prowadzonych
z Polską w XVII i XVIII w. Przyjechały
z muzeów i bibliotek w Sztokholmie,
Uppsali,zamkówwGripsholmieiSkoklo
ster(obecniejestfiliąstołecznejZbrojowni
Królewskiej).Patronatnadwystawąobjęła
szwedzkaparakrólewska.
Wydarzenieodbiłosięszerokimechem

wmediach,byłoteżokazjądoprzypomnie
nia okolicznościwywiezienia zbiorów pol
skichdoSzwecji przedponad trzystu laty
w wyniku grabieży z tamtych odległych
epok.
Szwedzi z czasemwyspecjalizowali się

w wypożyczaniu zdobycznych zbiorów na
wielkie imprezy wystawiennicze. Kolejną
z nich, zorganizowaną naZamkuwMal
borku w 2007 r., była wystawa Ima gi nes 
po te sta tis. In sy gnia i zna ki wła dzy w Kró le
stwie Pol skim i Za ko nie Nie miec kim.Zorgani

Spis ksiąg z Braniewa i Fromborka 1626 r. Tkanina wykonana w Delft w 1645 r. przedstawiająca 
antenatów biskupa Mikołaja Wojciecha Gniewosza

Książki polskie pochodzące z grabieży w bibliotece na zamku Skokloster

Fragmenty Rolki Sztokholmskiej



23

zowana w pięćset pięćdziesiątą rocznicę
przejęciatwierdzykrzyżackiejprzezkróla
Kazimierza Jagiellończyka i jego tryum
falnego wjazdu na zamek, zgromadziła
ponad 600 obiektów wypożyczonych
z dziesięciu krajów, w tym ze Szwecji.
Byływśródnichm.in.obiektywywiezio
ne przez Szwedów w latach „potopu”.
Ponad 500 stron liczący katalogalbum
daje możliwość obejrzenia wielu poloni
kówzeszwedzkichmuzeów,główniemili
tariów.

   
KA TA LO GI ZBIO RÓW, 
WSPÓLNE PUBLIKACJE
 Inną formą aktywności w kontak

tach polskoszwedzkich, dotyczących
poszukiwań,udostępniania,atakżeopra
cowania odnalezionych i zidentyfikowa
nychzbiorów,sąpracezwiązanezkatalo
gowaniem ocalonych książek. Niedawno
opublikowanokatalogksięgozbioruKole
giumJezuitówwBraniewie, zachowane
gowBiblioteceUniwersyteckiejwUppsa
li.JezuiciosiedlilisięwBraniewiew1565r. 
i założyli tam kolegium. Podstawą jego
bibliotekibyływcześniejszezbiorypofran
ciszkańskie.Kolegiumszczyciłosięopieką
królaZygmuntaIIIWazy.Wjegomurach
studiowali: poeta Maciej Kazimierz Sar
biewski, dramaturg Johannes Messerius,
uczony i poeta Grzegorz Borasta, fiński
poeta Valentius Thomae, królewicz
GustawEriksson (synkróla szwedzkiego
z dynastii Wazów Eryka XIV). Rozwój
uczelni przerwał najazd szwedzki
w 1626 r. Skonfiskowane i wywiezio 
nedoSzwecjizbiorybibliotecznestałysię
podstawą (wraz zwywiezionąw1621 r.
bibliotekąjezuitówzRygi)bibliotekiUni
wersytetu w Uppsali (utworzony 
w 1477 r. nie posiadał dotąd własnego
księgozbioru).Wchwiliwywiezieniazbio
ry braniewskie liczyły ok. 2500 wol.
Wśród nich znajdowały się księgozbiory
takichkolekcjonerów,jak:kanonikawar
mińskiego Thomasa Wernera, bibliofila
Michaela Neandra z Dobrego Miasta,
kardynałówStanisławaHozjuszaiAndrze
jaBatorego,biskupaJanaDantyszkaiin.
Cennączęściąbibliotekibraniewskiejbył
fragmentksięgozbioruMikołajaKoperni
ka(ok.40wol.)przekazanyprzezkanoni
kawarmińskiegoFabiuszaEmericha.
WSzwecji zbiorybraniewskieuległy

niewielkiemurozproszeniu,przedewszyst
kimzasób rękopisów.W1814 r. zostały
opisanewkataloguBibliotekiUniwersy
teckiej, wydanym przez Pera Fabiana

Aurivilliusa. Egzemplarze rozproszone
można dziś znaleźć w prawie trzynastu
innychbibliotekach(ok.4050wol.).
Największe zasługi dla opisania

zachowanychwUppsaliksiągzBraniewa
położył,pracującynatamtejszymuniwer
sytecie, Józef Trypućko (19101983).
Odnalazł także rękopiśmienny katalog
biblioteki z 1570 r., uzupełniany aż do
wywiezieniazbiorówdoSzwecji.Profesor
Trypućkopodjąłpracenadrekonstrukcją
katalogu dawnej książnicy braniewskiej.
PojegośmiercipracekontynuowałJakub
Z.Lichański,pracującywówczaswBiblio
teceNarodowejwWarszawie.W1989r.
BN podpisała umowę (z aneksem
w 1992 r.) z Biblioteką Uniwersytecką
w Uppsali dotyczącą wydania drukiem
kataloguizasadjegoopracowania.Prace
przejęli kolejni pracownicy BN: Michał
Spandowski(katalogdruków)iSławomir
Szyller (katalog rękopisów). W 2007 r.
całośćzostałaukończonaiukazałasiędru
kiemw polskoangielskiej wersji języko
wej.Ogółemwkataloguopisano58ręko
pisów, 336 inkunabułów w 348 egz.
i 2255 druków z XVIXVII w. w 2339
egz. W aneksach umieszczono opisane
przez J. Trypućkę pozycje z Braniewa,
któreznajdują sięobecniepozaUppsalą.
PromocjapublikacjimiałamiejscewWar
szawieiwUppsali.DoWarszawySzwedzi
przywieźliwybór ciekawszych egzempla
rzy ksiąg i rękopisów na towarzyszącą
prezentacji katalogu wystawę zbiorów
braniewskich.
 Najnowszą inicjatywą w zakresie

opracowywania dawnych polskich zbio
rówjestwspólnyszwedzkopolskiprojekt
przygotowaniakatalogupoloników,które
trafiływ1650r.doprywatnejbiblioteki
CarlaGustafaWrangla iNilsaBrahena
zamku Skokloster, a obecnie są częścią
Archiwum Narodowego Szwecji. Zasób
noszący nazwę Kolekcja Skokloster. Polskie 
listy i dokumenty przeglądany jest przez
badaczywposzukiwaniupolskiejliteratu
ryXVIiXVIIw.Odnalezionojużponad
200pozycji(wbibliotecezamkowejznaj
dowało się także sporo silesiaków).
Materiały te uznano za niezwykle cenne
źródła dla kultury polskiego baroku.
Projekt wyboru i opracowania zbiorów
realizowanyjestzestronyszwedzkiejpod
kierunkiem Ewy TeodorowiczHellman
zInstytutuJęzykówiLiteraturSłowiańskich
UniwersytetuSztokholmskiego,azestro
nypolskiejprowadzigoAlinaNowicka
JeżowazUniwersytetuWarszawskiego.

. 
PRZYPISY
¹ Prze gląd do świad czeń eu ro pej skich w tym za kre sie 
w cią gu ostat nich dwóch de kad zob. w ar ty ku le H. Ła
ska rzew skiej: Eu ro pa bez rosz czeń? Pro ble my wła sno ści 
zbio rów, pa mięć i po li ty ka. „Rocz ni ki Bi blio tecz ne” 2006, 
R. 50, s. 45  92
²  W pol skim pi śmien nic twie szcze gó ło we opi sy tych 
dzia łań po da je Cz. Pi li chow ski: Z dzie jów szwedz kich 
za bo rów bi blio tek i ar chi wów pol skich w XVII i XVIII wie ku. 
„Rocz nik Gdań ski” 1958/1959, t. 17/18, s. 127  175. Zob. 
też A. Czo łow ski: Za byt ki kra kow skie w Szwe cji. Kra ków 
1902; Z. Łakociński: Polonica svecana artistica. Wroclaw 
1979. Źródła  dla dziejów sztuki polskiej , 17; D.Matelski: 
Straty polskich dóbr kultury w wojnach ze Szwecją w XVII 
i XVIII wieku oraz próby ich restytucji. ,,Archeion" 2003, 
t.106, s. 118134; Z.Ciesielski: Grabieże dóbr kulturalnych 
w Polsce przez Szwedów w XVII i początkach XVIII 
wieku.,,Zapiski Historyczne" 2003, t. 68, z. 2/3, s. 97108; 
M.RomanowskaZadrożna: Grabieże szwedzkie w Polsce. 
[Cz.] 1. Przyczyny, charakterystyka i skutki. [Cz.] 2. Próby 
rewindykacji i prowadzone badania. ,,Cenne, Bezcenne, 
Utracone" 2005, nr 3, s. 3237; nr 4, s. 3133    
³ Stor het sti dens lit terära krigs by ten. Bd. 1  2. Up psa la 
1916  1920
4  A. Bir ken ma jer: Książ ka Ot to na Wal de go o szwedz kich 
zdo by czach bi blio tecz nych. Kra ków 1924
5  J. Ta zbir: Pa mięć w ka wał kach. Pol ska sko piu je to, co jej 
za gi nę ło. „Po li ty ka” 2001, nr 23, s. 76  79
6  Zob. np. J. Pod ral ski: Wy wóz dóbr ma te rial nych z Pol ski 
przez Szwe dów pod czas woj ny w 1656 ro ku. „Prze gląd 
Za chod nio po mor ski” 1997, z. 1/2, s. 325  337
7 Rol ka  by ła już wie lo krot nie w Pol sce opi sy wa na i re pro
du ko wa na. Zob. m.in.: Rol ka Wa zow ska. Wjazd kró lo wej 
Kon stan cji do Kra ko wa w ro ku 1605. Kra ków 1996. Tam 
też dal sza li te ra tu ra przed mio tu.
8  M. Li siń ski: Po lo ni ca w Szwe cji. „Zwo je” („The Scrolls”) 
2002, nr  31, s. 1  23. http://www.zwo je scrolls.com/
zwo je31/text08p.htm
9 Szwe dzi zwró ci li też nie daw no to te my re li gij ne szcze pom 
in diań skim w Ka na dzie i szcząt ki przod ków abo ry ge nom 
au stra lij skim, za bra ne im przez szwedz kich et no gra fów. 

Pracefinansująwznacznejmierzesponso
rzyszwedzcy,wspierają je takżesubsydia
polskichfundacji.Wynikibadańsąpubli
kowane w Warszawie w serii Polonika                    
w Riksarkivet Skoklostersamlingen (w 2006 r.
ukazały się cztery tomiki). W 2007 r.
w Sztokholmie wydano zaś Polonika                 
w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja 
Skokloster i inne zbiory, jako pokłosie pol
skoszwedzkiej konferencji poświęconej
Józefowi Trypućce, która odbyła sią 
w maju 2006 r. na Uniwersytecie
Sztokholmskim.n

   

Wnętrze  biblioteki zamkowej C.G. Wrangla i N. Brahe w Skokloster


