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Szwajcaria okradziona
Spektakularna kradzie˝ dzie∏ sztuki sprawia, ˝e problem ochrony dziedzictwa
Êwiatowego trafia na pierwsze strony gazet i serwisów informacyjnych. Poja-
wiajà si´ pytania dotyczàce niew∏aÊciwego zabezpieczenia obiektów, które do-
datkowo cz´sto nie sà nawet ubezpieczone. Historia zna wiele przypadków
grabie˝y cennych dzie∏ sztuki. PopularnoÊç tego rodzaju przest´pstwa, mimo
coraz to nowoczeÊniejszych systemów zabezpieczajàcych, wcale nie maleje, sta-
jàc si´ jedynie ciekawszym wyzwaniem dla z∏odziei. Wystarczy przeÊledziç
chocia˝by ostatnie dziesi´ciolecie, by zrozumieç, i˝ skala tego zjawiska nieste-
ty wcià˝ roÊnie. 

MAGDALENA MARCINKOWSKA
KAMIL ZEIDLER

Pablo Picasso Szklanka i dzban, 1944 r., olej, p∏ótno, 27,2 x 35,2 cm (poszukiwany)
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1998 r. z muzeum
w Rzymie skradzio-
no dwa obrazy Vin-
centa van Gogha
oraz jeden Paula Ce-

zanne’a. Z muzeum w Nicei w tym samym
roku ∏upem pad∏y prace Sisleya i Moneta,
które szcz´Êliwym trafem uda∏o si´ odna-
leêç tydzieƒ póêniej. Kolejna spektakularna
kradzie˝ w 2002 r. mia∏a miejsce w Mu-
zeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie,
skàd znikn´∏y dwa dzie∏a artysty. Nie spo-
sób równie˝ nie wspomnieç o g∏oÊnej kra-
dzie˝y Krzyku oraz Madonny Edwarda
Muncha z Muzeum Muncha w Oslo w
2004 r.1. Dzie∏a z uszkodzeniami odnalezio-
no dwa lata póêniej. W minionym roku zgi-
n´∏y trzy obrazy Pabla Picassa – Maja
z Lalkà oraz Jacqueline, skradzione
z mieszkania wnuczki artysty w Pary˝u2

oraz Portret Suzanne Bloch z Muzeum
Sztuki w Sao Paulo3. Wszystkie szcz´Êliwie
powróci∏y do swych w∏aÊcicieli. Ostatni od-
naleziono w lutym tego roku. Polska rów-
nie˝ nie pozostaje w tyle, jeÊli chodzi o nie-
legalne pozyskiwanie dzie∏ sztuki. Przypo-
mnieç nale˝y chocia˝by kradzie˝ Pla˝y
w Pourville Claude’a Moneta z Muzeum
Narodowego w Poznaniu w grudniu 2000 r.
4. Powy˝sze przyk∏ady to oczywiÊcie jedynie
cz´Êç obiektów, które zosta∏y spo∏eczeƒstwu
odebrane. 

Nowy rok nie rozpoczà∏ si´ pomyÊlnie
dla szwajcarskiej policji, której zadaniem
jest wyjaÊnienie dwóch kradzie˝y, jakie mia-
∏y miejsce na terytorium tego paƒstwa. Zra-
bowane zosta∏y dwa obrazy Pabla Picassa
oraz cztery dzie∏a wielkich impresjonistów.
Sta∏y si´ one tym samym kolejnymi pozy-
cjami na liÊcie zaginionych i poszukiwanych
dzie∏ sztuki5. 

Ofiarà uzbrojonych napastników pad∏a
10 lutego tego roku kolekcja Fundacji E. G.
Buehrlego, która w swych zbiorach posiada
wybitne dzie∏a impresjonistów i postimpre-
sjonistów. ¸upem pad∏y: Maki w pobli˝u
Argenteuil Claude’a Moneta (1880), Por-
tret hrabiego Lepica z córkami Edgara De-
gasa (1871), Kwitnàcy kasztanowiec Vin-
centa Van Gogha (1894/5) oraz Ch∏opiec
w czerwonej kamizelce Paula Cezan-
ne’a (1888). 

Emil Buehrle urodzi∏ si´ w 1890 r.
w Pforzheim, w Niemczech. W 1936 r.
uzyska∏ obywatelstwo szwajcarskie. Praco-
wa∏ jako przedsi´biorca w Zurychu, gdzie
zmar∏ w roku 1956. Podczas II wojny Êwia-
towej jego zak∏ady przemys∏owe dostarcza-
∏y broƒ dla armii niemieckiej. Po wojnie
okaza∏o si´, ˝e trzynaÊcie obrazów nale˝à-
cych do jego zbiorów widnieje na liÊcie
dzie∏ sztuki zagrabionych ˚ydom przez na-
zistów. Zwrotu prac prawowitym w∏aÊcicie-
lom dokonano pod koniec lat 40. Pierwszy-

mi dzie∏ami, jakie znalaz∏y si´ w kolekcji
Emila Buehrle, by∏y dwie akwarele Ericha
Heckela nabyte w 1920 r. Kolejne zakupio-
ne cztery lata póêniej obrazy p´dzla Mauri-
ce’a de Vlamincka mo˝na do dziÊ podziwiaç
w muzeum. Dopiero jednak rok 1936 przy-
j´to uznawaç za oficjalny poczàtek powsta-
wania kolekcji. Wi´kszoÊç zbiorów, szacuje
si´ ˝e oko∏o 75 proc., zosta∏a uzyskana
w latach 1951 – 1956. Francuscy przedsta-
wiciele impresjonizmu i postimpresjonizmu
stanowià niewàtpliwie trzon zbiorów. Jed-
nak znaleêç w niej mo˝na równie˝ p∏ótna
reprezentantów francuskiej awangardy po-
czàtku XX w., malarstwo holenderskie
XVII w., malarstwo w∏oskie z okresu XVI
i XVIII w. oraz gotyckie drewniane rzeêby.
Tematem przewodnim kolekcji jest przed-
stawienie ewolucji w malarstwie, poczyna-
jàc od impresjonizmu po modernizm XX
w. Dzie∏a sztuki przedsi´biorcy z Zurychu
to jedna z wi´kszych prywatnych kolekcji
w Europie zawierajàca dziÊ oko∏o 200
rzeêb i obrazów. Siedzibà Fundacji imienia
Emila Buehrlego jest willa przy Zolliker-
strasse 172 w Zurychu, w której kolekcjo-
ner mieszka∏ i gromadzi∏ swe zbiory. 

Doniesienia policji wskazujà, i˝ spraw-
cami kradzie˝y by∏o trzech zamaskowanych
m´˝czyzn, którzy uzbrojeni wtargn´li oko-
∏o godziny 1530 na teren prywatnego mu-
zeum. Jeden ze sprawców zagrozi∏ bronià
pracownikom muzeum oraz pi´tnastu
zwiedzajàcym, podczas gdy pozostali dwaj
pakowali obrazy. Âwiadkowie zdarzenia
twierdzà, i˝ napastnicy odjechali bia∏ym sa-
mochodem. Zgodnie z policyjnym rapor-
tem ca∏a akcja trwa∏a oko∏o trzech minut.
Rzecznik prasowy policji w Zurychu, Mario
Cortesi okreÊli∏ zdarzenie jako jednà z naj-
wi´kszych kradzie˝y dzie∏ sztuki, jaka mia-
∏a miejsce w Szwajcarii, a nawet w Europie.
Eksperci wycenili wartoÊç skradzionych ob-
razów na 160 milionów dolarów, choç oczy-
wiÊcie wiadomo, ˝e o realnej wartoÊci ryn-
kowej dzie∏ dowiedzielibyÊmy si´ dopiero
w wyniku ich sprzeda˝y aukcyjnej. I mo-
g∏aby ona byç nawet wy˝sza. Dyrektor mu-
zeum Fundacji E. G. Buehrlego, Lukas
Gloor przyzna∏, i˝ cztery skradzione prace
nale˝a∏y do najwa˝niejszych w ca∏ej kolek-
cji. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ˝e z∏o-
dzieje przyszli po konkretne obrazy, bo-
wiem w sali muzycznej, gdzie wisia∏y skra-

Claude Monet Maki w pobli˝u Argenteuil, 1880 r., olej, p∏ótno, 71 x 90,5 cm (odzyskany)
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dzione prace, znajdowa∏y si´ rów-
nie inne cenne obiekty, jak chocia˝-
by Autoportret z paletà (1884)
oraz ˚ona malarza w fotelu
(1881/2) Paula Cezanne’a, Droga
z Versailles do Louveciennes
(1870) Camille’a Pissarro, czy Ja-
skó∏ki (1873) Eduarda Maneta.
Ponadto w zasobach muzeum znaj-
dujà si´ takie dzie∏a jak Portret
mademoiselle Irene Cahen d`An-
ders znanej jako Ma∏a Irene Au-
guste’a Renoira czy Ma∏a Balet-
nica Edgara Degasa, uznawane za
najcenniejsze w kolekcji. Przypusz-
czaç wi´c nale˝y, i˝ mamy tu do
czynienia z kradzie˝à na zlecenie,
gdzie z∏odzieje dzia∏ali z polecenia
kolekcjonera sztuki, który nie ma
nic przeciwko nielegalnemu pozy-
skiwaniu zbiorów. A takich kolek-
cjonerów niestety jest wielu. WartoÊç, wy-
jàtkowoÊç i jakoÊç obrazów dowodzi, i˝ nie
mogà one zostaç sprzedane na ˝adnej le-
galnej aukcji dzie∏ sztuki na Êwiecie. Za
ujawnienie informacji, które mog∏y by po-
móc w schwytaniu sprawców i odnalezie-
niu prac policja wyznaczy∏a nagrod´ w wy-
sokoÊci 100 tys. franków szwajcarskich. 

Z kolei dwa obrazy Pabla Picassa G∏o-
wa konia oraz Szklanka i dzban zosta∏y
skradzione zaledwie cztery dni przed wyda-

rzeniami w muzeum Buehrlego, czyli 6 lu-
tego 2008 r. Prace wypo˝yczy∏o Seedam
Kunstzentrum w Pfaeffikon ko∏o Zurychu
od Muzeum Sprengela w Hanowerze na
wystaw´ w zatytu∏owanà Picasso ze zbio-
rów Muzeum Sprengela. ¸àczna liczba
przekazanych na wystaw´ obrazów to dwa-
dzieÊcia dzie∏ artysty. Zgodnie z raportami
policji z∏odzieje pozostali w sali wystawowej
do czasu zamkni´cia budynku, a nast´pnie
po od∏àczeniu urzàdzeƒ zabezpieczajàcych

dokonali aktu kradzie˝y dzie∏. Krótko po
zdarzeniu stra˝nicy muzeum zauwa˝yli
znikni´cie prac. Szacunkowà wartoÊç skra-
dzionych dzie∏ okreÊla si´ na 4,5 mln dola-
rów, ale jak wiadomo ich wartoÊç rynkowa
mo˝e byç wy˝sza. 

Obecnie oba muzea – Fundacja E. G.
Buehrlego oraz Seedam Kunstzentrum
w Pfaeffikon zosta∏y zamkni´te do odwo∏a-
nia. Od 1960 r. eksponaty z muzeum Bu-
ehrlego mo˝na by∏o oglàdaç indywidualnie.
Jak zapowiedzia∏y w∏adze placówki, ulegnie
to zmianie. Pozwolenie na wejÊcie do sal
ekspozycyjnych uzyskajà jedynie zorganizo-
wane grupy zwiedzajàcych. 

Podà˝ajàc tropem bia∏ego samochodu
– ∏àczàcego obie kradzie˝e – szwajcarskiej
policji uda∏o si´ odnaleêç ju˝ 18 lutego
dwa skradzione obrazy. Maki w pobli˝u
Argenteuil Claude’a Moneta (1879) oraz
Kwitnàcy kasztanowiec Vincenta Van Go-
gha (1894/5) znajdowa∏y si´ na tylnym sie-
dzeniu bia∏ego samochodu zaparkowanego
nieopodal Uniwersyteckiego Szpitala Psy-
chiatrycznego. O „podejrzanym pojeêdzie”
policj´ powiadomi∏ pracownik szpitala.
AutentycznoÊç obu dzie∏ zosta∏a potwier-
dzona przez Lukasa Gloora – dyrektora
muzeum Fundacji E. Buehrlego. Komen-
dant policji w Zurychu oznajmi∏, i˝ p∏ótna
wcià˝ znajdowa∏y si´ pod zabezpieczajàcà
je szybà, co potwierdza ich nienaruszony
stan. Teren parkingu zabezpieczono celem
przeprowadzenia dalszych ekspertyz. Trzej
z∏odzieje nadal pozostajà niezidentyfiko-
wani, a pozosta∏e cztery skradzione obrazy
sà poszukiwane. Nale˝y zatem ˝ywiç na-
dziej´, ˝e równie intensywne, jak do tej po-
ry, dzia∏ania policji doprowadzà do odzyska-
nia pozosta∏ych dzie∏, by nadal mog∏y byç
publicznie udost´pnione i zachwycaç zwie-
dzajàcych. 
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Edgar Degas Portret hrabiego Lepica z córkami, 1871 r., olej, p∏ótno, 65,5 x 81 cm (poszukiwany)

Paul Cezanne Ch∏opiec w czerwonej kamizelce, 1894-95 r., 
olej, p∏ótno, 80 x 64,5 cm (poszukiwany)


