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Wywodzące się z łaciny słowo „proweniencja”, zakorzenione od wieków 
w polszczyźnie, oznacza „pochodzenie”, względnie „dochód”. [...] 
W odniesieniu do dóbr kulturalnych wydaje się terminem nie do 
zastąpienia, nomen omen w obu uzależnionych od siebie leksykalnych 
znaczeniach.

Maria Romanowska-Zadrożna, Badania proweniencyjne w Europie i Stanach Zjednoczonych, Muzealnictwo 2015 (56)



Zasady sformułowane przy okazji Konferencji Waszyngtońskiej ds. mienia z czasów Zagłady
Waszyngton, 3 grudnia 1998

I. Skonfiskowane przez nazistów i nierestytuowane dzieła sztuki powinny zostac ́ rozpoznane. 
[…]

V. Należy nie szczędząc starań upowszechnic ́ wiadomośc ́ o zidentyfikowanym wartościowym artystycznie
obiekcie skonfiskowanym przez nazistów i nierestytuowanym, tak aby ułatwic ́ odnalezienie jego przedwojennych
właścicieli lub ich spadkobierców. 
VI. Winno sie ̨ czynic ́ starania o utworzenie centralnego rejestru takich danych. 
VII. Przedwojennych właścicieli i ich spadkobierców powinno się zachęcac ́ do ujawnienia swojej tożsamości i
występowania z roszczeniami do dzieł skonfiskowanych przez nazistów i nierestytuowanych. 
VIII. Jeśli przedwojenni właściciele dzieła, uznanego za skonfiskowane przez nazistów i nierestytuowane, lub też 
ich spadkobiercy zostana ̨ zidentyfikowani, winno się niezwłocznie powziąc ́ kroki pozwalające na sprawiedliwe i
satysfakcjonujące rozwiązanie problemu, uznając, że w konkretnych przypadkach rozwiązanie to może
kształtowac ́ się odmiennie, jako że uzależnione jest ono od jednostkowych faktów i okoliczności. 
[…]

XI. Kraje powinny aktywnie zadbac ́ o rozwój warunków do wprowadzenia u siebie tych zasad w życie, zwłaszcza
że proponuja ̨ one alternatywne sposoby rozwiązywania kwestii własnościowych. 
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Przedmiotowy raport słusznie podkreśla jako 
konieczne zachowanie transparentności jeśli
chodzi o pochodzenie i charakter naszych [czyli
północnej półkuli] kolekcji.

Komentarz Tristrama Hunta dyrektora Victoria & Albert Museum do 
raportu Bénédicte Savoy i Felwine Sarra , The Art Newspaper, 28 
listopada 2018



Ceremonia zwrotu figury Dalarmy odkupionej przez dom aukcyjny Christie’s 
3 czerwca 2014, Phnom Penh



Ustalenia Laurel Zuckerman 2017 



Ustalenia Laurel Zuckerman 2017 







Herkunft verpflichtet: Die Geschichte hinter den Werken
wystawa na zamku w Oldenburgu 4 listopada 2017 – 25 lutego 2018 

z badaniami proweniencyjnymi jako motywem przewodnim



Popkulturowa stylizacja
badaczek proweniencji



Przykłady sensacyjnych tytułów nadanych badaniom proweniencji



Fiona Bruce, Philip Mould i dr Bendor Grosvenor
zespół programu “Fake or Fortune” BBC
Badania proweniencyjne w reality show
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+ muzykologia, teatrologia i filmoznawstwo

+ kulturoznawstwo i religioznawstwo

Konsekwencje reformy szkolnictwa wyższego w Polsce



• Kunstwissenschaft

kon. XIX w. 

• Aby Warburg 
Bildwissenschaft

l. 20. XX w. 
•Alfred Gell zwrot 
performatywny

kon. l.90 XX w.

•Bredekamp teoria aktu 
wizualnego (Theorie des 
Bildaktes)

2010

Gruntowna metamorfoza historii sztuki jako dyscypliny naukowej



Resztki srebrnej figury św. Wojciecha, skradzionej w nocy z 19 na 20 marca 1986 z archikatedry w Gnieźnie,
rabunek ze względu na wartość kruszcu



Sierpień 1911 - kradzież Giocondy z Luwru
rabunek z pobudek ideowych



Vincenzo Perugia, fotografia po aresztowaniu



Wenecja, bazylika S. Marco, kwadryga zabrana z hipodromu w Konstantynopolu przed r. 1207 
wg tradycji dzieło Lizypa zrabowane przez Rzymian w czasie wojen partyjskich i ustawione na 

łuku Nerona w Rzymie, stamtąd przewiezione do  Bizancjum



Wenecja, plac Św. Marka. 
Antyczna rzeźba gryfa przywieziona
jako zdobycz wojenna i przekształcona 
w symbol św. Marka Ewangelisty patrona miasta 



Wenecja, S. Marco
Grupa Tetrachów zrabowana w 
Konstantynopolu w czasie IV 
krucjaty



Wenecja. Pilastri Arcitani

zabrane z kościoła Hagios Polyeuktos

w Konstantynopolu i ustawione przy wejściu 

do bazyliki Św. Marka od strony pałacu Dożów 



Rafael Santi
Madonna Syktyńska
ok. 1512/13
Drezno, Gemäldegalerie





Michaił Korecki, 1984/85
Ryga, Lettisches Nationalmuseum

Paszport Madonny Sykstyńskiej wydany z okazji 
przekazania obrazu „narodowi” NRD, 1955



Naumburg, katedra, chór zach.
margrabia Miśni Herman i jego żona Uta, ok. 1230



Uta jako 
ideał urody niemieckiej kobiety
w propagandzie III Rzeszy
Käthe Dorsch jako Uta (1935)



Karta z programu Landestheater w Brunszwiku (1935)



Uta jako uosobienie zła,
Walt Disney, Czarownica,
rysunek do filmu animowanego
Królewna Śnieżna i siedmiu 
krasnoludów, 1937



Katalog wystawy “Iconoclash” i książka Bruno Latoura



„Logo” wystawy 
„Ikonoklazmy”
w Strasburgu, 2001



Płn. ramię transeptu kolegiaty 
Notre-Dame w St-Omer,
grupa Deesis ocalała z katedry 
w Thérouanne zniszczonej w 1553

• Thérouanne, 



Muzealnictwo, 2012 (53)



Jeśli muzeum posiada już obiekt stanowiący
przedmiot roszczen ́, prowadzenie badan ́ 
proweniencyjnych pozwoli mu zachować 
aktywność podczas postępowania.

Anna Lewandowska, Karolina Zalewska, Katarzyna Zielińska, 
“ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych” 





Przykłady rezultatów programu MKDiN “Badanie polskich strat wojennych”



Strona www poświęcona stratom wojennym Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy
przykład rezultatu programu MKDiN “Badanie polskich strat wojennych”



Redaktorzy tomu Jane Milosch i Nick Pearce podjęli
„próbę odzwierciedlenia rosnącego zainteresowania
pochodzeniem dóbr kultury z perspektyw
różnorodnych dyscyplin badawczych
od historii kolekcjonerstwa po studia 
nad dziedzictwem kulturowym i muzealnictwem “.



TOŻSAMOŚĆ MUZEUM dr hab. Ewa Manikowska (IS PAN)

Wykład inauguracyjny programu “Teoria i praktyka badań proweniencyjnych”
Znaczenie badań proweniencyjnych dla nowoczesnej placówki muzealnej



Rola badań proweniencyjnych w procesach restytucyjnych, oraz stopień ich skomplikowania
procesów w kontekście niejednorodnych przepisów prawnych i  konfliktów interesów



Współczesne wyzwania w związku z nielegalnym obrotem dobrami kultury pochodzącymi z krajów
objętych konfliktami zbrojnymi
Światowe i polskie regulacje podejmowane przez muzea oraz środowiska antykwariuszy w celu 
minimalizacji tego zjawiska na świecie



Założenia, cele i dotychczasowe efekty prac Proweniencyjnej Grupy Badawczej
nad wspólną metodologią prowadzenia badań pozwalających na rekonstrukcję

historycznie polskich i przechowywanych w Polsce kolekcji książkowych



Mechanizmy wojennych strat dziedzictwa materialnego ziemiaństwa polskiego
oraz powojennej nacjonalizacji, dewastacji lub rozproszeń



Na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach badan ́ nad grafika ̨, studenci mogli zdobywać 
wiedze ̨ na temat „Proweniencji rycin i historii kolekcjonerstwa grafiki”. Niestety przedmiot
ten nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych. Natomiast na stałe
zajęcia z zakresu badania proweniencji wprowadzono do programu podyplomowych
studiów muzealniczych Uniwersytetu Warszawskiego, który realizuje je od 1994 roku. Od 
dwóch lat także NIMOZ prowadzi dla muzealników warsztaty z tego zakresu. Jednak w 
przeciwieństwie do USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, wyodrębnionych studiów z tej
dziedziny nie realizuje żadna polska uczelnia. 

Maria Romanowska-Zadrożna, “Badania proweniencyjne w Polsce, cz. 2”  
Muzealnictwo 2017 (58)



Dziękujemy za uwagę


