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На аукцијама и дела
која су украли нацисти

ЦАР
Када се родим,
бићу писац у Јапану.
Имаћу своје вечери читања
у књижари Ђункудо шјотен.
Читаћу лагано и разговетно,
онако како то захтева
ритам записаног
и свако читање ће
бити посвећено
одабраном лицу у публици.
Они који не буду
имали новца да вирну
у моју крлетку,
моћи ће
за неколико сати стајања
да утоле глад.
Када се родим,
бићу цар.
Већ сам почео да штедим
за свилу једноставног кимона
и да ослобађам стих
за невероватну тишину
потребну за тађијоми,*
у којој онај који зна
спасава свој иметак
са клизавих ивица,
латица козјег уха.
*Обичај читања стојећи

Драган
Колунџија

Песма из теке
На сточну пијацу у Босански Нови
Гоне моји сељаци стоку–
Овце и краве
За мало соли и љубави.
Петнаест километара до града
О све пешице–
Умор и огладнелост.
Мајчице далека, немогуће!
Рајске крајеве
Кроз које пролазимо
Носимо на својим лицима.
Тамо где станемо
Балега је звезда–
Стид далеких ливада.
А одморимо кад нас замоли
мало јање.

Дарко
Цвијетић

ОПЛАКОТИНА
ријечи су остале да висе у зраку
једва сам их скупио
да бих имао чиме дисати
па шапћем:
како је богу док је од мене вјерован
а како кад се вјерованост у њега смањи

за мене?
кад му се вјерованост умањи за мене
довјерује се мојом сјеном
мојим дахтањем у мраку
кад је од мене вјерован
ја се смањим за њега
он дахће у безвјетарју
удебљаван мојом вјером

Многе од породица још трагају
за украденим уметничким благом
својих сродника страдалих
у Холокаусту. Понекад се та дела
продају неприметно. Повремено
аукцијска кућа посредује у уговору
између наследника првобитног
јеврејског власника и оног
садашњег, каже Кетрин Хикли

ИНТЕРВЈУ

Марина Вулићевић

К

етрин Хикли, ауторка књиге Минхен
ско скривено уметничко благо, Хитле
ров трговац и његово тајно наслеђе, у
издању „Клија“ и преводу с енглеског
Ксеније Тодоровић, документована
је прича о Хилдебранду Гурлиту, познаваоцу
и уметничком колекционару, који је свој дар и
образовање ставио у службу Трећег рајха, по
ставши најважнији Хитлеров уметнички ди
лер. Пошто је, за разлику од нациста који ни
су разум
 ели модерну уметност, ценио радове
означене као „изопачене“, створио је сопстве
ну, богату, уметничку збирку. Његов син Кор
нелијус више од пола века скривао је ово благо
од јавности. Књига Кетрин Хикли открива ла
жну денацификацију, доказује да многи музеји
још увек држе дела која су украли нацисти, као
и судбину Гурлитовог легата завештаног музеју
у Берну. Кетрин Хикли, чију посету Беог раду
„Клио“ најављује за ову годину, специјализо
вани је британски истраживач у области кул
туре, и настањена је у Берлину. Поред осталог,
радила је као репортер и новинар у
Будимпешти, Бону и Берлину.

Други светски рат представљао је
и велику пљачку, када је на хиља
де уметничких дела украдено од
власника, углавном Јевреја. Ме
ђутим, многа од њих још увек че
кају да буду враћена породицама
жртава. Да ли је исправљање ове
неправде сврха вашег рада?
Мој фокус, као репортера, увек је
био на томе да испричам причу о овој
неправди, на што објективнији и на
чињеницама заснованији начин. По
чела сам да пишем о уметничким де
лима која су украли нацисти негде
2006. године. Што сам више радила
на томе, све су ми се више са својим
подацима јављале породице које су
тежиле повратку отетог уметничког
блага. Био је то ефекат грудве снега
која се непрестано увећава. Због то
га што је готово немогуће поново до
ћи у посед опљачканог нацистичког
плена на суду, чланови тих породица
сматрали су да ће им можда помоћи
притисак јавног мњења. Постало је
јасно да је расветљавање ове неправ
де начин да се промени уврежени на
чин мишљења, а моји прилози јесу по
могли многим породицама да добију
натраг отуђена уметничка дела. Али,
као репортер, нисам активиста. Мој
превасходни посао јесте да читаоци
ма пружим информацију.

ципа о уметничким делима која су конфискова
ли нацисти, чак имају политику да их не враћају
власницима. Међутим, врло је важно да пошто
вање ових докумената долази са наjвишег ни
воа. Музеј у Берну понео се одговорно када је
наследио Гурлитову колекцију. Детаљна истра
га порекла и објављивање резултата најбољи су
начин да се сигурно уђе у траг заплењеном бла
гу и да оно буде враћено.
Шта сте осећали када је 2012. године прона
ђена дуго скривана Гурлитова колекција?
Колекција јесте пронађена 2012, али јавност
за њу није знала до 2013. године. Тада сам још
увек радила као уредник политичких вести за
Блумберг њуз када је откриће објављено у мага
зину Фокус. Одмах сам кренула у потрагу за при
чама. Нисам била изненађена тиме да се умет
ничка колекција тог квалитета и величине још
увек могла наћи у приватном поседу, сакривена
од остатка света. Такође сам одмах уочила то да
оваква тема заслужује читаву књигу, будући да
сам била дугогодишњи истраживач у овој обла
сти и поседовала знање и контакте.
Како објашњавате личност Хилдебранда
Гурлита, једним делом Јеврејина, који је знао
шта се дешавало у нацистичкој Немачкој са
његовим сународницима, и који је и поред
свега тога пристао да учествује у пројекту
стварања Хитлеровог музеја у Линцу?
Хилдебранд Гурлит био је фасцинантна, амби
валентна личност. С једне стране, четвртином
свог порекла, био је Јеврејин, а са друге, био је
и велики поборник модерне уметности коју су
нацисти мрзели. Он сам никада није био наци
ста и гласно је критиковао њихову политику.
Страховао је од тога да ће та јеврејска четврти
на његовог порекла бити разоткривена и да ће
бити послат у радни логор. Био је и врло амби
циоз ан и волео је да тргује уметничким дели
ма. Привлачили су га новац и престиж стечени
током рада за Хитлеров тим уметничких диле

године, али је убрзо повукао тужбу. Како год,
ово се чинило тачним. Тврдио је да је мукотрп
но радио за Хитлера и за немачке музеје како би
набавио уметничка дела са окупираних терито
рија зато што се плашио логора и хтео је себе да
учини незаменљивим. Али, он је постао и врло
богат током рата и без сваке сумње профити
рао је од стања у којем су се затекли они који су
имали више јеврејских предака од њега. Нека
ко је успео да себе рехабилитује после рата, иа
ко му је за то било потребно неколико година.
Постао је успешни директор музеја још једном,
овога пута у Диселдорфу.
На који начин објашњавате слепило њего
вог сина Корнелијуса, који је веровао да је
уметничка колекција његовог оца у ствари
спасена од нациста?
Корнелијус Гурлит, усамљеник који се чинио
неспособним за нормалан живот и који ника
да није ни имао неко занимање, вероватно је
порицао стварну очеву улогу у рату, видео је
само његова достигнућа, али не и његова неде
ла. Обожавао је свога оца, који му уопште није
био сличан, и није желео да поверује у то да је
он способан за било шта што је лоше.
Да ли је и данас могуће купити украдена
уметничка дела на легалним аукцијама?
Дела која су украли нацисти често се појављу
ју на аукцијама данас. Понекад се продају не
приметно. Повремено аукцијска кућа посре
дује у уговору између наследника првобитног
јеврејског власника и оног садашњег. Неке аук
цијске куће у тишини враћају дело пошиљаоцу
у тренутку када за њим посегне потражилац и
одбија да обзнани детаље о садашњем власнику.
У оваквим случајевима, потражилац мало може
да учини да поврати својину.
Да ли сте зад ов ољн и правн им сис тем ом
европских земаља када је реч о процесу вра
ћања опљачкане имовине?

Кетрин Хикли   Фото Xiomara Bender/архива Клио

Гурлит је био изузетно талентован бизнисмен
са разгранатом мрежом контаката и имао је
сјајно око за уметничка дела. Али, уз то,
он није био обдарен етичношћу

Само 285 од 6.000 музеја широм
света преиспитује своје колекци
је у погледу власничког права, ка
ко сте навели у својој књизи, док
остали можда задржавају имовину убијених
Јевреја као своје национално благо. Шта се
може учинити када је реч о томе, узимајући
у обзир то да је музеј у Берну преузео одго
ворност да колекцијом Гурлита располаже
одговорно?
Владе одређених држава могу пуно да учине
у стварању притиска на музеје како би врати
ли правим власницима уметничка дела која су
нацисти отели. Могу чак и да им запрете ускра
ћивањем новчаних средстава. Проблем је у то
ме што многе владе немају политику повраћа
ја украдених дела у јавним колекцијама, чак ни
оне које су потписале Вашингтонске принципе.
Примери за то су Шпанија и Италија. Остале зе
мље, као што су Пољска, Русија и Мађарска, све
потписнице поменутих Вашингтонских прин

ра, оних који су сакупљали дела за планирани
фиреров музеј у Линцу.
Како је Гурлит постао Хитлеров најважнији
трговац уметнинама и како се опходио пре
ма уметницима од којих је добијао слике?
Био је изузетно талентован бизнисмен са раз
гранатом мрежом контаката и имао је сјајно око
за уметничка дела. Али, уз то, он није био обда
рен етичношћу. Куповао је дела од Јевреја ко
ји су их продавали у очајничким покушајима
да емигрирају. Набављао је и оно што је било
украдено Јеврејима.
Да ли је био ратни злочинац и да ли је заслу
жио тежу казну?
Трибунал га је оптужио као „профитера” 1947.

Напредак у примени Вашингтонских принци
па из 1998. године много се разликује од једне
до друге европске земље. Најбољи посао ура
диле су Аустрија, Немачка, Велика Британија,
Француска и Холандија. Али и то је далеко од
завршетка, као што су приметили многи од уче
сника конференције у Берлину, којом је обеле
жена двадесета годишњица Вашингтонске кон
ференције.
У ком смислу Други светски рат још увек ни
је завршен?
Многе од породица још увек трагају за украде
ним уметничким благом својих сродника стра
далих у Холокаусту, као и за већином њихове
својине. Али, она имовина која је остала нетак
нута још увек им може бити враћена.
¶

