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OD REDAKCJI

FROM THEEDITORS
In the present issue we feature the stories of two cases 
which were resolved by the successful return of the tost 
w orks of a rt to the ir r igh tfu l owners. A fter a few dozen 
years Lucas Cranach the E lders painting "Madonna under 
the F irTrees" was restituted. The second object is the his
torie monstrance from the church in Sadtowo. Three artides 
are devoted to sacred art objeets: the newly discovered 
Gothic bookcase, the history of the Gothic sculpture of 
St. Catherine from Katternecke and the reliquaries from 
Frombork. The October theft of several paintings from 
the gallery in Rotterdam was also closely observed in Po
land. The text devoted to th is event, as w etl as the one on 
insuring collections is particularly relevant to museologists.

K
ończy się rok 2012. Zaistniałe w jego 
trakcie zagrożenia dla dziedzictwa 
kulturowego opiszemy w Katalogu 
strat „Cenne, bezcenne, utracone” 
2012, który ukaże się w wersji elek
tronicznej z początkiem nowego roku. 
Informację o jego wydaniu opublikujemy na stro

nie internetowej Narodowego Instytutu Muzeal
nictwa i Ochrony Zbiorów (www.nimoz.pl). Rok 
2012 ocenią również instytucje i służby zaangażo
wane w zwalczanie zagrożeń dóbr kultury. Nastą
pi to, tradycyjnie, w najbliższym numerze CBU.

Dziękujemy za bardzo pozytywny odbiór 
poprzedniego wydania pisma, które w całości 
poświęcone było ochronie zabytkowych zbiorów 
bibliotecznych, a w szczególności problemom 
związanym z najcenniejszą ich częścią -  narodo
wym zasobem bibliotecznym. Wydaje się, ze po
mysł, by jeden z numerów pisma był monotema
tyczny jest powszechnie akceptowany i mogę 
nawet powiedzieć, ze oczekiwany. W przyszłym 
roku, podobnie jak w mijającym, trzeci numer 
w całości poświęcimy jednemu tematowi. Jeśli 
zechcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi 
oczekiwaniami, Redakcja przyjmie to z w ielkim  
zadowoleniem. Adres mailowy cbu@nimoz.pl jest 
cały czas do dyspozycji Czytelników.

Bieżący numer otwierają dwa teksty (Odzyska
ne arcydzieło i Powrót do Sadłowa} opisujące 
zwroty zabytków utraconych przez Polskę wiele 
lat temu. Obraz Lucasa Cranacha Starszego Ma
donna pod jod łam i szczęśliwie przetrwał II wojnę 
światową we Wrocławiu, choć poważnie ucierpiał. 
W trakcie powojennej konserwacji przygotowano 
kopię obrazu, którą podmieniono w miejsce ory
ginału następnie przemyconego do Niemiec. 
Dopiero po blisko 70. latach i licznych peregryna
cjach arcydzieło Cranacha powróciło do Wrocła
wia. Po krótszym oczekiwaniu, bo jedynie po 
13 latach od kradzieży, powróciła do rąk prawowi
tych właścicieli zabytkowa monstrancja z począt
ku XVII w., skradziona w 1999 r. z kościoła w Sa- 
dłowie. Jej historię i działania podejmowane od 
2006 r., zmierzające do restytucji zabytku, szcze
gółowo zostały opisane w numerze 69 „Cenne, 
bezcenne, utracone” (4-/2011). Biorąc pod uwagę 
rozstrzygnięcia, jakie zapadały w toku prowadzo
nych postępowań przez szwajcarskie i niemieckie 
organy ścigania, powrót monstancji był wielce

problematyczny. Prawdziwym zatem zaskocze
niem była decyzja niemieckich antykwariuszy po
siadających monstrancję, o nieodpłatnym zwro
cie zabytku. Sukces odniosły konsekwentne 
i uporczywe starania Departamentu Dziedzictwa 
Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Trzy kolejne artykuły dotyczą zabytków rzemio
sła i sztuki sakralnej -  odkrycia gotyckiej szafy, 
losów rzeźby św. Katarzyny z Katternecke oraz re
likwiarzy z Fromborka. Oczywiście zachęcam do 
lektury wszystkich, lecz szczególną uwagę pra
gnę zwrócić na Odkryty zabytek, czyli gotycką sza
fę w kościele w Reszlu. To przypadek absolutnie 
wyjątkowy, by późnogotycki mebel przetrwał 
wszelkie zawirowania historii. Wszystko na to 
wskazuje, ze nawet II wojna światowa nie dokona
ła istotnych zniszczeń. Zły czas dopiero nadcho
dził, ale o tym i historii ponownego odkrycia szafy 
w artykule Arkadiusza Wagnera, który zabytkowy 
mebel rozpoznał.

Październik 2012 r. to, z jednej strony, powrót 
skradzionej monstrancji z Sadłowa, a z drugiej 
strony -  zuchwała kradzież z muzeum Kunsthal 
w Rotterdamie. W jej wyniku utracono 7 obrazów, 
w tym dzieła Pabla Picassa, Henri Matisse’a 
i Claudea Moneta. To największa kradzież 
w ostatnich latach z holenderskiego muzeum. 
Dzieła skradziono z wystawy czasowej prac wypo
życzonych, które zazwyczaj są wysoko ubezpie
czone. Instytucji ubezpieczenia zbiorów muzeal
nych poświęcony jest artykuł Ubezpieczenia 
ruchomych dóbr ku ltu ry w  zbiorach publicznych...

Międzynarodowy aspekt ochrony dziedzictwa 
kulturowego poruszają dwa artykuły: ARCA zagi
nionych dzieł, poświęcony działalności Associa
tion for Research into Crimes against Art oraz 
Konflikt w Syrii zagraza zabytkom UNESCO, oma
wiający zagrożenia zabytków z Listy Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNE
SCO znajdujących się na terenie zbrojnego kon
fliktu w Syrii. Gorąco zachęcam do lektury tych 
i pozostałych artykułów. Warto również przejrzeć 
stałe pozycje CBU: katalog strat bieżących, zabyt
ków utraconych w wyniku II wojny światowej, dzieł 
odzyskanych oraz informacje dotyczące dóbr ku l
tury poszukiwanych przez INTERPOL

Życząc m iłe j lektury, zapraszam do w spó ł
pracy.

PIOTR OGRODZKI
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THE RECOVERED MASTERPIECE A fter 65 years, the painting by Lucas 
Cranach the ELder, Madonna under the F ir Tree, orig inally from  the Wroctaw 
Cathedral, was returned to Poland. A fter the war, in the years 194-6-4-7 a copy 
of the painting was madę after being com m issioned by a German priest. 
Soon it replaced the w ork by Cranach, and the orig ina l was taken by the 
priest to Germany. In the late 1960s the painting found its way to the German 
antiquarian market, and its last la c k s  led to Switzerland. However, it was 
only in the early m onths of 2012, a fter the death of the person who had it, that 
a Swiss lawyer contacted Polish authorities and -after a fu li docum entation 
relating to the provenance of Madonna under the F ir Tree, the painting was 
returned to its owner.

MONIKA KUHNKE

ODZYSKANE
ARCYDZIEŁO
Obraz Madonna pod jodłami Lucasa Cranacha 
Starszego przyleciał do Polski i 27 lipca 2012 r. 
odbyto się jego uroczyste przekazanie w gmachu 
MSZ Warszawie.

Radosław Sikorski, m inister spraw zagranicznych, przekazuje obraz 
Madonna pod jod łam i Lucasa Cranacha Starszego księdzu biskupowi 
Andrzejowi Siemieniewskiemu. Fot. Mariusz Kosiński (MSZ)

T
rzynaście lat temu opisałam na łamach „Cenne, bez
cenne, utracone"(3/1999, s. 19-20] losy skradzionego 
w 1947 r. z Wrocławia obrazu Lucasa Cranacha Star
szego Madonna pod jodłami. Losy tak niezwykłe, 
ze mogłyby posłużyć za scenariusz niejednego filmu 
akcji. Tekst ten zakończyłam zdaniem, że ostatni ślad prowadzi 

do Szwajcarii. I nie pomyliłam się.
Dzieło Cranacha Starszego (1472-1553) Madonna pod 

jodłami, znane także jako Madonna Wrocławska, to bez wątpie
nia jego najpiękniejsze przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem 
siedzącym na kolanach, choć takich wizerunków Madonny 
malarz miał w swym dorobku wiele. Wrocławskie dzieło urze
ka niezwykłą miękkością w przedstawieniu figur i wspaniale 
namalowanym, wielowątkowym krajobrazem roztaczającym 
się za plecami Madonny.

Obraz powstał w Wittenberdze, w pierwszej dekadzie XVI w., 
ufundowany przez członka kapituły katedry wrocławskiej Jo
achima von Lindlau. Do XIX w. Madonna eksponowana była 
w kaplicy Św. Jana Ewangelisty, do momentu przekazania jej, 
jako bezcennego dzieła, do skarbca katedralnego. Tam dzieło 
udostępniano „za biletem” . Tylko jeden raz pokazano obraz po
za murami katedry -  na wystawie z innymi dziełami Cranacha 
Starszego, w Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w 1935 r. 
Wykonano wówczas fotografie, które -  jak się okazało po la
tach -  miały kluczowe znaczenie dla identyfikacji dzieła. 
W czasie II wojny światowej obraz ewakuowano po 1943 r. poza 
Wrocław. Szczęśliwie ocalał i zaraz po zakończeniu działań 
wojennych powrócił, choć znacznie uszkodzony [pęknięty]. 
Niestety, nie na długo. W latach 1946-1947, pod pretekstem 
przeprowadzania prac konserwatorskich, wykonana została 
kopia na zlecenie niemieckiego księdza Zygmunta Zimmera. 
Namalował ją młody malarz -  Georg Kupkę. Wkrótce kopia ta, 
oprawiona w oryginalną ramę, zastąpiła XVI-wieczne dzieło 
Cranacha, które w 1947 r. ksiądz Zimmer przemycił do ra
dzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech w celu, jak tłuma
czył, „ochrony przed komunistami".

Madonna pod jodłam i przez lata wisiała w mieszkaniu 
księdza. Początkowo w NRD, a od 1954 r. na terenie Niemiec 
Zachodnich, w Monachium. Pod koniec lat 60. ks. Zimmer ob
raz sprzedał. Potrzebował bowiem pieniędzy na swą wielką 
i kosztowną pasję -  kolekcjonował dzieła sztuki starożytnej. 
Obraz Cranacha rozpoczął turę po galeriach europejskich. 
Oferowano go jednemu z muzeów berlińskich, Pinakotece 
w Monachium, wreszcie trafił do szwajcarskiego kolekcjonera, 
a następnie do handlarza nieruchomościami w Regensburgu.

Tymczasem w Polsce dopiero w 1961 r., w czasie badań 
poprzedzających konserwację obrazu, które przeprowadziła 
Daniela Stankiewicz, konserwator zabytków, okazało się, że ob
raz znajdujący się we wrocławskiej katedrze jest kopią. I to po
śledniej jakości. Sprawa stała się głośna. Pod adresem Kurii we 
Wrocławiu padały zarzuty ze strony ówczesnych władz o brak 
dbałości o bezcenne zabytki, a nawet pokątnej sprzedaży dzieła

na Zachód. Kiedyjednak dziesięć lat później szwajcarski ekspert 
z Bazylei, potwierdziwszyautentyczność obrazu Cranacha, który 
mu przedstawiono i znając pochodzenie obrazu, zawiadomił 
Ambasadę PRL w Bernie, żaden z ówczesnych dyplomatów 
sprawy nie podjął. Albo potraktowano tę informację jako niepew
ną, albo władze komunistyczne nie chciały zajmować się 
dziełem nie dość, ze o tematyce sakralnej, ale stanowiącym wła
sność Kościoła. Tymczasem upłynęło kolejne dziesięciolecie. 
W 1981 r. pewna galeria w Bonn zaoferowała obraz Konferencji 
Biskupów Niemieckich za ogromną sumę 15 milionów marek. 
Oferta poparta była obszerną ekspertyzą prawniczą potwierdza
jącą, ze żadna strona trzecia nie ma praw do tego obrazu. Bisku
pi niemieccy wynajęli jednak swojego adwokata. Jego eksperty
za wykazała sytuację zgoła przeciwną: to posiadacze dzieła 
Cranacha nie mieli do niego żadnych praw. Wówczas sprawą, na 
wniosek arcybiskupa wrocławskiego, powiadomionego o odna
lezieniu obrazu, zajęła się prokuratura w Monachium. Udało się 
jej prześledzić dotychczasowe losy Madonny pod jodłami. Pozo
stało jedynie ustalenie, gdzie obraz się wówczas znajdował. 
Wszyscy przesłuchiwani zgodnie jednak twierdzili ze, owszem, 
obraz był oferowany przez galerie na terenie Niemiec, ale na zle
cenie kogoś ze Szwajcarii, kto sam kontaktował się z zaintereso
wanymi. Obraz zniknął, a śledztwo umorzono z powodu braku 
dowodów. Pozostał jednak ślad: Szwajcaria.

Cisza panowała az do lutego 2012 r., gdy szwajcarski adwokat 
Rafael Kuhne skontaktował się z arcybiskupem wrocławskim 
ks. Marianem Gołębiowskim i poprosił o dokumentację dotyczą
cą obrazu Cranacha. Arcybiskup przekazał sprawę, za pośred
nictwem dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego, ks. prof. Józefa 
Patera, prof. Wojciechowi Kowalskiemu, zajmującemu się w Mi
nisterstwie Spraw Zagranicznych restytucją dzieł sztuki. Jak się 
później okazało, strona szwajcarska, wypełniając wolę ostatnie
go posiadacza obrazu -  księdza -  rozważała sprzedanie dzieła, 
a uzyskane pieniądze zamierzała przekazać na cele charytatyw
ne zakonowi Sióstr Misjonarek Miłosierdzia Marii Teresy z Kal
kuty. Szczęśliwie, zarówno zgromadzone przez MSZ dokumenty, 
fotografie oraz prowadzone równolegle negocjacje nie pozosta
wiały wątpliwości, że zabytek powinien, zgodnie z prawem, wró
cić do właściciela -  parafii we Wrocławiu. I tak się stało. Obraz 
przyleciał do Polski i 27 lipca 2012 r. odbyło się jego uroczyste 
przekazanie w gmachu MSZ Warszawie.

Teraz Madonna pod jodłam i czeka, na badanie przez specja
listów. Choć obraz jest generalnie w bardzo dobrym stanie, w i
dać ślady wojennej tułaczki, która spowodowała pęknięcie de
ski. Wytrawny badacz zauwazy zapewne i miejsca (na lewo od 
płaszcza Marii), z których pobierano próbki pigmentu, czy ślady 
po zdjęciu werniksu z części prawej sosny, najprawdopodob
niej w celu potwierdzenia autorstwa Cranacha.

Po 65 latach obraz wrócił do Wrocławia. I to powrócił bez
warunkowo. Notabene -  w tym samym lnianym, grubo tkanym 
i łatanym opakowaniu, uszytym zapewne w 1947 r. na potrzeby 
wywozu Madonny pod jodłam i z Polski do Niemiec.

LUCKY RETURN/ RETURN TO SADŁÓW/RETURN OF THE MON- 
STRANCE Six years after determ ining the location of the 17th century 
monstrance from  the church in Sadtów (stolen in 1999), the object was 
returned by German antiquaries. No financial com pensation from  the 
righ tfu l owner was demanded. The many years of efforts madę by the 
Departm ent of C ultura l Heritage of the M inistry of Culture and Na
tional Heritage were finally brought to a successful conclusion. The 
issue gave rise to many em otional reactions, due to the controversial 
decisions of German and Swiss authorities.

PIOTR OGRODZKI

POWROT
DO SADŁOWA
Zabytkowa monstrancja skradziona w 1999 r. 
z kościoła w Sadłowie została zwrócona 
właścicielowi.

K
iedy blisko rok temu ukazał się w 69 nu
merze „Cenne, bezcenne, utracone" arty
kuł opisujący kilkuletnie starania naszego 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro
dowego o zwrot skradzionej XVII-wiecznej 
zabytkowej monstrancji -  jego zakończe
nie nie było optymistyczne. Wszystko wskazywało na 

to, że spór z antykwariuszami niemieckimi (i -  pośred
nio -  również szwajcarskimi) zostanie przegrany. 
W świetle materiałów procesowych wydawało się bo
wiem, że prawowici właściciele są bez szans w starciu 
z zachodnim wymiarem sprawiedliwości. Zarówno 
szwajcarskie, jak i niemieckie organa procesowe nie 
dostrzegały w działaniach antykwariuszy żadnych nie-

Monstrancja, 
Albrecht Weimmer I 
Toruń, ok. 1600 r., 
srebro złocone, 
wys. 68 cm, 
oferowana 
w katalogu Domu 
aukcyjnego Fischer 
w Szwajcarii



Achim Neuse, współwłaściciel Galerii Neuse w Bremie, i ksiądz kanonik Stefan Cegłowski, 
dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, prezentują monstrancję z Sadłowa. Fot. autor

prawidłowości. „Zakup w dobrej wierze" -  tak brzmiało pod
sumowanie niemieckich i szwajcarskich organów ścigania 
i sprawiedłiwości. Dla zachodnich prawników nie miało ja- 
kiegokołwiek znaczenia, ze żaden z antykwariuszy nie spraw
dził pochodzenia monstrancji w ogólnodostępnej bazie utra
conych dóbr kultury prowadzonej przez Międzynarodową 
Organizację Policji Kryminalnej -  INTERPOL. Polska parafia, 
jeśli zechce, może porozumieć się z niemieckim antykwaria
tem i swoją własność odkupić -  konkludował niemiecki wy
m iar sprawiedliwości1.

Mimo niekorzystnych rozstrzygnięć podejmowanych 
przez stronę niemiecką, m inisterstwo ku ltu ry i dziedzic
twa narodowego nie zniechęciło się, inicjując kolejne dzia
łania w celu doprowadzenia do zwrotu monstrancji. 
W 2008 r., a więc dwa lata po ujawnieniu monstrancji 
w Galerii Neusee w Bremie, kiedy działania prokuratury 
nie przyniosły pozytywnych efektów, przygotowano i prze
słano stronie niem ieckiej form alny wniosek rewindykacyj
ny. Po kolejnych dwóch latach sprawę skierowano do sądu 
niemieckiego. Nawet jego niekorzystne dla strony polskiej 
rozstrzygnięcie (potwierdzenie, że antykwariusz z Bremy 
działał w „dobrej wierze") nie zniechęciło Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego MKiDN do kontynuowania dzia
łań. Sąd niemiecki zasugerował stronom postępowanie 
polubowne. Jego końcowym efektem było przekazanie 
w dniu 8 października 2012 r. zabytkowej monstrancji jej 
prawowitemu w łaścicielow i. Uroczystość zwrotu zabytku 
stronie polskiej odbyła się w M inisterstw ie Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego. Stronę polską reprezentowała Mo
nika Smoleń, podsekretarz stanu w MKiDN, a delegacji 
kościelnej przewodniczył ksiądz bp P iotr Libera, ordyna1 
riusz diecezji płockiej. Wśród zaproszonych byli również 
ksiądz kanonik Kazim ierz Rostkowski, proboszcz parafii 
w Sadłowie i ksiądz kanonik Stefan Cegłowski, dyrektor 
Muzeum Diecezjalnego w Płocku oraz M ichał Woźniak, 
wybitny znawca złotnictwa toruńskiego, który rozpoznał 
m onstrancję w 2006 r. Od tam tej inform acji rozpoczął 
wówczas działania Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, 
który po zebraniu niezbędnych danych przekazał sprawę 
do prowadzenia do Departamentu Dziedzictwa Kulturow e

go MKiDN. Jego dyrektor, Jacek Miler, nie 
krył satysfakcji i ulgi, że ta niezwykle trudna 
sprawa dobiegła szczęśliwego końca. Mon
strancję przywieźli do kraju jej posiadacze, 
w łaścicie le Galerii Neuse w Bremie -  Achim 
Neuse i Volker W urster, którzy w 2004 r. zaku
pili ją w Szwajcarii. W ramach zawartej ugody 
monstrancja przekazana została stronie pol
skiej bezpłatnie. Dotychczasowi posiadacze 
podkreślili, że zdecydowali się na ten krok m i
mo niejednoznacznej sytuacji prawnej zabyt
ku, są bowiem przekonani, że dzieło sztuki 
tak wybitnej klasy powinno przebywać w m ie j
scu, z którym jest historycznie związane. Nie 
znamy wszystkich okoliczności, które dopro
wadziły do podjęcia przez nich takiej decyzji; 
w końcu już od 6 lat dokładnie w iedzieli, z k tó 
rym m iejscem związana jest historycznie 
monstrancja oraz w jakich okolicznościach 
została utracona. Być może pewnym wyja
śnieniem postawy w łaścic ie li galerii z Bremy 
są inform acje opublikowane w artykule Iwony 

D. Metzner na portalu Deutsche Welle (www.dw.de). Dwie 
z nich są szczególnie znamienne. Pierwsza dotyczy 
ochrony dobrego imienia ww. galerii: jej w łaścicie le m ieli 
zaządać swego rodzaju rehabilitacji przez wycofanie za
rzutów strony polskiej, jakoby wiedzieli o nielegalnym po
chodzeniu monstrancji. Druga inform acja dotyczyła spra
wy bardzo przyziemnej -  pieniędzy. Galeria Fischer miała 
zwrócić Galerii Neuse część pieniędzy, jakie ta wyłożyła 
na zakup m onstrancji w 2004 r. W tych okolicznościach 
prezentowana publicznie „bezinteresowna postawa” w ła 
ścicieli galerii budzi zasadnicze w ątp liw ości* 1 2. Informacje 
opublikowane przez Iwonę Metzner są o tyle istotne, 
iz wskazują na to, jakim  obciążeniem dla podmiotu go
spodarczego działającego na konkurencyjnym, wolnym 
rynku są wszelkiego rodzaju sprawy sądowe oraz publi
kowane w różnych mediach i środowiskach inform acje 
kwestionujące (zgodne z prawdą i posiadanymi dokum en
tami) jego wiarygodność rynkową. Być może nabywcy 
skradzionego z Sadłowa zabytku uśw iadom ili sobie, że 
nie da się dobrze odprzedać obiektu, na którym będzie 
cały czas ciążyło odium nielegalnego pochodzenia, nie
pewnej proweniencji i możliwych roszczeń osób trzecich.

Okoliczności odzyskania zabytkowej monstrancji z Sadło
wa pokazują też, jak istotna jest determinacja, nieustępli
wość i konsekwentne dochodzenie swoich praw. Wszelkie 
działania i formy nacisku (oczywiście -  realizowane 
w ramach obowiązującego prawa) są w pełni uzasadnione. 
Nie można zrażać się początkowymi niepowodzeniami. 
Nie przesądzają one, jak to widać na przykładzie losów mon
strancji z Sadłowa, o ostatecznym wyniku sprawy. Poszuku
jemy jeszcze bardzo wielu zabytków. Część z nich zostanie 
na pewno ujawniona za granicą i wtedy warto będzie przypo
mnieć sobie tę historię odzyskania XVII-wiecznego zabytku.

PRZYPISY
1 Zainteresowanych historią poszukiwań i działań prawnych zmierzających do od

zyskania monstrancji odsyłam do artykułu Czy odzyskamy monstrancję z Sadło
wa?, Piotr Ogrodzki,.,Cenne, bezcenne, utracone" 4-/2011, str. 22-26.

2 www.dw.de/niemcy-zwrocili-polsce-zabytkowy-obiektsakralny/a-16295744
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ZŁOTA KATARZYNA
Z KATTERNECKE

THE GOLDEN CATHERINE OF KATTERNECKE In 1956 the Late Medieval sculpture of St. Catherine of Alexandria from  the workshop of Jakob Beinhart 
(15th/16th cent.) was transferred to the Catholic University of Lublin, which was reassembling its art collection. It came asa gift from  the Archdiocese Curia 
in Wrocław. As a result of recent research, it was proved that the sculpture is that of the famous Golden Catherine, which used to be the crest of one of 
W rocław s edifices, the so-called Katternecke. In 1866 the sculpture became the property of Georgine Hoeptner, who commissioned its renovation in "M e
dieval style” (e.g. it was repainted in blue). In 1898 the Hoeptners bestowed the historie object to the W rocław Erzbischöfliches Museum. A fter the w ar and 
the establishm ent of Polish adm inistration of the so-called Recovered Territories, the provenance and initia l function of the object was forgotten. It found its 
way to KUL as a tota lly anonymous sculpture.

KRZYSZTOF PRZYLICKI

Na tamach jednego z zeszytów wrocławskiego czasopisma „Rube- 
zahl” z 1868 r., w dziale poświęconym sprawom bieżącym, 
zamieszczone zostało następujące zapytanie: „Dokąd trafiła Kata
rzyna z Katternecke, która w latach 40. tego stulecia jeszcze tam 
stała? Jeśli ktoś posiada informacje na jej temat, proszony jest 
o kontakt. To samo pytanie dotyczy Niebieskiej Maryi z naprzeciw
ka, która także powinna znajdować się jeszcze we Wrocławiu”1. 
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Dwa zeszyty później 
redakcja opublikowała krótkie omówienie losów obu zabytków, 
rozpoczynając je wymownym zawołaniem: „One są tuta j!”2.

Rzeźba św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
tzw. Złotej Katarzyny z Katternecke 
we Wrocławiu, zbiory artystyczne KUL, 
nrinw. MU KUL 111-1552

Archiwalna fotografia 
Złotej Katarzyny z Katternecke. 
Stan z 1928 r.

O ile figura Niebieskiej Maryi nigdy nie opu
ściła Wrocławia i przechowywana jest 
obecnie w tamtejszym Muzeum Narodo
wym3, o tyle losy rzeźby z Katternecke przez 
cate tata pozostawały nieznane. Dopiero 

w 2011 r., podczas opracowywania przechowywanego 
w KUL zespołu średniowiecznych rzeźb śląskich, uda
ło się ustatić, że jeden z zabytków to właśnie figura św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej z Katternecke4.

W jakich okolicznościach rzeźba trafiła do zbiorów 
artystycznych KUL? Otóż po zakończeniu II wojny 
światowej, w sytuacji całkowitej utraty zgromadzo
nych przez Uniwersytet zbiorów, ówczesny rektor ks. 
Józef Iwanicki (1902-1995) zainicjował stworzenie ich 
na nowo. W tym celu rozestat list do biskupów diece
zjalnych z prośbą o darowywanie do KUL dla potrzeb 
rodzącego się wówczas Studium Sztuki Sakralnej przy 
sekcji Historii Sztuki oraz Katedry Muzykologii przy 
Wydziale Teologicznym określonych w trzech punk
tach przedmiotów. Wtadze uczelni zainteresowane 
byty gromadzeniem zwłaszcza: „ 1. naczyń cynowych 
do martwych natur, 2. tkanin, haftów, naczyń, obra
zów na szkte, obrazów, rzeźb, relikwiarzyków, trypty
ków, mebli uszkodzonych, odrzwi, porcelany, ceramiki, 
fragmentów architektury zabytkowej (...), 3. instru
mentów muzycznych (...)"5. Pomyst rektora nie spo
tkał się jednak ze zrozumieniem. Odmowne decyzje 
byty na ogół usprawiedliwiane dużymi stratami ponie
sionymi przez diecezje w czasie II wojny światowej. 
Jedynie kuria wrocławska wyraziła gotowość przeka
zania KUL na własność obiektów średniowiecznej 
i nowożytnej rzeźby śląskiej. Na polecenie Jego Eks
celencji ks. Kazimierza Lagosza (1888-1961), Ordyna-

N IEZWYKŁE  LOSY W RO C ŁAW SK IEG O  ZABYTKU



Klasztor św. Katarzyny przy ul. Św. Katarzyny we Wrocławiu wg Topografii Wrocławia Fryderyka Bernarda Wernera. Literą G 
oznaczona została narożna kamienica mieszcząca karczmę Pod Złotą Katarzyną

riusza Wrocławskiego, wytypowaniem obiektów zajęła się 
specjalna komisja kurialna6. Z wrocławskich zbiorów wyłą
czono ogółem 26 przykładów plastyki śląskiej XV-XVIII w. Ich 
przekazanie nastąpiło w obecności Zygmunta Wrześniow- 
skiego, wicedyrektora Muzeum Archidiecezjalnego, oraz 
przedstawicieli KUL w osobach znanego artysty malarza prof. 
Antoniego Michalaka i ks. dr. Michała Ślipka. W protokole 
zdawczo-odbiorczym z dnia 3 marca 1956 r. zaledwie w przy
padku kilku rzeźb wskazane zostało miejsce ich pierwotnego 
przechowywania7.

W wydanym w 1932 r. przewodniku Alfonsa Nowacka 
po zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego, stanowiącym 
w istocie wykaz wszystkich zgromadzonych tam zabytków, 
figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej zamieszczona została 
pod pozycją 60 i scharakteryzowana następująco: „drewnia
na rzeźba św. Katarzyny. Z kołem; (potocznie nazywana Nie
bieską Maryją), wys. 1,49 m. Początek XVI w. Wcześniej 
stojąca we Wrocławiu, na narożniku ulic św. Katarzyny i Sze
rokiej''8. Mimo tak lakonicznego opisu, o tym ze jest to ten 
sam zabytek utwierdziła nas w przekonaniu przyklejona 
u podstawy rzeźby pożółkła karteczka z odręcznym napi
sem: DIÖZESANMUSEUM/BRESLAU/NR. 60 oraz identyczne 
wymiary obiektu9. Autor przewodnika określił ją omyłkowo 
mianem Niebieskiej Maryi (niem. Blaue Marie), zarezerwo
wanym dla wyrzeźbionej w piaskowcu Maryi z Dzieciątkiem  
na sierpie księżyca z końca XV w., stanowiącej godło kamie
nicy -  zajazdu Pod Niebieską Marią przy Neumarkt 13 
(ob. Plac Nowy Targ)10. Przytoczone na wstępie zapytanie 
w „Rubezahl" dotyczy właśnie tych dwóch zabytków. Intere
sująca nas figura św. Katarzyny to niewątpliwe najcenniejszy 
obiekt w uniwersyteckiej kolekcji rzeźb, od dawna łączony 
z wrocławskim warsztatem Jakoba Beinharta (ok. 14-60-1525)11. 
Święta ukazana jest jako młoda niewiasta o dość drobnej 
budowie ciała i długich, ciemnobrązowych włosach, opada
jących falistymi puklami na ramiona i plecy, w koronie na 
głowie, w sukni o płytkim dekolcie, wykończonym ornamen
talną bordiurą oraz w spiętym klamrą pod szyją niebieskim 
płaszczu, którego lewa poła tworzy dużą, lekko pomiętą 
płaszczyznę. W lewej dłoni trzyma otwartą księgę, nato
miast w prawej zwrócony głownią w dół miecz (dodany 
wtórnie).

Na krótko przed wybuchem 
II wojny światowej pisał o niej 
Erich Wiese, wybitny badacz 
sztuki Śląska, który jako pierwszy 
powiązał rzeźbę z dziełami po
wstałymi w kręgu twórcy Ołtarza 
św. Łukasza z kościoła św. Marii 
Magdaleny we Wrocławiu (od 
1949 r. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie)12. Charakteryzując 
figurę, zwrócił przede wszystkim 
uwagę na sposób opracowania 
twarzy i włosów świętej, pozwala
jący sytuować ją pod względem 
stylistycznym pomiędzy czołowy
mi dziełami tego mistrza -  ołta
rzami św. Łukasza oraz Świętych 
Niewiast z nyskiego klasztoru 
Kapucynów (od 1949 r. w Muzeum 
Narodowym w Warszawie) oraz 
rzeźbą św. Katarzyny z wrocław
skiego Schlesisches Museum der 

bildenden Kunste (od 1949 r. w Muzeum Narodowym w War
szawie), a zachowanymi in situ w Sicinach (niem. Seitsch) 
ołtarzowymi figurami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz 
św. Barbary. Zwrócił nadto uwagę na dziewiętnastowieczne in
gerencje konserwatorskie, w wyniku których znaczne partie 
rzeźby zostały zrekonstruowane (zwłaszcza dolna część przed
niej poły płaszcza, miecz oraz zębate koło) i przemalowane 
przy użyciu farb olejnych. Rozległe zniszczenia powstały za
pewne na skutek działania czynników atmosferycznych, gdyż 
figura zdobiła fasadę narożnej kamienicy, wchodzącej w skład 
zabudowań nieistniejącego juz dziś klasztoru Dominikanek pw. 
św. Katarzyny i mieszczącej karczmę Pod Złotą Katarzyną 
(niem. Kretschamhaus zur Goldenen KatharinaY3.

Na podstawie zamieszczonego w Topografii Wrocławia 
Fryderyka Bernharda Wernera (1690-1776) widoku zabudo
wań klasztornych oglądanych z lotu ptaka od strony północ
no-zachodniej możemy przypuszczać, że sylwetka majacząca 
w niszy ponad portalem, jest szkicowym odwzorowaniem 
naszego zabytku. Rzeźba znajdowała się tam przynajmniej 

do 1833 r.u . Niedługo potem przeniesiona została na klatkę 
schodową. W opublikowanej przez Gustava Rolanda 
w 1940 r. Voltständige Topographie von Breslau czytamy 
bowiem, że kamienica pod numerem 19 przy ul. Katarzyny to 
tzw. „Katharinenecke, na korytarzu którego w niszy znajduje 
się wizerunek św. Katarzyny"15. Artykuł Uber Zeichnungswe- 
ise der Hauser in Bresłauz 1870 r. utwierdza w przekonaniu, 
że chodzi tu o naszą rzeźbę: „Figura Katarzyny z drewna bu
kowego, przed wieloma laty z powodu silnych uszkodzeń 
zdjęta ze swojego pierwotnego miejsca ([schowana] za dru
cianą kratą na klatce schodowej), obecnie znajduje się 
w sklepie ze srebrami pani kupiec [Georgine] Hoeptner, Rit- 
terpl. 2"16. Ta „rozmiłowana w sztuce" -  jak czytamy w „Rube
zahl" -  kobieta, która „uchroniła niejeden już zabytek przed 
zagładą", w posiadanie rzeźby weszła w 1864 r. Niedługo po
tem zleciła jej odnowienie „w stylu średniowiecznym, (...) przy 
użyciu (...) matowych farb" i wyeksponowała ją w firmowym 
sklepie ze srebrami produkowanymi w rodzinnym zakładzie 
J. Hoeptner & Comp. przy Ritterplatz 2 (ob. pl. Biskupa Nan- 
kiera) pośród innych „równie wiekowych obiektów snycerskiej 
roboty"17. Na marginesie warto wspomnieć, że firma ta uży
wała tytułu „Dostawca na dwór papieski" (niem. päpstlicher
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Hoflieferant) i uchodziła za najstarszy katolicki zaktad na Ślą
sku, wyspecjalizowany w produkcji wyposażenia kościelne
go18. Ostatecznie do zbiorów Erzbischöfliches Museum rzeź
ba trafiła w 1898 r. jako dar rodziny Hoeptner19.

Daleko idące ingerencje konserwatorskie z XIX w. 
w znacznym stopniu zmieniły wygląd odnalezionej figury. Zlo
ty płaszcz, od którego pochodzi nazwa karczmy Pod Złotą Ka
tarzyną mieszczącej się na Katternecke, przemalowany 
został na kolor niebieski. Trudno dziś jednoznacznie stw ier
dzić, dlaczego Nowack w stosunku do rzeźby Katarzyny użył 
określenia Niebieska Maryja. Czyzby zwiodła go barwa szat 
oraz wiedza na temat pierwotnej lokalizacji zabytku? Pamię
tać należy bowiem, ze oba posągi staty niegdyś naprzeciwko 
siebie, u ujścia ul. Św. Katarzyny do Nowego Targu. Niebieska 
Maryja przetrwała na fasadzie kamienicy do pożaru w 1848 r. 
Dzięki relacji naocznego świadka -  malarza Louisa Ferdinan- 
da Koski -  wiadomo, ze następnie przeniesiona została do 
mieszczącego się tam szynku. W latach 60. XIX w. „ekspono
wana" była w przeszklonej niszy, w tylnej ścianie piwiarni20. 
Na skutek przekształcenia lokalu w warsztat szewski rzeźba 
popadła w zapomnienie. Dopiero w latach 30. XX w. odkryta 
zostata na nowo przez F. Cebullę we wnęce zakrytej deskami. 
Benon Elkenes, ówczesny właściciel kamienicy, podarował 
rzeźbę w 1934 r. miejscowemu muzeum -  Schlesisches Mu
seum der biłdenden Kunste21.

W „Rubezahł” zrelacjonowane także zostało, w kontekście 
omawianej rzeźby, pewne zdarzenie natury obyczajowej, kie
dy to „przed rokiem 1848 w wieczór sylwestrowy wielu ludzi 
słyszało na własne uszy rubaszne, grubiańskie, później za
bronione nawet przez policję dialogi, prowadzone przy toaście 
noworocznym przez dwóch dowcipnisiów -  kiedy rynek był 
pełen -  przy Katarzynie i Jerzym z widłami [niem. Gabełjur- 
gen -  tak zwyczajowo nazywano posąg Neptuna na fontannie 
pośrodku Nowego Targu] (,..)"22. Biorąc pod uwagę lokalizację 
obu figur -  Katarzyny na fasadzie narożnej kamienicy w pół
nocno-zachodniej części Nowego Targu i Jerzego na jego 
środku -  domyślać się możemy, ze owi „kawalarze" wykrzyki
wać musieli do siebie na dużą odległość, ponad głowami licz
nie zebranych mieszkańców. Na podstawie przytoczonego 
opisu trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy chodzi tu

Przedwojenny widok Katternecke przy dawnych Breite- i St. KatharinenstraOe 
(ob. Purykiniego i Św. Katarzyny), którego godło stanowiła niegdyś figura Złotej 
Katarzyny

0 jednorazowy incydent, czy może zwyczaj okrzepły w miej
scowej tradycji. Dła ścisłości warto również dodać, że Jerzy 
z widłami miał w tę właśnie jedną noc ożywać, by odbyć spa
cer ulicami starego Wrocławia. Wrażenia Neptuna z tej oso
bliwej wędrówki wydawane były nawet drukiem23.

Na sam koniec wypada powiedzieć kitka słów na temat 
późniejszej historii karczmy w kamienicy Pod Złotą Katarzy
ną, która swą nazwę zawdzięczała naszej figurze. W dniu
1 kwietnia 1858 r. została ona nabyta przez Eduarda Haasego. 
Reaktywacja łokalu nastąpiła w Boże Narodzenie 1858 r., 
o czym zaświadcza ogłoszenie zamieszczone na łamach 
„Breslauer Zeitung" z 24 grudnia, w którym ten wrocławski 
piwowar zapraszał mieszkańców na otwarcie swojego nowo 
wzniesionego browaru i restauracji Zur Catharinen-Ecke 
w dniu 25 grudnia24. Po narożnej kamienicy nie ma dziś już śla
du. Zniszczona podczas II wojny światowej nie została uwzgłęd- 
niona w powojennych planach odbudowy historycznego centrum 
Wrocławia. Dziś jest to pusty, wybrukowany kamieniem plac 
z samoobsługową wypożyczalnią rowerów miejskich przy zbiegu 
obecnych ulic Św. Katarzyny i Purykiniego...
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DISCOVERY OF A HISTORIO OBJECT In the sum m er of 2012 a Gothic library 
case from  around 1470 was discovered in Reszel. The fu rn itu re  item was prob- 
ably executed by the local carpenter fo r the lib ra ria  built in the chancet of the 
church. It was in use untit the end of World War II. Between 1940-1960 it was, 
however, d ism antled and its parts were dispersed in the interiörs of the church. 
A fte rthey  were collected, it turned out that the case is extant in a relatively good 
condition. What is particu larly noteworthy is its Gothic o rnam enta l relief deco- 
ration on the lintels, around the doors, as w e ll as the decorated iron fixtures. 
The outstanding historie rank of this fu rn itu re  item is due to its uniqueness in 
Poland (there is only one o ther case of a s im ila r value in Wroctaw).

ARKADIUSZ WAGNER

ODKRYTY
ZABYTEK
W 2012 r. na jednej z kondygnacji wieży 
oraz w innych pomieszczeniach kościo
ła parafialnego pw. śś. Piotra i Pawła 
w Reszlu odkryto późnogotycką szafę 
biblioteczną z ok. U70 r. Zachowane fragmenty szafy : drzwi z okuciami, uchwyt pulpitu i frontowe listwy 

ornamentalne. Fot. autor

P
o upływie niemal siedemdziesięciu łat od zakończenia 
II wojny światowej trudno sobie wyobrazić możliwość 
odnalezienia na strychu warmińskiego kościoła bez
cennego dzielą średniowiecznego meblarstwa. Wydaje 
się to tym bardziej nieprawdopodobne, ze zabytkowe 

ruchomości wyłączone z kościelnego użytkowania stanowiły od 
powojnia przedmiot pożądania szabrowników, a później też nie
zliczonych kolekcjonerów i handlarzy starociami, .wykorzystują
cych częstą niewiedzę tudziez ignorancję włodarzy świątyń.

Wydarzenia z lata 2012 r. dowodzą jednak, ze mimo wielo
krotnego przeczesywania zakamarków kościelnych wnętrz 
przez zbieraczy i handlarzy, mogą one nadal skrywać obiekty 
o unikatowej wartości historycznej i artystycznej. Oto bowiem 
na jednej z kondygnacji wieży oraz w innych pomieszczeniach 
kościoła parafialnego pw. śś. Piotra i Pawia w Reszlu udało się 
odnaleźć elementy rozmontowanej późnogotyckiej szafy biblio
tecznej z ok. 1470 r.

Historia tego mebla jest stosunkowo dobrze znana dzięki 
zachowanym źródłom. Na przełomie lat 60. i 70. XV w. zgroma
dzono w reszelskim kościele bogaty księgozbiór parafialny, 
liczący około 50 kodeksów rękopiśmiennych. W roku 1471, by 
zapewnić księgom należyte warunki 
przechowywania, wybudowano od strony 
prezbiterium kościoła specjalne po
mieszczenie -  librarię -  do którego wej
ście wykuto w ścianie za ołtarzem głów
nym. Prawdopodobnie w tym samym 
czasie lub nieco później wykonano dla tej 
biblioteki obszerną szafę. Mebel pomie
ścił zarówno księgi rękopiśmienne (wcze
śniej zapewne przechowywane w jednej 
z zakrystyjnych skrzyń), jak i stopniowo 
powiększające się zbiory inkunabułów.
Wedle poglądu funkcjonującego w przed
wojennej literaturze, szafę zbudowano

Kościót w Reszlu

w miejscowym warsztacie stolarskim. Przemawia za tym zarów
no prężność reszelskiego rzemiosła u schyłku średniowiecza, 
jak i względy praktyczne. Szafa jest bowiem nie tylko stosunkowo 
duża (ok. 190x230x70 cm), ale i ciężka, w znacznej części wyko
nana z desek dębowych, uzupełnianych elementami sosnowymi 
i prawdopodobnie modrzewiowymi, łączonymi głównie za po
mocą dębowych czopów. Całości dopełniają długie, żelazne oku
cia, opasujące skrzydła drzwiowe i boczne ściany.

Szafa składa się z trzech zasadniczych części. Lewa -  węż
sza -  mieści półki nakładane na listewki przybite do wew
nętrznych ścian. Zamykana jest ona wysokimi drzwiami 
z gładkich sosnowych desek, obłożonych od zewnątrz dębowy
mi, profilowanymi listwami, tworzącymi liczne płyciny. Na styku 
listew przybito żelazne rozetki, nad którymi wizualnie dominują 
długie zawiasy, szyldzik zamka oraz uchwyt. Wszystkim zawia
som nadano ozdobną formę, z trójlistnymi zakończeniami po
krytymi płytkimi żłobieniami i puncowaniami. Część prawą -  
szerszą -  podzielono na dwie niezależne strefy. Dolną wnękę 
zamykają dwuskrzydłowe drzwi, ozdobione prostokątnymi ptyci- 
nami, osadzonymi na żelaznych zawiasach i zamykanymi solid
ną, okuwaną zasuwą. Strefa górna pełni funkcję sekretery zamy

kanej, odchylanym ku dołowi, 
dużym pulpitem. Po zdjęciu kłódki mo
cującej go do ozdobnego okucia na 
wieńczącej całość listwie, pulpit moż
na odchylić do poziomu, odsłaniając 
zarazem trzy półki wpuszczone w żło
bione rowki wewnętrznych ścian wnęki.

Elementami, które decydują 
o urodzie szafy są grube, dębowe li
stwy, obramowujące jego frontową 
część oraz oddzielające skrzydła 
drzwiowe. Każdą z nich pokryto pła
skorzeźbioną dekoracją, składająca 
się z geometrycznych i fłoralnych or
namentów. Reliefowym pasem orna
mentalnym pokryto też listwy fronto
wej podstawy, na których oparta jest



rama szafy. Jej boczne ściany wykonano z pobieżnie ociosa
nych, nieheblowanych desek dębowych. Zapewne tez suma
rycznie obrobione deski tworzyły niegdyś tylną ścianę mebła. 
Elementy jego struktury tączono na wpusty i na czopy. Cha
rakterystycznych gwoździ stolarskich, ręcznie kutych dla 
nadania im kwadratowego przekroju, użyto jedynie w kilku 
miejscach. Naturalnie, masywnymi gwoździami żelaznymi 
przybito tez do desek okucia. Po kilkuset latach od powstania 
szafy trudno orzekać bez specjalistycznych analiz o sposobie 
jej impregnacji bądź polichromowania. Szary kolor zachowa
nych elementów frontowych jest prawdopodobnie skutkiem 
naturalnych procesów utleniania, a nawet wstępnej krystali
zacji drewna, aniżeli przebarwiania się mineralnych bądź or
ganicznych substancji nanoszonych ludzką ręką. Niemniej, 
na bocznych ściankach wnęk uwagę zwraca wyraźna różnica 
między ciemną powierzchnią desek a jaśniejszymi rowkami, 
w które wsuwano półki.

Nieznane są dokładnie losy szafy w okresie nowożytnym. 
Z dużym prawdopodobieństwem zakładać można, ze przynaj
mniej do XIX w. znajdowata się nadal w pomieszczeniu Ubrani. 
Niewykluczone, że z czasem doszły do niej kolejne meble, 
zwłaszcza, ze księgozbiór parafialny systematycznie się rozra
stał. Czy były to szafy, pulpity czy tez skrzynie -  nie sposób dziś 
rozstrzygać. Wiadomo tylko, że już w XV stuleciu w zakrystii 
znajdowała się skrzynia, w której przechowywano archiwalia. 
Na fotografii z lat 30. XX w., opublikowanej w monografii parafii 
reszelskiej, widać opisywany mebel we wnętrzu gustownie 
urządzonego archiwum parafialnego, ulokowanego w emporze 
nad zakrystią. Z innego zdjęcia wnikałoby zaś, ze stał on w ko
ścielnej zakrystii. Być może właśnie w okresie międzywojen
nym przeprowadzono jego renowację, która objęła odchylany 
pulpit pisarski a zarazem skrzydło drzwiowe sekretery. 
W obecnym stanie jest to bowiem rekonstrukcja, wykonana 
z użyciem precyzyjnych maszyn stolarskich. Niewykluczone 
tez, ze pierwotnie ta część szafy była zamykana w inny sposób, 
a nadanie jej formy sekretery stanowi efekt późniejszych prze
kształceń. O tym, że niegdyś zamiast odchylanego pulpitu mógł 
istnieć np. wysuwany blat, zdają się świadczyć trzy niewielkie, 
puste pola na niezachowanej listwie ornamentalnej pod tą czę
ścią mebla. Być może przymocowane były do nich konsole 
wspierające ów blat? Niestety, brak tych elementów uniemoż
liwia dokonanie rozstrzygnięć.

W opisanym stanie szafa przetrwała prawdopodobnie aż do 
1945 r. W świetle informacji otrzymanych od obecnego probosz
cza parafii, ks. Dyzmy Wyrostka, do rozmontowania szafy na czę
ści i przeniesienia na strych łub do pomieszczeń wieży doszło 
pomiędzy 1945 r., a połową łat 60. XX w. Zapewne przesądziła 
o tym ciężka, surowa forma mebla, nieodpowiadająca ówcze
snym potrzebom parafii. Ponadto w wojennej zawierusze zagi
nęła część ksiąg przechowywanych w szafie, co pozbawiło ją 
pierwotnej funkcji. Powyginane i częściowo powyrywane okucia 
świadczą, że z meblem nie obchodzono się delikatnie, nie do
strzegając jego nadzwyczajnej rangi historycznej. Z drugiej jed
nak strony -  należy odnotować fakt złożenia elementów szafy 
w trudno dostępnym pomieszczeniu świątyni, co niewątpliwie 
uchroniło je przed całkowitym rozproszeniem i zatraceniem. Jak 
zaś dowodzi nieznany los- szafkowego zegara oraz barokowych 
mebli i rzeźb widocznych na przedwojennym zdjęciu obok odna
lezionej szafy -  również i ona mogła przepaść bez śladu razem 
z nieokreśloną liczbą reszelskich zabytków, które padły łupem 
szabrowników, handlarzy, czy tez przypadkowych kradzieży.

Mijały kolejne dziesięciolecia. Zaangażowanie administra
cji kościelnej w restaurację kościelnych wnętrz, dachu, wieży 
-  a ostatnio także dawnej plebanii -  sprawiło, że o bezcennym 
meblu zapomniano. Dopiero parę łat temu, prowadząc badania 
nad barokową rzeźbą warmińską, piszący te słowa zaintereso-

Szafa na archiwalnej fotografii

wał się historią szafy. Do działania przystąpiłem latem 2012 r., 
uzyskawszy od księdza proboszcza potwierdzenie, że interesu
jące mnie relikty mebla znajdują się w kościelnej wieży. Umoż
liwiono mi dokładne przeszukanie wnętrz świątyni i podjęcie 
próby odtworzenia pierwotnego wyglądu szafy na podstawie jej 
znalezionych części. Po ich prowizorycznym złożeniu okazało 
się, ze zachowała się większość spośród najważniejszych ele
mentów struktury i dekoracji szafy, tj. skrzydła drzwiowe, ścia
ny boczne i wewnętrzne, część podstawy, większość okuć, 
a przede wszystkim „rzezane” w drewnie listwy ornamentalne. 
Nie udało się odnaleźć trzech najkrótszych i najlżejszych od
cinków listew, oryginalnego zamka i zasuwy, jak również de
sek, z których skonstruowano ścianę tylną i górną mebla.

Podjęte bezzwłocznie prace oczyszczające i zabezpieczają
ce uwieńczyło przetransportowanie bezcennego dzieła do 
bezpiecznego lokum. Rozpoczęto tez starania o pozyskanie 
funduszy na jego konserwację, z myślą o docelowym wyekspo
nowaniu w istniejącym wciąż pomieszczeniu gotyckiej librarii 
bądź w planowanym muzeum parafialnym. Duże zaintereso
wanie odkryciem wśród lokalnej społeczności Reszla oraz 
w warmińskich mediach sprawiło, ze gotowość wsparcia finan
sowego zadeklarował regionalny Urząd Konserwatorski, zaś 
parafia zabiega o dofinansowanie prac także z innych źródeł.

Realna staje się tym samym perspektywa przywrócenia do 
życia unikatowego zabytku gotyckiego meblarstwa bibliotecznego 
odnalezionego w kościelnych wnętrzach. O jego wyjątkowości 
niech świadczy fakt, że jedynym meblem porównywalnej klasy za
chowanym w Polsce jest gotycka szafa archiwalna ze zbiorów 
Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Reszełska szafa 
zachowała się jednak in situ, wraz z odrestaurowaną niedawno 
kościelną librarią, co czyni z niej trudne do przecenienia świadec
two kultury książki na ziemiach pruskich późnego średniowiecza.

Autor tekstu pragnie podziękować wszystkim osobom, które w trakcie badań nad 
szafą udzielity mu pomocy i stworzyły komfortowe warunki pracy.



RELIKWIARZE
Relikwiarz z pary relikwiarzy skrzynkowych w formie ołtarzowej, 
w  zwieńczeniu medalion z głową Chrystusa z napisem w otoku 
..Salvator Mundi", J. K. Geese, pot. XVIII, w.

Jeden z pary relikwiarzy skrzynkowych w formie Jedno z trzech okienek relikwiarzowych w śc ian 'e mensy ołtarzowej, J. K. Geese, poł. XVIII w.
ołtarzowej, w zwieńczeniu medalion z głową Matki Bożej 
z napisem w otoku „Mater Jesu Christi Ora". J. K. Geese, 
poł. XVIII w. Relikwiarz po konserwacji

Relikwiarz sprzed 1736 r„ z dekoracją manierystyczną, przeniesiony do kaplicy z katedry -  widok przed i po konserwacji

JAGODA SEMKÓW

Ołtarz z 1734 r„ z relikwiarzami na mensie ołtarzowej, na konsolkach -  półkach, 
ustawionych w ukośnych wnękach ołtarza i z relikwiami umieszczonymi 
w okienkach znajdujących się w ramie obrazowej ołtarza i mensie
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ZACHOWANE W KAPLICY SZEMBEKA WE FROMBORKU*

RELIQUARIES EXTANT IN THE BISHOP SZEMBEK’S CHAPEL IN FROMBORK
Our Saviours Baroque chapel in Frombork, built onto the Southern faęade of. the 
Cathedral, was founded by the Warmia Bishop, Krzysztof Andrzej Szembek. It was 
designed to be the reliquary oratorium  w ith the confession of St. Theodore and a 
place of the b ishops futurę buria l in the crypt underneath the tile flo o r of-the chapel. 
It is the only building of th is type in Warmia. The chapel was fitted w ith reliquaries, 
where the particles of the firs t Christians were placed, a lthough orig inally it also 
housed the relics of local saints: St. Stanislaus, St. Jan of Dukla and St. Wojciech 
[Adalbert). The setting fo r the reliquaries was executed by several goldsm iths;

J
ednym z najcenniejszych dokonań sztuki ko
ście lne j na obszarze W arm ii jes t bazylika a r- 
ch ika tedra lna  pw. W niebowzięcia NMP i św. 
Andrzeja Apostola we From borku, w ybudo
wana w  XIV w., a w  połow ie XVIII w. nieznacz

nie pow iększona przez dobudowanie kaplicy p rzyle
głej do po łudniow ej elewacji katedry.

Ta kaplica to wyjątkowe, całkowicie nowe dzieło, 
które u fundow ał i wyposażył bp Krzysztof Andrzej 
Szembek. Stanowi jedyną tego typu realizację na W ar
mii. Kaplicę wznoszono od 1732 r., a prace nad jej w y
stro jem  trw a ły  jeszcze dwa lata po śm ierci biskupa, do 
1742 r. Zbudowano ją  na planie kwadratu ze ściętym i 
narożnikam i, przykryto kopułą z latarnią, zw ieńczoną 
spłaszczonym  hełm em  ze złoconą ku lą  i krzyzem na 
iglicy. Kaplica Zbawiciela pełnić m iała dwie funkcje: 
o ra to rium  re łikw iowego z konfesją św. Teodora oraz 
m iejsca przyszłego pochówku biskupa -  w  krypcie, pod 
posadzką kaplicy. Zam ysł stworzenia tak silnego i od
ważnego późnobarokowego akcentu arch itekton iczne
go pośród gotyckich budowli m usia ł nieść głębokie 
przesłania. Być może biskup Szembek, zlecając jej w y
konanie, m ia ł w  zam iarze stworzenie tam  krypty ro
dzinnej, bowiem w ielu jego krewnych pełn iło  wysokie 
funkcje w  hierarchii kościoła katolickiego.

Nabywanie re likw ii świętych do katedry from bor- 
skiej m ia ło m iejsce dużo wcześniej przed wybudowa-

Biskup Krzysztof 
Andrzej Szembek, 
(1680 -  1740), portret 
nieznanego malarza 
warmińskiego,
1746 r., w zbiorach 
Muzeum 
M. Kopernika 
we Fromborku

„Do najszlachetniejszych osiągnięć 
ludzkiego talentu słusznie zalicza się 
sztuki piękne, zwłaszcza sztukę religij
ną i jej szczyt, a mianowicie sztukę ko
ścielną. (...) Kościół zawsze był przyja
cielem sztuk pięknych i dbał, aby 
należące do kultu przedmioty były god
ne, ozdobne i piękne, (...) jako znaki 
i symbole rzeczywistości nadziemskiej” .

Barokowa kaplica Szembeka, konsekrowana w 1735 r., dobudowa
na do południowej elewacji bazyliki archikatedralnej we Fromborku



Agnusek z przedstawieniem papieża Clemensa XII 
(1730 -  1740) umieszczony na ścianie tylnej 
relikwiarza w formie ołtarzowej

Relikwiarz w formie feretronu, S. Grewe, pot. XVIII w. przed konserwacją i po konserwacji

niem kaplicy. Dowiadujemy się o tym  z opracowań h isto
ryków w arm ińsk ich  z początku XX w., w  których zostały 
opisane wcześniejsze fundacje. Sprowadzenie relikw i 
przez bpa Szembeka, z przeznaczeniem do kaplicy 
Zbawiciela we From borku, nastąpiło głównie w  latach 
1724-1740. Były to na ogół szczątki anonim owych, w cze
snochrześcijańskich męczenników, pozyskiwane z kata
kum b Kaliksta, Pryscytti, Poncjana oraz cm entarzy 
rzym skich św. św. Wawrzyńca i Kalepodiusza. Bp Szem- 
bek, oprócz kilkudziesięciu partykuł, o trzym ał także re li
kwie św. Teodora oraz re likw ie świętych rodzimych. Było 
to podyktowane nie tylko okazywaniem w ie lk ie j poboż
ności i w iary, lecz, może bardziej, podkreśleniem- zw iąz
ków z Rzeczpospolitą, dla której W arm ia, w  trudnym  
okresie zmagań z protestantyzm em , pozostała „św ię tą ” .

Relikwie, bogato dekorowane i opraw ione w  re li
kw iarze, um ieszczono na specja ln ie w  tym  celu w ysta
w ionym  ołtarzu, wykonanym  w  1734- r, znajdującym  się 
naprzeciw  wejścia do kaplicy. Jego s truk tu ra , choć typo
wa dla ołtarzy, stanowi dzieło o n iepow tarzalnym  w yra 
zie i rzadko spotykanym  charakterze. Zbudowany jest 
w  typie n iearchitektonicznym , w  fo rm ie  boazeryjnej, 
która z dwóch stron wypełnia ukośnie wnękę ścienną, 
o konstrukcji wskazującej, iz przeznaczony był do eks
ponowania dużej liczby relikw iarzy. Na ścianie o łta rzo 
wej um ieszczono konsolki -  półki, na których ustawiono 
przenośne re likw iarze, a na m ensie -  tum bę. Pozostałe 
re likw ie  um ieszczono w  ram ie obrazu ołtarzowego 
przedstaw ia jącego Z m artw ychw sta łego  C hrystusa 
w  otoczeniu św iętych oraz w  ścianie m ensy ołtarzowej, 
w  n iew ie lk ich okienkach osłoniętych szybką. Z inw enta
rza, sporządzonego w  grudniu  1736 r., dow iadujem y się, 
że na o łtarzu um ieszczono w ie lk i re likw ia rz  św. Teodora 
w  fo rm ie  tum by, na któ rym  ustaw iono obraz Matki Bożej 
C zęstochow skie j w  s re b rn e j koron ie , op raw iony 
w  srebrną  ram ę. Duża część re likw iarzy w  roku konse

kracji wykonana była w  srebrze; m ia ły  one różne form y: 
były tam  re likw iarze  w  kształcie srebrnych róż z re li
kw iam i św. św. F loriana, Krzysztofa i Kazim ierza oraz 
srebrna skrzynka z re likw iam i św. św. Leopolda i Jana 
z Dukli. Oryginalną fo rm ę m ia ły  zapewne re likw iarze 
w  kszta łcie ręki z re likw iam i św. św. Kazim ierza i F lo ria 
na Męczennika. Były także srebrne re likw iarze  z party
ku łam i św. św. Stanisława, Wojciecha Męczennika 
i Jana Nepomucena. Jeden re likw ia rz  był wyjątkowy; 
opisano go w  sprawozdaniu z 1736 r. jako „przezroczy
sty"; zapewne wykonany całkow icie ze szkła, m ieszczą
cy re likw ie  św. Fabiana. W opracowaniu F. D ittricha D er 
Dom zu Frauenburg  znajdujem y jeszcze inform ację, ze 
w  k a p lic y ....w  jednej z otrzym anych z Rzymu skrzyne
czek z re likw iam i były w yborne złocone szybki z przed
staw ien iam i obydwu Aposto łów  i św iętych z kościo łów  
rzym skich sprzed 250 r.: św. św. Wawrzyńca, H ipolita 
i S ixtusa” . Można na podstawie tego w nioskować, ze b i
skup otrzym yw ał z Rzymu nie tylko re likw ie, ale także 
gotowe re likw iarze. Były tam  także re likw iarze  m n ie j
sze, przenośne, wykonane z drewna m alowanego na 
czarno, dekorowane srebrem , a oprócz re likw ii w  skrzy
neczkach re likw iarzowych znajdowały się tam  także 
dekoracje w  fo rm ie  srebrnych kw iatów  i m aterii wyszy
wanej srebrną  nicią, w  n iektórych m edaliony z w yobra
żeniem Agnus Dei, zwane popularn ie  agnuskam i. Na 
spisie sporządzonym w  1736 r. ty lko przy dwóch małych, 
drewnianych re likw iarzach była zapisana in form acja  
p e r m odum  pyram idum  lub ad pa rtes  cum  co lum n is  
decorati. Na wyposażeniu kaplicy był także pacyfika ł 
srebrny, w  którym  w  kryszta łow ej puszce um ieszczono 
fragm enty  Krzyża Świętego, dekorowane w okó ł sz la 
chetnym i kam ien iam i. Z przedstawionego zestawienia 
wynika, ze w  pierwotnym  wyposażeniu w  kaplicy znajdo
w ały się re likw iarze wykonane zarówno ze srebra, szkła 
oraz z drewna malowanego na czarno, dekorowanego

Sygnatura SG Samuela Grewe, 
złotnika z Królewca znajdująca 
się w podstawie jednego 
z relikwiarzy -  feretronie

Fragment dekoracyjnego ornamentu z blach srebrnych, 
jakie charakteryzowały wyroby S. Grewe

Relikwiarz św. Andrzeja Apostoła z pot. XVIII w. Widok relikwiarza sprzed 1945 r. 
w  -.Prusy Wschodnie -  dokumentacja historycznej prowincji. Zbiory fotograficzne 
dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu. Instytut Sztuki PAN i stan 
obecny w: S. J. Bosko RM, Ks. J. M. Wojtkowski, Dziedzictwo historyczno -  arty
styczne Archidiecezji Warmińskiej. Zabytki ruchome, Olsztyn, 2011, s. 199

srebrem , z szybkam i ze zwykłego szkła. Część spośród 
nich wprowadzono do kaplicy z innych m ie jsc katedry. 
Na przestrzeni w ieków  stan wyposażenia kaplicy zm ie 
n ia ł się, ale juz w  1785 r., n iespełna pięćdziesiąt lat po 
konsekracji, w  spisie wykonanym  przez kanonika Cie
chowskiego brakowało trzech srebrnych re likw iarzy 
w  kszta łcie róz i rąk, na tom iast pacyfikał z 1511 r. bpa 
K. von H ohenzollerna przeniósł w  1795 r. na o łtarz 
w  katedrze. N iektóre re likw iarze być może już wcześniej 
zaginęły lub zostały przeniesione w  inne m iejsce, bo
w iem  od czasu spisania inwentarza przez kanonika Cie
chowskiego z 1785 r. do czasów nam współczesnych nie 
zachowały się: skrzynka srebrna św. św. Leopolda i Jana 
z Dukli, re likw ia rz  św. Krzysztofa (analogiczny do is tn ie 
jącego re likw iarza św. Andrzeja), re likw ia rz  srebrny 
z k ilkom a zębami św. Apolonii, re likw iarz srebrny św. Fe
licjana, re likw iarz srebrny św. Jana Nepomucena, re li
kw iarz kryształowy św. Fabiana, re likw iarz św. Constan- 
cji ze srebrnym i figuram i anio łów  na zwieńczeniu, dwa 
re likw iarze z drewna św. św. S tanisława i Wojciecha.

Na przekazach ikonograficznych sprzed 1945 r. zacho
w a ł się w idok relikw iarza św. Andrzeja, ze srebrną figurą  
świętego w  nastawie. Analogiczny, lecz niezachowany, był 
re likw iarz św. Krzysztofa. Istniejące relikwiarze, stanow ią
ce jedynie część pierwotnego wyposażenia z czasów kon
sekracji kaplicy, zawierają wyłącznie partykuły m ęczenni
ków z pierwszych w ieków chrześcijaństwa. Przykładem 
może być jeden z sześciu re likw iarzy-feretronów, w  któ
rym umieszczono relikw ie szesnastu świętych: partykułę 
św. Aurelii w  centrum  oraz św. św.: Andrzeja Apostoła, 
Rozalii, Benigny, Pelagii, Doroty, Epafry, Venturina, Mary
na, Salomei, Aurelii, Candidy, Waleriana, Floriana, Urszuli, 
Falicissimusa. Oprawę do fundowanych przez bpa Szem
beka relikwiarzy, pochodzących z poł. XVIII w., wykonało 
kilku z łotników  -  param i lub jako zw ielokrotnione form y 
parzyste, ustawiane po obu stronach ścian ołtarza. P ierw

sze duże zlecenie biskup skierował do Jana Krzysztofa 
Geese, działającego w  Olsztynie (w latach 1715-1761). 
Jest on autorem opraw srebrnych wokół trio  fenestrella, 
okienek wprawionych w  mensę ołtarza oraz szesnastu 
mniejszych i większych okienek na relikw ie w  ramie obra
zu ołtarzowego. W kilku miejscach widoczne są sygnatury 
złotnika, „IG” , oraz punca z herbem miasta Olsztyna. A rty
sta wykonał także dekorację dwóch spośród sześciu naj
większych relikw iarzy przenośnych z okładzinam i z ażuro
wych blach srebrnych. Każdy z nich zawiera po szesnaście 
okienek osłoniętych szybką, na obrzeżach ograniczonych 
prostą taśm ą z blachy, z ornam entem  perełkowym na 
krawędziach. Sposób opracowania blach srebrnych, rysu
nek i kompozycja są charakterystyczne dla ornam entów, 
jakie stosował ten artysta w  latach 30. XVIII w. Osiem 
mniejszych relikwiarzy, stojących na konsolach po obu 
stronach ściany ołtarzowej i na poprzecznej belce, w ień
czącej nastawę ołtarza, nie jest sygnowanych. Mają one 
form ę ołtarzy, trum ienek, urn i skrzynek zwieńczonych 
obeliskowo i piram idalne, lecz sposób ich dekorowania 
jest o wiele skromniejszy. Warta uwagi jest para re likw ia
rzy skrzynkowych o form ie ołtarza, w  typie architektonicz
nym. Na pilasterkach, w  narożach i na gzymsie mają 
spłaszczone rozetki i liście akantu, a w  zwieńczeniu -  m e
dalion z głową Matki Bożej, z napisem w  otoku: M ater Je 
su C hristi Ora; na drugim  relikw iarzu medalion z głową 
Chrystusa, z napisem w  otoku: Salvator Mundi. Sposób 
wykonania odpowiada opisowi tych z 1746 r.: ad partes  
cum  colum nis decorati. Na tylnej, wewnętrznej ścianie 
relikwiarza, umieszczone są dwa agnuski: na jednym awers 
z wizerunkiem papieża i napisem w  otoku: SANCTUS CLE- 
MENS PAPA ET MARTYR, drugi, z ukazanym Barankiem na 
księdze jako rewers, i napisem: CŁEM XII PMANT 1730 .

Kolejnym  z ło tn ik iem , któ ry w ykonywał oprawy do 
re likw ia rzy na zam ów ienie bpa Szembeka, był Sam uel 
Grewe, pochodzący z Królewca, działający w  latach



Tumba na mensie ołtarzowej z relikwiami św. Teodora, t g Grewe, poł. XVIII w.

Detal na skrzyni dolnej relikwiarza z XIX w.Relikwiarz w formie piramidalnej skrzyneczki S. Grewe, poł. XVIII w., z nastawionym relikwiarzem z formie wieżowej, przeniesio
nym z ołtarza głównego z katedry. Stan przed i po konserwacji

Relikwiarz z XIX w., przeniesiony do kaplicy z ołtarza w chórze katedry. Stan przed i po konserwacji

1712-1750. Spośród wym ienionych sześciu dużych 
re likw iarzy, cztery -  wykonane przez Grewego -  są 
identyczne, ale ich dekoracja różni się o rnam entem  za
stosowanym  na okładzinach srebrnych dwóch om ów io 
nych wyżej w yrobów Geesego. Znajdująca się sygnatura 
z ło tn ika, „SG", i znak m iasta Królewca, rów noram ienny 
krzyz pod koroną, potw ierdza ją  wykonawstwo tego au
tora. R elikw iarze te m ają również fo rm ę fere tronów , 
lecz ażurowe blachy nie pokryw ają ca łkow icie  ściany 
frontow ej, a podstawa z rom boida lnym i o tw oram i jest, 
dla odmiany, zakryta na całej pow ierzchni. Na podsta
w ie analizy o rnam entu  i charakterystycznych detali, ja 
kie s tosow ał tylko ten z ło tn ik , (wstęgi za łam ujące się 
pod różnym i kątam i, w ypełn ione repusow aną szachow 
nicą) można mu przypisać kolejne oprawy re likw iarzy: 
w  fo rm ie  skrzynkowej z p iram ida lną  nastawą, o w k lę - 
s ło -w ypuk łych  bokach, z ok ienkam i w  trzech ścianach 
oraz w  innej parze re likw ia rzy skrzynkowych z dodany
mi nastaw am i o w ydłużonej, w ieżowej fo rm ie .

Umieszczona na m ensie tum ba ma w ie lkość pe łno
w ym iarow ej trum ny, m ocno uw ypuklone krawędzie 
boczne, z ow alnym i ok ienkam i oszklonym i p łaską  szy
bą, w okó ł których dodano okładziny z blach srebrnych 
o regu larnych bokach, trybowanych o rnam entem  z su 
chego akantu, w  zakończeniu z pó łko lis tym i i łezkow a- 
tym i guzkam i, łam iącą  się i przep la taną wstęgą.

W kaplicy um ieszczone są także re likw ia rze  niesy- 
gnowane, z dekoracją  m anierystyczną, które w ydają się 
być w cześniejsze i posiadają odm ienne dekoracje od 
w yrobów  opisanych wyżej złotników. W inw entarzu

z 1736 r. określono je jako „s ta re ” , pochodzące z o łtarza 
głównego w  chórze katedry. O ich w prowadzeniu do ka
plicy przez bpa Szembeka św iadczą zachowane pieczę
cie lakowe z herbem  w łasnym , które zostały nałożone 
na pieczęcie wcześniejsze, o innych kolorach laku.

Ostatnia para re likw ia rzy skrzynkowych o nastawie 
p iram ida lne j, obecnie ustaw iona na tum b ie  re likw ia - 
rzowej, pochodzi z nierozpoznanego w arszta tu  i nie na
leżała do p ierw otnego wyposażenia kaplicy z czasów 
bpa Szembeka, bow iem  sposób i m a te ria ł, z jakiego 
zostały wykonane, w skazuje na XIX w. Kszta łtow anie 
skrzynek, zastosowanie ciężkich fo rm  w  opracowaniu 
ornam entu , a także ustaw ienie na m asywnych nóż
kach, w spartych na lw ich łapach, odbiega ca łkow icie  od 
fo rm  istniejących w  pozostałych re likw iarzach. Na ilu 
s trac ji sprzed 1975 r. w ym ien ione re likw ia rze  przedsta
w ione są na o łta rzu  w  chórze katedry.

Przy określan iu  h is to rii re likw iarza , poznawaniu je 
go fundatora  lub wskazywaniu na w arszta t wykonawczy 
pom ocnym i cecham i były, oprócz sygna tu r z ło tn ika : 
pieczęcie lakowe biskupów, rodzaj zastosowanych de
koracji w ypełn ia jących ściany w ew nętrzne re likw iarza , 
datowane agnuski, dukt pism a i ko lo r a tram entu  na 
banderolach z im ionam i św iętych. Dekoracje, jak im i 
ozdabiano w nętrza  re likw iarzy, są charakterystyczne 
dla określonego w arszta tu  złotn iczego. W wyrobach 
złotn iczych z pracowni Geesego m aterie  do w ype łn ia 
nia ścian w ew nętrznych są koloru czerwonego lub kre- 
m ow o-b ia łego , przystrojone sztucznym i kw ia tkam i 
z m a te ria łu , a dukt pism a wykonywany jes t kursyw ą

i zawsze czarnym  a tram en tem . W re likw iarzach z p ra 
cowni zło tn icze j Grewego ścianę ty lną  w ypełn ia m a te 
ria naszywana sreb rną  nicią, a ściany boczne i dno w y
kładane są m a te rią  zie loną lub czerwoną. Dekoracje 
tw orzą  kw iaty z nici na sp ira ln ie  splecionych drutach, 
uzupełn ione ko ra likam i w  kolorze zielonym , b ia ło -p e r- 
łow ym  i czarnym . Stosowano także sztuczne kw iatk i 
z m a te ria łu , w  kolorach zbliżonych do białego, żółtego, 
pom arańczow ego i zielonego. Dukt pisma także ku rsy
wą, ale wykonany czerwonym  atram entem .

Obecny stan wyposażenia kaplicy w  wyroby złotnicze 
daje nam obraz, jak wiele zmian nastąpiło od czasu jej 
pierw/otnego wyposażenia i konsekracji. Można dojść do 
wniosku, ze nie wszystkie znajdujące się dziś na ołtarzu 
relikwiarze były fundowane specjalnie do Kaplicy Zbawi
ciela. Część starszych przeniesiono z katedry po ponownej 
konsekracji przez bpa Szembeka, niektóre dostawiono 
później. Kaplica mogła więc być w  dziejach katedry m ie j
scem ich gromadzenia. Z przekazów ikonograficznych po
znajemy tez inne, wcześniejsze miejsca ich lokalizacji, 
skąd przeniesiono je do Kaplicy: np. z ołtarza głównego 
w  chórze, z ołtarza św. Jerzego z kaplicy polskiej. Inne jest 
także wyposażenie ołtarza. Nie ma tam juz barokowego, 
srebrnego krzyza i sześciu lichtarzy, które zamieniono na 
późnobarokowy, cynowy krzyz i klasycystyczne dwa lichta
rze; nie ma także obrazu MB Częstochowskiej z Jej bogatą 
dekoracją, a pacyfikał bpa Watzenrodego i relikw iarz ze 
srebrną figurą  św. Andrzeja znajduje się w  zbiorach M u
zeum Archidiecezji W arm ińskiej w  Olsztynie.

Fot. autor

* Kaplica Zbawiciela, św. Teodora z Amazji i innych świętych nazywana jest 
potocznie, od nazwiska fundatora, kaplicą Szembeka. Obecnie w kaplicy pro
wadzone są prace resta u rato rskie fresków, a ołtarz i relikwiarze wróciły po 
konserwacji do Fromborka z pracowni konserwatorskiej z Torunia. Umiesz
czono je na wystawie MORS IANUAVITAE -  Chrześcijańskie obyczaje pogrze
bowe w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, przygotowanąwspólnie 
z Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Prace konserwatorskie 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pro
gram Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków.

MATERIAŁY, NA KTÓRYCH OPARTO OPRACOWANIE

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO], 
AK RC 11 a, Capelta Szembekiana Ecclesia Cathedralis Varmiensis -  
Status et Pescriptis Capelta Sanctissim i Salvatoris a P e r/llu s tri Reve- 
rendissimo,

AAWO, AK A7, Status et Pescriptis Capella sanctissim i e P e rillu s tri 
reverendissimo Domino Joannę Ciechowski Canonico Varmiensis 
1785 factam,

D ittrich R, D er Dom zu Frauenburg, „Zetschrift fu r die Geschichte A l- 
tertum skunde Erm lands" (dalej ZGAE) Bd. 19, Braunsberg 1916,

Kirschbaum Engelbert, Lexicon der christlichen Ikonographie, Rom, 
Freiburg, Basel, Wien 1994-,

Kolberg J., Erm landische Goldchsmiede, ZGAE, Bd 16, Braunsberg 
1910,

Konstytucja o św ięte j litu rg ii Sacrosanctum Consilium ogłoszona 
4. grudnia 1963 roku w Rzymie jako  pierwszy dokum ent Drugiego So
boru Watykańskiego. Rozdział VII, Sztuka kościelna i  sprzęty litu rg icz
ne, pkt. 122,

Mączyński R., Nowożytne konfesje polskie, Toruń, 2003,

Prusy Wschodnie -  dokumentacja historycznej prowincji. Zbiory fo to
graficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu. In
stytut Sztuki PAN, nośnik CD ROM, Frombork JPG 055806,

s. Bosko J. RM, Ks. Wojtkowski J. M., Dziedzictwo h istoryczno-arty- 
styczne Archidiecezji Warmińskiej. Zabytki ruchome, Olsztyn, 2011.
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WALL PAINTINGS BY WOJCIECH GER
SON In 1883 Wojciech Gerson (1831- 
1901), Professor of the Fine A rts Academy 
and a highly esteemed 19th century paint- 
er, executed a few com positions in the 
Szfenkiers' pałace in Warsaw using the 
encaustic method on ceilings and fron- 
tons. When the Italian governm ent bought 
the pałace to house its embassy, most of 
the compositions were not appreciated by 
the new owners and they agreed fo r the 
previous owner to take them  off the w ałłs 
at his own cost. In the 1930s they were 
transferred to the National Museum in 
Warsaw. Some of them  were lost during 
Worłd War II and m ost of those which re- 
mained in the pałace were destroyed. Onły 
eight m edałlions have remained extant.

1. M iłość macierzyńska, 
n ie is tn ie jący  plafon 

zdobiący s trop  buduaru

MARIA THULLIE

MALOWIDŁA ŚCIENNE
WOJCIECHA GERSONA

„Panie Ministrze, w pałacu zakupionym na siedzibę misji 
Królestwa Włoch ściany i sufity kilku pokoi są pokryte malo
widłami, utrzymanymi raczej w złym guście, które prof. Pa- 
pini w porozumieniu ze mną uznał za niewarte zachowania, 
przynajmniej w ich. przeważającej części. Pan Szlenkier, 
były właściciel pałacu, po zapoznaniu się z naszą decyzją, 
oznajmił mi, ze jeśli rząd Jego Królewskiej Mości wyrazi 
zgodę gotów jest zabrać dzieła Gersona na własny koszt 
i pozostawić na pamiątkę tylko te malowidła, które zechcie
libyśmy zachować.” -  informował w 1922 r. swojego 
zwierzchnika w Rzymie poseł nadzwyczajny i minister peł
nomocny Italii w Polsce Francesco Tommasini.



W
spomnianymi malowidłami „utrzymanymi ra
czej w złym guście" i „niewartymi zachowania” 
były kompozycje Wojciecha Gersona (1831 — 
1901], zdobiące sufity, supraporty i drzwi kilku 
sa lw  Pałacu Szlenkierów, który w 1922 r. został 
zakupiony przez rząd włoski na siedzibę misji dyplomatycznej. 

Pałac wzniesiono staraniem Karola Jana Szlenkiera (1839— 
1900) z początkiem lat 80. XIX wieku.

Karol Jan Szlenkier, pochodzący z mieszczańskiej rodziny 
o tradycjach kupieckich, należał do najbardziej szanowanych 
osób w Warszawie. Był współwłaścicielem tutejszej garbarni 
z filialnymi zakładami w Berdyczowie, pokrywającej w 30% za
potrzebowanie całej armii carskiej na skóry; później został 
współwłaścicielem także fabryki firanek, tiulu i koronek w War
szawie. Karol Jan Szlenkier załozył Miejską Szkołę Rzemiosł 
i piastował funkcję prezesa rady Muzeum Przemysłu i Rolnic
twa. Zorganizował dla swoich pracowników opiekę medyczną 
i system ubezpieczeniowy na starość. Jako pierwszy przedsię
biorca wypłacał zatrudnionym dodatek za staż pracy. Jego żona, 
Maria Zofia z Grosserów (1850-1913), była z wykształcenia pie
lęgniarką i prowadziła przez wiele lat ochronkę dla dzieci.

Na projekt architektoniczny swojej nowej siedziby Karol Jan 
Szlenkier rozpisał konkurs, co w wypadku osób prywatnych by
ło rzeczą niezwykłą. Dał tez wyraźne wskazówki w kwestii przy
szłej budowli i chociaż do rozstrzygnięcia konkursu się nie mie
szał, wybór projektu do realizacji zachował do swojego uznania. 
Tak tez się stało, bo choć konkurs wygrali uznani architekci, 
Józef Pius Dziekoński, Władysław Marconi i Zygmunt Twardow
ski, zaś drugie miejsce zajął Adam Oczkowski, Szlenkier wybrał 
projekt Witolda Lanciego, któremu w konkursie przypadło do
piero miejsce trzecie.

Gdy w 1883 r., w Warszawie, przy placu Zielonym (po odzy
skaniu niepodległości przemianowanym na plac Jana Henryka 
Dąbrowskiego) stanął okazały neorenesansowy pałac, jego 
właściciel chciał, aby wystrój wnętrz był równie wspaniały jak 
fasady jego nowej siedziby. Do wykonania plafonow i malowideł 
ściennych zatrudnił Wojciecha Gersona, ówcześnia profesora 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wybitnego, cenionego 
malarza. Artysta miał juz za sobą szereg podobnych realizacji. 
Wykonał cykle alegorycznych kompozycji w hotelu Victoria 
w Warszawie (1869-1870), w gmachu pobernardyńskim, w sa
lach wystawowych Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1870), 
którego był współzałożycielem, oraz w siedzibie Towarzystwa

3. Muzyka, Poezja, Taniec, Wymowa, rys. W. Gersona wg kompozycji alegorycznej

Kredytowego Miejskiego (1880). Malowidła w Pałacu Szlenke- 
rów zostały wykonane w 1883 r. techniką enkaustyczną, polega
jącą na stosowaniu farb w spoiwie z wosku pszczelego. Do tego 
typu malowideł ściennych stosowano zazwyczaj tzw. wosk pu- 
nicki, który bardzo trwałe łączył się z wapiennym tynkiem. Był 
to wosk pszczeli długo gotowany z wodą morską. Farby nakła
dano na gorąco, a ukończone dzieło polerowano do połysku. 
Technika ta, choć trudna i czasochłonna, dawała jednak znako
mite efekty. Obraz był trwały i niewrażliwy na wilgoć, a kolory 
stawały się głębokie i świetliste. Jedyną wadą tej techniki była 
mała odporność na wysokie temperatury, co w razie pożaru 
mogłoby doprowadzić do całkowitego zniszczenia dzieła.

Dzisiaj o wystroju wnętrz siedziby rodu Szlenkierów może
my jedynie wnioskować na podstawie zachowanych starych 
zdjęć, relacji i opisów, czy własnoręcznych rysunków Gersona: 
zarówno projektów prac, jak i szkiców sporządzonych juz z fre
sków w zamiarze ich publikacji. Cześć malowideł ściennych 
przetrwała do naszych czasów w zbiorach Muzeum Narodowe
go w Warszawie, część uległa zagładzie podczas II wojny świa
towej i powstania warszawskiego, i tylko nieliczne nadal zdobią 
wnętrza pałacu.

Znane są prace Gersona w salonie, w przylegającym doń 
buduarze, a także na paradnej klatce schodowej, w korpusie 
głównym pałacu, czyli w trakcie frontowym, oraz w skrzydle 
lewym, czyli w trakcie od podwórza, w gabinecie i sypialni w ła
ściciela oraz w sypialni jego zony.

Zaraz po wejściu do gmachu można było podziwiać na wiel
kim plafonie sklepienia rozpostartego nad paradną neorene- 
sansową klatką schodową pierwsze z dzieł Gersona -  Jutrzen
kę. Przedstawiało ono postać kobiecą odzianą w zwiewne szaty, 
ulatującą ku niebu. Za nią, na rydwanie zaprzężonym w rumaki, 
wyłaniał się Apollo, uosobienie Słońca, a przed nią igrała grupa 
nimf, zaś ciemna postać kobieca, personifikacja Nocy, pogrą
żała się w chmurze. Kompozycję tę znamy z drzeworytniczej 
ilustracji zamieszczonej w 1884. r. w „Tygodniku Powszechnym".

Od salonu w korpusie głównym dzieliły drzwi, na których od 
wewnątrz namalowano monochromatycznie farbą olejną trzy 
pary figurek, wyobrażających sceny: Powitanie, Rozmowa \ Po
żegnanie. Z czterech pól ozdobnego stropu spoglądały na zgro
madzonych postacie kobiece, upozowane na muzy personifiku- 
jące Poezję, Wymowę, Muzykę i Taniec, opatrzone łatwymi do 
zidentyfikowania atrybutami, jednak różniącymi się w trzech 
przypadkach od tych, które przypisuje się w antycznej ikonogra-

stropu salonu. Malowidła zachowane, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie



4  Jutrzenka, nieistniejący plafon zdobiący paradną klatkę schodową

fii. Tematycznie wiązały się z nimi cztery medaliony, w których 
umieszczone zostały wizerunki Jana Kochanowskiego, Piotra 
Skargi, Mikołaja Góreckiego i Henryka Wałezego. Miały to być 
portrety czterech wybitnych Polaków uprawiających te dziedzi
ny sztuki, którym patronowały przedstawione muzy. Wśród nich 
znalazł się król Henryk I, którego pasją był taniec, choć tylko 
kilka miesięcy władał Rzeczpospolitą, nim zbiegł do Francji na 
wieść o śmierci brata, by objąć po nim tron francuski jako król 
Henryk III. Ponadto znajdowały się w salonie tatrzańskie kom
pozycje krajobrazowe nazwane przez malarza Szczytami śnież
nymi oraz widok Lubowłi i trzy weduty Kowna. Wszystkie te pra
ce wyszły spod ręki Gersona. Opisujący dekorację salonu prof. 
Tadeusz Stefan Jaroszewski uznał jej patriotyczne treści, na
wiązujące do rodzinnych osiągnięć na polu kultury, za „zjawisko 
odosobnione” w Warszawie łat 80. XIX stulecia.

W sąsiadującym z salonem buduarze dzieła Gersona poja
wiły się na stropie i w supraportach. Przedstawienie kobiety 
unoszącej się z dwójką dzieci nad sielskim krajobrazem, perso- 
nifikującej Miłość macierzyńską, namalowane zostało na okrą
głym plafonie w centralnym polu ozdobnego stropu, a w czte
rech prostokątnych -  znalazły się kompozycje przedstawiające 
dziecięcą zabawę, naukę, pracę i walkę. „Kompozycje te oce
niane są wysoko przez znawców twórczości Gersona -  podkre
ślał prof. Jaroszewski -  głównie za znakomity rysunek, 
wdzięczne ujęcie figurek dzieci, wreszcie żywą kolorystykę” . 
Nad drzwiami umieszczono dwie supraporty: pierwsza zatytu
łowana była Tok strumienia i przedstawiała spoczywającą nad 
strumieniem ciemnowłosą niewiastę, druga nosiła tytuł Po
szum wiatru, wyobrażała jasnowłosą kobietę, odpoczywającą 
na trawie i bawiącą się motylami.

Na trakcie od podwórza, w oficynie lewej, znajdował się ga

binet właściciela. Na dwóch polach stropu ozdobionego bogatą 
sztukaterią umieszczono alegoryczne kompozycje Gersona. 
Jedna przedstawiała pracę umysłową, a druga pracę fizyczną. 
W sąsiadującej z gabinetem sypialni do dzisiaj pozostała z daw
nego splendoru sztukatorska dekoracja fasety z motywami putt 
oraz strop, na którym w ośmiu medalionach Wojciech Gerson 
namalował bukiety z liści i kwiatów. W sypialni Marii z Grosse- 
rów Szlenkierowej namalowane zostały kompozycje o moty
wach arabeskowo-groteskowych; dekorowały one płyciny 
drzwi. Panneau zdobione malowanymi rogami obfitości, wień
cami i girlandą umieszczone zostało w supraporcie.

Po śmieci Karola Jana Szlenkiera, w 1909 r., w nowych re
aliach politycznych i gospodarczych, po I wojnie światowej i woj
nie polsko -  bolszewickiej, majątek Szlenkierów stopniał, trud
no też było zaadaptować pałac na kamienicę czynszową, więc 
spadkobiercy zdecydowali się sprzedać swoją rodową siedzibę. 
W 1922 r., jak wspomniano, zakupił ją rząd Królestwa Italii 
z przeznaczeniem na włoską misję dyplomatyczną. Rodzina 
Szlenkierów od dawna nie mieszkała już w pałacu, wynajmując 
tylko poszczególne jego części, w tym Ministerstwu Pracy 
i Opieki Socjalnej które, mimo zmiany właściciela, nadal korzy
stało z wynajmowanego lokalu.

Gdy rząd włoski przejął budynek z dniem 1 października 
1922 r., Francesco Tommasini, poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomocny Italii w Polsce, postanowił przeprowadzić remont 
i zakupić meble do nowej siedziby misji. Wówczas to ważyły się 
losy malowideł ściennych, które miały być usunięte, bądź za
malowane. Poinformowany o tym Karol Stanisław Szlenkier 
(1884.—1944-), najmłodszy syn Karola Jana, fizyk z wykształcenia, 
oświadczył Włochom, ze te kompozycje, które nie zyskały ich 
uznania, wyjmie na własny koszt i zabierze.

Tommasiego wspierał w jego projektach prof. Roberto 
Papini (1883-1957), który na zlecenie włoskiego M inister
stwa Spraw Zagranicznych nadzorował wskazane ambasa
dy, poselstwa i konsulaty za granicą. Ten włoski historyk 
sztuki i wykładowca uniwersytetów w Perugii i Florencji, 
m iał oprócz doświadczenia dydaktycznego także praktykę 
muzealniczą, będąc dyrektorem Miejskiej Galerii Prato, na
stępnie Pinakoteki di Brera, a później Narodowej Galerii 
Sztuki w Rzymie. Był tez autorem książek: Polittic i da laba- 
stro (Roma, 1910), Teorici e c ritic i del futurismo, (Torino, 
1914), La Pinacoteca di Brera (Firenze, 1921).

Papini swoim autorytetem uznanego historyka sztuki po
pierał projekty usunięcia malowideł Gersona z wnętrza za
kupionego pałacu, a -  co więcej -  był może tego pomysłu 
inspiratorem. W odręcznej notatce do włoskiego M inister
stwa Spraw Zagranicznych pisał: „Proszę wybaczyć mi po
śpiech, ale chciałbym odpisać bezzwłocznie, że propozycja 
Min(istra) T[ommasi]ni[ego] wydaje się jak najsłuszniejsza. 
Malowidła, o których mowa, nie przedstawiają żadnej w arto
ści artystycznej, toteż ich w łaściciel wyświadcza nam przy
sługę, chcąc zabrać je na swój koszt. Nie sądzę, aby miało to 
oznaczać jakieś większe wydatki, ponieważ malowidła są 
nieduże, a ich wyjęcie nie uszkodzi ścian” .

Francesco Tommasini dostrzegał zalety rozwiązania pro
ponowanego przez Karola Stanisława Szlenkiera, pozwala
jącego uniknąć niezręczności dyplomatycznej i niezbyt ko
rzystnego wrażenia, jakie mógłby w stolicy Polski wywołać 
fakt, że oto niszczył, bądź zamalowywał dzieła sztuki, cieszą
ce się w Warszawie i w całym kraju w ielką sławą, choć -  we
dług niego -  wątpliwego smaku. Powoływał się przy tym na 
opinię prof. Papiniego.

Prof. Jaroszewski, pisząc w latach 70. XX w. monografię Pa
łacu Szlenkierów, nie krył swego zbulwersowania opinią spe
cjalnego wysłannika włoskiego MSZ. Tak pisał: „Papini, mimo 
tytułu profesora, oznaczał się chyba całkowitym brakiem kom
petencji, skoro poparł i zatwierdził usunięcie owych dzieł, uzna
jąc je za pozbawione wszelkiej wartości artystycznej” . Dalej 
grzmiał: „To niemal objaw demencji.” Nie dziwi oburzenie pol
skiego historyka sztuki, bowiem twórczość Gersona dorówny-



5. Fragm enty kompozycji przedstawiających Walkę dziecięcą, Zabawę..., Pracę... i Naukę... umieszczone na stropie buduaru. Obecnie przechowywane 
w  Muzeum Narodowym w  Warszawie

wata najwyższym standardom europejskiego akademizmu, 
wszakze imputowanie demencji 40-letniemu wówczas history
kowi sztuki było chyba przedwczesne. Sądzę, że na tak niespra- 
wiedtiwą ocenę dziet Gersona wpłynęły osobiste fascynacje 
estetyczne Papiniego wtoskim futuryzmem.

Minister Tommasini, informując o swoich zamiarach i pro
pozycji Karata Stanisława Szlenkiera, prosit o szybką decyzję 
swojego zwierzchnika: „Jeśli pan Sztenkier miatby zabrać ma
lowidła -  pisat -  a podobna operacja wymagałaby stosownego 
czasu, proszę by Wasza Ekscelencja zechciał przekazać mi te
legraficznie swoją decyzję, aby nie opóźniać potem innych prac 
restauracyjnych” . Odpowiedź nadeszła z Rzymu 10 październi
ka 1922 r.: Upoważniam do wyjęcia -  stop -  koszt ekswtaściciet 
-  stop -  malowidła bez wartości artystycznej.

Mając zgodę poselstwa i rządu włoskiego, Karol Stanisław 
Szlenkier zlecił wyjęcie ze ścian i stropów tych kompozycji Ger
sona, które nie zyskały łaskawości w oczach nowych właścicie
li. „Na pamiątkę" pozostawił Jutrzenkę, Miłość macierzyńską 
i osiem medalionów z bukietami kwiatów. W pałacu pozostały 
też zapewne ozdobione malowidłami drzwi, supraporta z moty
wem rogu obfitości, medaliony z wizerunkami Jana Kochanow
skiego i Henryka Walezego oraz niektóre widoki.

Karol Stanisław Szlenkier kazał oprawić wyjęte malowidła 
Gersona w specjalne masywne drewniane ramy. Tak zabezpie
czone kompozycje: Walka dziecięca, Zabawa dziecięca, Praca 
dziecięca, Nauka dziecięca, Tok strumienia, Poszum wiatru, 
Taniec, Muzyka, Wymowa, Poezja oraz medaliony z wyobraże
niem Piotra Skargi i Mikołaja Górnickiego, a także, najprawdo
podobniej, widok Lubowli, zostały podarowane Muzeum Naro
dowemu w Warszawie przez najmłodszego z synów, Karola 
Stanisława, 7 lutego 1933 r. Spośród wymienionych prac trzy 
ostatnie zaginęły podczas II wojny światowej, pozostałe nato
miast są nadal przechowywane w magazynie malarstwa pol
skiego, z tym ze stan zachowania Tańca, Muzyki, Wymowy 
i Poezji jest tak zły, ze nie nadają się one nawet do konserwacji.

Plafon z Jutrzenką, który pozostał w pałacu, nie przetrwał 
II wojny światowej. Był mocno zniszczony juz w latach 30. XX w. 
Miłość macierzyńska z buduaru, później przemianowanego na 
mały salon, przestała istnieć w 1944 r Nie ma śladu po medalio
nach z Janem Kochanowskim i Henrykiem Walezym oraz po 
sześciu krajobrazach tatrzańskich i trzech widokach Kowna. 
Utracone zostały kompozycje alegoryczne: Praca umysłowa 
i Praca fizyczna. Wizerunki figurek z drzwi salonu znamy jedynie 
z obrazów olejnych będących ich replikami, jak te przeznaczone

dla Towarzystwa Sztuk Pięknych we Lwowie, znajdujące się 
obecnie w zbiorach Lwowskiej Galerii Obrazów. W pałacu zacho
wało się tylko osiem niedużych, owalnych medalionów 
z bukietami kwiatów, które odrestaurowano podczas renowacji 
budynku w latach 60. XX w. i zdobią obecny gabinet ambasadora.

Przyglądając się losom malowideł Gersona z Pałacu Szlen- 
kierówod razu dostrzeżemy te, które padły ofiarą II wojny świa
towej. Ich zniszczenie stanowi istotny uszczerbek dla polskiej 
kultury. Nie wszystkie jednak można zaliczyć do strat wojen
nych Polski, bowiem te dzieła, które pozostały w siedzibie 
ambasady, jak choćby Jutrzenkę, czy Miłość macierzyńską, 
z prawnego punktu widzenia trudno uznać za stricte straty Pol
ski. Dzieła te bowiem, mimo że wyrosłe z polskiej kultury i tak 
bardzo z nią związane, a w chwili wybuchu wojny znajdujące się 
w Warszawie, stanowiły własność rządu włoskiego, a więc były 
stratami wojennymi Włoch. Biorąc pod uwagę skażone ideolo
gicznie podejście ówczesnych przedstawicieli misji włoskiej do 
twórczości Gersona, na pewno strata ta nie była tak dla nich 
dotkliwa, jak utrata cennych obrazów ze zbiorów włoskich, wy
pożyczonych dla uświetnienia wnętrz przedstawicielstwa. Taki 
bywa los „dziedzictwa zastanego" i w tym kontekście na szacu
nek zasługuje odpowiedzialna postawa byłego właściciela, któ
ry ocalił niektóre z nich dla polskiej kultury, w tym wysoko ce
niony cykl dziecięcy.

Fot. 1,3,4,5 za :T. S. Jaroszewski PałacSzlenkierów Warszawa 1973 (ii: 16-19; 22; 24-27) 
Fot. 2 za: Wikipedia

6. Stan pałacu Szlenkierów w 1946 r.
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COLLECTION OF OLD PRINTS The collection of old prin ts belonging to the National Museum in Szczecin bears precious testim ony to the m ateria l and 
sp iritua l heritage of Pomorze Zachodnie (Western Pomerania), which desen/es to be morę w idely discussed and popularised. The collection num bers 
577 w orks (74-4 volumes). Publications on the history of Europę, including tha t of Pomorze, account fo r 80% of the collection. The other prin ts are de- 
voted to: alchemy, architecture, sightseeing, num ism atics, religion and art. There is also a sm a li num ber of w orks on philosophy, a few dictionaries, 
lexicons and textbooks, as w e ll as prints on navigation and ship building.
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BMNS wymagający konserwacji - Biblia [Frankfurt am Mayn 1566)Jeden z wielu druków w kolekcji

MARTA KURZYŃSKA

KOLEKCJA STARYCH
Kolekcja starych d ruków  B ib lio tek i Muzę 
Pom orza Zachodniego, godne szerszego

W
 Szczecinie proces instytucjonalizacji zbierac
twa i kolekcjonerstwa zwieńczyło powstanie 
trzech towarzystw: Gesellschaft fur Pommer- 
sche Geschichte und Altertumskunde (Towa

rzystwo Historii i Starożytności Pomorza), Kunstverein fur 
Pommern (Towarzystwo Sztuk Pięknych Pomorza) oraz 
Entomologischer Verein (Towarzystwo Entomologiczne). 
Pierwsze było Towarzystwo Historii i Starożytności Pomo
rza (1824 r.j, powołane w trosce o zachowanie dla potom
ności dokumentów pisanych oraz pomników kultury maT 
terialnej Pomorza. Działalność Towarzystwa wywarła 
ogromny wpływ na kształtowanie się postaw intelektual
nych oraz zainteresowań badawczych wykształconego 
mieszczaństwa nie tylko Szczecina, ale i całej prowincji 
pomorskiej; zbiory Towarzystwa stały się podstawą muze
alnych ekspozycji, a jego członkowie zasilali szeregi innych 
towarzystw organizujących się dla zakładania muzeów. 
Początkowo miano „muzeum" uzyskiwały organizacje 
skupiające i upubliczniające prywatne kolekcje. Pierwsze 
było Muzeum Sztuki Miasta Szczecina, założone w 1857 r. 
przez Towarzystwo Sztuk Pięknych Pomorza dla ekspono-

m Narodowego w  Szczecinie stanow i cenne 
im ów ien ia  i spop u la ryzow an ia1.

wania dzieł sztuki, głównie malarstwa. Drugie muzeum, 
pod nazwą Pommersches Museum (Muzeum Pomorskie), 
powołali w 1864 r. członkowie Towarzystwa Entomologicz
nego. Zadaniem tej placówki było tworzenie kolekcji sztu
ki, gromadzenie zbiorów archeologicznych, geologicznych 
i przyrodniczych, opieka nad nimi oraz organizowanie eks
pozycji. Do 1913 r. Muzeum Pomorskie nie posiadało stałej 
siedziby, a mimo to juz po dwóch latach otwarto przy nim 
bibliotekę. Zapoczątkowały ją dary założycieli Muzeum, 
dzięki którym uzyskano 1160 wol., a wśród nich egzempla
rze starodruczne. Radca prawny Emil Friedrich Pitzschky 
ofiarował Bibliotece 275 tomów własnego księgozbioru, 
w tym wiele starodruków (m.in. kroniki Micraeliusa, Cra- 
mera, Kranza, Schwartza). W 1892 r. Heinrich Dohrn prze
kazał miastu bogate zbiory przyrodnicze wraz z całą biblio
teką, której wartość oceniano na 40 tys. marek. W 1913 r. 
zakończono budowę monumentalnego gmachu Museum 
der Stadt Stettin (Muzeum Miasta Szczecina). Jego ekspo
zycję zbudowano na bazie licznych, dotąd rozproszonych, 
miejskich zbiorów, wzbogaconych o kolejne dary szczeciń
skich patrycjuszy. Uzupełnieniem znakomitej kolekcji

DRUKÓW
św iadec tw o k u l tu ry  m a te r ia ln e j i duchowej

sztuki antycznej, malarstwa nowożytnego i współczesnego oraz 
znaczącego zespołu muzealiów przyrodniczych była biblioteka 
wraz z czytelnią, głównie publikacji i periodyków z zakresu przy
rody i sztuki. Osobne pomieszczenia zajmował Gabinet Rycin 
oraz kolekcja starych druków. W 1928 r. otwarto w Szczecinie 
Provinzialmuseum Pommerscher Altertumer Stettin (Prowin
cjonalne Muzeum Starożytności Pomorskich), któremu Towarzy
stwo Historii i Starożytności Pomorza przekazało -  jako docelo
wemu miejscu eksponowania zabytków historycznych Pomorza 
-  wszystkie swoje uprawnienia i kolekcje muzealne, wraz z pod
ręcznym księgozbiorem. Muzeum to od 1934 r. przyjęło nazwę 
Pommersches Landesmuseum (Pomorskie Muzeum Krajowe). 
Jego siedzibą był Pałac Sejmu Senatów -  obecna siedziba Galerii 
Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Powojenne losy zbiorów bibliotecznych obydwu instytucji -  
Muzeum Miasta Szczecina i Pomorskiego Muzeum Krajowego - 
sprawiły, że obecna Biblioteka Muzeum Narodowego w Szczeci
nie odziedziczyła ich zasoby w stosunkowo niewielkim procencie. 
Część zbiorów muzealnych zabrali ewakuujący się Niemcy, 
część rozszabrowano lub zniszczono. Pozostałe zbiory zabezpie
czono i w miarę możliwości próbowano uporządkować. Do 1950 r.

w Szczecinie funkcjonowało Muzeum Miejskie i Muzeum Mor
skie -  z osobnymi bibliotekami, których bazą były poniemieckie 
księgozbiory. Dokumenty z lat 1945-1963 rejestrują proces roz
proszenia muzealnych księgozbiorów po wielu instytucjach na
ukowych w głębi Polski i w samym Szczecinie. Część zasobów 
bibliotecznych trafiła również w inne miejsca, zabezpieczona 
i rozdysponowana najpierw przez Wojewódzką Komisję Opieki 
nad Książkami, a następnie przez Zbiornicę Księgozbiorów Za
bezpieczonych, działającą w Szczecinie, w latach 1947-1950. Za 
sprawą tych instytucji biblioteczne zasoby muzealne były zarów
no uszczuplane, jak i wzbogacane. W 1945 r. Muzeum Miejskie 
otrzymało zbiór starych druków Kościoła Kolegiackiego (Marien- 
kirche); w 1948 r. przejęło książki z Wojewódzkiej Składnicy Ksią
żek Poniemieckich w Stargardzie, a po roku także duży zasób 
książek z zakresu prehistorii, nauk przyrodniczych, historii, sztu
ki i innych dziedzin, wśród których na pewno znajdowały się sta
rodruki. W zamian za książki z odziedziczonych niemieckich 
księgozbiorów, zakwalifikowane jako niepotrzebne lub dublety, 
wśród których były również inkunabuły i starodruki, pozyskiwano 
ogromnie pożądane książki polskie. Muzeum Miejskie, w ramach 
pełnionej funkcji ochronnej wobec zbiorów muzealnych woje
wództwa szczecińskiego, przejmowało również pozostałości po 
ich księgozbiorach, w tym starodruki.

W latach 1955-1970 ukształtował się naukowy charakter Bi
blioteki Muzeum. W tym czasie przeniesiono Bibliotekę z czytel
nią do gmachu przy ul. Staromłyńskiej (1956), gdzie mieści się 
ona do dzisiaj. Dokonano również poważnej selekcji księgozbio
ru. W jej wyniku, w roku 1959 i 1963, przekazano WiMBP 
w Szczecinie 1700 wol. starych druków, stanowiących dublety lub 
dzieła tematycznie niemieszczące się w kręgu zainteresowań 
Muzeum. Decyzja ta podyktowana była zapewne brakiem miej
sca do przechowywania tego rodzaju zbioru, niedostatków kadro
wych dla jego opracowania oraz priorytetowego skupienia się na 
pozyskiwaniu, opracowywaniu i udostępnianiu współczesnych 
wydawnictw potrzebnych w badaniach prowadzonych przez pra
cowników Muzeum. Od lat 70. XX w. kolekcja starych druków uzu
pełniana była pojedynczymi zakupami. Od początku lat 90. XX w. 
pozostaje juz w niezmienionym kształcie.

Kolekcja starych druków Biblioteki Muzeum Narodowego 
w Szczecinie liczy 577 dzieł (744 wol.) wydanych w okresie od 
XVI w. do końca XVIII w. Jest to czwarty pod względem wielkości 
zbiór starych druków w Szczecinie. Większość kolekcji z dopi
skiem „mienie poniemieckie" rozpoczęto inwentaryzować w po
łowie lat 60. XX w. Ostatni wpis do inwentarza nastąpił w 1993 r. 
Opracowanie zakończono natomiast dopiero w 2001 r. Informacje 
o zawartości kolekcji czerpać można z katalogu alfabetycznego 
z podziałem czasowym oraz z kartoteki rzeczowej.

W zbiorze najliczniej reprezentowane są druki z XVIII w. (352 tyt., 
w tym 148 to pomeranica) i XVII w. (180 tyt., w tym 82 tyt. to pomera- 
nica). Najmniej jest dzieł z XVI w. (29 tyt., w tym 8 tyt. to pomeranica). 
Językiem dominującym jest niemiecki, drugim -  łacina.

Najstarsze druki w zbiorze BMNS zostały wydane w pierwszej 
połowie XVI w. Do najciekawszych należą trzy z nich. Pierr/vszy to 
końcowy fragment protestu Elektora Brandenburskiego, Georga, 
wystosowany do cesarza Karola V (1500-1558) przeciwko bez
prawnemu, w mniemaniu elektora, uznawaniu przez książąt po
morskich bezpośredniej podległości lennej cesarzowi, a nie elek
torowi (druk wydał Phillip Ulhart w Augsburgu, najprawdopodob
niej w 1522 r.). Drugi to najstarszy i jeden z najcenniejszych druków 
w zasobie BMNS: pierwsze tłumaczenie na język niemiecki kla
sycznego dzieła architektonicznego Witruwiusza -  Vitruvius 
Teutsch (Nurnberg 1548). Zawiera bogate komentarze Walthera 
H. Riviusa (po 1500-1548) oraz liczne ryciny drzeworytnicze 
(P. Fletnera, G. Pencza, V. Solisa, H. Brosamera), ilustrujące efekty 
załamania światła, detale klasycznej architektury, przyrządy wo
jenne i astronomiczne, czy odkrycia inżynierii wodnej. Trzecie war
te uwagi dzieło w grupie najstarszych to nadal aktualny przewod-
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A. Kireher, J. Grueber, LaChine (Amsterdam 1670)
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Agenda... gestellet vorde Kercken in Pamern (ALten Stettin 1691). Na karcie przedtytutowej herb książąt pomorskich

nik po antycznych zabytkach Rzymu -  De urbis antiquitatibus libri 
quinque Romae (Rom 1545) Andrei Fulviusa (1470-1527), znanego 
kolekcjonera i znawcy starożytności; jedno pierwszych pogłębio
nych studiów, dokumentujące zabytki starożytności.

Zakres tematyczny kolekcji został określony potrzebami ba
dawczymi Muzeum. Pośród druków, które trafiły do BMNS, wy
selekcjonowano i pozostawiono przede wszystkim publikacje 
dotyczące historii. Stanowią one około 80 proc. zbioru. Oprócz 
prac odnoszących się do Pomorza, licznie reprezentowane są 
głównie dzieła traktujące o historii Europy -  ogólnie i w odniesie
niu do jej wybranych obszarów. Można tu wymienić m.in.: 
Theatrum Europaeum (1647-1723); J. Sleidanus, Ordentliche 
Beschreibung und VerzeichnuO allerley furnamer Handel, so 
sich in Glaubens- und anderen weltlichen Sachen (StraBburg 
1588); S. Freyberger, Historicó-Politica Deductio HodierniStatus 
Germaniae Franciae, Angliae, Daniae et Poloniae (Franckfurt 
1656); J. F. Roesch, Plans von zwei und vierzig Haupt- S.chlach- 
ten, Treffen und Belagerungen des siebenjährigen Kriegs 
(Frankfurt 1789-1791); H. Rantzau, Belli Dithmarsie/ ab inclyto 
Daniae rege Friderico II. (Basiliae 1570) itd. W tej grupie znajduje 
się również zbiór dysertacji, w tym dotyczące historii Polski. 
W części historiograficznej kolekcji reprezentowane są także 
często pięknie ilustrowane historie uniwersalne świata. Pozosta
łe druki dotyczą alchemii, architektury, krajoznawstwa, numi
zmatyki, religii, czy sztuki. Nielicznie występują także dzieła filo
zoficzne, słowniki, łeksykony i podręczniki, a także druki dotyczą
ce nawigacji oraz budownictwa okrętowego. Wiełe egzemplarzy 
jest ze względu na swą tematykę bogato ilustrowanych. W kolek
cji znajdują się również zakupione w latach 70. polonica -  17 tytułów 
w jednym klocku introligatorskim. Jest to zbiór różnych druków, 
przeważnie o tematyce religijnej z XVII—XVIII w. Wśród nich znajdują 
się także wybrane numery gazet wileńskich z lat 1760-1764.

Pomeranica stanowią około 40 proc. kołekcji. Są to głównie 
druki wydawane na obszarze Pomorza Zachodniego. Na struktu
rę tematyczną piśmiennictwa pomorskiego, podobnie jak nurtu 
głównego, składają się przede wszystkim dzieła historiograficz- 
ne. Wyróżnić tu należy przede wszystkim syntezy dziejów Pomo
rza napisane przez znamienitych uczonych pomorskich, np.: 
J. Micraelius, Alt es Pommerland (Alten Stettin 1639-1640) -  hi
storia Pomorza od czasów przedhistorycznych do 1636 r., 
uwzględniająca czasy słowiańskie tych ziem; opracowane przez 
J. FI. Balthasara dzieło J. Bugenhagena, opisującego Pomorze 
do XVI w. - Pomerania In Qvatuor Libros Divisa (Gryphiswaldiae 
1728) oraz dzieło V. von Eickstedta -  Epitome Annalium Pomera-

niae (Gryphiswaldia 1728) -  zawierające genealogię Gryfitów 
i spis biskupów pomorskich od XII w.; Ch. F. Wutstracka, Kurze 
historisch-geographisch-statistische Beschreibung von dem 
kóniglich- preussischen Herzogthume Vor- und Hinter-Pom- 
mern (Stettin 1793) -  opis XVII-wiecznego Pomorza Przedniego 
i Tylnego; M. Rango, Origines Pomeranicas Clariss[imorum] i//- 
rorum (Colbergae 1684) -  opracowanie dotyczące starożytności 
pomorskich; A. von Balthasara, Historische Nachricht von den 
Landesgesetzen im Hertzogthum Pommern (Greifswald 1740)
-  opis Pomorza pod panowaniem szwedzkim. Dopełnieniem tej 
grupy druków są również bogate zbiory dokumentów (edyktów, 
mandatów, patentów, przywilejów) w obrębie prawodawstwa te
rytorialnego. Liczną reprezentację w zbiorze ma także historia 
kościoła pomorskiego. Przeważają w niej źródła do dziejów li
turgii protestanckiej, np.: D. Cramer, Das grosse Pomrische Kir- 
chen Chronicon von 1124 -1601 (Alten Stettin 1628) -  kronika 
chrystianizacji Pomorza; ordynacje kościelne dla Pomorza -  
Agenda, das ist, Ordninge der heiligen Kirchenempter und Ce
remonien... gestellet vor de Kercken in Pamern (najstarsza 
z 1569, najpóźniejsza z 1691), Kirchenordnung im Lande zu 
Pommern (Alten Stettin 1690); Synodica in ecclesis Pomeraniae 
promulgata in Synodo Gryphenhagiae, Anno 1574 am 18 et 19 
die Junii (Alten Stettin 1690) -  ustalenia synodu w Greifswaldzie 
dotyczącego korekt w liturgii protestanckiej; A. von Balthasar, Hi- 
storisch-Theologisch-Juristische Anmerkungen uber die Pom- 
mersche Kirchen-Ordnung und Agende vom Jahr [1569] (Gre
ifswald 1756) -  opracowanie dotyczące historii prawa kanoniczne
go od czasów wprowadzenia protestantyzmu na Pomorzu; L. D. 
Bollhagen, Heiliges Lippen- und Herzens-Opffer einer gläubi- 
gen Seele oder vollständiges Gesang-Buch (Alten-Stettin 1754)
-  popularny śpiewnik liturgiczny; J. Ch. Becmann, Anmerckun- 
gen von dem Ritterlichen Johanniter Orden (Frankfurt an der 
Oder 1693) -  uwagi na temat reguły protestanckiego zakonu joan- 
nitów itp. Wśród druków z powyższego zakresu tematycznego 
ciekawą grupą są zbiory kazań oraz mów pogrzebowych. Stano
wią one ważne świadectwo kultury intelektualnej oraz religijnej na 
Pomorzu, cenne źródło dla biografistyki historycznej.

W kolekcji BMNS znajdują się również inne źródła do dziejów 
Pomorza. Należą do nich monografie i opisy miast pomorskich 
oraz ich poszczególnych obiektów, np.: P. Friedeborn, Histori
sche Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern (Alten 
Stettin 1613); W. C. Stolle, Beschreibung und Geschichte der 
uralten, ehemals festen, grossen und beruhmten Hanseestadt 
Demmin (Greifswald 1772); L. W. Bruggemann, Ausfuhrliche

U

Ch. Neubaurn, Vera architecturae m ilitaris Praxis (Stargard in Pommern 1679)
Agenda... gestellet vorde Kercken in Pamern 
(Alten Stettin 1691). Własność kościoła św. Gertrudy 
w Darłowie, druk zakupiony w 1692 r.

Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preus
sischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern (Stettin 1784) 
-  tom pienA/szy dotyczy Koszalina, a drugi Szczecina; Grundli- 
cher, warhafter und Kurzer Bericht von der Hanse Stadt Stral- 
sund (Stralsund 1631) itd. Źródła do dziejów nauki pomorskiej 
w postaci opracowań na temat uczonych, np.: J. C. Oelrichs, Hi- 
storisch - Diplomatische Beyträge zur Geschichte der Gelahr- 
theit, besonders im Hertzogthum Pommern (Berlin 1767), czy 
A. C. Vanselow, Gelehrtes Pommern (Stargard 1728). Kroniki i 
roczniki pozapomorskie, napisane przez pomorskich uczonych, 
np.: A. Angelus, Rerum Marchicarum Breviarium (Wittneberg 
1593); J. Carion, Auslegung Weissagung Veränderungzufälligem 
gluck der höchsten Potentaten des Römischen reichs (Mittel- 
burg 1594); J. Micraelius, Syntagma historiarum politicarum 
(Stetini 1654) itd. W grupie tej wymienić należy również dysertacje 
tematycznie dotyczące Pomorza, napisane przez przyszłych po
morskich pastorów lub pod kierunkiem pomorskich profesorów 
oraz inne druki związane z życiem ówczesnych szkół i uczelni. Do 
źródeł dotyczących dziejów Pomorza załiczyć należy również róż
norodne opisy zjawisk życia społecznego, gospodarczego, czy 
politycznego, np: F. Nicolai, Nachricht von den Baumeistern, Bil- 
dhauern, Kupferstechern, Malern, Stukkaturern, und anderen 
Kunstlern (Berlin u. Stettin 1786) -  wykaz artystów działających 
w XVIII w. w okolicach Berlina i Szczecina; Pommerscher Kriegs- 
-Postillion (Leipzig 1677) -  doniesienie o przebiegu najazdu 
szwedzkiego na Pomorze, w tym relacja z oblężenia Szczecina 
oraz Rugii przez sprzymierzone wojska duńskie i brandenbur
skie; Ch. G. N. Gesterding, „Pommersche Mannigfaltigkeiten" 
(Neubrandenburg 1796) -  czasopismo rejestrujące życie co
dzienne Pomorza.

Wiele druków z kolekcji w sposób szczególny dotyczy Szcze
cina, zarówno tematycznie, jak i ze względu na autorów oraz ofi
cyny drukarskie. W zbiorze reprezentowane są niemalże wszyst
kie warsztaty drukarskie Szczecina XVI -  XVIII w.

Interesujący element charakterystyki prezentowanej kolekcji 
stanowią proweniencje. Ciekawy, lecz zarazem przykryjest fakt, że 
w obecnym zasobie znajduje się jedynie 14 druków z prowenien
cjami rodzimego Muzeum (pieczątki: Museum Stettin, Pommer- 
sches Museum) oraz księgozbiorów z nim powiązanych (pieczątki: 
Bibliothek der Gesellschaft fur Pom. Geschichte u. Altertumskun- 
de in Stettin, Nautische Gesellschaft Stettin, Aus der Handbiblio- 
thek der Stadtischen Kupferstich Sammlung zu Stettin, Städti- 
sches Naturwissenschaftliche Bibliothek Stettin z dopiskiem na 
kartkach grzbietu „Dohrn"). Większość pozostałych znaków pro-

wemencyjnych wskazuje na źródła pozamuzealne i stanowi jedno 
ze świadectw nie tylko losów poniemieckich pomorskich księgo
zbiorów, ale także historii regionalnych muzeów i szkół. Najwięcej 
druków w zbiorze BMNS sygnowanych jest pieczątkami bibliotek 
szkół Szczecina i Stargardu Szczecińskiego. Znaczną grupę stano
wią proweniencje szczecińskich instytucji oraz osób. Inną grupę 
proweniencyjną tworzą dawne zbiory biblioteczne muzeów w Bia
łogardzie i Drawsku Pomorskim, uzupełnione drukami z Koszali
na. W pojedynczych przypadkach odnotowano pieczątki różnych 
instytucji ze Stralsundu, Erlingen, Gubina, Poznania, Berlina, czy 
Pełczyc. Ponadto w około 70 drukach zarejestrowane zostały oso
bowe zapiski własnościowe, marginalia oraz ekslibrisy. Najcen
niejszy zespół stanowią tu superexlibrisy książąt pomorskich od
notowane na XVI- i XVII-wiecznych dziełach teologicznych dotyczą
cych Pomorza (5 tyt.). Łączy je również jednolita oprawa: biała 
skóra na desce, ślepe tłoczenia oraz resztki okuć i klamer. Ziden
tyfikowane w zbiorze autografy pochodzą w większości spod ręki 
właścicieli ksiąg. Są to głównie profesorowie pomorskich szkół. 
Jednym z cenniejszych jest autograf dedykacyjny Paula Friedebor- 
na (1572-1637) -  miejskiego sekretarza i autora kroniki Szczecina.

Na koniec warto nadmienić, ze stare druki w zasobie swoich 
muzealiów posiada również Muzeum Historii Miasta Szczecina 
(Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie). Pod względem ilo
ściowym jest to zbiór niewielki -  zaledwie jeden druk ulotny oraz 
osiem dzieł książkowych. Są to głównie druki dotyczące religii. 
Rarytasem wśród nich jest dzieło wydane w szczecińskiej oficy
nie Retów -Parodiae in libros odarum Horatii[Stettin 1634) -  za
wierające parafrazy poezji Horacego oraz poemat Lamberta 
Alarda (1602-1672) -  Laurifolia s. poematum juvenilium appara- 
tus opatrzone wstępem urodzonego w Koszalinie filozofa i peda
goga Davida Hopfa (1600-1660). Druk pochodzi z biblioteki ko
ścioła w Trzebiatowie (Ex Biblioth. Treptovschen Templi.).

Pojedyncze druki kolekcji Biblioteki Muzeum Narodowego 
w Szczecinie prezentowano na wystawach stałych zorganizowa
nych w Muzeum: „Mecenat artystyczny Książąt Pomorza Za
chodniego", „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt po
morskich w XVI i XVII wieku", „Historia i kultura Szczecina XVII— 
XIX" oraz „Najstarsze karty z dziejów Szczecina".

Kolekcja wymaga prac konserwatorskich, uzupełnień biblio
graficznych oraz popularyzacji.

Fot. ze zbiorów BMNS 1

1 Dziękuję za konsultacje merytoryczne: dr Janinie Kosman z Biblioteki Archiwum 
Państwowego w Szczecinie oraz dr Agnieszce Borysowskiej, Alicji Łojko i Agacie 
Michalskiej z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
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RAUSCHENBERG'S FAMOUS COLLAGE Polish public collections boast only one w ork by Robert Rauschenberg (1925-2008), the legendary p re-cursor of pop-art. This is 
Trank, from  the 7 C haractersseries (1973-75/1982). To create th is series Rauschenberg used Chinese paper produced in the oldest paper m ilt in the world  tocated in Jingxian. 
Trunk is onty partly a collage, and partly a cast of paper mass from  a mould. The 7 Characters series is the effect of Rauschenberg ’s interest in cultures other than Am erican 
and European ones.

W
 1997 r. do zbiorów Gabinetu 
Grafiki i Rysunków Współcze
snych Muzeum Narodowego 
w Warszawie tra fił cenny dar 
Ireny Hochman i Tadeusza 
Mysłowskiego -  collage Roberta Rauschen- 

berga z cyklu 7 Characters [7 znaków] zaty
tułowany Trunk [Trzon], datowany na lata 
1973-1975/1982. Zbiory muzeum wzbogaciły 
się o jedyną -  jak dotąd -  pracę Rauschen- 
berga w publicznych i prywatnych kolekcjach 
w Polsce.

Hojnymi darczyńcami jest dwoje nowojor
czyków z Polski. Lublinianka Irena Hochman, 
łowczyni talentów dla Saatchi'ego , od 1990 r. 
jest także właścicielką kolejnej znanej galerii 
-  Fine Art Ltd. -  oferującej dzieła takich m. in. 
artystów jak: Alexander Calder, Donald Judd, 
Sol LeWitt, Aiko Miyawaki, Tadeusz Mysłow
ski, Robert Rymań, Pat Steir, Andy Warhol. 
Tadeusz Mysłowski pochodzi z podlubelskie- 
go Piotrkowa. W Lublinie ukończył Liceum 
Sztuk Plastycznych, a w Krakowie -  ASP. Od 
1970 r. mieszka w Nowym Jorku i, czerpiąc 
z tradycji konstruktywizmu, tworzy swoistego 
rodzaju abstrakcje geometryczne nasycone 
pierwiastkami metafizycznymi. Jego prace 
mają w swoich zbiorach Luwr i MoMA, a także 
Muzeum Narodowe w Warszawie.

Robert (właściwie Milton Ernest) Rau
schenberg (1925-2008) był juz za życia legen
darnym prekursorem pop-artu (obok Jaspera 
Jonesa); jako pierwszy Amerykanin otrzymał 
główną nagrodę za malarstwo na 34. Wenec
kim Biennale w 1964 r. Deklarował się jako 
neo dadaista, będąc godnym kontynuatorem 
europejskich dadaistów, zwłaszcza Marcela 
Duchampa. Podobnie jak Duchampa fascy
nowały go przedmioty codziennego użytku; 
zbierał je niekiedy po śmietnikach do swojego 
nowojorskiego studia. Kwestionując istnienie 
zasadniczych różnic między prawdziwymi 
dziełami sztuki, a obiektami codziennego 
użytku, tworzył z nich swoje słynne combines 
(kombinacje); ponoć podczas podróży po Wło
szech w 1953 r. wyrzucił do rzeki te, których 
nie udało mu się sprzedać. W Polsce jedynym

ANNA MANICKA

SŁYNNY COLLAGE 
RAUSCHENBERGA
W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE
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artystą, który -  podobnie jak Rauschenberg -  tworzył swoje 
rzeźby z gotowych przedmiotów byt Wtadystaw Hasior (1928— 
1999). W Polsce nie mogto być mowy o poparcie, nie byto żad
nego rynku sztuki, Hasior niejednokrotnie zbierat cięgi od co 
bardziej konserwatywnych krytyków, miał jednak swoich licz
nych wielbicieli, których fascynowało to samo, co fascynowało 
odbiorców prac Rauschenberga -  dekontekstualizacja i oswa
janie przedmiotów...

Dar dla Muzeum Narodowego pochodzi z późnego okresu 
twórczości Rauschenberga, o którym mniej się pisze, ponieważ 
nie odegrał tak wielkiej, nowatorskiej roli jak jego prace z lat 
50. Już wcześniej artysta interesował się ekologią, a co za tym 
idzie, nowymi materiałami, ich wykorzystaniem i utylizacją. Pa
pier był jednym z takich materiałów -  Rauschenberg od dawna 
interesował się możliwościami, jakie niesie on ze sobą, współ
pracował z licznymi papierniami, które produkowały papier 
czerpany. W 1973 r., we Francji, w Moulin å Papier Richard de 
Bas, Rauschenberg stworzył swój pierwszy papierowy cykl Pa- 
ges and Fuses, wydany przez Gemini G.E.L.w Los Angeles. 
Prace z tego cyklu, chociaż płaskie, mają nietypowe kształty 
odlewane z metalowych szablonów i nie przypominają niczego 
normalnego -  to znaczy żadnego gotowego przedmiotu (nie
które były porównywane do ka
mieni młyńskich z racji central
nego otworu). Artysta dodał do 
masy papierowej nici i sznurki 
i wszystkie możliwe papierowe 
odpadki, dołączył również ka
wałki tkanin.

Zainteresowanie Rauschen
berga papierem objęło również 
kraje azjatyckie -  jak wiadomo 
wynalazcami papieru byli Chiń
czycy i to w Chinach znajduje się 
najstarsza działająca papiernia 
na świecie, w Jingxian, w pro
wincji Anhui. Tamtejszy papier 
jest używany do drukowania ofi
cjalnych dokumentów, poza tym
-  podobnie jak misie panda -  
jest czymś w rodzaju skarbu na
rodowego (..national treasure").
To oznacza, że wpuszczenie do 
papierni amerykańskiego arty
sty, choćby bardzo sławnego, 
poprzedził szereg biurokratycznych utrudnień, polegających 
m. in. na tym, że Rauschenberg nie mógł sam robić papieru, 
tylko zawsze towarzyszyli mu miejscowi eksperci. Faktem jest, 
że po jakimś czasie artysta wrócił do Ameryki, a pozostała 
część nakładu została odbita, czy też odlana, przez jego współ
pracowników. Można by podejrzewać, że w Chinach miejscowi 
specjaliści wiedzieli lepiej, co artysta miał na myśli i stąd kon
flikt, ale wbrew pozorom problem miał podłoże merytoryczne: 
„narodowy skarb" jest niezwykle cienki, prześwitujący i wyjąt
kowo wytrzymały. Rauschenberg żądał jeszcze cieńszego lub 
o wiele grubszego papieru i -  ku jego ogromnemu podziwowi
-  po wielu próbach miejscowi specjaliści w końcu spełnili jego 
życzenia. Seria 7 characters [7 pojęć] składa się z siedmiu 
chińskich znaków: truth [prawda], light [światło], red heart 
[czerwone serce], individuat [indywidualność], howl [krzyk], 
change [zmiana] i trunk [trzon], wybranych zarówno ze wzglę
du na ich zawartość, jak i zewnętrzną formę. Niektóre z tych 
pojęć mają niewątpliwie inne znacznie dla nas, Europejczyków
-  i dla Amerykanów niż dla Chińczyków. Nie zmienia to faktu, że 
Rauschenberg był tego świadomy i wybórwynikał z jego wiedzy 
o tamtejszej kulturze, i był podyktowany szacunkiem dla niej. 
Świadczą o tym jego późniejsze poszukiwania w tej mierze, 
w tej liczbie jego projekt Rauschenberg Overseas Culture In- 
terchange, z lat 1984-1991.

Warszawski Trunk (104 x 66,5 cm) ma, podobnie jak pozo
stałe prace z cyklu 7 znaków, złocone brzegi, a także tytułowy 
chiński znak gan (w formie uproszczonej) -  odlany w papiero
wej masie Xuan z drewnianej formy i umieszczony centralnie. 
Collage Rauschenberga składa się z dziesięciu kolorowych 
elementów, przypominając wcześniejsze combines: u góry, po
nad poziomym paseczkiem z rózowo-złotego papieru, zawie
szona jest centralnie butelka, na której stoi paw, z prawej i le
wej widać podbicia dziecięcych stóp, z prawej umieszczono 
napełnioną w połowie szklankę, z lewej fragment stołowej nogi 
z kawałkiem obrusa (?). Pod wstążeczką, po lewej, widać bu
kiet kwiatów, a po prawej kawałek kraciastej tkaniny przyklejo
ny ukośnie. Na brzegach, u dołu, poza obrębem kremowej tin- 
ty, wytłaczanej w rodzaj krateczki naśladującej żeberka sita, 
znajdują się dwie pieczęcie odbite czerwonym chińskim tu
szem. Poza obrębem odbitki wisi na jedwabnej wstążeczce 
„medalion", czyli jedwabny krążek (jedwab pochodzi z haftowa
nej w pawie pióra pościeli panny młodej), przytrzymany wyci
nanką łódki z płynącymi nią dziećmi.

W cyklu 7 znaków każdy kolejny znak wykonano w siedem
dziesięciu egzemplarzach unikatowych, bowiem poszczególne 
kopie trochę różnią się od siebie, szczególnie w partii collage'u.

Kompletny zestaw siedmiu zna
ków oferowany jest aktualnie na 
rynku aukcyjnym za 1 min dola
rów. Warszawski egzemplarz 
Trunk a ma dodatkowo autorską 
oprawę z pleksi, przy czym praca 
nie leży na podkładce, tylko na 
czymś w rodzaju papierowego 
pudełka, a „medalion" odbija 
swój rewers w małym lusterku.

Trunk jest przykładem pracy 
nie tyle wykonanej na papierze, 
ile z papieru. We współczesnej 
sztuce coraz częściej spotyka
my rzeźby (głównie odlewy 
z masy papierowej, np. w pol
skiej grafice u Marka Jarom- 
skiego czy Andrzeja Kaliny), wy
cinanki z papieru, składanki 
z papieru (Jan Berdyszak), 
a także prace z papieru zszywa
ne igłą i nitką (Agnieszka Cie- 
ślińska-Kawecka). Przyszłość 

gabinetów graficznych zbierających sztukę współczesną nie
wątpliwie należy do tego rodzaju obiektów, zwłaszcza prze
strzennych -  3D -  tym bardziej, że klasyczna grafika artystycz
na na papierze odchodzi bardzo powoli, ale nieuchronnie w 
niebyt. Grafika komputerowa (w tym grafika 3D i grafika inte
raktywna) jest nie tylko prostsza, tańsza i łatwiej dostępna, ale 
stwarza całkiem nowe możliwości artystycznej ekspresji. Pra
ce z papieru nadal mają jednak ogromny potencjał wyzwalania 
twórczych koncepcji, w tym projektów realizowanych na dru
karkach 3D, kompozycji mobilnych, multisensorycznych itp . 
Istotnym mankamentem przy kolekcjonowaniu form prze
strzennych jest trudna konserwacja i przechowywanie: gabine
ty grafik przechowują swoje zbiory w dużych szufladach, 
kładąc kolejne papiery płasko -  jeden na drugim -  natomiast 
rzeźby z papieru wymagają osobnych szaf i pudełek, albo 
specjalnej oprawy. Duże formaty bardzo rzadko nadają się do 
nawinięcia na rulon, nie zmienia to jednak faktu, że jest to 
wyjątkowo fascynujące zjawisko, a warszawski collage Roberta 
Rauschenberga jest tego znakomitym przykładem.

Fot. autor

Przy pisaniu tekstu korzystatam z książki Juliane Bardt, Kunst aus Papier. 
Z u r Ikonographie eines ptastischen W erkmaterials der zeitgenössischen  
Kunst, H ildeshe im -Zurich-N ew  York 2006
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6 PIOTR OGRODZKI

KRADZIEŻ
W KUNSTHAL
Obrazy Pabla Picassa, Henri Matissea, Claude'a Moneta, Paula Gauguina, Luciana Freuda 
i Meijera de Haana tupem złodziei. Nocą, 16 października 2012 r., doszło w muzeum Kunsthal 
w Rotterdamie do zdarzenia, które Emily Ansenk, dyrektorka tej instytucji, określiła mianem 
„najgorszego nocnego koszmaru każdego dyrektora nriuzem” .

M eije rde  Haan, A utoportre t na tle japońskim , 1889-1891. 
Olej, płótno, 32,4 x 24,5 cm

THEFT FROM THE MUSEUM KUNSTHAL 
ROTTERDAM The October burglary in the 
Kunsthal in Rotterdam and the theft of 
seven paintings - by Pablo Picasso, Henri 
Matisse, Claude Monet, Paul Gauguin, Lu- 
cian Freud and M eijer de Haan was one of 
the most serious cases of the ft from  an 
European m useum  in 2012. The circum - 
stances of th is theft, the rank and value of 
the lost w orks underline the im portance of 
discussing the problem of the security not 
only of the Dutch m useum  but also other 
institutions of th is kind.

W
ciągu kilku m inut złodzieje w łam ali się na 
ekspozycję uświetniającą 20 rocznicę 
utworzenia muzeum i zrabowali z niej sie
dem obrazów wartości rynkowej oscylują
cej, według wstępnej wyceny, w granicach 
36 -  100 m ilionów dolarów amerykańskich. Tylko goście, 

którzy odwiedzili wystawę „Avant-Gardes” w pierwszym 
tygodniu po jej otwarciu 7 października mogli podziwiać 
wszystkie dzieła wypożyczone ze zbiorów Triton Founda
tion. Dziewiątego dnia kolekcja Fundacji, zainicjowana 
przed 20 laty przez W illema Cordię, magnata naftowego, 
i Marijke van der Laan, jego zonę, zubożała o siedem zna
nych obrazów, dzieł. Sercem kolekcji Triton Foundation są 
obrazy słynnych autorów malarstwa zachodniego, po
wstałe w latach 1870 -  1970). Dzieła te były w ielokrotnie 
wypożyczane do muzeów holenderskich (Van Gogh Mu
seum czy Flague Municipal Museum), jak również na za
graniczne wystawy czasowe, m. in. w Madrycie i Seulu. Na 
rotterdam skiej wystawie prezentowano ponad 150 dzieł 
blisko 100 artystów. Jak podkreślają komentatorzy -  wiele 
prac po raz pierwszy zaprezentowano publicznie. Najstar
szym ze skradzionych obrazów jest Kobieta przed otwartym  
oknem, zwana Narzeczoną Paula Gauguina z 1888 r. 
(na stronie Interpolu prezentującej poszukiwane dzieła obraz 
ten jest błędnie datowany na 1988 r.), zaś najmłodszym Ko
bieta z zamkniętym i oczami Luaana Freuda z 2002 r.

Z danych pochodzących z systemów alarmowych i na
grań systemu telewizji dozorowej wynika, ze złodzieje do
stali się do muzeum o godz. 03:22 AM. Do budynku weszli 
przez drzwi ewakuacyjne, przy czym w chwili pisania arty
kułu nie podano jeszcze dokładnych okoliczności ich sfo r
sowania. W pierwszych doniesieniach po kradzieży in fo r
mowano, ze sprawcy najprawdopodobniej wykorzystali 
system sygnalizacji pożaru, który w przypadku wystąpie
nia alarm u automatycznie odblokowywał wszystkie drzwi 
ewakuacyjne. Podejrzewano również, ze złodzieje mogli w 
inny sposób otworzyć wyjście awaryjne (specjaliści znają 
kilka sposobów otwierania zamków drzwi awaryjnych). 
Trzeba też pamiętać, ze nie są to klasyczne zamki prze- 
ciwwłamaniowe; ich zadanie jest zupełnie inne. Teoria 
o odblokowaniu drzwi awaryjnych przez alarm  przeciwpo
żarowy jest jednak bardzo wątpliwa. Takie procedury 
systemu czasami stosuje się, gdy chroniony obiekt wypo
sażony jest w system kontroli dostępu obejmujący drzwi
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Claude Monet M ost Waterloo, Londyn, 1901. Pastel, papier, 30,5 x 48 cm Paul Gaugin Kobieta przed otwartym oknem zwana Narzeczoną, 1888. 
Olei, płótno, 33,8 x 41 cm

Lucian Freud Kobieta z  zam kniętym i oczam i IEm ily  Claude Monet Most Charing Cross, Londyn, 1901. Pastel, paper, 31 x 48,5 cm
BearnJ, 2002. Olej, płótno, 30,5 x 25,4 cm

wewnętrzne. W przypadku alarm u pożaru drzwi w zagro
żonej strefie zostają wówczas rzeczywiście automatycznie 
odblokowane. Nic nie wskazuje jednak na to, by taka sytu
acja miała miejsce w Rotterdamie.

Bardziej precyzyjne informacje o samym zdarzeniu przy
nosi analiza nagrań systemu telewizji dozorowej. Wynika 
z niej, że o godz. 03:22:23 AM drzwi zostaty otwarte 
i złodzieje dostali się do wnętrza muzeum. Dwie minuty póź
niej, tj. o 03:24:00, jeden z włamywaczy opuścił muzeum, wy
nosząc część obrazów; dwie sekundy później muzeum opu
ściła kolejna osoba. 0 godz. 03:24:08 jeden ze złodziei powró
cił do muzeum i opuścił obiekt po kolejnych 16 sekundach 
z następnymi obrazami. 0 03:24:36 drzwi Kunsthal zamknęły 
się. W niecałe 3 minuty później nadjechała policja. Złodziei 
i obrazów już jednak nie było. Policja udostępniła nagrania 
z systemu telewizji dozorowej, prosząc o kontakt osoby, które 
mogłyby pomóc w identyfikacji przestępców

Szybkie działanie przestępców świadczy o bardzo sła 
bym podstawowym zabezpieczeniu holenderskiego m u
zeum. Łatwość ich przemieszczania się po muzeum oraz 
bardzo krótki czas potrzebny na zdjęcie obrazów wskazują, 
ze podstawowe zabezpieczenia mechaniczne (w tym rów

nież i system mocowania obrazów) były bardzo proste. Zdzi
wienie budzi zwłaszcza umożliwienie błyskawicznego zdję
cia obrazów ze ścian. W wielu muzeach holenderskich 
stosuje się bardzo ciekawe systemy mocowania obrazów, 
które mają znacznie wydłużyć czas działania przestępców 
usiłujących zdjąć ze ścian dzieła sztuki. Wszystko wskazuje 
na to, że Kunsthal, tak doświadczone muzeum, organizują
ce wiele wystaw czasowych, zlekceważyło podstawowe za
bezpieczenia. Na pewno rozwiązanie zastosowane przez 
dyrekcję muzeum było nieskuteczne. Złodzieje wykorzysta
li luki w systemie zabezpieczenia i dokonali skutecznej 
kradzieży. Oświadczenie dyrektorki, która stwierdziła, ze 
w porze nocnej muzeum nie miało zapewnionej ochrony f i
zycznej, to przyznanie się do elementarnego braku wiedzy 
z zakresu ochrony i zabezpieczenia cennych wystaw czaso
wych. Dziwi również postawa wypożyczającej Fundacji, któ
ra przekazała cenną kolekcję do muzeum pozbawionego, 
w porze największego zagrożenia, ochrony fizycznej.

Przy okazji takich kradzieży zawsze rodzi się pytanie: po 
co kraść obrazy, których nie będzie można sprzedać na 
legalnym rynku sztuki? Czarny rynek zazwyczaj oferuje 
około 10% wartości dzieła. Czy jednak w przypadku dzieł
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sztuki tak znanych i dobrze udokumentowanych, jak te 
skradzione w Rotterdamie, nawet tak niska cena jest moż
liwa do osiągnięcia? A zatem jeśli kradzieży dokonano nie 
na sprzedaż, to być może właściwa będzie teza często 
pojawiająca się przy okazji takich kradzieży: rabunku do
konano na zlecenie jakiegoś kolekcjonera. Może tez się 
zdarzyć, że zrabowane dzielą sztuki będą krążyły w prze
stępczym półświatku jako zabezpieczenie transakcji nar
kotykowych lub nielegalnego obrotu bronią. W przeszłości 
zdarzało się, ze policja -  tropiąc handlarzy narkotyków czy 
broni -  natrafiała na dzieła sztuki poszukiwane od wielu 
lat. W tej sprawie może jednak występować jeszcze jeden 
motyw działania: chęć uzyskania od ewentualnego ubez
pieczyciela pewnej kwoty (okupu) w zamian za zwrot zra
bowanych obrazów. Tego motywu nie można wykluczać, 
choć prasa go nie sygnalizuje. Ubezpieczenie stałych 
kolekcji należy do rzadkości zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. Muzea i galerie sztuki nie należą do najbogat
szych instytucji, stąd sporadycznie ubezpieczają swoje 
zbiory od kradzieży. Ubezpieczenia takie są jednak regułą 
w przypadku użyczania zbiorów na wystawy czasowe do 
innych instytucji. Przeważają ubezpieczenia komercyjne, 
możliwe są jednak również i gwarancje rządowe. W tym 
ostatnim  przypadku skarb państwa danego kraju gwaran
tuje wypożyczającemu wypłatę odszkodowania w przypad
ku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych 
dzieł sztuki. Ta form uła jest stosowana w coraz większej 
liczbie krajów europejskich. W każdym przypadku (zwłasz
cza, gdy w grę wchodzą komercyjnie działające podmioty 
ubezpieczające) możliwe jest podjęcie przez przestępców 
działań zmierzających do zwrotu skradzionych dzieł w za
mian za przekazanie określonej kwoty pieniędzy. Ten swo
isty „artnapping" ma juz długą tradycję. W krajach Europy 
zachodniej, na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, 
bardzo często dochodziło do takich zdarzeń. W końcu do
szło do sytuacji, ze przez pewien czas zaniechano stoso
wania ubezpieczeń, albowiem zwiększało to zagrożenie 
kradzieżą. Nie można wykluczyć, że przestępcy, w dobie 
powszechnego ubezpieczania wystaw czasowych, do
strzegli dla siebie nowe możliwości działania. Szkoda ty l
ko, że muzea nie dostrzegają zagrożenia, jakie niosą ze 
sobą atrakcyjne wystawy czasowe. Przysłowie „mądry 
Polak po szkodzie" może równie dobrze brzmieć „m ądry 
Holender po szkodzie". Tym bardziej, ze w Holandii rzeczy
wiście wyciąga się wnioski z takich zdarzeń. Kiedy na 
początku XXI w. dokonano na przestrzeni kilku lat dwu
krotnej kradzieży z Muzeum van Gogha w Amsterdamie, 
obiekt został tak przebudowany i zreorganizowany pod 
względem bezpieczeństwa, iż może stanowić dzisiaj wzór 
dla większości muzeów europejskich. Z Rotterdamu do 
Amsterdamu nie jest daleko. Ważne jest tylko, by działając 
na rzecz bezpieczeństwa rzeczywiście chcieć poprawić 
stan ochrony i zabezpieczenia muzeów, a nie ograniczać 
się tylko działań medialnych, w rzeczywistości zatrzym u
jąc się gdzieś w połowie drogi. Ta uwaga dotyczy wszyst
kich muzeów, które starają się zwiększyć bezpieczeństwo 
swoich zbiorów -  nie tylko holenderskich.

Henri Matisse, Czytająca kobieta w b ie li i  żółci, 1919
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INSURANCE OF MOVABLE CULTURAL PROPERTY IN PUBLIC COLLECTIONS
The a rtid e  presents a discussion confirm ing the idea tha t insuring m usealia lent out fo rtem pora ry  exhibitions is a highly complex issue, and is very often impossible 
tocom e to te rm s w ith  in rea llife . S imply making an insurance agreem ent relating to musealia lent fo rtem pora ry  exhibitions, w ithout p roperly fo rm ula ting  its content 
is decidedly not enough to state tha t the insurance protection of the said m usealia w ill be effedive. On the other hand, it is impossible to specify one and only proce
durę fo r making such agreements, which would under any circum stances provide the optim a l content of the insurance agreem ent fo r the lent musealia. It is, 
therefore, necessary to consider particu la r points of such an agreem ent w ith reference to each individual case.

IWONA GREDKA

UBEZPIECZENIA
RUCHOMYCH DÓBR KULTURY W ZBIORACH PUBLICZNYCH

UBEZPIECZENIA MUZEALIÓW
WYPOŻYCZANYCH NA WYSTAWY CZASOWE

Problematyka ubezpieczeń ruchomych dóbr kultury w zbio
rach publicznych pozostaje zagadnieniem niezwykle ztozonym 
i dla praktyki tyleż doniosłym, co trudnym. Podkreślić należy przy 
tym, ze nie mówimy o ubezpieczeniu ruchomych dóbr kultury w 
zbiorach publicznych, lecz o ubezpieczeniach. Bardzo wyraźnie 
zarysowuje się bowiem podział na:
• ubezpieczenie ruchomych dóbr kultury wypożyczanych na 
wystawy czasowe oraz
• ubezpieczenie ruchomych dóbr kultury w ekspozycjach stałych.

Umowa ubezpieczenia dóbr kultury wypożyczanych na wysta
wy czasowe odznacza się wieloma składnikami charakterystycz
nymi, odróżniającymi tę umowę nie tylko od innych umów ubez
pieczenia rzeczy ruchomych, zawieranych w ramach ubezpieczeń 
majątkowych, oraz od -  funkcjonujących w ramach ubezpieczeń 
dóbr kultury -  umów ubezpieczenia dzieł sztuki i zabytków rucho
mych w zbiorach prywatnych, ale także, a może przede wszyst
kim, odróżniających tę umowę od umów ubezpieczenia rucho
mych dóbr kultury przechowywanych lub prezentowanych w eks
pozycjach stałych. Ubezpieczeniu dóbr kułtury w ekspozycjach 
stałych poświęcony zostanie kołejny artykuł, natomiast przedmio
tem zainteresowania niniejszego opracowania jest ubezpieczenie 
ruchomych dóbr kultury wypożyczanych na wystawy czasowe. 
W ramach przedmiotowego ubezpieczenia funkcjonuje natomiast:
• ubezpieczenie ruchomych dóbr kultury wypożyczanych na 
krajowe wystawy czasowe oraz
• ubezpieczenie ruchomych dóbr kultury wypożyczanych na 
zagraniczne wystawy czasowe.

W pierwszej kolejności przybliżone zostanie ubezpieczenie 
ruchomych dóbr kultury wypożyczanych na zagraniczne wy
stawy czasowe. Uzasadnieniem powyższego jest okoliczność, 
ze ubezpieczenie dóbr kultury towarzyszące wypożyczeniom 
międzynarodowym odznacza się dużą doniosłością praktycz
ną. Godzi się także zauważyć, że w odniesieniu do ubezpiecze
nia towarzyszącego wystawom czasowym zasadne jest precy
zyjne okreśłenie przedmiotu ubezpieczenia. Przedmiotem 
wypożyczenia, czy to międzynarodowego czy krajowego, a -  co 
za tym idzie -  także przedmiotem ubezpieczenia, są bowiem 
nie tyle dobra kultury -  rozumiane szeroko -  lecz muzealia,

w rozumieniu ustawy z dnia 21.1 1.1996 r. o muzeach (Dz. U. 
z 1997, Nr 5, poz. 24, z późn. zm.; Dalej jako: UM). Mówiąc ści
śle -  chodzi o te spośród muzealiów, które są zarazem rzecza
mi ruchomymi. Warto bowiem przypomnieć, że zgodnie z defi
nicją legalną, zawartą w art. 21 ust. 1 i ust. 1a UM:
„ /. Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowią
ce własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. Mu
zealia stanowią dobro narodowe.
la. 14/ przypadku muzeum nieposiadającego osobowości 
prawnej, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości 
stanowiące własność podmiotu, który utworzył muzeum, 
oraz wpisane do inwentarza muzealiów".

Analiza instytucji ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych 
na zagraniczne wystawy czasowe oraz na wystawy krajowe musi 
być poprzedzona refleksją na temat samej idei ubezpieczenia wy
pożyczanych muzealiów oraz pytaniem o istnienie alternatywnych 
form ochrony prawnej; na wypadek zaistnienia zdarzenia losowe
go powodującego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę muzealiów. 
Ubezpieczenia komercyjne odznaczają się bowiem niezmiennie 
podstawową wadą, jaką są bardzo wysokie koszty przedmioto
wych ubezpieczeń. Instytucją prawną funkcjonującą w systemie 
prawa krajowego, która mogłaby zastąpić ubezpieczenia komer
cyjne, jest poręczenie wypłaty odszkodowania za zniszczone, 
uszkodzone łub skradzione eksponaty wystawowe, uregulowane 
w art. 23 ustawy z dnia 08.05.1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne 
(Dz. U. 1997, Nr 79, poz. 484, z późn. zm. Dalej jako: PGuSP).

Poręczenia wypłaty odszkodowania udziela Rada Ministrów 
w imieniu Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Należy jednak 
podkreślić, ze poręczenie wypłaty odszkodowania może być 
udzielane wyłącznie nierezydentom. Oznacza to, iz instytucja po
ręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub 
skradzione eksponaty wystawowe ma zastosowanie wyłącznie 
w odniesieniu do wypożyczeń międzynarodowych i to nie wszyst
kich, a jedynie tych, gdzie eksponaty wystawowe pozyskiwane są 
z zagranicy na wystawę organizowaną w Polsce. Instytucja porę
czenia nie dotyczy natomiast tych stanów faktycznych, w których 
strona polska, np. muzeum, udostępnia własne muzealia pod-
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miotom zagranicznym, np. innemu muzeum zagranicznemu.
Konkluzja jest zatem taka, ze ubezpieczenia komercyjne 

stają się koniecznością w odniesieniu do wypożyczeń krajowych 
oraz wypożyczeń międzynarodowych, w sytuacji gdy to strona 
polska udostępnia muzealia podmiotom zagranicznym. 
W takich stanach faktycznych nie ma bowiem możliwości sko
rzystania z instytucji poręczenia wypłaty odszkodowania za 
zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe. 
W przypadku udostępniania muzealiów przez polskie muzea na 
wystawy zagraniczne pewną alternatywę dla ubezpieczeń ko
mercyjnych mogą stanowić poręczenia i gwarancje państwowe 
udzielane przez organy publiczne innych państw. Przedmiotowe 
gwarancje państwowe stanowią odpowiednik instytucji poręcze
nia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skra
dzione eksponaty wystawowe, obowiązującej w systemie prawa 
polskiego. Podobnie jednak jak w Polsce, tak tez w innych pań
stwach, uzyskanie stosownej gwarancji państwowej obwarowa
ne jest koniecznością spełnienia określonych przesłanek. 
Stąd tez korzystanie z przedmiotowych gwarancji ciągle jeszcze 
uznać należy za mało rozpowszechnione i nazbyt często zastę
powane ubezpieczeniem komercyjnym.

W odniesieniu do funkcjonującej w prawie polskim instytucji 
poręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone 
lub skradzione eksponaty wystawowe godzi się natomiast zauwa
żyć, ze obowiązująca w obecnym kształcie instytucja nie spełnia 
swojej roli. Wymagania odnoszące się do minimalnej łącznej war
tości eksponatów składających się na wystawę artystyczną orga
nizowaną w Polsce, określone zostały bowiem tak rygorystycznie, 
ze w istocie poręczenia Skarbu Państwa rzadko wykorzystywane 
są w praktyce. Ubiegają się o nie jedynie duże muzea i to wyłącz
nie w związku z organizowaniem największych i najbardziej spek
takularnych wystaw. Artykuł 23 ust. 1 PGuSP stanowi bowiem, ze 
poręczenie wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszko
dzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów, składają
cych się na wystawę artystyczną organizowaną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, może być udzielone, jeśli łączna war
tość eksponatów przekracza równowartość 500 000,00 euro.

UBEZPIECZENIE MUZEALIÓW WYPOŻYCZANYCH
NA ZAGRANICZNE WYSTAWY CZASOWE

Rozważania na temat instytucji ubezpieczenia muzealiów wy
pożyczanych na zagraniczne wystawy czasowe należy poprzedzić 
wyjaśnieniem, ze w aktualnym stanie prawnym ubezpieczenie 
muzealiów wypożyczanych z Polski na wystawy międzynarodowe 
nie ma charakteru obowiązkowego. Jak wskazano juz jednak 
wcześniej, niejednokrotnie, w razie braku innych form prawnego 
zabezpieczenia -  np. w postaci gwarancji państwowej udzielanej 
przez państwo siedziby zagranicznego muzeum biorącego -  
ubezpieczenie komercyjne stanowi jedyną możliwość zabezpie
czenia się na wypadek zaistnienia zdarzenia losowego (uszkodze
nia, zniszczenia, bądź utraty przedmiotu wypożyczenia). 
Analizowanie praktyki prowadzi do wniosku, iż pomimo braku 
obligatoryjności, wypożyczeniom zagranicznym towarzyszy 
ochrona ubezpieczeniowa. Obowiązek ubezpieczenia muzealiów

wskazywany jest juz w umowie wypożyczenia -  zawieranej pomię
dzy polskim muzeum wypożyczającym, a zagranicznym muzeum 
biorącym -  jako jeden z warunków koniecznych, od którego speł
nienia uzależnione jest udostępnienie muzealiów na zagraniczną 
wystawę czasową. Należy zauważyć, że jest to praktyka po
wszechnie stosowana -  zarówno przez polskie muzea w odnie
sieniu do swoich partnerów zagranicznych, jak i przez muzea za
graniczne w stosunku do muzeów polskich. Juz na etapie umowy 
wypożyczenia muzealiów strony postanawiają, ze muzeum wypo
życzające udostępni obiekty po objęciu ich ochroną ubezpiecze
niową. Muzeum biorące zobowiązane jest zatem do tego by za
wrzeć z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia muzealiów 
i pokryć wszelkie koszty ubezpieczenia, a w tym przede wszystkim 
składkę ubezpieczeniową. Natomiast muzeum wypożyczające 
muzealia, choć nie jest stroną umowy ubezpieczenia, to jednak 
w umowie tej wskazywane jest jako ubezpieczony. Umowa ubezpie
czenia muzealiów wypożyczanych na zagraniczne wystawy czaso
we jest bowiem umową zawieraną na cudzy rachunek (na rachu
nek muzeum wypożyczającego). Oznacza to, ze stronami umowy 
ubezpieczenia każdorazowo są: ubezpieczający -  muzeum biorące 
zabytki oraz ubezpieczyciel. Rola ubezpieczonego -  muzeum wypo
życzającego -  w omawianej umowie polega natomiast na tym, że 
ubezpieczanyjestjego interes majątkowy1. Muzeum biorące (ubez
pieczający), zawierając umowę na cudzy rachunek (na rachunek 
muzeum wypożyczającego) ubezpiecza bowiem nie swój, leczy cu
dzy interes majątkowy (interes majątkowy muzeum wypożyczają
cego), ale działa przy tym we własnym imieniu.

Pozytywną konsekwencją umowy ubezpieczenia muzealiów 
wypożyczanych na zagraniczne wystawy czasowe, jako umowy 
zawieranej na cudzy rachunek -  na rachunek muzeum wypoży
czającego -  jest to, że ubezpieczonemu wypłacane jest pieniężne 
świadczenie ubezpieczeniowe i bezpośrednio na jego rzecz 
świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa2. Niewątpliwą korzy
ścią, wynikającą z konstruowania umowy ubezpieczenia wypoży
czanych muzealiów jako umowy zawieranej na cudzy rachunek, 
jest także i to, ze zgodnie z art. 808 § 2 ustawy z dnia 23.04.1964. r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. Dalej jako: KC), 
obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej obciąża wyłącznie 
ubezpieczającego, a zatem stronę biorącą muzealia.

Praktyka pokazuje, iż polskie muzea -  koncentrując uwagę 
na powołanych powyżej, korzystnych aspektach umowy ubezpie
czenia wypożyczanych muzealiów, jako umowy zawieranej przez 
muzeum zagraniczne na ich rachunek -  nie zachowują należytej 
czujności w odniesieniu do treści umowy ubezpieczenia. Tymcza
sem na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, ze ilekroć polskie 
muzeum występuje jako strona wypożyczająca muzealia, posiada 
szczególny interes zarówno majątkowy, jak i niemajątkowy w tym, 
by podejmować decyzję o wyborze właściwego ubezpieczyciela 
lub przynajmniej uczestniczyć w podejmowaniu takiej decyzji i wy
łonić tego ubezpieczyciela, który zaoferuje optymalną ochronę 
ubezpieczeniową dla wypożyczanych muzealiów. Dalece bardziej 
istotna od dokonania wyboru ubezpieczyciela pozostaje oczywi
ście treść umowy ubezpieczenia. Zauważyć należy bowiem, ze 
samo zawarcie umowy ubezpieczenia wypożyczanych muzealiów, 
bez optymalnego ukształtowania jej treści, pozostaje absolutnie 
niewystarczające dla zapewnienia wypożyczanym muzealiom na-
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Leżytej ochrony ubezpieczeniowej. Treść umowy nieodłącznie 
związana jest natomiast z trybem zawarcia umowy.

Odnosząc się do praktyki zawierania umów ubezpieczenia 
muzeatiów wypożyczanych na zagraniczne wystawy czasowe, na
tęży zwrócić uwagę na istnienie swoistego duatizmu. W sytuacji, 
gdy umowa ubezpieczenia wypożyczanych muzeatiów zawierana 
jest z ubezpieczycielem zagranicznym, specjalizującym się 
w ubezpieczeniach dziet sztuki i zabytków, i posiadającym w swej 
ofercie produkt ubezpieczeniowy adresowany do podmiotów wy
pożyczających muzealia -  mamy do czynienia z umową adhezyj- 
ną, tj. zawieraną poprzez przystąpienie3. Natomiast w przypadku 
odmiennym, kiedy to ubezpieczyciel nie dysponuje wzorcem 
umowy w postaci ogótnych warunków ubezpieczenia wypożycza
nych muzealiów, wówczas zawarcie umowy ubezpieczenia nastę
puje poprzez negocjacje stron. Etementem wyróżniającym umo
wę ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych-na zagraniczne wy
stawy czasowe jest jej nietypowy charakter. Mamy bowiem do 
czynienia z kompilacją ubezpieczeń transportowych oraz ubez
pieczenia eksponatów wystawowych. Unikatowość świadczonej 
usługi ubezpieczeniowej objawia się, w przypadku krajowych 
ubezpieczycieli, najczęściej brakiem wzorca umowy w postaci 
ogólnych warunków ubezpieczenia. Niewielka dostępność na 
krajowym rynku ubezpieczeń produktu ubezpieczeniowego do
stosowanego do potrzeb instytucji wypożyczających muzealia za 
granicę, a co za tym idzie, brak ogólnych warunków ubezpieczenia 
po stronie zakładu ubezpieczeń, wynika także z tego, ze ubezpie
czenie muzealiów wypożyczanych na zagraniczne wystawy czaso
we zdecydowanie nie ma charakteru masowego, w przeciwień
stwie do innych rodzajów ubezpieczeń.

Zaprezentowane powyżej dwa tryby zawierania umów ubez
pieczenia muzealiów wypożyczanych na zagraniczne wystawy 
czasowe, tj. 1. przystąpienie oraz 2. negocjacje stron, wymagają 
kilku uwag, istotnych z punktu widzenia praktyki. Odnosząc się 
w pierwszej kolejności do typowej umowy ubezpieczenia, czyli 
umowy adhezyjnej, zawieranej poprzez przystąpienie, należy za
uważyć, ze niewątpliwie zawarcie takiej umowyjest możliwe tylko 
w sytuacji, gdy ubezpieczyciel w całości narzuci jej treść, a ubez
pieczający ograniczy się jedynie do akceptacji przedmiotowej tre
ści. Brak możliwości oddziaływania na treść umowy ubezpiecze
nia nie może być jednak uznany za korzystny w sytuacji, gdy 
przedmiotem ubezpieczenia są wypożyczane muzealia, a zatem 
gdy mamy do czynienia z umową ubezpieczenia, która nie ma 
charakteru typowego. W świetle powyższego -  w praktyce niejed
nokrotnie może się okazać, ze zawarcie umowy ubezpieczenia 
wypożyczanych muzealiów z zagranicznym zakładem ubezpie
czeń, specjalizującym się w tego rodzaju ubezpieczeniach i posia
dającym ogólne warunki ubezpieczenia muzealiów wypożycza
nych na zagraniczne wystawy czasowe, nie jest tak korzystne, jak 
mogto się wydawać. Jeśli bowiem zawarta zostanie umowa adhe- 
zyjna, tj. umowa przystąpienia, oparta na wzorcu w postaci ogól
nych warunków ubezpieczenia, sformułowanych i narzuconych 
przez zakład ubezpieczeń, to w umowie takiej mogą się znajdo
wać -  i najczęściej znajdują się -  postanowienia niekorzystne dla 
ubezpieczającego i ubezpieczonego, wprowadzające znaczną 
dysproporcję w sferze praw i obowiązków stron umowy.

Optymalnym trybem zawierania umów ubezpieczenia muze

aliów wypożyczanych na zagraniczne wystawy czasowe mogą się Ż
zatem wydawać negocjacje stron, a zatem indywidualne uzgadnia
nie z ubezpieczycielem postanowień umownych. Negocjacje stron 5
ocenić należy w petni pozytywnie, jednak pod takim warunkiem, ze 
prowadzenie przedmiotowych negocjacji powierzone zostanie pro- •
fesjonaliście, np. w osobie brokera ubezpieczeniowego.

Poszukiwanie jednoznacznych rozwiązań nie tylko w odnie- =
siemu do ubezpieczania muzealiów wypożyczanych na zagranicz- *
ne wystawy czasowe, ale także w stosunku do szeroko ujmowa- |
nych ubezpieczeń dóbr kultury w zbiorach publicznych, nie j
zawsze jednakjest możliwe. Praktyka pokazuje bowiem, ze nawet 
w sytuacji, gdy konkretna umowa ubezpieczenia wypożyczanych 
muzealiów zawarta została w drodze negocjacji stron, a uzgod- |
nienia z ubezpieczycielem prowadzone byty przez brokera ubez
pieczeniowego, to i tak niejednokrotnie w umowie tej znalazły się j
klauzule umowne, działające wyraźnie na niekorzyść ubezpiecza- \
jącego (muzeum biorącego zabytki) oraz ubezpieczonego (mu
zeum wypożyczającego zabytki). W konkluzji stwierdzić należy 3
zatem, ze niezależnie od tego, czy umowa ubezpieczenia muzę- 1
aliów wypożyczanych na zagraniczne wystawy czasowe zawierana ^
jest poprzez przystąpienie (na podstawie ogólnych warunków |
ubezpieczenia), czy tez w drodze negocjacji stron, uzasadnione ,•
jest zawarcie tylko takiej umowy, która w optymalny sposób 
kształtuje stosunek ubezpieczenia i nie wprowadza rażącej 
dysproporcji w zakresie praw i obowiązków ubezpieczyciela oraz |
ubezpieczającego i ubezpieczonego. Aby ten cel osiągnąć, 
konieczne staje się zwrócenie uwagi na poszczególne postano
wienia umowne przybliżone poniżej.

Najbardziej szkodliwym i rażąco sprzecznym z interesem 
ubezpieczonego (muzeum wypożyczającego zabytki) jest za
mieszczenie przez ubezpieczyciela w treści umowy tub 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia tzw. klauzuli mienia od
zyskanego. Klauzula ta jest powszechnie stosowana -  i to za
równo przez ubezpieczycieli zagranicznych, specjalizujących 
się w ubezpieczeniach dóbr kultury, jak i przez krajowe zakła
dy ubezpieczeń, które ww. klauzulę stosują we wszelkich 
umowach ubezpieczenia mienia, a w tym także w umowach 
ubezpieczenia dziet sztuki i zabytków ruchomych. Analiza za
wartych umów ubezpieczenia prowadzi natomiast do zaska
kującego wniosku, ze klauzulę mienia odzyskanego odnaleźć 
można nawet w tych umowach ubezpieczenia, które negocjo
wane byty indywiduatnie przez brokera ubezpieczeniowego. ,
Jeśli idzie o treść omawianej klauzuli to wyjaśnić należy, że 
przewiduje ona, iz zaktad ubezpieczeń uzyskuje własność 
przedmiotu ubezpieczenia z chwilą wypłaty odszkodowania za 
jego utratę. 0 ile zatem, w razie szkody całkowitej (np. poża
ru), postanowienie w kwestii przejścia własności muzealiów 
na ubezpieczyciela uznać można za nieistotne, tak w razie 
kradzieży klauzula mienia odzyskanego nabiera ogromnego 
znaczenia. Klauzula ta prowadzi bowiem wprost do wyzbycia 
się przez muzeum własności ubezpieczonych muzealiów, 
przewidując jedynie, ze w razie odzyskania utraconego mie
nia, za które ubezpieczony otrzymał odszkodowanie, ubezpie
czonemu przysługuje uprawnienie do odkupienia od ubezpie
czyciela przedmiotu ubezpieczenia za cenę rynkową. Jedno
cześnie klauzula przewiduje stosunkowo krótki termin na od-
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kupienie odzyskanych obiektów. Termin ten jest w poszcze
gólnych umowach różnie określany, najczęściej wynosi on 
jednak ok. 60 dni, liczonych od dnia otrzymania przez ubezpie
czonego stosownego powiadomienia od ubezpieczyciela. Po 
upływie terminu przewidzianego w klauzuli mienia odzyska
nego, uprawnienie do odkupienia od zakładu ubezpieczeń od
zyskanego obiektu wygasa. W świetle powyższego oczywistym 
pozostaje, ze stosowanie przez ubezpieczycieli klauzuli mie
nia odzyskanego i nabywanie dzięki niej własności ubezpie
czonych muzealiów z chwilą wypłaty odszkodowania za ich 
utratę, stoi w rażącej sprzeczności nie tylko z interesem mu
zeum wypożyczającego dobra kultury, ale przede wszystkim 
z interesem ogółu społeczeństwa. Za naganne -  choć zgodne 
z przepisami obowiązującego prawa -  uznać należy posługi
wanie się przez ubezpieczycieli umową ubezpieczenia dla 
osiągnięcia niejako podwójnej korzyści, tj. otrzymania składki 
ubezpieczeniowej, a dodatkowo także uzyskania własności 
ubezpieczonych muzealiów, stanowiących dobro narodowe. 
Dla zobrazowania tego, jak dalece poważne i realne zagroże
nie stanowi zawarcie z zakładami ubezpieczeń umów ubez
pieczenia wypożyczanych muzealiów, zawierających klauzulę 
mienia odzyskanego, niech posłuży hipotetyczny przypadek 
kradzieży i odzyskania obrazu Claude’a Moneta Plaża w Po- 
urville. Szczęśliwie, przykład ten pozostaje jedynie w kręgu 
teoretycznych rozważań, albowiem ten utracony obraz nie był 
przedmiotem wypożyczenia, a więc -  odzyskany przez Policję 
dopiero po upływie 10 lat od jego kradzieży -  nie przeszedł na 
własność zakładu ubezpieczeń, lecz został zwrócony do Mu
zeum Narodowego w Poznaniu. Aby zatem zapewnić muze
aliom należytą ochronę ubezpieczeniową i zarazem nie dopuścić 
do ewentualnego przejęcia przez ubezpieczyciela własności 
muzealiów utraconych (np. w wyniku kradzieży], jedynym roz
wiązaniem -  w aktualnym stanie prawnym -  pozostaje każdo
razowe wyeliminowanie przedmiotowej klauzuli 
z treści zawieranej umowy ubezpieczenia.

Kolejnym, bardzo istotnym zagadnieniem, jest właściwe ukształ
towanie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zawarcie umo
wy ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych na zagraniczne wysta
wy czasowe tylko wtedy ma bowiem sens, gdy wynikająca z takiej 
umowy ochrona ubezpieczeniowa jest ochroną skuteczną. W odnie
sieniu do wypożyczanych muzealiów nie jest zatem wystarczające, by 
ubezpieczyciel zobowiązał się, ze będzie ponosił odpowiedzialność w 
razie zaistnienia jednego z powszechnie znanych wypadków ubezpie
czeniowych, takich jak: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, huragan, 
sztorm, powódź, deszcz nawalny, spadnięcie przedmiotu na środek 
transportu, trzęsienie ziemi, obsunięcia się ziemi lub tąpnięcia, zagi
nięcie, kradzież. Z punktu widzenia należytej ochrony tak specyficz
nego przedmiotu ubezpieczenia, jakim są wypożyczane muzealia, 
konieczne jest bowiem, by zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela 
obejmował także m.in: 1. uszkodzenia mechaniczne przedmiotów 
delikatnych, 2. kradzież w czasie ruchu zwiedzających, 
3. kradzież w czasie, gdy miejsce wystawy jest zamknięte dla zwie
dzających, nawet jeśli wkroczenia na teren wystawy nie dokonano 
przemocą lub środkami siłowymi, lub nie zastosowano 
podrobionych kluczy, A. kradzież przez pracowników ubezpieczające

go (muzeum biorącego), 5. szkoda powstała w wyniku uszkodzenia 
opakowania stosowanego do przewozu muzealiów, 
6. szkody spowodowane przez roztwory klejowe i rysy na politurze, 
załamania włókien oraz utlenienie, będące następstwem jednego z 
ubezpieczonych ryzyk, 7. szkody powstałe przez nieprawidłowe natę
żenie światła, promieniowanie, temperatury powyżej lub poniżej za
lecanych wartości, wahania temperatur, wahania ciśnienia, niepra
widłową wilgotność, 8. szkody spowodowane przez gryzonie (np. 
szczury, myszy), 9. szkody powstałe w wyniku winy umyślnej lub ra
żącego niedbalstwa pracowników ubezpieczającego (muzeum bio
rącego), jak również pracowników ubezpieczonego (muzeum wypo
życzającego). Ponadto konieczne staje się zwrócenie uwagi na to, czy 
ubezpieczyciel nie wyłącza licznych ryzyk z zakresu swojej odpowie
dzialności poprzez odesłanie do często niezrozumiałego dla ubezpie
czonego i niewiele mówiącego sformułowania, zgodnie z którym: 
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z wyłączeniami przewidzia
nymi w Institute Cargo Clauses[\N Instytutowych Klauzulach Ładun
kowych).

Zagadnienie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela 
nieodłącznie wiąże się także z konstruowaniem umowy ubez
pieczenia muzealiów wypożyczanych na zagraniczne wystawy 
czasowe zawierającej tzw. klauzulę from nail to nail (od gwoź
dzia do gwoździa), czy tez inaczej -  from wali to wali (od ściany 
do ściany). Klauzula „od gwoździa do gwoździa” wyznacza po
czątek i koniec ochrony ubezpieczeniowej przewidując, ze ubez
pieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia od momentu przemieszczenia eksponatu z miej
sca stałego eksponowania lub przechowywania w inne miejsce, 
celem przygotowania do wypożyczenia i -  az do momentu po
wrotu zabytku po zakończonym wypożyczeniu -  w to samo miej
sce, bądź tez w inne miejsce wskazane przez muzeum wypoży
czające. Badania zawieranych w praktyce umów ubezpieczenia 
wypożyczanych muzealiów pokazująjednak, ze omawiana klau
zula nie zawsze jest stosowana, a ubezpieczający i zakład ubez
pieczeń niejednokrotnie umawiają się na skrócenie okresu 
ubezpieczenia. Umowne skrócenie okresu ochrony ubezpiecze
niowej jest możliwe, albowiem zgodnie z art. 814- § 1 KC -  odpo
wiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następują
cego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 
następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Zasada 
ta ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy w umowie strony nie 
postanowią inaczej. Dyspozytywny charakter przepisu art. 8U  
§ 1 KC pozwala zatem stronom na umowne określenie materialne
go początku ubezpieczenia. Skrócenie okresu ubezpieczenia jest 
korzystne zarówno dla ubezpieczającego, jak i dla ubezpieczyciela. 
Dla ubezpieczającego (muzeum biorącego zabytki) wiąże się bo
wiem z możliwością opłacenia nizszej składki ubezpieczeniowej, 
natomiast zakład ubezpieczeń krócej „pozostaje w ryzyku". Należy 
szczególnie podkreślić, ze powyższe stoi w sprzeczności z intere
sem ubezpieczonego. Dla muzeum udostępniającego ruchome 
dobra kultury, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową, nie 
jest bowiem korzystne, by okres tej ochrony był nadmiernie skraca
ny. W szczególności nie jest uzasadnione, by odpowiedzialność 
ubezpieczyciela rozpoczynała się dopiero z chwilą transportu wypo
życzanych muzealiów do miejsca ich czasowej ekspozycji.
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UBEZPIECZENIE MUZEALIÓW WYPOŻYCZANYCH
NA KRAJOWE WYSTAWY CZASOWE

Jako druga omówiona zostanie instytucja ubezpieczenia mu
zealiów wypożyczanych na krajowe wystawy czasowe. Uzasadnie
niem powyższego jest to, ze -jak  wyjaśniono juz wcześniej -  ubez
pieczenie muzealiów wypożyczanych na zagraniczne wystawy 
czasowe odznacza się większą doniosłością praktyczną. Pomimo 
braku obowiązku ubezpieczania wypożyczanych muzealiów, a tak
że pomimo istnienia instytucji prawnych alternatywnych dla ubez
pieczeń komercyjnych -  jak wspomniane poręczenie wypłaty 
odszkodowania oraz gwarancje państwowe udzielane przez orga
ny publiczne innych państw -  ubezpieczenia komercyjne towarzy
szą międzynarodowej mobilności muzealiów nieodłącznie i to od 
wielu już la t. Praktyka taka może być różnie oceniania i niewątpli
wie -  co zasygnalizowane zostało juz na wstępie niniejszego opra
cowania -  posiada istotną wadę w postaci wysokich kosztów ubez
pieczenia, tym niemniej musi zostać uznana za dominującąw ob
szarze międzynarodowych wypożyczeń dóbr kultury.

Zgota odmiennie przedstawia się natomiast sfera wypożyczeń 
krajowych. 0 ile w przypadku wypożyczeń zagranicznych możemy 
mówić o zasadzie ubezpieczania wypożyczanych muzealiów 
i o wyjątkach od tej zasady, o tyle w odniesieniu do wypożyczeń 
krajowych powiemy raczej o zasadzie nieubezpieczania muzealiów. 
Znacznie rzadsze -  niz na to miejsce w przypadku wypożyczeń 
międzynarodowych -  ubezpieczanie muzealiów wypożyczanych 
na krajowe wystawy czasowe podyktowane jest przede wszystkim 
aspektem finansowym. Bardzo wysokie koszty ubezpieczenia 
komercyjnego są bowiem niejednokrotnie nie do pogodzenia 
z koniecznością ponoszenia wielu innych wydatków związanych 
z organizowaniem wystawy czasowej. Powyższe powoduje, ze 
muzea samorządowe, ale także liczne muzea państwowe, przy 
wypożyczeniach krajowych często odstępują od ubezpieczenia 
komercyjnego, koncentrując swoją uwagę przede wszystkim na 
sferze jak najlepszego technicznego zabezpieczenia sprowadza
nych obiektów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą. Istot
na pozostaje przy tym okoliczność, że strona wypożyczająca, 
tj. inne muzeum polskie, nie odznacza się aż takim rygoryzmem 
w przypadku wypożyczeń krajowych, jak ma to miejsce w odnie
sieniu do wypożyczeń międzynarodowych, tj. nie uzależnia wypo
życzenia krajowego od ubezpieczenia muzealiów przez muzeum 
biorące. Powyższe można uznać za uzasadnione choćby z tego 
powodu, że w przypadku wypożyczeń międzynarodowych ryzyko 
wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego niewątpliwie wzrasta, 
a sprzyja temu konieczność przemieszczania muzealiów na 
znaczne odległości, co zwykle wiąże się z koniecznością stosowa
nia różnych środków transportu.

Cechą wyróżniającą wypożyczenia krajowe jest to, ze nierzad
ko odbywają się z zastosowaniem zasady wzajemności. Wypoży
czenie odbywa się zatem w ten sposób, ze obydwie strony umowy 
są względem siebie zarówno stroną wypożyczającą, jak i biorącą 
muzealia. Muzea polskie dokonują zatem wymiany posiadanych 
przez siebie eksponatów, co również sprzyja zachowaniu stanu 
tzw. bezubezpieczenia. W przypadku wymiany muzealiów żadna 
ze stron umowy nie wymaga bowiem ubezpieczenia obiektów

udostępnianych drugiej stronie, jako że sama pozyskuje najczę
ściej obiekty równie cenne, wobec których także obowiązana jest 
wykazać się najwyższą starannością w przedmiocie ich zabezpie
czenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą.

Ubezpieczenie muzealiów wypożyczanych na krajowe 
wystawy czasowe, choć niewątpliwie rzadsze od ubezpieczenia 
towarzyszącego wypożyczeniom międzynarodowym, odznacza 
się jednak pewną specyfiką. W przypadku ubezpieczenia muze
aliów wypożyczanych na wystawy krajowe zalecanym tr/bem 
zawarcia umowy zdecydowanie pozostają negocjacje stron. Umo
wa ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych na wystawy czaso
we organizowane na terenie Polski najczęściej zawierana jest 
bowiem z ubezpieczycielem krajowym. Jeśli natomiast rodzimy 
zakład ubezpieczeń nie dysponuje ogólnymi warunkami ubezpie
czenia muzealiów wypożyczanych na krajowe wystawy czasowe 
-  a taki stan rzeczy najczęściej ma miejsce w praktyce -  to zawar
cie umowy ubezpieczenia muzealiów poprzez przystąpienie z za
stosowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia, w których 
muzealia nie stanowią wyłącznego przedmiotu ochrony, staje się 
nie tylko nieuzasadnione, ale wręcz wysoce szkodliwe z punktu 
widzenia ochrony ubezpieczanych muzealiów. Zaleca się także, 
by umowa ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych na krajowe 
wystawy czasowe zawierana była na zasadzie ubezpieczenia 
od wszystkich ryzyk. Tymczasem w praktyce tego typu umowy 
zawierane są najczęściej, jako umowy obejmujące tzw. ryzyka 
nazwane z jednoczesnym dość wąsko określanym katalogiem 
ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową.

Ponadto uzupełnić należy, że do omawianego ubezpiecze
nia muzealiów wypożyczanych na krajowe wystawy czasowe 
odnoszą się także uwagi dotyczące klauzuli mienia odzyskane
go oraz klauzuli „od gwoździa do gwoździa", poczynione w sto
sunku do ubezpieczenia towarzyszącego wypożyczeniom 
międzynarodowym.

Omówione pokrótce postanowienia umowne pozostają naj
bardziej istotnymi, lecz nie jedynymi, rzecz jasna, elementami 
umowy ubezpieczenia wypożyczanych muzealiów, na które zwró
cić należy szczególną uwagę w każdej, bez wyjątku, zawieranej 
w praktyce umowie ubezpieczenia wypożyczanych dóbr kultury. 
Nie sposób przybliżyć wszystkich niekorzystnych klauzul umow
nych, jakie mogą być stosowane przez ubezpieczycieli, jednakże 
w niniejszym opracowaniu przedstawione zostały te postanowie
nia umowne, których odpowiednie ukształtowanie, bądź całkowi
te usunięcie z treści umowy -  jak ma to miejsce w przypadku 
klauzuli mienia odzyskanego -  pozwoli na korzystne dla ubezpie
czonego ukształtowanie treści stosunku ubezpieczenia.

PRZYPISY
1 M. Krajewski, Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, [w]: Umowa ubezpieczenia. Aktualne 

problemy prawne. A. Koch (red.), Bydgoszcz, Poznań 2005, s. 70. Zobacz także: A. Chró- 
ścicki, Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 
2008, s. 34, K. Malinowska, [w]: Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz 
do przepisów i  wybranych wzorców umów, Z. Brodecki (red.), Kraków 2003, s. 181.

2 J. Pokrzywniak, (w): Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilne
go, M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Warszawa, Kraków 2008, s. 40.

3 W. Uruszczak, Umowy w zakresie ubezpieczeń, (w): Prawo gospodarcze i  handlowe. 
Prawo umów w obrocie gospodarczym, S. Wtodyka (red.), t. 5, Kraków, Bydgoszcz, 2001, 
s. 1036.
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THE CONFLICT IN SYRIA THREATENS HISTORIC OBJECTS FROM THE UNESCO HERITAGE LIST Every armed conflict poses a real threat - also to the m ost precious 
objects, those on the UNESCO World Heritage List. The period of nearly two years of conflic t in Syria has not spared historie objeets. Each contending party blames the 
other side fo r the inereasing num ber of world  heritage elem ents that have been destroyed. The situation forced UNESCO to undertake some action -  which, however, 
by its very naturę can only be lim ited.

KAMIL ZEIDLER

KONFLIKT
W SYRII

ZAGRAŻA ZABYTKOM

UNESCO
Lista Dziedzictwa Światowego 
UNESCO obejmuje na teryto
rium Arabskiej Republiki Śyrii 
takie znane na świecie zabytki 
cywilizacji jak ruiny starożyt
nego miasta Palmyra (wpisane 
na Listę w 1980 r.), miasto Da
maszek (1979), Bosrę (1980),
Aleppo (1986), zamki Krak des 
Chevaliers i Qal’at Salah El-Di 
(2006) oraz starożytne osady 
w północnej Syrii (2011).
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M
ato jest kra jów  na św iecie z tak bogatym 
dziedzictwem jak Syria -  św iadek roz
kw itu kilku największych cywilizacji. Na
leży podkreślić, ze archeologom  nadal 
nie udało się w  całości przebadać te re 
nów dzisiejszej Syrii, stąd nie w iem y iłe 

jeszcze bezcennych zabytków kryje ta ziemia.
Trwająca obecnie wojna domowa w  Syrii jest nie tytko 

zagrożeniem dła wszystkich wym ienionych zabytków, ale 
już spowodowała nieodwracalne szkody w  w ielu z nich. 
Wspaniała, starodawna tw ierdza Kawałerów M altań
skich -  Krak des Chevaliers -  została obrabowana przez 
uzbrojonych sprawców. Liczne stanowiska archeologicz
ne są pozbawione jak ie jko lw iek ochrony i są także g ra 
bione. Zaciekłe w ałk i tocząsię  od kilku m iesięcy nie tytko 
w  Damaszku, ale w  Aleppo, uznawanym za najstarsze 
z nieprzerw anie zam ieszkałych m iast świata. Także inne 
starożytne m iasta Syrii zostały w  wyniku działań w o jen
nych znacznie zniszczone. Na przykład w  starożytnym 
m ieście Apamea zbom bardowano Cytadelę Madeeq 
z XII w. Starożytne i średniowieczne budowle przeisto

czyły się w  wojskowe bazy. W ielka liczba ruchom ych 
dóbr ku ltu ry  została juz zrabowana z muzeów, m ecze
tów, kościołów  i innych obiektów.

Obie strony konflik tu  -  siły reżimu prezydenta Basza- 
ra eł-Assada oraz rebelianci -  wzajem nie zarzucają so
bie niszczenie zabytków. Obie strony m ają na sum ieniu 
juz w iele zniszczeń, jednak to w łaśn ie  siły reżimu bom 
bardują i ostrze łiw u ją  z ciężkich dział pozycje s ił po
wstańczych w  kilku zabytkowych m iastach, nie zw raca
jąc uwagi na znajdujące się tam  dobra kultury. N iektórzy 
obserwatorzy podkreśla ją w ręcz celowe niszczenie 
m iejsc zabytkowych przez siły rządowe, choć działania 
takie trudno zracjonalizować nawet względam i w ojsko
wymi. Siły powstańcze wycofały się nawet z niektórych 
obiektów  zabytkowych w  Aleppo, aby ich nie narażać na



ataki. Wojska reżimu nie m ają także skruputów  przed 
zajm owaniem  zabytków na cele wojskowe. Reżim Assa- 
da, bez oporów zabijający w łasnych obywateli, nie będzie 
się przecież przejm ow ał ratowaniem  zabytków.

Ze względu na eskalację konflik tu  rujnującego staro
żytne m iasta Syrii, Dyrektor Generalna UNESCO, Irina 
Bokova, apelowała 30 marca 2012 r. do stron konflik tu  
syryjskiego o ochronę zabytków znajdujących się na te 
renach objętych w alkam i, zwłaszcza miasta Aleppo. Dy
rekto r Generalna UNESCO upom niała wszystkie strony 
konflik tu  w  kwestii przestrzegania i ochrony w span ia łe 
go dziedzictwa ku ltu ra lnego Syrii, stanowiącego funda
m ent tożsam ości narodowej i ku ltu ra lne j jej obywateli 
i bezcenny zasób światowego dziedzictwa cyw ilizacyjne
go. UNESCO stara się m onitorować stan zagrożonych 
i niszczonych zabytków.

Zwykle, obok zniszczeń zabytkowej substancji spo
wodowanych bezpośrednio działaniam i wojennym i, pod
stawowym zagrożeniem są masowe grabieże i n ie lega l
ny wywóz dóbr ku ltu ry  z państwa objętego działaniam i 
wojennym i. Takie obiekty pojawiają się najczęściej na 
nielegalnym  rynku sztuki w  tzw. państwach -  im po rte 
rach, zazwyczaj po upływie określonego, „bezpieczne
go" czasu; niekiedy podejm owane są tez próby w prow a
dzania zrabowanych zabytków na legalny rynek sztuki. 
Z tego tez względu UNESCO zaapelowało do Światowej 
Organizacji Ceł, do Interpolu oraz do specjalnych jedno 
stek policji we Francji i W łoszech, a także do państw 
ościennych Syrii o zwiększenie czujności i podjęcie prze- 
ciwdziałań skoncentrowanych na ochronie syryjskich 
dóbr ku ltu ry  przed nielegalnym  wywozem i w ystaw ia
niem ich na rynku antykwarycznym . D yrektor Generalna 
UNESCO zwróciła się także do Sekretariatu G eneralne
go ONZ oraz do Rady Bezpieczeństwa, aby w  m isji Kofi 
Annana, specjalnego wysłannika ONZ oraz Ligi Państw 
Arabskich, podkreślono znaczenie m iędzynarodowych 
narzędzi ochrony dziedzictwa kultury, przestrzegania 
um ów  międzynarodowych, a w  szczególności -  „K on
wencji o ochronie dóbr ku ltu ra lnych w  razie konflik tu  
zbrojnego", podpisanej w  Hadze dnia U  maja 1954- r. (Dz. 
U. z 1957 r. N r 46, poz. 212) oraz „Konwencji dotyczącej 
środków zm ierzających do zakazu i zapobieganiu n ie le
galnem u przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w łasno 
ści dóbr ku ltu ry", podpisanej w  Paryżu dnia 17 listopada 
1970 r. (Dz. U. z 1974- r. N r 20, poz. 106). Wcześniej jesz
cze UNESCO a larm ow ało  syryjskie w ładze, poprzez ich 
przedstaw icieli w  tej organizacji, o ich odpowiedzialności 
za zapewnienie ochrony dziedzictwa kultury. W szcze
gólności obowiązek ten wynika w łaśn ie  z um ów  m iędzy
narodowych ratyfikowanych przez Syrię.

Warto bowiem pam iętać -  o czym strony konflik tu  
przypom inają sobie zazwyczaj zbyt późno -  ze to zabytki 
cyw ilizacji są najważniejszym w alorem  kreującym  m a
sową turystykę kulturow ą, um ożliw ia jąc nie tylko napływ 
środków  finansowych od turystów , ale także od inwesto
rów. W Syrii turystyka zapewniała tysiące m iejsc pracy, 
których wyniszczony w ojną dom ową kraj nie będzie 
w  stanie odtworzyć przez dekady -  niezależnie od osta
tecznego rozstrzygnięcia konfliktu.

1. Kilka postaci przy stole, mozaika. 
Kraj kradzieży: Syria. Fot. Interpol 
Numer Interpolu: 2012/307779-1.5
2. Portret kobiety, mozaika.
Kraj kradzieży: Syria. Fot. Interpol 
Numer Interpolu: 2012/307779-1.1
3. Postać fantastyczna (głowa), mozaika. 
Kraj kradzieży: Syria. Fot. Interpol 
Numer Interpolu/: 2012/307779-1.2
4. Żołnierze i  konie, mozaika.
Kraj kradzieży: Syria. Fot. Interpol 
Numer Interpolu: 2012/307779-1.6

1. Several Figures a ta  Table, mosaic 
Country oftheft: Syria. Fot. Interpol 
Interpol number: 2012/307779-1.5
2. P ortra ito fa  Woman, mosaic 
Country oftheft: Syria. Fot. Interpol 
Interpol number: 2012/307779-1.1
3. Imaginary Creature, mosaic 
Country oftheft: Syria. Fot. Interpol 
Interpol number: 2012/307779-1.2
4. Soldiers and Horses, mosaic 
Country oftheft: Syria. Fot. Interpol 
Interpol number: 2012/307779-1.6



ARCA FOR LOST OBJECTS The Italian association ARCA -  Association fo r Research into Crim es against A rt -  centres a rt experts, a rt historians, university tecturers, c rim i- 
nologists, lawyers and officers of uniform ed services. The main objective of the association is to analyse the phenomena of crim e against broadly perceived cu ltu ra l property. 
Lynda Albertson -  (CEO) ARCA points to the areas of activity undertaken by ARCA: i.e. running an educational program m e, scientific conferences, o r free consultations fo r 
state and non-state institutions.

ABOUT ARCA POSTGRADUATE PROGRAM EVENTS CONTRIBUTE GET INVOLVED PUBLISHING CONTACT
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ARCA
zaginionych dzieł

[
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INTO CRIMES 
AGAINST ART

W
łoskie stowarzyszenie ARCA -  Association for Research into Crimes against 
A rt-jest platformą badawczą o zaslęgli międzynarodowym. Organizacja wyrosła 
z idei sformułowanej w 2006 r., kiedy Noah Charney zorganizował konferencję 
w Cambridge zatytułowaną „Art Theft: History, Prevention, Detection, SoLution." 
Organizacja skupia ekspertów dzieł sztuki, historyków sztuki, wykładowców akademic

kich, kryminologów, prawników oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Głównym jej za
daniem jest edukacja i zaznajomienie z najnowszymi problemami, które pojawiają się na 
rynku dzieł sztuki w związku z przestępstwami popełnianymi przeciwko szeroko pojmowa
nym dobrom kultury. ARCA szacuje, że rokrocznie tego rodzaju przestępczość przynosi od 
2 do nawet 6 miliardów dolarów zysków. Według danych ekspertów organizacji -  zyski z tego 
procederu najprawdopodobniej wpływają na konta zorganizowanych grup przestępczych. 
Zaznaczyć jednak należy, iż dane odnoszą się tylko do przestępstw zdefiniowanych oraz wy
krytych przez Interpol, FBI, Scotland Yard i włoską żandarmerię (Carabineri), stąd niezwykle 
trudno ocenić pełną skalę zjawiska.



Przyjmuje się, że od 1960 r. większość kradzieży dzieł sztuki 
dokonywana była przez międzynarodowe siatki przestępcze -  bez
pośrednio łub na ich zlecenie -  w celu odsprzedaży na czarnym 
rynku albo wymiany na usługi, czy inne towary. Stosunkowo najrza
dziej dokonywano kradzieży na zamówienia indywidualnych kolek
cjonerów. Nieznajomość charakteru dokonywanych przestępstw 
sprawiała, że proceder ten był długo bagatelizowany, ponieważ ja
ko tzw. przestępstwa bezofiarowe uznawano je za mniej szkodliwe. 
Wnikliwa analiza poszczególnych przypadków ujawniła jednak 
zróżnicowanie form działań przestępców. Ukazane zostały tym sa
mym powiązania kradzieży dzieł sztuki z przestępczością zorgani
zowaną, nielegalnym handlem bronią, czy terroryzmem. Kolejne 
sprawy wskazywały na używanie skradzionych obiektów jako za
stawu w nielegalnych transakcjach bronią, czy narkotykami. 
W konsekwencji dzieła te zaczęły funkcjonować z nową wyceną -  
już nie z tą, która była im przypisywana w legalnym obrocie praw
nym, ale z tą, która została niejako „wypracowana" na czarnym 
rynku. O ich wysokiej wartości decydowało zainteresowanie wyka
zywane przez grupy przestępcze. Z kolei rozgłos w mediach wywo
łany popełnionym przestępstwem oraz wytężona czujność policji 
skutecznie zmniejszały wycenę. Dzieło sztuki mogło latami przeby
wać w ukryciu albo krążyć w nielegalnym obrocie. Mogło też nigdy 
nie powrócić na legalny rynek, służąc jako zabezpieczenie dla nie
kończącego się pasma transakcji przestępczych, a tym samym 
wciąż zyskiwać na wartości w strukturach przestępczych.

Z tych tez względów tak ważne jest funkcjonowanie w prze
strzeni międzynarodowej stowarzyszenia, stwarzającego forum 
wymiany doświadczeń, informacje zbierane są w trakcie działań 
podejmowanych przez służby zwalczające przestępczość w po
szczególnych krajach. Organizowanie konferencji, paneli dyskusyj
nych, szkoleń oraz studiów podyplomowych podnosi wiedzę 
ekspertów skupionych wokół problemu ochrony dóbr kultury. 
Opracowane formy i metody poszukiwawczo-badawcze tworzą na
stępnie fundament dla budowy skutecznych instrumentów zapo
biegania przestępstwom przeciwko dziełom sztuki. Jak wygląda 
funkcjonowanie stowarzyszenia od środka?

Lynda Albertson -  dyrektor generalna (CEO) Association for 
Research into Crimes against Art -  wskazuje obszar podejmowa
nych działań na przykładzie studiów podyplomowych skierowanych 
do profesjonalistów i entuzjastów ochrony dziedzictwa kulturowe
go. Program ścieżki edukacyjnej obejmuje międzynarodowe 
aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziełom sztuki i za
gadnienia podnoszenia standardów ochrony dziedzictwa kulturo
wego. Podczas corocznych cykli zajęć programowych studenci 
otrzymują informacje o charakterystyce i skali zjawiska, z uwzględ
nieniem teorii oraz praktyki. Zapoznają się z historią poszczegól
nych przestępstw przeciwko dziełom sztuki, omawiają ich 
specyfikę i analizują skutki wywołane w świecie sztuki. W progra
mie zajęć uwzględnia się także najnowsze metody wykrywania 
i zwalczania podobnych zjawisk przestępczych, prezentowane na 
przykładzie działań podjętych przez odpowiednie służby bezpo
średnio po dokonanym zdarzeniu. Szczególny nacisk położony 
został na akty wandalizmu, kradzieży, paserstwa i przemytu. Cał
kowicie odrębnym, choć niezmiernie istotnym zagadnieniem pozo
staje przestępczość dokonywana w trakcie konfliktów zbrojnych. 
Poszczególne moduły zajęć opracowano na bazie wykładów 
z udziałem panelistów -  ekspertów. Dzięki temu materiał wzboga
cono wiedzą z zakresu np. prowadzonych dochodzeń policyjnych. 
Program wykorzystuje także analizę case studies i symulacje sytu
acyjne. Pomyślne zakończenie programu edukacyjnego potwierdza 
certyfikat, którego znaczenie podkreśla fakt wydania przez stowa
rzyszenie, zrzeszające profesjonalistów zajmujących się ochroną 
dziedzictwa kultury. Uzyskanie certyfikatu jest gwarantem posia
dania rzetelnej wiedzy w omawianym zakresie.

Ten interdyscyplinarny program skierowany jest do funkcjona
riuszy służb mundurowych, prawników, kryminologów, kuratorów, 
konserwatorów, muzealników, historyków sztuki oraz pozostałych 
uczestników platformy profesjonalistów działających na rzecz za
bezpieczania dóbr kultury.

Stowarzyszenie ARCA wydaje również periodyk pod tytułem 
„The Journal of Art Crime", w którym omawiane są przypadki 
przestępstw przeciwko zabytkom i dziełom sztuki oraz działania 
podejmowane w celu ochrony dziedzictwa kultury. Publicyści, za
równo wykładowcy akademiccy, jak oraz eksperci z poszczegól
nych dziedzin prawa, kryminologii, socjologii oraz muzealnictwa, 
omawiają aktualne problemy opieki nad zbiorami i kolekcjami za
równo instytucji publicznych i prywatnych.

Ponadto, kontynuując misję informacyjną, członkowie ARCA 
prowadzą w ramach wykonywanych przez siebie zadań blog 
informacyjny http://art-crime.blogspot.com/, tworząc tym samym 
bazę danych, którą uzupełniać mogą wszyscy zainteresowani wo
lontariusze stowarzyszenia. Baza ta, wzbogacona o komentarze 
ekspertów, stanowi obszar dynamicznej wymiany informacji wery
fikujących fakty pozyskane z innych źródeł dotyczących świata 
sztuki. Podobnie publikacje książkowe wydane przez stowarzysze
nie w formie zbiorów esejów są aktualnym głosem międzynarodo
wej wspólnoty ekspertów; np.: Art & Crime: Exploring the Dark 
Side of the Art World opracowane przez Noah Charney, opubliko
wane pod patronatem Stowarzyszenia w 2009 r.

Prelekcje, referaty oraz wykłady z udziałem członków stowa
rzyszenia w m.in. Yale University, University of Cambridge, Rijk- 
smuseum, Yale Peabody Museum of Natural History oraz w wielu 
innych placówkach również stanowią istotny element podejmowa
nych działań. Samodzielne organizowanie i współorganizowane 
konferencji o znaczeniu krajowym i międzynarodowym otwiera ko
lejne obszary wymiany doświadczeń i tworzenia nowych strategii 
przeciwdziałania przestępczości wobec dzieł sztuki i obiektów kul
tury. Każdego roku w Amelii, mieście będącym siedzibą Stowarzy
szenia, odbywa się latem konferencja poświęcona takiej poprawie 
współczesnych regulacji prawnych, by stały się bardziej skutecz
nym narzędziem w walce z tego typu przestępczością. Konferencja 
przeznaczona jest nie tylko dla akademików, ale i studentów spo
łeczności międzynarodowej, którzy w swych przyszłych działaniach 
podejmą próbę budowy bezpiecznego systemu ochrony dziedzic
twa kulturowego.

Ważnym elementem strategii Stowarzyszenia są bezpłatne 
konsultacje skierowane do państwowych i pozapaństwowych insty
tucji -  takich jak muzea, policja, kościoły -  ale także te instytucje 
pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona dziedzictwa 
kulturowego. W ten sposób wypracowuje się standardy, które mają 
szansę stać się powszechną praktyką.

Dyrektor, Lynda Albertson, odpowiadając na pytania związane 
z działalnością stowarzyszenia ARCA, podkreśla znaczenie najbliż
szej konferencji, która odbędzie się 22 i 23 czerwca 2013 r., służąc 
jako forum krytycznej oceny ochrony dziedzictwa kultury i sztuki na 
całym świecie. Charakter konferencji jest otwarty, zgodnie 
z ideą nawiązywania współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, 
zaangażowanymi w działania zmierzające do możliwe najbardziej 
skutecznego zabezpieczenia kulturowego dorobku ludzkości.

Głębsza analiza zjawiska przestępczości przeciwko dziedzic
twu kultury możliwa jest dzięki podmiotom które, jak stowarzysze
nie ARCA, działają na rzecz upowszechniania wiedzy służącej 
zabezpieczeniu dzieł sztuki przed przestępczością pospolitą i zor
ganizowaną. Skuteczna współpraca z poszczególnymi Policjami 
krajowymi oraz Interpolem przyczynia się do zapobiegania, wykry
wania i eliminowania tego typu zjawisk przestępczych. Dlatego też 
stowarzyszenie ARCA, pozostając otwarte na inicjatywy międzyna
rodowe, zachęca do nawiązywania kontaktu poprzez prowadzony 
blog internetowy, czy udział w organizowanych konferencjach. 
Zakreślone na tym polu współdziałanie stanowi wsparcie dla pozo
stałych organizacji przeciwdziałających przestępczości wobec 
dziedzictwa kultury.

Artykut opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie stowarzyszenia 
www.artcrime.info/facts.htm; dostęp 15/08/2012 godz. 21.00; oraz na stronie 
www.artcrimeresearch.org/fragmenty; dostęp 10/09/2012 godz. 23.25; fragmenty 
artykułu powstaty dzięki uprzejmości Lyndy Albertson -  dyrektor stowarzyszenia ARCA.
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[  M ALAR STW O  ]

KRADZIEŻ Z ARCHI 3 AUTOR
KATEDRY W GNIEŹNIE NIEZNANY
(WOJ. WIELKOPOLSKIE] Sw. Alojzy Gonzaga,
STWIERDZONA XVIII w.
WE WRZEŚNIU 2012 R. Olej, ptótno.

1 AUTOR NIEZNANY
Kat. PA-3279

Matka Boska, KRADZIEŻ W LIPCU
XVIII w. 2012 R.
Olej, ptótno, Z MIESZKANIA
ok. 30 x 40 cm W KRAKOWIE
Kat. PA -3278 

KRADZIEŻ W CZERWCU
4. KLAR
M artwa natura, XIX w.

2012 R. Z GALERII Olej, ptótno,
W KRAKOWIE 60 x 80 cm

2 JAROCKI 
WŁADYSŁAW

Kat. PA-3281 

5 SAJDAK
(1879-1965) Kościół na Skałce,
Dwie Góralki. XIX/XX w.
Olej, tektura, Akwarela,
46 x 35 cm 40 x 35 cm
(z ramą 61 x 50 cm) Kat. PA-3282
Kat. PA-3275

6. FABIJAŃSKI
Kościół M ariackiZAGINIĘCIE PRZED

22.03.2012 Z KOŚCIOŁA w  Krakowie, XIX/XX w.
W PACZKOWIE Akwarela, 40 x 35 cm
(WOJ. OPOLSKIE) Kat. PA-3280

|  catalogue of losses

[PAINTING]
THEFT FROM THE 
ARCHICATHEDRAL 
IN GNIEZNO (WIELKO
POLSKIE VOIVODSHIP) 
DISOVERED IN 
SEPTEMBER 2012

1.AUTHOR UNKNOWN
Our Lady, 18th cent.
Oil, canvas, c. 30 x 40 cm 
Cat. PA -3278

THEFT IN JUNE 2012 
FROM A GALLERY IN 
KRAKÓW

2. JAROCKI WŁADYSŁAW
[1879-1965]
Two I//omen from the 
Mountains,
Oil, cardboard,
46 x 35 cm (61 x 50 cm 
with the frame)
Cat. PA-3275

40
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[ R ZEM IO SŁO ]

KRADZIEŻ WE WRZEŚNIU 2012 R. 
Z KOŚCIOŁA W GRUDUSKU 
(WOJ. MAZOWIECKIE)

7. SUKIENKA z koronami 
Z obrazu Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, 1686 r.
Srebro, trybowane.
Na dole koszulki trybowany 
herb Ślepowron w otoczeniu 
liter SK DK obok tekst: 
Przybądź Matko Św. 
w nagtey mey potrzebie/ 
Grzesznego Śtephana nie 
rzucay od siebie/
Nie kamienie nie perty 
aleć szatę niszę/
Przy Koleńdzie Krasiński 
o zbawienie proszę/
AD 1686 26 GRUD DNIA 
Kat. RH-647

KRADZIEŻ W KWIETNIU 2012 R.
Z KOŚCIOŁA W WARSZAWIE

8. SUKIENKA i dwa srebrne 
anioty z obrazu Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, XVII w.
Blacha srebrna, ozdobiona 
szlachetnymi kamieniami,

wys. sukienki ok. 100 cm, 
aniołów ok.30 cm 
Kat. RH-640

KRADZIEŻ W SIERPNIU 
2012 R. Z KOŚCIOŁA 
W STOCZKU KLASZTORNYM 
( WOJ. WARMIŃSKO- MAZURSKIE]

9 SUKIENKA
z koronami i berłem 
z obrazu Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem XVII w.
(korony z XX w.)
Srebro odlewane, 
repusowane 
ok. 220 x 90 cm 
Kat. RH-646

KRADZIEŻ W MAJU 2012 R.
Z KOŚCIOŁAW BRONISZOWIE 
(WOJ. LUBUSKIE]

10, lOa.lOb. MONSTRANCJA
Monogramista GIS,
Śląsk]?), 
pot. XVIII w.
Srebro, mosiądz, 
wys. ok. 64,5 cm 
Kat. RH-639

LOST BEFORE 
22.03.2012 FROM 
THECHURCHIN 
PACZKÓW (OPOLSKIE 
VOIVODSHIP)

3.AUTHOR
UNKNOWN
StAloysius Gonzaga, 
18th cent.
Oil, canvas.
Cat. PA-3279

THEFT IN JULY 2012 
FROM AFLATIN 
KRAKÓW

4. KLAR
Still Life, 19th cent.
Oil, canvas,
60x80 cm 
Cat. PA-3281

5. SAJDAK
The Church on Skałka, 
19th/20th cent. 
Watercolour, 40 x 35 cm 
Cat. PA-3282

6. FABIJAŃSKI
St. Marys Church in 
Kraków, 19th/20th cent. 
Watercolour, 40 x 35 cm 
Cat. PA-3280

[ C R A F T ]

THEFT IN SEPTEMBER 
2012 FROM THE 
CHURCHIN GRUDUSK 
(MAZOWIECKIE 
VOIVODSHIP]

7. SHIELD with crowns 
From the painting of Our 
Lady and Child, 1686. 
Silver, nepoussé.
At the bottom of the shield 
the nepoussé cnsstof 
Ślepowron (Raven) 
surrounded by the letters 
SKDK

Beside them the text: 
Przybądź Matko Św. w 
nagtey mey potrzebie/ 
Grzesznego Śtephana nie 
rzucay od siebie/Nie 
kamienie nie perty aleć 
szatę niszę/ Przy Koleńdzie 
Krasiński o zbawienie proszę/ 
AD 1686 26 GRUD DNIA 
Cat. RH-647

THEFT IN APRIL 2012 
FROMACHURCH IN 
WARSAW

8. SHIELD and two silver 
angels

From the painting of Our 
Lady and Child, 17thcent. 
Silver sheet, decorated with 
precious stones,
Height of shield c. 100 cm, 
of angels c. 30 cm 
Cat. RH-640

THEFT IN AUGUST 2012 
FROM THE CHURCH IN 
STOCZEK KLASZTORNY 
(WARMIŃSKO- MAZUR
SKIE VOIVODSHIP)

9. SHIELD with crowns and 
sceptre from the painting 
of Our Lady and Child 17th

cent. (crowns from 20th 
cent.) Cast silver, repoussé 
c. 220 x 90 cm 
Cat. RH-646

THEFT IN MAY 2012 
FROM THE CHURCH 
IN BRONISZOWO 
(LUBUSKIE VOIVODSHIP)

10 MONSTRANCE
MonogrammerGIS,
Silesia (?), mid-18th cent.
Silver, brass, height 
c. 64.5 cm 
Cat. RH-639
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[ RZEŹBA ]

ZAGINIĘCIE Z KOŚCIOŁA 
W BIAŁEJ (WOJ. OPOLSKIE)

11. AUTOR NIEZNANY
Anio łk i{2  szt.), pot. XVIII w. 
Drewno, polichromia, złocenia 
Kat. PC-1556

KRADZIEŻ Z KOŚCIOŁA 
W DOBRZYCY 
(WOJ. WIELKOPOLSKIE) 
UJAWNIONA 
W CZERWCU 2012 R.

12 AUTOR NIEZNANY
Dzieciątko Jezus, XVI 11 w.
Drewno, polichromia, wys. 40 cm 
Kat. PC-1562

13 AUTOR NIEZNANY
Aniołek, XIX w.
Drewno, polichromia, złocenia, 
wys. 50 cm 
Kat. PC-1561

14. AUTOR NIEZNANY
Św. Barbara, XVII w.
Drewno pierwotnie 
polichromowane, wys. 35 cm 
Kat. PC-1565

15. AUTOR NIEZNANY
Święta Dziewica, XVII w.
Drewno, polichromia, 
wys. 47 cm 
Kat. PC-1566

16 AUTOR NIEZNANY
Matka Boska Bolesna, XVII w. 
Drewno, polichromia, 
wys. 35 cm 
Kat. PC-1564

17. AUTOR NIEZNANY
Św. Jan Ewangelista, XVII w. 
Drewno, polichromia, wys. 32 cm 
Kat. PC-1563

18. AUTOR NIEZNANY
Św. Paweł Apostoł, XVII w. 
Drewno, polichromia, wys. 62 cm 
Kat. PC-1567

19. AUTOR NIEZNANY
Aniołek, XIX w.
Drewno, polichromia, złocenia, 
wys. 53,5 cm 
Kat. PC-1560

[ S C U LP T U R E ]

THEFT FROM THE CHURCH IN BIAŁA 
(OPOLSKIE VOIVODSHIP]

11 AUTHORUNKNOWN
Angels (2 items), mid 18th cent.
Wood, polychrome, gilding.
Cat. PC-1556

12 AUTHORUNKNOWN
The Baby Jesus, 18th cent.
Wood, polychrome, height 40 cm 
Cat. PC-1562

13 AUTHORUNKNOWN
Angel, 19th cent.
Wood, polychrome, gilding, height 50 cm 
Cat. PC-1561

15 AUTHORUNKNOWN
The Holy Virgin, 17th cent.
Wood, polychrome, height 47 cm 
Cat. PC-1566

16 AUTHORUNKNOWN
Mater Dolorosa, 17th cent.
Wood, polychrome, height 35 cm 
Cat. PC-1564

18 AUTHORUNKNOWN
St. Paul theApostle, 17th cent.
Wood, polychrome, height 62 cm 
Cat. PC-1567

19 AUTHORUNKNOWN
Angel, 19th cent.
Wood, polychrome, gilding, height 53.5 cm 
Cat. PC-1560

THEFT FROM THE CHURCH 
IN DOBRZYCA (WIELKOPOLSKIE 
VOIVODSHIP) ANNOUNCED 
IN JUNE 2012

14. AUTHORUNKNOWN
St. Barbara, 17th cent.
Wood, previously polychrome, height 35 cm 
Cat. PC-1565

17 AUTHORUNKNOWN
St. John the Evangelist, 17th cent. 
Wood, polychrome, height 32 cm 
Cat. PC-1563

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

—
---
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45 oprać. MARIA ROMANOWSKA-ZADROŻNA

ZŁOTNICTWO

1 KOLCZYKI, Krym, Góra Mitrydatesa, 
okres wędrówki ludów.
Złoto, korneol, długość 7 cm.
Wykonane ze złotego drutu, w oprawie 
potrojonego i karbowanego oraz kamieni 
półszlachetnych. Własność Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Gołuchowie. Zarekwirowane 
przez Niemców. Fot. -  kolorowa chromolito- 
grafia wykonana według rys. Georga Massiasa 
w: W. Froehner, Collections du Chåteau de 
Gołuchów: LOrfévrerie; Avec 22 Planches en 
couleurs. Paris 1897, pi. XIII, 99,100

2 KOLCZYKI (para), proweniencja 
nieznana, III-I w. p.n.e.
Złoto, granaty, długość 3,6 cm.
Granaty w rozetowej oprawie z przyczepiony
mi wisiorkami w formie stylizowanych żołędzi. 
Własność Muzeum Książąt Czartoryskich w 
Gołuchowie. Zarekwirowane przez Niemców. 
Fot. -  kolorowa chromolitografia wykonana 
według rys. Georga Massiasa w: W. Froehner, 
Collections du Chåteau de Goluchów: 
LOrfévrerie: Avec 22 Planches en couleurs. 
Paris 1897, pl. VII, 66

3a,b,c KOLCZYKI (para),
Etruria, V I/V  w. p.n.e.
Złoto, średnica 2,1 cm, długość 2,1 cm.
Para kolczyków w formie zw. „a bauletto".
Na ilustracji kolczyk oraz detale: jeden 
z boków i spód. Własność Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Gołuchowie. Zarekwirowane 
przez Niemców. Fot. -  kolorowa chromolito
grafia wykonana według rys. Georga 
Massiasa w: W. Froehner, Collections du 
Chåteau de Gołuchów: LOrfévrerie; Avec 22 
Planches en couleurs. Paris 1897, pl. VII, 36

6. DIADEM, Grecja, okres hellenistyczny. 
Złoto, białe i zielone szkło.
Wykonany ze złotej blaszki w postaci 
naturalistycznie opracowanej gałązki 
winorośli z ozdobnymi gronami z zielonego 
i białego szkła. Własność Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Gołuchowie. Zarekwirowany 
przez Niemców. Fot. -  kolorowa chromolito
grafia wykonana według rys. Georga

catalogue of war losses 1939-1945

GOLDSMITHERY

1. EARRINGS, Crfmea, Mount 
Mitrydates, the Migration Period.
Gold, cornelian, length 7 cm.
Made from gold wire, in the setting 
tripled and corrugated, semi-precious 
stones. Property of the Princes 
Czartoryskis' Museum in Gołuchów. 
Requisitioned by Germans.
Photo -  colour chromolithograph 
executed afterthe drawing by George 
Massias in: W. Froehner, Collections du 
Chåteau de Gołuchów: LOrfévrerie; 
Avec22 Planches en couleurs. Paris 
1897, pl. XIII, 99,100. Paris 1897, 
fig. XIII, 99, 100.

2. EARRINGS (pair), unknown 
provenance, 3rd -  1 st century BC 
Gold, garnets, length 3.6 cm.
Garnets in rosette setting with attached 
pendants in the form of stylised acorns. 
Property of the Princes Czartoryskis 
Museum in Gołuchów. Requisitioned by 
Germans.
Photo -  colour chromolithograph madę 
according the drawing by George Massias 
in: W. Froehner, Collections du Chåteau 
de Gołuchów: LOrfévrerie; Avec 22 
Planches en couleurs. Paris 1897, 
pl. XIII, 99, 100. Paris 1897, fig. VII, 66.

3a,b,c. EARRINGS (pair), Etruria 6th/ 
5th century BC
Gold, diameter 2.1 cm, length 2.1 cm.
A pair of earrings in the „a bauletto" 
form. On the illustration an earring and 
details: one of the sides and the bottom. 
Property of the Princes Czartoryskis' 
Museum in Gołuchów. Requisitioned by 
Germans.
Photo -  colour chromolithograph madę 
according the drawing by George Massias 
in: W. Froehner, Collections du Chåteau 
de Goluchów: LOrfévrerie; Avec 22 
Planches en couleurs. Paris 1897, 
pl. XIII, 99,100. Paris 1897, fig.VII, 36.

Massiasa w: W. Froehner, Collections du 
Chåteau de Goluchów: LOrfévrerie; Avec 22 
Planches en couleurs. Paris 1897, pl. VII, 36

5. OZDOBA, Wielka Grecja, 
okres wędrówki ludów.
Brąz złocony, szkło, średnica 6,3 cm.
Okrągła ozdoba podzielona na trzy centrycznie 
schodzące się okręgi. Środek wypełnia niebieskie 
szkło, drugi krąg - fragmenty wici i zielone paciorki, 
zewnętrzny - podwójna wić i szklane kuleczki, 
brzeg ozdabia imitacja plecionki. Własność 
Muzeum Książąt Czartoryskich w Gołuchowie. 
Zarekwirowany przez Niemców. Fot. -  kolorowa 
chromolitografia wykonana według rys. Georga 
Massiasa w: W. Froehner, Collections du Chåteau 
de Gołuchów: L O r fé v re r ie ;  Avec 22 Planches en 
couleurs. Paris 1897, pl. IX, 50

6. PIERŚCIEŃ, proweniencja nieznana.
Złoto, szkło, średnica 2,1 cm.
Szyna (obrączka) ozdobiona ażurową 
plecionką, oczko owalne, niebieski, z boku 
oprawy i na wierzchu plecionki umieszczono 
złote kuleczki Własność Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Gołuchowie. Zarekwirowany 
przez Niemców. Fot. -  kolorowa chrom olito
grafia wykonana według rys. Georga Massiasa 
w: W. Froehner, Collections du Chåteau de 
Gołuchów: LOrfévrerie; Avec 22 Planches en 
couleurs. Paris 1897, pl. IX, 50

7. NASZYJNIK (fragmenty), Grecja, 
okres wczesnohellenistyczny.
Złoto, długość paciorków 3,5 - 3,6 cm, 
średnica nodusu 3,5 cm.
Pięć gładkich paciorków w kształcie walca 
z brzegami ozdobionymi filigranem, nodus 
Heraklei składający się z dwóch pętlic 
ozdobionych nacinanym filigranem z postacią 
uskrzydlonego Erosa na tle przeciwstawnie 
złożonych palmet.Własność Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Gołuchowie. Zarekwirowany 
przez Niemców. Fot. -  kolorowa chromolitografia 
wykonana według rys. Georga Massiasa w:
W. Froehner, Collections du Chåteau de 
Gołuchów: LOrfévrerie; Avec 22 Planches en 
couleurs. Paris 1897, pl. VII, 36
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interpol catalogue

[  CERAMICS ] 1. JUG
1600-1050 BC 
Ceramics.
Height: 17 cm.
Country of theft: Cyprus 
Interpol Number: 
2012/334263-1.13

2 FEMALE STATUETTE
750-480 BC 
Stone.

Height: 4,5 cm.
Country of theft: Cyprus 
Interpol Number: 
2012/334263-1.6

3. BOWL
750 -600 BC 
Ceramics.
Height: 3 cm.
Country of theft: Cyprus

'

Interpol Number: 
2012/334263-1.29

4 LAMP
900-30 BC 
Ceramics.
Height: 3 cm.
Country of theft: Cyprus
Interpol Number: 
2012/334263-1.4

5 UNGUENTARIUM
2nd-3rd century a.d. (?) 
Clay, terracotta.
Height: 19,5 cm. 
Country of theft: Cyprus
Interpol Number: 
2012/334263-1.15

6 SKYPHIDIO
1050-950 BC 
Ceramics.

Height: 4,2 cm.
Country of theft: Cyprus 
Interpol Number: 
2012/334263-1.21

7 MAŁE HEAD
750-480 BC 
Stone.
Height: 10 cm.
Country of theft: Cyprus

Interpol Number: 
2012/334263-1.5

8. JUGLET
600-480 BC 
Ceramics.
Height: 13 cm.
Country of theft: Cyprus 
Interpol Number: 
2012/334263-1.24

9.SIGNET
19th century.
Wood.
Height: 12 cm.
Country of theft: Cyprus 
Interpol Number: 
2012/334263-1.20

10. BOWL
900-750 BC

Ceramics.
Height: 9 cm.
Country of theft: Cyprus
Interpol Number: 
2012/334263-1.2

11.ASKOS
600-480 BC 
Ceramics. 
Height: 13 cm.

Country of theft: Cyprus 
Interpol Number: 
2012/334263-1.27

12. JUG
1050-950 BC 
Ceramics. 
Height: 7,5 cm. 
Country of theft: 
Cyprus

Interpol Number: 
2012/334263-1.8

13. COOKING POT
310-30 BC 
Ceramics.
Height: 12 cm.
Country of theft: Cyprus
Interpol Number: 
2012/334263-1.19

oprac. MONIKA BARWIK

INTERPOL
POSZUKUJE

' CERAMIKA
9 SYGNET
XIX w.
Drewno, wys. 3 cm 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.20

10. MISKA
900 -750 p.n.e. 
Ceramika, wys. 9 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.2

11. ASKOS
600 -  480 p.n.e. 
Ceramika.
6x10 cm.
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.27

12. DZBANEK
1050 -  950 p.n.e. 
Ceramika, wys. 7,5 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.8

13. GARNEK
310-30 p.n.e. 
Ceramika, wys: 12 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.19

1 DZBANEK
1600 -  1050 p.n.e. 
Ceramika, wys. 17 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.13

5. UNGUENTARIUM
II-III w. (?)
Terakota, wys. 19,5 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.15

2 FIGURKA KOBIETY
750 -  480 p.n.e. 
Kamień, wys. 4,5 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.6

6 SKYPHIDIO
1050 -  950 p.n.e. 
Ceramika, wys. 4,2 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.21

3 MISKA
750 -600 p.n.e. 
Ceramika, wys. 3 cm. 

j kradzieży: Cypr 
Interpolu: 

2/334263-1.29

7 GŁOWA MĘŻCZYZNY
750 -  480 p.n.e.
Kamień, wys. 10 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.5

LAMPA
0-30 p.n.e. 

Ceramika, wys. 3 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.4

8 DZBANUSZEK
600 - 480 p.n.e. 
Ceramika, wys. 13 cm. 
Kraj kradzieży: Cypr 
Numer Interpolu: 
2012/334263-1.24
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http://www.nimoz.pl
http://www.skradzionezabytki.pl
http://www.bezpiecznezbiory.eu

