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ABSTRAKT

W Muzeum Narodowym w Gdańsku przetrwała część kolekcji malarstwa Stadtmuseum Danzig, w tym niewielka część obra-
zów należąca do kolekcji Jacoba Kabruna oraz wysokiej klasy dzieła zebrane podczas II wojny światowej przez ówczesnego 
dyrektora muzeum Willi Drosta. Historia gromadzenia zbiorów malarstwa w gdańskim muzeum po 1945 roku odzwierciedla 
polityczną przeszłość, jaka stała się udziałem tej placówki. Ze względu na sposób pozyskiwania dzieł do zbiorów muzealnych 
można wyodrębnić co najmniej trzy grupy zespołów zabytków, na podstawie których będzie można w przyszłości badać ich 
proweniencję. W niniejszym artykule zostanie zrelacjonowane pochodzenie obrazów między innymi z kolekcji: Komtera, Emer-
sona, Goudstikkera, Hoogendija, Ricciego. 

Artykuł jest pierwszą próbą charakterystyki obecnych zbiorów w kontekście wojennych losów dzieł, a także dokonywanych w tam-
tych czasach zakupów na specjalnych aukcjach w Amsterdamie, Berlinie i Rotterdamie. Prezentuje niepublikowane i nieznane do 
tej pory przykłady malarstwa uważane na zachodzie Europy za zaginione, między innymi obrazy z tzw. kolekcji Goeringa. 

BIOGRAM

Beata Purc-Stępniak – dr, pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Narodowym w Gdańsku. 
Zajmuje się ikonografią, muzealnictwem oraz teorią i  historią sztuki okresu nowożytnego. Autorka artykułów z  tego zakre-
su, kuratorka i organizatorka wystaw muzealnych, m.in. „Transalpinum” (2004), „Jak żywa jest martwa natura” (2006), „Jordens 
van Dyck, Rubens” (2007), „Usłyszeć obraz” (2008), „Rembrandt i krąg jego tradycji” (2010), „Zabawy Dziecięce, Francisco Goya” 
(2012), „Grzech” (2015/2016). Autorka m.in. Kula jako symbol Vanitas w malarstwie europejskim XVII wieku (2004), Jak żywa jest 
martwa natura. Przykłady martwych natur i scen animalistycznych w nowożytnej sztuce europejskiej (2006), Usłyszeć obraz. Muzyka 
w sztuce europejskiej od XV do pocz. XX wieku (red., 2007), „Sąd Ostateczny Hansa Memlinga” – między uczoną teologią a pobożną 
filozofią. Idea zwierciadła w malarstwie europejskim XV–XVI wieku (2012), Sin. Images of Sin in European Art. From the 15th tot the 
Early 20th Century (2015), Grzech w sztukach plastycznych i w systemie wartościowania (red., 2016). Zainteresowania badawcze 
koncentrują się w obszarze kultury, teologii i filozofii, które są bodźcami warunkującym przemiany w mentalności, obyczajowo-
ści i w tworzeniu języka sztuki, a w szczególności: ikonografia sztuki późnośredniowiecznej i nowożytnej, historia muzealnictwa 
i kolekcjonerstwa, historia teorii i historiografii sztuki od antyku po XVIII wiek, sztuka i kultura Niderlandów XV–XVI wieku, Ho-
landii w XVII stuleciu oraz Niemiec w okresie XV–XVIII wieku.


