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Powrót Dürera
Do dziÊ ˝adna chyba z kolekcji dzie∏ sztuki na
Êwiecie, która dozna∏a uszczerbku podczas
II wojny Êwiatowej, nie powróci∏a do swego
stanu pierwotnego.
cià˝ wi´c pozostaje nie rozwiàzanym
problem zaginionych dzie∏ i ich restytucji. Pomimo istnienia licznych konwencji mi´dzynarodowych oraz umów bilateralnych, równie˝ dzisiaj zwrot dzie∏
sztuki do ich prawowitych w∏aÊcicieli
jest nadal procesem skomplikowanym i z∏o˝onym. Powodów jest
wiele. Po pierwsze – nie wszystkie paƒstwa sà sygnatariuszami stosownych umów mi´dzynarodowych, po drugie – brak jest odpowiedniej wiedzy co do losów poszczególnych obiektów. I w koƒcu
jest to przecie˝ w znacznej mierze problem dobrej woli stron. Z wyzwaniami restytucji wa˝nego dobra kultury przysz∏o si´ czas jakiÊ temu zmierzyç równie˝ Muzeum Narodowemu w Estonii, bowiem nie
tak dawno dokonano tam zwrotu w∏asnoÊci dzie∏a sztuki zagrabionego w czasie II wojny Êwiatowej.

W

DWIE ¸Y˚KI, DWA WIDELCE I DREWNIANY OBRAZ
Takie s∏owa zawiera dokumentacja opracowana przez pracowników urz´du celnego lotniska w Tallinie w 1992 r. Lista, na której
widnia∏y powy˝sze przedmioty, by∏a spisem kosztownoÊci nie zawierajàcych odpowiednich dokumentów wwozowych. Dalej, z dokumentacji dowiadujemy si´, i˝ zosta∏y one skonfiskowane z baga˝u
obywatelki Zwiàzku Radzieckiego o imieniu Marina. Jak wielu innych
obywateli ZSRR, stara∏a si´ ona bezkarnie przekroczyç granic´ rosyjsko-estoƒskà w celu dalszej emigracji do Stanów Zjednoczonych.
Zgodnie z raportem s∏u˝by celnej, to w∏aÊnie za ocean trafiç mia∏y
srebrne sztuçce oraz tajemniczy obraz.
Wczesne lata 90. nale˝a∏y z pewnoÊcià do trudnych i burzliwych
w postsowieckiej Europie. By∏ to poczàtek daleko idàcych zmian we
wszystkich dziedzinach ˝ycia w nowo powsta∏ych, niezale˝nych ju˝
od Zwiàzku Radzieckiego, paƒstwach. Co za tym idzie, by∏ to równie˝ okres masowych migracji zarówno na zachód Europy, jak i do
Stanów Zjednoczonych. Estonia w owym czasie by∏a swego rodzaju
przystankiem w podró˝y do lepszego Êwiata, nie istnia∏ bowiem
wówczas dla obywateli Rosji wymóg posiadania wizy do Estonii.
Wspomniane wy˝ej ∏y˝ki i widelce trafi∏y do estoƒskiego funduszu metali szlachetnych przy estoƒskim Banku Narodowym. Z kolei drewniany obraz – olej na drewnie przedstawiajàcy Jana Baptyst´
– zosta∏ przekazany do Estoƒskiego Muzeum Narodowego.

Fot. z katalogu wystawy Albrecht Dürer – Der heilige Johannes aus Tallin zurück. Der heilige
Onophrius und andere Eremiten
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rene Werke der Malerei. In Deutchland in der
WartoÊç obrazu, okres jego datowania siedzib´ otwarto w barokowym pa∏acu Kadriorg, powsta∏ym w 1718 r. Wraz z rozpo- Zeit von 1939 bis 1945 zerstörte und verschol(przypuszczano, i˝ pochodzi z XVII w., bàdê
cz´ciem prac nad przeprowadzkà ekspona- lene Gemälde) pojawi∏o si´ drukiem
jest kopià z XIX w.) oraz nazwisko malarza
w Niemczech Zachodnich w 1964 r. Ksià˝stanowi∏y zagadk´. Po drugiej stronie obra- tów odkryto, i˝ nie podj´to ˝adnych dzia∏aƒ
zu pracownicy muzeum spostrzegli jedynie w celu rozwiàzania kwestii w∏asnoÊci obra- ka zawiera kilkaset przedwojennych zdj´ç
stempel, na którym widnia∏ napis: Bremen zu przedstawiajàcego Jana Baptyst´. Kadi obrazów utraconych z niemieckich kolekKunsthalle. W 1993 r. grupa ekspertów Polli, dyrektorka i kustosz kolekcji dzie∏ cji. Ciekawostkà jest natomiast, i˝ owa poz Wydzia∏u ds. Eksportu Dóbr Kultury po- z pa∏acu Kadriorg oraz Mai Levin, g∏ówna zycja znajdowa∏a si´ w bibliotece Muzeum
wo∏ana ad hoc przez Komitet Dziedzictwa specjalistka Muzeum Narodowego w Esto- Narodowego Estonii ju˝ od roku 1966.
nii, wnios∏y istotny wk∏ad w proces zwrotu Podczas ponownego rozpocz´cia badaƒ nad
Narodowego Estonii sporzàdzi∏a raport dopiecz´cià z Kunsthalle w Bremen, Mai Letyczàcy pracy, potwierdzajàc hipotez´, i˝ obrazu.
W przeciwieƒstwie do Estonii, gdzie vin zasugerowa∏a powy˝sze opracowanie
orygina∏ mo˝e pochodziç z XVII w., w przypadku kopi z XIX w. Zgodzili si´ równie˝, trudno jest oszacowaç, ile dzie∏ sztuki zo- w celu identyfikacji obrazu. W wy˝ej
˝e stempel po drugiej stronie pracy mo˝e sta∏o zrabowanych lub zagin´∏o w czasie II wskazanym katalogu niemieckich strat
wojennych odnaleziono jewskazywaç, i˝ rzeczywistym w∏ago czarno-bia∏e zdj´cie oraz
Êcicielem obrazu jest Bremen
opis wymiarów. Da∏o to naKunsthalle. Niemniej, raport zast´pnie podstaw´ do przywiera∏ równie˝ zapis: pomoc zagrapuszczenia, i˝ owo tajemninicznych ekspertów wymagana oraz
cze dzie∏o mo˝e byç skrzyobraz pozostanie tymczasowo przechod∏em o∏tarza namalowanewany w Muzeum Narodowym w Esgo przez Albrechta Dürera.
tonii dopóki nie zostanie przekazany
Te same dane znalaz∏y si´
prawowitemu w∏aÊcicielowi, czyli
w katalogu Bremen KunBremen Kunsthalle. Ostateczne
sthalle, który równie˝ by∏
kroki w tym zakresie mia∏y zostaç
dost´pny w Estonii (Katalog
podj´te wkrótce. Natomiast zaleder Gemälde des 14. bis 18.
cenia ekspertów zapisane w raJahrhundert in der Kunsthalle
porcie spotka∏y si´ nast´pnie
Bremen. Bremen 1990, s.
z krytykà, bowiem zgodnie z es124). Zdj´cie zawarte w tej
toƒskim prawem w∏adze celne
pozycji podpisane jest jako
majà prawo podjàç decyzj´
o zniszczeniu skonfiskowanego UroczystoÊç przekazania obrazu Bremen Kunsthalle. Zdj´cie udost´pnione przez Kadriorg Art Museum strata wojenna – Kreigsverlust. Kolejnym krokiem
dzie∏a sztuki bàdê przekazaç je
prawowitemu w∏aÊcicielowi, a nie tymczasowo wojny Êwiatowej, niemieckie muzea posia- prowadzonych badaƒ sta∏o si´ przes∏anie
dajà bardziej szczegó∏owe dane dotyczàce zdj´cia oraz zdj´cia rentgenowskiego obraprzechowywaç w magazynach muzeum.
Zas∏ug´ rozwiàzania dziÊ tajemnicy swoich strat wojennych. Zarówno niemiec- zu do Bremy. Nades∏ana przez profesora
portretu Jana Baptysty mo˝na bez wàtpie- kie muzea, jak i tymczasowe magazyny zo- Wulfa Herzogenratha odpowiedê potwierdzi∏a, ˝e obraz, który swà podró˝ zakoƒczy∏
nia przypisaç Muzeum Sztuki Obcej (Ka- sta∏y w wi´kszoÊci zniszczone, spalone,
driorg Art Museum), którego ponowne a ewakuowane skarby uleg∏y destrukcji lub w Muzeum Narodowym w Estonii w 1993
otwarcie nastàpi∏o w 2000 r. Wówczas pos∏u˝y∏y jako ∏up wojenny aliantów. Za roku, jest autorstwa Albrechta Dürera, nowszystkie dzie∏a sztuki by∏y przechowywa- przyk∏ad pos∏u˝yç chocia˝by mogà kolek- si tytu∏ Jan Baptysta, pochodzi z 1505 r.
cje z Drezna i Poczdamu. Galeria Narodo- i zosta∏ zrabowany podczas II wojny Êwiane w magazynie Muzeum Narodowego Estonii. Do jego priorytetowych dzia∏aƒ nale- wa (Nationalgalerie) oraz Galeria Malar- towej.
˝a∏o przede wszystkim kolekcjonowanie, stwa (Gemäldegalerie) w Berlinie straci∏y
badanie oraz wystawianie prac artystów es- ogó∏em 1500 obrazów, poczdamski SanssoHISTORIA JANA BAPTYSTY
toƒskich. Sztuka obca stanowi∏a jedynie uci – 825, drezdeƒska Galeria Malarstwa
mniejszà cz´Êç zbiorów, dlatego te˝ ponad 700, a ich liczba szacunkowa wcià˝
W po∏owie wieku XIX senator Herow owym czasie uwa˝ano, i˝ nie ma potrze- roÊnie. Utracone prace zosta∏y po cz´Êci nymus Klugkist zapisa∏ w spadku obraz
by poddawaç jej szczegó∏owym badaniom. rozpoznane, a nast´pnie opublikowane Jan Baptysta wraz z dwiema innymi pracaW momencie gdy Muzeum Narodowe za- w katalogu poniesionych strat wojennych. mi, kilkoma rysunkami, akwarelami i gracz´∏o powi´kszaç swe zbiory zdecydowano, Wa˝ne zestawienie pod tytu∏em Utracone fikami Dürera hanzeatyckiemu miastu
˝e kolekcje europejskiej i rosyjskiej sztuki dzie∏a sztuki. Zniszczone i zaginione obrazy na Bremie. Tam obraz znajdowa∏ si´ do
zostanà zgromadzone w osobnej filii. Nowà terenie Niemiec w latach 1939 – 1945 (Verlo- 1943 r. Dzie∏o zagin´∏o zaraz po zakoƒcze-
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niu II wojny Êwiatowej, kiedy pa∏ac Karnzow w Brandenburgii zosta∏ splàdrowany.
WczeÊniej, w 1943 r. ewakuowano tam
1600 rysunków i 3000 grafik. Bremen
Kunsthalle utraci∏o miedzy innymi prace
Terborche’a, Steena, Ruisdaela, Brokera,
Florisa, van Leydena, Renoira, Moneta oraz
wielu innych artystów. WÊród tych dzie∏
znalaz∏y si´ równie˝ rysunki, grafiki i dwa
z trzech obrazów A. Dürera, w tym olej na
drewnie Jan Baptysta. Zrabowane dzie∏a
by∏y stosunkowo niewielkich rozmiarów,
dlatego te˝ z powodzeniem mo˝na je by∏o
∏atwo ukryç i wywieêç. Niektóre kolekcje
z Bremen Kunsthalle, zaginione podczas
wojny, zosta∏y wczeÊniej oznaczone i nosi∏y
takie nazwy, jak np.: Kolekcja 101, Rysunki
Baku – Nowy Jork lub Kolekcja Ba∏dina, która m.in. zawiera∏a kilka wartoÊciowych rysunków Dürera. Przez d∏ugi jednak czas losy Jana Baptysty by∏y nieznane. Z kolei inna praca tego artysty przedstawiajàca
Chrystusa zosta∏a po wojnie odnaleziona
w Moskwie. Pierwszy zapis dotyczàcy Jana
Baptysty zawarty jest w rosyjskich dokumentach z lat 1991 – 1992 dotyczàcych
moskiewskiego centrum restytucji, jednak˝e jego lokalizacj´ po raz pierwszy okreÊlono dopiero dzi´ki przypadkowemu wwozowi do Tallina.
Kolejnym etapem rozwiàzywania zagadki tajemniczego dzie∏a okaza∏a si´ byç
wiadomoÊç, ˝e stanowi on cz´Êç ma∏ego
o∏tarza. Obrazy Jan Baptysta oraz Âwi´ty
Onufry, który nigdy nie opuÊci∏ Bremen
Kunsthalle, stanowi∏y cz´Êç niewielkiego
tryptyku. Tworzenie obydwu prac rozpocz´to na lipowych tablicach, ˝adnego z nich
jednak w pe∏ni nie ukoƒczono. Po gruntownej renowacji prace przedstawiajà jedynie
szkic cia∏a postaci oraz krajobrazu w tle.
Dat´ powstania cz´Êci tryptyku oceniono na póêny wiek XV. Najprawdopodobniej
zosta∏y one namalowane zaraz po pierwszej
podró˝y Dürera do W∏och. Ostatnie przypuszczenia wskazujà na rok 1505, jako dat´ ukoƒczenia skrzyde∏ o∏tarza, bowiem jest
to okres na krótko przed kolejnym wyjazdem malarza do W∏och. Innym uzasadnieniem s∏usznoÊci tej daty jest powód, dla
którego dzie∏a zosta∏y nieukoƒczone.
W 1505 r. w rodzinnym mieÊcie artysty
Norymberdze wybuch∏a epidemia. Pragnàc
si´ przed nià uchroniç Dürer wyjecha∏

w poÊpiechu do Wenecji. Centralnà cz´Êcià
o∏tarza z Bremen Kunsthalle mia∏ byç obraz
Salvator Mundi, który trafi∏ do Metropolitan
Museum of Art w Nowym Jorku w okresie
mi´dzywojennym. Spotka∏ go nieco inny,
ni˝ pozosta∏ych dwóch prac, los ju˝ w 2.
po∏. XVI wieku. Wnikliwe badania potwierdzi∏y, i˝ wszystkie cz´Êci tryptyku do
siebie pasujà.

POWRÓT JANA BAPTYSTY
Z TALLINA
Zaraz po identyfikacji obrazu Jan Baptysta w 2003 r., rozpocz´to proces zwrotu
dzie∏a do jego prawowitego w∏aÊciciela.
W ca∏e przedsi´wzi´cie w∏àczy∏y si´ równie˝
instytucje paƒstwowe: estoƒskie Ministerstwo Kultury, Departament ds. Polityki Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Niemiec oraz Ambasada Estonii w Niemczech. Pomimo dobrej woli oraz decyzji
o przekazaniu obrazu do Bremen Kunsthalle, legalnà podstawà zwrotu musia∏o byç porozumienie dotyczàce wspó∏pracy kulturalnej pomi´dzy Republikà Estonii a Republikà
Federalnà Niemiec, zawarte 29 kwietnia
1993 r., oraz estoƒskie prawo muzeów.
W roku 1995 Estonia ratyfikowa∏a zarówno
konwencj´ haskà o ochronie dóbr kultury
w czasie konfliktu zbrojnego z 1954 r., jak
i konwencj´ UNESCO dotyczàcà Êrodków
zmierzajàcych do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w∏asnoÊci dóbr kultury z 1970 r. Protokó∏ do porozumienia o wspó∏pracy kulturalnej dotyczàcy zwrotów dóbr kultury zosta∏ podpisany 17 listopada 2003 r. w Tallinie przez Urmasa Peata ministra kultury Republiki Estonii oraz Jörgena Drüge ambasadora Republiki Federalnej Niemiec. Obraz
powróci∏ do Bremen w roku 2004, zaraz po
wystawie zorganizowanej przez Bremen
Kunsthalle w Estonii. Wystawa nosi∏a tytu∏
Grafiki Albrechta Dürera z Bremen Kunsthalle
i mia∏a miejsce w kwietniu 2004 roku w Muzeum Sztuki Kadriorg. Oba eksponaty: Jan
Baptysta oraz Âwi´ty Onufry zosta∏y zaprezentowane razem.
Uroczyste przekazanie obrazu Jan Baptysta odby∏o si´ 25 maja 2004 r. w Bremie.
Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder oraz
premier Estonii Juhan Parts wspólnie dokonali symbolicznego aktu zawieszenia dzie∏a

na Êcianie w Bremen Kunsthalle. Wystaw´
zatytu∏owano Albrecht Dürer: Powrót Jana
”
Baptysty” z Tallina. Âwi´ty Onufry” i inni pu”
stelnicy. (katalog wystawy: Albrecht Dürer Der heilige Johannes aus Tallin zurück. Der heilige Onophrius und andere Eremiten). W swym
wystàpieniu podczas ceremonii kanclerz
Niemiec podkreÊli∏ pozytywne aspekty restytucji dzie∏ sztuki. Wyrazi∏ równie˝ zadowolenie, i˝ ca∏y proces odby∏ si´ p∏ynnie
i bez wi´kszych biurokratycznych przeszkód, dzi´ki zaanga˝owaniu i dobrej woli
strony estoƒskiej.

NA ZAKO¡CZENIE
Obraz Dürera nie jest jedynym przyk∏adem zwrotu dzie∏a prawowitemu w∏aÊcicielowi dokonanego przez paƒstwo estoƒskie. W 1991 r. Estonia odda∏a Rosji bibliotek´ Uspienskiego z klasztoru w Peczorach,
która przechowywana by∏a w Bibliotece
Uniwersytetu w Tartu, w czasach okupacji
Estonii przez ZSRR. Niewàtpliwie zwrot
ka˝dego dobra kultury jest pozytywnym
znakiem, który rodzi nadzieje na rozwój
wspó∏pracy w zakresie restytucji obiektów
zaginionych lub skradzionych podczas II
wojny Êwiatowej. Wcià˝ bardzo trudno jest
oszacowaç straty poniesione przez paƒstwo
estoƒskie w czasie wojny. Istnieje na przyk∏ad pewna dokumentacja dotyczàca dzie∏
sztuki i zabytków nale˝àcych do ba∏tyckich
Niemców, którzy opuÊcili Estoni´ przed
wojnà. Natomiast szczegó∏owe inwentaryzacje i opisy obiektów stanowià rzadkoÊç.
W wyniku bombardowania Tallina w 1944 r.
Muzeum Narodowe w Estonii utraci∏o znaczà cz´Êç swych archiwów, dlatego te˝ poniesione straty wyra˝ajà jedynie szacunkowe liczby. Równie trudno jest okreÊliç
ewentualnà lokalizacj´ rodzimych dzie∏.
Obecnie wiadomo jednak, i˝ kolekcje z Muzeum Sztuki Uniwersytetu w Tartu, które
ewakuowano z Tartu w 1941 r., sà przechowywane w Muzeum Sztuki Ivana Kramskoy w obwodzie woroneskim, a insygnia
nale˝àce do prezydenta Republiki Estonii
znajdujà si´ nadal w Zbrojowni Kremlowskiej. Nale˝y mieç nadziej´, ˝e wspó∏praca
mi´dzynarodowa w zakresie restytucji b´dzie si´ rozwijaç i wi´cej b´dzie tak pozytywnych przyk∏adów, jak w przypadku obrazu Dürera z Bremen Kunsthalle.
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