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...wtedy to właśnie do ówczesnego 
Departamentu ds. Polskiego Dziedzic-
twa Kulturowego za Granicą (obecnie 
Departament Dziedzictwa Kulturowego) 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dotarła informacja o wys- 
tawieniu na sprzedaż dwóch zaginionych 
obrazów Juliana Fałata (1853-1929). 

WarszaWa – NoWy Jork –
 – WarszaWa

25 października 2006 r. w domu 
aukcyjnym Christie’s w Nowym Jorku 
miał zostać zlicytowany obraz (olej na 
płótnie 50 x 151 cm) pod tytułem Przed 
polowaniem w Rytwianach (Off to the 
Hunt). Z kolei Naganka na polowaniu  
w Nieświeżu (The Hunt), praca o nieba-
gatelnych jak na akwarelę wymiarach  

65 x 176 cm, wstawiona została na 
aukcję, która miała się odbyć 8 listopada 
2006 r. w domu aukcyjnym Doyle  
w Nowym Jorku. 

W obu przypadkach zarówno wcze-
śniejsza informacja dotycząca zbliżają-
cego się terminu aukcji, jak i dostępność 
oraz kompletność materiału dokumentu-
jącego dostarczonego przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie, zaważyły na 
możliwości wycofania obiektów z aukcji. 
Stało się to za pośrednictwem Konsulatu 
Generalnego w Nowym Jorku. Od razu 
resort kultury podjął działania mające na 
celu umożliwienie polskim specjalistom 
potwierdzenie autentyczności obu obra-
zów. Dokonali tego: Anna Lewandow-
ska, konserwator w Pracowni Malarstwa 
Sztalugowego Muzeum Narodowego  

skradzione,wywiezione

...odzyskane
Dwa dzieła artysty, pochodzące z jednej przedwojennej 

kolekcji,  skradzione, wywiezione, zaginione ... powróciły.  
4 października br. Bogdan Zdrojewski, minister kultury  

i dziedzictwa narodowego, przekazał do Muzeum Naro-
dowego w Warszawie dwa obrazy Juliana Fałata pochodzące 

ze zbiorów przedwojennego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Ich losy, rozdzielone na kilkadziesiąt 

lat, splotły się na powrót w październiku 2006 r.

kariNa ChaboWska

Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego wraz z odzyskanymi obrazami Juliana Fałata w trakcie 
uroczystości przekazania ich Muzeum Narodowemu w Warszawie, 4 października 2011 r. Fot. Danuta Matloch
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