
THE RECOVERED MASTERPIECE  After 65 years, the painting by Lucas 
Cranach the Elder, Madonna under the Fir Tree, originally from the Wroc!aw 
Cathedral, was returned to Poland. After the war, in the years 1946-47 a copy 
of the painting was made after being commissioned by a German priest. 
Soon it replaced the work by Cranach, and the original was taken by the 
priest to Germany. In the late 1960s the painting found its way to the German 
antiquarian market, and its last tracks led to Switzerland.  However, it was 
only in the early months of 2012, after the death of the person who had it, that 
a Swiss lawyer contacted Polish authorities and after a full documentation 
relating to the provenance of Madonna under the Fir Tree, the painting was 
returned to its owner. 

MONIKA KUHNKE

ODZYSKANE 
ARCYDZIE!O

Trzyna"cie lat temu opisa!am na !amach „Cenne, bez-
cenne, utracone”(3/1999, s. 19–20) losy skradzionego 
w 1947 r. z Wroc!awia obrazu Lucasa Cranacha Star-
szego Madonna pod jod!ami. Losy tak niezwyk!e,  
#e mog!yby pos!u#y$ za scenariusz niejednego filmu 

akcji. Tekst ten zako%czy!am zdaniem, #e ostatni "lad prowadzi 
do Szwajcarii. I nie pomyli!am si&.

Dzie!o Cranacha Starszego (1472–1553) Madonna pod  
jod!ami, znane tak#e jako Madonna Wroc!awska, to bez w'tpie-
nia jego najpi&kniejsze przedstawienie Madonny z Dzieci'tkiem 
siedz'cym na kolanach, cho$ takich wizerunków Madonny 
malarz mia! w swym dorobku wiele. Wroc!awskie dzie!o urze-
ka niezwyk!' mi&kko"ci' w przedstawieniu figur i wspaniale 
namalowanym, wielow'tkowym krajobrazem roztaczaj'cym 
si& za plecami Madonny.

Obraz powsta! w Wittenberdze, w pierwszej dekadzie XVI w., 
ufundowany przez cz!onka kapitu!y katedry wroc!awskiej Jo-
achima von Lindlau. Do XIX w. Madonna eksponowana by!a  
w kaplicy (w. Jana Ewangelisty, do momentu przekazania jej, 
jako bezcennego dzie!a, do skarbca katedralnego. Tam dzie!o 
udost&pniano „za biletem”. Tylko jeden raz pokazano obraz po-
za murami katedry – na wystawie z innymi dzie!ami Cranacha 
Starszego, w Muzeum Sztuk Pi&knych we Wroc!awiu, w 1935 r. 
Wykonano wówczas fotografie, które – jak si& okaza!o po la-
tach – mia!y kluczowe znaczenie dla identyfikacji dzie!a.  
W czasie II wojny "wiatowej obraz ewakuowano po 1943 r. poza 
Wroc!aw. Szcz&"liwie ocala! i zaraz po zako%czeniu dzia!a% 
wojennych powróci!, cho$ znacznie uszkodzony (p&kni&ty). 
Niestety, nie na d!ugo. W latach 1946–1947, pod pretekstem 
przeprowadzania prac konserwatorskich, wykonana zosta!a 
kopia na zlecenie niemieckiego ksi&dza Zygmunta Zimmera. 
Namalowa! j' m!ody malarz – Georg Kupke. Wkrótce kopia ta, 
oprawiona w oryginaln' ram&, zast'pi!a XVI-wieczne dzie!o 
Cranacha, które w 1947 r. ksi'dz Zimmer przemyci! do ra-
dzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech w celu, jak t!uma-
czy!, „ochrony przed komunistami”.

Madonna pod jod!ami przez lata wisia!a w mieszkaniu 
ksi&dza. Pocz'tkowo w NRD, a od 1954 r. na terenie Niemiec 
Zachodnich, w Monachium. Pod koniec lat 60. ks. Zimmer ob-
raz sprzeda!. Potrzebowa! bowiem pieni&dzy na sw' wielk'  
i kosztown' pasj& – kolekcjonowa! dzie!a sztuki staro#ytnej. 
Obraz Cranacha rozpocz'! tur& po galeriach europejskich. 
Oferowano go jednemu z muzeów berli%skich, Pinakotece  
w Monachium, wreszcie trafi! do szwajcarskiego kolekcjonera, 
a nast&pnie do handlarza nieruchomo"ciami w Regensburgu.

Tymczasem w Polsce dopiero w 1961 r., w czasie bada%  
poprzedzaj'cych konserwacj& obrazu, które przeprowadzi!a 
Daniela Stankiewicz, konserwator zabytków, okaza!o si&, #e ob-
raz znajduj'cy si& we wroc!awskiej katedrze jest kopi'. I to po-
"ledniej jako"ci. Sprawa sta!a si& g!o"na. Pod adresem Kurii we 
Wroc!awiu pada!y zarzuty ze strony ówczesnych w!adz o brak 
dba!o"ci o bezcenne zabytki, a nawet pok'tnej sprzeda#y dzie!a 4

Rados!aw Sikorski, minister spraw zagranicznych, przekazuje obraz 
Madonna pod jod!ami Lucasa Cranacha Starszego ksi&dzu biskupowi 
Andrzejowi Siemieniewskiemu. Fot.  Mariusz Kosi%ski (MSZ)

Obraz Madonna pod jod!ami Lucasa Cranacha 
Starszego przylecia! do Polski i 27 lipca 2012 r. 
odby!o si& jego uroczyste przekazanie w gmachu 
MSZ Warszawie.
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LUCKY RETURN/ RETURN TO SAD!ÓW/RETURN OF THE MON-
STRANCE Six years after determining the location of the 17th century 
monstrance from the church in Sad!ów (stolen in 1999), the object was 
returned by German antiquaries. No financial compensation from the 
rightful owner was demanded. The many years of efforts made by the 
Department of Cultural Heritage of the Ministry of Culture and Na-
tional Heritage were finally brought to a successful conclusion. The 
issue gave rise to many emotional reactions, due to the controversial 
decisions of German and Swiss authorities. 

PIOTR OGRODZKI 

POWRÓT
DO SAD!OWA 
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na Zachód. Kiedy jednak dziesi&$ lat pó)niej szwajcarski ekspert 
z Bazylei, potwierdziwszy autentyczno"$ obrazu Cranacha, który 
mu przedstawiono i znaj'c pochodzenie obrazu, zawiadomi! 
Ambasad& PRL w Bernie, #aden z ówczesnych dyplomatów 
sprawy nie podj'!. Albo potraktowano t& informacj& jako niepew-
n', albo w!adze komunistyczne nie chcia!y zajmowa$ si&  
dzie!em nie do"$, #e o tematyce sakralnej, ale stanowi'cym w!a-
sno"$ Ko"cio!a. Tymczasem up!yn&!o kolejne dziesi&ciolecie.  
W 1981 r. pewna galeria w Bonn zaoferowa!a obraz Konferencji 
Biskupów Niemieckich za ogromn' sum& 15 milionów marek. 
Oferta poparta by!a obszern' ekspertyz' prawnicz' potwierdza-
j'c', #e #adna strona trzecia nie ma praw do tego obrazu. Bisku-
pi niemieccy wynaj&li jednak swojego adwokata. Jego eksperty-
za wykaza!a sytuacj& zgo!a przeciwn': to posiadacze dzie!a  
Cranacha nie mieli do niego #adnych praw. Wówczas spraw', na 
wniosek arcybiskupa wroc!awskiego, powiadomionego o odna-
lezieniu obrazu, zaj&!a si& prokuratura w Monachium. Uda!o si& 
jej prze"ledzi$ dotychczasowe losy Madonny pod jod!ami. Pozo-
sta!o jedynie ustalenie, gdzie obraz si& wówczas znajdowa!. 
Wszyscy przes!uchiwani zgodnie jednak twierdzili #e, owszem, 
obraz by! oferowany przez galerie na terenie Niemiec, ale na zle-
cenie kogo" ze Szwajcarii, kto sam kontaktowa! si& z zaintereso-
wanymi. Obraz znikn'!, a "ledztwo umorzono z powodu braku 
dowodów. Pozosta! jednak "lad: Szwajcaria.

Cisza panowa!a a# do lutego 2012 r., gdy szwajcarski adwokat 
Rafael Kühne skontaktowa! si& z arcybiskupem wroc!awskim 
ks. Marianem Go!&biowskim i poprosi! o dokumentacj& dotycz'-
c' obrazu Cranacha. Arcybiskup przekaza! spraw&, za po"red-
nictwem dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego, ks. prof. Józefa 
Patera, prof. Wojciechowi Kowalskiemu, zajmuj'cemu si& w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych restytucj' dzie! sztuki. Jak si& 
pó)niej okaza!o, strona szwajcarska, wype!niaj'c wol& ostatnie-
go posiadacza obrazu – ksi&dza – rozwa#a!a sprzedanie dzie!a,  
a uzyskane pieni'dze zamierza!a przekaza$ na cele charytatyw-
ne zakonowi Sióstr Misjonarek Mi!osierdzia Marii Teresy z Kal-
kuty. Szcz&"liwie, zarówno zgromadzone przez MSZ dokumenty, 
fotografie oraz prowadzone równolegle negocjacje nie pozosta-
wia!y w'tpliwo"ci, #e zabytek powinien, zgodnie z prawem, wró-
ci$ do w!a"ciciela – parafii we Wroc!awiu. I tak si& sta!o. Obraz 
przylecia! do Polski i 27 lipca 2012 r. odby!o si& jego uroczyste 
przekazanie w gmachu MSZ Warszawie.

Teraz Madonna pod jod!ami czeka na badanie przez specja-
listów. Cho$ obraz jest generalnie w bardzo dobrym stanie, wi-
da$ "lady wojennej tu!aczki, która spowodowa!a p&kni&cie de-
ski. Wytrawny badacz zauwa#y zapewne i miejsca (na lewo od 
p!aszcza Marii), z których pobierano próbki pigmentu, czy "lady 
po zdj&ciu werniksu z cz&"ci prawej sosny, najprawdopodob-
niej w celu potwierdzenia autorstwa Cranacha.

Po 65 latach obraz wróci! do Wroc!awia. I to powróci! bez-
warunkowo. Notabene – w tym samym lnianym, grubo tkanym 
i !atanym opakowaniu, uszytym zapewne w 1947 r. na potrzeby 
wywozu Madonny pod jod!ami z Polski do Niemiec.

Zabytkowa monstrancja skradziona w 1999 r. 
z ko"cio!a w Sad!owie zosta!a zwrócona  
w!a"cicielowi. 

Kiedy blisko rok temu ukaza! si& w 69 nu-
merze „Cenne, bezcenne, utracone” arty-
ku! opisuj'cy kilkuletnie starania naszego 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego o zwrot skradzionej XVII-wiecznej 
zabytkowej monstrancji – jego zako%cze-

nie nie by!o optymistyczne. Wszystko wskazywa!o na 
to, #e spór z antykwariuszami niemieckimi (i – po"red-
nio – równie# szwajcarskimi) zostanie przegrany.  
W "wietle materia!ów procesowych wydawa!o si& bo-
wiem, #e prawowici w!a"ciciele s' bez szans w starciu 
z zachodnim wymiarem sprawiedliwo"ci. Zarówno 
szwajcarskie, jak i niemieckie organa procesowe nie 
dostrzega!y w dzia!aniach antykwariuszy #adnych nie-

Monstrancja, 
Albrecht Weimmer I, 
Toru%, ok. 1600 r.,
srebro z!ocone,  
wys. 68 cm, 
oferowana  
w katalogu Domu 
aukcyjnego Fischer 
w Szwajcarii
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