
rFodkorriectrwojnyŚwiatoweiJ rrygadygrabieżczełArmiiCzerwonejfupĘwspaniałedziełasztuki
iwysyhłyjedoMoskwy.przesYłk itrafial}óospecialnćjskarbnicy*stón iżińą'kuńdri"affiB" --

tefrktór, ękopsow, lsĘ i d}
kumentów hist§ycary& prze
jętydr z niemieckidr zbiorów. ]

kze yłkitafiałyUezposreanlo 
]

wojny światowej wypełniają
slęrbe, aod qasu doczazu ta-' fiająnaczamyrynekzapośred-
nictwem nieuczciwyń mar-
szandów.Około proc.najcen-
nieiszyóCzid śłiatołąoma-

" larstwązrranychiskatatogowa-
n}rch w ĘB9 r., adkło, gdy dzia-
hnia wo}nne miĄsię ku koń-
cCI\fii(...).

o dzieła& sztuki aabowa-
ny& przez }litlera wiadomo du-
żo, ale to stalinowski rabunek
nanusowąskalępozosłajealod-
łem nięrzavnnęo sporu mię
dzy Niemcami a Rosją i żrywą
a,ieungądlapowszechnieprry-
!ętydr norm międzr7narodowe-
go postępowąpia względem
dziedzictwa krrlnńowęo zągn-
bionego w czasie wojny. Świat
sloŚnoGsh afe)potęiłgrabie
Ę do jaki& doszło w og;amię-
tym wojną Afganistanie i taku,
ale wcĘ igrroruje się upór, z ja-
kim Rosja odmawia A^Itot: 7k
gamięty&dórluhuly. hdko-
niec wojny zbliĄjąej się do Ber-
lina Armii Czerwonej towarzy-
vy}y stalfu rcwskie,,brlryady gra-
bieżczd', które rlńeŁaĘ ze ńu-
miewającą skutecanoścĘ. Idr
człoŃowie pakowali i wyshli
dolłosklrvy setki.lzidsztŃL ar-

do specjalnej skańnicy w stoli-
cy. Tylko W 19 ąs r. do Związku
RadzieckĘo wyjectnły z Nie-
miec z4 wagony pełne dzieł
gtuki tłfuód zrabonmlah dóbr
kultury były setki obrazów im-
presjonistów, poc}rodąry z X w.
p.n.e. sĘnny złoty skarb
z Eberswalde (najwięlsze złote
znalezisko prehistoryczne
w Niemczedl), a także skarb
Priama (trojarshe żoto odlay-
teprzezHeinrictn Schliernarun,
w drrrgiej połowie XD( w.).

Po utworzeniu Niemieckiej
Republiki Demokratycznej
w 1949 r. do Niemiec Wschod-
nich powóciło L5 mln przed-
miotów nalezącyó do niemie
ckięgo dziedzictrła kulhrrowe.
go. Resztapomtah pod korfr o-
Ę I(GB - gtoumiew slolbcactr E-
mitazuwRtenbugu iNfuzeum
Puyłina wMoskrłie. NĘdy nie
slratalqowane i niewystawiane
popadĘw zapomnienie na wie
ledekad_

Wraz z upadkiem komuni-
arluzcjprńzaęĄywyóodzić
roanaite zaginione skańy. Nie
które dzieła sztuki wystawiano
za gnnicą lecz zavraze pod wa-
runkierą ze nikt niebSzie mogl
śęo nie upomnić. W rsEE r. ro-
syjskaDumapo złaolook dalej
i ostateczrrie odrzuciła wielo-
krotnie ponawiany niemiecki
wniosek o zwrot aabowanydr

it Ten obrazzraborłnli podczaswojnynaziści. JednakArmia
Czerwona róWnież bezskrupułówkradłatą cowpadlowjej ręce

dóbr, oświadczając jńocześ-
nie, że prąrwłaszczone dzieła
szfu ki ą whsnością państwa ro
syjskiego,

W ocza& Rosji przedmioty
nie są skradzionymi dżełami
gtuki, ale zdĄmmiwojenny-
mi przysfu gującymi zwycięz-
com. Moralnym odszkodowa-
niern ahuror }lki ri6erncy4r

towdły Związkowi Radzieckie-
mu podczas wojny. Jedynie
drobą rekompensaą za dńeŁa
sztuki skadzione i zniszczone
w gąsie niemieckiej inwazit

W rosyjskió zbiorach nie-
wąĘliwie znajdują się dzieła
szn:ki tłrczemiej aabowane Zy-
dom iinrym. ofiarom hitlerow-
sh& pze{ladowan. Rosyjskie

p:an obierzeto pod uwagę - do
bła slgadzione dwulaohie ma-
ją Ęć zvwacane pierwotnym
wretiaorr1 jeśliciudornnfuĘ
żemają donidrprawo. IVie tety,
niewiele takidr z$/rotó\^/ doko-
nano, atoz tej prz,pzyny, ze Ę-
dy dokładnienie zbadano po-
drodzenia aabowanydr skar-
bów. Sprawa anadalkladzie się
cieniem na stosunki między
Moskwą a Berlinem (...).

Grabież prywatnego mienia
ptzezIll Rzeszę była ohydną
zbrodnią jakiej barbarzyńskie
panstwo dopŃciło się na nie-
wjr,ryrch Ńywatelaó. kzejmu-
jąc pod koniecwojny niernieckie
doha narodowe stalin zabierał
je vyroeierru rczimqĄ/i" knóry na-
@łna ałiąaknadzLłC<i pze-
grał wojnę i poddał się beałra-
runkouru. Tymsamyrą wedfug
Moslaqy, Niernry azeldy śę ja-
kidlkolwiek roszczeń moral-
nych i prawnydr. Mamy więc
do czynienia z dwor_na ąupehrie
przeciwnymi spojrzeniami
na problem zawhszczarria mie
nia w czasie wojny uy zawlro-
wań poliĘcznyó. Starożytni
Rąrmianie mieli rwyczaj oga-
biania podbitęo wroga z dzieł
sztuki i dumnego prezentowa-
nia fupow wojenrrydr podczas
parady ulicami Rzymu, a potem
naForurrl

CelernsrabiełĘłoośwĘ
cej aniżeli tyiko zwięlszenie za-
sóórfinansowydutoĘlb.uy-
sta demorstracja sĘ. Tbkie po-
dejście do wojenryrch grabiezy

dominowało do XD( w., a jego
echo do dziś pórariernła w Ro-
sJt

JedrryrnzpienłłvycĘlórzy
je zalałestionorłnli, Ęł Ar*rur
Welleley, poznie}vyl iąĘWel-
lirgtoą którywalczył z wojslca-
mi t,dncuskimiw}fiszpmriiifu-
tugalii Hzekonyvud oą źn fu py
wojenrre zrabowaneprzez Ftan-
cję powinny wńcić do państw,
z któ4rctr,,rłfurew zasadom rą-
dzącrłn cywilizqfi arĘn OjĘ 2a-
grabiono je w Eagianym oke-
sie Fruruskiej Rewo}ucji i Ęn-
niiBonapaltegd'.

Konwencja haska z 1907 r.
wyraźnie zakazywała gnbiezy
mienia w czasie konfl ft tu żroj-
nego, ustaniil\riah td, "a&, żE
każde państwo ma obowiązek
óronić dobra kulhffy wszyst-
ki& naIodów i nacji nie tylko
własne. Ibnwencję tę pn:zyjęli
zadpdni alianciwr${f r. brłu
łanonawa}t'rnstlęwoi{<o\^rą
żożoną z bryty}skidr i amery-
kański& ardreologót^/, kusto-
vów, znawórłrszn*i i Ąrekto.
rów muzeórg. (...) H<sperci mie
li za zadanie lokalizowanie
i óronknie dfu hilhlyonz za-
pobieganie ictr grabieżom ze
strony ż&ierry aliaIr]<k}u twu
rzenie list skradzionyó dzieł
gnlki, srorrĘdzenb a,abornnre
gomi nia i odsyhnbgo do pna-
wowitego whściciela }Iistoria
tej jednostki smh Ę lwrwą dh
najnowszego filmu George?
ClmrrEra.Obrońcy slrańół".
flilrlcElEIDAnAFA

nenrHltyłe

reląiąuĘltewtaj-
nydt skrytkach
nacałymświecie.
Dziełasztuki zra-
bowanepodczasII


