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Мно ге од по ро ди ца још тра га ју 
за укра де ним умет нич ким бла гом 
сво јих срод ни ка стра да лих 
у Хо ло ка у сту. По не кад се та де ла 
про да ју не при мет но. По вре ме но 
аук циј ска ку ћа по сре ду је у уго во ру 
из ме ђу на след ни ка пр во бит ног 
је вреј ског вла сни ка и оног 
са да шњег, ка же Ке трин Хи кли 
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К
е трин Хи кли, ау тор ка књи ге Минхен
скоскривеноуметничкоблаго,Хитле
ровтрговацињеговотајнонаслеђе,  у 
из да њу „Кли ја“ и пре во ду с ен гле ског 
Ксе ни је То до ро вић, до ку мен то ва на 

је при ча о Хил де бран ду Гур ли ту, по зна ва о цу 
и умет нич ком ко лек ци о на ру, ко ји је свој дар и 
обра зо ва ње ста вио у слу жбу Тре ћег рај ха, по
став ши нај ва жни ји Хи тле ров умет нич ки ди
лер. По што је, за раз ли ку од на ци ста ко ји ни
су раз у ме ли мо дер ну умет ност, це нио ра до ве 
озна че не као „из о па че не“, ство рио је соп стве
ну, бо га ту, умет нич ку збир ку. Ње гов син Кор
не ли јус ви ше од по ла ве ка скри вао је ово бла го 
од јав но сти. Књи га Ке трин Хи кли от кри ва ла
жну де на ци фи ка ци ју, до ка зу је да мно ги му зе ји 
још увек др же де ла ко ја су укра ли на ци сти, као 
и суд би ну Гур ли то вог ле га та за ве шта ног му зе ју 
у Бер ну. Ке трин Хи кли, чи ју по се ту Бе о гра ду 
„Клио“ на ја вљу је за ову го ди ну, спе ци ја ли зо
ва ни је бри тан ски ис тра жи вач у обла сти кул
ту ре, и на ста ње на је у Бер ли ну. По ред оста лог, 
ра ди ла је као ре пор тер и но ви нар у 
Бу дим пе шти, Бо ну и Бер ли ну. 

Дру�ги�свет�ски�рат�пред�ста�вљао�је�
и�ве�ли�ку�пљач�ку,�ка�да�је�на�хи�ља
де�умет�нич�ких�де�ла�укра�де�но�од�
вла�сни�ка,�углав�ном�Је�вре�ја.�Ме
ђу�тим,�мно�га�од�њих�још�увек�че
ка�ју�да�бу�ду�вра�ће�на�по�ро�ди�ца�ма�
жр�та�ва.�Да�ли�је�ис�пра�вља�ње�ове�
не�прав�де�свр�ха�ва�шег�ра�да?
Мој фо кус, као ре пор те ра, увек је 

био на то ме да ис при чам при чу о овој 
не прав ди, на што објек тив ни ји и на 
чи ње ни ца ма за сно ва ни ји на чин. По
че ла сам да пи шем о умет нич ким де
ли ма ко ја су укра ли на ци сти не где 
2006. го ди не. Што сам ви ше ра ди ла 
на то ме, све су ми се ви ше са сво јим 
по да ци ма ја вља ле по ро ди це ко је су 
те жи ле по врат ку оте тог умет нич ког 
бла га. Био је то ефе кат гру две сне га 
ко ја се не пре ста но уве ћа ва. Због то
га што је го то во не мо гу ће по но во до
ћи у по сед опљач ка ног на ци стич ког 
пле на на су ду, чла но ви тих по ро ди ца 
сма тра ли су да ће им мо жда по мо ћи 
при ти сак јав ног мње ња. По ста ло је 
ја сно да је ра све тља ва ње ове не прав
де на чин да се про ме ни увре же ни на
чин ми шље ња, а мо ји при ло зи је су по
мо гли мно гим по ро ди ца ма да до би ју 
на траг оту ђе на умет нич ка де ла. Али, 
као ре пор тер, ни сам ак ти ви ста. Мој 
пре вас ход ни по сао је сте да чи та о ци
ма пру жим ин фор ма ци ју.

Са�мо�285�од�6.000�му�зе�ја�ши�ром�
све�та�пре�и�спи�ту�је�сво�је�ко�лек�ци
је�у�по�гле�ду�вла�снич�ког�пра�ва,�ка
ко�сте�на�ве�ли�у�сво�јој�књи�зи,�док�
оста�ли�мо�жда�за�др�жа�ва�ју�имо�ви�ну�уби�је�них�
Је�вре�ја�као�сво�је�на�ци�о�нал�но�бла�го.�Шта�се�
мо�же�учи�ни�ти�ка�да�је�реч�о�то�ме,�узи�ма�ју�ћи�
у�об�зир�то�да�је�му�зеј�у�Бер�ну�пре�у�зео�од�го
вор�ност�да�ко�лек�ци�јом�Гур�ли�та�рас�по�ла�же�
од�го�вор�но?
Вла де од ре ђе них др жа ва мо гу пу но да учи не 

у ства ра њу при ти ска на му зе је ка ко би вра ти
ли пра вим вла сни ци ма умет нич ка де ла ко ја су 
на ци сти оте ли. Мо гу чак и да им за пре те ус кра
ћи ва њем нов ча них сред ста ва. Про блем је у то
ме што мно ге вла де не ма ју по ли ти ку по вра ћа
ја укра де них де ла у јав ним ко лек ци ја ма, чак ни 
оне ко је су пот пи са ле Ва шинг тон ске прин ци пе. 
При ме ри за то су Шпа ни ја и Ита ли ја. Оста ле зе
мље, као што су Пољ ска, Ру си ја и Ма ђар ска, све 
пот пи сни це по ме ну тих Ва шинг тон ских прин

ци па о умет нич ким де ли ма ко ја су кон фи ско ва
ли на ци сти, чак има ју по ли ти ку да их не вра ћа ју 
вла сни ци ма. Ме ђу тим, вр ло је ва жно да по што
ва ње ових до ку ме на та до ла зи са наjвишег ни
воа. Му зеј у Бер ну по нео се од го вор но ка да је 
на сле дио Гур ли то ву ко лек ци ју. Де таљ на ис тра
га по ре кла и об ја вљи ва ње ре зул та та нај бо љи су 
на чин да се си гур но уђе у траг за пле ње ном бла
гу и да оно бу де вра ће но.

Шта�сте�осе�ћа�ли�ка�да�је�2012.�го�ди�не�про�на
ђе�на�ду�го�скри�ва�на�Гур�ли�то�ва�ко�лек�ци�ја?
Ко лек ци ја је сте про на ђе на 2012, али јав ност 

за њу ни је зна ла до 2013. го ди не. Та да сам још 
увек ра ди ла као уред ник по ли тич ких ве сти за 
Блум берг њуз ка да је от кри ће об ја вље но у ма га
зи ну Фокус. Од мах сам кре ну ла у по тра гу за при
ча ма. Ни сам би ла из не на ђе на ти ме да се умет
нич ка ко лек ци ја тог ква ли те та и ве ли чи не још 
увек мо гла на ћи у при ват ном по се ду, са кри ве на 
од остат ка све та. Та ко ђе сам од мах уо чи ла то да 
ова ква те ма за слу жу је чи та ву књи гу, бу ду ћи да 
сам би ла ду го го ди шњи ис тра жи вач у овој обла
сти и по се до ва ла зна ње и кон так те.

Ка�ко�об�ја�шња�ва�те�лич�ност�Хил�де�бран�да�
Гур�ли�та,�јед�ним�де�лом�Је�вре�ји�на,�ко�ји�је�знао�
шта�се�де�ша�ва�ло�у�на�ци�стич�кој�Не�мач�кој�са�
ње�го�вим�су�на�род�ни�ци�ма,�и�ко�ји�је�и�по�ред�
све�га�то�га�при�стао�да�уче�ству�је�у�про�јек�ту�
ства�ра�ња�Хи�тле�ро�вог�му�зе�ја�у�Лин�цу?
Хил де бранд Гур лит био је фа сци нант на, ам би

ва лент на лич ност. С јед не стра не, че твр ти ном 
свог по ре кла, био је Је вре јин, а са дру ге, био је 
и ве ли ки по бор ник мо дер не умет но сти ко ју су 
на ци сти мр зе ли. Он сам ни ка да ни је био на ци
ста и гла сно је кри ти ко вао њи хо ву по ли ти ку. 
Стра хо вао је од то га да ће та је вреј ска че твр ти
на ње го вог по ре кла би ти раз от кри ве на и да ће 
би ти по слат у рад ни ло гор. Био је и вр ло ам би
ци о зан и во лео је да тр гу је умет нич ким де ли
ма. При вла чи ли су га но вац и пре стиж сте че ни 
то ком ра да за Хи тле ров тим умет нич ких ди ле

ра, оних ко ји су са ку пља ли де ла за пла ни ра ни 
фи ре ров му зеј у Лин цу.

Ка�ко�је�Гур�лит�по�стао�Хи�тле�ров�нај�ва�жни�ји�
тр�го�вац�умет�ни�на�ма�и�ка�ко�се�оп�хо�дио�пре
ма�умет�ни�ци�ма�од�ко�јих�је�до�би�јао�сли�ке?
Био је из у зет но та лен то ван би зни смен са раз

гра на том мре жом кон та ка та и имао је сјај но око 
за умет нич ка де ла. Али, уз то, он ни је био об да
рен етич но шћу. Ку по вао је де ла од Је вре ја ко
ји су их про да ва ли у очај нич ким по ку ша ји ма 
да еми гри ра ју. На ба вљао је и оно што је би ло 
укра де но Је вре ји ма.

Да�ли�је�био�рат�ни�зло�чи�нац�и�да�ли�је�за�слу
жио�те�жу�ка�зну?�
Три бу нал га је оп ту жио као „про фи те ра” 1947. 

го ди не, али је убр зо по ву као ту жбу. Ка ко год, 
ово се чи ни ло тач ним. Твр дио је да је му ко трп
но ра дио за Хи тле ра и за не мач ке му зе је ка ко би 
на ба вио умет нич ка де ла са оку пи ра них те ри то
ри ја за то што се пла шио ло го ра и хтео је се бе да 
учи ни не за мен љи вим. Али, он је по стао и вр ло 
бо гат то ком ра та и без сва ке сум ње пр о фи ти
рао је од ста ња у ко јем су се за те кли они ко ји су 
има ли ви ше је вреј ских пре да ка од ње га. Не ка
ко је ус пео да се бе ре ха би ли ту је по сле ра та, иа
ко му је за то би ло по треб но не ко ли ко го ди на. 
По стао је успе шни ди рек тор му зе ја још јед ном, 
ово га пу та у Ди сел дор фу.

На�ко�ји�на�чин�об�ја�шња�ва�те�сле�пи�ло�ње�го
вог�си�на�Кор�не�ли�ју�са,�ко�ји�је�ве�ро�вао�да�је�
умет�нич�ка�ко�лек�ци�ја�ње�го�вог�оца�у�ства�ри�
спа�се�на�од�на�ци�ста?�
Кор не ли јус Гур лит, уса мље ник ко ји се чи нио 

не спо соб ним за нор ма лан жи вот и ко ји ни ка
да ни је ни имао не ко за ни ма ње, ве ро ват но је 
по ри цао ствар ну оче ву уло гу у ра ту, ви део је 
са мо ње го ва до стиг ну ћа, али не и ње го ва не де
ла. Обо жа вао је сво га оца, ко ји му уоп ште ни је 
био сли чан, и ни је же лео да по ве ру је у то да је 
он спо со бан за би ло шта што је ло ше. 

Да�ли�је�и�да�нас�мо�гу�ће�ку�пи�ти�укра�де�на�
умет�нич�ка�де�ла�на�ле�гал�ним�аук�ци�ја�ма?
Де ла ко ја су укра ли на ци сти че сто се по ја вљу

ју на аук ци ја ма да нас. По не кад се про да ју не
при мет но. По вре ме но аук циј ска ку ћа по сре
ду је у уго во ру из ме ђу на след ни ка пр во бит ног 
је вреј ског вла сни ка и оног са да шњег. Не ке аук
циј ске ку ће у ти ши ни вра ћа ју де ло по ши ља о цу 
у тре нут ку ка да за њим по сег не по тра жи лац и 
од би ја да об зна ни де та ље о са да шњем вла сни ку. 
У ова квим слу ча је ви ма, по тра жи лац ма ло мо же 
да учи ни да по вра ти сво ји ну.

Да�ли�сте�за�до�вољ�ни�прав�ним�си�сте�мом�
европ�ских�зе�ма�ља�ка�да�је�реч�о�про�це�су�вра
ћа�ња�опљач�ка�не�имо�ви�не?

На пре дак у при ме ни Ва шинг тон ских прин ци
па из 1998. го ди не мно го се раз ли ку је од јед не 
до дру ге европ ске зе мље. Нај бо љи по сао ура
ди ле су Ау стри ја, Не мач ка, Ве ли ка Бри та ни ја, 
Фран цу ска и Хо лан ди ја. Али и то је да ле ко од 
за вр шет ка, као што су при ме ти ли мно ги од уче
сни ка кон фе рен ци је у Бер ли ну, ко јом је обе ле
же на два де се та го ди шњи ца Ва шинг тон ске кон
фе рен ци је.

У�ком�сми�слу�Дру�ги�свет�ски�рат�још�увек�ни
је�за�вр�шен?
Мно ге од по ро ди ца још увек тра га ју за укра де

ним умет нич ким бла гом сво јих срод ни ка стра
да лих у Хо ло ка у сту, као и за ве ћи ном њи хо ве 
сво ји не. Али, она имо ви на ко ја је оста ла не так
ну та још увек им мо же би ти вра ће на. ¶
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Гур лит је био из у зет но та лен то ван би зни смен 
са раз гра на том мре жом кон та ка та и имао је 
сјај но око за умет нич ка де ла. Али, уз то, 
он ни је био об да рен етич но шћу
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