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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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sTÉPHANÈa BreITwIesera

str.46
OPRAC. BARBARA KALETA
InTerPol. naJBardZIeJ PosZukIwane 
dZIeŁa sZTukI

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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dość sze ro kiej stru gi kil ka po sta ci ludz
kich za ję tych pra ca mi go spo dar czy mi. 
Te mat ob ra zu na wią zu je do frag men tu 
jed ne go z naj sław niej szych ma lo wi deł 
Pie te ra Bru eghla  Star sze go    Przysłów
niderlandzkich (1559 r.) znaj du ją ce go się 
w Gemälde ga le rie w Ber li nie. Przed sta
wio na tam chłop ka jest jed ną z wie lu 
po sta ci ilu stru ją cych po rze ka dła i przy sło
wia fla mandz kie. Współ cze śni ar ty ście 
od bior cy je go sztu ki by li w sta nie 
z ła twością od czy tać zna cze nie epi zo dów 
przed sta wio nych na ob ra zie, pod czas gdy 
dla nas in ter pre ta cja nie któ rych przy słów 
nie jest już ta ka  oczy wi sta. Ta kie trud ne 
do jed no znacz ne go zin ter pre to wa nia 
po rze ka dło ilu stru je na sza bo ha ter ka: 
ogień w jednej dłoni, woda w drugiej, co 
mo że ozna czać dwu li co wość, nie szcze rość 
lub umie jęt ność go dze nia sprzecz nych 
cech na tu ry ludz kiej. Ten sam te mat 
przed sta wia jed na z dwu na stu okrą głych 
pla kie tek z pa ne lu znaj du ją ce go się 

w Mu seum May er van der Bergh 
w An twer pii. Jed nak gdań ski ob raz pod 
wzgle dem kom po zy cji jest naj bliż szy ton
du Kobieta w zimowym krajobrazie Pie te ra 
Bru egh la Młod sze go, któ re zo sta ło sprze
da ne na au kcji Chrie stie’s 19 kwiet nia 
2007 r.

Nie wie my, kie dy Kobieta przenosząca
żar tra fi ła do daw nych zbio rów Sta atli che 
Mu seum w Gdań sku. Wia do mo, że w cza
sie woj ny ob raz po dzie lił los szki cu van 
Dyc ka i że wraz z nim zo stał zwró co ny 
z ZSRR w 1956 r.

Brak oby dwu ma lo wi deł od kry to cał
kiem przy pad ko wo; w cza sie sprzą ta nia 
spa dła ze ścia ny ra ma z nie wiel kim ob ra
zem Bru eghla. Oka za ło się, że w ra mie 
za miast ory gi na łu znaj du je się pod ko lo ro
wa na wy cię ta z cza so pi sma re pro duk cja. 
We zwa na na miej sce ku ra tor stwier dzi ła, 
że rów nież ob raz van Dyc ka za mie nio no 
na kiep ski fal sy fi kat. 

Jest bar dzo praw do po dob ne, że w obu 

przy pad kach fał szy we ob ra zy przy go to
wa ła ta sa ma oso ba. Na po twier dze nie tej 
te zy wska zy wa ły: iden tycz ność uży tych 
farb, po do bień stwo sty lu pro wa dze nia 
li nii, po do bień stwo pę dzel ka, iden tycz
ność sklej ki wy ko rzy sta nej ja ko pod ło że 
oraz po śpiech w wy ko na niu fal sy fi ka tów. 
Moż na przy pusz czać, że fał szerz nie znał 
do sta tecz nie do brze ob ra zu Ukrzyżowanie 
i nie dys po no wał do kład nym wzo rem. 
Naj praw do po dob niej ko rzy stał z wy ko na
ne go ukrad kiem szki cu. Fał szy wy ob raz 
van Dyc ka zo stał wy ko na ny na sklej ce 
brzo zo wej za grun to wa nej far bą emul syj
ną, a na stęp nie po kry tej tłem z mie sza ni
ny farb tem pe ro wych. Na tak przy go to
wa ne tło na nie sio no szkic ołów ko wy; 
po sta cie i pla my na ma lo wa no mie sza ni ną 
farb tem pe ro wych,   bia łej i czar nej.

Na to miast w przy pad ku ob ra zu Kobie
ta przenosząca żar barw ną re pro duk cję 
z cza so pi sma POLSKA ( NR 8 z 1971 r. 
str. 26) na kle jo no na okrą głą wy cię tą ze 

Po skradzionych 
obrazach Brueghla  
i Van Dycka pozostały 
karty muzealne
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sklej ki brzo zo wej pły tę. Gdy oka za ło się, 
że druk z re wer so wej stro ny re pro duk cji 
uwi docz nił się na przed sta wie niu, ja sne 
par tie ob ra zu za ma lo wa no więc bia łym 
li to po nem (bia ły pig ment nie orga nicz ny 
z nie bie ska wym od cie niem, o do brym kry
ciu) oraz za bar wio no fla ma stra mi o bar
wach czer wo nej, zie lo nej, brą zo wej i żół
tej. W obu ob ra zach uży to pę dzel ka lub 
pę dzel ków o mięk kim wło sie i śred niej 
gru bo ści (mo gły to być pę dzel ki szkol ne). 
Uży te far by i pę dzel ki by ły ogól nie do stęp
ne. Usta lo no, że cza so pi smo, z któ re go 
wy cię to re pro duk cję, po cho dzi ło z czy tel ni 
Bi blio te ki PAN w Gdań sku, fakt ten nie 
po mógł jed nak w usta le niu spraw cy. Nie 
zna my do kład nej da ty kra dzie ży; do ko na
no jej za pew ne na kil ka dni przed od kry
ciem fał szy wych ob ra zów. Zło dzie je do sta
li się do mu zeum przy pusz czal nie po rusz
to wa niu, otwo rzy li okno klat ki scho do wej, 
za my ka ne na zwy kły ha czyk (na pa ra pe cie 
zna le zio no grud ki bło ta), za mie ni li ory gi

na ły na ko pie i tą sa mą dro gą opu ści li 
mu zeum. W to ku po stę po wa nia prze słu
cha no kil ka set osób re kru tu ją cych się 
z pra cow ni ków mu zeum i in nych przed się
biorstw, jak rów nież z osób, co do któ rych, 
ze wzglę du na ich prze szłość i za in te re so
wa nie, ist nia ły przy pusz cze nia o do ko na
nie kra dzie ży ob ra zów. Prze pro wa dzo ne 
po stę po wa nie nie do pro wa dzi ło jed nak do 
wy kry cia spraw cy, ani od zy ska nia utra co
nych dzieł sztu ki. 26 paś dzier ni ka 1974 r. 
pod pro ku ra tor Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej 
w Gdań sku pod jął de cy zję o umo rze niu 
śledz twa. 

Z po cząt kiem lu te go bie żą ce go ro ku, 
na wnio sek dy rek to ra Mu zeum Na ro do
we go w Gdań sku, po li cja wzno wi ła śledz
two. Spra wą za ję li się po li cjan ci z gdań
skie go „Ar chi wum X”. Być mo że po 
po now nym prze ana li zo wa niu zgro ma dzo
nych ma te ria łów, przy wy ko rzy sta niu 
no wo cze snych tech nik ba daw czych uda im 
się roz wią zać za gad kę sprzed lat. n

Przysłowia niderlandzkie Pietera Brueghla Starszego  
z zaznaczonym pierwowzorem powielanego później motywu

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