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Od połowy września w największych polskich muzeach można zobaczyć puste ramy. To 

kampania informacyjna, która ma na celu przypomnienie o dziełach sztuki z polskich kolekcji 

publicznych, prywatnych i kościelnych, które zostały utracone (skradzione, zniszczone) w 

wyniku II wojny światowej. Rozmiar tych strat jest ogromny. Szacuje się, że na skutek działań 

wojennych prowadzonych przez Niemcy i Związek Sowiecki oraz w wyniku dokonanych przez 

tych najeźdźców kradzieży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 1945 r. zniknęło 

z jej zbiorów ponad 516 tysięcy dzieł sztuki. Już w 1942 r. oceniano, że straty w samych 

zasobach muzealnych wyniosły 50 proc. stanu przedwojennego.  

Wiele dzieł przepadło niestety bezpowrotnie. Uległy zniszczeniu, zostały pogrzebane w ruinach 

zbombardowanych budynków, spalone w pożarach, zniszczone od nie zawsze przypadkowych 

kul. Puste ramy w polskich muzeach to symbol utraconego dziedzictwa, ale też znak nadziei na 



powrót dzieł zagrabionych i bezprawnie wywiezionych, które do dziś znajdują się poza 

granicami naszego kraju. 

Nieprzypadkowo kampanię „Puste Ramy” w polskich muzeach zainaugurowaliśmy tuż przed 

kolejną rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Chcemy tym 

samym przypomnieć, że Rzeczpospolita Polska padła ofiarą dwóch agresorów – Niemiec oraz 

sowieckiej Rosji. Ze wszystkich krajów uczestniczących w II wojnie światowej, okupowanych 

bądź walczących, to właśnie Polska poniosła największe straty, zarówno jeśli chodzi o ofiary 

(życie straciło ok. 6 mln obywateli Rzeczypospolitej), jak i kulturę i sztukę. 

Puste ramy pojawiły się do tej pory w 12 muzeach – największych muzeach narodowych, a 

także mniejszych instytucjach regionalnych, muzeach okręgowych. Specjalnie przygotowane 

tablice i oznaczenia przypominają o dziełach sztuki i obiektach zabytkowych zrabowanych z 

tych muzeów w czasie II wojny światowej przez najeźdźców – z Zachodu i ze Wschodu. W 

ramach akcji zwiedzający zobaczyć mogą też oryginalne puste ramy, które pozostały po 

zagrabionych obiektach. 

Takich ram jest w magazynach polskich muzeów bardzo dużo. Są niemymi świadkami dzieł 

bezprawnie wywiezionych z terenu okupowanej Polski. Od początku wojny Niemcy prowadzili 

planowy i systematyczny rabunek polskich zbiorów publicznych, prywatnych i kościelnych. 

Wywozili je w głąb Rzeszy lub do specjalnie przygotowanych składnic na terenie Dolnego 

Śląska i Pomorza. Niemieccy urzędnicy wykorzystywali obiekty muzealne do dekoracji swoich 

biur i mieszkań. Jednak nie tylko Niemcy zajmowali się rabunkiem polskich dóbr kultury. Wraz 

z przesuwającym się frontem wschodnim weszły do Polski tzw. brygady trofiejne Armii 

Czerwonej. Miały one za zadanie zlokalizować i zarekwirować wszelkie cenne obiekty 

dziedzictwa materialnego, dzieła sztuki, zbiory muzealne, archiwalia. Działania te szybko 

przerodziły się w ordynarny rabunek i dewastację.  

Pierwsze rejestry dóbr kultury utraconych z polskich zbiorów powstawały już we wrześniu 

1939 roku. W wielu muzeach pracownicy starali się na bieżąco – o ile tylko było to możliwe – 

dokumentować, które obiekty wywożono i dokąd. Rozpoczęta tuż po wojnie akcja 

rewindykacyjna doprowadziła do odzyskania części zagrabionych zabytków, została ona 

jednak przerwana już w latach 50. Od tego czasu aż do początku lat 90. restytucja dzieł sztuki 

nie była częścią oficjalnej polityki państwa. Dopiero zmiany ustrojowe umożliwiły wznowienie 

spraw restytucyjnych. W 1992 r. powstała baza strat wojennych, czyli ogólnopolski rejestr dóbr 

kultury utraconych w wyniku II wojny światowej, pochodzących z terytorium Polski. Baza, 

która prowadzona jest do dziś przez działający w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Departament Restytucji Dóbr Kultury, liczy ponad 66 tysięcy rekordów i ciągle 

się rozrasta. Obecnie w toku jest 130 spraw restytucyjnych prowadzonych przez polski resort 

kultury w 15 krajach. Dzięki działaniom restytucyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich latach do macierzystych zbiorów powróciło 

ponad 600 cennych obiektów. 

Puste ramy, które obecnie można zobaczyć w polskich muzeach, wciąż czekają na powrót 

„swoich” dzieł sztuki. Nierzadko stają się istotnym dowodem w procesie restytucji 

skradzionego obiektu. Znaki własnościowe czy nalepki inwentarzowe danej kolekcji, 

umieszczone na ramie, którą udaje się choćby na podstawie zdjęć archiwalnych dopasować do 

poszukiwanego obrazu, niejednokrotnie pomagają potwierdzić przynależność obrazu do 

przedwojennych zbiorów. 



Tak było w przypadku odzyskanego w 2019 r. płótna Marcina Zaleskiego Wnętrze katedry w 

Mediolanie. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie zachowała się oryginalna rama 

obrazu, wykonana około 1840 r. i wybrana przez samego artystę. Zidentyfikowano ją na 

podstawie dawnego numeru inwentarzowego, widniejącego na jej odwrocie, oraz tabliczki z 

nazwiskiem artysty umieszczonej przed laty od przodu – na jednym z krótszych boków. 

Najbardziej znaną na świecie polską stratą wojenną jest obraz ze zbiorów Muzeum Książąt 

Czartoryskich w Krakowie – Portret młodzieńca autorstwa Rafaela. Po nim również pozostała 

pusta rama, którą można na co dzień zobaczyć na ekspozycji w krakowskim muzeum. W filmie 

Obrońcy skarbów z 2014 r. w reżyserii George’a Clooneya znajduje się scena, w której 

uciekający Niemcy likwidują jedną ze składnic dzieł sztuki, podpalając zgromadzone tam 

obiekty. Portret młodzieńca znika w płomieniach. Jesteśmy jednak przekonani, że w 

rzeczywistości tak się nie stało. Państwo polskie nigdy nie przestanie poszukiwać tego 

wyjątkowego dzieła oraz innych zagrabionych w czasie II wojny światowej dóbr kultury. 

Naszym celem jest sprawić, aby puste ramy i gabloty w polskich muzeach zapełniły się 

odzyskanymi dziełami. 
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9 月半ばから、ポーランドの主要美術館では、絵のない額縁（空額）を見ることができます。これ

は、第二次世界大戦中の結果、失われた（盗まれた、壊された）、ポーランドの公的機関・個

人・教会が収蔵していた美術作品を思い起こしていただくことを目的とした広報活動です。こうした

損失の規模は莫大です。推定では、ドイツとソ連が実行した軍事作戦と 1945 年にこれらの侵攻

国がポーランド共和国領内で行った盗難の結果、51 万 6 千点以上の美術作品がその収集品の

中から姿を消しました。すでに 1942 年には、美術館の所蔵品だけでも、損失は戦前の総数の

50%に達すると算出されていました。 

残念ながら、多くの作品は消滅し、二度と戻ってはきません。破壊を被り、爆撃された建物の廃墟

に埋められ、火災で焼かれ、そして常に偶発的であったとはいえない弾丸によって壊されました。ポー

ランドの美術館に展示されている空額は、失われた遺産の象徴ですが、押収され無法に持ち出さ

れて、今日に至るまで私たちの国の国境の外に存在する作品が帰還することへの希望のしるしでも

あります。 

私たちが、ポーランドの美術館で「空額」の広報活動をスタートしたのが、本年度における、ソ連のポ

ーランド侵攻（1939年 9月 17日）記念日の直前になったのは、偶然ではありません。私たちは、

それによって、ポーランド共和国がドイツとソ連邦ロシアという 2 つの侵略国の犠牲になったことを思

い起こしていただきたいのです。被占領国または交戦国として第二次世界大戦に加わったすべての

国々の中で、ポーランドは最大の損失を被りました――犠牲者（約 600 万人のポーランド共和国

国民の人命）だけでなく、文化と芸術においても。 

空額はこれまでに 12 の博物館――最大規模の国立博物館だけでなく、より小さな地方機関、

地域美術館――に姿を現しました。特別に制作されたプレートと記号は、第二次世界大戦中に

西と東からの侵略国によってこれらの美術館から略奪された美術作品と歴史的遺産を思い起こさ

せるものです。活動の一環として、観覧者は作品押収後に残されていた元々の空額を見ることも

できます。 



こうした額縁は、ポーランドの美術館の倉庫にとてもたくさん保管されています。それらは、占領下の

ポーランド領から無法に持ち出された作品たちの無言の証人です。開戦当初から、ドイツ軍はポー

ランドの公的機関・個人・教会が収蔵していた品々の計画的かつ組織的な強奪を実行しました。

作品は、第三帝国の奥地、または下シロンスクとポモジェ地方に特別に準備された倉庫に運び出

されました。ドイツ当局者は、美術館の品々を彼らの執務室や住居の装飾に用いました。しかし、

ポーランドの文化財を強奪したのはドイツ軍だけではありません。東部の戦線が移動するとともに、

赤軍の所謂「略奪旅団」がポーランドに入りました。彼らの任務は、物質的遺産・芸術作品・美術

館収蔵品・古文書の貴重な品々のすべてについて、その場所を特定し、押収することでした。これ

らの行動は、たちまち悪質な強奪と毀損に転じました。 

ポーランドの収蔵品から失われた文化財の最初の登録簿は、1939 年 9 月にはすでに作成されは

じめていました。多くの美術館では、館員たちが、可能なかぎり緊急に、どの作品がどこへ運び出さ

れたかを記録しようとしました。終戦直後に始まった返還要求運動は、略奪された遺産の一部を

取り戻すことにつながりましたが、早くも 1950 年代には中断されました。そのときから 1990 年代初

頭まで、芸術の取戻は国家の公的政策の一部ではありませんでした。政治体制の変化によってよ

うやく、取戻をめぐる訴訟の再開が可能になりました。1992 年、戦時損失データベース、すなわち

第二次世界大戦中の結果失われた、ポーランド領に帰属する文化財の全国的な登録簿が作成

されました。今日に至るまで文化・国家遺産省傘下の文化財返還局によって作成が続けられてい

るデータベースには、6 万 6 千点を超える記載があり、その数はますます増え続けています。現在、

ポーランドの文化担当省庁によって、15 か国で 130 件の返還訴訟が継続中です。ポーランド共和

国文化国家遺産省の成果として、近年、6 百点以上の貴重な作品が母国の収集品の中に戻っ

てきました。 

現在ポーランドの美術館に行くと見ることができる空額は、「自らの」芸術作品の帰還を今も待ち

続けています。それらが盗品の返還プロセスにおいて重要な証拠になるのも、稀なことではありませ

ん。額縁に付せられている当該コレクションの所有者記号または登録シールを、例えばアーカイブ写

真を基にして、探し求められている絵画と首尾よく一致させられれば、それはしばしばその絵画が戦

前の収集品の一つであることを確認する助けになります。 

2019 年に取り戻されたマルチン・ザレスキの画布「ミラノ大聖堂の内部」の場合がそうでした。ワルシ

ャワの国立博物館の収蔵品の中に、1840 年頃に作成され、画家本人によって選ばれた絵画の

元々の額縁が保存されていました。額縁の裏側に見えていた旧登録番号と、何年も前にその短

辺の表側に付せられた画家名のプレートを基に、本物と証明されました。 



世界で最も有名な、ポーランドの戦争中の損失品は、クラクフのチャルトリスキ公爵家美術館の収

蔵品であった絵画、ラファエロ作『若者の肖像』です。絵画が失われた後に残された空額は、日々

クラクフ美術館の展示の中に見ることができます。ジョージ・クルーニー監督の映画『ミケランジェロ・プ

ロジェクト』（2014）には、逃亡するドイツ軍が美術品倉庫の一つを閉鎖するに際して、そこに保

管されている品々に火をつけるシーンがあります。『若者の肖像』は、炎に包まれて姿を消します。し

かし、私たちは、実際にはそのようなことは起こらなかったと信じています。ポーランド国家は、この貴

重な作品や、その他の第二次世界大戦中に押収された文化財を探すのをけっして止めることはあ

りません。私たちの目標は、ポーランドの美術館の空額と空棚が、取り戻された作品で満たされる

ようにすることです。 
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