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Był ko niec kwiet nia 
1974 r., gdy z kil ku
dnio wym opóź nie  
niem w pol skiej pra sie  
uka za ła się wia do mość  
o kra dzie ży ob ra zów 

z Mu zeum Na ro do we go w Gdań sku. 
Z eks po zy cji znik nę ły dwa ob ra zy: szkic 
ma lar ski  Ukrzyżowanie An to na van Dyc ka 
i ma łe ton do Kobieta przenosząca żar być 
mo że ze szko ły Pie te ra Bru egh la.
Ukrzyżowanie, nie wąt pli wie cen niej sze 

z dwóch utra co nych dzieł, to ob raz mo no
chro ma tycz ny, na ma lo wa ny brą zo wą far bą 
olej ną na de sce, wzbo ga co ny przez ar ty stę 
o świa tło cie nie, zwra ca ją cy uwa gę pew no
ścią i za ra zem swo bo dą w pro wa dze niu 
kre ski. Jest ty po wym iko no gra ficz nym 
przed sta wie niem te go te ma tu. W cen
trum kom po zy cji Chry stus Ukrzy żo wa ny 
z gło wą opusz czo ną na pra we ra mię. 
U stóp krzy ża Ma ria Mag da le na, le wą 
rę ką obej mu ją ca drze wo krzy ża i sto py 
Chry stu sa. Za nią Świę ty Jan i Maria Mat
ka Je zu sa z dłoń mi roz ło żo ny mi w ge ście 
roz pa czy. Po dru giej stro nie krzy ża gru pa 
po sta ci z ry ce rzem na ko niu, wiel ką cho rą
gwią i pół na gim męż czy zną wy cią ga ją cym 
włócz nię, by prze bić bok Ukrzy żo wa ne go. 
Szkic o wy mia rach 48,5 x 43 cm mo że być 
re pli ką lub ko pią ob ra zu, z przed sta wie
niem sce ny ukrzy żo wa nia, znaj du ją ce go 
się w Musées Roy aux des Be aux Arts de 
Bel gi que w Bruk se li. Ob raz bruk sel ski 

z ko lei ucho dził za szkic do oł ta rza 
w ko ście le St. Mi chel w Gan da wie, wy ko
na ne go przez van Dyc ka na za mó wie nie 
Brac twa Św. Krzy ża. We dług Léo van 
Puy vel dea (ku ra to ra bruk sel skie go 
mu zeum) by ła to praw do po dob nie ko pia 
ob ra zu prze zna czo na przez van Dyc ka dla 
Bol swer ta, któ ry we dług niej wy ko nał 
ry ci nę.

Szkic Ukrzyżowanie w XIX w. znajdo
wał się w zbio rach an giel skich. W 1923 r. 
na jed nej z au kcji w Lon dy nie ku pił go 
an ty kwa riusz z Mo na chium, skąd przed 
rokiem 1943 zo stał za ku pio ny do gdań
skich zbio rów. Wy wie zio ny z Gdań ska 
w cza sie woj ny, za bez pie czo ny przez woj
ska ra dziec kie, zo stał zwró co ny do gdań
skie go mu zeum w 1956 r.

Dru gi ze skra dzio nych ob ra zów to 
nie wiel ka, za mknię ta w ko le o śred ni cy 17 
cm, kom po zy cja ma lo wa na far ba mi olej
ny mi na de sce. Kobieta przenosząca żar to 
przed sta wie nie ro dza jo we. Głów ną po sta
cią jest tu chłop ka kro czą ca pew nym, 
za ma szy stym kro kiem. W pra wej rę ce 
trzy ma szczyp ce do prze no sze nia ża ru, 
a w le wej ko cio łek z wo dą. W głę bi wiej
skie za bu do wa nia, przed ni mi na brze gu 
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W pierw szej po ło wie lu te go 
2008 r. Ko men da Wo je
wódz ka Po li cji w Gdań
sku wzno wi ła umo rzo ne 
34 la ta te mu śledz two 
w spra wie kra dzie ży 
dwóch cen nych dzieł 
ma lar stwa fla mandz
kie go z gdań skie go 
Mu zeum Na ro do we go.

Kobieta przenosząca żar, Pieter Brueghel (szkoła)
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