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ADOLF JUZWENKO

Wroc aw

LOSY OSSOLI SKICH RYSUNKÓW DÜRERA

Z KOLEKCJI LUBOMIRSKICH

Dürery Lubomirskich, dawniej integralna cz  Zak adu Narodowego im. Osso-

li skich, przed II wojn  wiatow  nale a y do najcenniejszych dzie  sztuki w Pol-

sce. Jednak e, podobnie jak wspania e kolekcje Czartoryskich w Krakowie i Go-

uchowie oraz Potockich w a cucie, Muzeum Ksi t Lubomirskich dozna o

wielkiej straty przez kradzie , konfiskat , wymuszony transfer i grabie  obiektów

przez Niemców i Sowietów.

Jest to tragiczna i ci gle nierozwi zana historia rozproszonej kolekcji rysunków

Albrechta Dürera. Liczymy na to, e nie zosta y one stracone bezpowrotnie. Opo-

wiadamy t  histori  w nadziei, e prywatni kolekcjonerzy oraz instytucje publicz-

ne, które obecnie maj  te rysunki, uznaj  roszczenia narodu polskiego i zwróc  je

ZNiO we Wroc awiu.

1. O s s o l i n e u m  i  L u b o m i r s c y  –  g e n e z a  i  r o z w ó j  k o l e k c j i  d o

1939  r. W wyniku rozbiorów Rzeczpospolita przesta a istnie , jej ziemie zagra-

bi y pa stwa b d ce ostoj  starego porz dku, a spo ecze stwo stan o przed gro b

utraty to samo ci narodowej. W ci gu XIX w. jej obrona uros a do rangi pierw-

szoplanowego zadania, któremu s u y  mia y podejmowane inicjatywy polityczne

i militarne. Jak si  jednak szybko okaza o, najskuteczniej idei niepodleg o ci s u-

y y wtedy literatura, sztuka, nauka, kultura.

Józef Maksymilian hr. Ossoli ski (1748–1826), patriota, luminarz nauki, poli-

tyk, a przede wszystkim bibliofil, by  kolekcjonerem ksi ek i dzie  sztuki. Kolek-

cjonerstwo uprawia  nie tyle dla zaspokojenia w asnej pasji, ile dla spe nienia mi-

sji spo ecznej. By przeciwdzia a  spo ecznym i narodowym skutkom dzia a

zaborców, ju  w kilka lat po rozbiorach podj  zamiar stworzenia narodowej in-

stytucji biblioteczno-muzealnej, która by aby zdolna przypomina  kolejnym po-

koleniom Polaków, kim byli i jak yli, zanim pozbawiono ich w asnego pa stwa.

Szukaj c dobrego rozwi zania prawnego, uzna  za takie po czenie w asnych

zbiorów z któr  z dzia aj cych w zaborze austriackim ordynacji. Ordynacja wy-

ra a a bowiem zasad  gwarantuj c  dziedziczenie ca ego niepodzielonego maj tku

przez kolejnych spadkobierców nale cych do tego samego rodu. Jeszcze w 1809 r.

wi za  swój zamiar z Tarnowem, zastanawia  si  tak e nad Krakowem, ostatecz-
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nie zdecydowa  si  na Lwów, sto eczne miasto Galicji. Ossoli ski wykorzysta

sprzyjaj c  mu po 1815 r. koniunktur  i 18 X 1816 r. przes a  do kancelarii cesar-

skiej w Wiedniu projekt utworzenia fundacji zatytu owany Ustanowienie familijne

biblioteki publicznej pod imieniem Ossoli skich we Lwowie. W 60 paragrafach za-

war  szczegó owe zasady organizacji biblioteki. W paragrafie 3. zapisa  na utrzy-

manie biblioteki dochody z dóbr dziedzicznych w ziemi tarnowskiej i boche skiej.

W innych paragrafach szczegó owo okre li  zasady powo ywania kuratora funda-

cji oraz jego obowi zki. Protektorat nad fundacj  obj  cesarz, który zgodzi  si

tak e, by opiek  nad ni , zgodnie z yczeniem Ossoli skiego, sprawowa a repre-

zentacja szlachty galicyjskiej. Ponadto powo a  tzw. reprezentantów potomno ci,

którzy czuwa  mieli nad przestrzeganiem przez kuratorów Ustanowienia familij-

nego, a tak e pó niejszych wskaza  Ossoli skiego.

Ossoli ski robi  tak e wszystko, by tworzona przeze  instytucja mimo publicz-

nego, narodowego charakteru zachowa a status w asno ci prywatnej. Prywatny cha-

rakter mia  j  chroni  przed konfiskat  przez w adze okupuj ce Polsk . Patronat

cesarski mia  za  chroni  fundacj  przed niech tn  Polakom biurokracj  austriack .

Nie mniej wa n  trosk  Ossoli skiego by o zdobycie dla swej inicjatywy sze-

rokiego odzewu w ród elit polskich. Najwa niejszym krokiem w zabiegach o to

by  uk ad podpisany 25 XII 1823 r. z ks. Henrykiem Lubomirskim, reprezentan-

tem wielkiego i bogatego rodu magnackiego oraz znakomitym znawc  i kolekcjo-

nerem dzie  sztuki. Uk ad z nim dawa  szans  zbudowania instytucji stabilnej eko-

nomicznie o szerokim profilu gromadzenia. Kolekcja Ossoli skiego to g ównie

ksi ki, kolekcja za  ksi cia to bezcenne wr cz muzealia: malarstwo, miniatury,

rze by, bro  oraz rysunki dawnych mistrzów, w tym Dürera i Rembrandta.

W paragrafie 1. uk adu strony uzgodni y: „Xi e Henryk Lubomirski zbiory

swoje w ksi gach, medalach, obrazach i staro ytno ciach [...] do pomienionej Bi-

blioteki im. Ossoli skich przy cza i wciela [...]. Przedmioty za , które raz do Bi-

blioteki wniesione b d , wspólne z ni  stanowi c cia o, n ie  b d  mog y  by

przez  kogo kolwiek  z  mie j sca  ruszane ,  p rzenoszone ,  od  n ie j  ode-

rwane  i  oddz ie lone ,  a l e  na  wieczne  czasy  w n ie j  n iecofn i t e  zo -

s t a j c”.

Ustalono ponadto przystosowa  odpowiedni  cz  przysz ej siedziby Ossoli-

neum dla zbiorów Lubomirskich. Postanowiono odda  Lubomirskim zwierzchnic-

two nad fundacj , poprzez powierzenie im dziedzicznego stanowiska kuratora li-

terackiego, pod warunkiem jednak utworzenia przez nich majoratu – Ordynacji

Przeworskiej, która dotowa  mia a dzia alno  tworzonego Muzeum.

Ossoli ski ze szczególn  trosk  odniós  si  do ustalenia sukcesji po wyga ni -

ciu rodzin z nim spokrewnionych. W d eniu do zapewnienia ci g o ci tworzonej

Fundacji stara  si  ustali  wystarczaj co d ug  list  znanych rodów, by nie dosz o

do sytuacji, w której nie zdo ano by wy oni  kolejnego sukcesora. Podobnie za-

chowali si  w 1866 r. Lubomirscy, którzy wyznaczyli 34 rody do sukcesji maj tku

ordynacji. By o to istotne, poniewa  ka dy kolejny ordynat stawa  si  faktycznym

szefem Fundacji, przejmuj c urz d kuratora literackiego.
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Ossoli ski zmar  17 III 1826 r. Henryk Lubomirski bez zw oki przyst pi  do

praktycznej realizacji postanowie  zawartych w Ustanowieniu familijnym z 1816 r.

i w porozumieniu mi dzy nim a Ossoli skim z 1823 r. przywióz  zbiory Ossoli -

skiego z Wiednia do Lwowa. Przewióz  tak e cz  swoich kolekcji (numizmaty

oraz zbiory dawnej broni) z Przeworska do Ossolineum. Potwierdzi  ponadto za-

miar wcielenia do zbiorów ossoli skich dalszych swoich kolekcji (ksi ek, meda-

li, obrazów i staro ytno ci) oraz okre li  maj tek ziemski, który wej  mia  w sk ad

Ordynacji Przeworskiej. Postanowi  te , e z chwil  wyga ni cia rodzin upowa -

nionych do sukcesji maj tku ordynackiego przekazany on zostanie w ca o ci Fun-

dacji Ossoli skiego.

Zbiory ossoli skie powi ksza y si  dzi ki stale rosn cej liczbie ofiarodawców.

W latach 1828–1848 przekaza o do Biblioteki 16 497 ksi ek 900 darczy ców.

Obok tego na rzecz Zak adu cz sto przekazywane by y dotacje pieni ne, zapisy,

legaty, zbiory malarstwa.

W pa dzierniku 1850 r. zmar  Henryk Lubomirski. W adze austriackie zreda-

gowanej w 1850 r. przez ks. Henryka Ustanowy d ugo nie chcia y parafowa , blo-

kuj c w ten sposób mo liwo  obj cia przez Jerzego Henryka, syna ks. Henryka,

kuratorii w Ossolineum. Ks. Jerzy Henryk w 1866 r. przes a  do Wiednia popra-

wiony projekt Ustanowy Ordynacji Przeworskiej. Cesarska zgoda przysz a dopie-

ro 9 V 1868 r., a J.H. Lubomirski, po 19 latach oczekiwa , w lutym 1869 r., obj

nale ne mu stanowisko kuratora literackiego.

Zapisy zaakceptowanej przez Wiede  Ustanowy Ordynacji Przeworskiej zgod-

ne by y z aktami za o ycielskimi Ossoli skiego. Wype nia y tak e zalecenia umo-

wy z 1823 r. Szczególnie istotne s  artyku y X, XI i XXXI. Okre laj  one warun-

ki, które upowa nia y ordynata do zerwania zwi zku ordynacji z ZNiO. Mog o to

nast pi  na wypadek: zniesienia Zak adu Narodowego, przeznaczenia funduszy

Zak adu na cel inny ni  „Ossoli ski rozporz dzi ”, ograniczenia b d  pozbawie-

nia praw, jakie Ossoli ski nada  kuratorowi literackiemu. Przewiezienie kolekcji

Lubomirskich z Przeworska do Lwowa nast pi o w 1869 r., a w roku nast pnym

muzeum zosta o otwarte.

Po mierci J.H. Lubomirskiego urz d kuratora, w 1881 r., po uzyskaniu pe no-

letnio ci, przej  jego syn Andrzej, który sprawowa  go niemal do ko ca ycia.

Zmar  w 1953 r. W czasie jego kuratorii Ossolineum sta o si  najwa niejsz  polsk

instytucj  naukowo-kulturaln . Jego kolekcje biblioteczne i muzealne stale ros y,

wydawnictwo za  wydawa o monumentalne dzie a historyczne, lingwistyczne, li-

terackie. Do lwowskiej siedziby ZNiO przyje d ali Polacy z wszystkich zaborów.

Ossolineum nie straci o na znaczeniu w niepodleg ej Polsce. W latach

1918–1939 ZNiO odgrywa  wiod c  rol  w polskim yciu kulturalnym. Nadal po-

wi ksza y si  jego zbiory, a ksi ki ze znakiem wydawnictwa ossoli skiego czy-

tano niemal w ka dym domu polskim. Twórca ZNiO rozwa nie i zapobiegliwie

okre li  jego status prawny. Zak ad funkcjonowa  dzi ki temu od 1817 do 1939 r.

2. Osso l ineum podczas  I I  wojny  wia towej. W latach II wojny wia-

towej, zw aszcza we wrze niu 1939 r., zbiory Zak adu i Muzeum powi kszy y si

Losy ossoli skich rysunków Dürera z kolekcji Lubomirskich
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znacznie o depozyty, które do Ossolineum, ciesz cego si  du ym zaufaniem spo-

ecznym, przekazywa y osoby i instytucje obawiaj ce si  aresztowa , deportacji

lub grabie y maj tku przez w adze sowieckie. Niestety zdeponowanie dzie  w Za-

k adzie nie zapewni o im bezpiecze stwa. Sowieccy okupanci we wschodniej Pol-

sce zakwestionowali prawo, tradycj , w asno , deprecjonowali ludzk  godno ,

podsycali klasow  i narodow  nienawi . Jeszcze gorzej zachowywali si  po zaj -

ciu tych ziem w czerwcu 1941 r. niemieccy nazi ci. Zarówno jedni, jak i drudzy

zbiory ossoli skie upa stwowili. W okresie sowieckim kolekcje biblioteczne zo-

sta y przekazane lwowskiej filii Biblioteki Akademii Nauk USRR, zbiory muzeal-

ne za  rozbite i rozparcelowane pomi dzy ukrai skie instytucje muzealne.

W adze niemieckie traktowa y lwowskie zbiory biblioteczne i muzealne jak zdo-

bycz wojenn . Niemal natychmiast po zaj ciu Lwowa dokona y one rabunku ry-

sunków Albrechta Dürera. Do Lwowa ju  1 VII 1941 r. przyjecha  dr Kaj Mühlmann

z jednoznacznym poleceniem marsza ka Göringa odnalezienia i przewiezienia do

Niemiec ossoli skiej kolekcji dzie  Dürera. Ten za  zadanie swe skrupulatnie wy-

kona . W latach nast pnych z Ossolineum zrabowali Niemcy kolejne, wr cz bez-

cenne, kolekcje muzealne i biblioteczne. Szcz liwie odnalezione one zosta y po

wojnie na polskim ju  wtedy Dolnym l sku.

Podczas okupacji niemieckiej we Lwowie zbiory Biblioteki Ossolineum w -

czone zosta y do Staatsbibliothek Lemberg. Statutowe w adze Ossolineum konspi-

racyjnie funkcjonowa y jednak nadal. Zak adem kierowa  jego kurator literacki ks.

A. Lubomirski, który a  do lipca 1944 r. by  tak e ordynatem przeworskim, sukce-

sywnie od grudnia 1941 do kwietnia 1944 r. przysy aj cym pieni dze do Ossoli-

neum. Przypomnijmy, e w 1942 r. uko czy  on 80 lat, a na stanowisku kuratora

pozostawa  od 60 lat. Statutowych uprawnie  Lubomirskiego nie kwestionowano

w Ossolineum. W ród pracowników cieszy  si  autorytetem i szacunkiem. W 1941 r.

funkcj  tymczasowego kierownika Zak adu poufnie powierzy  Lubomirski prof.

Mieczys awowi G barowiczowi. Tak si  szcz liwie z o y o, e obj  on tak e sta-

nowisko komisarycznego zarz dcy Biblioteki Ossolineum z nadania w adz okupa-

cyjnych. Niemieck  nominacj  przyj  G barowicz po wcze niejszym wyra eniu

mu na to zgody przez w adze polskiego pa stwa podziemnego. W dowód pe nego

zaufania dla postawy G barowicza, 21 IV 1943 r. Lubomirski mianowa  go dyrek-

torem ZNiO.

Zak adowi pozosta  G barowicz wierny do ostatnich dni swego ycia. Nie opu-

ci  Lwowa nawet wtedy, kiedy w wyniku postanowie  ja ta skich zosta a z niego

wyp dzona Polska. Zdegradowany przez w adze sowieckie do funkcji biblioteka-

rza nadal mieszka  i pracowa  we Lwowie. Zmar  w 1984 r. Uzna , e do ko ca

winien by  blisko tej cz ci ossoli skich zbiorów, która po wojnie nie zosta a prze-

kazana do Wroc awia, lecz pozosta a we Lwowie.

Inaczej potoczy y si  losy ks. Andrzeja. Nie mia  z udze  co do tego, co czeka

jego i jego bliskich, kiedy ziemie polskie zaj te zostan  przez wojska sowieckie.

22 III 1944 r. w li cie do G barowicza z niepokojem pisa : „serce si  ciska na

my l o mo liwo ci, i  mo e tam [we Lwowie – A.J.] nast pi  powrót do poprzed-

Adolf Juzwenko



369

niego [sowieckiego – A.J.] re imu, co nie jest wykluczone i tutaj [w ca ej Polsce –

A. J.]”. Niepewno  jutra dawa a zna  o sobie we wszystkich kolejnych listach

Lubomirskiego do G barowicza, tak e w li cie ostatnim, z 27 VII 1944 r., w którym,

jak zawsze, daje o sobie zna  troska o ossoli skie zbiory: „Cieszy mnie, e dach

ju  o tyle naprawiony, e ksi kom zalanie nie grozi. B d  prosi  o wiadomo ci

pod tutejszym adresem”. adne jednak wiadomo ci do ks. Andrzeja ani z lwow-

skiego, ani pó niej z wroc awskiego Ossolineum ju  nie nadesz y.

3. Losy  ko lekc j i  Lubomirsk ich  po  wojn ie. Terytorium Polski w 1945 r.

przesuni to ze wschodu na zachód, Lwów zosta  wcielony do Zwi zku Sowiec-

kiego, a ca a Polska znalaz a si  za elazn  kurtyn . Stalin przekaza  rz d w War-

szawie polskim komunistom, którzy si  obalili demokracj  i wprowadzili rz dy

totalitarne. Arystokracja z dnia na dzie  pozbawiona zosta a dos ownie wszystkie-

go: maj tku, godno ci, prawa do w asnej historii i normalnego ycia.

Ks. Andrzej zdo a  wyjecha  z opanowanej przez wojska sowieckie Polski, de-

cyduj c si  na wygnanie. Od spraw ossoli skich oderwa  mu si  jednak nie uda o.

By y z nim do ostatnich dni jego ycia. We wrze niu 1945 r. ks. A. Lubomirski ju

z wygnania zaapelowa  do Ministra Kultury i Sztuki RP w Warszawie „o powzi -

cie niezw ocznych stara , aby ogromne zbiory i mienie polskiej kultury i sztuki,

gromadzone w Ossolineum przez przesz o 100 lat, zosta y oddane Polsce” oraz pro-

si , aby do czasu przewiezienia tych zbiorów do Polski by y one we Lwowie nale-

ycie zabezpieczone. Ostatni kurator ZNiO zmar  w grudniu 1953 r., w wieku 91

lat w Jacerezinho w Brazylii.

Zagrabione przez Niemców rysunki Dürera odnalezione zosta y po wojnie przez

wojska ameryka skie w Alt Aussee ko o Salzburga. Dekretem z 8 X 1946 r. zosta-

y zniesione w Polsce ordynacje rodowe. Zgodnie z przepisami prawa, jak rów-

nie  zgodnie z postanowieniami Ustanowy zbiory stanowi ce kolekcj  Muzeum

Lubomirskich wróci y wówczas do spadkobierców ks. J.H. Lubomirskiego i sta y

si  w asno ci  ostatniego ordynata, ks. A. Lubomirskiego.

W 1947 r. Jerzy Rafa  Lubomirski, syn yj cego jeszcze wówczas, ale pozosta-

j cego w bardzo z ym stanie zdrowia A. Lubomirskiego, ostatniego ordynata prze-

worskiego, zwróci  si  do w adz ameryka skich z daniem przekazania mu ry-

sunków Dürera. W styczniu 1948 r. przeprowadzi  on w Wiesbaden rozmow

z Bernardem Taperem, urz dnikiem odpowiedzialnym w ameryka skim wojsko-

wym rz dzie Niemiec za pomniki, dzie a sztuki i archiwa (Art Intelligence Officer

for the Monuments, Fine Arts, and Archives Section of the United States Military

Government in Germany) od 1946 do sierpnia 1948 r. W jej trakcie zachowywa

si  tak nieprzekonywaj co, e – jak pisze Taper – wzbudzi  podejrzenie, „czy istotnie

jest upowa nionym spadkobierc  rodziny”.

Prawo J.R. Lubomirskiego do odzyskania rysunków kwestionowa o jednak jego

rodze stwo, twierdz c w szczególno ci, i  rysunki nale a y do maj tku zmar ej ony

A. Lubomirskiego, a tym samym stanowi y cz  masy spadkowej, do której obok

A. Lubomirskiego prawo posiadaj  tak e ich dzieci. Rodzina Lubomirskich argu-

mentowa a, i  do momentu podzia u spadku po zmar ej onie A. Lubomirskiego
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rysunki Dürera nie powinny by  przekazane J.R. Lubomirskiemu. Pomimo opozy-

cji ze strony reszty rodziny, jak i w tpliwo ci co do autentyczno ci dokumentów

przedstawionych przez J.R. Lubomirskiego na poparcie swoich roszcze , 26 V

1950 r. w adze ameryka skie zwróci y rysunki Dürera J.R. Lubomirskiemu.

Zwrot rysunków Dürera J.R. Lubomirskiemu jest jedynym przypadkiem, gdy

w adze ameryka skie zwróci y dzie a sztuki zagrabione w czasie wojny osobie pry-

watnej. Zwrot ten zosta  dokonany z naruszeniem prawa mi dzynarodowego, jak

i przepisów prawa ameryka skiego. Zgodnie bowiem z przyj tymi po wojnie nor-

mami mi dzynarodowymi dotycz cymi restytucji, zwrot zagrabionych dzie  sztu-

ki mia  nast powa  do krajów ich pochodzenia, a nie osobom fizycznym.

5 I 1943 r. zosta a podpisana w Londynie Deklaracja Narodów Zjednoczonych

w sprawie grabie y na obszarach okupowanych, która sta a si  podstaw  polityki

restytucyjnej wszystkich krajów alianckich. Podczas konferencji w Poczdamie

w 1945 r. alianci uznali wszystkie transfery wojenne i transakcje niemieckie dzie-

ami sztuki za niewa ne. Co wi cej, zgodzili si , e wszystkie dzie a sztuki b d

zwracane do krajów ich pochodzenia, a nie w a cicielom indywidualnym. W 1946 r.

Aliancka Rada Kontrolna dla Niemiec zdefiniowa a warunki zwrotu zagrabionych

dzie  sztuki. W szczególno ci ustanowiono wówczas zasad , i  wszelkie przedmioty,

nawet te stanowi ce prywatn  w asno , b d  zwracane przedstawicielom pa stw,

a nie osobom fizycznym.

W 1947 r. w adze ameryka skie jednostronnie zmieni y prawid a zwracania dzie

sztuki do krajów ich pochodzenia. Restytucja mia a by  wstrzymana do krajów blo-

ku sowieckiego w przypadkach, je li jednocze nie z wnioskiem wyst pi  ucieki-

nier polityczny lub religijny. Przepisy wewn trzne nie zawiera y jednak upowa -

nienia do zwrotu osobom fizycznym.

Dla Bernarda Tapera (list do do J.D. Bindenagla, Ameryka skiego Ambasado-

ra do spraw Holokaustu, z 3 I 2003 r.) zastanawiaj ce jest, dlaczego rz d Polski

nie wyst pi  do w adz ameryka skich z wnioskiem o zwrot rysunków Dürera. Ta-

per informuje, e dr Karol Estreicher, reprezentant Polski do spraw sztuki na Za-

chodzie, uwa a  po wojnie, „ e wniosek taki zostanie z o ony i rysunki zostan

Polsce zwrócone”. Odpowied  jest prosta: Polska po wojnie pozbawiona zosta a

nie tylko suwerenno ci politycznej. Jej polityka zagraniczna sterowana by a z Mo-

skwy. Komuni ci polscy o rysunkach Dürera nie my leli, a intelektuali ci mieli

nadziej , e bezpieczniej im b dzie w Ameryce.

4. Zak ad  Na rodowy  im .  Osso l i sk i ch  w  l a t ach  powo jennych.

Tymczasem Ossolineum po wojnie zacz o we Wroc awiu nowy etap swojej hi-

storii. W 1946 r. powsta  projekt umowy polsko-sowieckiej przewiduj cy zwrot

Polsce jej dóbr kulturalnych z utraconych przez ni  województw wschodnich.

W praktyce ewakuacja obiektów prezentuj cych ten dorobek ograniczona zosta a

jedynie do cz ci zbiorów Ossolineum i panoramy malarskiej przedstawiaj cej zwy-

ci stwo Tadeusza Ko ciuszki pod Rac awicami nad wojskami rosyjskimi w 1794 r.

Z pozostaj cych we Lwowie zbiorów ossoli skich w adze Ukrainy sowieckiej zgo-

dzi y si  przekaza  do Polski niewielk  cz  ksi gozbioru i fragment kolekcji obra-
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zów. 21 VII 1946 r. do Wroc awia nadszed  transport zawieraj cy: 6471 r kopi-

sów, 35 565 starych druków, 107 397 druków i czasopism. W roku nast pnym do-

tar  drugi transport, licz cy 67 tys. tomów. Razem stanowi o to ok. 35% ossoli -

skich zbiorów bibliotecznych. Ze zbiorów muzealnych w adze sowieckie przekaza y

do Polski jedynie 74 obrazy, to jest nieca e 5% zbiorów malarstwa.

Nawet jednak tak okrojona cz  zbiorów ZNiO mia a dla powojennej humani-

styki polskiej znaczenie ogromne. G ównie w oparciu o nie rozwin y si  we Wro-

c awiu uniwersyteckie instytuty humanistyczne, zw aszcza polonistyczny i histo-

ryczny.

Polski o rodek naukowy tworzyli we Wroc awiu przede wszystkim uczeni lwow-

scy. Oni tak e podj li trud odtworzenia ossoli skiej fundacji. Jednak próby nada-

nia wroc awskiemu Ossolineum statusu fundacyjnego okaza y si  wtedy niereal-

ne. W narzuconym Polakom przez komunistów ustroju nie by o miejsca dla fundacji.

Spo eczn  podmiotowo  komuni ci likwidowali, unicestwiaj c wszelkie przeja-

wy niekontrolowanych przez nich inicjatyw. Fundacje w 1952 r. zosta y zniesione,

a ZNiO, rozbity na Bibliotek  i Wydawnictwo, podporz dkowany Polskiej Aka-

demii Nauk.

Po upadku rz du komunistycznego w Polsce w 1989 r. rola Zak adu sta a si

jeszcze bardziej znacz ca. W styczniu 1995 r. Sejm przyj  Ustaw  o ZNiO,

a w marcu tego roku zaakceptowa  j  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wa-

sa. Ossolineum ponownie sta o si  fundacj , tym razem jednak nie prywatn , lecz

publiczn . Ustawa sejmowa postawi a przed nim cele identyczne z tymi, które spre-

cyzowali na pocz tku XIX w. J.M. Ossoli ski i H. Lubomirski. Ossolineum, jak

przed 1939 r., znowu wspiera  zacz li darczy cy1. W latach 90., w nowej rzeczy-

wisto ci politycznej, w adze Zak adu podj y dzia ania zmierzaj ce do odzyskania

zbiorów zatrzymanych we Lwowie, a tak e tych rozproszonych po 1939 r. W 2001 r.

wys ano wnioski rewindykacyjne do muzeów zachodnioeuropejskich i pó nocno-

ameryka skich, domagaj ce si  zwrotu rysunków Dürera.

17 IX 2002 r. dyrektor Ossolineum podpisa  z wnukami ksi cia A. Lubomir-

skiego umow  – Uroczyste postanowienie. Jej sygnatariusze m.in. zadeklarowali:

– „doprowadzi  do odtworzenia Muzeum Lubomirskich w ramach Ossolineum

i przywróci  mu dawn  wietno ;

– [...] podj  wszelkie mo liwe dzia ania, zmierzaj ce do odzyskania ekspona-

tów, które wol  Henryka Lubomirskiego i jego nast pców zosta y przekazane do

Muzeum Lubomirskich”.

Upowa nili Ossolineum do czynno ci prawnych maj cych na celu odzyskanie

zbiorów Muzeum Lubomirskich, a tak e wezwali spadkobierców Andrzeja Lubo-

mirskiego oraz ich nast pców prawnych „do uszanowania woli przodków i do kon-

tynuowania ich szczytnych zamierze  poprzez do o enie wszelkich stara  i okazanie

Losy ossoli skich rysunków Dürera z kolekcji Lubomirskich

1 Szczególnie wa ne obiekty w ostatnim dziesi cioleciu przekazali do ZNiO: Jan Tarnowski, Jan

Nowak-Jeziora ski, W adys aw Bartoszewski, Tomasz Niewodnicza ski z Bitburga, Stanis aw Gar-

czy ski z Houston oraz Daromi a enczykowska, Józef Garli ski i Teresa B a y ska – wszyscy

z Londynu.
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wszelkiej pomocy Ossolineum w dzia aniach zmierzaj cych do odzyskania dzie

sztuki, które zosta y przekazane do Muzeum Lubomirskich przez Henryka i Jerze-

go Henryka Lubomirskich”.

* * *

To, co spotka o ossoli sk  kolekcj  rysunków Albrechta Dürera po wojnie, do-

wodzi, jak atwo w czasach historycznych kataklizmów zniszczy  owoce pracy

wielu pokole . Jak ju  pisali my, staranna analiza dokumentów ameryka skich,

mówi cych o tym, jak po wojnie rysunki Dürera przekazane zosta y J.R. Lubomir-

skiemu, dowodzi, e decyzja z 1950 r. by a w wysokim stopniu kontrowersyjna,

e zosta a podj ta bez nale ytej staranno ci, przy sprzeciwie pozosta ych cz on-

ków rodziny Lubomirskich i z pogwa ceniem alianckiej polityki restytucyjnej.

Memoranda Jamesa Heatha, szefa komórki prawnej w biurze wojskowym (Chief

of the Legal Advice Branch in the Legal Division at the Office of Military Go-

vernment), wiadcz , e Departament Stanu by  wiadom faktu, i  dokumenty do-

starczone przez J.R. Lubomirskiego by y w najwy szym stopniu w tpliwe. To w a-

nie stanowi o powód, dla którego ameryka skie w adze chcia y t  z o on  spraw

za atwi  dyskretnie, aby unikn  zaanga owania si  w ni  biura prawnego i De-

partamentu Sprawiedliwo ci. Jeszcze bardziej uderzaj ce jest to, e Departament

Stanu, zdecydowawszy si  na zwrot rysunków J.R. Lubomirskiemu, sprawia  wra-

enie, jakoby ostateczn  decyzj  w tej sprawie pozostawi  Wysokiej Komisji do

spraw Niemiec (High Commission for Germany, HICOG). Telegram Departamen-

tu Stanu z maja 1950 r. wiadczy, e Departament usi owa  w ten sposób zrzuci

z siebie odpowiedzialno  za jej podj cie.

Zastanawiaj ce jest, dlaczego w adze ameryka skie, wobec w tpliwo ci, jakie

budzi o zachowanie si  J.R. Lubomirskiego, nie próbowa y kontaktowa  si

z ks. A. Lubomirskim, kuratorem Ossolineum. y  on na wygnaniu w Brazylii

i wszystko wskazuje na to, e nic nie wiedzia  o decyzji syna rozprzedania kolek-

cji. Zastanawia tak e beztroska, z jak  pochodz ce z ossoli skiej kolekcji rysunki

zosta y sprzedane i kupione. Ani sprzedaj ce rysunki domy aukcyjne, ani ich na-

bywcy nie zadali sobie trudu, by sprawdzi  ich status prawny. Ustanowa Ordyna-

cji Przeworskiej zakazywa a sprzeda y jakichkolwiek obiektów z kolekcji Lubo-

mirskich przekazanych do Ossolineum przez 50 lat od rozwi zania Zak adu.

A przecie  Zak ad nie zosta  rozwi zany. W 1946 r. wznowi  swoj  dzia alno  we

Wroc awiu. Czy nie nale a o si  z nim skontaktowa ? Dzisiaj warto zada  jeszcze

jedno pytanie: dlaczego po latach, kiedy zarówno historia Ossolineum, jak i oko-

liczno ci towarzysz ce dürerowskiej transakcji s  ju  dobrze znane odpowiedzial-

nym za ni , nadal trudno dostrzec, e dokonano jej z naruszeniem prawa i dobrych

obyczajów?

Cytowany ju  prof. B. Taper swój list do ambasadora Bindenagla ko czy kon-

kluzj : „mam nadziej , e sprawa ta [Ossoli skich rysunków Dürera – A. J.] zo-

stanie za atwiona zgodnie z duchem ósmej regu y wyra onej na konferencji wa-

szyngto skiej – pana s owami: roszczenia w stosunku do dzie  sztuki nie musz
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by  rozwi zywane wed ug zasady zwyci zca zabiera wszystko. To dzia ania na-

szego rz du umo liwi y rysunkom [z kolekcji Lubomirskich – A. J.] dosta  si  na

rynek z wiarygodn  proweniencj . Wierz , e jego obowi zkiem jest nie tylko do-

starczy  muzeom, galeriom i innym posiadaczom informacji, ale tak e aktywnie

i twórczo uczestniczy  w osi gni ciu rozwi zania, które usatysfakcjonuje wszyst-

kie zainteresowane strony”.

W pe ni podzielam t  nadziej .

Losy ossoli skich rysunków Dürera z kolekcji Lubomirskich


