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Abstract

The end of war in Europe on 8 May 1945 allowed to seek restitution of cultural 
property lost by Poland between 1939-1945. This task was undertaken by the Pro-
visional Government of National Unity, which was created on 28 June 1945. The 
demarcation of new eastern borders of Poland along the so-called eastern Curzon 
line resulted in leaving outside the country two cultural centers important to na-
tional interest of Poles – Vilnius and Lviv.

In March 1945 The Committee of Experts for Restitution and Compensation 
in Culture and Arts was created within The Ministry of Culture and the Arts, and 
the Ministry of Education established the Commission for Reparations and Res-
titution for Science and Schools. Their main task was to prevent looting by the so 
called “cultural battalions of the NKVD,” who treated the encountered cultural 
goods as “spoils of war”. 

On the basis of the resolution of the Council of People’s Commissars of the 
Ukrainian SSR of 18 October 1945, 577 exhibits and 50 thousand books and manu-
scripts were transferred to Poland (as a gift!). The Catholic clergy could carry their 
fortune from the eastern borderlands of Second Polish Republic to Poland on the 
basis of an additional protocol to the repatriation agreement of 20 September 1945. 

With the resolution of 5 July 1946, The Council of Ministers of The Provisional 
Government of National Unity appointed a committee for the recovery of Polish cul-
tural property from the former eastern provinces of the Republic of Poland, which were 
included in the Ukrainian SSR after the change of borders. Despite the recovery of 
many Polonicas, the loss of the greater part of Lviv museum collections remained a fact. 
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Changes in the USSR began on 11 March 1985. In May 1987, 2450 Polish books 
from the Ossolineum collections in Lviv were given to the Polish side. At the end 
of November 1989, although the Soviets agreed to return Poland the Ossolineum 
collections in Lviv, the promise was not fulfilled. The disintegration of the Soviet 
Union in 1991 and regaining the independence by the former republics made it 
necessary to conduct negotiations on the Polish cultural heritage with each of the 
successors of the USSR separately - including Ukraine.

Key words:  Ukraine, Polish culture, national heritage, revindication, inter-
national relations 

Абстракт 

Конец войны в Европе 8 мая 1945 года дал возможность искать реституции 
утраченных Польшей культурных ценностей в 1939-1945 гг. Этим занялось 
созданное 28 июня 1945 года Временное правительство национального един-
ства. В результате создания новых границ Польши вдоль так называемой 
восточной Линии Керзона за пределами страны нашлись два важные для 
национального интереса поляков культурные центра – Вильнюс и Львов.

В марте 1945 года Министерство культуры и искусств создало Комитет 
экспертов по реституции и компенсации в области культуры и искусств, 
а  в  Министерстве образования была создана Комиссия по репарациям 
и реституции для науки и школ. Их главной задачей было предотвратить 
мародерство так называемых «Культурных батальонов НКВД», которые 
встреченные культурные ценности считали как «военные трофеи».

На основании решения Совета Народных Комиссаров УССР от 18 ок-
тября 1945 года было передано в Польшу (как подарок!) 577 экспонатов 
и 50 тыс. книг и рукописей. Католическое духовенство могло перевозить 
свое имущество из восточных окраин Второй республики в Польшу на ос-
нове дополнительного протокола к репатриации от 20 сентября 1945 года.

Разрешение от 5 июля 1946 года Совета Министров Временного прави-
тельства национального единства назначило комитет для восстановления 
польского культурного имущества из бывших восточных провинций Ре-
спублики Польша, которые после изменения границы попали в Украин-
скую ССР. Несмотря на восстановление в это время многих полоников, по-
терял большой части львовских музейных коллекций остается фактом. 

Изменения в СССР началась 11 марта 1985 года. В мае 1987 года поль-
ской стороне было передано 2450 польских книг из коллекций Оссолинеум 
во Львове. В конце ноября 1989 года советская сторона согласилась вернуть 
Польше коллекции Оссолинеум во Львове, но это никогда не произошло. 
Распад Советского Союза в 1991 году и восстановление независимости быв-
шими республиками привело к необходимости вести переговоры по поль-
скому культурному наследию с каждым наследником СССР отдельно – 
в том числе с Украиной.
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Zakończenie działań wojennych w Europie 8 maja 1945 r. umożliwi-
ło podjęcie starań o restytucję utraconych przez Polskę dóbr kultury 

w latach 1939–19451. Podjął to zadanie utworzony 28 czerwca 1945 r. Tym-
czasowy Rząd Jedności Narodowej2, złożony z działaczy wywodzących się 
zarówno z kraju, jak i z uchodźstwa oraz emigracji na wschodzie i zacho-
dzie Europy (aczkolwiek zdominowany przez komunistów), a usankcjono-
wany przez zwycięskie mocarstwa pod dyktando Józefa Stalina.

Zgoda mocarstw zachodnich na wytyczenie nowych granic wschodnich 
Polski wzdłuż tzw. linii Curzona (tzw. Polska Zakierzońska) spowodowała 
pozostawienie poza obszarem państwa dwóch ważnych dla interesu naro-
dowego Polaków centrów kultury – Wilna i Lwowa. Jako rekompensatę za 
utracony obszar na wschodzie – ZSRR przeforsował przesunięcie rubieży 
zachodnich Polski na Odrę i Nysę Łużycką3.

Minister Kultury i Sztuki Wincenty Rzymowski (1883–1950) w stycz-
niu 1945 r. powołał przy Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków 
(dyr. Stanisław Lorentz) – Wydział Rewindykacji i Odszkodowań Wojen-
nych, którym w 1945 r. kierował Zdzisław Kępiński (1911–1978) z Poznania 
(Labuda, 1983, s. 327), a w latach 1945–1950 prof. Władysław Tomkiewicz 

1 Władze polskie na uchodźstwie czyniły wszystko, aby polskie dobra kultury wy-
wiezione do Niemiec nie zostały przekazane władzom promoskiewskiego Rządu Tym-
czasowego w Warszawie. Jak notował Karol Estreicher: „Po cichu przeciwko mnie dzia-
łają byli urzędnicy MSZ, którzy wybierają się na kontynent do Francji, Włoch i Holandii. 
Są poprzebierani w mundury. Uważają (mają rację) mnie za «niepewnego», gotowego do 
kompromisu z Rządem lubelskim (mają rację), uważają, że lepiej, aby dzieła sztuki, jakie 
znajdują się w Niemczech przeszły do Londynu i pozostały w rękach Rządu, niż aby mia-
ły «wpaść w ręce bolszewików»” (Estreicher, 2001, s. 718).

2 Jerzy Krasuski (1930–2009) w podrozdziale zatytułowanym Koniec II Rzeczypospo-
litej w ostatnim akapicie konstatuje, iż: „Powstała nowa Polska, jako państwo całkowicie 
zależne od ZSRR, na nowym terytorium, z zupełnie nowym ustrojem społecznym i po-
litycznym. Tak jak Polska przedwojenna nie cieszyła się poparciem większości Polaków, 
nie mówiąc już o mniejszościach narodowych stanowiących ponad jedną trzecią ludności 
państwa, tak samo Polska rządzona przez komunistów nie znalazła nigdy poparcia więk-
szości narodu. Podstawa bytu nowej Polski, jaką było oparcie o ZSRR, runęła po 45 la-
tach, gdy ZSRR przestał istnieć” (Krasuski, 2000, s. 322).

3 Na temat kształtowania zachodniej granicy Polski zob. obszernie: Labuda 1971.
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(1899–1982) (zob. Romek, 1994, s. 528)4. Na zlecenie Wydziału prof. Wa-
cław Borowy (1890–1950) (zob. Sudolski, 1993) opracował tezy rewindy-
kacyjne (9 tez), z których dwie ostatnie przewidywały domaganie się za-
dośćuczynienia całkowitego i pełnej restytucji mienia zagrabionego, a gdy 
restytucja jest niemożliwa – ekwiwalentu. Dodatkowego odszkodowania 
żądamy za wypadki niszczenia rozmyślnego i szczególnie złośliwego oraz 
że ekwiwalenty i odszkodowania nastąpić winny wyłącznie w mieniu kul-
turalnym (Borowy, 1945, s. 12–15). Z taką propozycją wystąpili również 
alianci zachodni, jednak aliant wschodni był odmiennego zdania (Krze-
miński, 1998, s. 20; Kowalski, 1990, s. 32, 87 i 95–96)5.

W marcu 1945 r. powołano do życia przy Ministerstwie Kultury i Sztu-
ki – Komitet Rzeczoznawców do Rewindykacji i Odszkodowań w Dzie-
dzinie Kultury i Sztuki, a przy Ministerstwie Oświaty powstała Komisja 
do Odszkodowań i Rewindykacji w Dziedzinie Nauki i Szkół (Stępniak, 
1989, s. 20). Ich głównym zadaniem było przeciwdziałanie grabieżom tzw. 
„batalionów kulturalnych NKWD”6, zwanych też po rosyjsku „trofiejnymi 
otriadami”7, tworzonych przez archiwistów, historyków sztuki i muzealni-
ków, którzy napotkane dobra kultury – jeśli zdołali być szybsi od bezmyśl-
nych nieraz czerwonoarmistów (Kalicki, 2002, s. 372) – traktowali jako 
„zdobycz wojenną” (Cenne – Bezcenne – Utracone, 6, grudzień 1997, s. 11. 

4 Z prof. Tomkiewiczem blisko współpracowali wówczas: Tadeusz Gostyński (1893– 
–1966), Stanisław Łoza (1888–1956), Stanisław Edward Nahlik (1911–1991), Maria Rzeu-
ska (1908–1982) i Krystyna Sroczyńska (1909–1992) (zob. Kowalski, 1990, s. 76; 1992).

5 Stanisławowi Lorentzowi nie powiodła się próba odzyskania ze stałej ekspozy-
cji w  Pawłowsku koło Leningradu obrazu wilanowskiego Pompeo Batoniego „Apolla 
i dwóch Muz”. Zob. Cenne – Bezcenne – Utracone, 6, grudzień 1997, s. 11. 

6 Już w 1943 r., gdy Armia Czerwona przejęła inicjatywę strategiczną na froncie ra-
dziecko-niemieckim, znany rosyjski malarz i historyk sztuki (pochodzenia węgierskiego) 
Igor Grabar (1871–1960) – zwrócił się do Josifa W. Stalina (1878–1953) z wnioskiem, aby 
poniesione przez ZSRR straty i zniszczenia w dobrach kultury zrekompensować przez za-
właszczenie skarbów sztuki krajów zajmowanych przez Armię Czerwoną. Tak powstały 
tzw. „bataliony kulturalne NKWD” (Polityka, 2495(11) z 19 marca 2005, s. 50).

7 Zwano je także „trofiejnymi brygadami”. Ich działalność była koordynowana przez 
Komitet ds. Sztuki przy Radzie Ministrów ZSRR, którym kierowali m.in. gen. Andriej 
Biełokopytow, mjr Aleksij Biełousow, Lew Leonid Charko, Pierowskij, Szczerbinin, Dmi-
trij I. Zorin i ppłk Leontij Denisow (zob. Gomułka, 1994, s. 46; Korzon, 2000, s. 26; Stein-
born, Houszka, 2000, s. 165–166).
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Zob. także: Goldmann, Wermusch, 1992)8. Tak było np. w Tyńcu pod Kra-
kowem, skąd archiwalia wywieziono do Lwowa9.

8 Jak podawał znawca zagadnienia: „Dla władz sowieckich nie miało znaczenia, czy 
wywożone mienie pochodzi z siedzib śląskich czy też z wcześniejszych grabieży niemiec-
kich w okupowanej Polsce. W marcu 1945 r. pociąg wojskowy 177/4162 z Meseritz (Mię-
dzyrzecz) do Moskwy wywiózł 22 wagony muzealiów, w tym 444 skrzynie z Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu [zdeponowanych w Hochenwalde – D.M.], 87 skrzyń archi-
waliów i 93 skrzynie kosztowności z zamków okolic Poznania. W kwietniu i maju 1945 r. 
pociągami wojskowymi nr 177/3339 i 177/3349 z Gliwic i Bytomia do Moskwy wywieziono 
meble i przedmioty sztuki i rzemiosła artystycznego z zamku w Öls (Oleśnicy) oraz z zam-
ków koło Zielonej Góry – łącznie 7538 obiektów i 4707 książek. Zbiory muzealne i zaso-
by kościelne zniszczonego w 80% Gdańska zostały wywiezione przez zespół Lwa Charko 
– w cywilu kuratora Muzeum Puszkina w Moskwie. Samolotem wojskowym 24 września 
1945 r. wywieziono 17 skrzyń eksponatów muzealnych – łącznie 14 062 numizmaty i me-
dale (w tym 10 438 srebrnych i 661 złotych), 100 drobnych przedmiotów rzemiosła arty-
stycznego, 10 rzeźb, 13 obrazów i 59 innych obiektów – ze zbiorów zamku w Malborku. 
W marcu 1946 r. pociągiem wojskowym nr 177/80/36 wywieziono 80 skrzyń muzealiów 
gdańskich – 84 obrazy, 21 miniatur, 39 rzeźb, 57 przedmiotów rzemiosła artystycznego, 
3509 grafik, 2046 sztychów, 739 rysunków, 2 teki i 5 szkicowników, 1034 negatywy, 1624 
książki, 2 teki zawierające archiwalia. Ponadto z Gdańska pochodziły XVIII-wieczne pu-
chary cechowe, a także nadzwyczaj cenna kolekcja J. Kabruna licząca 8800 akwafort, drze-
worytów i litografii. Z Kamieńca, Lądka i Kłodzka wywieziono kilkadziesiąt wagonów 
dzieł sztuki, „nie odkrytych jeszcze przez władze polskie”, a z Fromborka (Frauenburg) 
tzw. archiwum kopernikańskie. W maju 1946 r. ze Stargardu Szczecińskiego odprawiono 
pociąg zawierający 383 pianina i fortepiany. Zarząd Metali Szlachetnych Ludowego Ko-
misariatu Finansów odebrał kilkadziesiąt transportów wyrobów z kruszców, paramen-
tów kościelnych, a także dawnego uzbrojenia i broni. Do Ermitażu wysłano 24 wagony 
zdobyczy artystycznych. Akademii Wojskowej im. Frunzego przekazano ich 18 wagonów. 
Do Moskwy trafiło kilkanaście tysięcy dzieł malarstwa ze zbiorów gdańskich, wśród nich 
z kościoła Najświętszej Marii Panny Św. Hieronim i średniowieczne płaskorzeźby drew-
niane przedstawiające królów polskich, a także obrazy z galerii pałacu w Wilanowie wy-
wiezione ze Świdnicy. Ze składnic w Henrykowie (Heinrichau) i Kamieńcu Ząbkowickim 
(Kamenz) wywieziono do ZSRR arcydzieła sztuki i rzemiosła artystycznego, w tym licz-
ne wyroby z kruszców szlachetnych. Podobnie wywiezione zostały zbiory zamku w Görlitz 
(Zgorzelec), zamku Fürstenstein (Książ), Świdnicy (Schweidnitz). Władze sowieckie wywo-
ziły również zabytkowe parametry i obrazy kościelne. Z kościoła w Raciborzu wywieziono 
kustodię z 1495 r., z kościoła w Głogowie – Madonnę z Dzieciątkiem Cranacha, z Szamotuł 
XVI-wieczny tryptyk Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, z Kwidzynia XV-wieczną 
szafę relikwiarzową, z Muzeum Archeologicznego w Szczecinie liczne dzieła złotnictwa sa-
kralnego. Według informacji archiwalnych do ZSRR odtransportowano kilka milionów 
książek i około miliona obiektów sztuki” (Pruszyński, 2001, t. 1, s. 479–481; t. 2, s. 62).

9 „W połowie marca zjawił się w Tyńcu oficer radziecki, mając do dyspozycji oddział 
żołnierzy, przewiózł archiwalia do Skawiny, załadował do wagonów i przekazał do Lwo-
wa. Dokonało się to w obecności dr W. Hejnosza, gdyż ja w tych dniach przebywałem 
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Rozmów rewindykacyjnych – ze względu na negatywny stosunek władz 
w Moskwie i Kijowie – nie prowadzono. Jedynie na podstawie uchwały 
Rady Komisarzy Ludowych Ukraińskiej SRR z 18 października 1945 r. 
(Gąsiorowska-Grabowska, Chrienow, 1974, s. 628–629)10 przekazano Pol-
sce (jako dar!) 577 eksponatów muzealnych oraz 50 tys. książek i ręko-
pisów11 oraz część zbiorów Bolesława Orzechowicza z Muzeum Histo-
rycznego we Lwowie12, które odebrał na granicy dr Aleksander Gieysztor 
(1916–1999) i przewiózł do Wrocławia (Sroczyńska, 1968, s. 47–51). Ducho-
wieństwo katolickie mogło przewozić swój majątek z kresów wschodnich 
II RP do Polski na podstawie protokołu dodatkowego do umowy repatria-
cyjnej z 20 września 1945 r. Umożliwiło to m.in. przewiezienie w paździer-
niku tegoż roku biblioteki i zbiorów lwowskiego Seminarium Duchowne-
go oraz zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego we Lwowie (Miler, 1999, 
s. 24).

Podpisanie porozumienia w sprawie wymiany narodowych skarbów 
kultury między Polską a ZSRR nastąpiło dopiero 27 maja 1946 r. w Mo-

w Krakowie. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności udało mi się uniknąć wyjazdu 
do Lwowa” (Wąsowicz, 1985, s. 98).

10 Zapowiedzią decyzji ukraińskich było wystąpienie wicepremiera Ukraińskiej SRR 
Mykoły W. Bażana (1904–1983) w 1945 r. na polach grunwaldzkich, gdy stwierdził że: „...
całe polskie mienie kulturalne, które znajduje się na terenie republiki ukraińskiej, będzie 
przekazane jeszcze w bieżącym roku” (Radianska Ukraina, 143, 20 lipca 1945). Z per-
spektywy czasu można powiedzieć, iż był to tylko czczy frazes (zob. Miler, 1998, s. 13).

11 Wydano wówczas 571 eksponatów muzealnych – słynną „Panoramę Racławicką”, 
dzieła Wojciecha Kossaka (1856–1942) i Jana Styki (1858–1925) oraz obrazy Jana Ma-
tejki (1838–1893), Juliusza (1824–1899) i Wojciecha Kossaków, Andrzeja Grabowskiego 
(1833–1886), Jacka Malczewskiego (1854–1929), Leona Wyczółkowskiego (1852–1936) – 
oraz 50 tys. ksiąg i rękopisów z Muzeum Historycznego we Lwowie, Obwodowej Galerii 
Obrazów we Lwowie i Muzeum Etnograficznego miasta Lwowa, a także 150 tys. tomów, 
w tym 35 tys. starodruków z XVI–XVIII w. i 7 tys. rękopisów – m.in. Marii Konopnickiej 
(1842–1910), Jana Kasprowicza (1860–1926), Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812– 1887) 
z Lwowskiego Oddziału Biblioteki Akademii Nauk USSR (która w 1940 r. przejęła cały 
zasób Ossolineum), a także z Kijowa: z Muzeum Sztuki Rosyjskiej (175 eksponatów), 
Muzeum Sztuki Zachodniej (24) i Muzeum Sztuki Ukraińskiej (30) (zob. Skuza, 1992, 
s. 71– 158; 1994, s. 188–189).

12 Przekazano stronie polskiej: rysunki i akwarele Juliusza Kossaka, „Poczet książąt 
i królów polskich” Jana Matejki (44 kartony), a także portrety Andrzeja i Zofii Orzecho-
wiczów (zob. Miler, 1999b, s. 13. Zob. Wróbel-Lipowa, 1982).
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skwie (Wspólny komunikat…, 1974, s. 127, dok. 77)13. Przewidywało ono 
reewakuację lub rewindykację poloników – jednak była ona jedynie sym-
boliczna14. Rada Ministrów TRJN powołała nawet uchwałą z 5 lipca 1946 r. 
– Komisję do spraw rewindykacji polskiego mienia kulturalnego z obszaru 
byłych województw wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzących 
po zmianie granicy w skład Ukraińskiej SRR. Przewodniczył jej wicemini-
ster kultury i sztuki Leon Kruczkowski (1902–1962), a jej członkami zosta-
li: Stanisław Lorentz (1899–1991) – naczelny dyrektor muzeów, Władysław 
Tomkiewicz (1899–1982) – naczelnik Wydziału Rewindykacji i Odszkodo-
wań MKiS, Józef A. Grycz (1890–1954) – naczelny dyrektor bibliotek, Regi-
na S. Fleszarowa (1888–1969) – radca MSZ oraz prof. Stefan Inglot (1902– 
–1994) – ad personam15. W jej składzie zabrakło przedstawiciela Wydzia-
łu Archiwów Państwowych. Stąd na podstawie art. 21–23 dekretu z 7 lute-
go 1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami 
(Dzieje archiwistyki…, 1988, s. 35–36, dok. 3), minister oświaty Czesław 
Wycech skierował pismo w tej sprawie do ministra kultury i sztuki Wła-
dysława Kowalskiego z prośbą o dokooptowanie w skład Komisji Witolda 
Suchodolskiego (naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych). Od dnia 
25 lipca 1946 r. Komisja pracowała w czteroosobowym składzie: L. Krucz-
kowski (przewodniczący) oraz J.A. Grycz, W. Tomkiewicz i W.  Sucho-

13 Układ ten poprzedzony był polsko-ukraińską umową o wymianie ludności. 
W art. 3. umowy z Ukraińską SRR z 22 września 1944 r. sformułowano to następująco: 
„W związku z ostatecznym uregulowaniem granicy państwowej i wzajemną wymianą 
ludności między obu państwami, uważając, że twory ducha narodowego, a więc wartości 
kulturalne, są własnością danego narodu bez względu na miejsce, gdzie one powstały, [...] 
a także chcąc podkreślić braterskie stosunki łączące oba Narody, obie układające się stro-
ny zgadzają się na repatriację ze swych terytoriów tych dóbr kulturalnych, które ze wzglę-
du na swój narodowy charakter stanowią własność kulturalną drugiej układającej się 
strony” (Gąsiorowska-Grabowska, Chrienow, 1974, s. 227 in.; Kowalski, 1998, s. 24–25).

14 Jak podaje znawczyni zagadnienia: „do Polski w tym czasie zwrócono 15 733 przed-
mioty, wśród których było: 426 obrazów olejnych, 2995 grafik, 201 ksiąg, 84 sztuki sta-
rożytnej broni, 299 przedmiotów ze sprzętów kościelnych, 11 354 numizmatów, 374 wy-
robów z porcelany i szkła, a także 13 skrzyń materiałów archeologicznych. W 1950 r. do 
kraju powróciła część zbiorów wilanowskich, zaś w roku 1953 relikwie kopernikańskie, 
materiały archiwalne i biblioteczne” (Strzyżewska, 2000, s. 19–20).

15 Spośród pracowników muzealnych w pracach komisji udział wzięli m.in. Mieczy-
sław Gębarowicz, Władysław Podlacha, Maria Jarosiewicz, Marian Haisig, Aleksandra 
Majerska, Jerzy Güttler i Zbigniew Hornung (zob. Matwijów, 1997, s. 25).
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dolski16. Również strona ukraińska powołała swoją komisję (tworzyli ją: 
minister kultury i sztuki USRR M. Paszczin oraz rektor Uniwersytetu 
Lwowskiego prof. J. Bielakiewicz i artysta malarz O. Paszczenko). Obrado-
wały one w Warszawie 26 lipca tegoż roku (Wróbel-Lipowa, 1982, s. 68 i 71; 
Skuza, 1994, s. 188–189). Efektem ich prac było wydanie Polsce części zaso-
bu Ossolineum (Pajączkowski, 1947, s. 458–465) (pełnomocnikiem TRJN 
do spraw Ossolineum został Jerzy Borejsza) (zob. Jerzy (Beniamin) Borej-
sza…, 1985, s. 282–284; Krasucki, 2009)17 oraz akt urzędów stanu cywil-
nego z kresów wschodnich II RP, które zdeponowano wówczas w Urzędzie 
Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (tzw. Archiwum Zabużańskie) (Mucha, 
1998, s. 43–55), a także przetransportowanych z okupowanych Niemiec 
do Biblioteki im. W.I. Lenina w Moskwie polskich księgozbiorów i archi-
waliów18 – transport przejął Piotr Bańkowski. W czerwcu 1947 r. z ZSRR 

16 Komisja polska opracowała szczegółowy program rewindykacyjny polskich dóbr 
kultury z terenów odstąpionych Ukrainie. Oprócz całości zbiorów polskich fundacji na-
rodowych (Ossolineum oraz Muzeum im. Lubomirskich, Baworowskich i Muzeum Na-
rodowego im. króla Jana III Sobieskiego), powinny być wydane Polsce także: „a) pamiąt-
ki po polskich królach, wodzach, mężach stanu i dygnitarzach państwowych, polskich 
działaczach społecznych, naukowych i artystycznych; b) militaria polskie i w Polsce uży-
wane; c) dzieła artystów polskich; d) dzieła artystów obcych, lecz zbierane przez Polaków 
i dla ludności polskiej przeznaczone; e) przedmioty zabytkowe, pochodzące z kościo-
łów rzymskokatolickich i ormiańsko-katolickich oraz przedmioty o wartości zabytkowej 
i artystycznej znajdujące się obecnie we wspomnianych kościołach; f) zabytki etnogra-
ficzne i przyrodnicze, związane z terenem obecnego państwa polskiego”. Zob.: Wytycz-
ne do rozmów z delegacją ukraińską przyjęte dnia 25 lipca 1946 r. przez komisję w skła-
dzie: wiceminister Kruczkowski, prof. Tomkiewicz i dr Grycz (w: Matwijów, 1996, s. 279– 
–280; 1997, s. 25). Ponadto strona polska domagała się zwrotu zasobu bibliotek: Publicz-
nej w Łucku, Liceum Krzemienieckiego, Macierzy Polskiej, Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej, Związku Strzeleckiego, Polskiego Towarzystwa Prawniczego, Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, Miejskiej im. Wincentego Szmagłowskiego w Stanisławowie oraz Ojców 
Zmartwychwstańców we Lwowie (zob. Skuza, 1994, s. 188–189; Matelski, 2003, s. 169).

17 Warty odnotowanie jest także fakt, iż latem 1944 r. zjawiła się we Lwowie w siedzi-
bie Ossolineum grupa oficerów 1Armii Polskiej w ZSRR (Marian Naszkowski, Jerzy Pu-
trament i Aleksander Rafałowski), którzy zaproponowali natychmiastową translokację 
zbiorów i personelu za rzekę Bug. Jednak propozycji tej sprzeciwił się Mieczysław Gęba-
rowicz, ówczesny p.o. dyrektor biblioteki, który wierzył w pozostawienie Lwowa w grani-
cach Polski. Z perspektywy czasu okazało się, iż była to jedyna sposobność na posiadanie 
całości zbiorów (zob.: Starski, 1988, s. 2; Skuza, 1992, s. 320).

18 W drugiej połowie czerwca 1947 r. wróciło z Moskwy: 656 dekretów królewskich 
oraz dokumenty sejmowe z XV–XVIII w., pisma monarchów europejskich do królów pol-
skich, kronika Wincentego Kadłubka, listy George Byrona, Immanuela Kanta, Charlesa 
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zwrócono ponad 20 tys. książek, starodruków i archiwaliów, składowa-
nych w zamku Risselmannów w Görbitsch (Pruszyński, 2001, s. 71). Nato-
miast 11 marca 1948 r. powróciła z Kujbyszewa część dokumentów polskie-
go MSZ z lat 1920–1939, przejęta przez Ukraińców i Rosjan we wrześniu 
1939 r. w Krzemieńcu (51 zasobników z dokumentami) (Kowalski, Chrie-
now, 1974, s. 298). Mimo odzyskania wówczas wielu poloników z ZSRR, 
„nie może ulegać wątpliwości, że utrata większej części lwowskich zbiorów 
muzealnych była jedną z najdotkliwszych strat poniesionych przez Polskę 
w wyniku II wojny światowej” (Matwijów, 1997, s. 27)19.

Natomiast strona polska w 1947 r. przekazała Ukraińskiej SSR znale-
zioną w Adelinie (dzisiaj Zagrodno koło Złotoryi) na Dolnym Śląsku część 
wywiezionego przez Niemców w 1944 r. księgozbioru Biblioteki Uniwer-
sytetu Lwowskiego (319 inkunabułów, 1538 rękopisów, 3164 książki oraz 
1165 eksponatów kartograficznych), a w 1951 r. – 49 obrazów z Muzeum 
Etnograficznego we Lwowie, które Niemcy wywieźli w 1944 r. i zdepono-
wali w gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie (Kowalski, Chrienow, 
1974, s. 266, dok. 167; Wróbel-Lipowa, 1982, s. 77–78; Matelski, 2003a, 
s. 171).

Wznowienie negocjacji rewindykacyjnych nastąpiło dopiero po polskim 
październiku 1956 r. – gdy rozluźniono wasalną zależność PRL od ZSRR 
i PZPR od KPZR (Pichoja, 1998, s. 115–118) – wówczas Polska ponownie 
postawiła na porządku dziennym problem restytucji polskich dóbr kultu-
ry znajdujących się na terytorium Związku Radzieckiego, w tym w Ukra-
ińskiej SSR. Ukraińcy wydali wówczas stronie polskiej archiwum Polskie-

Luisa Montesquieu’a (Monteskiusza), Johanna Heinricha Pestalozziego, Friedricha Schil-
lera i Françoisa Marie Voltaire’a (Woltera), archiwa prywatne Sapiehów i Zamoyskich, 
spuścizny: Jarosława Dąbrowskiego, Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela, Juliana 
Ursyna Niemcewicza, oraz rękopisy znanych pisarzy polskich i poetów, od Jana Kocha-
nowskiego do Jana Kasprowicza (zob. Wróbel-Lipowa K, 1982, s. 74). 

19 Spis lwowskich zbiorów muzealnych przekazanych rządowi polskiemu w 1946 r. 
znajduje się w: AAN, Biuro Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych Naczelnej Dyrek-
cji Muzeów i Ochrony Zabytków, sygn. 387/71, cz. 1, s. 92 (omówienie „daru” zob.: Ma-
twijów, 1996, s. 102–106). Jak pisze autor monografii Lwowskiej Galerii Obrazów (zabi-
ty w 1992 r. w czasie „napadu rabunkowego” na galerię!), „zbiory polskiego malarstwa 
z czasów od XVI wieku do początku drugiej wojny światowej są prawdziwą chlubą tego 
muzeum”. Dział polski liczy około dwóch tysięcy płócien (zob. Szelest, 1990, ss. 52 i 208 
wielobarwnych ilustracji).
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go Towarzystwa Historycznego we Lwowie (Matwijów, 1996, s. 158; Skuza, 
1994, s. 193. Zob. także: Kondracki, 1984, s. 539–541).

Natomiast niemal „tabu” w polsko-radziecko-ukraińskich rozmo-
wach na tematy rewindykacyjne była sprawa lwowskich zbiorów Osso-
lineum i  Biblioteki Baworowskich (zwłaszcza po objęciu urzędu przez 
N.S. Chruszczowa). Pod koniec lat pięćdziesiątych historyk Jerzy W. Bo-
rejsza (ur. 1935), syn Jerzego Borejszy (1905–1952), odnalazł w papierach 
po ojcu spis tej części zbiorów „Ossolineum”, których nie zwrócono Polsce 
(dotyczył on – o ile sobie przypominał – zbiorów specjalnych, w tym iko-
nografii). Spis został sporządzony nieoficjalnie (ale jawnie) do wykorzysta-
nia w przyszłości. Był w tej części archiwum Jerzego Borejszy, która w roku 
jego śmierci (1952) nie znajdowała się w domu przy Alei Róż 6/15 (znacz-
ną część korespondencji J. Borejszy przechowywano nieformalnie w Spół-
dzielni Wydawniczej „Czytelnik”, a przekazano ją synowi – J.W. Borejszy 
w sprzyjających okolicznościach około roku 1957, po ukończeniu przez nie-
go studiów)20. Listę dotyczącą „Ossolineum” syn J. Borejszy – Jerzy W. Bo-
rejsza pokazał prof. Aleksandrowi Gieysztorowi (jednemu z komisarzy, 
którzy przewozili zbiory „Ossolineum” po wojnie do Wrocławia) i za jego 
radą złożył na ręce promotora swojej rozprawy doktorskiej prof. Henryka 
Jabłońskiego (ówcześnie sekretarza naukowego PAN i członka KC PZPR). 
H. Jabłoński listę natychmiast zabrał, nie czynił jednak nadmiernych na-
dziei, ale obiecał się zająć sprawą. W pośpiechu młody doktorant nie zro-
bił wówczas fotokopii. Odtąd wszelki ślad po tych dokumentach zaginął21.

Kolejna akcja rewindykacyjna miała miejsce w latach sześćdziesiątych. 
W dniach 1–5 października 1961 r. przebywała w Moskwie delegacja pol-
ska do przeprowadzenia rozmów o dalszej rewindykacji polskich dóbr kul-

20 W 1952 r. MBP zabrało z mieszkania przy Alei Róż znaczną część spuścizny po 
J. Borejszy, podobno do Kancelarii B. Bieruta. Po 1957 roku szczątki tylko z zabranych 
papierów były przekazane do Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR. Po po-
zostałych ślad zaginął (z kancelarii B. Bieruta zwrócono jedynie książkę N. Assorodobraj 
dedykowaną J. Borejszy). 

21 Relacja prof. J.W. Borejszy z 27 stycznia 2004 r. na zebraniu otwartym w Zakładzie 
Systemów Totalitarnych IH PAN (autoryzowany list elektroniczny w zbiorach autora). 
W latach dziewięćdziesiątych XX w. prof. Henryk Jabłoński (zm. 2003) przekazał swo-
ją spuściznę do Archiwum Instytutu Hoovera w USA i być może, że tam właśnie trafiły 
akta dotyczące Ossolineum, o których wszelki słuch zaginął w końcu lat pięćdziesiątych 
XX wieku (zob. Matelski, 2004, s. 521–527).
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tury z ZSRR. W skład delegacji weszli: Henryk Altman (naczelny dyrek-
tor Archiwów Państwowych), T. Kuźmiński (wicedyrektor Departamentu 
Współpracy Naukowej i Kulturalnej MSZ), A. Dwojak ( zastępca kierow-
nika CA MSW) oraz Bolesław Jaszczuk (ambasador PRL w Moskwie), 
a stronę radziecką reprezentował N. Firiubin (wiceminister spraw zagra-
nicznych ZSRR) i G. Biełow (dyrektor Głównego Zarządu Archiwów przy 
Radzie Ministrów ZSRR). Po dwudniowych rozmowach w Głównym Za-
rządzie Archiwów przy Radzie Ministrów ZSRR oraz w radzieckim MSZ 
– w dniu 4 października tegoż roku podpisano protokół przekazania rzą-
dowi PRL przez rząd ZSRR 66 tys. jednostek archiwalnych, wytworzonych 
od XV w. do 1939 r. Ze Lwowa przekazano wówczas akta dotyczące Krako-
wa i województwa rzeszowskiego, m.in. akta Senatu Wolnego Miasta Kra-
kowa, Dyrekcji Policji w Krakowie, austriackiego Konsulatu Generalnego 
w Krakowie, a także akta komisji ministerialnej do spraw likwidacji chłop-
skich powinności pańszczyźnianych w Galicji Zachodniej (Wróbel-Lipo-
wa, 1982, s. 105–106, 120 i 127; Skuza, 1992, s. 324–325; Matwijów, 1996, 
s. 158. Zob. Matelski, 2006, s. 339–360). Rewindykacja z Ukraińskiej SSR 
uzupełniona została także poprzez repartycję (kopiowanie) poloników. 
Tak uzyskano kopie z zespołu „Galicyjskie Namiestnictwo w g. Lwowi” 
z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie (Kar-
czowa, 1961, s. 157–158; Jagiełło, 1966, s. 271–273).

Nieocenionym źródłem informacji były także peregrynacje archi-
wistów, bibliotekarzy, historyków i muzealników polskich do instytucji 
naukowych i kulturalnych Ukraińskiej SSR. Peregrynacja Władysława 
A. Serczyka do Kijowa, gdzie przeprowadził kwerendy w Centralnym Pań-
stwowym Archiwum Historycznym Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej (Centralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw USSR) oraz 
w Oddziale Rękopisów Centralnej Biblioteki Naukowej Akademii Nauk 
USRR (dawniej: Oddział Rękopisów Państwowej Biblioteki Publicznej) 
umożliwiła odkrycie przechowywanych tam poloników (są to kopie, prze-
ważnie niekompletne). Na uwagę zasługują pamiętniki Pawła Mładanowi-
cza, Weroniki Krebsowej, oryginalny rękopis pamiętnika Lippomana, ze-
znania Iwana Łazarenki, a także listy Jakuba Kwiatkiewicza do Franciszka 
Salezego Potockiego (wojewody kijowskiego) z 1768 r. raportujące o rze-
zi humańskiej, kopie zeznań różnych hajdamaków oskarżonych o udział 
w  koliszczyźnie (zob. więcej: Jakowenko, 2000, s. 307–368). Ponadto za-
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chowały się 903 księgi ziemskie i grodzkie województw ukraińskich (na 
4745 występujących jeszcze przed 22 czerwca 1941 r.) z lat 1767–1771, czyli 
z 1767 r. księga żytomirska i kijowska, z 1768 r. – żytomirska i winnicka, 
z 1769 r. – żytomirska, z 1770 r. – nie zachowała się żadna, z 1771 r. – żyto-
mirska i kijowska. Bogaty w polonika jest także zespół Kosza Nowej Siczy 
Zaporoskiej (dokumenty do dziejów koliwszczyzny). Stosunkowo najwię-
cej poloników znajduje się w liczącym prawie dziesięć tysięcy jednostek ar-
chiwalnych zespole Kijowskiej Kancelarii Gubernialnej. Bogaty źródłowo 
jest także zespół Konsystorza Perejesławsko-Boryspolskiego, zawierający 
raporty dotyczące przymuszania prawosławnych przez Polaków, aby prze-
szli do Kościoła unickiego (Serczyk, 1966, z. 3, s. 669–671. Zob. także: Łep-
kowski, Podraza, 1957, s. 285–288). Również w Kijowie natrafiono na pol-
skie archiwa magnackie (Bańkowski, 1961; 1964). 

Zmiany w ZSRR rozpoczęły się, gdy 11 marca 1985 r. następcą Konstan-
tina U. Czernienki został Michaił S. Gorbaczow, który okazał się „komuni-
stą z coraz bardziej ludzką twarzą” (Smaga, 1992, s. 304–386). Na zlecenie 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP) w Warszawie pro-
wadzone były kwerendy w Centralnym Archiwum Państwowym we Lwo-
wie. Przygotowywano mikrofilmowanie najważniejszych fragmentów akt 
z zespołu Namiestnictwa we Lwowie (XVIII–XX w.) – zamówiono około 
500 tys. klatek mikrofilmów. Przeprowadzano także kwerendę dotyczącą 
akt związanych z dziejami Lublina (lubliniana) (Rocka, 1990, s. 284–285; 
1992, s. 186).

Zagadnienie „białych plam” w stosunkach polsko-radzieckich stało się 
w kwietniu 1987 r. przedmiotem rozmowy I sekretarza KC PZPR Wojcie-
cha Jaruzelskiego z sekretarzem generalnym KC KPZR Michaiłem Gorba-
czowem. W dniu 21 kwietnia podpisano specjalną „Deklarację o współ-
pracy w dziedzinie ideologicznej, nauki i kultury między PZPR i KPZR” 
(Trybuna Ludu, 22 kwietnia 1987, s. 1), a w maju tegoż roku – niejako na 
zachętę – przekazano stronie polskiej 2450 książek ze zbiorów Ossolineum 
we Lwowie22.

22 Jak pisze znawca zagadnienia: „Po rozpakowaniu we Wrocławiu (wcześniej Pola-
cy nie mieli wglądu do zaplombowanych skrzyń) okazało się, że jest to zbiór niewielkiej 
wartości: 1170 t.[omów] ze znakami własnościowymi Ossolineum oraz 1272 t.[omy] róż-
nych książek, pochodzących przed wojną z zasobów wydawnictwa Ossolineum. Ok. 75% 
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Zagadnienia rewindykacji polskich dóbr kultury z ZSRR (w tym 
i  z  Ukraińskiej SSR) podjęto bezpośrednio po ukonstytuowaniu się 
12 września 1989 r. rządu Tadeusza Mazowieckiego. W liście skierowanym 
wówczas do Fiodora M. Waganowa (dyrektor Głównego Zarządu Archi-
wów przy Radzie Ministrów ZSRR) domagano się szerokiego udostępnie-
nia istniejących materiałów oraz zażądano, aby strona radziecka rozpo-
częła poszukiwania archiwalnej dokumentacji według wskazanego przez 
stronę polską kwestionariusza23. Jednak generalnie władze ZSRR – mimo 
głoszonej propagandowo polityce głasnosti i pieriestrojki w życiu państwo-
wym – nadal nie zmieniały swojego stanowiska w sprawie udostępniania 
dokumentów przechowywanych w archiwach radzieckich, nie tylko bada-
czom polskim, ale także i własnym.

Pierwszy niekomunistyczny premier PRL Tadeusz Mazowiecki udał się 
do Moskwy z wizytą oficjalną pod koniec listopada 1989 r. Podczas roz-
mowy z prezydentem Michaiłem Gorbaczowem i premierem Nikołajem 
I. Ryżkowem strona radziecka – w komunikacie z 27 listopada – wpraw-
dzie zgodziła się na zwrot Polsce zbiorów Ossolineum we Lwowie (Dudek, 
1997, s. 66–67), ale do realizacji zobowiązania nie doszło (wobec sprzeci-
wu władz Ukraińskiej SSR)24 – mimo iż prasa w Polsce informowała o nie-

transportu pochodziło z lat 1901–1939” (Miler, 1999, s. 25. Zob. także: Matwijów, 1996, 
s. 158).

23 Obejmował on następujące tematy: pakt Ribbentrop-Mołotow i jego następstwa; 
II wojna światowa; 17 września 1939 r. i jego następstwa; internowanie żołnierzy pol-
skich; deportacja ludności polskiej w głąb ZSRR; przymusowa praca w łagrach i innych 
zakładach; niszczenie i wywóz dóbr kultury polskiej; likwidacja obozów w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku; tworzenie Armii Polskiej w ZSRR; powstanie i rola Central-
nego Biura Komunistów Polskich w ZSRR; powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego – miejsce i funkcja; aresztowanie Polaków w chwili wyzwalania dawnych 
terenów państwa polskiego sprzed 1939 r. oraz stosunek do organizacji politycznych i ich 
działaczy; stosunek Armii Czerwonej do Armii Krajowej (np. Wilno, Lwów, Warszawa); 
powstanie warszawskie i stosunek ZSRR do niego; przesiedlenia ludności polskiej z ZSRR 
do Polski; poczynania aparatu władzy radzieckiej na ziemiach polskich; rola doradców 
ZSRR w państwie polskim oraz wywożenie np. górników i specjalistów do ZSRR; spra-
wa „szesnastu” i proces moskiewski; dzieje ludności polskiej po umowach 1945 r. (Jałta, 
Poczdam) oraz zasady repatriacji; losy skarbów i zabytków kultury (m.in. Ossolineum, 
Liceum Krzemienieckie); Polacy w łagrach i więzieniach radzieckich po wojnie; rok 1956 
i jego polityczne przejawy w odniesieniu do Polski (zob. Frącki, 1993, s. 93–94).

24 Obok Ossolineum strona polska domagała się także Biblioteki Stanisława Augu-
sta, wyposażenia Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu Królewskiego w Wilanowie, 
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odpowiednim przechowywaniu zbiorów lwowskich oraz o złym stanie za-
chowania części zbiorów Ossolineum (Tygodnik Powszechny, 5, 29 stycznia 
1989; Gazeta Wyborcza, 176, 28 listopada 1989; Magazyn Tygodniowy Ga-
zety Robotniczej, 44, 3 listopada 1989 i 45, 10–12 listopada 1989; Matwijów, 
1996, s. 158). Uzgodniono wówczas – po negocjacjach między Krzysztofem 
Skubiszewskim a Eduardem Szewardnadze, ministrami spraw zagranicz-
nych obu państw (Pruszyński, 2001, s. 422) – powołanie Komisji Polsko-
-Radzieckiej do Spraw Dziedzictwa Kulturalnego25. Jednak udało się wyło-
nić (Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Spraw Zagranicznych RP) w maju 
1990 r. jedynie polską część Komisji pod przewodnictwem prof. Aleksan-
dra Gieysztora (zob. szerzej: Rottermund, 1999, s. 10–16), którą tworzyli 
także: Alfred Jahn, Zbigniew Janas, Adolf Juzwenko, Wojciech Kowalski, 
Wiesław Matysiak, Władysław Stępniak, Marian Wojciechowski, Tadeusz 
Zieleniewicz i Aleksander Żółtowski (Odojewski, 1991). Wobec braku czę-
ści radzieckiej Komisji26, komisja polska przeprowadziła ogólnopolską an-
kietę dotyczącą polskich dóbr kultury, które – według ówczesnej wiedzy – 
znajdowały się na terytorium ZSRR. Ankieta była podstawą opracowania 
obszernego sprawozdania, które przekazano władzom państwowym RP 
(Skuza, 1994, s. 196; 1992, s. 326; Stępniak, 1995, s. 48 i 55), a także umoż-
liwiła podjęcie przez archiwistów, bibliotekarzy i muzealników zagadnień 
związanych z rewindykacją lub repartycją polskich dóbr kultury utraco-
nych w przeszłości. Pierwsze zalecenia w tej sprawie minister spraw za-
granicznych Krzysztof Skubiszewski sformułował w końcu listopada 1989 
roku (czyli po złożeniu 26 października wizyty w Moskwie i udziale w po-

a także archiwaliów przejętych przez Rosjan we wrześniu 1939 r. na kresach wschodnich 
II Rzeczypospolitej oraz zagarniętych tam sztandarów polskich jednostek wojskowych 
(zob. Satora, 1991; Skuza, 1992, s. 328–330).

25 Powołanie Komisji było dużym osiągnięciem strony polskiej, albowiem do tej pory 
„Związek Radziecki zwracał Polsce archiwalia w kilku etapach, zawsze jednak na pod-
stawie decyzji własnych organów państwowych i najczęściej w charakterze «wspaniało-
myślnego daru», «sensacyjnego odkrycia naukowego» lub wyrazu «przyjaznych i dobro-
sąsiedzkich stosunków». Strona radziecka nie dopuszczała do równoprawnego rozstrzy-
gnięcia tych problemów w stosunkach z Polską” (Stępniak, 1992, s. 109).

26 Głównym zadanie komisji dwustronnej – według propozycji polskiej – miało być 
prowadzenie rokowań rewindykacyjnych. Władze radzieckie zachowały jednak daleko 
idącą wstrzemięźliwość w składaniu jakichkolwiek obietnic i uchyliły się od wstępne-
go spotkania komisji. Po upadku ZSRR komisja radziecka została rozwiązana (zob. Pru-
szyński, 2001, t. 2, s. 422).



119  D. Matelski   losy polskiego DzieDzictwa kultury na raDzieckiej ukrainie…

siedzeniu Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Układu Warszaw-
skiego), polecając opracowanie wykazu polskich dóbr kultury w ZSRR, 
które mogą podlegać rewindykacji w ramach polsko-radzieckiego proto-
kołu o współpracy kulturalnej i naukowej (Skowronek, 1993).

Jednym z najważniejszych wówczas zadań zarówno dla dyplomacji jak 
i najwyższych władz polskich, było wznowienie negocjacji rewindykacyj-
nych ze Związkiem Radzieckim. W kwietniu 1990 r. podczas wizyty pre-
zydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie – po poruszeniu z Mi-
chaiłem S. Gorbaczowem zagadnień związanych z mordem katyńskim 
– dokonano symbolicznego przekazania stronie polskiej dwóch teczek 
materiałów archiwalnych NKWD dotyczących mordu na jeńcach – ofice-
rach polskich dokonanego wiosną 1940 r. w Katyniu. Wówczas – w stara-
niach o prawdę o Katyniu – zapowiedziano rewindykację innych poloni-
ków z ZSRR (głównie ze Lwowa)27. 

Jednak sytuacja polityczna w latach 1990–1991, w chylącym się ku upad-
kowi ZSRR, spowodowała, iż strona polska nie była zainteresowana podję-
ciem szerszego współdziałania. Czekano na pomyślniejszy dla Polski roz-
wój wydarzeń. Rozpad Związku Radzieckiego w 1991 r. oraz odzyskanie 
niepodległości przez dawne republiki związkowe spowodowały koniecz-
ność prowadzenia negocjacji w sprawie polskich dóbr kultury z każdym 
z sukcesorów ZSRR z osobna – w tym z Ukrainą (choć głównie z Federacją 
Rosyjską) (zob. Matelski, 2013a, 2013b).
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klasztoru OO. Bernardynów we Lwowie (Cenne – Bezcenne, 1998, s. 13)



  126   A r t y k u ł y    k u l t u r A

Zdj. 3. Fragment zbiorów dawnego Ossolineum we Lwowie (Cenne – Bezcenne, 1999a, s. 25)

Zdj. 4. Dział rękopisów – sala im. A. Bielowskiego w dawnym Ossolineum we Lwowie  
(Cenne – Bezcenne, 1999a, s. 25)



127  D. Matelski   losy polskiego DzieDzictwa kultury na raDzieckiej ukrainie…

Zdj. 5. Zbiory Bolesława Orzechowicza (1847–1927) we Lwowie dziś w zbiorach Muzeum  
Historycznego we Lwowie i Lwowskiej Galerii Obrazów (Cenne – Bezcenne, 1999b, s. 12)

Zdj. 6. Dawny pałac Łozińskich we Lwowie, następnie siedziba Lwowskiej Galerii Obrazów 
(Cenne – Bezcenne, 1999c, s. 21)



  128   A r t y k u ł y    k u l t u r A

Zdj. 7. Zbiory Władysława Łozińskiego (1843–1913) we Lwowie  
(Cenne – Bezcenne, 1999c, s. 20)

Zdj. 8. Zbiory dawnego Muzeum Narodowego im. Króla Jana III Sobieskiego we Lwowie  
(Cenne – Bezcenne, 1999d, s. 15)



129  D. Matelski   losy polskiego DzieDzictwa kultury na raDzieckiej ukrainie…

Zdj. 9. Zbiory polskie w Muzeum Historycznym miasta Lwowa  
(Cenne – Bezcenne, 2000a, s. 10)

Zdj. 10. Gmach dawnego Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie  
(Cenne – Bezcenne, 2000b, s. 28)



  130   A r t y k u ł y    k u l t u r A

Zdj. 11. Zbiory Dzieduszyckich 
we Lwowie  
(Cenne – Bezcenne, 2000b, s. 29)


