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FLA
MAN
DO
WIe
z Muzeum Narodowego w Gdańsku
W pierwszej połowie lutego
2008 r. Komenda Woje
wódzka Policji w Gdań
sku wznowiła umorzone
34 lata temu śledztwo
w sprawie kradzieży
dwóch cennych dzieł
malarstwa flamandz
kiego z gdańskiego
Muzeum Narodowego.

B

ył koniec kwietnia
1974 r., gdy z kilku
dnio wym
opóź nie
niem w polskiej prasie
ukazała się wiadomość
o kradzieży obrazów
z Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Z ekspozycji zniknęły dwa obrazy: szkic
malarski Ukrzyżowanie Antona van Dycka
i małe tondo Kobieta przenosząca żar być
może ze szkoły Pietera Brueghla.
Ukrzyżowanie, niewątpliwie cenniejsze
z dwóch utraconych dzieł, to obraz mono
chromatyczny, namalowany brązową farbą
olejną na desce, wzbogacony przez artystę
o światłocienie, zwracający uwagę pewno
ścią i zarazem swobodą w prowadzeniu
kreski. Jest typowym ikonograficznym
przedstawieniem tego tematu. W cen
trum kompozycji Chrystus Ukrzyżowany
z głową opuszczoną na prawe ramię.
U stóp krzyża Maria Magdalena, lewą
ręką obejmująca drzewo krzyża i stopy
Chrystusa. Za nią Święty Jan i Maria Mat
ka Jezusa z dłońmi rozłożonymi w geście
rozpaczy. Po drugiej stronie krzyża grupa
postaci z rycerzem na koniu, wielką chorą
gwią i półnagim mężczyzną wyciągającym
włócznię, by przebić bok Ukrzyżowanego.
Szkic o wymiarach 48,5 x 43 cm może być
repliką lub kopią obrazu, z przedstawie
niem sceny ukrzyżowania, znajdującego
się w Musées Royaux des Beaux Arts de
Belgique w Brukseli. Obraz brukselski

Kobieta przenosząca żar, Pieter Brueghel (szkoła)

z kolei uchodził za szkic do ołtarza
w kościele St. Michel w Gandawie, wyko
nanego przez van Dycka na zamówienie
Bractwa Św. Krzyża. Według Léo van
Puyveldea (kuratora brukselskiego
muzeum) była to prawdopodobnie kopia
obrazu przeznaczona przez van Dycka dla
Bolswerta, który według niej wykonał
rycinę.
Szkic Ukrzyżowanie w XIX w. znajdo
wał się w zbiorach angielskich. W 1923 r.
na jednej z aukcji w Londynie kupił go
antykwariusz z Monachium, skąd przed
rokiem 1943 został zakupiony do gdań
skich zbiorów. Wywieziony z Gdańska
w czasie wojny, zabezpieczony przez woj
ska radzieckie, został zwrócony do gdań
skiego muzeum w 1956 r.
Drugi ze skradzionych obrazów to
niewielka, zamknięta w kole o średnicy 17
cm, kompozycja malowana farbami olej
nymi na desce. Kobieta przenosząca żar to
przedstawienie rodzajowe. Główną posta
cią jest tu chłopka krocząca pewnym,
zamaszystym krokiem. W prawej ręce
trzyma szczypce do przenoszenia żaru,
a w lewej kociołek z wodą. W głębi wiej
skie zabudowania, przed nimi na brzegu
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Po skradzionych
obrazach Brueghla
i Van Dycka pozostały
karty muzealne

dość szerokiej strugi kilka postaci ludz
kich zajętych pracami gospodarczymi.
Temat obrazu nawiązuje do fragmentu
jednego z najsławniejszych malowideł
Pietera Brueghla Starszego Przysłów
niderlandzkich (1559 r.) znajdującego się
w Gemäldegalerie w Berlinie. Przedsta
wiona tam chłopka jest jedną z wielu
postaci ilustrujących porzekadła i przysło
wia flamandzkie. Współcześni artyście
odbiorcy jego sztuki byli w stanie
z łatwością odczytać znaczenie epizodów
przedstawionych na obrazie, podczas gdy
dla nas interpretacja niektórych przysłów
nie jest już taka oczywista. Takie trudne
do jednoznacznego zinterpretowania
porzekadło ilustruje nasza bohaterka:
ogień w jednej dłoni, woda w drugiej, co
może oznaczać dwulicowość, nieszczerość
lub umiejętność godzenia sprzecznych
cech natury ludzkiej. Ten sam temat
przedstawia jedna z dwunastu okrągłych
plakietek z panelu znajdującego się
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w Museum Mayer van der Bergh
w Antwerpii. Jednak gdański obraz pod
wzgledem kompozycji jest najbliższy ton
du Kobieta w zimowym krajobrazie Pietera
Brueghla Młodszego, które zostało sprze
dane na aukcji Chriestie’s 19 kwietnia
2007 r.
Nie wiemy, kiedy Kobieta przenosząca
żar trafiła do dawnych zbiorów Staatliche
Museum w Gdańsku. Wiadomo, że w cza
sie wojny obraz podzielił los szkicu van
Dycka i że wraz z nim został zwrócony
z ZSRR w 1956 r.
Brak obydwu malowideł odkryto cał
kiem przypadkowo; w czasie sprzątania
spadła ze ściany rama z niewielkim obra
zem Brueghla. Okazało się, że w ramie
zamiast oryginału znajduje się podkoloro
wana wycięta z czasopisma reprodukcja.
Wezwana na miejsce kurator stwierdziła,
że również obraz van Dycka zamieniono
na kiepski falsyfikat.
Jest bardzo prawdopodobne, że w obu

przypadkach fałszywe obrazy przygoto
wała ta sama osoba. Na potwierdzenie tej
tezy wskazywały: identyczność użytych
farb, podobieństwo stylu prowadzenia
linii, podobieństwo pędzelka, identycz
ność sklejki wykorzystanej jako podłoże
oraz pośpiech w wykonaniu falsyfikatów.
Można przypuszczać, że fałszerz nie znał
dostatecznie dobrze obrazu Ukrzyżowanie
i nie dysponował dokładnym wzorem.
Najprawdopodobniej korzystał z wykona
nego ukradkiem szkicu. Fałszywy obraz
van Dycka został wykonany na sklejce
brzozowej zagruntowanej farbą emulsyj
ną, a następnie pokrytej tłem z mieszani
ny farb temperowych. Na tak przygoto
wane tło naniesiono szkic ołówkowy;
postacie i plamy namalowano mieszaniną
farb temperowych, białej i czarnej.
Natomiast w przypadku obrazu Kobie
ta przenosząca żar barwną reprodukcję
z czasopisma POLSKA ( NR 8 z 1971 r.
str. 26) naklejono na okrągłą wyciętą ze
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Przysłowia niderlandzkie Pietera Brueghla Starszego
z zaznaczonym pierwowzorem powielanego później motywu

sklejki brzozowej płytę. Gdy okazało się,
że druk z rewersowej strony reprodukcji
uwidocznił się na przedstawieniu, jasne
partie obrazu zamalowano więc białym
litoponem (biały pigment nieorganiczny
z niebieskawym odcieniem, o dobrym kry
ciu) oraz zabarwiono flamastrami o bar
wach czerwonej, zielonej, brązowej i żół
tej. W obu obrazach użyto pędzelka lub
pędzelków o miękkim włosie i średniej
grubości (mogły to być pędzelki szkolne).
Użyte farby i pędzelki były ogólnie dostęp
ne. Ustalono, że czasopismo, z którego
wycięto reprodukcję, pochodziło z czytelni
Biblioteki PAN w Gdańsku, fakt ten nie
pomógł jednak w ustaleniu sprawcy. Nie
znamy dokładnej daty kradzieży; dokona
no jej zapewne na kilka dni przed odkry
ciem fałszywych obrazów. Złodzieje dosta
li się do muzeum przypuszczalnie po rusz
towaniu, otworzyli okno klatki schodowej,
zamykane na zwykły haczyk (na parapecie
znaleziono grudki błota), zamienili orygi

nały na kopie i tą samą drogą opuścili
muzeum. W toku postępowania przesłu
chano kilkaset osób rekrutujących się
z pracowników muzeum i innych przedsię
biorstw, jak również z osób, co do których,
ze względu na ich przeszłość i zaintereso
wanie, istniały przypuszczenia o dokona
nie kradzieży obrazów. Przeprowadzone
postępowanie nie doprowadziło jednak do
wykrycia sprawcy, ani odzyskania utraco
nych dzieł sztuki. 26 paśdziernika 1974 r.
podprokurator Prokuratury Wojewódzkiej
w Gdańsku podjął decyzję o umorzeniu
śledztwa.
Z początkiem lutego bieżącego roku,
na wniosek dyrektora Muzeum Narodo
wego w Gdańsku, policja wznowiła śledz
two. Sprawą zajęli się policjanci z gdań
skiego „Archiwum X”. Być może po
ponownym przeanalizowaniu zgromadzo
nych materiałów, przy wykorzystaniu
nowoczesnych technik badawczych uda im
się rozwiązać zagadkę sprzed lat. n

Kobieta w zimowym krajobrazie Pietera Brueghla
Młodszego sprzedany na aukcji Chriestie's w 2007 r.

Reprodukcję skradzionego tonda wycięto
z czasopisma Polska
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