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STANOWISKO TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

Szanowni Państwo,
Składamy na Państwa ręce stanowczy protest wobec przesłanego do Sejmu RP Poselskiego
projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu EPISTOLA DE LAUDIBUS AUGUSTAE
BIBLIOTHECAE ATQUE LIBRI QUATUOR VERSIBUS SCRIPTI EODEM ARGUMENTO AD SERENISSIMUM

MATHIAM CORVINUM PANONIAE REGEM, pochodzącego ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu.
Zarówno unikatowa wartość Kodeksu, określonego przez wybitnych historyków
sztuki jako zabytek najwyższej wartości, jak i zagrożenia wynikające z projektu Ustawy, nie
konsultowanej z właścicielem obiektu, tj. władzami samorządowymi województwa
kujawsko-pomorskiego, zakładającej przejęcie Kodeksu przez Skarb Państwa z mocy prawa
w celu przekazania go na stałe Węgrom, co stanowi złamanie (obejście) obowiązujących
w tej materii przepisów, wywołują protesty nie tylko środowisk bibliotecznych i stosownych
instytucji, ale też skłaniają do zabierania głosu przedstawicieli szeroko pojętego świata
kultury i nauki. Są rzeczy i sprawy, które nie podlegają wartościom rynkowym i kalkulacjom
politycznym; które nie są na sprzedaż i nie mogą pełnić funkcji daru. Należą do nich
bezcenne zasoby polskiej kultury. Żadne względy dyplomatyczne nie mogą prowadzić do
zubożenia polskiego stanu posiadania w tej dziedzinie. Powoływanie się na wolę narodu nie
ma w tym przypadku zastosowania, skoro protestują instytucje różnego szczebla, w tym my,
sygnatariusze niniejszego pisma, członkowie Towarzystwa Literackiego im. Adama
Mickiewicza, organu powołanego do życia w czasie zaborów (rok 1886), aby chronić polskie
dziedzictwo narodowe i służyć rozwojowi kultury. Także precedensy w tej dziedzinie nie
mogą stanowić usprawiedliwienia dla zgłoszonego projektu; przeciwnie, są argumentem na
rzecz potrzeby zablokowania niedobrych praktyk – teraz i na przyszłość, nie tylko
w stosunku do darów przekazywanych, ale i otrzymywanych, by drogi prezent nie wymagał
rewanżu w tej samej skali.
Kontynuujemy misję powierzoną Towarzystwu Literackiemu 136 lat temu –
bezterminowo. Nikt nie może nas z niej zwolnić. Wyrażamy nadzieję, że polscy
parlamentarzyści pełnią podobnego rodzaju zobowiązanie i nie przyłożą ręki do uchwalenia
fatalnej ustawy.
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