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Od Wydawcy

P
oczynając od pierwszego 
te g o ro c z n e g o  n u m e ru  
Cenne, Bezcenne/Utracone, 
rozpoczęliśmy wprowadza
nie na jego łamy nowej 
tematyki - fałszerstw a dzieł sztuki 

i zabytków ruchomych. Naszą intencją 
jest przyjrzenie się w bardzo szerokim 
aspekcie problematyce fałszerstw tej 
kategorii przedmiotów. Bieżący numer 
pisma w całości jest poświęcony podsta
wowym zagadnieniom związanym z fał
szerstwami sztuki. Publikacje na te 
tematy nie należą do częstych, dlatego 
przypominamy kilka wartościowych 
materiałów, które już wcześniej się uka
zały w różnych wydawnictwach.

Problem falsyfikatów znany jest 
chyba wszystkim uczestnikom rynku 
sztuki, tyle że raczej głośno się o nim nie 
mówi. W rozmowach z antykwariu- 
szami, marszandami, ekspertami, poli
cją, przedstawicielami prokuratury, śro
dowisk prawnych interlokutorzy zgodnie 
potwierdzają, że jest to rzeczywisty pro
blem. Jedni go m arginalizują, inni 
przedstaw iają katastroficzne wizje. 
Prawnicy wskazują na brak odpowied
nich narzędzi do skutecznego zwalcza
nia tego procederu. Nie jest to jedyna 
trudność, równie gorące dyskusje, 
w odniesieniu do różnych kategorii 
zabytków i dzieł sztuki (np. grafika, 
meble, broń itd.), prowadzone są wokół 
problemu jednoznacznego określenia, 
czym jest oryginał, kopia, replika, warsz
tat, szkolą, falsyfikat.

Kiedy zaczynamy mówić o falsyfika
cie? Fałszerstwo i falsyfikat to pojęcia 
bardziej z zakresu prawa karnego, kry
minologii niż historii sztuki. Wydaje się, 
że punktem wyjścia są okoliczności, 
w jakich konkretny obiekt jest przedsta
wiany. Ten sam obraz w pewnych oko
licznościach może być uznany za falsyfi
kat, a w innych nie. Weźmy autentyczny 
obraz nieznanego artysty z XIX wieku. 
Jeśli trafi na rynek z taką atrybucją, nikt 
nie będzie podważał jego autentyczno

ści. Stan wiedzy na jego temat pozwala 
bowiem stwierdzić, że mamy do czynie
nia właśnie z XIX-wiecznym obrazem 
nieznanego artysty. Jeśli jednak ten sam 
obraz zostanie przypisany konkretnemu 
artyście i jako taki będzie sprzedawany, 
wówczas staje się falsyfikatem. Włady
sław Ślesiński, w książce Fałszerstwa rze
miosła artystycznego* tak definiuje poję
cie falsyfikatu: Za falsyfikaty należy uzna
wać dzieła sztuki, które zostały świadomie 
sporządzone w celu naśladowania i upozo
rowania czegoś, czym nie są, głównie dla 
osiągnięcia korzyści materialnych. Wyróż
nić można dwie drogi prowadzące do tego 
celu -  przez podrobienie lub przerobienie 
oryginału. Autor zawęził pojęcie falsyfi
katu tylko do dzieł sztuki. W rzeczywi
stości obejmuje ono znacznie większą 
grupę przedmiotów. Nie każdy zabytek 
sztuki użytkowej jest dziełem sztuki. 
Każdy z nich jednak może być falsyfika
tem.

Przedm iotu będącego kopią lub 
naśladownictwem sprzedawanego z taką 
właśnie informacją nikt nie będzie nazy
wał falsyfikatem. Jeśli jednak ten sam 
przedmiot pojawi się na rynku i będzie 
przedstawiany jako oryginał, zostanie 
opisany jako falsyfikat. Nieostrość pojęć 
powoduje, że w zależności od tego czy 
dany przypadek analizowany będzie 
z punktu widzenia historii sztuki, czy 
z różnych dziedzin prawnych będziemy

FAŁSZERSTWA SZTUKI
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mogli spotkać się z różnymi formami 
jego opisania.

Trudności związane ze zdefiniowa
niem poszczególnych przypadków wyni
kają nie tylko z braku precyzyjnych pojęć, 
ale również z problemów dotyczących 
badań autentyczności zabytków. Brak 
wypracowanej metodyki prowadzenia 
badań powoduje, że osoby wydające opi
nie czy ekspertyzy stosują do oceny tego 
samego przedmiotu bardzo różne kryte
ria. Ciągle podstawą wydawanych ocen 
jest przysłowiowe szkiełko i oko. Wiele 
osób zwraca uwagę, że jednym z podsta
wowych problemów jest brak przepisów 
prawnych regulujących zasady działania 
ekspertów oraz ich odpowiedzialności.

W kontekście zwalczania fałszerstw 
warto przyjrzeć się skuteczności wpro
wadzonych w Polsce przepisów. W Pol
sce dopiero od niedawna przestępstwo 
fałszerstwa zabytków zaistniało w syste
mie prawnym, przedtem każda tego typu 
sprawa była rozpatrywana w procesie 
o oszustwo. Spory ciągną się latami. 
Wymiar sprawiedliwości z trudem sobie 
radzi z zawiłościami w dziedzinie, jaką 
jest historia sztuki i różnicami zdań 
pomiędzy ekspertami.

Nowelizacja ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z 2006 
roku wprowadziła dwa przepisy karne -  
art. 109 a i 109 b. Pierwszy skierowany 
jest bezpośrednio przeciwko fałszerzowi 
- Kto podrabia lub przerabia zabytek 
w celu użycia go w obrocie zabytkami, pod
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. Drugi 
powinien pomagać zwalczać obrót falsy
fikatami - Kto rzecz ruchomą zbywa jako 
zabytek ruchomy albo zbywa zabytek jako 
inny zabytek, wiedząc, że są one podro
bione lub przerobione, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozba
wienia wolności do lat 2. Pomimo kilku 
lat obowiązywania tych przepisów jesz
cze nie udało się ich w praktyce zastoso
wać. Czy dlatego, że na polskim rynku 
nie występują falsyfikaty? Powód jest 
zupełnie inny. Zastosowanie tych przepi
sów jest niezwykle trudne od strony 
dowodowej. Brzmienie art. 109 a powo
duje, że stojąc nawet przy fałszerzu 
w trakcie wykonywania przez niego fal
syfikatu nie jesteśmy w stanie nic zrobić, 
dopóki nie będziemy mogli udowodnić 
zamiaru fałszerza - w celu użycia go

w obrocie zabytkami. Udowodnienie 
zamiaru jest chyba jednym z najtrudniej
szych do przeprowadzenia dowodów. 
Podobnie sprawa wygląda w drugim 
przypadku. Jak udowodnić sprzedawcy, 
że zbywając przedmiot wiedział, iż ten 
jest falsyfikatem? Pomimo prób podjęcia 
spraw ewidentnych falsyfikatów, koń
czyły się one na poziomie prokuratury 
decyzjami o odmowie wszczęcia postę
powania. Zażalenia na decyzje prokura
tury odrzucał sąd. Taka sytuacja nie 
świadczy wcale o złej woli organów ści
gania, ale stanowi skutek brzmienia 
przytoczonych wcześniej przepisów 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.

Tego czego najbardziej w tej chwili 
potrzeba, to możliwości ściągania 
z rynku sztuki krążących tam falsyfika
tów. Jest to chyba nawet ważniejsze od 
ścigania samych fałszerzy. W jednej 
z opisywanych w prasie spraw obraz, 
którego autentyczność jest kwestiono
wana przez kilku ekspertów, oferowany 
był do sprzedaży w różnych miejscach. 
Odmowa przyjęcia go do sprzedaży 
w jednym miejscu skutkowała poszuki
waniem kolejnego, podczas gdy przy 
właściwym system ie prawnym już 
z pierwszego miejsca sprzedaży nie 
powinien wrócić do swojego właściciela. 
Czy w przypadku falsyfikatów nie może 
funkcjonować podobny system jak ten, 
który dotyczy fałszywych banknotów? 
Jeśli posługujemy się fałszywym bankno
tem i ten zostanie rozpoznany, nikt nam 
go już nie odda. Następuje przepadek. 
Czy podobny mechanizm nie mógłby 
funkcjonować w przypadku wprowadza
nych do obrotu falsyfikatów. Jeśli policji 
włoskiej udaje się ściągać z rynku sztuki 
każdego roku kilka tysięcy fałszywych 
zabytków, oznacza to, że istnieją takie 
rozwiązania, które pozwalają na efek
tywną walkę z tym procederem.

M ożna byłoby mnożyć problemy 
związane z fałszerstwami, falsyfikatami 
i oszustwami dotyczącymi zabytków. 
Chcielibyśmy rozpocząć na łamach 
naszego pisma merytoryczną dyskusję, 
która być może doprowadzi do wypraco
wania propozycji organizacyjnych 
i prawnych, w konsekwencji ograniczają
cych obrót falsyfikatami i usprawniają
cych zwalczanie tej kategorii przestępstw. 
Temu celowi miała służyć planowana na

listopad trzydniowa konferencja. Prace 
nad nią trwały od końca ubiegłego roku. 
Dzięki radzie programowej, do której 
weszli wybitni specjaliści, udało się przy
gotować bardzo ciekawy program, gwa
rantujący wysoki poziom merytoryczny 
oraz przedstawienie pełnego spektrum 
spraw związanych z problematyką fał
szerstw sztuki i problemów ich zwalcza
nia. Pomimo dość szeroko deklarowa
nego zainteresowania konferencją róż
nych środowisk (między innymi anty- 
kwariuszy, organów ścigania, muzealni
ków) zostaliśmy zmuszeni do odwołania 
konferencji z powodu ... braku chętnych 
do wzięcia w niej udziału!

Czy temat fałszerstw sztuki i jego 
zwalczania jest tak nikły, że nie trzeba się 
nim zajmować? Wątpliwe, biorąc pod 
uwagę to, o czym można przeczytać 
w ogólnodostępnej prasie. Czy może jest 
to tem at niewygodny, a może nawet 
wstydliwy dla wielu środowisk. Nie 
wiemy. Formuła dużej konferencji się nie 
sprawdziła. Nie zaniecham y jednak 
poruszania tej tematyki. Szkoda byłoby 
zaprzepaścić prawie rok pracy i zrezy
gnować z publicznego przedstawienia 
niezwykle ciekawych prelekcji. W przy
szłym roku zamierzamy wprowadzić cykl 
jednodniowych seminariów, na których 
będą poruszane poszczególne tematy 
związane z fałszerstwami sztuki i ich 
zwalczaniem. Mam nadzieję, że ta forma 
spotkań i wymiany doświadczeń będzie 
cieszyła się zdecydowanie większym 
zainteresowaniem.

Na koniec chciałbym serdecznie 
podziękować za udział w pracach nad 
właściwym przygotowaniem programu 
konferencji członkom rady: prof. dr. hab. 
Jerzemu Miziołkowi, prof. dr. hab. Tade
uszowi Tomaszewskiemu, dr. Wojcie
chowi Szafrańskiemu, dr. Kamilowi 
Zeidlerowi, podinsp. Janowi Mikołajcza
kowi z Komendy Głównej Policji i przed
stawicielowi Stowarzyszenia Antykwa- 
riuszy Polskich Andrzejowi Ochalskiemu. 
Mam nadzieję, że nadal będą nas wspie
rać swoją wiedzą i doświadczeniem .■

PIOTR OGRODZKI

* Władysław Ślesiński, Fałszerstwa rzemiosła artystycz
nego, Zaktad Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 
Wrocław-Warszawa-Kraków, 1994, str. 8.
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Fałszerze, fałszerstwa 
i ich zwalczanie

Walkę z oszustwami dzid sztuki poważnie utrudnia płynność granic 
miedzy oryginałem, będącym historycznym dokumentem, a kopią, 

naśladownictwem pełnym czy częściowym a falsyfikatem. Zagadnie
niem rozgraniczenia tych pojęć i ich definiowaniem zajmowało się wielu 

autorów, wśród których wyróżnił się Peter Bloch.

D
la celów niniejszej publi
kacji wystarczy ograni
czyć się do kilku podsta
wowych pojęć. Za dzie
ła sztuki nieoryginalne 
czy też nieautentyczne uważać można te, 

w których występuje niezgodność (roz
bieżność) między czasem jego powstania 
i stylem tego okresu. Za falsyfikaty 
należy uznawać dzieła sztuki, które 
zostały świadomie sporządzone w celu 
naśladowania i upozorowania czegoś, 
czym nie są, głównie dla osiągnięcia 
korzyści materialnych. Wyróżnić można 
dwie drogi prowadzące do tego celu -  
przez podrobienie lub przez przerobienie 
oryginału.

Fałszerstwa otrzymane drogą podro
bienia polegają na sporządzaniu nowego 
„dokumentu" (oryginału) przez naślado
wanie jakiegoś wzorca. Jako swobodne 
fałszerstwo określić można przedmiot, 
przy którego sporządzaniu wykonawca 
nie sięgał do konkretnego wzorca. Kopia 
jako naśladownictwo staje się falsyfika
tem, gdy jest przedstawiana jako orygi
nał. Wśród kopii wyróżnić należy, poza 
ścisłym naśladownictwem określonego 
wzorca, replikę -  będącą powtórzeniem, 
wykonanym przez samego autora lub 
jego warsztat; swobodną kopię -  kiedy 
wzorzec jest przetwarzany przez wyko
nawcę; kopię mechaniczną, np. galwano- 
plastyczną, wreszcie pastisz -  kompilację 
sporządzoną z kilku różnych wzorców.

Fałszerstwa dokonane drogą przero
bienia polegają na przeprowadzeniu 
pewnych zmian w istniejącym autentycz
nym obiekcie w celu oszukania nabywcy. 
Dokonuje się tego przez usunięcie pew
nych części lub przez dodanie szczegó
łów bądź ich przekształcenie, przez dosy- 
gnowanie czy przesygnowanie, albo

przez celowe częściowe zniszczenia 
i uszkodzenia. Ściśle biorąc, także 
zabiegi konserwatorskie likwidujące 
ślady zniszczeń stanowią pewną formę 
zafałszowań.

Poza wymienioną klasyfikacją fał
szerstw znajdują się oczywiście obiekty 
źle rozpoznane, np. oryginały trakto
wane jako falsyfikaty.

Motywem fałszerstw jest najczęściej 
pragnienie uzyskania korzyści material
nych. W znacznie mniejszym stopniu 
działalność nieuczciwych pośredników, 
chęć zdobycia rozgłosu przez wyko
nawcę (jego próżność i względy ambicjo
nalne), a nawet spłatanie komuś figla.

Osobowość fałszerza określić mo
żna, do pewnego stopnia, poznając 
zasób jego wiedzy i umiejętności -  powi
nien posiadać doskonałą znajomość rze
miosła, aby dobrze wykonywać swój pro
ceder. Należą tu zdolności artystyczne, 
zmysł naśladowczy, znajomość historii 
sztuki, materiałów i technik (i to 
w aspekcie historycznym), posiadanie 
umiejętności technicznych, znajomości 
rzemiosła i tajników sztuki, zdolność 
upozorowania autentyczności i uzyska
nia cech starości (tj. działania czasu) 
oraz czynników niszczących, jak np. 
uszkodzeń mechanicznych; wreszcie 
zdolność odpowiadania na potrzeby 
i oczekiwania swego czasu. Na margine
sie warto zauważyć, że od konserwacji 
do fałszerstwa jest tylko mały krok. Wielu 
fałszerzy dzieł sztuki było najpierw kon
serwatorami i tylko lepsze zarobki sku
siły ich do zmiany zawodu.

Fałszowanie dzieł sztuki ma tak 
dawną historię jak kolekcjonerstwo. Cel 
fałszerstw był zawsze ten sam -  chęć 
oszukania. W starożytnym Rzymie naśla
dowano zwłaszcza dzieła greckie; w śre

dniowieczu „produkowano" relikwie, 
dokumenty i pieczęcie; w dobie rene
sansu różne przedmioty antyczne. 
W XIX w. mówiło się już o „epidemii fał
szerstw", co wynikało z wysokich cen na 
dzieła sztuki wywołanych znacznym 
wzrostem zbieractwa. W drugiej połowie 
XIX w. naśladownictwa sporządzane 
były czasami na skalę przemysłową, 
a antykwariaty zapełniały się falsyfika
tami.

Poszczególne państwa zaczęły się 
wyróżniać produkcją pewnych rodzajów 
falsyfikatów, np. Francja -  obiektów 
z brązu i emalii, mebli i gobelinów, 
Niemcy -  wyrobów z porcelany i srebra, 
Austria -  starej broni i uzbrojenia, Rosja 
-  numizmatów i złotnictwa. Nawet po
szczególne miasta zdobywały specjaliza
cję w tym zakresie, np. Kolonia w emalii 
i antycznych szkłach, Hamburg w broni 
orientalnej, Hanau w wyrobach ze sre
bra. Szczególnie zauważalne było to we 
Włoszech, gdzie Umbria wyróżniała się 
sporządzaniem falsyfikatów z majoliki, 
Toskania -  mebli renesansowych, Lac- 
jum -  starożytnych monet, Wenecja -  
szkieł i luster, a Florencja wyrobów 
z drewna.

Istniała także ożywiona wymiana 
falsyfikatów między antykwariuszami. 
W Japonii sprzedawano porcelanę 
japońską produkowaną w Paryżu, 
w Wenecji szkła wytwarzane w Cze
chach, w Wiedniu miniatury starowie- 
deńskie sporządzane w Berlinie, w Augs
burgu srebra wyrabiane w Londynie itd. 
Pod koniec XIX w. Rzym uznawany był 
za centrum produkcji falsyfikatów. 
Dobrze zorientowany Augusto Jandolo 
potwierdzał tę opinię, dodając, że 
wyroby tam sporządzane są najlepsze 
dzięki umiejętnościom przekazywanym
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z pokolenia na pokolenie. Po drugiej 
wojnie światowej za centrum fałszerstw 
dziel sztuki uznany został Paryż.

Fałszerze stają dzisiaj pod pręgie
rzem na całym cywilizowanym świecie. 
W XIX stuleciu uznawano już niemal 
powszechnie fałszowanie dzieł sztuki za 
przestępstwo kryminalne, w XX w. zaś 
zaczęto za te czyny karać więzieniem. 
Nie oznacza to, że wcześniej nie zali
czano fałszerstwa do czynów karygod
nych. Nie dotyczyło to jednak wszystkich 
dziedzin sztuki. Czasami niektóre z fal
syfikatów były wręcz przedmiotem 
podziwu.

Istnieje wiele form obrony przed fał
szerstwami. Ich omówienie rozpocząć 
można od strony prawnej. Często sądzi 
się, że przed fałszerstwami powinno 
chronić prawo. Tymczasem w praktyce 
ukaranie za fałszerstwo dzieła sztuki jest 
trudne i skomplikowane, mimo że zdefi
niowano oszustwo jasno, jako świadome 
spowodowanie strat majątkowych przez 
zatajenie prawdy. Podstawową trudno
ścią jest udowodnienie świadomego 
działania. Bardzo łatwo jest bowiem tłu
maczyć się przed sądem brakiem orien
tacji i przekonaniem o autentyczności 
przedmiotu. Straty majątkowe są też 
względne, gdyż często ceny za falsyfikaty 
są niższe od cen obiektów autentycz
nych, a po odliczeniu kosztów, podatku 
itd. są relatywnie nieduże. Dodatkowe 
utrudnienie w postępowaniach karnych 
o fałszerstwa dzieł sztuki stanowi brak 
zgodności w ocenach między rzeczo
znawcami.

Trochę łatwiejsze jest postępowanie 
karne o fałszerstwo, gdy nabywca uzy
skał przy kupnie pisemną gwarancję 
autentyczności, gdy do udowodnienia 
jest wyłudzenie atestu lub gdy dla prze
stępstwa oszustwa falsyfikat jest sygno
wany. W ostatnio wspomnianym wy
padku mamy do czynienia z zagadnie
niem fałszerstwa dokumentu lub druku, 
znacznie lepiej sprecyzowanym w prze
pisach prawa karnego.

Określenie dzieła jako falsyfikatu 
możliwe jest dopiero po udowodnieniu 
świadomego oszustwa. Nastąpić to może 
w wyniku dobrowolnego przyznania się 
wykonawcy do fałszerstwa pod naci
skiem dowodów, ze względów ambicjo

nalnych, prestiżowych, albo wówczas, 
gdy przestępstwo to udowodnione zosta
nie w wyniku badań stylistycznych, iko
nograficznych czy technicznych.

Ważnym źródłem pozwalającym na 
zdemaskowanie nieautentycznych obiek
tów jest wiedza i doświadczenie pracow
ników naukowych dużych muzeów. Zaj
mując się nieustannie śledzeniem przed
miotów, których autentyczność poda
wana jest w wątpliwość, niektórzy z nich 
osiągają wysoką specjalizację.

Kolekcjonerzy i antykwariusze za 
granicą wykorzystują do pewnego stop
nia wspomnianą możliwość uzyskania 
ustnych ocen stopnia autentyczności, 
oczywiście bez określenia wartości han
dlowej. Bez porównania jednak więk
szym wzięciem cieszą się atesty i ich 
autorzy. Istnieje bowiem nadmierna 
wiara w świadectwa autentyczności 
wystawiane przez ekspertów. Duże zapo
trzebowanie na atesty zdecydowanie 
określające autentyczność, pochodzenie 
dzieła itd., pojawiło się i nabrało szer
szego zasięgu dopiero po 1918 r. Było to 
głównie wynikiem potrzeb, „jednodnio
wych turystów" i nabywców dzieł sztuki 
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej. W 1924 r. dr Harry David w 299 
numerze Berliner Tagesblatts stwierdza, 
że duży handel sztuką stał się handlem 
atestami, gdyż sprzedaje się właściwie 
przede wszystkim tylko dzieła atesto
wane i opieczętowane.

Jest rzeczą zrozumiałą, że tylko ate
sty wystawione przez uznane autorytety 
mają poważne znaczenie. Oczywiście, 
pomyłki, jak w każdej dziedzinie wiedzy, 
są i tutaj nieuniknione, nie można być 
nigdy dostatecznie ostrożnym. Atesty 
mogą być zbyt pośpiesznie wykonane lub 
lekkomyślnie wystawione, czy też zbyt 
tolerancyjne, bez pełnych nieodzownych 
badań. Wreszcie bywają różnej rangi rze
czoznawcy, którzy również mogą być 
oszukiwani, a ich ekspertyzy podrabiane. 
Pamiętać należy, że certyfikat wysta
wiony nawet przez najlepszego znawcę 
nie jest żadnym orzeczeniem niepodwa
żalnym, lecz poglądami wyrażonymi 
przez omylnego człowieka.

Fałszerze w dużej mierze korzystają 
z faktu, że każde fałszerstwo traktowane 
jest jako pojedynczy przypadek. Tymcza

sem w momencie pojawienia się podej
rzanego dzieła sztuki pierwsze pytanie 
powinno brzmieć: czy aby podobny 
obiekt już gdzieś wcześniej nie był ofero
wany? Wynika z powyższego koniecz
ność powołania centralnej komórki reje
strującej ujawniane fałszerstwa, która 
miałaby doniosłe znaczenie, gromadząc 
bardzo cenny materiał porównawczy dla 
ujawniania tego rodzaju przestępstw. 
Myśl o potrzebie stworzenia takiej pla
cówki i gromadzenia dokumentacji rzu
cona została już w 1917 r. przez Włodzi
mierza Antoniewicza (1893-1973), który 
proponował, aby żądać od kolekcjone
rów i antykwariuszy dostarczania infor
macji, rysunków i fotografii posiadanych 
falsyfikatów jako materiału porównaw
czego. Po sześćdziesięciu latach, w 1977 r„ 
ta sama idea została powtórzona w in
nej części Europy przez Ingę Zachner -
-  tym razem również bez efektu.

Drugim otwartym zagadnieniem 
pozostaje pytanie: co się dalej dzieje 
z obiektami zakwestionowanymi jako 
falsyfikaty? Czy ich posiadacze wycofują 
je z obiegu tylko na jakiś czas, przecho
wując do odpowiedniej okazji? Wspo
mniany już Włodzimierz Antoniewicz 
nawoływał do piętnowania postępowa
nia tych kolekcjonerów, którzy po stwier
dzeniu „wpadki" zakupiony falsyfikat 
puszczają z pełnym cynizmem w dalszy 
obieg, w ten sposób rekompensując sobie 
poniesione straty. Samo uznanie takiego 
postępowania za naganne jest w prak
tyce mało znaczące. Toteż współcześnie 
wymienia się jako wzorcowe postępowa
nie Goldsmiths Corporation w Londy
nie, która opuncowuje przedmioty 
uznane jednoznacznie za falsyfikaty 
stemplem, oznakowując je jako nowe 
prace. Warto w tym miejscu dodać, że na 
około sto lat wcześniej od londyńskiego 
Goldsmiths Corporation zwyczaj kontr- 
markowania niewątpliwych fałszerstw 
praktykowali dwaj wybitni polscy kolek
cjonerzy: hrabia Emeryk Czapski (1828— 
-1896) i hrabia Andrzej Potocki (1861— 
-1908). Nie tylko skrzętnie zbierali oni 
fałszywe monety jako najlepszy sposób 
umożliwiający porównywanie z autenty
kami, ale także wydawali na nie „wyroki"
-  znacząc je. To piętnowanie fałszywych 
monet dokonywali maleńkimi stempel



kami herbowymi (pierwszy „Leliwa") 
z literą „C" (Czapski) drugi „P" (Potocki) 
oraz dodatkowo stemplem z napisem 
„Falsus". Skuteczniejszą ochroną przed 
nabywaniem falsyfikatów okazuje się 
jednak wiedza specjalistyczna kolekcjo
nerów w określonych dziedzinach sztuki.

Jak już wspomniano, fałszowanie 
dzid sztuki osiągnęło na przełomie XIX 
i XX stulecia takie rozmiary i zasięg, 
a także tak wyrafinowany sposób ich 
sporządzania, że nawet doświadczeni 
znawcy byli czasami oszukiwani. Myśl 
zjednoczenia wysiłków międzynarodo
wych do walki z omawianą formą prze
stępstw nurtowała wielu kolekcjonerów, 
a przede wszystkim pracowników mu
zeów.

Koncepcje ograniczenia niefortun
nych zakupów falsyfikatów, wprowadze
nie lepszego obiegu informacji podjęli -  
-  prof. dr Justus Brinckman (1843- 
-1915), dyrektor hamburskiego muzeum 
oraz Heinrich Angst dyrektor muzeum 
w Zurychu, organizując w 1898 r. In- 
ternationalen Verband von Museumsbe- 
amten zur Abwahr von Fälschungen 
(Międzynarodowy Związek Pracowni
ków Muzeów do obrony przed fałszer
stwami). Związek był eksluzywny. Jego 
członkami mogli być jedynie pracownicy 
publicznych zbiorów, natomiast wyklu
czeni byli handlarze dziełami sztuki, 
a także historycy sztuki zatrudnieni np. 
na wyższych uczelniach. Ten elitarny 
charakter spowodował, m.in. że opieką 
i kontrolą objęte były tylko muzea repre
zentowane w związku. Nieprzychylni tej 
organizacji nadali jej nazwę „Angst-Fe- 
rein” (Związek Strachu), nawiązującą do 
nazwiska współtwórcy H. Angsta. Człon
kami związku byli dyrektorzy wielu 
muzeów europejskich z Niemiec, Austrii, 
Holandii, Belgii, ze Szwajcarii i Norwe
gii. W 1902 r. było 81 członków, a w 1906 r. 
100, m.in.: dr Juliusz Lessing (ur. 1843), 
dyr. dr Jessen, prof. dr Friedrich Sarre 
z Berlina (1865-1945); dyr. prof. dr 
Mosner, dyr. dr Hans Seger z Wrocławia 
(1864-1943); prof. dr Richard Graul (ur. 
1862), dyr. dr Kurzwelly z Lipska czy dr 
Steettiner z Hamburga.

Pierwszy paragraf statutu określa
jący cel związku mówił o wzajemnym 
informowaniu się członków o starych

i nowych fałszerstwach antyków, dzieł 
sztuki, rzemiosła artystycznego itp., jak 
również o formach obrony przed nie
uczciwymi handlarzami. W programie 
związku nie przewidywano prowadzenia 
badań nad autentycznością obiektów. 
Studia te były oddzielone od prac podję
tych w celu ochrony kupujących przed 
falsyfikatami. Czasami jednak włączano 
do badań metody przyrodnicze, jak np. 
w wypadku Friedricha Rathgena (1862— 
-1942) prowadzącego prace nad berliń
skim popiersiem Flory w laboratorium 
Muzeum w Berlinie, w latach 1909-1910. 
Przewidywano w wyjątkowych wypad
kach alarmowanie ogółu, aby m.in. chro
nić prywatnych kolekcjonerów. Spotka
nia członków związku odbywały się raz 
w roku, każdorazowo w innym miejscu. 
W czasie tych spotkań obok ogólnych 
informacji i odczytów miały miejsce dys
kusje i inne formy wymiany poglądów. 
Niektóre dziedziny działalności związku 
omawiane były ze zrozumiałych wzglę
dów przy „drzwiach zamkniętych". 
Druki, jakie otrzymywali członkowie, 
dzieliły się na Mitteilungen (komunikaty) 
i Vorbehandlungen (materiały z corocz
nych spotkań) -  wszystkie zastrzeżone 
tylko do użytku wewnętrznego. Związek 
działał bez aparatu administracyjnego 
i przetrwał aż do drugiej wojny świato
wej. Zgromadzone przez jego członków 
materiały były przechowywane w zamku 
berlińskim. Archiwum, liczące około 
2000 fotografii, przepadło w czasie dzia
łań wojennych.

Po wojnie nie reaktywowano związku, 
nawet przez I.C.O.M. (Międzynarodową 
Radę Muzealną). W niektórych krajach 
częściowo funkcję związku przejęły spe
cjalne jednostki policji. Generalnie jed
nak mimo wzrostu ilości fałszerstw, 
nadal brak jest instytucji zajmującej się 
systematycznie zagadnieniami fałszerstw 
i naśladownictw, która mogłaby udzielić 
fachowych porad kolekcjonerom i han
dlującym dziełami sztuki. W 1974 r. przy 
finansowym wsparciu Deutschen For- 
schungsgemeinschaft powstało Zentral 
Fälschungsarchiv, które miało w progra
mie zebranie publikacji na temat fał
szerstw, jak i innych materiałów udostęp
nionych przez muzea. W 1976 r. ujętych 
i udokumentowanych było 3000 obiek

tów. Zakreślono szerokie, dalsze plany 
działalności, jednak po 1979 r. wystąpiły 
różne trudności, głównie finansowe, 
które utrudniały ich realizację.

Równocześnie podejmowane były 
także starania stworzenia zbiorów falsy
fikatów już na początku XX stulecia. 
Między innymi taką próbę podjęto 
w 1902 r. w hamburskim Kunst und 
Gewerbe Museum, a w 1904 r. Emil 
Guimet przy muzeum swego imienia, 
w 1909 r. zaś Stefan Beissel uzasadniał 
w swej książce Gefälschte Kunstwerke 
wartość tego rodzaju kolekcji. Na ogół 
fachowcy podzielali przekonanie o wyso
kiej wartości dydaktycznej takich zbio
rów, unaoczniających zręczność, wyrafi
nowanie, pomysłowość, wielostronność 
fałszerzy. Zbiory te umożliwiają także 
prowadzenie badań naukowych.

W praktyce zamiast zbiorów falsyfi
katy doczekały się licznych wystaw -  
zwłaszcza często organizowanych od 
połowy lat sześćdziesiątych XX w. 
Początki tych ekspozycji sięgają pierw
szego dziesięciolecia naszego wieku. 
Wówczas to Duńskie Muzeum Przemy
słowe wspólnie z hamburskim Museum 
fur Kunst und Gewerbe, Carlsberger 
Glyptothek oraz z kilkoma prywatnymi 
kolekcjonerami, zorganizowało w dniach 
20-24 IX 1915 r. w Kopenhadze pokaz 
falsyfikatów i naśladownictw. Cel wys
tawy był przede wszystkim dydaktyczny 
-  zwrócono uwagę na konieczność kry
tycznego i bardziej podejrzliwego patrze
nia na dzieło sztuki przy jego kupnie. 
Z inicjatywą zorganizowania wystawy 
wystąpił świeżo powstały skandynawski 
związek muzeów Skandinavisk Muse- 
umsforbunds. Rok później (tj. w 1916 r.) 
Pennsylvania Museum w Filadelfii zor
ganizowało wystawę pt. Fakes andforge- 
ries, obejmującą wyłącznie dzieła rze
miosła artystycznego, które tak chętnie 
nabywali Amerykanie, zwłaszcza w cza
sie swych podróży po Europie. Wystawa 
była ostrzeżeniem przed nabywaniem 
naśladownictw i falsyfikatów. W 1924 r. 
otwarto wystawę Counterfeits, imitations 
and copies of works of art w Burlington 
Fine Arts Club w Londynie, która pre
zentowała przede wszystkim przedmioty 
rzemiosła artystycznego. Najgłośniejszymi 
jednak ekspozycjami falsyfikatów w okre



sie międzywojennym były ekspozycje 
w 1926 i 1937 r. Pierwsza -  Fälschungen 
und Faksimiles von Kunstwerken des 19. 
Jahrhunderts zorganizowana przez Insty
tut Kryminalistyki w Wiedniu, Pruskie 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
w Berlinie i Urząd Policji w Zurychu 
oraz muzea austriackie, węgierskie, nie
mieckie i prywatnych kolekcjonerów, 
obejmowała wyłącznie dzielą malarstwa 
i grafiki. Po raz pierwszy pokazano 
publicznie, tak kompleksowo, ten sensa
cyjny materiał. Poza Wiedniem wystawę 
pokazano także w Berlinie. Jeszcze więk
szy rozgłos uzyskała . druga wystawa 
z 1937 r. pod tytułem Gefälschte Kun
stwerke w wiedeńskim Kunsthistorischen 
Museum, zorganizowana przez Leona 
Planicsinga (1887-1952) i Ernsta Krisa. 
Wydano katalog tej wystawy, dzięki któ
remu nie dopuszczono do zaprzepasz
czenia jej osiągnięć.

Ważniejsze wystawy fałszerstw dzieł 
sztuki po drugiej wojnie światowej: 1952 
-  Vals of echt? Amsterdam, Stedelijk 
Museum; 1952 -  Forgeries and Imitation, 
Oxford, Ashmolean Museum; 1953 -  
True or False, Amsterdam, następnie 
w Bazylei, Zurychu i Nowym Jorku; 
1954 -  Le „Musee” des fa ta  artistiques, 
Paryż; 1955 -  Le faux dans I ’art et dans 
Thistoire, Paryż, Grand Palais. Guy- 
Isnard, autor katalogów dwóch wymie
nionych wystaw, wydał na podstawie 
uzyskanego w ten sposób materiału 
książkę Les pirates de la peinture (Flam- 
marion, Paryż 1955). Następne ekspozy
cje: 1961 -  Forgeries and deceptive copies, 
Londyn, Muzeum Brytyjskie; 1967 -  
Fakes and Frauds, Madison Wisconsin, 
Madison Art Center; 1967 -  Art, Authen- 
tic and Fake, New York, Graham Gallery; 
1967 -  Original und Kopie, Graz, Alte 
Galerie; 1969 -  Fakes, Frauds and Forge
ries, Portland Oregon, Portland Art 
Museum; 1970 -  Know whatyou see. The 
examination of paintinge, Chicago; 
1971/72 -  Bild und Yorbild, Stuttgart, 
Staatsgalerie; 1973 -  Mistaken Identity, 
Nowy Jork, Huntington, Hackscher 
Museum; 1973 -  Problems of authenticity 
in I9th and 20th century art, New Jersey 
Princenton University Art Museum; 
1973 -  Kunst unter Mikroskop und Sondę,

Berlin, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz: 1973 -  Fakes and Forgeries, 
Minneapolis, Minneapolis Institute of 
Arts; 1973 -  Copies, repliąues, pastiches, 
Paryż, Luwr; 1975 -  Diirer through other 
eyes. His graphic work mirrored in copies 
and forgeries of three centuries, William- 
stown Mass, Sterling and Francine Art 
Institute; 1976/77 -  Fälschung und For- 
schung, Essen, Museum Folkswang 
i Berlin, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz. 1976/77 -  Wiener Porzellan 
echt oder Gefälscht, Wiedeń, Österreichi- 
sches Museum fiir Angewandte Kunst. 
W maju 1977 r. to samo muzeum urzą
dza wystawę Europaisches Porzellan und 
keramiken der Firma Samson. W tym 
miejscu warto zwrócić uwagę, że do 
połowy lat siedemdziesiątych rzemiosło 
artystyczne stanowiło często cześć skła
dową szerszej prezentacji fałszerstw. Od
1979 r. pojawiają się wystawy falsyfika
tów i naśladownictw w ramach Hanno- 
verschen Kunst-und Antiquitäten-Messe. 
Mamy tu do czynienia nie tylko z nową 
formą wystaw, ale i koncepcją polegającą 
na ograniczeniu prezentacji do jednej lub 
dwóch dziedzin sztuki. Ułatwiało to 
odbiór i umożliwiało lepsze zorientowa
nie się w problematyce. W 1979 r. 
wystawa towarzysząca targom hanower
skim poświęcona była fałszerstwom 
wyrobów ze szkła i ceramiki, w 1980 r. 
fałszerstwom białej broni, w 1981 r. 
wyrobom z cyny, a w 1982 r. ze srebra. 
Autorami dobrze ilustrowanych katalo
gów tych wystaw byli wybitni specjaliści 
w danej dziedzinie. Liczba wystaw uka
zujących falsyfikaty dziel sztuki stale 
rośnie. W Stanach Zjednoczonych Ame
ryki Północnej w latach 1967-1977 było 
ich dziesięć, np.: w 1977 r. zorganizo
wano wystawę The eye of the beholder. 
Fakes, replicas and alterations in Ameri
can art„ New Haven, Yale University Art 
Gallery; 1979 -  Echt oder falsch, Zurych, 
Schweizerische Landesmuseum; 1980 -  
-  Original-Kopie-Replik-Paraphrase, Wie
deń, Akademie der Bildenden Kunste;
1980 -  La vie mysterieuse des chefs-d' 
oeuvres, Paryż, Grand Palais; 1983 -Echt 
vals? Namaak door de eeuwen heen, 
Amsterdam, Allard Person Museum; 
1984 -  Falsche Pharaone. 200Jahre Ges-

chichte der Fälschung, Hamburg itd.
Wymienione ekspozycje cieszyły się 

znaczną frekwencją. Stwierdzić należy, 
że zainteresowanie społeczeństwa fał
szerstwami dzieł sztuki jest duże. Na 
wiele pytań próbuje odpowiedzieć radio, 
telewizja, prasa, jak i różnego rodzaju 
literatura. Czytelników i słuchaczy fascy
nuje przede wszystkim strona sensacyjna 
i psychologiczna tego zjawiska. Stanowi
ska są jednak różne. G. Koch, autor 
książki Kunstwerke und Bucher (1915), 
widział wiele złego w tym, że o fałsze
rzach i fałszerstwach pisze się dużo, 
a nic pożytecznego z tego nie wynika, 
gdyż autorzy posługują się prawie 
wyłącznie nie sprawdzonymi anegdo
tami. Wiele lat później Heinz Althófer 
(1976) wyraża odmienny pogląd, uważa
jąc, że w wyniku dostępności tej specy
ficznej beletrystyki kryminalnej bardzo 
wielu ludzi zainteresowało się sztuką i jej 
problemami.

Większość książek o fałszerstwach 
dzieł sztuki zawiera niepewne wiadomo
ści techniczne. Autorzy nowszej litera
tury ciągle bezkrytycznie podają infor
macje zaczerpnięte od swych poprzedni
ków, materiał zaś ilustracyjny z reguły 
ponownie reprodukują. W wielu pozy
cjach ukazujących się w dużych nakła
dach powtarzają znane skandale zwią
zane z fałszerstwami. Prace te są bardziej 
relaksowe niż informacyjne, gdyż nie są 
pomocne w rozpoznawaniu fałszerstw 
czy naśladownictw. Praktyczna ich przy
datność jest niewielka, najlepsze z nich 
uświadamiają czytelnikom niebezpie
czeństwa związane z kupnem dzieł 
sztuki.

Z książek ujmujących wszystkie dzie
dziny fałszerstw dzieł sztuki wymienić 
należy przede wszystkim prace: Paula 
Eudela (1837-1911) Le Truguare (Paryż 
1884 i 1905) i Trucs et Truąues (Paryż 
1908), tłumaczona na język niemiecki 
przez Bruno Buchera (1826-1899) pt. 
Die Fälscherkunde (Lipsk 1895; 2. wyda
nie 1909, uzupełnione przez Arthura 
Roesslera), Stefana Beissela Gefälschte 
Kunstwerke (Freiburg 1909), Hannsa 
Grossa (1847-1915) Der Ratitätenbetrug 
(Berlin 1901), Alberta Neuburgera Echt 
oder Fälschung? (Lipsk 1924), Paula
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Harrisona Garantiert echt (Wiedeń 
1935), Adolpha Donatha Wie die Kunst- 

fälscher arbeiten (Praga 1937), Fritza 
Mendoxa Am der Welt der Fälschung 
(Stuttgart 1953), Franka Arnaua Kunst 
der Fälscher, Fdlscher der Kunst (Dussel
dorf 1960), Joachima Goiła Kunstfäl- 
scher (Lipsk 1961), Otto Kurza Fakes. 
A. Handbook for Collectors and Students 
(Londyn 1967), Thomasa Almetorha 
Kunst und Antiquitätenfälschungen (Mo
nachium 1987).

Nieznaczną grupę książek stanowią 
pozycje naukowe, napisane przez fa
chowców -  niekoniecznie historyków 
sztuki, jak np. Stuarta J. Fleminga. 
Authenticity in Art: The Scientific Detec- 
tion of Forgery (Londyn 1975). Znacznie 
większą liczbę stanowią artykuły i roz
prawy naukowe w fachowych czasopi
smach. Ich autorzy to eksperci piszący
0 bardzo wycinkowych zagadnieniach, 
dotyczących jednego obiektu lub kilku, 
omawiają pewien tylko problem, i to bar
dzo często z punktu widzenia krytyczno- 
-stylistycznego, lub dokonują analizy 
ikonograficznej (np. prawidłowości za
pięć tuniki rzymskiej).

Specyficzną grupą pozycji, zawiera
jącą wartościowe uwagi praktyczne są 
wspomnienia kolekcjonerów, handlarzy 
lub fałszerzy dziel sztuki, jak np. Michała 
hr. Tyszkiewicza (1828-1897) Notes et 
souvenirs d'un vieux Collectionneur (1897
1 tłumaczenie angielskie Memories of an 
Ołd Collectors Londyn 1898), Augusto 
Jandoloa Bekenntnisse eines Kunsthdn- 
dlers (Wiedeń 1940), Eduarda Leischinga 
(1858-1938) pracującego od 1886 r. 
w Osterreichischen Museum fiir ange- 
wandte Kunst w Wiedniu, a w latach 
1909-1923 jako dyrektor, który publiko
wał swe wspomnienia m.in. w czasopi
śmie Alte und Moderne Kunst (1963- 
-1965), czy Andrea Mailferta Au pays 
des antiąuaires (Paryż 1935) i niemieckie 
tłumaczenie Denn sie wollen betrogen sein 
(Wiedeń 1967, 6. wydanie 1977).

Na pytanie o naszą literaturę na 
temat fałszerstw dzieł sztuki pada prawie 
wyłącznie odpowiedź „brak opracowań 
tego tematu", toteż wydany u nas w 1966 r. 
przekład z języka niemieckiego książki 
Franka Arnaua Sztuka fałszerzy i fałszerze

sztuki wypełnia tę dotkliwą lukę. Jest to 
jak zwykle tylko po części prawda. Ist
nieje bowiem w języku polskim kilka 
mniejszych i obszerniejszych prac doty
czących problemów fałszerstw. Najko
rzystniej przedstawia się polska literatura 
o fałszerstwach w dziedzinie numizma
tów. Już w 1839 r. wzmiankuje o nich 
Kazimierz Władysław Bandtkie-Stężyń- 
ski (1783-1846) w pracy Numizmatyka 
krajowa, w 1845 r. Ignacy Zagórski 
(1788-1854) w książce Monety dawnej 
Polski, hrabia Emeryk Czapski w Catalo- 
gue de la collection des médailles et mon- 
naies polonaises. Kraków 1871-1916, Wa
lery Kostrzebski (1828-1899) i Karol 
Beyer (1818-1877) w artykułach zamie
szczonych w Wiadomościach Numizma
tycznych czy Henryk Mańkowski (1872— 
-1924) w książce pt. Fałszywe monety 
polskie (Poznań 1930).

Przejdźmy jednak do praktyki. 
Współcześnie coraz bardziej widoczny 
jest fakt, że wraz z rozwojem techniki 
fałszowania dzieł sztuki następuje postęp 
w metodach ich wykrywania. W ostat
nich kilkunastu latach znajomość mate
riałów i technik sporządzania dziel sztuki 
znacznie się pogłębiła, a także zostały 
bardzo udoskonalone metody anali
tyczne. Wykorzystanie tego wszystkiego 
do walki z fałszerstwami stało się sprawą 
oczywistą. Wprawdzie i techniki fałszo
wania udoskonaliły się, ale fałszerze 
w swej przeważającej liczbie nadal nasta
wieni są na oszustwa „optyczne", 
w mniejszym stopniu zadając sobie trud 
naśladowania dawnej techniki i techno
logii. Stąd na rynku antykwarycznym 
pojawiają się w dużej ilości falsyfikaty 
wykonane prymitywnie. Bardzo cenne 
obiekty wymagają jednak poważnych 
badań laboratoryjnych. Rola ich jest czę
sto przeceniana lub nie doceniana. Rów
nocześnie jednak zostało stwierdzone, że 
poprzestanie jedynie na ocenach styli
stycznych i ikonograficznych jest bardzo 
złudne.

Współczesne analityczne badania 
autentyczności dziel sztuki ujmowane są 
w cztery grupy:

1) badania technologiczne -  prze
prowadzane głównie na podstawie analiz 
chemicznych, których użycie jest szcze

gólnie celowe, gdy w obiekcie występują 
stopy lub różne materiały. Autentyczność 
dzieła stwierdzana jest na podstawie 
użytych materiałów, a ściślej na stwier
dzeniu, czy występowały one w czasie 
rzekomego powstania;

2) badania techniki wykonania. 
Istota badań polega na porównywaniu 
z autentycznymi obiektami, i to nie tylko 
pod względem stylistycznym, ale i wyko
nawczym. W omawianych badaniach 
ważną rolę spelniaty metody mikrosko
powe, np. pod mikroskopem stereosko
powym -  odkrywanie śladów obróbki na 
powierzchni obiektów, pod mikroskopem 
w świetle odbitym pozwalającym na 
zaobserwowanie, czy przedmioty z me
talu są odlewane, kute lub hartowane, 
pod mikroskopem zaś w świetle przecho
dzącym rozpoznanie ceramiki formowa
nej ręcznie lub na kole garncarskim itd.;

3) badania występowania objawów 
starzenia. Polegają one na gromadzeniu 
informacji o wieku dzieła i o jego auten
tyczności na podstawie zmian zachodzą
cych w materiałach, z jakich są sporzą
dzane. Dla określenia autentyczności wa
żna jest ocena zachodzących procesów 
starzenia. Pewne znamiona jak zgorze
lina, patyna czy iryzacja wymagają 
zaistnienia dłuższego czasu;

4) metody określenia wieku. Wyko
rzystywane są tu takie metody, jak: ter
moluminescencyjna (np. dla wyrobów 
ceramicznych), dendrochronologiczna 
(dla drewna), radiowęglowa (dla mate
riałów organicznych) itd.

Wiele badań analitycznych potwier
dza opinię, m.in. Franka Arnaua (1960), 
że największym wrogiem fałszerzy jest 
czas. Wszelkie bowiem przyspieszenia 
procesów naturalnego starzenia się są 
tylko próbami upozorowania wieku. 
Generalnie można powiedzieć, że 
z powodu coraz szerszego stosowania 
metod fizycznych i chemicznych do 
badań falsyfikatów działanie fałszerzy 
jest utrudnione. ■

Przedruk za: W ładysław Ślesiński, Fałszer

stwa rzemiosła artystycznego, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-War- 
szawa-Kraków, 1994, s.8-18
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Ta przykryta grubą warstwą sygnatura A. Gierymski/Munchen, po usunięciu werniksu okazała się fałszywym podpisem

D A R IU S Z M A R K O W S K I

Sygnatura a dzieło sztuki
Pojęcie sygnatura pochodzi od tac. signatum -  oznaczenie, pieczęć, jest to znak lub ciąg znaków 

stanowiący jednoznaczny, niepowtarzalny identyfikator obiektu, związany z tym obiektem.w przypadku dzieł sztuki 
sygnatura ma znacze
nie szczególne, gdyż 
uwiarygodnia artystę, 
osobę tworzącą przed

mioty materialne, lub utwory niematerialne 
mające cechy dzieła sztuki.

Słownik terminologiczny sztuk pięk
nych1 pod tym pojęciem określa własno
ręczny znak artysty na jego dziele (naj
częściej obrazie, rzeźbie, rycinie); może 
nim być podpis w całości, w skrócie lub 
jako monogram, rzadziej figura geome
tryczna lub postać zwierzęca (np. Smok 
Cranachów) i może być uzupełniona 
datą wykonania dzieła lub inną autorską 
informacją (np. tytułem dzieła, miejscem 
wykonania). Sygnatury znane były już 
w starożytności, w średniowieczu ze 
względu na anonimowość dzieł należały 
do rzadkości. Specjalną ich grupę stano
wią gmerki (znaki kamieniarskie umiesz
czane na powierzchni kamienia, także 
jako sygnatura autora dzieła).

Wraz ze wzrostem świadomości arty
stów i poczuciem ich praw autorskich, 
już od XV w. obserwuje się częstsze uży
wanie sygnatur. Sygnatura najczęściej 
umieszczana jest na samym dziele, 
w miejscu nie rzucającym się w oczy (nie 
jest to jednak zasadą, gdyż intencją nie- 
któiych artystów jest wyraźne zaznacze
nie wykonawstwa dzieła). W obrazach 
najczęściej w prawym lub lewym dolnym 
narożniku, chociaż występują sygnatury 
umieszczane przy bocznych krawę
dziach, w górnych narożnikach, a nawet 
pośrodku obrazu lub na jego odwrociu.

Wielu artystów zmieniało swoje pod
pisy w różnych okresach twórczości. 
W przypadku np. Jacka Malczewskiego 
można zaryzykować stwierdzenie, że nie 
ma dwóch identycznych jego sygnatur2. 
Uczeń Malczewskiego, Wlastimil Hof
man, podpisywał swoje obrazy imieniem 
i nazwiskiem, często dodając datę 
powstania, lub też monogramem3. Do 
roku 1918 Hofman podpisywał się na

obrazach, używając przeważnie czeskiej 
pisowni swojego imienia i nazwiska Vla- 
stimil Hofmann. W roku 1918 nastąpiła 
zmiana pisowni imienia, artysta spolsz
czył jej pisownię, zastępując czeskie 
V polską literą W. Od roku 1933 Hofman 
swoje nazwisko podpisuje przez jedno „n”. 
Szkice malarskie podpisywał inicjałami VH, 
a po roku 1918 WH.

Artysta-twórca tym różni się od rze- 
mieślnika-odtwórcy, że swoje dzieła two
rzy w oparciu o własną koncepcję, nada
jąc im niepowtarzalny charakter. Dzięki 
temu dzieła wybitnych artystów rozpo
znawane są bez potrzeby oglądania ich 
sygnatur.

Ponieważ obrazy niesygnowane osią
gają zazwyczaj znacznie niższe ceny, niż 
obrazy sygnowane z pewną atrybucją, 
pokusa sygnowania dzieł znana jest od 
stuleci, a w dzisiejszych czasach przy
brała wręcz wymiar patologii. Nadal 
uważa się, że sygnatura ma największe 
znaczenie przy ustalaniu autentyczności

Zdjęcie w IR (podczerwień) fałszywej sygnatury Wyczółkowskiego
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wykonaną ostrym narzędziem w zaschniętej farbie.
Fot B: Oryginalna, zamalowana sygnatura Manę Katz - zdjęcie w świetle UV

dzieła, choć nie może być ona jedno
znacznym argumentem przemawiającym 
za jego oryginalnością. Wiadomo że 
obrazy niesygnowane, nieznanego mala
rza, przypominające dzida któregoś 
z wybitnych artystów z sygnaturą tego 
znanego mogą być sprzedane za ceną 
o wiele wyższą.

Dlatego fałszerze najczęściej dosy- 
gnowują obraz z epoki w sposób naśla
dujący podpis malarza, występujący na 
dziełach autentycznych, nazwiskiem zna
nego malarza. Ważne jest, aby obraz sty
listycznie „pasował” do twórczości 
danego artysty, którego nazwisko wtór
nie umieszcza się na licu.

Fałszerze dopuszczają się nawet 
tego, że sygnaturę mniej znanego artysty 
usuwają, a w jej miejsce wykonują pod
pis bardziej znanego malarza. Znane są 
mi przypadki wykorzystywania zbieżno
ści polskich nazwisk lub ich części 
w wykonaniu nowej sygnatury. I tak naz
wisko Chełmińskiego, po małej „korek
cie” zmienia się na Chełmońskiego, 
a inicjał imienia i końcówkę nazwiska mala
rza Władysława Majewskiego (W. ...ski) 
przerabia się np. na W. Slewiński.

Ciekawym przypadkiem jest wystę
powanie na obrazach sygnatur tak zwa
nych drapanych, oczywiście w większości

nieautentycznych. Jak uzasadnić autor
skie wydrapanie sygnatury ostrym narzę
dziem w zaschniętej i twardej już farbie. 
Są oczywiście autorskie sygnatury wyko
nywane ostrym narzędziem lub koń
cówką pędzla w warstwie malarskiej, ale 
te artyści wykonują w mokrej, jeszcze nie 
zaschniętej farbie.

Proceder „wymiany” sygnatur lub 
dosygnowywanie dzieł sygnatury niepo- 
siadających jest znany od stuleci. 
Wystarczy przypomnieć fakt, że gdy 
Rembrandta uznano za największego 
malarza holenderskiego, a ceny jego 
obrazów zaczęły gwałtownie rosnąć, 
zastępowano podpisy na obrazach jego 
uczniów podpisem mistrza. Obraz de 
Goldera Pomona, znajdujący się w Pra
skiej Galerii Narodowej miał nawet kilka 
fałszywych podpisów Rembrandta, w ten 
zapewne sposób dawni posiadacze 
obrazu próbowali dowieść jego autor
stwo4.

Najprostszym sposobem oceny 
autentyczności sygnatury jest analiza 
powierzchni lica w dużym powiększeniu 
i ocena charakteru spękań zarówno 
w warstwie malarskiej, jak i sygnaturze. 
W ocenie autentyczności sygnatur dziś 
niezwykłe usługi oddają badania fizyko
chemiczne zarówno obrazu, jak i samej

sygnatury5. Wiadomym jest, że zarówno 
fluorescencja w UV, jak i analiza obrazu 
w podczerwieni ławo wykazują wszystkie 
wtórne ingerencje, w tym dopisanie 
nowej sygnatury, lub częściowe wykorzy
stanie oryginalnej z „korektą” na innego 
autora. Oczywiście nie zawsze ten typ 
badań daje jednoznaczną odpowiedź. 
Często konieczne jest przeprowadzenie 
dodatkowych badań, w tym analizę prze
kroju stratygraficznego fragmentu sygna
tury, czy analizę zastosowanych do jej 
wykonania farb i spoiw. Bez tego typu 
działań nie będzie możliwa np. ocena 
autentyczności sygnatury przykrytej 
grubą warstwą werniksu, której fluore
scencja w UV nie będzie odróżnialna. 
Można oczywiście usunąć w obrębie 
sygnatury werniks i wówczas sprawdzić 
fłuorescencję w UV, jest to jednak działa
nie konserwatorskie i nie każdy właściciel 
zgadza się na ten typ działań.

Należy mieć również świadomość, że 
wtórnie wykonana sygnatura, o wiele 
młodsza niż oryginał, jest mniej odporna, 
albo wcale, na działanie rozpuszczalni
ków. Znane są sposoby przeprowadzania 
przez wielu konserwatorów tak zwanej 
próby rozpuszczalnikowej, polegającej 
na porównaniu stopnia rozpuszczalności 
farby sygnatury z identycznym odcie-

Fragmenty szkiców Alfonsa Karpińskiego ze zmieniającą się sygnaturą
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Fragment obrazu ze świadomie usuniętą (przetartą) sygnaturą

Fragment obrazu 
z przerobioną sygnaturą;
W. Majewskiego próbowano 
zamienić na W. Slewińskiego

Autorska sygnatura Odo 
Dobrowolskiego, umieszczona 
na odwrociu podobrazia

niem farby z obrazu. Jeśli oba stopnie 
rozpuszczalności są zgodne, najczęściej 
przyjmuje się, że sygnatura jest auten
tyczna. Należy jednak liczyć się z wyrafi
nowaniem fałszerzy. Wtórnie wykonana 
sygnatura przy użyciu farby laserunko
wej (często o spoiwie wodnym), przy
kryta warstwą werniksu nie będzie nie 
tylko odróżnialna w UV, ale również 
w podczerwieni. Innym sposobem stoso
wanym przez fałszerzy jest przykrywanie 
wtórnej sygnatury, wykonanej farbą 
olejną cienką, warstwą spoiwa wodnego 
lub białkiem jaja. Przy próbie rozpusz
czalnikowej niewidoczna warstwa wer
niksu wodnego powoduje, że sygnatura 
jest odporna na działania rozpuszczalni
ków i może wydawać się, że jest auten
tyczna. Należy wspomnieć, że w ocenie 
autentyczności sygnatury niezwykle is
totna jest również pomoc grafologów, 
porównujących pismo artysty i jego pod
pisy z zamieszczonymi na dziełach 
sztuki.

Podsumowując należy stwierdzić, że 
sygnatura nie może być wyznacznikiem 
autorstwa danego obrazu. Dziś bez wąt
pienia kluczową kwestią podrabiania 
obrazów są sygnatury. Szczególnie, gdy 
polski rynek zapełnia się ogromną ilością 
dzieł przywożonych z krajów Europy 
Zachodniej i którym to dziełom próbuje 
się „znaleźć” właściwego, najlepiej po
szukiwanego i cenionego autora.

Warto wspomnieć, że nawet naj

więksi artyści często sami uczestniczyli 
w fałszowaniu dzieł. Zaprzyjaźniona 
z Jackiem Malczewskim Michalina Jano- 
szanka wspominała, iż ...Molestowałają 

jedna pani, że jakaś staruszka umierająca 
w nędzy posiada szkic Malczewskiego, 
tylko nie podpisany; a gdyby go Malczewski 
podpisał, mogłaby go dobrze sprzedać 
i byłaby uratowana. - Opowiedziałam to 
panu Jackowi. Kazał sobie przynieść ten 
szkic. - Zajęła się tem moja służąca i opo
wiedziała mi potem jak się to odbyło: - 
A proszę wielmożnej pani, pan Malczewski 
strasznie się ucieszył, że przyszłam i powie
dział: - Moje dziecko dajże tu do światła 
ten obraz. Potem kazał podać sobie pen- 
dzel, czarną farbę i patrzał bardzo długo 
na obraz i tak słodko powiedział: - Jak 
Boga kocham, że nigdy takiego obrazu nie 
namalowałem. To na pewno nie mój obraz. 
Ale skoro twoja pani mówi, że jakaś biedna 
staruszka prosi, to ja mogę się na wszyst
kim podpisać. Niech służy tej biedusi. 
I podpisał dużymi literami: Jacek Malczew
sk i. Pablo Picasso przyznał wprost, że: 
Jeżeli naśladownictwo było dobre, ja  byłem 
zadowolony. Siadałem i natychmiast je  
sygnowałem1.

Salvador Dali podpisał kilkadziesiąt 
pustych kartek swoim nazwiskiem 
i z pełną premedytacją pozwolił im ist
nieć własnym życiem. W takich przypad
kach będziemy mieli więc do czynienia 
z autentyczną sygnaturą na nieautorskim 
dziele sztuki. Mogą być również i od

wrotne sytuacje, gdy obraz jest auten
tyczną pracą znanego artysty, a je
go sygnatura fałszywa. Pojawienie się 
takich sygnatur, głównie na słabszych 
pracach, ma na celu zapewne uwiary
godnić ich autentyczność i autorstwo. 
Tak więc sygnatura, bez względu na jej 
formę, nie może być jedynym elementem 
potwierdzającym autorstwo dzieła8. Ist
nieją dziś takie sposoby wtórnego wyko
nywania sygnatur, że bez podjęcia spe
cjalistycznych badań udowodnienie ich 
nieautentyczności nie jest możliwe.

I ze smutkiem należy stwierdzić, że 
niestety tak jak rozwijają się metody 
badawcze, tak samo rozwijają się metody 
i sposoby fałszowania dzieł sztuki. ■

Fot. autor 

PRZYPISY:
1 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. S. Ko
zakiewicza, Warszawa 1969, s. 333-334
2 Zob. D. Markowski, Zagadnienia technologii i  techniki 
malarstwa Jacka Malczewskiego, Toruń 2002, s. 98-110
3 B. Ludwin, Studium nad warsztatem malarskim 
Wlastimila Hofmana. Problematyka badawczo-konserwa- 
torska, praca magisterska pod kier. prof. D. Markowskiego, 
maszynopis, Toruń 2009
4 B. Slånsky, Technika malarstwa, T. II, Badanie i  konser
wowanie obrazów, Warszawa 1965, s. 155
5 Zob. D. Markowski, Ocena autentyczności dzielą 
na przykładzie wybranych obrazów polskiego malar
stwa XIX i  XX wieku, Ars Longa -  vita brevis Tradycyjne 
i  nowoczesne metody badania dziel sztuki, Materiały 
z sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Zbigniewa 
Brochwicza, Toruń 18-19 X 2002, pod red. J. Flika, Toruń 
2003, s. 249-268
3 M. Janoszanka, Wielki tercjarz, Poznań 1931, s. 247 
1 Cyt. za: M. Morka, Kilka uwag o wartości sygnatur oraz 
pisaniu ekspertyz, [...] Falsyfikaty dziel sztuki w zbiorach 
polskich, red. J. Miziofek i M. Morka, Warszawa 2001, 
s. 254
6 M. Morka, ibidem, s. 262

Autorska sygnatura Wlastimila Hofmana
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A N N A  Z A K IE W IC Z

O fałszowaniu portretów 
pastelowych Witkacego

Pozorna łatwość podrobienia dzieł Witkacego -  zwłaszcza rysowanych przezeń suchymi 
pastelami na barwnych papierach portretów, jakie artysta wykonywał począwszy już od 

1915 r., a potem w ramach stworzonej przez siebie w 1925 r. jednoosobowej Firmy 
Portretowej „S.L Witkiewicz” -  sprawia, że ich fałszowanie to dość rozpowszechniony 
proceder. Wydaje się nawet, że ilość krążących na rynku oraz w Internecie falsyfikatów 

niedługo przewyższy liczbę prac artysty zgromadzonych w muzeach...

D
o sfałszowania obrazu 
olejnego potrzebny jest 
profesjonalnie wykonany 
i zagruntowany blejtram 
oraz kosztowne na ogół 
farby i pędzle, nie mówiąc już o umiejęt

ności posługiwania się tym wszystkim. 
By narysować „Firmowy” portret Witka
cego wystarczy papier i kredki oraz jakaś 
-  najlepiej wyglądająca na nadgryzioną 
zębem czasu -  rama. Przydadzą się także 
jakieś pieczątki i nalepki, nie wiedzieć 
czemu, często w języku niemieckim. 
Ważnym „narzędziem” pracy, a raczej 
pomocą „naukową” czy wręcz „wzorni
kiem” fałszerza jest któreś z licznych 
wydawnictw albumowych zawierających 
dobre reprodukcje barwne prac artysty -  
szczególnie pomocne są Witkacy Malarz 
Ireny Jakimowicz, wydany w 1985 r. oraz 
Katalog Witkacowskiej Kolekcji Muzeum 
Pomorza Środkowego w Stupsku, opraco
wany przez Beatę Zgodzińską i wyżej 
podpisaną (Warszawa 1996, wyd. 2. 
2000). Niestety, potrzebna jest także 
dość spora wiedza o artyście i jego meto
dach, a tej już na ogól fałszerzom nie 
chce się przyswajać. Trzeba mianowicie 
wiedzieć, że Witkacy używał tzw. suchych 
pasteli, a nie tłustych kredek. Rysował na 
dobrej jakości papierach żeberkowych, 
które naklejał (lub tylko nakłada!) na 
charakterystyczną, porowatą tekturę

ł-4
$*•»*»» f g n m f  'M U n u  (i**v 'łM ti *****
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Strona z internetowego katalogu aukcyjnego z reprodukcją i opisem falsyfikatu portretu Anny Nawrockiej 
(oryginał w Muzeum Pomorza Zachodniego w Stupsku)
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w kremowym kolorze, a nie bezpośred
nio na zwykłej brązowej tekturze, na któ
rej tworzy swe „dzielą” większość fałsze
rzy. Niemal wszystkie oryginały są też 
fachowo oprawione i na ogół zachowały 
się w dobiym stanie. Były przecież wyko
nywane na zamówienie konkretnych 
ludzi, za stosunkowo spore pieniądze 
(większość -  za równowartość przecięt
nej przedwojennej pensji) oraz przecho
wywane były przez samych modeli lub 
ich rodziny, więc przez wiele lat miały 
one dla ich właścicieli ogromną wartość, 
także emocjonalną. Wydaje się niewiary
godne, ale przeważająca liczba fałszerzy 
nie zadaje sobie trudu sprawdzenia 
nawet wymiarów oryginałów. Oscylują 
one na ogół wokół 64 cm wysokości i 46 
cm szerokości, czasem są większe -  do 
70 cm wysokości i 50 cm szerokości. 
Wynika to z ekonomicznego podziału 
arkusza papieru o wymiarach 100 x 70 
cm (tzw. folio). Falsyfikaty są na ogół 
mniejsze. Mają też nieestetyczne, często 
mocno zniszczone ramy, brudne szyby, 
poplamioną od odwrocia tekturę up
strzoną różnymi zamazanymi piecząt
kami, napisami, czasem „ekspertyzami” 
nikomu nie znanych osób. Regułą są 
zardzewiałe gwoździe, za pomocą któ
rych „obiekt” osadzony jest w ramie. 
Znakomita większość falsyfikatów to nie
udolne naśladownictwa prac reproduko
wanych w wyżej wymienionych wydaw
nictwach albumowych. Regułą jest jed
nak, że publikacja praktycznie każdej 
łatwo dostępnej książki zawierającej 
reprodukcje portretów Witkacego prowo
kuje „wysyp” falsyfikatów oferowanych 
domom aukcyjnym, indywidualnym 
nabywcom oraz w Internecie.

Jesienią ubiegłego roku doszło w tej 
dziedzinie do swoistego skandalu nie
zmiernie podniecającego dziennikarzy 
do dziś. Krakowska galerzystka zaalar
mowała bowiem policję, że ktoś zaofero
wał jej prawdopodobnie fałszywy portret 
Witkacego. Chociaż w Polsce tego typu 
oszustwa ściga się z tzw. oskarżenia pry
watnego, tj. oszukana osoba musi wnieść 
sprawę do sądu cywilnego, co oznacza 
koszty, długi czas rozstrzygania oraz

Falsyfikat portretu Teofila Trzcińskiego

Jeden z falsyfikatów „odkrytych” przez policję w StupskuJeden z falsyfikatów „odkrytych” przez policję w Stupsku

Powiększenie sygnatury falsyfikatu „odkrytego" przez 
policję w Stupsku

Przykład falsyfikatu przysłanego przez osobę prywatną

żmudny i niezwykle trudny proces udo
wadniania swoich racji, a przede wszyst
kim złej woli oszusta (którym często jest 
nieświadomy fałszerstwa pośrednik), 
policja krakowska przejęła się sprawą, 
inkryminowany obiekt zarekwirowała 
oraz przywiozła mi go w celu oględzin. 
Był to mój stary „znajomy”, spotykali
śmy się bowiem już po raz czwarty... Po 
raz pierwszy widziałam go na zdjęciu 
przysłanym mi jesienią 2006 r. e-mailem 
z salonu Desy Unicum, do którego przy
niesiono ów portret w celu wprowadze
nia go na rynek. Pytanie o autentyczność 
nie było trudne. Natychmiast rozpozna
łam nieudolne naśladownictwo portretu 
Teofila Trzcińskiego ze zbiorów Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprodu
kowanego w albumie Ireny Jakimowicz 
Witkacy Malarz. Fałszerstwo było tak 
oczywiste, że nie potrzebowałam nawet 
osobistego z nim kontaktu (co jest abso
lutnie konieczne, jeśli wypowiadamy się 
w przypadku oryginałów). Nie będę tu 
cytować mojej odpowiedzi -  była żywio
łowo i jednoznacznie niecenzuralna... Po 
raz drugi spotkaliśmy się po miesiącu, 
już osobiście. Jeden z antykwariuszy 
warszawskich przyniósł mi go do obej
rzenia, moja negatywna opinia nie była 
jednak dla niego niespodzianką. Zapy
tany przeze mnie, po co w takim razie 
zawraca mnie i sobie głowę tym 
paskudztwem, wykrztusił z zażenowa
niem, że rzecz ma „profesorską eksper
tyzę”. Chciałam oczywiście wiedzieć -  
czyją? Po dłuższych oporach podał 
nazwisko osoby, której studentką byłam 
ongiś, a która z niepojętych dla mnie 
powodów pisemnie potwierdziła auten
tyczność obiektu, którym w ogóle nie 
powinna się zajmować, jako że specjali
zuje się w zupełnie innej dziedzinie 
sztuki. Trzeci raz falsyfikat pojawił się na 
Allegro, o czym powiadomiła mnie kole
żanka z Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, kustoszka tamtejszej kolekcji 
witkacowskiej. Sam obiekt nie wzbudził 
w niej specjalnych emocji, wstrząśnięta 
była jednak faktem, że była doń dołą
czona pozytywna opinia napisana przez 
czynną profesorkę historii sztuki zatruci-
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nioną na Uniwersytecie Warszawskim. 
No cóż. Jednak do ukazania się notki 
o całej sprawie w Życiu Warszawy, 
zamieszczonej przez dziennikarza śle
dzącego serwis policyjny, nie przyszło mi 
nawet do głowy, że autorka ekspertyzy 
jest również właścicielką falsyfikatu i to 
właśnie ona co najmniej czterokrotnie 
próbowała go sprzedać -  wbrew mojej 
opinii, jaką przekazano jej w Desie już 
podczas pierwszej próby sprzedaży. 
Mimo wielkiego zaangażowania poli
cjantów z Krakowa, sprawę dość szybko 
umorzono -  z uwagi na jej „niewielką 
szkodliwość społeczną”. Rzeczywiście -  
w tym wypadku nikt nie dat się nabrać, 
a po nagłośnieniu jej w mediach (poza 
Życiem Warszawy -  także w Wiadomo
ściach TVP) już raczej nikt się nie nabie
rze. Uboczną zaletą tej całej historii jest 
wzrost ostrożności potencjalnych nabyw
ców innych falsyfikatów -  większości 
przychodzi do głowy zapytać o auten
tyczność portretu, zanim wyciągną port
fel... Ale nie wszystkich. Ciekawostką 
ostatnich miesięcy była aukcja interne
towa rzekomo prowadzona przez jakiś 
dom aukcyjny w Toronto, na której za 
równowartość 40 tys. złotych sprzedano 
bardzo nieudaną podróbkę jednego 
z portretów Anny Nawrockiej z kolekcji 
Muzeum Pomorza Środkowego w Stup
sku. Nabywczym zorientowała się w fał
szerstwie już po przeprowadzeniu trans
akcji, znalazłszy w Internecie (na stronie 
h t t p : / / w w w . m u z e u m . s l u p s k . p l , 
www.muzeum.slupsk.pl) reprodukcję orygi
nału. A przecież mogłaby poszukać tej 
informacji wcześniej...

Swoje przygody z falsyfikatami opi
sałam już dawno temu w dwóch opubli
kowanych artykułach: Uwaga -falsyfikat! 
Naiwność pseudo - Witkacych, Art & Busi
ness 1995, nr 11/12, s. 23-26 oraz Falsyfi
katy Witkacego, [w:] Falsyfikaty dziel 
sztuki w zbiorach polskich. Materiały mię
dzynarodowej konferencji naukowej zorga
nizowanej 2F22 maja 1999 roku przez: 
Instytut Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego, Oddział Warszawski Stowarzy
szenia Historyków Sztuki i Zamek Królew
ski w Warszawie, red. J. Miziolek

Przykład falsyfikatu przysłanego przez osobę prywatną
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Przykłady odwroci falsyfikatów „odkrytych” przez policję 
w Stupsku

M. Morka, Warszawa [2001], a podsta
wowe wskazówki, jak odróżnić falsyfikat 
od oryginału zamieściłam na stronie 
http://www.witkacy.hg.pl www. witkacy. 
hg.pl przed dziewięciu laty. Mimo to, nie 
ma niemal tygodnia, by nie zwracano się 
do mnie z prośbą o opinię w sprawie 
właśnie zakupionego, często za niemałe 
pieniądze, falsyfikatu... W skrzynce 
mailowej mam już ponad setkę ich foto
grafii. Najbardziej irytujące, jeśli osoba 
jest namolna, nie tylko pisze, ale i telefo
nuje i w dodatku za skarby świata nie 
daje sobie wytłumaczyć, że zakupiony 
obiekt nie jest, niestety, oryginałem. Zna
komitej większości nie przychodzi nawet 
do głowy, by po stwierdzeniu fałszerstwa 
odpowiedzieć choćby jednym słowem 
„dziękuję”. Jak choćby policjantom ze 
Słupska, którzy kilkakrotnie telefonowali 
twierdząc zresztą, że wiedzą, ze dwa 
zatrzymane przez nich portrety będące 
przedmiotem kradzieży, to z całą pewno
ścią prace Witkacego, no bo przecież oni 
się na tym bardzo dobrze znają, choć twór
czości tego akurat artysty nie lubią, bo im 
się nie podoba... Przysłane mailem zdjęcia 
potwierdziły moje podejrzenia -  portrety 
byty po prostu tragiczne! Po otrzymaniu 
ode mnie informacji panowie z policji nie 
raczyli się już odezwać...

Reasumując, absolutnie nie należy 
kupować niczego na pchlich targach 
i generalnie od osób prywatnych, jeśli 
sprzedający nie potrafią w sposób prze
konywający udokumentować pochodze
nia portretu i jego historii. Przed zaku
pem należy przejrzeć albumy (są 
dostępne w większych bibliotekach) 
z reprodukcjami prac Witkacego oraz 
wymienione wyżej strony internetowe. 
Jeśli znajdziemy coś, co jest podobne do 
składanej nam oferty, to sygnał, że nie
chybnie mamy do czynienia z podróbką. 
Najlepiej zresztą dokonywać zakupu 
w renomowanych domach aukcyjnych 
lub galeriach, ale i od nich trzeba doma
gać się potwierdzenia autentyczności. 
Choć, jak opowiedziana przeze mnie 
historia profesorskiej ekspertyzy, nawet 
i to nie zawsze jest całkowitą gwarancją.

■  Fot. autor
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Prawdziwe falsyfikaty
ROZMOWA Z PROF DR. HAB. JERZYM STELMACHEM*

Jest Pan prawnikiem i kolekcjonerem. Czy prawo może coś zdziałać w kwestii ścigania 
falsyfikatów? Klient antykwariatu czy galerii zwykle nie posiada wystarczającej wiedzy 
i umiejętności oceny towaru. Nie potrafi ocenić zgodności opisu ze stanem faktycznym. Może się 
okazać, że przedmiot, który kupuje posiada wadę fizyczną lub prawną.

W przypadku wady o charakterze fizycz
nym może chodzić np. o stan techniczny 
obiektu, niewłaściwą konserwację, niewi
doczne na pierwszy rzut oka zniszczenia, 
przemalowania itp. Sam miałem taki 
przypadek, zaoferowano mi bowiem bar
dzo słynny i wybitny obraz, którego nie 
kupiłem, gdyż był w sensie konserwator
skim nieodwracalnie zniszczony. Wre
szcie może to być po prostu falsyfikat. 
W przypadku tego rodzaju wady pod
stawą roszczeń jest fakt, iż obiekt, który 
nabyłem, nie posiada cech, o których 
informował sprzedawca. Drugi typ wady 
-  to wada prawna. Dotyczy obiektu kra
dzionego lub przywłaszczonego.

Problem wad prawnych w mniejszym 
stopniu dotyczy naszego rynku. Wady 
fizyczne dotyczące stanu technicznego 
w łatwy sposób dają się stwierdzić, a i ich 
istnienie daje się udowodnić na podstawie 
opinii konserwatorskiej. Natomiast nas 
interesuje wada fizyczna w szczególnym 
zakresie: gdy obiekt jest falsyfikatem. 
Obserwujemy narastanie tego zjawiska na 
rynku antykwarycznym. Jakie gwarancje 
posiada kupujący i względem kogo ma 
roszczenia oraz jakie są tego konsekwen
cje?

Zarówno w przypadku, kiedy insty
tucjonalny sprzedawca (galeria, anty
kwariat, dom aukcyjny) jest właścicie
lem obiektu, jak i wówczas, kiedy wziął 
obiekt w komis jest on jedynym adresa
tem naszych roszczeń. Dotyczy to za
równo roszczeń z tytułu rękojmi, jak 
i roszczeń odszkodowawczych na zasa
dach ogólnych. Rękojmia obowiązuje

przez okres roku od nabycia obiektu, 
roszczenia odszkodowawcze przedawni
łyby się dopiero po 10 latach. Odpowie
dzialność instytucjonalnego sprzedawcy 
jest więc bardzo szeroka. Wyłączenie lub 
ograniczenie odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi może nastąpić tylko w sytuacji,

w której sprzedawca-komisant poinfor
mował o tym nabywcę, czyniąc z tego 
zastrzeżenia składnik umowy. Jednak 
wyłączenie czy ograniczenie rękojmi nie 
może nastąpić poprzez jednostronne 
publikowanie np. regulaminów aukcyj
nych: nabywca musi bowiem potwier
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dzić, że zapis dotyczący ograniczenia 
rękojmi zna i akceptuje. Przecież kupu
jący nie wie -  i co więcej -  w momencie 
nabywania obrazu nie może się dowie
dzieć czyją jest on własnością. Jest to 
chroniona tajemnica sprzedawcy. Zasad
nicza różnica między rękojmią a odpo
wiedzialnością na zasadach ogólnych 
sprowadza się do tego, że roszczenia 
z tytułu rękojmi nie podlegają żadnym 
ograniczeniom (niezależnie od stanu 
wiedzy instytucjonalnego sprzedawcy
0 obiekcie). Natomiast w przypadku 
odpowiedzialności na zasadach ogól
nych w grę wchodzić będzie kwestia 
wykazania, że sprzedający wiedział lub 
z łatwością mógł się dowiedzieć o istnie
niu wady fizycznej lub prawnej. Wynika 
to z ogólnego obowiązku zachowania 
należytej staranności (art. 471 i 472 
k.c.). W przypadku falsyfikatu do roku 
od zawarcia umowy sprzedaży, korzysta
jąc z rękojmi, wystarczy dowieść sprze
dającemu, że obiekt jest falsyfikatem. Po 
upływie roku od zakupu można korzy
stać z roszczeń na zasadach ogólnych
1 musimy udowodnić sprzedającemu nie 
tylko, że obiekt jest falsyfikatem, ale 
także, iż nie dochował on wymogów 
należytej staranności.

Jak udowodnić, że obraz jest falsyfi
katem?

Przede wszystkim za pomocą eks
pertyz. Jednak w praktyce z ekspertyzami 
bywa różnie, tym bardziej że zdarzają się 
przypadki, iż żyjący twórca nie potwier
dza prawdziwości obrazów, które sam 
namalował. Miałem takie zdarzenie, 
kiedy pokazałem Jurkowi Pankowi obraz 
namalowany przez niego, a zakupiony 
od jego przyjaciela. Panek stwierdził, że 
nie jest to dzieło jego autorstwa, mimo 
że znałem całą historię, w której doszło 
do wymiany prac między przyjaciółmi- 
-artystami. Wynika z tego, że jeśli nawet 
autor może się pomylić, to tym bardziej 
może się pomylić ekspert. Konsekwencje 
tego faktu są głębsze, gdyż nawet jeśli 
posiadam ekspertyzę wykazującą, że 
dzieło jest falsyfikatem, to instytucjo
nalny sprzedawca (i dzieje się tak nie
stety bardzo często) przedkłada mi eks
pertyzę pozytywną. Zamiast pieniędzy

za zakupiony falsyfikat mam w istocie 
nierozstrzygalny lub trudno rozstrzy- 
galny spór. Czy słyszała Pani o proce
sach, w którym jeden ekspert występuje 
przeciwko drugiemu?

Dotykamy tu kolejnej kwestii. Nie
pewny swych racji marszand idzie do eks
perta. W  dobrej wierze prosi o ekspertyzę. 
Ale zdarza się także, że świadomie wyko
rzystuje dobrą wolę lub niewiedzę history
ków sztuki. Sam ma wiedzę i doświadcze
nie praktyczne, (często jest kolekcjonerem 
i znawcą), jednak nie czyni z niej użytku, 
gdyż tak jest mu wygodniej. Idzie po 
papier do teoretyków. Zdarza się także, że 
antykwariusz idzie do eksperta, który 
orzeka, iż obraz jest nieautentyczny, 
a następnie idzie do kolejnego, który 
napisze ekspertyzę pozytywną. Negatywne 
ekspertyzy w Polsce wydaje się bardzo 
rzadko, gdyż nikt nie chce płacić za eks
pertyzy negatywne.

A  powoduje to dalsze bezkarne krą
żenie falsyfikatów po rynku. Nie dość, że 
jedna ekspertyza przeciwstawiana jest 
drugiej, to jeszcze ich konkluzje są for
mułowane „na miękko7', np. prawdopo
dobnie, wedle mojej wiedzy, wedle mo
jego uznania, przekonania itd. A więc 
rzecz nie jest rozstrzygnięta ostatecznie, 
że obraz jest autentyczny albo nieauten
tyczny, ale przyjmuje się uprawdopodob
nienie. Czyli w gruncie rzeczy eksperci 
są -  czy to się im podoba, czy nie -  naj
słabszym ogniwem w procesie związa
nym z dochodzeniem roszczeń w przy
padku nabycia falsyfikatu. Łatwiej mogę 
dochodzić roszczeń względem mar- 
szanda, jako że jest on sprzedawcą insty
tucjonalnym i korzystam z kodeksu cy
wilnego przynajmniej w zakresie rękojmi, 
niż względem eksperta, który powie, że 
wedle mojej wiedzy to jest obraz tego 
a nie innego artysty.

Na rynku antykwarycznym z prośbą 
o wystawienie ekspertyzy zwykło się zwra
cać do ekspertów od twórczości danego 
artysty. Przykładowo: z obrazem Włady
sława Slewińskiego i Tadeusza Makow
skiego -  do prof. Władysławy Jaworskiej, 
na Kossaków wystawiał certyfikaty Kazi
mierz Olszański, malarstwo XIX wieku -

Jedno ze stoisk z obrazami na krakowskich Grzegórzkach. 
Z tylu falsyfikat portretu Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
Na pierwszym planie książka Tomasza Lewickiego pt. 
Sygnatury malarzy polskich.



prof. Andrzej Ryszkiewicz, monachijczy- 
ków -  doc. dr Halina Stępień itd. Oczywi
ście, nikt nie jest nieomylny, ale ciągle 
znajdują się osoby podważające trafność 
tamtych ekspertyz. Co więcej, argumenty, 
jakie padają, mają naturę personalną, 
a nie merytoryczną: ten niedowidzi, ów 
jest stary, inny to nie historyk sztuki itd. 
Swego czasu Stowarzyszenie Antykwariu- 
sz.y Polskich chciało skonstruować listę 
niepodważalnych ekspertów. Problem jed
nak w tym, że znalazły się na niej te same 
nazwiska. Czyli występuje tu pewien para
doks: ten sam rynek, który posługuje się 
ekspertyzami jednocześnie je neguje.

Tu dotyka Pani jednego ze „smacz
niejszych” problemów. Ekspertyzy za
mawiane są najczęściej w wypadkach 
wątpliwych. Obrazy bezsporne można 
tylko ekspertyzami ośmieszyć. Niemniej 
ostra konkurencja na rynku powoduje, że 
jednoznacznie prawdziwe obrazy są 
opluwane -  co jest polską specjalnością. 
Zdarzały się próby podważenia wiary
godności obrazów klasy muzealnej, 
z udokumentowaną proweniencją. Ale 
powracając do zasadniczej kwestii: eks
pertyzy pisane są po to, aby w przy
padku wątpliwości „niby je rozwiać”, 
albo obraz „wyczyścić”, uprawomocnić. 
Problem sprowadza się do tego, po co 
komu potrzebna jest ekspertyza. Czy 
w wypadkach niewątpliwych się ją zama
wia? Ich sens pojawia się dopiero 
w momencie roszczeń prawnych. Jako 
kolekcjoner nie potrzebuję i nie korzy
stam z ekspertyz.

Ale ktoś, kto chce kupić nawet muzeal
nej klasy obraz, a kompletnie się na tym

nie zna, potrzebuje opinii, która potwier
dza, że pieniądze nie będą wyrzucone.

Oczywiście, można odwołać się do 
ekspertyz, ale nie zapominając równo
cześnie o istnieniu innych kryteriów, cho
ciażby dotyczących pochodzenia dzieła: 
obrazy najczęściej mają swoją historię. 
Natomiast potrzeba posłużenia się eks
pertyzą powstaje dopiero w przypadku 
uzasadnionej wątpliwości lub już 
konieczności dochodzenia roszczeń. 
Pamiętajmy, że zawsze jednej ekspertyzie 
można przeciwstawić inną. Wobec tego 
już samo istnienie ekspertyzy może być 
przyczyną wątpliwości, nawet jeśli eks
pertyza jest pozytywna. Ponadto dotyka 
Pani jeszcze jednej kwestii. Są eksperci 
bardzo ważni dla danego rodzaju sztuki. 
Ale bywa też tak, że z czasem zaczynają 
się mylić. Jest to proces starzenia, niedo
widzenia, brutalnie, celowo i świadomie 
wykorzystywany przez niektórych insty
tucjonalnych sprzedawców. Znam takie 
przypadki.

Czyli z jednej strony jako nabywcy 
posiadamy dość daleko idącą ochronę 
prawną, ale w końcu musimy odwołać 
się do łatwo podważalnych ekspertyz.

Mogę tylko z Panią się zgodzić.

Osoby piszące w Polsce ekspertyzy nie 
ponoszą żadnej odpowiedzialności. Pono- 
szą ją -  w wypadku ewentualnej pomyłki 
-  jedynie firmy, których w Polsce jest „aż” 
jedna: Agencja Art-Konsultant. Poza nią 
wszyscy są bezkarni. A co z uczciwością 
zawodową niektórych marszandów? Nie
dawno podczas Targów Antykwarycznych

jeden z eksponatów wzbudził wśród anty- 
kwariuszy szczególne -  nazwijmy to -  
zainteresowanie...

Albo uciechę...

Poza tym, że właściwie wszyscy z bran
ży ze zdumieniem przyjęli fakt pojawienia 
się przedmiotu wzbudzającego mocne 
podejrzenia co do autentyczności na Tar
gach Antykwarycznych (wiele osób wyra
ziło oburzenie próbą uprawomocniania 
obiektu przez fakt prezentacji na Targach) 
osoba, która go eksponowała nie miała 
sobie nic do zarzucenia, gdyż eksponat 
posiadał ekspertyzę. Nieuczciwość, naiw
ność czy bezczelność?

Problem jest bardzo ciekawy, a ja 
jestem tu i pesymistą, i optymistą. Gwa
rancje prawne dotyczą każdego rynku. 
Pani usiłuje ustalić, że te gwarancje są 
dość rozmyte. I to jest prawda. Tylko 
proszę zwrócić uwagę, że w obrocie 
wszystko opiera się na zaufaniu. Ludzie 
myślą, że to akurat rynek sztuki jest bar
dziej podatny na nadużycia. A w nor
malnym Państwie (nie mylmy z Polską) 
cały obrót jest oparty na zaufaniu. Ten 
rynek jest szczególny, ale podlega tym 
samym mechanizmom co wszystkie inne. 
Jeżeli trafi Pani na oszusta, to obojętnie 
czy będzie Pani kupowała obraz, dom, 
czy samochód, skutek będzie ten sam: 
zostanie Pani oszukana. Zarówno na 
rynku antykwarycznym, jak i na pozosta
łych istnieją te same środki prawne. Ale 
tutaj powstaje inna, bardzo ważna kwe
stia: mechanizmów, za pomocą których 
rynek powinien się bronić. Oczywiście 
falsyfikaty zawsze będą się zdarzały
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i zawsze będziemy popełniać błędy. Cho
dzi o psychologiczne zmiany kryteriów 
pojęcia odpowiedzialności. Uważam, że 
w przypadku rynku sztuki odpowie
dzialność spoczywa zarówno na sprze
dającym, na ekspercie, jak i na kupują
cym! To nie jest prawda, że cała odpo
wiedzialność spoczywa tylko na jednej 
z tych osób. Mnie -  jako kupującego 
także nic nie zwalnia od odpowiedzial
ności. Muszę wiedzieć co kupuję, muszę 
się tym zainteresować. Jeżeli Pani chce 
kupić samochód, to nawet nie będąc 
znawczynią rynku motoryzacyjnego 
sprawdza Pani ceny w różnych salonach, 
porównuje roczniki, modele itd. Tak 
samo jest z każdą inwestycją: domem 
czy pralką, gdyż są to rzeczy na tyle dro
gie, że nie kupuje się ich tak jak tru
skawki na placu. Natomiast nabywcy 
sztuki dają się nabierać, stając się ofia
rami własnego zarozumialstwa i buty. 
Zdarza się to często wśród ludzi, którzy 
wzbogacili się niedawno i którym się 
wydaje, że jeśli znają się na pszenicy czy 
rzepaku, to jest oczywiste, że znają się 
także na sztuce i na każdym innym 
rynku. Tymczasem należy się tu odro
bina rozsądku i pokory. Istnieją notowa
nia aukcyjne w Art&Business, Meyers 
i inne, sprawdzenie ich nie jest trudne, 
zwłaszcza że mamy dostęp do Internetu. 
Oczywiście, istnieją dzielą, które są nie- 
weryfikowalne pod kątem ceny, ale to są 
obiekty, które na rynku sztuki pojawiają 
się niezwykle rzadko. Kupujący, który 
nie będzie chciał w żaden sposób zwery
fikować tego, co kupuje -  to idiota. 
Natomiast najsłabszym ogniwem tej 
linii: sprzedający -  eksperci -  kupujący 
są oczywiście eksperci, którzy nie odpo
wiadają za nic. Jeśli ja, jako prawnik, 
pomylę się w umowie lub jeśli moja 
sekretarka nie wyśle na czas pisma pro
cesowego, odpowiadam za to finansowo. 
Nie rozumiem, dlaczego eksperci od 
sztuki nie mieliby ponosić takiej samej 
odpowiedzialności jak wszyscy inni.

A muzea, których pracownicy piszą 
ekspertyzy przymykają na to oczy. Pienią
dze idą z ręki do ręki, prawie zawsze bez 
rachunku.

Eksperci powinni pobierać wysokie 
wynagrodzenie, ale też odpowiadać za 
treść ekspertyz. Żadnego pisania: według 
mojego stanu wiedzy, uznania, przekona
nia itd. Jeśli ekspertyzy nie mają żadnej

wartości dowodowej, to po co je pisać? 
Eksperci nie mogą być świętymi kro
wami i należy skończyć z ich bezkarno
ścią. Muszą istnieć sposoby, aby od eks
perta wyegzekwować zadośćuczynienie 
w przypadku błędu. Nie może być też 
tak, aby niektórzy eksperci wspierali naj
gorsze galerie, czyli te, które są źródłem 
wszelkich zagrożeń. Normalna, dobra 
galeria rzadko prosi o ekspertyzy, 
bowiem oferuje obiekty, które nie budzą 
wątpliwości.

Zdołaliśmy ustalić, że jakkolwiek 
nabywcy przysługuje ochrona prawna 
w pełnym zakresie, to jednak egzekucja 
jego praw nie jest prosta. Niepodobnym 
jest dowieść, że sprzedawca wiedział 
o wadzie, lub że mógł się z łatwością 
o niej dowiedzieć, jeszcze trudniej jest 
„wygrać na ekspertyzy”. Nie można też 
oczekiwać zadośćuczynienia od eksperta, 
który popełnił błąd. Może nie należy ku
pować dzieł sztuki?

Zdecydowanie nie taka była intencja 
rozmowy. Nikogo nie chcieliśmy dotknąć 
ani zniechęcić, tylko raczej zwrócić na 
pewne rzeczy uwagę. Problemem są 
przede wszystkim falsyfikaty. Tutaj wpro
wadziłbym jednak pewne rozróżnienie: 
na falsyfikaty „bezczelne”, które są prze
jawem arogancji osób oferujących je do 
sprzedaży oraz dzieła wątpliwe co do 
przypisywanej im atrybucji. Chcąc kupo
wać drogie obiekty, nie wolno opierać się 
na cudzych przypuszczeniach. Po prostu 
powinniśmy zrezygnować z zakupu. 
Zawsze mamy do dyspozycji możliwość 
kupowania „prawdziwych falsyfikatów”, 
np. na warszawskim Kole czy krakow
skich Grzegórzkach, nie potrzebujemy 
do tego profesjonalnych galerii. A jeśli 
nie „prawdziwe falsyfikaty”, to pozostaje 
jeszcze naprawdę wiele dobrych obiek
tów z tak zwanej średniej półki, w og
romnej większości godnych kolekcjoner
skiego zainteresowania. ■

*  Jerzy Stelmach -  profesor prawa, Uniwersytet 
Jagielloński

Rozmawiała: m o n ik a  b r a n ic k a  
Konsultacja prawna:
ANDRZEJ DZIEWAŁTOWSKI-GINTOWT 
Tekst ilustrowany zdjęciami falsyfikatów

Przedruk za: ART & BUSINESS 9/2003

Po czemu 
Wyczółkowski?
Hala Targowa na Grzegórzkach 
w Krakowie. Niedziela. Obok sta
roci - obrazy. Na niektórych sto
iskach obrazy podpisano jasno 
i wyraźnie, sprzedawcy mówią kto 
i co namalował. Na pierwszy rzut oka 
widać, że są to wyroby współczesne. 
Konie, akty itd. Ale na kilku stoiskach 
widzę wielkie nazwiska. (Nie jest to 
zresztą tylko specyfika tego miejsca. 
Takie cuda można zobaczyć na każ
dym targu staroci w Polsce). Patrzę 
na pastisz obrazu Tadeusza Ma
kowskiego. Podpisany TM. Pytam
0 autora: Makowski Tadeusz. Udaję, że 
nie wiem, kto to jest. Taki malarz, różnie 
się podpisywał: Tacie albo Makii?) albo 
T Makowski. Pytam o cenę. 750 zł, ale 
cena do negocjacji -  konstatuje moje 
zaskoczenie sprzedawca. Pytam, czy 
mogę zrobić zdjęcie. Alei oczywiście, 
nie ma problemu. Tego dnia mogłam 
kupić także Portret Jasińskiego pędz
la Leona Wyczółkowskiego za 850 
PLN, pejzaż J. Stanisławskiego za 
600 PLN, portret Wlastimila Hofma
na za 900 PLN i kilka innych. Ale była
1 niespodzianka, prawdziwy rarytas 
na polskim rynku: Jean -  Baptiste -  
Camille Corot! Muszę przyznać, że 
obraz wprowadził mnie w zachwyt, 
głównie z powodu znajomości przez 
społeczeństwo sztuki światowej. P\- 
tam o autora. Sprzedawczyni chyba 
nie wie, jak przeczytać: ślini palec, 
smaruje po prawym dolnym rogu 
obrazu: O tu sobie Pani przeczyta. 
Ile? 600 złotych. Nawet już się nie 
dziwię, że Hofman jest droższy od 
Wyczółkowskiego i Corota. Na sto
isku obok drugi Makowski. Karpiński 
i Witkacy. Za każdym razem wyraź
nie pytam o autora, nikt nie mówi 
o kopiach, pastiszach itd., ale wy
raźnie padają nazwiska. Tylko raz 
w przypadku pejzażu, z sygnaturą SIT 
właściciel -  młody chłopak mówi- Ja 
nie wiem, mogę się tylko domyślać, ale 
nic nie chcę sugeroać. Co za szcze
rość! I jeszce spuszcza cenę z 250 do 
200! Okazja.

MR.
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M O N IK A  B R A N IC K A

LEWE NOWOSIELE
Duży „Akt ” Jerzego Nowosielskiego. Na odwrocie podpis i data, lata 90. Wydaje się 

dziwny, jakby posklejany z kilku różnych kompozycji. Podchodzę do płótna i naciskam grubszą 
smugę farby. Paznokieć wchodzi jak w żółty ser; pod przyschn iętą warstwą 

miękka farba. Obraz nie ma nawet roku.

W
 ostatnim okresie na 
aukcjach wzrosła ilość 
sprzedanych dzid Je
rzego Nowosielskiego. 
Największą popularno
ścią wśród kupujących cieszą się akty 

i martwe natury, słabiej sprzedają się 
abstrakcje, najsłabiej prace z lat 40., 
ciemne i według klientów -  mroczne. 
Decyzje inwestorów kierują się jedno
znacznie w stronę artystów uznanych. 
Konrad Szukalski: Kupujący zwraca 
uwagę na nazwiska, które zaistniały na 
rynku i w mediach -  stąd częściowo bierze 
się wytłumaczenie popularności obrazów 
Jerzego Nowosielskiego (Agra Art S A ). 
Andrzej Starmach, właściciel Starmach 
Gallery, marchand i przyjaciel Jerzego 
Nowosielskiego ocenia spuściznę artysty 
na ok. 2000 obrazów sztalugowych: 
Odliczając dzieła z kolekcji muzealnych, 
kolekcji Fundacji Nowosielskich i Fundacji 
św. Włodzimierza (razem ok. 500) oraz te, 
które bezpowrotnie zaginęły, pozostaje 
około 1000 obrazów w kolekcjach prywat
nych. Teoretycznie zatem na rynku może 
funkcjonować taka liczba obrazów sztalu
gowych. Oczywiście nie wszystkie i nie 
naraz.

W związku z nieoficjalnym tytułem 
najdroższego żyjącego malarza polskiego 
(najwyższa suma sprzedaży to 171 000 -  
D.A. Agra Art) oraz cieszącą się dużą 
popularnością wystawą w warszawskiej 
Zachęcie -  można przypuszczać, że na 
rynek antykwaryczny trafiło i trafi więcej 
zarówno oryginałów, jak i falsyfikatów 
tego twórcy. Obawiam się, że na rynku 
pojawią się nowe obrazy -  mówi Star
mach. Tak się dzieje zawsze, gdy artysta 
zaistnieje w szerokiej świadomości 
i kiedy osiąga wysokie notowania. Falsy

fikatów nie ma ani mniej, ani więcej niż 
innych autorów. Problem podrabiania 
jego prac nie jest ani nowy, ani nazbyt 
zaskakujący. Lewe Nowosiele powstawały 
od dawna. Pracownice jednej z krakow
skich Des wcale nie są zdziwione. Nie
które fałszywe obrazy Nowosielskiego mogą 
mieć nawet po 20 lat. My nie zajmujemy 
się tą sztuką, choć były u nas niedawno 
dwa rysunki. Okazało się, że są fałszywe. 
Oddałyśmy je właścicielowi.

Jednak, co wydaje się bardziej nie
bezpieczne, obrazy te krążą w drugim 
obiegu, drogą nieoficjalną. Przykładowo, 
potencjalny kupiec nie widzi żadnego 
zagrożenia w obrazie, który przyjechał 
z Krakowa, a który przedstawia -  jak go 
poinformowano -  np. kochankę mistrza. 
I kupuje.

Mistrz Nowosielski był znakomitym 
i łubianym pedagogiem, z jego pracowni 
wyszło wielu wspaniałych artystów. 
Podobno, podczas korekt studenckich 
mówił czasem: Proszę Pana, to nie jest 
malarstwo. Pokażę Panu, jak wygląda 
prawdziwe malarstwo. I przynosił swój 
obraz, albo rysował coś na kartkach, 
które po korekcie zostawiał w pracowni 
i które uczniowie zabierali. Na wszyst
kich studentów oddziaływała postać 
mistrza. Dobrze, jeśli potrafili pójść wła
sną drogą. Gorzej, jeśli komuś nie udało 
się uwolr)ić od patrzenia na świat jego 
oczami. Józef Chrobak, dyrektor 
„Krzysztoforów” mówi: Proszę spojrzeć 
na niektórych uczniów Nowosielskiego. 
Wielu z nich maluje tak jak on, lub przy
najmniej podobnie. I są sfrustrowani, bo 
do niczego nie doszli. Pokusa jest więc 
duża.

Osoby z rynku sztuki zapytane o fal
syfikaty wskazują na obrazy, jednak nie

chętnie mówią o ich autorze bądź auto
rach. Coś słyszeli, podobno, ale nie 
pamiętają... Jedni mówią o dziwnym 
nazwisku o ukraińskim brzmieniu, inni 
o nazwisku na literę K, ale dokładnego 
brzmienia nie pamiętają. Potem na moją 
komórkę przychodzi „sms” z nazwiskiem 
fałszerza. Nadawca: numer zastrzeżony. 
W środowisku panuje zmowa milczenia.

Tajemnicą poliszynela jest plotka 
o uczniu i asystencie mistrza z lat 80. -  
Janie Biżku. Podobno razem lub osobno, 
za wiedzą i akceptacją profesora malo
wał Nowosiele do sprzedaży -  z przez
naczeniem na wspólną, doraźną kon
sumpcję. Ale Jan Biżek nie żyje od 1988 
roku (zginął tragicznie pod pociągiem). 
Jeśli to prawda, proceder ten (choć nie
zgodny z prawem) wówczas był inaczej 
oceniany, bo też ceny miał wówczas 
Nowosielski całkiem inne. Dzisiaj za
równo plotki, jak i domniemane falsyfi
katy trudniej zweryfikować; farba zdą
żyła już wyschnąć.

Na rynku zaś pojawiły się całkowicie 
świeże obrazy. Antykwariusze mówią, że 
niektórzy fałszerze czują się tak bezkarni, 
iż potrafią nawet osobiście przynieść 
obraz do antykwariatu. Jak się okazuje, 
najciemniej jest pod latarnią. Plotki 
mówią o architekcie, bliskim przyjacielu 
profesora (dysponującym zresztą także 
prawdziwymi obrazami Nowosielskiego), 
z którym wspólnie pracowali przy malo
widłach kościelnych oraz o profesorze 
krakowskiej akademii, współautorze poli
chromii jednej z cerkwi malowanych 
przez mistrza.

Kolejnym problemem jest fałszowa
nie prac na papierze. Oprócz kilku bez
czelnych wybryków metodą kserokopii, 
ważniejsze jest pojawianie się na rynku
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Falsyfikat obrazu Jerzego Nowosielskiego, Martwa natura, 1986 r.
Fot. Galeria Artemis. To właśnie m.in. do tej galerii przyniesiono obraz z ofertą sprzedaży. Janina Górka Czarnecka, aby 
uniemożliwić dalsze krążenie obrazu na rynku antykwarycznym zleciła jego publikację w Gazecie Antykwarycznej

Falsyfikat obrazu Jerzego Nowosielskiego, Martwa natura, 1986 r., na odwrociu fałszywa sygnatura. Fot. Galeria Artemis

nadliczbowych serigrafii. Kilka osób 
wskazało na źródło w jednej z galerii na 
Wybrzeżu. Problem ważny, choć proce
der mniej spektakularny.

Jednym z celów Fundacji Nowosiel
skich jest gromadzenie dokumentacji 
i inwentaryzacja dzieł Nowosielskiego. 
Ekspertyza kosztuje tutaj 500 złotych. 
Andrzej Starmach przyznaje, że nie 
rozumie, dlaczego ktoś, kto chce zainwe
stować dużą sumę w obraz Nowosiel
skiego, oszczędza na ekspertyzie.

Cała suma przeznaczona jest na cele 
statutowe, dodatkowo można ją odpisać od 
podatku. W porównaniu do ceny obrazu, 
kwota ta jest po prostu śmieszna. Mimo to, 
próśb o poświadczenie autentyczności jest 
niewiele. Z wyjątkiem pani Zofii Szukal- 
skiej z Agry, która pyta mnie o każdy 
obraz, nawet domy aukcyjne trafiają do 
nas sporadycznie.

Fundacja nie wystawia ekspertyz 
negatywnych. W ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy odmówiła trzykrotnie. Nie chcę 
Z powodu jakiejś serigrafii być ciągany po 
sądach; jeśli moi pracownicy potwierdzą 
autentyczność, wystawimy opinię pozy
tywną. Odmowa jest wystarczająca. Jednak 
jeśli fundacja nie wystawi ekspertyzy, lub 
właściciel wie, że odmówi (czyli jest 
świadomy, że obraz jest falsyfikatem), 
może zwrócić się z prośbą o ekspertyzę 
do innych osób -  np. muzealników. 
Wynik takiej ekspertyzy może być różny. 
Co więcej, wszystkie osoby wystawiające 
w Polsce ekspertyzy nie ponoszą odpo
wiedzialności materialnej ani karnej za 
pomyłkę, zatem -  prócz dobrego imienia 
-  nie mają nic do stracenia. W razie 
wpadki odpowiedzialność ponoszą jedy
nie firmy, w tym także Fundacja Nowo
sielskich. Teoretycznie, gdyby fundacja 
pomyliła się i wystawiła ekspertyzę na 
falsyfikat, dysponuje ona majątkiem 
w postaci obrazów, które mogłyby zostać 
przeznaczone na pokrycie szkody. Jak na 
razie tak się nie zdarzyło, gdyż fundacja 
posiada dokumentację ok. 90% wszyst
kich obrazów namalowanych przez arty
stę (poza nieoficjalnymi, powstałymi np.

na serwetce w kawiarni). Moja przyjaźń 
z Jerzym Nowosielskim trwa już około 30 
lat, a oficjalnie współpracuję z nim od 
1989 roku, kiedy otworzyłem galerię. Wiem 
nawet jak nabijał płótno na blejtram 
i jakich gwoździ używał -  mówi Starmach. 
Do tej pory Fundacja nie archiwizowała 
fotografii falsyfikatów dzieł Jerzego 
Nowosielskiego.

W ubiegłym roku Gazeta Antykwa

ryczna opublikowała zdjęcie falsyfikatu 
Jerzego Nowosielskiego Martwej natury 
z 1986 r. Płótno oferowano do sprzedaży 
z ekspertyzą pracownika MN w Pozna
niu. W Krakowie zwrócono się z prośbą 
o ekspertyzę do Fundacji, która odmó
wiła jej wystawienia. Obraz trafił do 
ponownej ekspertyzy do firmy „Art Kon
sultant” Adama Konopackiego, gdzie 
uzyskał opinię negatywną. Adam Kono-
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Jan Biżek (1939-1988), Modelka, olej na płótnie, 69 x 50 cm, sygnowany u dołu po prawej Jan Biżek. Fot. Desa Unicum

packi: Pisemną negatywną ekspertyzę na 
obrazy Nowosielskiego wystawiłem dwu
krotnie. Poza tym dosyć dawno temu przy
jąłem od pewnej osoby obraz, który wyda
wał mi się po prostu słabym Nowosielskim. 
Potem osoba ta przyniosła kolejny. Ten 
drugi przekonał mnie, że są to falsyfikaty. 
Odmówiłem wystawienia ich do sprzedaży 
aukcyjnej, wówczas ona w oburzeniu ode
brała płótna i więcej się nie pojawiła. Mam 
wrażenie, że te obrazy krążą w drugim 
obiegu i raczej nie pojawiają się na oficjal
nym rynku. Tu bowiem, łatwo zostałyby 
zweryfikowane. Poza tym, spojrzałbym na 
ten problem szerzej. To problem naśladow
nictwa, nie zawsze jednak celowego fałszer
stwa wśród uczniów mistrza.

Łatwo popaść w panikę, toteż zda

rzają się i sytuacje odwrotne. Podobnie 
jak łatwo można się nabrać na falsyfikat, 
podobnie łatwo można obraz spalić. Na 
jednym z warszawskich bankietów roz
mowa schodzi na temat wystawy Nowo
sielskiego w Zachęcie. Wśród ogólnej 
akceptacji i pochwał jeden z uczestników 
dyskusji nadmienia, iż nosi się z zamia
rem kuppa pracy tego artysty. Krążą 
plotki: Podobno w jednej galerii sprzedają 
falsyfikaty serigrafii. Tymczasem galeria 
dysponuje certyfikatami wydanymi do 
każdej pracy przez Fundację Nowosiel
skich. Psychoza.

Fałszerstwa zawsze były i zawsze 
będą. Do rekordzistów na naszym rynku 
należą Alfons Karpiński (który wytoczył 
nawet proces handlarzowi obrazów ofe

rującemu falsyfikat jego obrazu i proces 
przegrał), czy Kossakowie (pomijając 
nawet trudne do klasyfikacji obrazy z ich 
fabryki). Pozornie, im bardziej charakte
rystycznie lub schematycznie malował 
artysta, tym łatwiej sfałszować jego 
dzieło. Ale to złudzenie. To właśnie róż- 
nokierunkowość poszukiwań artystycz
nych i nierówność poziomu poszerza 
margines tolerancji i wprowadza history
ków sztuki w zakłopotanie, a często 
w błąd. O ile eksperci są w stanie określić 
autentyczność dzieła, o tyle niezwykle 
trudno jest konkretnej osobie udowodnić 
fałszerstwo. W tym celu należałoby uzy
skać zeznania świadków lub np. zrobić 
komuś zdjęcie w momencie podpisywa
nia obrazu obcym nazwiskiem. W prak
tyce jest to niemożliwe.

Delikatnie sugeruję moje wątpliwo
ści. Pytam o pochodzenie obrazu. Do
wiaduję się, że jest trochę inny, ponie
waż obraz powstał na zamówienie. Do 
aktu mistrz miał na podstawie zdjęcia 
domalować portret konkretnej osoby. 
Oczywiście -  jak to z obrazami na zamó
wienie bywa -  namalowany jest nieco 
ładniej. Po pewnym czasie dowiaduję 
się, że kupił go ktoś z Warszawy. ■

Fundacja Nowosielskich została 
powołana w 1996 roku z inicjatywy Zofii 
i Jerzego Nowosielskich. Fundacja jest 
w założeniu instytucją o charakterze otwar
tym, pragnie wspierać dokonania twórców 
różnych pokoleń i różnych kierunków, m.in. 
poprzez ustanowienie corocznej Nagrody 
Fundacji Nowosielskich dla autorów naj
bardziej oryginalnych prac oraz w przyzna
waniu wybijającym się młodym twórcom 
form stypendialnej pomocy. (...) Prócz 
wyżej wymienionych celów, instytucja ta 
służyć ma również dokumentacji i pełnej 
inwentaryzacji dzieł -  tak malarskich jak 
i piśmienniczych -  Jerzego Nowosielskiego 
oraz inspirowaniu naukowych badań nad 
jego twórczością, (z charakterystyki dzia
łalności Fundacji).

Przedruk za: A R T & B U S IN E S S  6/203
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M IR O S Ł A W  W A C H O W IA K

Wybrane metody badań 
malarstwa olejnego 

XIX i XX wieku
Obszar badań analitycznych substancji budujących dzieła sztuki charakteryzuje stały, 

szybki rozwój. Wyniki są z jednej strony coraz bardziej wszechstronne i dokładne, z drugiej 
- wymagają coraz mniejszej ilości pobranej próbki lub są zastępowane metodami zupełnie 
nieinwazyjnymi. Powstaje aparatura przenośna, możliwa do wykorzystania in situ w bada

niach terenowych, a nie tylko w laboratorium.

B
liska współpraca chemików, 
fizyków, konserwatorów- 
-technologów owocuje kolej
nymi osiągnięciami. Wyniki 
tych działań budzą, co zro

zumiałe, coraz większe zainteresowanie. 
Wspomagają one niejednokrotnie dato
wanie, rozstrzyganie o oryginalności, 
proweniencji czy wręcz o autorstwie 
dzieła. Są też coraz bardziej docenianym 
przez historyków sztuki narzędziem 
poznania samego sposobu pracy, czy 
wręcz twórczego myślenia artysty na eta
pie wyboru materiałów, budowania kom
pozycji -  środków użytych w celu osią
gnięcia oczekiwanego efektu estetycz
nego w poszczególnym okresie stylistycz
nym. Rozpoznanie przemalowań i inge
rencji w strukturę dzida, jak i natural
nych procesów starzenia wybranych 
materiałów, pozwala również na rekon
strukcję pierwotnego wyglądu obiektu, 
gdy uległ on częściowej destrukcji.

Najbardziej znane tradycyjne niein
wazyjne metody badań to obserwacja 
obrazów w świetle widzialnym, ultrafio
letowym oraz podczerwonym. Obserwa
cja w świetle ultrafioletowym pozwala na 
zaobserwowanie ingerencji konserwator
skich oraz fluorescencji lub wygaszania 
wybranych pigmentów, barwników oraz 
spoiw żywicznych. Uwidoczniony zostaje 
sposób nakładania werniksu, możliwe 
jest wstępne określenie na podstawie flu
orescencji jego rodzaju oraz zakresu

Obraz Józefa Pankiewicza Targ na kwiaty (1890) w trakcie pomiaru przenośnym spektrometrem XRF (konstrukcja 
aparatury IMP PAN Gdańsk)

■23



występowania niektóiych pigmentów 
i barwników, m.in. miedziowych i żelazo
wych (wygaszających fluorescencję), 
bieli cynkowej, czerwieni organicznej 
(o charakterystycznej barwie w promie
niowaniu UV). Obserwacja sygnatury 
w promieniowaniu UV może pomóc 
w rozstrzygnięciu, czy jest oryginalną.

Promieniowanie podczerwone poz
wala, w przypadku cienko malowanych 
obrazów o jasnej zaprawie i niezbyt 
ciemnej kolorystyce, na uczytelnienie 
rysunku leżącego pod warstwą malarską. 
Szczególnie wdzięcznym obiektem uczy
telniania rysunku są malowidła średnio
wieczne -  z wyraźnym, rysunkiem i nie
zbyt grubą warstwą malarską. Niemniej, 
również dla dziel XIX i XX w. otrzymano 
ciekawe reflektogramy. W przypadku 
Aleksandra Gierymskiego udowodniły 
one wspomaganie się przez artystę geo
metryczną siatką do rozrysowania archi
tektury (np. z fotografii) oraz uwidocz
niły okonturowanie wskazujące na uży
wanie w niektórych obrazach kalki do 
przenoszenia zarysu postaci (podobnie 
jak Degas). Również badania obrazów 
francuskich impresjonistów i postimpre- 
sjonistów pozwoliły na odkrycie poprze
dzającego malowanie rysunku ołówkiem 
lub węglem, zadając kłam obiegowym 
opiniom przesadnie eksponującym spon
taniczność ich pracy. Nawet część eks
presyjnych obrazów Van Gogha okazała 
się mieć nie tylko rysunek przygotowaw
czy, ale nawet rysunkowe geometryczne 
podziały powierzchni obrazu, odpowia
dające używanej przez niego w latach 
osiemdziesiątych ramki perspektywicz
nej, ustawianej w plenerze przed malo
wanym motywem, dla ułatwienia roziy- 
sowania pejzażu na obrazie (np. 
w Moście, 1888, Walraf-Richartz Muse
um). Pomocniczą siatkę prostokątów 
wspomagającą przeniesienie wcześniej
szego rysunku lub poprawne rozryso- 
wane kompozycji stwierdzono także 
i u pointylistów, m.in. u Crossa i Petije- 
ana. Ograniczeniem reflektografii w pod
czerwieni jest to, że nie uczytelnia ona 
rysunku wykonanego w kolorach brązu 
czy czerwieni -  chyba że mają domieszki 
czerni. Takie swobodne sposoby podma- 
lowania farbą o niekoniecznie czarnym 
kolorze, coraz częstsze zwłaszcza od

początku XX w. (np. u Pankiewicza), są 
w tej technice trudne do prześledzenia.

Metodą pozwalająca ukazywać głęb
sze warstwy stratygraficzne jest fotogra
fia lica obrazu w promieniach Roen
tgena. Rentgenogramy pozwalają uczy
telnić autorskie podmalowania i zmiany 
kompozycji, o ile wykorzystane do nich 
zostały zawierające ciężkie metale, 
pochłaniające promienie X pigmenty, jak 
biel ołowiana lub cynober. Wykrycie 
autorskiej korekty ustawień postaci, 
wykorzystania innego obrazu jako pod
obrazia, czy wykonania podmalowania 
świateł karnacji lub szat bielą ołowianą, 
to najczęstsze zastosowanie techniki. 
Pozwala ona też na wizualizowanie

Dwie czerwienie organiczne leżąca jedna na drugiej. Jaś
niejsza zawiera kredę, niewielkie dodatki cynobru i zosta
ła osadzona na substracie zawierającym cynę. Czerwień 
ciemniejsza (po prawej) została osadzona na wodorotlen
ku glinu i zawiera ponadto fosfor (wyniki badań na diag
ramie powyżej uzyskane z analizy po linii na spektrome
trze XRF)

splotu płótna czy uslojenie dewna, 
w przypadku podobrazia drewnianego, 
a także wszystkie konstrukcje mocujące 
i wzmacniające -  zarówno metalowe, jak 
i drewniane. Obserwacja w promieniach 
IR oraz X wspomaga także rozróżnianie 
charakteru i zakresu ingerencji konser
watorskich. Za pomocą fotografii w pro
mieniach Roentgena uwidoczniono wiele 
autorskich zmian, zarówno u twórców 
polskich, jak i zagranicznych. Liczne 
zmiany i powtórne wykorzystanie starych 
obrazów do namalowania nowych kom
pozycji w twórczości Michałowskiego

wykazała w swej monografii Joanna 
Szpor. Zmiany kompozycji występowały 
również w twórczości A. Gierymskiego 
(niepublikowany doktorat E. Doleżyń- 
skiej-Sewerniak). W twórczości Pankie
wicza, analizowanej przez autora w ra
mach dysertacji, stwierdzono autorskie 
zmiany w nielicznych obrazach, jednak
0 dość dużym znaczeniu i zakresie, m.in. 
w Targu na kwiaty (1890, MNP) oraz 
Dziewczynce w czerwonej sukni (1897, 
MN Kielce). Liczne zmiany kompozycji 
obserwowano również w obrazach 
impresjonistów, po raz kolejny podważa
jąc utarte opinie o swobodnym malowa
niu zazwyczaj w jednym podejściu.

Na wstępne rozróżnianie użytych 
pigmentów, w znacznie większym zakre
sie niż obserwacja w promieniowaniu 
UV, pozwala obserwacja lica w podczer
wieni w technice tzw. fałszywych kolo
rów. Rozróżnienie np. cynobru i minii, 
zieleni szmaragdowej i kobaltowej oraz 
innych kolorów może zostać wstępnie 
dokonane na podstawie analizy reflekto- 
gramu w podczernieniu przy użyciu 
odpowiednich filtrów i oprogramowania 
do obróbki obrazu. Dalsze opracowanie 
obrazu może polegać na dodawaniu lub 
odejmowaniu oraz nakładaniu na siebie 
obrazów otrzymanych w różnych pas
mach promieniowania elektromagne
tycznego. Warto nadmienić, że zarówno 
obraz rejestrowany w ultrafiolecie, jak
1 podczerwieni, można różnicować 
w długości fali poprzez użycie filtrów 
odcinających wybrane pasma.

Dla rozpoznania spodnich warstw 
technologicznych wykonuje się naszlify -  
przekroje poprzeczne próbek warstwy 
malarskiej. Zatopione w żywicy i precy
zyjnie wyszlifowane, pozwalają na obser
wację pod mikroskopem ilości i charak
teru kolejnych warstw technologicznych, 
wielkości cząstki pigmentu itd. Obserwa
cja pod mikroskopem w promieniowaniu 
UV ułatwia rozróżnienie poszczególnych 
warstw, zwłaszcza werniksów. Dalszym 
badaniem przekrojów może być wykona
nie analizy składu pierwiastkowego za 
pomocą mikrosondy elektronowej z ana
lizatorem EDS. Wyznaczenie składu 
pierwiastkowego dla konkretnego koloru/ 
/warstwy, a nawet cząstki pigmentu po
zwala na dość precyzyjną identyfikację
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Pierwotny zarys przemalowanej autorsko sylwetki, zrekonstruowany na 
podstawie rentgenogramu

Rentgenogram z zaznaczonym obecnym zarysem postaci, fragment obrazu Józefa Pankiewicza Targ na 
kwiaty, 1890

pigmentu, o ile jest nieorganiczny. Umo
żliwia również określenie wypełniaczy 
(kredy, siarczanu baru), czy nośników 
barwników organicznych (np. wodoro
tlenek glinu na podstawie zawartości 
Al).

Luźne próbki warstwy malarskiej 
można wykorzystać do zbadania za
równo składu pierwiastkowego, jak 
i innych metod pozwalających na roz
różnienie, obok nieorganicznych pig
mentów, także organicznych barwników 
oraz spoiw. Metodą fluorescencji rentge
nowskiej XRF można wyznaczyć skład 
pierwiastkowy (jednak w większości in
strumentów w podstawowym oprzyrzą
dowaniu bez detekcji pierwiastków lek
kich, w przeciwieństwie do badań EDS).

Techniką poszerzającą zakres stwier
dzanych pigmentów jest spektroskopia 
Ramana. Wykorzystując rozpraszanie 
nieelastyczne odzwierciedla strukturę 
chemiczną substancji w postaci charak
terystycznego widma. Śledząc charakte
rystyczne pasma można potwierdzać

obecność pigmentów poprzez porówna
nia z materiałem referencyjnym. Ograni
czeniem metody jest fluorescencja spoiw, 
w których zanurzony jest pigment, nie
mniej jest to bardzo istotna metoda 
komplementarna do techniki XRF, owo
cująca informacją już nie tylko o składzie 
w postaci pojedynczych pierwiastków, 
lecz o strukturze całego związku che
micznego lub mieszanin związków.

Analiza widm wskazujących na obec
ność grup funkcyjnych pozwala na roz
różnianie również związków organicz
nych w technice spektroskopii w pod
czerwieni (IRS). Obok barwników orga
nicznych (jak alizaryna, czy karmin 
koszenila) możliwe jest identyfikowanie 
żywic, olejów.

Inną metodę badania spoiw stanowi 
chromatografia (gazowa, cieczowa, cien
kowarstwowa). Pozwala ona na ozna
czenia oleju orzechowego, lnianego lub 
makowego oraz wstępne stwierdzenie 
dodatku żywic, takich jak damara czy 
mastyks. Gdy rozszerzona zostanie

o spektrometrię mas (GC-MS), wyniki 
są dużo dokładniejsze i bardziej prawdo
podobne.

W przypadku gdy dysponujemy dużą 
ilością próbki, pomocna w pełnym ozna
czeniu składu krystalicznych związków 
nieorganicznych jest metoda EDX. Na 
podstawie pomiaru widm interferencyj
nych światła, oddających wewnętrzną 
strukturę kryształów, można stwierdzić 
obecność konkretnego związku chemicz
nego. Takie badania pozwalają odróżnić 
np. żółcień cynowo-ołowiową I i II ro
dzaju czy zieleń Scheelego od innych 
bazujących na miedzi, dokładne ozna
czenie składu, np. mieszanin dziewiętna
stowiecznych żółcieni chromowych 
o sporym stopniu zróżnicowania, a także 
na precyzyjne oznaczenie dodatków, 
takich jak glinki, kreda, gips, dolomit, 
krzemionka i inne, które mogą charakte
ryzować konkretną farbę danego artysty. 
Z taką dokładnością porównywania 
odmian farb dla związków organicznych 
mamy do czynienia w przypadku spek
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troskopii w podczerwieni z wykorzysta
niem transformaty Fouriera (FTIRS).

Rozróżnianie konkretnych pigmen
tów wspomaga również mikroskopia 
skaningowa wykorzystująca do obrazo
wania strumienie elektronów, a także 
mikroskopia w świetle spolaryzowanym. 
Natomiast do badania oleju pod wzglę
dem datowania uzyskuje się ostatnio 
obiecujące wyniki metodą rezonansu 
paramagnetycznego EPR.

Dla uzyskania właściwych wyników 
istotne jest komplementarne używanie 
możliwie wielu metod. Znaczenie ma też 
kolejność wykonywanych badań, od 
większego stopnia ogólności, w kierunku 
badań bardziej szczegółowych, a zwłasz
cza duże doświadczenie w interpretacji 
wyników oraz wyciąganiu wniosków 
z kilku analiz zestawionych ze sobą. 
Odpowiednia kolejność przeprowadzo
nych badań może ponadto zminimalizo
wać ilość pobranych próbek, a nawet 
pozwolić na otrzymanie miarodajnych 
wyników na bazie analiz zupełnie niein
wazyjnych. Duży wysiłek badaczy jest 
skierowany aktualnie na tworzenie 
wymiernych, szerokich porównawczych 
baz danych wyników dla oryginalnych 
materiałów historycznych. Dysponując 
właściwą biblioteką widm oraz kolekcją 
próbek, np. farb historycznych, można 
bardzo zmniejszać ilość pobranych pró
bek oraz wspomagać precyzję wyników. 
Budowaniu takich baz danych sprzyjają 
oryginalne materiały zostawione po arty
stach w postaci tub farb, palet, a także 
spoiw. Pełne ich przebadanie pozwala na 
ustalenie charakterystycznych, indywidu
alnych upodobań artysty, jednocześnie 
pogłębiając wiedzę na temat technologii 
danego okresu w ogóle. Takie badania 
prowadzone są obecnie przez autora na 
spuściźnie Jana Matejki i przynoszą bar
dzo obiecujące wyniki. Ilość dokładnie 
określonych używanych przez artystę 
farb przekracza 50, a są wśród nich bar
dzo charakterystyczne i znajdowane tak 
w tubkach farb, jak i na paletach oraz 
obrazach, i to w przypadku tych ostat
nich dzięki wykorzystaniu przenośnego 
spektrometru XRF, bez potrzeby pobra
nia próbki. Analiza składu pierwiastko

wego farb, nawet bez możliwości docie
rania do palet czy tubek po artyście, 
a tylko w oparciu o badania obrazów, 
pozwoliła, w ramach mojej dysertacji 
poświęconej twórczości Józefa Pankiewi
cza, na zidentyfikowanie ponad 20 farb 
używanych przez artystę. Względna 
łatwość i szybkość pomiaru umożliwiła 
objęcie badaniami kilkadziesiąt obrazów 
i wyznaczyć charakterystyczne dla sa
mego Pankiewicza pigmenty. Część 
z nich można ponadto uznać za datujące 
w twórczości malarza. Fioletu kobalto
wego używał nie wcześniej niż w 1908 r., 
czerwieni kadmowej od około 1917 r. 
natomiast w latach 20. XX w. w pejza
żach pojawia się wcześniej używana 
rzadko zieleń kobaltowa. Charaktery
styczne jest też stwierdzane w obrazach 
Pankiewicza spoiwo, zwłaszcza w nie
których okresach obficie używana żywica 
kopalowa jako dodatek do oleju. Tego 
typu „przesiewowe” badania dużej liczby 
obrazów jednego artysty pod kątem 
wybranym aspektów warsztatowych, 
mogą być bardzo pomocne przy definio
waniu charakterystycznych cech warsz
tatu danego malarza, wspomagając 
datowanie, rozstrzyganie o autorstwie 
i wykrywanie fałszerstw. Nawet znajo
mość zarówno ogólnych cech, jak spo
sób kładzenia farby, czy budowania 
rysunku (dla Pankiewicza świetnie uwi
docznionych w rentgenogramach) w po
wiązaniu z bardzo szczegółową analizą 
pigmentów i spoiw, przysparza ogromnej 
wiedzy cennej nie tylko dla konserwato
rów, ale i historyków sztuki, uczestników 
rynku aukcyjnego, czy wreszcie dla służb 
ochrony mienia narodowego. W niniej
szym artykule skupiłem się z racji moich 
zainteresowań badawczych na zasygna
lizowaniu takich możliwości dla dzieł 
malarskich, niemniej podobnie jest 
z rzeźbą, przedmiotami z metalu, czy 
obiektami archeologicznymi. To badania 
składu pierwiastkowego (metodą XRF) 
pozwalają odbudowywać trasy wędró
wek człowieka pierwotnego, używającego 
na Alasce kamieni bezspornie wydoby
tych w Ameryce Środkowej lub na prze
suwanie datowania rzeźby Wilczycy Kapi- 
tolińskiej z okresu późnoantycznego

(według historyków sztuki -  na podsta
wie analizy stylistycznej) na dojrzale śre
dniowiecze -  dzięki precyzyjnym bada
niom danych składowych i proporcji 
stopów. Podobna praca została rozpo
częta (z całą specyfiką złożonej proble
matyki) również dla malarstwa sztalugo
wego. Niekorzystanie z dotychczasowej 
niepełnej, jednak już dość szerokiej 
i wciąż rozwijanej wiedzy gromadzonej 
na styku chemii, fizyki, technologii 
i historii sztuki, jest marnotrawieniem 
wielu szans na pełne rozpoznanie 
obiektu o wartości kulturowej, a ostatnio 
również niebagatelnej, a skłaniającej do 
przestępstw -  rynkowej. Wykorzystanie 
dość prostego w obsłudze przenośnego 
spektrometru XRF pozwala żywić na
dzieję na głęboki rozwój wiedzy techno
logicznej, zwłaszcza że w sukurs idą za 
nim coraz precyzyjniejsze, również prze
nośne aparatury do analizy w spektro
skopii Ramana oraz w podczerwieni.

Na zakończenie zestawiam dla przy
kładu skrótowe wyniki otrzymane dla 
obrazu Józefa Pankiewicza Targ na 
kwiaty (1890, MNP), na podstawie ba
dań lica przenośnym spektrometrem 
XRF (paleta pigmentów), oraz próbek 
metodą chromatografii gazowej i spek
troskopii FTIR poszerzanej o GC-MS 
w przypadku spoiw. W jednowarstwowej 
zaprawie stwierdzono spoiwo olejne, 
w warstwie malarskiej olej lniany 
z dodatkiem żywic kopalowych. Pig
menty stwierdzone na obrazie: biel oło
wiana, miejscami biel cynkowa, żółcień 
kadmowa, żółcień chromowa ciemna, 
żółcień strontowa, żółcień organiczna 
(zawierająca Cu), cynober, czerwień or
ganiczna osadzona na związkach cyny 
(zawierająca ponadto Cu), czerwień or
ganiczna osadzona na wodorotlenku 
glinu (zawierająca ponadto kredę oraz 
śladowo P, Cl, K) [jasnopomarańczowo- 
różowa fluorescencja w UV na przekro
jach], fiolet organiczny, zieleń szwajn- 
furcka, zieleń szmaragdowa, prawdopo
dobnie ziemia zielona, błękit kobaltowy, 
błękit miedziowy, błękit organiczny (pra
wdopodobnie indygo), ceruleum, czerń 
węglowa, umbra palona, siena palona, 
ugier. ■  Fot. autor
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PAW EŁ RYBICKI

Technicznokryminalistyczne
badania dziel sztuki*

Badania dzieł sztuki najczęściej kojarzą się z oceną autentyczności, ale te 
wykonywane w laboratorium kryminalistycznym bezsprzecznie przywodzą już 

na myśl fałszerstwo. Jednakże problematyka badań dzieł sztuki widziana 
z perspektywy laboratoryjnego stołu każe przedstawić zagadnienie nieco 

szerzej niż tylko w kontekście autentyczności czy fałszerstw.

M
imo że kryminalistyka 
jest dyscypliną z krę
gu nauk prawnych, to 
nie teoretyczne roz
ważania karnomate- 
rialne i proceduralne będą przedmiotem 

tego opracowania. Zamiast nich na pod
stawie przykładów badań dzieł sztuki 
wykonywanych w Centralnym Laborato
rium Kryminalistycznym Komendy 
Głównej Policji zostanie przedstawiona 
techniczno - laboratoryjna strona krymi
nalistyki stosowanej. Dzieła sztuki jako 
przedmiot badań laboratoryjnych i pozy
cja tych badań w rutynowej pracy Labo
ratorium będą potraktowane jako punkt 
wyjścia do próby pewnego usystematy
zowania zagadnienia ujętego w tytule. 
Składa się na nie szeroka gama technik 
laboratoryjnych obejmujących badania, 
w których dzieła sztuki stanowią mate
riał dowodowy, są przedmiotem toczą
cego się postępowania karnego lub zda
niem zlecających badania wzbudzają 
kontrowersje co do swojej autentyczno
ści. Ująć też trzeba kwestię możliwości 
wykorzystania potencjału badawczego 
Laboratorium, nie tylko aparaturowego, 
ale i eksperckiego, w celu zupełnie innym 
niż prawnokarna ochrona dziedzictwa 
kulturowego.

Fot. 1

B A D A N IA  D Z IE Ł  S Z T U K I  N A  T L E  R E G U 
L A M IN O W Y C H  Z A D A Ń  L A B O R A T O R IÓ W  

K R Y M IN A L IS T Y C Z N Y C H

Podstawową rolą policyjnych labo
ratoriów kryminalistycznych jest wyko
nywanie ekspertyz kryminalistycznych na 
potrzeby toczących się postępowań kar
nych, zgodnie z właściwością teryto
rialną. Tak zakreślony zakres działania 
nie wyodrębnia dzieł sztuki jako szcze
gólnego przedmiotu badań wykonywa
nych rutynowo przez policyjne laborato
ria. Podobnie wszelkie podziały funkcjo- 
nalno-organizacyjne laboratoriów wyko
rzystujące systematykę dyscypliny naj
częściej wyróżniają dziedziny naukowe, 
techniki badawcze czy nawet konkretne 
przedmioty badań, składaiace sie na

technikę kryminalistyczną, nie wskazują 
jednak ich specyficznego charakteru. Tak 
więc badania dzieł sztuki nie stanowią 
wyodrębnionego regulaminowego zada
nia laboratoriów kryminalistycznych, 
a dzieła sztuki, jako przedmiot badań, 
nie zajmują konkretnego wydziału, pra
cowni czy samodzielnego zespołu 
badawczego w żadnym z funkcjonują
cych w Polsce policyjnych laboratoriów 
kryminalistycznych. Na ten stan rzeczy 
składają się następujące dwa fakty Po 
pierwsze, w badaniach kryminalistycz
nych dzieł sztuki mogą być wykorzysty
wane rozmaite techniki badawcze. Po 
drugie, są one na tyle rzadko przedmio
tem badań, że poświęcanie im oddzielnej 
pracowni czy wydziału po prostu jest 
niecelowe.

Nakreślona powyżej sytuacja powo
duje, że dzieła sztuki, ze względu na ich 
specyficzny charakter, można poddawać 
badaniom z dobrym skutkiem przede 
wszystkim w Centralnym Laboratorium 
Kryminalistycznym, ponieważ jego rola 
w systemie policyjnych laboratoriów kry
minalistycznych jest nieco odmienna.

Spośród wielu regulaminowych 
zadań CLK KGP najistotniejsze w świe
tle rozważanej problematyki to:

•  realizacja ekspertyz kryminali
stycznych cechujących się dużym stop-
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niem skomplikowania, mających charak
ter odwoławczy, a także wymagających 
unikatowej w skali kraju aparatury 
badawczej, szczególnej wiedzy i umiejęt
ności;

•  prowadzenie prac naukowo- 
badawczych w celu rozwoju techniki 
kryminalistycznej.

Warto w tym miejscu dodać, że 
oprócz tak określonych zadań CLK 
dodatkową motywację do wykonywania 
badań dzid sztuki może stanowić także 
okolica głównej siedziby Laboratorium, 
które mieści się w okazałym budynku 
o neoklasycystycznej fasadzie, usytuowa
nym przy Alejach Ujazdowskich, naprze
ciw słynnego Parku Łazienkowskiego. Jej 
otoczenie stanowią zabudowania składa
jące się na zespół gmachów dawnego 
Korpusu Kadetów im. Suworowa, wpi
sane do Rejestru Zabytków pod nume
rem 1597. Są to w większości zabudowa
nia eklektyczne, z przewagą form neore- 
nesansu, wzniesione około 1900 r. wg 
projektu Wiktora Junoszy-Piotrowskiego, 
przy współpracy Henryka Juliusza Gaya. 
W okresie międzywojennym mieściła się

tu siedziba Szkoły Podchorążych i Głów
nego Inspektoratu Sił Zbrojnych.

Badania dzieł sztuki wykonywane 
w CLK można podzielić na trzy katego
rie:

•  badania dzieł sztuki w kierunku 
określenia ich autentyczności -  w tej 
kategorii mieszczą się zarówno fałszer
stwa dzieł sztuki, jak i reprodukcje nie
wykonane w celu fałszerskim;

•  badania dzieł sztuki w celu iden
tyfikacji sprawców przestępstw, najczę
ściej kradzieży i kradzieży z włamaniem, 
a także zabójstw z motywem rabunko
wym;

•  badania niekryminalistyczne -  
wykonywane w celu poszerzenia wiedzy 
na temat przedmiotu dziedzictwa kultu
rowego lub jego ochrony przed zniszcze
niem; ich przeprowadzenie jest możliwe 
dzięki istniejącym w Laboratorium wyso
kospecjalistycznym sposobnościom war
sztatowym.

B A D A N IA  A U T E N T Y C Z N O Ś C I

W dzisiejszym świecie fałszuje się 
praktycznie wszystko to, za co kolekcjo
ner jest skłonny zapłacić, czyli: meble,

zegary, figurki, koronki, dywany, rzeźby, 
monety, znaczki oraz obrazy, będące 
zdecydowanie najczęstszym przedmio
tem kryminalistycznych badań laborato
ryjnych. Techniki wykorzystywane do 
fałszowania dzieł sztuki są bardzo pra
cochłonne, niejednokrotnie wymagają 
talentu, umiejętności, a przede wszyst
kim znajomości technik i materiałów 
stosowanych w czasach powstania fał
szowanego oryginału. W praktyce ist
nieją dwa sposoby badania autentyczno
ści. Pierwszy z nich, dokonywany przez 
historyka sztuki, polega na ocenie styli
stycznej dzieła. Drugi zaś, laboratoryjny, 
posiłkuje się analizami składu chemicz
nego farb i podłoża, fotografowaniem 
w podczerwieni, bliskim ultrafiolecie, 
luminescencji czy badaniami sygnatur 
i pisma ręcznego.

Jeśli chodzi o zleceniodawców ba
dań, w materiałach zebranych na po
trzeby niniejszego opracowania nie 
natrafiono -  z jednym wyjątkiem, o któ
rym będzie mowa dalej -  na żadną eks
pertyzę dzieł sztuki wykonywaną przez 
CLK na zlecenie organów ścigania lub 
wymiaru sprawiedliwości. Badania ma
jące określić autentyczność dzieł sztuki 
lub przedmiotów dziedzictwa kulturo
wego odbywały się z reguły na zlecenie 
właściciela. Sugeruje to, iż zleceniodaw
cy byli zainteresowani raczej poznaniem 
prawdy na swój własny użytek niż wystę
powaniem na drogę prawną po nabraniu 
podejrzeń.

Rozpatrując techniczną stronę sa
mych badań kryminalistycznych, trzeba 
stwierdzić, iż w większości były to bada
nia sygnatur i pisma ręcznego.

Poniżej przedstawiono przykłady 
badanych dzieł sztuki i badań wykona
nych w CLK.

A U T E N T Y C Z N O Ś Ć  O B R A Z Ó W  R E M - 
B R A N D T A  V A N  R U N A

Do badań przesłano dwa rzekome 
obrazy Rembrandta van Rijna pocho
dzące ze zbiorów Daru Rodziny Lancko- 
rońskich. Celem tych badań było ustale
nie, czy autentyczne są sygnatury: 

•  Rembrandt f  1641 na obrazie
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zatytułowanym Portret młodej kobiety 
(Żydowska narzeczona) (Fot. 3) oraz 

•  Rembrandt f  1641 na obrazie 
zatytułowanym Uczony przy pulpicie 
(Ojciec żydowskiej narzeczonej) (Fot.2).

Materiał porównawczy stanowiły 
albumy i katalogi zawierające reproduk
cje dzieł Rembrandta. Zleceniodawcą 
badań był Zamek Królewski w Warszawie.

A U T E N T Y C Z N O Ś Ć  Z A P IS K Ó W  

F R Y D E R Y K A  C H O P IN A

Na zlecenie Towarzystwa im. Fryde
ryka Chopina badano zapisy odręczne 
na dostarczonych do badań akwarelach 
w celu ustalenia, czy zostały one wyko
nane przez Fryderyka Chopina.

Materiał porównawczy stanowiły 
odręczne zapisy złożone, zdaniem zlece
niodawcy bezsprzecznie, przez Fryde
ryka Chopina w postaci różnego typu 
dokumentów osobistych będących 
w posiadaniu Towarzystwa im. Fryde
ryka Chopina (Fot.4).

F A Ł S Z E R S T W O  O B R A Z U  W O J C IE C H A  
K O S S A K A

Do badań przesłano domniemany 
obraz Wojciecha Kossaka Trębacz 
i kowalowa (Fot.5). Również i w tym 
przypadku celem badań było ustalenie, 
czy sygnatura Wojciech Kossak 1909 
widniejąca na przedstawionym do badań 
obrazie olejnym jest autentycznym pod
pisem Wojciecha Kossaka.

Materiał porównawczy stanowiły 
albumy i katalogi zawierające reproduk
cje dzieł Wojciecha Kossaka. W tym 
wypadku zleceniodawcą był sąd cywilny 
w Częstochowie, co stanowi wspom
niany wcześniej wyjątek.

A U T E N T Y C Z N O Ś Ć  L IS T U  V IN C E N T A  
V A N  G O G H A

Kolejnym przykładem badania 
pisma ręcznego, mającym na celu okre
ślenie autentyczności dokumentu, jest 
badanie listu autorstwa Vincenta van 
Gogha (Fot.6). W tym przypadku 
sprawa wydawała się prosta, chodziło 
bowiem o ustalenie, czy przedstawiony 
do badania list został napisany przez 
artystę. Zleceniodawcą była osoba pry
watna.
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P O Z O S T A Ł E  M E T O D Y  L A B O R A T O R Y J N E

Kolejne metody laboratoryjne stoso
wane przez ekspertów CLK w celu 
określenia autentyczności dziel sztuki, 
czy też wykrycia fałszerstw dziel sztuki, 
to fotografia w technikach specjalnych, 
np. w świetle podczerwonym (IR) i nad
fioletowym (UV) (Fot.7,8). Pozwalają 
one na wydobycie elementów ukrytych, 
niewidocznych w świetle dziennym, 
wykrycie fragmentów domalowanych, 
różniących się techniką nanoszenia lub 
czasokresem, które mogą sugerować 
działania fałszerskie. W tym przypadku 
wnioski nie są jednak tak kategoryczne.

Zaawansowane techniki i unikalna 
aparatura badawcza, które można wyko
rzystywać do badania farb z palet malar
skich, dostępne w CLK to np.:

•  mikrospektroskopia FTIR,
•  mikroskopia elektronowa SEM 

EDX,
•  mikrofluorescencja rentgenowska 

XRD.
W 1996 r. Muzeum Narodowe zwró

ciło się do Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego z prośbą o wzięcie 
udziału w programie badawczym Palety 
mistrzów niderlandzkich. W badaniach 
chodziło o ustalenie autentyczności dziel 
na podstawie analizy spoiw i pigmentów 
stosowanych przez malarzy w danym 
okresie. W tym przypadku możliwe było 
wykonanie badań instrumentalnych dos
tarczonego materiału, ale ze względu na 
brak materiału porównawczego, pozwa
lającego wyciągnąć konkretne wnioski, 
nie podjęto się innej interpretacji wyni
ków analiz niż tylko identyfikującej skład 
pierwiastkowy. Program niestety nie do
szedł do skutku, świadomość ułomności 
metodyki nie pozwalała bowiem na wy
rażenie kategorycznej opinii w pożąda
nym zakresie.

Ostatni przykład wykorzystania me
tod laboratoryjnych w celu określenia 
autentyczności dotyczy jednego z pro
duktów kultury masowej -  płyty CD. 
Chodzi mianowicie o badania porów
nawcze płyt kompaktowych pochodzą
cych z oryginalnego nakładu z ich pirac
kim wznowieniem.

Fot. 8

W 2004 r. w CLK wdrożono do ruty
nowej praktyki unikalną w skali świata 
metodę badań identyfikacyjnych dysków 
optycznych, pozwalającą na identyfikację 
maszyn do nielegalnej masowej produk
cji optycznych nośników danych (płyt 
CD i DVD). W ramach programu ba
dawczego współfinansowanego przez 
Komitet Badań Naukowych eksperci 
Laboratorium opracowali metodykę wy
korzystującą specjalną, przeznaczoną do 
tego celu konfigurację mikroskopu meta
lograficznego. Dzięki temu powstała 
możliwość udowodnienia produkcji płyt 
na konkretnej maszynie.

Za tę pracę CLK nagrodę przyznała 
Koalicja Antypiracka (Fot. 1).

B A D A N IA  D Z IE Ł  S Z T U K I  
W  K IE R U N K U  ID E N T Y F IK A C J I  S P R A W 

C Ó W  P R Z E S T Ę P S T W

Przestępstwa, których sprawcę tech- 
nicznokryminalistyczne badania dziel 
sztuki pozwalają zidentyfikować, to

przede wszystkim kradzieże, kradzieże 
z włamaniem i akty wandalizmu, choć 
w praktyce CLK zdarzyły się także zabój
stwa. W takich przypadkach oferta labo
ratoryjna jest znacznie szersza, równa się 
bowiem spektrum usług świadczonych 
przez laboratoria kryminalistyczne, które 
z zasady są nastawione na identyfikację 
sprawców przestępstw. Jedynym ograni
czeniem jest wartość dzieła sztuki, bo 
choć wartości dowodowej np. śladów 
daktyloskopijnych sprawcy na skradzio
nym przedmiocie nie da się przecenić, to 
postępowanie laboratoryjne nie może za 
cenę identyfikacji sprawcy kradzieży 
doprowadzić do bezpowrotnego znisz
czenia badanego dzieła. W przypadku 
dziel sztuki w celu ujawnienia pozosta
wionych na ich powierzchniach śladów 
linii papilarnych wykorzystuje się metody 
nieinwazyjne (nieniszczące), które poz
walają na uwidocznienie śladów i, nie 
naruszając jednocześnie powierzchni 
przedmiotu, zachowują jego niepowta
rzalne wartości estetyczne, użytkowe, 
zabytkowe czy pamiątkowe.

Do metod nieniszczących zalicza się 
metody optyczne, polegające na prze
prowadzeniu oględzin w świetle białym 
naturalnym lub sztucznym oraz oglę
dziny w różnych zakresach promienio
wania widzialnego i ultrafioletowego 
z wykorzystaniem zjawiska absorpcji lub 
luminescencji. Jeżeli rodzaj powierzchni 
na to pozwala, można zastosować me
tody fizyczne lub fizykochemiczne, któ
rych efekty zanikają same po pewnym 
czasie lub dadzą się fizycznie usunąć 
poprzez delikatne zebranie lub wytarcie 
(jod, proszki daktyloskopijne).

Zastosowanie wyżej opisanych 
metod pozwala na ujawnienie śladów 
linii papilarnych bez ingerowania 
w powierzchnię badanych przedmiotów. 
Nie wyczerpują one wprawdzie możliwo
ści badawczych, mających na celu ujaw
nienie śladów linii papilarnych, jednak 
inwazyjne metody fizyczne czy che
miczne mogą spowodować zniszczenie 
cennych dzieł sztuki i dlatego przed ich 
zastosowaniem zleceniodawca powinien 
wypowiedzieć się pisemnie co do za
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kresu wykonywanych badań.
Inne badania laboratoryjne mające 

częste zastosowanie w tej dziedzinie to:
•  odczytywanie zapisów z syste

mów monitorujących zainstalowanych 
w muzeach czy salach wystawienniczych 
z zarejestrowanymi zdarzeniami i oso
bami -  identyfikacja osób na podstawie 
zdjęć i zapisów wizyjnych;

•  wykonywanie portretów pamięcio
wych na podstawie opisu słownego;

•  badania wariograficzne;
•  badanie danych zawartych na kom

puterowych dyskach twardych i nośni
kach wymiennych.

Poniżej zamieszczono kilka przykła
dów metod badawczych stosowanych 
przez ekspertów CLK w celu pośredniej 
lub bezpośredniej identyfikacji spraw
ców różnych przestępstw:

B A D A N IA  M E C H A N O S K O P IJ N E  
W  S P R A W IE  K R A D Z IE Ż Y

Z  K A T E D R Y  G N IE Ź N IE Ń S K IE J

W 1986 r. eksperci CLK brali czynny 
udział w wykryciu sprawców słynnej kra
dzieży srebrnych elementów z grobu św. 
Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej 
(Fot 10,11).

Praca ekspertów polegała na ustale
niu i opisaniu zakresu uszkodzeń górnej 
części grobu w postaci rzeźby postaci 
św. Wojciecha oraz identyfikacji naczyń, 
w których sprawcy kradzieży topili 
srebrne elementy grobu.

B A D A N IA  T R A S E O L O G IC Z N E  
W  S P R A W IE  K R A D Z IE Ż Y  
Z  K O Ś C IO Ł A  W  B IE C Z U

W tej sprawie eksperci traseologii 
przeprowadzili identyfikację buta jed
nego ze sprawców na podstawie śladu 
traseologicznego zabezpieczonego na 
obrusie ołtarza kościoła. Ponadto eks
perci mechanoskopii brali udział w oce
nie śladów cięcia pozostałej części 
płótna obrazu znajdującej się w zabez
pieczonej ramie.

B A D A N IA  D A K T Y L O S K O P IJ N E  

W  S P R A W IE  K R A D Z IE Ż Y
Z  K O Ś C IO Ł A  W  G O Ś C IE R Z Y N IE  

I IN N Y C H  S P R A W A C H

W 1998 r. z kościoła w Gościerzynie 
skradziono obraz Maria (Madonna)

Fot. 9

Fot. 10

Fot. 11
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Fot. 12

 ̂ Dzieciątkiem w ogrodzie mis
tycznym. Na odwrociu obrazu 
eksperci CLK ujawnili ślady 
linii papilarnych, pochodzące 
od jednego ze sprawców. 
Podobnie w sprawie kra
dzieży z kościoła we Wro
cławiu na podstawie skra
dzionej chrzcielnicy ujaw
niono wgłębiony ślad linii 

papilarnych. W 2000 r. 
dokonano kradzieży obrazów 

z mieszkania prywatnego 
w Krakowie, na ramach których 
ujawniono ślady linii papilar
nych sprawcy. W 2001 r. po 
kradzieży obrazu Karela Dujar- 
dina Pasterz krów na płaskowni
kach przytwierdzonych do ramy 
ujawniono ślady linii papilar
nych W 2002 r. badano zabez
pieczone do sprawy zabójstwa 
dzieła Franza Krausego: na 
ramach obrazów ujawniono 
fragmentaryczne odwzorowania 
linii papilarnych. W 2005 r. doko
nano kradzieży obrazów i figurek 

z mieszkań w Kielcach. Badania 
kryminalistyczne pozwoliły na ujawnie
nie na obrazach śladów linii papilarnych, 
nadających się do identyfikacji.

B A D A N IA  N IE K R Y M IN A L IS T Y C Z N E

Do tej grupy badań dzieł sztuki 
można zaliczyć wszelkiego rodzaju 
badania laboratoryjne, które były prowa
dzone przez ekspertów CLK z racji ich 
umiejętności warsztatowych oraz unika
towego wyposażenia sprzętowego Labo
ratorium. Dzięki temu można było doko
nywać zabezpieczeń dzieł sztuki w celu 
ich ochrony przed zniszczeniem, wyko
nać ich repliki, odczytywać pierwotne, 
obecnie słabo już czytelne, zapiski na 
dokumentach rękopiśmiennych czy też 
dokonywać odkryć, ujawniając niewi
doczne gołym okiem, a istniejące, rysu
nek bądź sygnaturę autora. Przykłady 
takiej działalności stanowią między 
innymi opisane poniżej prace.

P R A C E  K O N S E R W A T O R S K IE

W 2003 r. eksperci CLK brali udział 
w zabezpieczaniu zabytkowych doku

mentów w klasztorze Paulinów na Jasnej 
Górze. Dokumenty te dotyczyły historii 
klasztoru. Podczas pobytu na Jasnej 
Górze dokonano konserwacji zgroma
dzonych w jasnogórskich archiwach 
pism oraz związanych z nimi pieczęci 
(Fot.9). Prace wstępne polegały na 
zabezpieczeniu dokumentów przed wpły
wem środowiska, co osiągnięto dzięki 
umieszczeniu ich w specjalnie skonstru
owanych do tego celu teczkach oraz 
wykonaniu odpowiednich opakowań, 
chroniących oryginały pieczęci przed 
dalszym niszczeniem. Wykorzystując 
techniki sprawdzone przy zabezpiecza
niu i badaniu śladów mechanoskopij- 
nych i traseologicznych, eksperci wyko
nali wierne repliki zabytkowych pieczęci 
w postaci woskowych odlewów. Przy 
wykonywaniu kopii pieczęci użyto wosku 
pszczelego, który był w tamtych czasach 
powszechnie stosowany do wykonywania 
pieczęci. Komplet kopii pieczęci został 
oficjalnie przekazany przeorowi klasz
toru Paulinów, któremu zaproponowano 
dalszą współpracę w zakresie konserwa
cji, jak również dokumentowaniu zgro
madzonych zbiorów.

Eksperci Laboratorium uczestniczyli 
także w konserwacjii identyfikacji metalo
wych elementów wykopanych z grobów 
podczas ekshumacji zwłok polskich ofi
cerów w Miednoje i Ostaszkowie. Dzięki 
tym badaniom udało się zidentyfikować 
wiele medali, orderów oraz innych ele
mentów ozdobnych, w tym nieśmiertel
ników znalezionych w grobach, co w dal
szym procesie badawczym częstokroć 
ułatwiało identyfikację zwłok.

W CLK prowadzone są, ciągle uzu
pełniane, zbiory broni, której egzempla
rze -  często zabytkowe -  eksperci ratują 
przed' zniszczeniem, naprawiając je lub 
rekonstruując. Wykorzystują do tego 
możliwości sprzętowe, ale przede wszyst
kim własną specjalistyczną wiedzę oraz 
niewątpliwą pasję. Odtworzone egzem
plarze są następnie przechowywane 
w odpowiednich warunkach. Warto 
odnotować, że spora część tego boga
tego zbioru została przekazana do 
muzeów.

B A D A N IA  W  C E L U  P O P R A W Y

C Z Y T E L N O Ś C I

W 2004 r. na zlecenie Zakładu 
Archeologii Pradziejowej Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 
wykonano badania, których celem była 
poprawa czytelności ornamentu wybija
nego metodą punktową na grocie 
z grobu ciałopalnego sprzed 2000 
lat (Fot. 12).

IN N E  B A D A N IA

Eksperci Laboratorium wykonywali 
także badania i opinie na zlecenie 
Zachęty w dość ciekawej i nietypowej 
sprawie tajemniczego zabarwienia odbi
tek fotograficznych. Celem badań było 
określenie przyczyn zmiany koloru czar
nobiałych odbitek fotograficznych wyko
nanych z autorskich negatywów Eusta
chego Kossakowskiego,eksponowanych na 
wystawie w Galerii Narodowej Zachęta.

P O D S U M O W A N IE

Dzieła sztuki nie są materiałem czę
sto pojawiającym się w rutynowej pracy 
laboratoriów kryminalistycznych. Tra
fiają tu z reguły jako materiał dowodowy, 
na którym znajdują się ślady popełnia
nych przestępstw, najczęściej kradzieży. 
Zdecydowanie rzadziej zlecane są bada
nia w celu określenia autentyczności 
dzieła sztuki czy wykluczenia fałszerstwa. 
Zdarza się też, że możliwości war-szta- 
towe i specjalistyczna wiedza ekspertów 
są wykorzystywane do celów poznaw
czych lub konserwatorskich obejmują
cych przedmioty dziedzictwa kulturo
wego. Bez wątpienia badanie dzieł sztuki 
stanowi dla ekspertów laboratoriów 
odskocznię od codziennej pracy 
z materiałem dowodowym z reguły nie- 
przedstawiającym żadnej wartości este
tycznej. Miło jest zatem raz na jakiś czas 
położyć na laboratoryjnym stole obraz 
znanego mistrza, choćby nawet -  jakkol
wiek zabrzmi to niezręcznie -  fałszywy. ■

*  Artykuł opracowany na podstawie materiałów przed
stawionych na konferencji poświęconej dziełom sztuki -  
Gdańsk, 30.05-1.06.2005r. Zdjęcia pochodzą ze 
zbiorów CLK KGR

Przedruk za: PROBLEMY KRYMINALISTYKI
250/05
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JA N U SZ M IL IS Z K IE W IC Z

kcx>* £ A N K  EKSPERTYZ
BANK EKSPERTÓW

W lipcu zmarła prof. Władysława Jaworska, historyk sztuki, monografistka malarzy Tade
usza Makowskiego i Władysława Ślewińskiego. W ciągu kilkudziesięciu lat, zwłaszcza po 
1989 r., wystawiała ekspertyzy autentyczności do obrazów przede wszystkim tych dwóch 

artystów. Ile tych ekspertyz krąży po Polsce, po świecie? Czy za, powiedzmy, 10 lat 
będziemy w stanie ustalić, które z nich są autentyczne?

D
ziś przeciętna martwa 
natura Ślewińskiego ko
sztuje ok. 250 tys. zł. 
Akwarele Makowskiego 
osiągają ceny ponad 
100 tys. zł. Oleje tego malarza są znacz

nie droższe, trzeba się liczyć z zapłatą 
minimum pól miliona za dobry obraz. 
Zatem autentyczność ekspertyz dziet 
sztuki, ich jakość, dotyczy ważnych pro
blemów ekonomicznych i spoiecznych. 
Polacy inwestują w sztukę, czasami 
dostają pieniądze pod zastaw obrazów, 
dziedziczą obrazy, które zgodnie z eks
pertyzami powinny być autentyczne. 
Krótko mówiąc, sprawa autentyczności 
dziet sztuki oraz samych ekspertyz 
będzie ważna także dla przyszłych poko
leń.

Ilu historyków sztuki w Polsce pisze 
ekspertyzy autentyczności? Prawie wszy
scy? Może powinien oficjalnie powstać 
bank ekspertyz, gdzie byłyby one obo
wiązkowo rejestrowane i dostępne na 
określonych warunkach. Takie banki eks
pertyz działają podobno w innych kra
jach i są przydatne. Celem moich rozwa
żań jest znalezienie odpowiedzi na pyta

nie: jak skutecznie zwiększyć bezpieczeń
stwo zakupów na krajowym rynku sztuki 
i antykwarycznym?

Jeśli nawet bank ekspertyz nigdy 
w Polsce nie powstanie jako instytucja, 
to dyskusja na ten temat pozwoli nam 
zdefiniować podstawowe pojęcia, pro
blemy i prognozować korzyści z powoła
nia takiej instytucji. Potraktujmy pojęcie 
banku ekspertyz jako metaforę porządku, 
pewności, zaufania, niezawodności, jaw
ności działania. Może trafniejsza, bar
dziej pojemna byłaby nazwa Centrum 
Autentyczności Dzieł Sztuki? Faktem 
jest, że w skali kraju ktoś kompetentny 
powinien koordynować zagadnienia do
tyczące autentyczności dzieł sztuki 
i ekspertyz.

Oprócz ekspertyz prywatnie pisanych 
przez historyków sztuki lub konserwato
rów, urzędowo piszą je pracownicy 
muzeów, biegli sądowi, specjaliści 
w policji. Ekspertyzy autentyczności 
pisane są pod szyldem Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, w Akademiach Sztuk 
Pięknych i na wydziałach historii sztuki 
uniwersytetów. Czy istnieje przepływ 
fachowych informacji pomiędzy auto

rami tych dokumentów? Czy piszący 
ekspertyzy autentyczności korzystają 
w pracy z ustaleń wcześniejszych bada
czy konkretnego przedmiotu lub przed
miotów danej klasy? A jeśli tak, czy te 
wcześniejsze ustalenia poddają krytycz
nej ocenie, czy tylko automatycznie je 
przepisują? Czy znają metodologię pra
cy, doświadczenia i aktualne problemy 
innych ekspertów? Taki przepływ infor
macji, publikowanych systematycznie 
w biuletynie banku ekspertyz lub na jego 
stronie internetowej, tworzyłby sumę 
wiedzy niezbędną w pracy przede wszyst
kim samym ekspertom oraz klientom 
rynku.

Czy dziś historyk sztuki piszący 
w Warszawie lub np. Krakowie eksper
tyzę do obrazu Józefa Pankiewicza, aby 
na pewno wie o tym, że w Toruniu kon
serwator Mirosław Wachowiak przepro
wadził badania na temat technologii 
malarskiej tego artysty, w tym skatalogo
wał pigmenty, jakich używał malarz? 
Analiza treści krążących po rynku eks
pertyz dowodzi, że ich autorzy zwykle 
nie znają bieżących ustaleń nauki z dzie
dziny, w jakiej się wypowiadają. Bank
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ekspertyz na pewno ułatwiałby przepływ 
fachowych informacji.

Czy powinien powstać oficjalny bank 
informacji o ekspertyzach lub ekspertach, 
stawiam to pytanie od kilkunastu lat. 
Dr Dorota Folga-Januszewska, wówczas 
wicedyrektor Muzeum Narodowego 
w Warszawie i prezes ICOM, odpowie
działa na nie: Wystarczy wzorem innych 
krajów założyć bazę danych. Wskazana 
firma powinna zająć się administrowaniem 
takimi danymi. Podobne centra informacji 
funkcjonują w Stanach Zjednoczonych. 
Jeśli ktoś potrzebuje ekspertyzy danego 
dzieła, może najpierw skontaktować się 
Z takim centrum i sprawdzić, czy eksper
tyza do danego dzieła nie została już wcze
śniej sporządzona (Art and Business 
12/2007).

26 stycznia 200lr. (Rzeczpospolita, 
s. E2) opublikowała dyskusję redakcyjną 
z udziałem antykwariuszy pt. Oszukani 
na własne życzenie, dotyczy ona niskiej 
jakości pracy ekspertów w Polsce. Zacy
tuję fragment wypowiedzi Marka Len- 
giewicza z Rempeksu: Dziś nic nie dyscy
plinuje większości ekspertów. Zamawiające 
ekspertyzy prywatne osoby opowiadają, że 
nawet nie dostają pokwitowania za usługę! 
Dziś eksperci nie są ubezpieczeni od odpo
wiedzialności. Co więcej, część z nich nie 
godzi się, żeby ekspertyzy podawane były 
do publicznej wiadomości! Pracownik 
muzeum miał do mnie żal, że wydrukowa
łem w katalogu jego ekspertyzę. On się 
umówił z właścicielem obrazu, że napisze 
mu ekspertyzę, pod warunkiem że właści
ciel nie będzie tego obrazu sprzedawał! 
Proponuję na początek, żeby właściciele 
przedmiotów ogłaszali ekspertyzy vv In
ternecie.

Od tamtej redakcyjnej dyskusji

minęło blisko 10 lat. Ekspertyzy nie są 
publikowane w Internecie, bo w większo
ści przypadków nie spełniają wymogów 
metodologii naukowej, mówi o tym dr 
D. Folga-Januszewska we wspomnianej 
publikacji. Również dlatego, bo część 
ekspertów nie odprowadza podatku za 
swoje usługi, o czym alarmuje prasa. 
Większość ekspertyz pisanych przez 
muzealników nie spełnia norm prawnych 
i wymogów etycznych Kodeksu ICOM. 
Dlatego też nie powstało planowane sto
warzyszenie ekspertów, ani sekcja eks
pertów przy SAP (Rzeczpospolita, 6 paź
dziernika 2000, Laurka z legendami, 
s. E2). Takie stowarzyszenie mogłoby 
pełnić w skali kraju rolę koordynatora 
działań dotyczących autentyczności 
przedmiotów na rynku sztuki, mogłoby 
poprowadzić bank ekspertyz. Eksperci 
wolą działać niezrzeszeni, nieoficjalnie, 
na czarnym rynku usług eksperckich.

Sławomir Bołdok, autor cenionych 
monografii o rynku antykwarycznym, od 
lat naucza na wydziałach historii sztuki 
jak badać autentyczność obrazu, m.in. 
jakie należy przy tym wykonać podsta
wowe czynności. Jak wynika z konspektu 
wykładów, Bołdok mówi studentom 
o tym, że aby ocenić autentyczność 
pastelu, trzeba obraz wyjąć z ram. Nato
miast z obserwacji rynku wynika, że 
w polskiej praktyce prawie nigdy ten 
oczywisty wymóg nie jest spełniony. 
W katalogach domów aukcyjnych 
wymiary pasteli zwykle podawane są 
w świetle passe-partout. Po zakupie tak 
opisanego pastelu niekiedy okazuje się, 
że pod passe-partout ukryta była np. 
autorska dedykacja, lecz o istnieniu 
napisu ekspert nie wiedział, bo nie wyj
mował obrazu z ram.

Po 1989 r. nikt w Polsce nie egze
kwuje jakości pracy ekspertów. Gdyby 
powstał bank, automatycznie pojawiłby 
się problem, że większości tzw. ekspertyz 
nie powinno się rejestrować. Nie speł
niają one bowiem podstawowych wymo
gów prawa lub metodologii nauk. 
Zapytałem Leszka Wąsa, antykwariusza 
z Bielska-Białej o potrzebę powołania 
banku ekspertyz. Powiedział, że będzie 
on przydatny, ale pod warunkiem że 
będzie się zajmował nie tylko gromadze
niem, ale także weryfikowaniem jakości 
ekspertyz.

Sam fakt podania ekspertyz lub cer
tyfikatów autentyczności do wiadomości 
publicznej pozwoli ocenić ich jakość. 
Wtedy stanie się oczywiste, że np. certy
fikaty autentyczności wydawane dziś 
przez typowych ekspertów zatrudnianych 
w domach aukcyjnych mają mniejszą 
wartość niż certyfikaty autentyczności 
wydawane przez Fundację Nowosiel
skich z Krakowa. Prowadzi ona bazę 
danych dotyczących malarstwa Jerzego 
Nowosielskiego. Może dlatego krajowi 
eksperci nie godzą się, aby ich ekspertyzy 
ujawniać w Internecie, aby nie były oce
niane?

Rzeczpospolita (9 lipca 2009, Falsyfi
kat w każdym domu, s. D7) opisuje sprze
daż przez dom aukcyjny fałszywego 
obrazu Jana Rubczaka z ekspertyzą, na 
której nie ma daty (!). Ekspertka, pra- 
cowniczka muzeum, podała w nagłówku 
prywatny telefon i ulicę, przy której mie
szka, ale nie napisała w jakim mieście 
(!). Uzasadnienie autentyczności to pięć 
krótkich, powierzchownych zdań. Eks
pertka nie jest znana jako autorytet od 
dorobku Rubczaka lub choćby malarzy 
Ecole de Paris. Mimo to dom aukcyjny
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wystawił obraz z tą „ekspertyzą”. W nie
publikowanej rozmowie z reporterem 
gazety ekspertka zapewniła, że w oparciu
0 ekspertyzy takiej samej jakości doko
nuje zakupu obrazów dla muzeum, 
w jakim pracuje. A może jednak tego 
rodzaju niskiej jakości ekspertyzy tak
że należy rejestrować i publikować 
w banku ekspertyz, o którym tu dyskutu
jemy? Może negatywne przykłady mogą 
spełnić większą rolę edukowania społe
czeństwa w zakresie kultuiy prawnej
1 sztuki? Nabywca falsyfikatu Rubczaka 
dostał z domu aukcyjnego zwrot 
gotówki, ponieważ zamówił kontreksper- 
tyzę u biegłego sądowego. Gdyby istniał 
bank ekspertyz, to opublikowałby obok 
siebie obydwa dokumenty. Wówczas czy
telnicy mogliby doznać szoku. Bowiem 
ekspertyza i kontrekspertyza wyraźnie 
różnią się jakością myślenia, wiedzą 
i dociekliwością.

Po ukazaniu się w Rzeczpospolitej 
artykułu o falsyfikacie Rubczaka, niektó
rzy antykwariusze zaczęli protestować. 
Ich zdaniem ekspertyza wcale nie musi 
mieć daty! Moim zdaniem zdrowy roz
sądek podpowiada, że prawdziwa eks
pertyza musi mieć datę. W miarę postępu 
nauki zmieniają się przecież wyniki 
badań dotyczących konkretnych przed
miotów lub dorobku poszczególnych 
artystów. Ekspertyza jest aktualna tylko 
w danej chwili, dopóki nie zostanie 
merytorycznie obalona przez nowe usta
lenia nauki.

Rempex wycofa! z aukcji 29 marca 
2006 r. obraz opisany w katalogu jako 
dzieło Iwana Ajwazowskiego, z ceną 
wywoławczą 850 tys. zł. W katalogu 
poinformowano, że obraz ma ekspertyzę 
z potwierdzeniem autentyczności specja

listki Mariny Czerkasowej z Muzeum 
Rosyjskiego w Petersburgu. Tę katalo
gową informację Czerkasowa przeczy
tała w Internecie (chwała Internetowi 
i jawności!) i stwierdziła, że nie widziała 
tego obrazu. (Rzeczpospolita, 13 kwiet
nia 2006, s. D7). Można mnożyć przy
kłady nieprawdziwych ekspertyz krążą
cych po polskim rynku sztuki.

Część antykwariuszy twierdzi, że 
ekspertyzy nie są ogłaszane w Internecie 
tylko z powodu inercji, bo nie ma kto się 
tym zająć. Czy faktycznie tak jest? Sto
warzyszenie Antykwariuszy Polskich 
utrzymuje sekretariat i oficjalną stronę 
internetową. Czy sekretarka SAP nie 
mogła ogłaszać w Internecie ekspertyz, 
którymi w codziennej pracy posługują się 
członkowie SAP? Załóżmy, że jest to 
kwestia tylko inercji. Jak ją pokonać? Są 
również inne przeszkody i uzasadnione 
wątpliwości. Na przykład ekspert Adam 
Konopacki zapytał, jak rozwiązać kwe
stię publikacji, gdyby w ekspertyzach 
pisano nazwisko zamawiającego doku
ment?

Gdyby na początek publikować eks
pertyzy na stronie SAP lub w Artinfo.Pl, 
poznalibyśmy argumenty w nich zawarte, 
moglibyśmy poznać i ocenić kompeten
cje poszczególnych ekspertów. Dzięki 
takiej jawności poznalibyśmy faktyczne 
autorytety. Z czasem powstałby meryto
rycznie uzasadniony ranking ekspertów. 
Teraz ocena ich fachowości oparta jest 
w dużej mierze tylko na plotkach i mi
tach tworzonych zwykle przez nich 
samych. Gdyby z zasady każda eksper
tyza miała być podana do wiadomości 
publicznej przez bank ekspertyz, to eks
pert kilka razy zastanowiłby się nad 
wyrokiem.

Krajowy system ekspertyzowania 
dziel sztuki jest tak skonstruowany, aby 
ekspert za nic nie odpowiada! pod wzglę
dem prawnym i moralnym. Rzeczpospo
lita (9 lipca 2009, s. D7) wydrukowała 
kolejny tekst o aferach z falsyfikatami. 
Przypadek sprawił, że artykuł ten sko
mentowali trzej antykwariusze i kolekcjo
nerzy zamieszkali w zachodniej Europie. 
Niezależnie od siebie za najważniejsze 
zdanie tekstu uznali pytanie: Dlaczego 
Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich 
nigdy nie pozwało ekspertów, którzy wysta
wiają potwierdzenia autentyczności do 
oczywistych falsyfikatów?

A może powinien powstać bank eks
pertów, nie zaś ekspertyz? Bogdan Jaku
bowski jest kolekcjonerem sztuki z Pa
ryża, od lat fragment jego zbiorów jako 
depozyt wystawia Muzeum Narodowe w 
Gdańsku. Jakubowski uważa, że powi
nien powstać raczej bank ekspertów. 
Jakość ekspertyz byłaby tam gwaranto
wana sprawdzonym autorytetem ich 
autorów.

Tak wracamy do sytuacji patowej. 
Od 10 lat nie udają się próby ogłoszenia 
przez Stowarzyszenie Antykwariuszy 
Polskich listy oficjalnie uznawanych eks
pertów. Dlaczego nie może powstać taka 
baza danych?

Są wzory! Jubilerzy z Krajowej Izby 
Gospodarczej Jubilersko-Zegarmistrzo- 
wskiej stosują standardy ekspertyz 
i handlu, takie same jak w Nowym Jorku 
czy Antwerpii. Istnieje w kraju zawód 
eksperta zabytków motoryzacji, nazwiska 
widnieją w Internecie na liście rzeczo
znawców Ministerstwa Transportu. Sto
warzyszenie Księgarzy Polskich prowa
dzi centralny rejestr rzeczoznawców 
rynku bibliofilskiego ■ Fot. Internet
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Rola Służby Celnej 
w walce z falsyfikatami

Od kilku lat zarówno media, jak i środowisko naukowe coraz częściej poruszają 
problematykę związaną z pojawianiem się na polskim rynku dziet sztuki coraz większej ilości

falsyfikatów

N
iestety, mimo iż różne śro
dowiska głośno komentują 
ten proceder, ostatnie 
zmiany w przepisach -  
wprowadzenie do ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt

ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, poz. 1568 z późn. zm.) w 2006 r. 
artykułów 109 a i 109 b. mających na 
celu walkę z fałszerzami -  znacząco nie 
wpłynęły na ograniczenie ilości falsyfika
tów. Z informacji prasowych dowiadu
jemy się o osobach, które w różnych 
okolicznościach zakupiły falsyfikaty 
i dowiadując się o tym, ignorują ten fakt 
i próbują dalej odsprzedać „fałszywe” 
dzieło jako oryginał. Jeśli odrzuci je 
jeden dom aukcyjny, próbują w innym, 
a osoby które je odrzuciły nie powiada
miają organów ścigania, gdyż nie chcą 
stracić potencjalnych dostawców 
„towaru”1. Omawiając problematykę fal
syfikatów na rynku sztuki należy też 
zwrócić uwagę na inny mechanizm, 
związany z fałszowanymi obiektami, 
a mianowicie ich wywóz za granicę, 
wystawienie na aukcję w zagranicznym 
domu aukcyjnym a następnie przywóz 
do kraju. Nielegalnie wywiezione z Pol
ski falsyfikaty, między innymi dzieł pol
skich twórców, pojawiają się w galeriach 
lub domach aukcyjnych za granicą, są 
zamieszczane w katalogach aukcyjnych 
i w ten sposób zyskują tzw. historię. 
Następnie po ich przywozie do kraju, 
przy próbie sprzedaży podawana jest 
informacja o numerze katalogowym, 
wskazująca, że obiekt był wystawiony na 
aukcji. Zabieg ten ma na celu uprawdo
podobnienie oryginalności dzieła.

Od kilku lat Służba Celna dokonuje 
coraz większej liczby zatrzymań fałszo
wanych przedmiotów. Funkcjonariusze 
zatrzymujący podczas kontroli celnej

obiekty często nie zdają sobie sprawy, iż 
są to falsyfikaty. Przedmioty te zatrzy
mywane są, ponieważ osoby je wywo
żące nie dopełniły wymaganych przepi
sami prawa formalności i nie przedsta
wiły odpowiednich dokumentów wywo
zowych -  zaświadczenia lub pozwolenia 
na wywóz. W związku z tym, iż Służba 
Celna nie posiada uprawnień do prowa
dzenia postępowań w sprawach o prze
stępstwo, jakim jest wywóz zabytków bez 
pozwolenia, a jest jedynie organem kon
trolnym, przekazuje sprawy do prowa
dzenia postępowania organom Policji. 
W wielu przypadkach dopiero na tym 
etapie, w wyniku ekspertyz wyspecjalizo
wanych biegłych, okazuje się, iż zatrzy
mane obiekty nie są zabytkiem w rozu
mieniu ustawy, a falsyfikatem.

Oczywiście, mają również miejsce 
takie przypadki, że już na etapie wstęp
nej ekspertyzy i przed przekazaniem 
obiektów Policji, wiadomo, iż są to falsy
fikaty.

Wśród przedmiotów zatrzymywa
nych przez Służbę Celną, które zostały 
uznane za falsyfikaty w wyniku oceny 
ekspertów, występują przedmioty dość 
typowe i popularne na rynku antykwa
rycznym.

Do niedawna dość dużą grupę sta
nowiły pamiątki związane z Trzecią Rze
szą: mundury, odznaczenia, emblematy, 
sygnety, stemple. Przypadki zatrzymań 
tego typu przedmiotów najczęściej 
występowały się w obrocie pocztowym. 
Zdarzało się, iż w ciągu jednego tygo
dnia zatrzymywano kilka przesyłek od 
jednego nadawcy wysyłającego „orygi
nalne” odznaczenia niemieckie. Obecnie 
takich zatrzymań jest coraz mniej. Przy
czyn może być kilka: część osób wyco
fała się z tego procederu ze względu na 
poniesione w wyniku zatrzymań przesy-
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lek straty. Część osób znalazła inne 
kanały przerzutowe. W związku z tym, iż 
sprawy były prowadzone przez Policję, 
cześć osób przestraszyła się konsekwen
cji, jakie niosła za sobą ich działalność. 
Należy zauważyć, że jest ogromny rynek 
zbytu i zapotrzebowanie na tę grupę 
towarów, a handel tego typu pamiątkami 
jest bardzo dochodowy. Część przed
miotów pojawiających się w obrocie jest 
kopiami robionymi na potrzeby np. licz
nych grup rekonstrukcyjnych. Wśród 
pozostałych przedmiotów z tej kategorii, 
dużą cześć stanowią falsyfikaty świado
mie wprowadzane do obrotu jako orygi
nały. Potwierdzają to współpracujący ze 
Służbą Celną specjaliści z Muzeum Woj
ska Polskiego.

Kolejna grupa przedmiotów to tzw. 
judaika. Wśród nich najczęściej zatrzy
mywane przedmioty to : jad -  wskaźnik, 
którym lektor posługuje się w trakcie 
czytania Tory, tass -  czyli tarcza zawie
szana na Torze, lampki chanukowe oraz 
różne drobne przedmioty, których zdo
bienia wskazują na związek z kręgiem 
kulturowym judaizmu. Obiekty te są 
postarzane i posiadają znaki mennicze, 
co ma uprawdopodobnić ich oryginal
ność. Zdarzają się przypadki zatrzymań 
obiektów, które już w czasie wstępnej 
ekspertyzy są rozpoznawane jako falsyfi
katy, ponieważ widnieją na nich takie 
punce, które na oryginalnym obiekcie 
nigdy nie mogłyby ze sobą współwystę- 
pować. Może to wskazywać na ignoran
cję i niski poziom wiedzy fałszerzy.

Największą grupę falsyfikatów za
trzymywanych przez Służbę Celną sta
nowią obrazy przypisywane z reguły 
twórcom polskim. Autorem, którego fał
szerstwa są zatrzymywane najczęściej 
jest Juliusz Kossak, jego obrazy, szkice 
i akwarele zatrzymywano przede wszyst
kim w przesyłkach pocztowych. Kolej
nym twórcą, którego dzielą często są 
fałszowane, jest Nikifor Krynicki. Wspo
minając nazwisko tego artysty należy 
przywołać sprawę zatrzymania w porcie 
lotniczym w Łodzi obrazów wywożo
nych do Londynu przez obywatela pol
skiego mieszkającego obecnie w Kana
dzie. Funkcjonariusz Straży Granicznej, 
dokonując kontroli bezpieczeństwa pasa

żerów urządzeniem skanującym, w jed
nym z bagaży podręcznych stwierdził 
obiekty mogące być obrazami. Powiado
mieni funkcjonariusze celni dokonali 
kontroli bagażu i ujawnili 6 obrazów. 
Dodatkowo w bagażu głównym, nada
nym do odrębnego przewozu, pasażer 
miał zamiar wywieźć kolejne trzy obrazy. 
W związku z tym, iż osoba ta nie posia
dała wymaganego pozwolenia na wywóz, 
wydanego przez uprawnione organy, 
obrazy zatrzymano i przekazano Woje
wódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabyt
ków w Łodzi w celu dokonania eksper
tyzy i potwierdzenia ich autentyczności. 
W wyniku ekspertyz stwierdzono, iż są to 
falsyfikaty następujących obrazów:

-  Kobieta z dzbanem, sygnowany 
J. Malczewski, falsyfikat obrazu Jacka 
Malczewskiego z roku 1912 r. Chrystus 
i Samarytanka ze zbiorów Lwowskiej 
Galerii Obrazów;

-  Kobieta na tle pejzażu, sygnowany 
Jacek Malczewski; falsyfikat obrazu 
Jacka Malczewskiego Wiosna z 1909 r., 
własność prywatna;

-  Portret Stanisława Ignacego Witkie
wicza, sygnowany WITKACY XII/XIV 
18941. falsyfikat obrazu Stanisława 
Ignacego Witkiewicza Kompozycja z por
tretem podwójnym Marii i Włodzimierza 
Nawrockich z 1926 r., ze zbiorów Mu
zeum Pomorza Środkowego w Słupsku;

-  Julian Fałat Starzec, sygnowany
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JulFałat, falsyfikat obrazu Juliana Fałata 
Modlący się starzec z 1881 r., ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie;

-  Julian Fałat Postać, sygnowany 
Fałat, nie udało się ustalić ewentualnego 
pierwowzoru.

Kolejne cztery obrazy, sygnowane 
Nikifor Krynicki, zostały bez żadnych 
wątpliwości uznane za falsyfikaty naśla
dujące nieudolnie oryginały, trzy z nich 
zostały wykonane według oryginałów ze 
zbiorów prywatnych a jeden wg orygi
nału ze zbiorów muzealnych. Stosownie 
do opinii ekspertów z Muzeum Sztuki 
w Łodzi, jak i Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków obrazy te zostały 
wykonane współcześnie przez bliżej nie
określonego autora, prawdopodobieństwo 
oryginalności obrazów wzmacniały spe
cjalne zabiegi, takie jak postarzanie lic 
i odwrocia obrazów (spękania, zluszczania 
i plamy wystrzępienia i przedarcia krawę
dzi itp.) oraz sfabrykowane nalepki, pie
częcie i napisy. Uznano, iż zabezpieczone 
obrazy nie są zabytkami w rozumieniu 
ww. ustawy, skoro są jedynie falsyfika
tami dzieł wzmiankowanych twórców. 
Ponieważ brak było znamion czynu 
zabronionego z art. 109 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 lipca 2003 r. o ochronie zabyt
ków i opiece nad zabytkami, sprawa 
zakończyła się umorzeniem dochodzenia 
wobec braku znamion przestępstwa. 
W związku z takim orzeczeniem przed
mioty zostały zwrócone właścicielowi 
i w ten sposób mogły wejść do obiegu 
ponownie. Ciekawe czy któryś z nich nie 
trafił do opisanej w Dzienniku kolekcji 
łódzkiego biznesmena Jacka Kuciń
skiego2. Sprawa ta miała drugi wątek 
związany ze złożeniem do Prokuratury 
zawiadomienia o popełnieniu przestęp
stwa określonego w art. 109 a i b ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabyt
kami przez Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zbytków -  szczegółowe 
omówienie tej sprawy zostało ujęte 
w Analizie Ośrodka Ochrony Zbiorów 
Publicznych z 8 września 2009 r., sporzą
dzonej przez Olgierda Jakubowskiego - 
Fałszerstwo dzieł sztuki (Analiza pro
blemu). Analizując ten przypadek wydaje 
się, iż obecnie w obowiązujących aktach

-
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prawnych brakuje przede wszystkim 
przepisów, które wyłączałyby z rynku 
falsyfikaty. System prawny powinien 
umożliwiać organom ścigania niszczenie 
obiektów tej kategorii, które są zatrzy
mywane w różnych okolicznościach. Fal
syfikaty raz ujawnione nie powinny wra
cać na rynek antykwaryczny, a sprawy 
zatrzymywanych fałszywych dzieł sztuki 
powinny być nagłaśniane przez media ku 
przestrodze innych.

Kolejny przykład walki Służby Cel
nej z falsyfikatami dotyczy zatrzymania 
obrazu Pabla Picassa (1881-1973). 
Obiekt ten został zatrzymany w wyniku 
kontroli przesyłki pocztowej wysianej 
z Warszawy do Tajlandii. W paczce 
stwierdzono obraz sygnowany „Picasso” 
wraz z certyfikatem autentyczności, na 
odwrociu naklejona była nalepka z iden
tyfikacją obrazu. We wstępnej eksperty
zie, przeprowadzonej na zlecenie Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Warszawie, biegły sądowy stwierdził, 
iż jest to obraz przedstawiający fantastycz
nego stwora o budowie ptaka z głową byka 
-  siedzącego na gałęzi, wykonany na 
jasnobrązowym papierze, piórkiem i tu
szem. Obraz o wymiarach w świetle 
ramy 24,1x19,1 cm był sygnowany 
„Picasso/ 3.1.63”. W opinii stwierdzono, 
iż obraz ten jest falsyfikatem, świadomie 
wprowadzającym w błąd -  sugerującym, 
że jest pracą oryginalna Pabla Picassa. 
W wyniku przeprowadzonych przez 
Służbę Celną działań ustalono, iż obraz 
ten został wystawiony na sprzedaż na 
portalu eBay. W opisie aukcji wskazano, 
iż obraz pod tytułem MINOTAURE EN  
FORMĘ DVISEAU  został kupiony 
w latach 90. jako część prywatnej kolek
cji, która była likwidowana przez dom 
aukcyjny we Francji. Dodatkowo w opi
sie podano proweniencję obiektu, która 
została zawarta w załączonym certyfika
cie oraz wskazano, iż na odwrociu znaj
duje się stempel i nalepka z identyfikacją 
oraz Certyfikatem Autentyczności wysta
wionym przez DR Shalom Berman. 
Porównując zdjęcia obrazu, nalepki 
i certyfikatu zamieszczone na portalu 
eBay z zatrzymanymi w przesyłce obiek
tami funkcjonariusze celni nie mieli wąt

Przypisy:
1. Janusz Miliszkiewicz, Falsyfikaty obrazów krążą po rynku 
sztuki, http://www.rp.pl/artykul/181797,185988.html
2. Wojciech Cieśla, Leszek Kraskowski, Utopił półtora 
miliona w fałszywych obrazach 
http://www.dziennik.pl/magazyn-dziennika/article413443/ 
Utopil_poltora_miliona_w_falszywych_obrazach.html

Ilustracje:
Przedm ioty zabezpieczone przez funkcjonariuszy 
celnych, które zostały uznane w wyniku wstępnej 
ekspertyzy za falsyfikaty

pliwość, iż jest to ten sam obiekt. Dzięki 
współpracy z Komendą Główną Policji 
udało się wstępnie ustalić, iż certyfikat 
towarzyszący obrazowi jest również fał
szywy. Sprawa wszczęta po zawiadomie
niu złożonym przez Urząd Celny I w War
szawie o popełnieniu przestępstwa z art. 
109 b ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami jest jeszcze 
w toku. Co ciekawe, sprzedawca oma
wianego falsyfikatu w tym samym czasie 
sprzedawał inny obraz Pabla Picassa 
FEMMENUE COUCHE.

Przykładem wskazującym jak wiele 
problemów pojawia się w sytuacji zatrzy
mania przez funkcjonariuszy celnych 
dzieł sztuki, co do których oryginalności 
istnieją wątpliwości, jest sprawa wro
cławska. W porcie lotniczym we Wrocła
wiu zatrzymano przy próbie nielegalnego 
wywozu trzy obrazy sygnowane Grosz, 
Feininger, P. Klee. W toku postępowania 
okazało się, iż eksperci polscy nie są 
w stanie jednoznacznie stwierdzić czy 
obrazy te są oryginalne, czy nie. Jedynie 
bardzo kosztowne ekspertyzy wykonane 
przez zagranicznych rzeczoznawców 
specjalizujących się w twórczości ww. 
malarzy mogłyby wykazać autentyczność 
zatrzymanych obrazów.

Na podstawie przytoczonych przy
kładów omawiających doświadczenia 
Służby Celnej w przeciwdziałaniu nie
legalnemu obrotowi dziełami sztuki 
można jednoznacznie stwierdzić, że 
w obecnej sytuacji prawnej nie jest moż
liwe wyłączenie falsyfikatów z rynku 
antykwarycznego. Obiekty, które w wy
niku działań Służby Celnej są rozpozna
wane jako falsyfikaty, w obecnym stanie 
prawnym mogą wracać do obrotu. ■
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AND RZEJ R Y S ZK IE W IC Z

Jeszcze o fałszerzach
DZIEŁ SZTUKI

Rzym zwiedzałem po raz pierwszy oprowadzany przez mego przyjaciela, już dziś nieżyjącego 
historyka sztuki, Wojciecha Kreta, który znał w tym mieście chyba każdy budynek i każdy 

zakamarek. Zaprowadził mnie na malowniczą, wąziutką uliczkę Via Capellari, wychodzącą 
z Campo dei Fiori, radosnego placu targowego kwiatów i owoców, który przed czterystu laty 

był miejscem kaźni Giordana Bruna, spalonego za samodzielność myślenia.

do rąk, zacierają się lub przekształcają 
pierwotne informacje. Zawsze uważam, 
że świadome wprowadzenie w błąd dla 
uzyskania wyższej ceny jest ewidentnym 
fałszerstwem, a wszystkich pozostałych 
zabiegów wprawdzie nie pochwalam, co 
jest oczywiste, ale nie ośmielam się ich 
potępić kategorycznie.

Mam np. w swym zbiorze secesyj
nego szkła wazon granatowy, mieniący 
się zielonkawo, dekorowany w łuskę 

i wstęgi, zdecydowanie dobrej klasy. 
W katalogach na ogół pozostawia 

się takie naczynia z ogólnikowym 
określeniem barwne, iryzują 

szkło z terenu Czech, około 
1900. Na tym terenie wiele 

było wytwórni, wszystkie -  
nawet te drobne i prawie 
nieznane -  utrzymują się 
na dobrym poziomie, 
a wśród nich kilka szcze

gólnie wybitnych; z nich 
najbardziej poszukiwane 

są wyroby szklarni 
Wdowy po Johannie 
Loetzu (a właściwie 
Lótzu) w Klaśter- 
skim Młynie. Bardzo 
rzadko te szkła 

bywały sygnowane, 
właściwie tylko firma 

Loetz zawsze oznaczała swe wyroby 
przeznaczone na eksport. Otóż mój 
wazon nosi wytrawioną na dnie sygna
turę Loetz Austria (Czechy wchodziły 
wówczas w skład Austro-Węgier), z pew

O
tóż na tej, niemożliwie 
brudnej uliczce mieściła 
się pracownia artystycz
nych mebli stylowych. 
Świetny fachowiec kon
serwował zabytkowe sprzęty lub wykony

wał ich kopie, jeśli tylko miał takie zlece
nie, ale do tego się nie ograniczał. Dla 
pewnego antykwariusza, o nader ela
stycznym sumieniu, rozbierał na czę 
ści stylowe fotele, szafy, czy np. 
cassone (skrzynie wyprawowe) 
a następnie pojedyncze frag
menty wmontowywał w wy
konaną przez siebie kopię.
W ten sposób -  po
wiedzmy -  renesansowy, 
suto rzeźbiony stół się 
rozmnażał, a każdy był 
częściowo autentyczny, 
częściowo fałszywy.
Nowe części podda
wał przy tym takim 
zabiegom, które mia
ły przekonać o ich 
dawności. Anty- 
kwariusz bronił 
swego procederu;
-  Jeśli mam krze
sło z brakującą 
nogą -  perorował 
na całą okolicę, 
mieniąc się na twarzy i wyma
chując rękami -  i każę ją  dorobić, to nikt 
mi nie zarzuci fałszerstwa. A jeśli brak 
dwóch, czy trzech nóg? To co wtedy? Był 
zaperzony i zbyteczne było go przekony

wać i sprowadzać na drogę cnoty. Tym 
bardziej że trudno było jasno wytyczyć 
granice uczciwości. Stałem na stanowi
sku, że uczciwe jest powiedzieć amato

rowi wszystko, co się o stanie przed
miotu wie, nie ukrywać. Ale czasem po 
prostu się nie wie, albo nie ma pewności, 
a ponadto, gdy obiekt przechodzi z rąk
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nością fałszywą. Natomiast samo szkto 
jest prawdziwe, istotnie wytworzone na 
terenie Czech na przełomie wieków. Więc 
jak to należy ocenić? Że tylko podpis jest 
fałszywy?

A np. obrazy uczniów Rembrandta 
noszą czasem jego podpis, może i praw
dziwy. A o Gustawie Courbet wiemy 
z pewnością, że pod koniec życia, na 
wygnaniu w Szwajcarii, nie byt zdolny 
do pracy. Wówczas paru uczniów (z nich 
najbardziej oddany byt mu Polak, Słom, 
tj. Andrzej Słomczyński) malowało nie
jako zamiast niego, ażeby zasilić kasę 
mistrza, który te obrazy własną ręką 
podpisywał. Co zrobić z takim fantem?

Jako ilustrację hasła „Fałszerstwo 
dzieł sztuki" może i najczęściej podaje 
się tzw. tiarę Sajtafernesa, wspaniały 
okaz złotnictwa, przechowywany w pary
skim Luwrze. Obrosła ona już legendami 
i anegdotami, tak że nie wiadomo już 
gdzie się kończy prawda, choćby pod
barwiona, a gdzie rozpoczyna zmyślenie. 
Miał to być kołpak monarchy scytyj
skiego z II wieku przed Chrystusem, 
opatrzony napisem informującym, iż jest 
to dar miasta Olbii. Tiara wykonana jest 
ze szczerego złota, waży prawie pół kilo
grama, blacha jest mistrzowsko trybo
wana w sceny figuralne, groteski, parę 
ornamentów. Zachowana prawie ideal
nie, miała zostać wykopana u rosyjskich 
wybrzeży Morza Czarnego.

Podobno z tiarą pojawili się we Lwo
wie na przełomie XIX i XX w. dwaj han
dlarze, uchodzący za rumuńskich anty- 
kwariuszy. Mieli się zwrócić do wybit
nego archeologa Karola Hadaczka 
z pytaniem, czy jest to dzieło oryginalne, 
istotnie sprzed dwu tysięcy lat? Uczony 
starannie przedmiot obejrzał, po czym 
stwierdził, że jest nieautentyczny. Wy
wołało to, rzecz jasna, rozczarowanie 
i zdziwienie handlarzy, więc Hadaczek 
wskazał, co w tej tiarze zdradza nowo
czesny falsyfikat.

O każdy najdrobniejszy detal anty- 
kwariusze zamęczali archeologa. Dowie
dziawszy się, na czym błędy polegały, 
pośrednicy pożegnali się i zniknęli. Ale

nie na długo: wkrótce znów wrócili do 
Lwowa ze swym skarbem, w którym już 
poprawiono wskazane błędy. Okazali go 
Władysławowi Stronerowi, historykowi 
sztuki starożytnej i wczesnośrednio
wiecznej, a szczególnie rzemiosła arty
stycznego. Znów doszło do podobnej 
rozmowy i raz jeszcze padły, tym razem 
nieliczne zastrzeżenia, 1 one spowodo
wały korektę. Wówczas to ... Ale tu lepiej 
zacytować słowa Karola Estreichera, 
który w swej uroczej książce Nie od razu 
Kraków zbudowano cały rozdział poświę
cił krakowskiemu antykwariuszowi ży
dowskiemu nazwiskiem Himmelblau. 
Tak pisał: Himmelblau miał przyjaciół 
wszędzie, którzy w razie potrzeby służyli 
mu pomocą. On to jednego dnia otrzymał 
z Odessy świstek papieru, zbyt poufny, aby 
go powierzono poczcie. Trzy tygodnie upły
nęło, zanim podawany z rąk do rąk, wie
ziony od miasteczka do miasteczka przez 
Żytomierz, Berdyczów, Brody i Przemyśl 
dotarł do Krakowa na ul. św. Tomasza. 
Zawierał osobliwą wiadomość, że jeśli 
wspaniałą i autentyczną tiarę króla Sajta
fernesa ofiarują na sprzedaż książętom 
Czartoryskim, to przyjaciele donoszą Him- 
mełblauowi, że interes jest niepewny, mimo 
niskiej i zachęcającej ceny. Tego jeszcze 
dnia późną porą odwiedził Himmelblau 
dyrektora Muzeum Czartoryskich, profe
sora Mariana Sokołowskiego i odbył z nim 
dłuższą konferencję.

Po Lwowie i Krakowie, następnym 
etapem peregrynacji złotej tiary był, 
naturalną koleją rzeczy, stołeczny Wie

deń. Tutaj obrotni i nie dający za wy
graną kupcy zwrócili się do hr. Wilcza 
i bar. Natana Rothschilda z propozycją 
nabycia (za 100 000 koron w złocie) 
wspaniałego dzieła, które miałoby być 
złożone jako hojny dar do wiedeńskiego 
Muzeum Rzemiosła Artystycznego. Mię
dzy uczonymi nie było zgody co do 
historycznej wartości i autentyczności, 
więc ostatecznie z zakupu zrezygno
wano. Ale nie speszyło to handlarzy. Tym 
razem zaproponowali nabycie Luwrowi, 
mierzyli bowiem coraz wyżej. Po rozma
itych deliberacjach Luwr to niewątpliwe 
arcydzieło złotnictwa nabył. Jak i w Wie
dniu, w orzeczeniu celowości zakupu 
zaangażowane były niewątpliwe autory
tety uczonych i polityków. Ale, że 
i świat antykwariuszy jest wewnętrznie 
skłócony, jeden z nich wskazał rzeko
mego autora falsyfikatu, odeskiego złot
nika, Izraela Ruchomowskiego czy Ra- 
chumowskiego, który osobiście zjawił się 
w Paryżu.

Dzisiaj znamy i inne wytwory tego 
świetnego artysty, zawsze ściśle naśladu
jące wyroby antyczne, a Luwr zatrzymał 
tiarę, tylko nie bardzo się umie zdecydo
wać czy przydzielić ją do działu sztuki 
współczesnej, czy też okazywać jako 
wyjątkowej klasy naśladownictwo. Tura 
Sajtafernesa pokazywana jest na specjal
nych pokazach fałszerstwa i omawiana 
w literaturze, a ma i dziś jeszcze swoich 
zwolenników. Bo jej piękna i szlachetno
ści nic podważyć nie może.

SPROSTOWANIE
do artykułu „Powrót Żandarma”, autorstwa Kariny Chabowskiej, opublikowa
nego w Cenne, Bezcenne/Utracone Nr 1(58) styczeń-marzec 2009

Obraz Komisarz wojenny, oficer i żołnierz pociągów został jedynie zaoferowany 
przez posiadacza do sprzedaży na aukcji w domu aukcyjnym Agra-Art, 
a nie zakwalifikowany do aukcji i wystawiony na sprzedaż przez dom aukcyjny. 
W wyniku podjętych działań obraz ten trafił do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

Obecnie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie posiada 26 obrazów z cyklu 
Wojsko Księstwa Warszawskiego, a dwa obrazy znajdują się w Muzeum Narodo
wym w Warszawie. Na liście strat wojennych ciągle widnieje 20 obrazów.

Karina Chabowska
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KATALOG STRAT Malarstwo
Opracowanie

M O N IK A  B AR W IK

STRATY MUZEUM OKRĘGOWEGO 
W  SIERADZU (WOJ. ŁÓDZKIE) 
PRZED 2005 R.

LOSS OF TH E  REGIONAL MUSEUM 
IN SIERADZ (ŁÓDZKIE VOIVODSHIP) 
BEFORE 2005.

1. AUTOR NIEZNANY
Portret mężczyzny -  miniatura, XIX w. 
Olej, płótno, 12 x 10 cm 
KAT. PA-3108

1. AUTHOR UNKNOWN
Portrait of a Man -  miniaturę, 19th cent. 
Oil, Canvas, 12 x 10 cm 
CAT PA-3108

2. AUTOR NIEZNANY
Portret kobiety -  miniatura, XIX w. 
Gwasz, kość słoniowa, srebro, minia, 
ok. 7,5 x 6 cm 
KAT. PA-3112

2. AUTHOR UNKNOWN
Portrait of a Woman -  miniaturę, 19th cent. 
Guache, ivory, silver, minium, 
c. 7.5 x 6 cm 
CAT PA-3112

3. NORBLIN
Portret Żyda -  miniatura, XIX w. 
Papier, tusz, 3,8, x 2,6 cm 
KAT. PB-400

3. NORBLIN
Portrait of a Jew -  miniaturę, 19th cent. 
Paper, ink, 3.8, 2.6 cm 
CAT PB-400

4. AUTOR NIEZNANY
Dama z fajką, 1920-1939 r. 
Tempera, szkło, 22,3 x 28,2 cm 
K AT PA-3113

4. AUTHOR UNKNOWN
Lady with a Pipę, 1920 -  1939. 
Tempera, glass, 22.3 x 28.2 cm 
CAT PA-3113

5. ANDRYCHIEWICZ Z.
Fragment ulicy, XX w.
Olej, tektura, 25 x 34 cm 
KAT. PA-3109

5. ANDRYCHIEWICZ Z.
Fragment of Street, 20th cent. 
Oil, cardboard, 25 x 34 cm 
CAT PA-3109

6. ANDRYCHIEWICZ Z.
Miasto w górach, XX w.
Olej, tektura, 35 x 27 cm 
KAT. PA-3110

6. ANDRYCHIEWICZ Z.
Mountain town, 20th cent. 
Oil, cardboard, 35 x 27 cm 
CAT PA-3110

7. NAKIELSKI T.
Dwór w Smardzewie 
pod Sieradzem, 1865 r. 
Olej, płótno, 31 x 41 cm 
KAT. PA-3111

7. NAKIELSKI T.
Ma nor House in Smardzew near Sieradz, 
1865.
Oil, Canvas, 31 x 41 cm 
CAT. PA-3111
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CATALOGUE OF LOSSES Paiming

KRADZIEŻ MIĘDZY KW IETNIEM  
A MAJEM 2009 R. Z MIESZKANIA 
W  KRAKOW IE

8. KARPIŃSKI Alfons (?)
Róże w wazonie, 1. pot. XX w.
Olej, płótno, 50 x 70 cm 
KAT. PA-3119

9. KOSSAK Jerzy
Pościg, 1. pot. XX w.
Olej, płótno, 40 x 60 cm 
KAT. PA-3117

10. SETKOWICZ (?)
Sanie w zimowym pejzażu,
1. poł. XX w.
Olej, płótno, 30 x 50 cm 
KAT. PA-3118

11. AUTOR NIEZNANY
Nad strumykiem, 1. poł. XX w. 
Akwarela, 40 x 60 cm 
KAT. PA-3120

12. AUTOR NIEZNANY
Odpoczynek przy ognisku, 1. poł. XX w. 
Akwarela, 40 x 60 cm 
KAT. PA-3121

T H E F T  BETW EEN  APRIL 
AND MAY 2009. FROM A FLAT 
IN CRACOW.

8. KARPIŃSKI Alfons (?)
Roses In a Vase, lst half of the 20th cent.
Oil, canvas, 50 x 70 cm 
CAT. PA-3119

9. KOSSAK Jerzy
Chase, lst half of the 20th cent.
Oil, canvas, 40 x 60 cm 
CAT. PA-3117

10. SETKOWICZ (?)
Sleigh in a Winter Landscape, 
lst half of the 20th cent.
011. canvas, 30 x 50 cm 
CAT. PA-3118

11. AUTHOR UNKNOWN
At a Stream, lst half of the 20th cent. 
Watercolour, 40 x 60 cm 
CAT. PA-3120

12. AUTHOR UNKNOWN
Resting at a Bonfire, lst half of the 20th cent. 
Watercolour, 40 x 60 cm 
CAT. PA-3121

13. AUTOR NIEZNANY
Kaplica Zygmuntowska, 1. poł. XX w. 
Akwarela, 60 x 40 cm 
KAT. PA-3122

13. AUTHOR UNKNOWN
Sigismundus’ Chapel, lst half of the 20th cent. 
Watercolour, 60 x 40 cm 
CAT. PA-3122



KATALOG STRAT Rzemiosło
M O N IK A  B AR W IK

STRATY MUZEUM OKRĘGO
W EGO W  SIERADZU 
(WOJ. ŁÓDZKIE)
PRZED 2005 R.

LOSS OF TH E  REGIONAL MU
SEUM IN SIERADZ (ŁÓDZKIE 
VOIVODSHIP)
BEFORE 2005.

14. PUCHAREK
Rosja, 1907 r.
Biały metal.
Wys. 18,5 cm, 0 stopy 7 cm 
KAT. RL-323

14. CUP
Russia, 1907.
White metal,
Height 18.5 cm, 0 foot 7 cm 
CAT. RL-323

15. WAZON
Czechy (?), pocz. XX w. 
Szkło mleczne, kalkomania. 
Wys. 17,8, 0 dna 7,5 cm 
KAT. RF-98

15. VASE
Czech(?), early 20th cent. 
Frosted glass, transfer,
Height 17.8, 0 bottom 7,5 cm 
CAT. RF-98

16. FLAKONIK
Chiny (?) XX w.
Fajans, malowany na szkliwie, 
złocenie.
Wys. 5,2 cm, 0 dna 2,4 cm 
KAT. RE-483

16. PHIAL
China (?), 20th cent.
Faience, painting on glaze, 
gilding,
Height 6,2 cm, 0 bottom 2,4 cm 
CAT. RE-483

17. POPIELNICZKA
XIX/XXw.
Kamień półszlachetny. 
Wym. 9 x 5,5 x 15 cm 
KAT. RT-151

17. ASH TRAY
19th/20th cent. 
Semi-precious stone, 
9 x 5.5 x 15 cm 
CAT. RT-151

18. LAMPKA NAFTOWA
Polska, ok. 1890 r.
Szkło barwione.
Wys. 13,5 cm,
0 podstawy 8 cm 
KAT. RF-99

18. SMALL PARAFFIN 
LAMP
Poland, c. 1890.
Tinted glass, Height 13,5 cm, 
0 base 8 cm 
CAT. RF-99

19. POJEMNIK na
biżuterię
Polska (?) pocz. XX w.
Metal (srebro?), odlew, szkło 
kryształowe barwione.
Wym. 3,5 x 11,8 x 9,2 cm 
KAT. RL-324

19. JEWELLERY CON
TAINER
Poland (?) early 20th cent. 
Metal (silver?), cast, tinted 
crystal glass,
3,5 x 11,8 x 9,2 cm 
CAT. RL-324
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CATALOGUE OF LOSSES Craft

20. MEDAL 
PAMIĄTKOWY
z okazji sprowadzenia 
zwłok Napoleona I do Paryża, 
Francja, 1840 r.
Złoto, 0 3,6 cm 
Sygn. BORREL F.
KAT. RN-604

21. SZOSTAK KORONNY 
Jana III Sobieskiego,
mennica krakowska, 1681 r. 
Srebro, 0 2,4 cm 
KAT. RN-605

22. 6 GROSZY 
Fryderyka Wilhelma,
Prusy 1682 r.
Srebro, 0 2,9 cm 
KAT. RN-607

23. 50 STOTINEK
Bułgaria, 1937 r. 
Mosiądz, 0 1,8 cm 
KAT. RN-608

20. COMMEMORATIVE 
MEDAL
On the bringing the body of 
Napoleon I to Paris,
France, 1840.
Gold, 0 3,6 cm 
Signed BORREL F.
CAT. RN-604

21. Jan Sobieski lll’s 
SIX-GROSZ CROWN 
COIN,
Kraków mint, 1681.
Silver, 0 2,4 cm 
CAT. RN-605

22. Frederick WillianYs 
6-GROSZ COIN,
Prussia 1682.
Silver, 0 2,9 cm 
CAT. RN-607

23. 50 STOTINKIS
Bułgaria, 1937.
Brass, 0 1,8 cm 
CAT. RN-608

24. 18 GROSZY 
Fryderyka III,
Prusy, 1699 r. 
Srebro, 0 2,9 cm 
KAT. RN-606

24. Frederick IH’s 
18-GROSZ COIN,
Prussia, 1699.
Silver, 0 2,9 cm 
CAT. RN-606



Malarstwo polskie Polish Painting
1. ANTONI BRODOWSKI
(1784-1832)
Głowa Antygony, 1828 
Olej, płótno; 47 x 42 cm.
Zrabowany przez Niemców 
z Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu.
Fot. ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. 
WAR006200

2. HENRYKA BEYER
(1782-1855)
Kwiaty na stole marmurowym, 1827 
Olej, płótno; 50 x 53 cm.
Zrabowany przez Niemców 
z Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu.
Fot. ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. 
WAR006191

3. JAN NEPOMUCEN 
GŁOWACKI
(1802-1847)
Widok Doliny w Ojcowie 
Olej, tektura; 56 x 44 cm.
Zrabowany przez Niemców 
z Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu.
Fot. ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. 
WAR006200

4. ALEKSANDER ORŁOWSKI
(1777-1832)
Głowa konia, 1807 
Pastel; 31 x 23 cm.
Zrabowany przez Niemców 
z Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu.
Fot. ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. 
WAR006300

5. JAN MATEJKO
(1838-1893)
Odsiecz króla Jana Sobieskiego pod 
Wiedniem, 1879 
Olej, płótno; 59 x 104 cm. 
Zrabowany przez Niemców 
z Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu.
Fot. ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. 
WAR020657

6. JÓZEF SIMMLER
(1823-1868)
Portret Marii Goldstandowej, 1864 
Olej, płótno; 144 x 105 cm. 
Własność Edmunda Maciejewskiego 
w Poznaniu. Utracony w 1940 r.
Fot. za.- E. Charazińska,
S. Jaroszewski Józef Simmler 
(1823-1868) Katalog wystawy mo
nograficznej. Warszawa 1979, ii. 60. 
WAR001753

1. ANTONI BRODOWSKI
(1784-1832)
Antygone’s Head, 1828 
Oil, canvas; 47 x 42 cm.
Stolen by Germans from the 
Friends of Science Society in 
Poznań.
Photo from the coilection of the 
National Museum in Poznań. 
WAR006200

2. HENRYKA BEYER
(1782-1855)
Flowers on a Marbie Table, 1827 
Oil, canvas; 60 x 53 cm.
Stolen by Germans from the 
Friends of Science Society in 
Poznań.
Photo from the coilection of the 
National Museum in Poznań. 
WAR006191

3. JAN NEPOMUCEN 
GŁOWACKI
(1802-1847)
1Ziew of a Valley at Ojców 
Oil, cardboard; 56 x 44 cm. 
Stolen by Germans from the 
Friends of Science Society in 
Poznań.
Photo from the coilection of the 
National Museum in Poznań. 
WAR006200

4. ALEKSANDER ORŁOWSKI
(1777-1832)
Head of a Horse, 1807 
Pastel; 31 x 23 cm.
Stolen by Germans from the 
Friends of Science Society in 
Poznań.
Photo from the coilection of the 
National Museum in Poznań. 
WAR006300

5. JAN MATEJKO
(1838-1893)
Jan Sobieski’s Relief to Vienna, 
1879
Oil, canvas; 59 x 104 cm.
Stolen by Germans from the Great 
Poland Museum in Poznań.
Photo from the coilection of the 
National Museum in Poznań. 
WAR020657

6. JÓZEF SIMMLER
(1823-1868)
Portrait of Maria Goldstandowa, 
1864
Oil, canvas; 144 x 105 cm.
Property of Edmund Maciejewski 
in Poznań. Lost in 1940.
Photo after: E. Charazińska, S. 
Jaroszewski Józef Simmler (1823- 
-1868) Catalogue of a Monogra- 
phic Exhibition. Warszawa 1979, 
il. 60.
WAR001753

KATALOG STRAT WOJENNYCH 1939-1945
Opracowanie Maria Romanowska-Zadrożna



LES OEUVRES D'ART LES PLUS RECHERCHEES 
J  THE MOST WANTED WORKS OF ART

t INTERPOL

OBJET: 
ITEM:

c c 
<o o OBJET: 

ITEM:
Récipient en formę d'animal 
Animai-shaped container

OBJET: 
ITEM:

Carreau de céramique 
Ceramic tile

AUTEUR: 
ARTIST:

Inconnu
Unknown

AUTEUR: 
ARTIST:

Inconnu
Unknown

AUTEUR: 
ARTIST: Heydarebn Hossein Ardakani

DATĘ DU VOL: 
DATĘ OFTHEFT:

10octobre2008 
10 October 2008

DATĘ DUVOL: 
DATĘ OFTHEFT:

25 septembre 2008 
25 September 2008

DATĘ DUVOL: 
DATĘ OFTHEFT:

23 décembre 2008 
23 December 2008

B.C.N.: 
NCB: VILNIUS B.C.N.: 

NCB:
KABOUl
KABUL

B.C.N.: 
NCB:

TEHERAN
TEHRAN

N” de dossier: 
File No.: 2008/41016 N” de dossier: 

File No.: 2008/38808 N° de dossier: 
File No.: 2009/9200

LIEU DUVOL: 
PLACE OFTHEFT:

Particulier 
Private residence

LIEU DU VOL: 
PLACE OFTHEFT:

Musée
Museum

LIEU DUVOL: 
PLACE OFTHEFT:

Etablissement de bains 
Bath house

DIMENSIONS: 35x30 cm DIMENSIONS: Inconnues
Unknown

DIMENSIONS: 35 x 60 cm

OBJET:
ITEM:

Sac pré-inca 
Pre-lncan bag

OBJET:
ITEM:

Carreau en marbre 
Marbletiie

OBJET
ITEM

Tableau
Painting

AUTEUR: 
ARTIST:

inconnu
Unknown

AUTEUR: 
ARTIST:

Inconnu
Unknown

AUTEUR: 
ARTIST: Salvador Dali

DATĘ DUVOL: 
DATĘ OFTHEFT:

15 mars 2009 
15 March 2009

DATĘ DUVOL: 
DATĘ OFTHEFT:

1 er avril 2009 
1 April 2009

DATE DUVOL: 
DATE OFTHEFT:

1er mai 2009 
1 May 2009

B.C.N.: 
NCB: LIMA B.C.N.: 

NCB:
BEYROUTH
BEIRUT

B.C.N.: 
NCB:

LA HAYE 
THE HAGUE

N° de dossier: 
File No.: 2009/10107 N° de dossier: 

File No.: 2009/13355
N° de dossier: 
File No.: 2009/13362

LIEU DUVOL: 
PLACE OFTHEFT:

Musée
Museum

LIEU DUVOL: 
PLACE OFTHEFT:

Musée
Museum

LIEU DUVOL: 
PLACE OFTHEFT:

Musée
Museum

DIMENSIONS: Inconnues DIMENSIONS: 15.5 x 18.5 cm DIMENSIONS: 44.8 x 30.2 cm
Unknown

TOUS CES OBJETS SONT REPRESENTES DANS LE DVD - INTERPOL-OEUVRES D'ART VOLEES 
ALL THESE OBJECTS ARE FEATURED IN THE DVD - INTERPOL-STOLEN WORKS OF ART

- En cas de découverte ou de renseignements concernant ces affaires, priére d’aviser les services de police qui informeront leur B.C.N. INTERPOL
- Should any of these items be discovered or any information concerning these cases become available.please inform the police who will contact their INTERPOL NCB.

Publié par INTERPOL - Published by INTERPOL - B.P. 6041 - 69411 LYON CEDEX 06 (FRANCE)



SUMMARY
p age J  PIOTR OGRODZKI 
FROM THE EDITOR
In troduc tion  to  the topie  o f  the p resen t issue 
o f  the quarterly , i.e. the forgery o f  a rt works 
an d  m oveable h istorie objeets. It p rovides 
the defin ition  o f  an  original an d  a forgery o r 
replica an d  a lso  d iscusses the m ean ing  o f  the 
concep t o f  “w orkshop” o r  “ s c h ó d ” . T he  au- 
th o r  show s the need to  launch  a d iscussion  
a im ing a t lim iting the trade  in illicit works 
o f  a rt, which w ould  raise the efficiency o f  
fighting ag a in st crim e in this area .

p age 5 WŁADYSŁAW ŚLESIŃSKI 
FORGERS, FORGERY 
AND FIGHTING THEM
T he history  o f  a rt forgery is as  o ld  as that 
o f  co llecting. Som e exam ples include 
G reek w orks having been im ita ted  in ancien t 
Rom ę, o r  relics, which were “p ro d u ce d ” in 
theM idd le  Ages. In the second  h a lf o f  the 
19th cen tu ry  im itating  a rt becam e a lm ost 
an  industry . Som e coun tries specialized  in 
p roducing  furn iture , po rcela in , w eapons, o r 
num ism atics. In 1898 the in te rnational union 
o f  m useum  w orkers w as set up  in o rd er to  
p ro tec t co llectors from  forgery. It d id  not, 
how ever, survive the S econd  W orld  W ar.
T he a u th o r  d iscusses o th er  o rgan iza tions  
a n d  services which specialize in th is area  
now. He a lso  p resen ts  exhibitions o f  forgery. 
Finally, he d iscusses m ethods o f  testing  the 
au then tic ity  o f  a rt works.

p age 10 DARIUSZ MARKOWSKI 
SIGNATURES AND WORKS 
OF ART.
T he a u th o r  d iscusses the co n cep t and  
significance o f  signa tu res on pain tings and  
o th er  w orks o f  a rt. He gives exam ples o f  
fabricating , o r  chang ing  them  an d  a rtists  
signing w orks which they had  no t pain ted . 
T his w as som eth ing  th a t even g rea t m asters 
som etim es did. T he signa tu re  does not, 
therefore, provide sufficient p ro o f  o f  the 
au then tic ity  o f  a  work.

p a g e  13 ANNA ŻAKIEWICZ 
ON THE FORGING OF WITKACY’S 
PASTEL PORTRIATS
W hile forging oil pain tings is quite  com pli- 
ca ted , it is m uch easier to  forge draw ings. 
W itkacy had  a very specific way o f  draw ing 
p o rtra its  with dry paste ls. H e a lso  used 
special p ap e r  for them . Forgers d o  no t take 
troub le  to  ob ta in  the sam e m ateria ls  as the 
m aster. Som etim es they use quite prim itive 
ones.

p age 1 6
AN INTERVIEW WITH 
DR HAB JERZY STALMACH
T he a r tid e  is devoted  to  the unreliability  o f 
expert op in ions, legal p rob lem s connected  
with the responsib ility  th a t is taken for 
issuing such op in ions, the role o f  galleries 
and  an tique  shops, as well as the possibility  
th a t au th o rs  them selves m ay n o t confirm  
they had  p roduced  their own works. Even 
if there is full and  reliable evidence th a t the 
given w ork is theirs, they m ay have forgotten  
a b o u t it.

page 20 MONIKA BRANICKA 
FORGERY OF NOWOSIELSKFS 
WORKS
Jerzy  Now osielski is an  o u ts ta n d in g  p a in te r 
an d  pedagogue  and  his works are  in high 
d em and . T here  is, therefo re , a  large n um ber 
o f  forgeries o f  his works. This is the topie  
d iseussed  by the a u to r.

p age 23 MIROSŁAW WACHOWIAK 
SELECTED METHODS 
OF EXAMINING OIL PAINTINGS OF 
THE 19th AND 20th CENTURIES
A d iscussion  o f  m ain ly  non-invasive m ethods 
o f  exam ining  pain tings, such as looking at 
them  in visible, u ltrav io iet and  infrared  light, 
the m ethod  o f  X -raying  them  an d  the im- 
po rtance  o f  the com plem en tarity  o f  various 
m ethods.

page 27 PAWEŁ RYBICKI 
TECHNICAL FORENSIC 
EXAMINATION OF ART WORKS.

A p resen ta tion  o f  the  specific na tu rę  o f 
exam ining  a rt works from  the po in t o f  view 
o f  a im ing to  estab lish  no t only their a u th e n ti
city, bu t a lso  their app lieab ility  as evidence 
in court. Exam ples o f  the au then tic ity  o f  
pa in tings and  handw riting , e.g. V incent Van 
G o g h ’s letter.

p age 33 JANUSZ MILISZKIEWICZ 
A BANK OF EXPERT OPINIONS 
OR A BANK OF EXPERTS
An in teresting  idea o f  se tting  up  a bank  o f 
expert op in ions. C ollected  in one place, such 
docu m en ts  cou ld  be used a nu m b er o f  tim es 
by people  in terested  in a  given w ork o f  art, 
if it h ad  a lready  been analysed  in the past. 
The publication  p resen ts  a rgum en ts  fo r and  
ag a in st im plem enting  such  a  system .

page 36 ANNA SKALDAWSKA 
THE ROLE OF CUSTOMS IN 
FIGHTING AGAINST FORGERY
F o r som e tim e custom s services have been 
finding m ore and  m ore forged objeets. The 
g rea test body o f  forgeries is ascribed  to  Po- 
lish artists . U n fortunately , un d er the cu rren t 
legal regu lations, it is possib le for the object, 
which C u s to m s have ascerta ined  to  have 
been  forged, to  retu rn  to  the an tique  m arket.

p age 40 ANDRZEJ RYSZKIEWICZ 
MORE ABOUT FORGERS
T he a u th o r  p resen ts  a  d iscussion  o f  w hat is 
and  w hat is no t a forgery. As an  illustra tion  
fo r the topie  o f  “F orgers o f  Art W orks “ he 
gives the story  o f  S a ita fern es’ tia ra, which is 
a m agnificenl work o f  go ldsm ithery  exhibited 
in the Louvre. W hat is m ost in teresting  is 
th a t the tiara, which beyond any d o u b t is an 
ex trao rd inary  w ork o f  art, does n o t have an 
unequivocal certificate e ither as an  orig inal, 
o r  as an  im pressive, precious forgery.

p age 42 OPRAC.MONIKA BARWIK 
CATALOGUE OF LOSSES

page 46 OPRAC.MARIA ROMANOW- 
SKA-ZADROŻNA
CATALOGUE OF WAR LOSSES
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