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Tajny agent na tropie Rembrandta
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Robert Wittman - tajny agent FBI do spraw kradzie!y sztuki

W pi2tek z ''Gazet2''
* Dr House, sezon 2, p"yta 2
* Gazeta Telewizyjna

Fot. ANDREW BRUSSO

W mojej pracy chodzi o to, !eby zaprzyja"ni#$si%$i zdradzi#. Trudno zapomnie#$to
spojrzenie, kiedy kogo&$aresztuj%$- '()*$+,-./0$1*00'234$5.6737$02537$28.30$9:;$6,$
spraw kradzie!y sztuki
Do przej!cia na emerytur"#we wrze!niu ubieg$ego roku Robert Wittman
b y$#g$%&'()#*+,-./01*23#i jedynym tajnym agentem FBI do spraw
ZOBACZ TAK!E
Stradivarius dwa razy
kradziony#
Z"#$%&'()*+,&-./)0%12&)3%4567)
zagrabiona#

kradzie4y sztuki. Przez dwadzie!cia lat przyczyni$#si"#do odzyskania dzie$#
&/52(-6#778#)0'#9:0;<#);1';#/=2:+:525,2=#>,)?5/'92/<#:?5/@%&#
Brueghla, Renoira i Moneta, jednego z 14 oryginalnych egzemplarzy

Zamieszki w Haiti

A/52(#B5/&#C2/'%&#D.,9':-@:'(-6;#E@1/$a$#w 18 krajach, udaj3c pasera
powi3zanego z kolumbijskimi kartelami narkotykowymi, pozbawionego
skrupu$%&#F:0,F-.:',5/#/0?:#@/+5@,9/',G:#)/H11#+5:H,*:5/;

Spotykamy si"#&#I10)1'G2:'#&#*2/'1,#E,0/&/5,#JB,'*(0&/'1/K<#G9@1,#)%.#5:@)%&-/#)1,*@F/;#L1,9/&':#
za$o4y $#firm"#>:?,52#I122)/'#M'-;<#F2%5/#9:5/9@/#)=@,:)#1#F:0,F-.:',5:)<#./F#='1F'3N#zakupu zrabowanych
dzie$#albo odzyskaN#skradzione skarby. Wittman ma 53 lata i przeci"t n3#powierzchowno!N: !redni wzrost i waga,

zobacz zdj3cia w Du?ym Kadrze

2&/5@<#F2%53#$atwo zapomnieN. Nadal nie pozwala, by go fotografowano.
NAJNOWSZE:
Anna Arno: Czym kradzie!"#$%&'()#*+!ni,#si-#od innych przest-pstw?

19:35 SPD chce strategii wycofania wojsk ...

Robert Wittman: Kradzie4,#*@2=F1#:9#+:*+:012,G:#5/?='F=#5%4n i3#si"#t y m , 4e $upu nie mo4na zwyczajnie

19:34 Ira;ska elektrownia atomowa gotowa ...

sprzedaN. C a$a trudno!N#dla z$odzieja nie polega na tym, jak obraz czy rzeOb"#u k r a!N, ale jak si"#ich pozbyN#i na

19:34 D,6EA-.)F6(*)A#'59)E$,6F

tym zyskaN.
Jak to si-#sta.o, !e wyspecjalizowa.#si-#pan w tropieniu przest -pstw zwi ,zanych ze sztuk,?
- Moi rodzice byli marszandami w Baltimore, wi"c ju4#w dzieciPstwie poznawa$em tajniki handlu sztuk3. Kiedy
przyszed$em do FBI w Filadelfii w 1988 roku, przez czysty przypadek powierzono mi na pocz3tek dwie sprawy
zwi3zane ze sztuk3. Uda$o mi si"#wtedy odnaleON#b r3zow3#mask"#skradzion3#z filadelfijskiego Muzeum Rodina.
Z$odziej, bezrobotny tancerz, owin3$#j 3#w papier pakowy i trzyma$#pod grzejnikiem w domu swojej mamy. Z
kolei skradziona z muzeum uniwersyteckiego chiPska kryszta$owa kula odnalaz$a si"#w salonie szeregowego
domu w Filadelfii; nowa w$a!cicielka przykrywa$a j3#materia$em, bo skupia$a !wiat$o i wznieca$a po4a r y .

19:33 200 tys. wi3 <$,-.)@#G,*/A9$/AB). ...
19:32 Zakaz burki we Francji b3dzie absolutny
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Wtedy FBI wys$a$o mnie na studia historii sztuki - i tak sta$em si"#pierwszym w firmie specjalist3#w tej
dziedzinie. Wcze!niej kradzie4e sztuki traktowano w FBI raczej ulgowo. Nic dziwnego, dla rz3du s3#w a4niejsze
sprawy, jak choNby terroryzm.
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Na czym polega.a pana praca tajnego agenta FBI do spraw sztuki?
- Kradzie4e sztuki cz"sto s3#zwi3zane z innymi przest"pstwami - dzie$a bywaj3#wymieniane za u$amek swojej
warto!ci na narkotyki czy broP. Ale najcz"!ciej z$odziejom zale4y po prostu na pieni3dzach. Tu pojawia si"#
szansa dla policji. Jako tajny agent przekonywa$em z$odziei, 4,#.,*2,)#G:2%&#F=+1N#ich $up i zap$aciN#G:2%&F3.
Najcz"!ciej dawali si"#oswoiN.
Jak si-#oswaja z./0%)"12#/3*2%+45
- W tej pracy podstaw3#jest zaprzyjaOn iN#si"#i zdradziN#- trzeba po prostu daN#si"#lubiN. A 4eby kto!#mnie polubi$,
ja te4#musz"#czuN#do niego odrobin"#sympatii. Zaczynam wi"c od tego, 4e znajduj"#&#'1)#-,-6(<#F2%5,#)1#*1"#
podobaj3. C@=F/)#2,)/2%&#9:#5:@):&(<#'/.-@"!-1,.#:G%0'(-6<#&*+%0'(-6#90/#&*@(*2F1-6<#./F#@95:&1,#-@(#
dzieci. W koPcu z$odziej to te4#cz$owiek.
W mojej ostatniej tajnej sprawie z FBI w 2008 roku oswajanie trwa$o dziesi"N#miesi"cy. Z tym cz$owiekiem francuskim gangsterem Bernardem Jeanem Ternusem - pi$em nawet szampana na jego jachcie. Udawa$em, 4e
.,*2,)#G:2%&#@/+$aciN#4,6 mln dol. za cztery obrazy skradzione rok wcze!'1,.#@#S=*T,#9,*#U,/=V#W52*#&#L1-,1X#
dwa Breughle oraz pejza4e Claude'a Moneta i Alfreda Sisleya. Ternus zosta$#potem skazany na pi"N#lat wi"zienia.
Do tej pracy potrzebne s3#stalowe nerwy i sporo aktorskich zdolno!ci - tyle 4e nie masz dubli i musisz pami"t aN#
wszystko, co kiedykolwiek powiedzia$e!.
Co si-#dzieje, kiedy nagle aresztuje pan kogo6, kto panu zaufa.?
- Trudno zapomnieN#to spojrzenie, kiedy kogo!#aresztuj". Ale zdarza si", 4e ci ludzie wracaj3#do mnie,
pozostajemy w kontakcie. Kradzie4#sztuki to jest w pewnym sensie biznes. Kiedy kto!#wpada i idzie do wi"zienia traktuje to jako ryzyko handlowe.
Kim s,#z.odzieje sztuki?
- Czasami zdarzaj3#si"#zwykli kryminali!-1<#F2%5@(#F5/9'3#obraz, poniewa4#jest cenny, a potem dopiero
zastanawiaj3#si", co z nim zrobiN. Ale trzeba mieN#poj"cie o tym, co si"#kradnie, 4eby na tym zyskaN. Dlatego w
kradzie4,#*@2=F1#@/)1,*@/'/#.,*2#*@-@,G%0'/#F0/*/#+5@,*2"+-%&;

Jest w6*+0#7)89#:*';2#<272&=8%7=89#(/7"$"*+4>#(&+*%=#(*207,#nie dla zysku,
ale dla w.asnej przyjemno6ci - uwa!aj,, !e tylko oni mog,#pewne dzie .a
naprawd-#doceni?. Te przypadki s,#najtrudniejsze i skradzione obiekty nie
odnajduj,#si-#nigdy albo dopiero po kilkudziesi-ciu latach, po 6mierci
z.odzieja.

W muzeach kradzie4e pope$niane s3#najcz"!-1,.#+5@,@#+5/-:&'1F%&#/0?:#:*:?(#./F:!#z muzeum zwi3zane, takie
F2%5,#)/.3#uprzywilejowany dost"+#9:#@?1:5%&;#I#.,9'()#@#)=@,%&#&#Y10/9,0H11#9:@:5-/#+5@,@#&1,0,#0/2#&(':*1$#
cenne zabytki amerykaPskiej historii, w sumie oko$:#7ZZ#,F*+:'/2%&;#A1,9(#G:#'/F5(01!my, w jego domu
znaleOli!my fili4anki George'a Washingtona.
Skoro skradzionych dzie.#nie mo!na legalnie sprzeda?, to co si-#z nimi dzieje? Zdobi,#podziemne
komnaty w pa.28289#%42*)/427=89#(/@"(81/7"*+45
- Nie, to jest raczej mit. Z$odzieje najcz"!ciej chc3#wymieniN#:?5/@(#'/#G:2%&F". Zdarza si", 4e robi3#to tak
prostacko jak rabu!, F2%5(#)(*@F:&/$#w baga4niku ci"4/5%&F1#&#+:*@=F1&/'1=#*+5@"tu lub narz"dzi, a natkn3$#
si"#'/#<<E@1,-1#@#&%@F1,)[#Y5/'-1*-/#9,#\:1;
W listopadzie 2006 roku p$%2':#\:1#?($o przewo4one z muzeum w Toledo (Ohio) na wystaw"#do nowojorskiego
Muzeum Guggenheima. Kierowcy zatrzymali si"#w przydro4nym motelu na nocleg. Z$odziej sam zadzwoni$#do
FBI i powiedzia$, 4e znalaz$#obraz w swojej piwnicy. Mia$#nadziej"#zgarn3N#nagrod", a dosta$#pi"cioletni wyrok za
kradzie4.
Czy pana praca jest niebezpieczna?
- Oczywi!cie. Ci ludzie cz"sto maj3#broP, to s3#po prostu kryminali!ci. Ja przed nimi udaj"#faceta gotowego dobiN
targu w nielegalnej transakcji. Ale nosz"#si"#jak biznesmen.
Kiedy!#uczestniczy$em w operacji w Warszawie. Podawa$em si"#za amerykaP*F1,G:#F:0,F-.:',5/<#F2%5(#-6-,#
kupiN#dzie$a sztuki afrykaPskiej pochodz3ce z kradzie4y w Zimbabwe. Moi koledzy z polskiej policji pojawili si"#
=?5/'1#:9#*2%+#9:#G$%&#'/#-@/5':;#I(:?5/4ali sobie, 4e tak w$a!nie wygl3daj3#przest"pcy. Ale z$odzieje nie chc3#
rozmawiaN#z innymi kryminalistami, oni chc3#negocjowaN#z ludOmi biznesu.
Czyta.#pan wydane w 2006 roku "Wyznania z ./0%)"12#$%&'()A#B&C;9272#D*")&4)"$"*25#D*")&4)"$"*#
ukrad.#EFG#/3*2%+4#%"#HIE#"'*/;"1$()89#(/@"(81)>#2@"#7)"#'$).owa.#ich sprzeda?; trzyma.#je pono ?#dla
w.asnej przyjemno6ci, w domu swojej matki. Gdy wpad.#w r-ce policji, matka poci-.2#4)"@"#/3*2%+4#
na kawa.ki i wyrzuci.a do 6mietnika, przyzna.a si-#tak!"#0/#'&/;)"7)2#7)"(&+*=89#4#J"7)"K

Rok 1989 Koniec Spo!ecze;stwa
Nieobywatelskiego
CENA: 25.78 z"
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- S$ysza$em o tej sprawie. Ale niech pani nie kupuje tej ksi34ki! Nie nale4y sponsorowaN#barbarzyP-%&;#S:G"#
jako!#zrozumieN#z$:9@1,1<#F2%5@(#F5/9'3#dla pieni"dzy, ale nie znosz"#&/'9/01<#F2%5@(#'1*@-@3#dzie$a sztuki. Sztuka
tak naprawd"#nie jest niczyj3#w$asno!ci3, nale4y do cywilizacji, do przysz$ych pokoleP.
Niestety, nie mo4na oczekiwaN, 4e z$odziej potraktuje dzie$a sztuki z szacunkiem. Najwi"ksza kradzie4#sztuki
ostatnich kilkudziesi"ciu lat to by$#po prostu brutalny napad z broni3. W marcu 1990 roku z muzeum Isabelli
Stewart Gardner w Bostonie z$odzieje w bia$y dzieP#w y n i e!01#]_#:?5/@%&#:#&/52:!ci 300 mln dol., w!5%9#'1-6#
trzy Rembrandty i bezcenny ,,Koncert" Vermeera. Po 19 latach dochodzenie nie posun"$o si"#ani o krok, choN#za
wiadomo!N#o zaginionych p$%2'/-6#&(@'/-@:':#8#)0'#9:0;#'/G5:9(;#D$odzieje wyci"li je z ram - samo to cz"sto
oznacza zniszczenie. Obawiam si", 4e te obrazy mog3#j u4#dzi!#nie istnieN.
Ma pan ogromn,#)#*+!norodn,#wiedz-#/#$%&'8">#72#"L"*=&'*%"#L+:.by pan zosta?#marszandem...
- Ja ca$(#-@/*#@9:?(&/)#*@-@,G%$:&,#1'H:5)/-.,#'/#5%4ne tematy - raz s3#2:#5:9@/.,#+1%5#=4ywane w indiaPskich
+1%5:+=*@/-6<#F1,9(#1'9@1,.#9:&1/9=."#si", jakiego werniksu u4ywali siedemnastowieczni mistrzowie. Praca
marszanda to te4#jest rodzaj !ledztwa - trzeba wytropiN, w jakich kolekcjach s3#najciekawsze rzeczy, sk$oniN#
w$a!cicieli do ich sprzedania i znaleON#klienta gotowego du4o za nie zap$aciN.
Ale moja praca przynosi inny rodzaj satysfakcji. Ka4da kradzie4#jest naruszeniem czyjej!#godno!ci osobistej,
2&:5@(#*@-@,G%0'(#5:9@/.#25/=)(;#A1,9(#=9/.,#)1#*1"#doprowadziN#do zwrotu skradzionego mienia i ukarania
*+5/&-%&<#+:)/G/)#0=9@1:)#2"#t r a u m"#przezwyci"4y N. Wspania$a jest chwila, kiedy po raz pierwszy trzymam
w r"ku odzyskane dzie$o. Czuj"#si"#troch"#2/F<#./F?(#.,9':#@#):1-6#9@1,-1#&5%-1$:#@#+:95%4y, kiedy wiem, 4e jest
j u4#bezpieczne w domu. W mojej firmie Robert Wittman Inc. zajmujemy si"#zabezpieczaniem kolekcji
prywatnych i muzealnych, doradzamy, jak unikn3N#zakupu dzie$a sztuki pochodz3cego z kradzie4y, a tak4e
pomagamy w odzyskaniu skradzionych dzie$.
Kto po pana odej6ciu z FBI tropi skradzione dzie.a sztuki?
- W 2005 roku pod moim kierunkiem powsta$#@,*+%$#]_#*+,-./01*2%&;#I2,9(#-6:9@1$o o pomoc w odzyskaniu
,F*+:'/2%&#@5/?:&/'(-6#&#7ZZ_#5:F=#&#U/G9/9@1,;#`9/$o mi si"#stworzyN#+5:H,*.:'/0'(#@,*+%$#zajmuj3cy si"#
przest"pstwami zwi3zanymi ze sztuk3. Dzi!#k a4dy z jego cz$:'F%&#.,*2#:9+:&1,9@1/0'(#@/#1''(#5,G1:'#USA.
Jestem z nimi w sta$ym kontakcie, s$u4"#rad3#i do!wiadczeniem.

W tej chwili nie ma jednak tajnego agenta zajmuj,cego si-#sztuk,. Do tego
potrzebne jest po .,czenie wiedzy o sztuce, znajomo6ci 6wiata biznesu,
umiej-tno6ci podszywania si-#pod kogo 6#innego, no i troch-#odwagi.

10 najwi%kszych kradzie!y dzie?$sztuki z listy FBI
a+5%-@#6/'90=#'/5F:2(F/)1<#?5:'13#i prania brudnych pieni"dzy kradzie4#i przemyt dzie$#sztuki nale43#do
najbardziej dochodowych ga$"zi przest"pczo!ci na !wiecie. Roczne obroty na czarnym rynku sztuki wynosz3#200
mld dol., z czego 80 mld przypada na Stany Zjednoczone.
Zrabowane w Iraku
W marcu i kwietniu 2003 r. po obaleniu re4imu Saddama Husajna spl3drowano wi"kszo!N#)=@,%&#1#)1,.*-#
wykopaliskowych w Iraku. Cz"!N#,F*+:'/2%&#@#S=@,=)#L/5:9:&,G:#M5/F=#:9'/0,@1:':#1#@&5%-:':<#/0,#?01*F:#]Z#
tys. pozostaje zaginionych. W lutym 2005 r. FBI odzyska$o i doprowadzi$o do zwrotu o!miu - z oko$o 5 tys. cylindrycznych piecz"ci skradzionych z wykopalisk archeologicznych.
Vermeer, Rembrandt i Manet z muzeum w Bostonie
I#)/5-=#]^^Z#5;#@#)=@,=)#M*/?,001#C2,&/52#\/59',5#&#U:*2:'1,#9&%-6#'1,@'/'(-6#)"4czyzn zabra$o dzie$a
sztuki o $ 3cznej warto!ci 300 mln dol., m.in.: "Koncert" Vermeera, Rembrandta "Portret pani i pana w czerni",
"Burz"#na Morzu Galilejskim" oraz "Autoportret", "Pejza4#z obeliskiem" Govaerta Flincka i "Chez Tortoni" Maneta.
Caravaggio z oratorium w Palermo
W paO9@1,5'1F=#]^b^#5;#9&%-6#@$odziei wesz$o do Oratorium cw i"tego WawrzyPca w Palermo i wyj"$o z ramy
"Bo4e Narodzenie" Caravaggia. Warto!N#p$%2'/#.,*2#*@/-:&/'/#'/#7Z#)0'#9:0;
Stradivarius z nowojorskiego apartamentu skrzypaczki
W paOdzierniku 1995 roku zg$oszono kradzie4#wartych 3 mln dol. skrzypiec Stradivariusa zabranych z
nowojorskiego apartamentu skrzypaczki Eriki Morini. Zrobiony w 1727 roku instrument znany jest jako
Davidoff-Morini Stradivarius.
Van Gogh skradziony w Amsterdamie
W grudniu 2002 r. dwaj z$odzieje weszli po dachu do muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie. W ci3gu
kilku minut ukradli dwa obrazy van Gogha o warto!ci 30 mln dol.: "Widok Morza w Scheveningen" i
"Kongregacj"#opuszczaj3c3#ko!-1%$#reformowany w Nuenen". W grudniu 2003 r. z$odzieje zostali skazani, ale
:?5/@%&#'1,#:9@(*F/':;
MC%277"#%#N($</*0'
31 grudnia 1999 r. podczas pokazu sztucznych ogni z okazji prze$omu tysi3cleci z$odziej w$a m a$#si"#do
Ashmolean Museum w Oksfordzie i ukrad$#"Widok Auvers-sur-a1*,[#dT@/'',e/<#F2%5,G:#&/52:!N#szacuje si"#na 3

)0'#H='2%&;
Malowid.a 6cienne w Hollywood
W lipcu 2002 r. dwa obrazy olejne Maxfielda Parrisha skradziono z galerii w Zachodnim Hollywood. By$y to
9&/#+/',0,#@#-(F0=#&(F:'/',G:#&#]^]f#5:F=#'/#@/)%&1,'1,#\,525=9(#g/'9,5?102#I612',(#90/#.,.#5,@(9,'-.1#
przy nowojorskiej Pi3tej Alei.
Monet, Picasso i Dali w Rio de Janeiro
W lutym 2006 r. obrazy Claude'a Moneta, Pabla Picassa i Salvadora Dalego oraz inne obiekty zosta$y
skradzione przez czterech uzbrojonych m"4-@(@'#@#S=*,=#d6/-/5/#9:#dT=#&#>1:#9,#h/',15:;#M-6#&/52:!N#nie
zosta$a oszacowana.
Van Mieris w stroju jeOdzieckim z Sydney
W czerwcu 2007 r. autoportret Fransa van Mierisa w stroju jeOdzieckim zosta$#skradziony z Galerii Sztuki
Nowej Po$udniowej Walii w Sydney. Niewielki obraz na desce zosta$#skradziony w bia$y dzieP, w godzinach
otwarcia muzeum. Jego warto!N#.,*2#*@/-:&/'/#'/#+:'/9#)101:'#9:0/5%&;
Cezanne i Degas w Zurychu
W lutym 2008 r. cztery obrazy zosta$(#*F5/9@1:',#+5@,@#=@?5:.:'(-6#?/'9(2%&#@#F:0,F-.1#i;\;#Uj650,#&#
Zurychu. Policja odzyska$a dwa p$%2'/;#E:23d nie uda$o si"#odnaleON#"C h$opca w czerwonej kamizelce" Paula
dT@/'',e/#1#+:525,2=#[k5/?1,G:#l,+1-#@#-%5F/)1[#i9G/5/#E,G/*/;
m5%9$o: Gazeta Wyborcza
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