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ABSTRAKT

Na kolekcję rycin Muzeum Lubomirskich we Lwowie składa się unikatowy zbiór prac graficznych autorstwa wybitnych rytow-
ników, które były wykonane na podłożu papierowym. Zbiór ten był tworzony od momentu ufundowania muzeum decyzją 
założycieli w 1823 roku aż do początku II wojny światowej. Intencją Józefa Maksymiliana Ossolińskiego było gromadzenie dzieł 
ukazujących historię Polski w czasie zaborów, kiedy kultura stanowiła jedyne źródło tożsamości narodowej. 

W 1906 roku do muzeum trafił zbiór liczący 247 sztychów pochodzący z daru Leopolda Lityńskiego (1866–1906). Był on galicyj-
skim przemysłowcem i wielkim miłośnikiem czasów napoleońskich. Podczas swoich podróży służbowych zbierał obrazy i dzieła 
odnoszące się to owej epoki. 

Wybuch II wojny światowej spowodował likwidację Muzeum Lubomirskich i parcelację jego zbiorów po różnych lwowskich 
instytucjach kultury. W 1947 roku, kiedy Ossolineum rozpoczęło swą działalność we Wrocławiu, jego zbiory pozostały, i nadal 
w większości pozostają, we Lwowie. Obecnie kolekcja sztychów z kolekcji Leopolda Lityńskiego znajduje się we Lwowskiej Na-
rodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka. 

W 2019 roku Muzeum Książąt Lubomirskich rozpoczęło pracę nad identyfikacją lwowskiej kolekcji rycin. Sztychy z omawianego 
zbioru, posiadające dokumentację w postaci wydanego w 1906 roku Katalogu wystawy sztychów polskich i napoleońskich ze 
zbioru Leopolda Lityńskiego, to idealny materiał pozwalający nam na rozpoczęcie „odtworzenia” przedwojennej kolekcji rycin 
Muzeum Lubomirskich.
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