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Досвід подолання
наслідків політики
націонал-соціалізму
Здавалося, що з плином
часу, зміною десятиліть і
поколінь, входженням у
нову історичну епоху, проблеми, пов’язані з політи
кою націонал-соціалізму
та її наслідками, втратять
свою актуальність і посту
пово припинять тривожи
ти людство. Однак огидні
прояви
жорстокості і
нелюдськості можна спо
стерігати і в нашому XXI
ст. як своєрідні успадкова
ні рецедиви політики
націонал-соціалізму.
Із широкого кола проб
лем, пов’язаних із Другою
світовою війною, важ ли
вою і донині невирішеною
залишається проблематика переміщених або назавжди втрачених культурних
цінностей. Втрачені твори
мистецтва, що багато років
вважалися безслідно зни
клими, час від часу і нині
продовжують повертатися
до своїх власників або
їхніх нащадків. Багато з
них зберігається не лише у
музеях та запасниках, а й у
приватних колекціях та
володіннях різних країн
світу. Доволі типовими є
випадки, коли вже нинішні
власники творів мистецтва
не мають інформації щодо
їх походження, не підозрю
ючи, що це переміщені за
часів панування націоналсоціалістів або ж викраде
ні об’єкти, які є унікальни
ми в своєму роді або ж є
складовою
частиною
колекції, і колись були
власністю іншої держави
чи її громадян.
Украй негативні наслід-
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ки для творів мистецтва та
культурних
цінностей
мали події Другої світової
| війни.
Ц ілеспрямована
державна стратегія нацист
| ської Німеччини у період
1933-1945 рр. мала на меті
пограбування тисячоліт
ніх надбань людства. Це
був величезний масив зло
чинів - позбавлення при
ватної власності, дискри
мінація і позбавлення гро
мадянських прав, переслі
дування і, врешті-решт,
фізичне знищення мільйо
нів людей. Варто підкрес
лити, що німецька держава
тоді систематично діяла і
проти власних громадян,
| втілюючи в реальність зло
| чинні цілі та механізми.
Долаючи наслідки полі
тики націонал-соціалізму
в культурній сфері, Украї
на зіткнулася і з новими
викликами сучасної доби.
У даному контексті не
можна не згадати про
| російську експансію та
вивезення з музеїв Криму
цінних творів мистецтва культурної
спадщ ини
України. Так у липні
2016 р. в Третьяковській
галереї в Москві, порушу
ючи правові норми та між
народне законодавство,
і було відкрито виставку
робіт художника Івана
Айвазовського, вивезених
з Криму. Експозиція скла
далася з 38 картин та гра
фічних малюнків, що збе
рігалися у Феодосійській
картинній галереї імені
Айвазовського. Серед них
«Ніагарський водоспад»,
| «Буря над Євпаторією»,
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Summary
Robbery, made by National Socialists, the alienated art, trophies of war - all
these are the components which today are stirring up the society, professionals
and among them not only historians, art historians and museum experts, but
politicians and diplomats. The article raises the important and still not solved
problem of the permanently displaced or lost cultural values. There is
investigated the fate of some of the lost artworks, which for many years were
considered as disappeared and which only in the XXI century keep coming back
to their owners or their descendants.
Keywords: policy of National Socialism, the consequences, alienated art,
displaced and lost cultural values.

«Корабель „Дванадцять
апостолів“». Співробітни
ки галереї стверджують,
що 14 графічних творів
Айвазовського, які знахо| дилися у Феодосії, взято
на реставрацію, а поверну
то їх буде після закриття
виставки.
Тож для нашої держави
таке становище значно
актуалізує вивчення широ
кої міжнародної практики,
І певного досвіду окремих
країн у розв’язанні цих
| важ ливих проблем. У
даному відношенні слуш
ним є досвід політики та
д іяльн ості
Н ім еччини
| останніх десятиліть у
[ розв’язанні проблем роз| шуку та реституції втраче

них, вкрадених чи неза
конно відчужених творів
мистецтва.
П о л іт и к о -п р а в о в о ю
базою для багатьох країн
світу у царині реституції
творів мистецтва та куль
турних цінностей остан
нього періоду стали напрацю вання
М іж народної
Ваш ингтонської конф е
ренції з питань майна пері
оду Голокосту (1998 р.).
Надто важливо, що у кон
тексті заявленої проблема
тики під час роботи конфе
ренції особливу увагу було
приділено проблемі погра
бованих творів мистецтва.
М іж народною
угодою
було передбачено, що
музеї держав, які підписа-
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ли цю угоду, покликані
перевірити свої фонди на
предмет їх походження та
визначити, чи містять вони
культурні об’єкти, неза
конно відчужені за часів
панування націонал-соціа
лістів.
Доля багатьох предметів
культури, які були конфіс
ковані або викрадені у їх
власників у період 19331945 рр., без згоди власни
ка продані, залиш ається
недостатньо дослідженою
як у світі, так і у Ф Р Н
зокрема. Причини цьому є
абсолютно різними. Част
ково несвідомо, частково
свідомо у повоєнні десяти
ліття німецькі історики,
культурологи, мистецтво
знавці і музеєзнавці недо
статньо займалися пробле
матикою виявлення та
повернення культурних
цінностей, втрачених за
часів нацистського пану
вання.
Виходячи з положень
Вашингтонської деклара
ції від 3 грудня 1998 р.,
Ф едеральний
уряд

об’єднаної Німеччини взяв
міжнародне зобов'язання
- зробити свій внесок у
дослідження походження
та реституцію культурних
цінностей.
Підкреслимо, що досвід
Ф Р Н у розв’язанні цієї
важливої задачі - іденти
фікації та повернення роз
грабованого
націоналсоціалістами майна, куль
турних цінностей - є нео
ціненним. Адже вирішен
ня цього кола проблем
було поставлено на грун
товну державну основу. У
1998 р. у Німеччині
(м. Магдебург) було засно
вано Координаційне бюро
з розшуку втрачених куль
турних цінностей. Бюро
бере активну участь у
пошуках творів мистецтва
та устворенні банку інфор
мації про викрадені чи
втрачені культурні ціннос
ті. Велика робота прово
диться щодо пошуків втра
чених творів мистецтва,
реконструкції колекцій,
списків робіт, що пролива
ють світло на історію тво

рів мистецтва. Крім того,
за допомогою останніх
можна підтвердити справ
жність або виявити під
робку. В свою чергу,
німецькі державні музеї,
архіви та бібліотеки з
метою сприяння пошуку
конфіскованих нацистами
творів мистецтва підготу
вали низку інформаційних
матеріалів, що дозволяють
знайти численні докази
автентичності та перевіри
ти право власності за пері
од 1933-1945 рр. Таким
чином, завдяки створенню
та діяльності німецького
Координаційного бюро з
розшуку втрачених куль

турних цінностей наукові
дослідження у цій площи
ні якісно зросли. Перед
усім, мова йде про справ
жній професіоналізм, ваго
мі наукові результати
роботи, а також про подо
лання дефіциту інформа
ції.
Варто зазначити, що
протягом останнього деся
тиліття у Німеччині знач
но активізовано підготов
ку майбутніх експертів мистецтвознавців, музеє
знавців, які займаються
дослідженням походження
творів мистецтва. Суттєво
збільшилася кількість нау
ково-практичних конф е
ренцій, присвячених про
блемам подолання наслід
ків націонал-соціалістичного панування в культур
ній сфері. Важливими у
цьому зв’язку є проблеми
викрадених творів мисте
цтва, трофеїв війни, колек
цій нацистів, історії їх
походження та переміщен
ня.
Н імецькі
м истецтво
знавці ретельно і регуляр
но вивчають каталоги відо
мих аукціонів на предмет
появи в них творів, відчу
жених за часів панування
нацистів.
О собли вий
інтерес викликають твори
мистецтва, що розпродава
лися із знаменитих колек
цій, а також твори, вилуче
ні насильницьким шляхом
у євреїв. Але відстежувати
предмети культурної спад
щини, що знаходяться у
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приватних колекціях різ
них країн світу, - надзви
чайно складна справа.
Куплені на аукціонах та у
приватних колекціонерів
старожитності не завжди
мають легальне походжен
ня, доволі складно про
слідкувати їх переміщен
ня, історію від першого до
останнього власника.
Н еаби які
складнощ і
виникають під час пошуку
та з’ясування походження
трофейних та розграбова
них творів мистецтва. Оці
нюються перед усім ті дані,
що знаходяться безпосе
редньо на досліджуваному
об’єкті або поруч із ним.
Це надписи на зворотному
боці, позначки митців та
власників на картинах,
рукописні записи, маргіна
лії, присвяти, ініціали,
печатки або екслібриси на
книгах та архівних матері
алах.
Друга світова війна нане
сла величезної шкоди люд
ству та призвела до чис
ленних втрат культурного
надбання народів СРСР.
Як слушно зазначає відо
мий український дослід
ник С. Кот, під час Другої
світової війни Україна
втратила до 250 тис. пред
метів з 21 музею і близько
50 млн книжок. Учений
стверджує, що цінності,
вивезені з України, стано
вили 55% усіх культурних
цінностей,
вивезен их
нацистами з Радянського
Союзу. Визначні культурні
цінності ешелонами виво
зилися з її території спеці
альними фашистськими
організаціями та підрозді
лами, серед яких вирізня
лися Айнзацштаб рейхсляйтера А. Розенберга та
батальйон спеціального
п р и зн ач ен н я
«Група
Кюнцберга». Надзвичайно
велика кількість безцінних
українських
музейних,
архівних,
бібліотечних

зо

фондів досі вважається
зниклою безслідно [1].
У центрі німецьких напа
дів опинилося багате на
традиції місто Київ. Киє
во-П ечерська Л авра музейний і науковий осе
редок, який після револю
ційних подій 1917 р. був
п ер еф о р м атован и й
з
метою складування та збе
рігання старожитностей,
схвалених
радянською
владою. Тож до початку
панування націонал-соціа
лістів до Лаври завозилися
різні колекції як до «нерелігійного музею» - це і
колекції з архітектурноісторичного музею Софіївського
собору,
музею
З а х ід н о є в р о п е й с ь к о г о
мистецтва, музею україн
ського мистецтва, бібліо
тек і науково-дослідних
інститутів Академії наук,
дворянські бібліотеки та
багато іншого.

Становищ е всіх цих
культурних скарбів карди
нально змінилося під час
н ім е ц ь к о - ф а ш и с т с ь к о ї
окупації. Із перепідпорядкуванням музеїв Генераль
ному комісаріату в січні
1942 р. вони перейшли до
цивільного управління. До
компетенції рейхскомісаріату «Україна» від 7 груд
ня 1942 р. було передано у
Києві земельне управлін
ня архівів, бібліотек і музе
їв під керівництвом Георга
Вінтера. Одночасно було
створено земельну службу
прадавньої та давньої істо
рії. Устремління до центра
лізації призвели до чис
ленних переформатувань
низки музеїв, бібліотек та
архівних установ Києва.
Так із соборів на Подолі та
Володимирського собору
зібрання
дворян ських
бібліотек, привезені туди
радянською владою, були

перевезені до земельних
управлінь, а бібліотеки з
провінції
(наприклад,
Полтави) були перевезені
до Києва [2|.
Гітлерівська окупація
мала так звані ознаки куль
турного вивищення. У ті
роки у Києві та інших міс
тах німецькі установи
дозволяли собі прикраша
ти свої приміщення карти
нами з розграбованих
музеїв. Це підтверджують
збережені до сьогодні
записи та довідки про
вилучені з цією метою
твори. Але чи була картина
повернута до колекцій
музеїв, потрібно перевіря
ти у кожному окремому
випадку.
Так у щоденнику Алек
сандера фон Рейтценштейна - відомого мистецтвоз
навця, офіцера вермахта значиться наступне: «17
червня. Наступ, під час
якого ми зробимо невелич
ку виставку від Полтави до
Танненберга.
Виставку
книг та картин з історії
російської армії (авт.
радянської армії). Лише
деякі зацікавлені дозво
лять себе нею відволікти,
заглибляться і навіть забу
дуть здивуватися. Той чи
той поставить врешті-решт
запитання: А звідки у вас
все це? - А ми скажемо:
все це - книги, картини ми
забрали з російських (авт.
радянських)
бібліотек,
також ми додамо - з оку
пованих бібліотек. Чи
повинні ми вибачатися?
Ми не маємо докорів сум
ління. До того ж залиша
ється під великим питан
ням - чи матимуть ці
бібліотеки все це в кінці
війни, чи вистоять вони.
Сьогодні
вночі
вони
можуть бути розбиті. ... у
нас немає совісті і не тіль
ки в нас - німців» [3].
Проте частину незакон
но переміщених цінностей
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вдалося повернути як у
ході бойових дій за визво
лення радянських терито
рій, так і з території Німеч
чини вже після її капітуля
ції. Так Є. Денисова аргу
ментовано доводить, що
повернення культурних
цінностей в цілому мало
стихійний і безсистемний
характер, що призвело до
складнощів при докумен
тальному посвідченні кіль
кості втрат і обліку повер
нутих на батьківщину цін
ностей. Це спричинило те,
що не внесені до облікових
списків цінності потрапи
ли з окупованої Німеччи
ни в треті країни, після
чого сліди їх часто губили
ся [4].
Варто враховувати і той
факт, що не всі незаконно
переміщені та повернуті
культурні цінності зберіга
ються у музеях та архівах.
Безцінні експонати можна
знайти у приватних колек
ціях, бо куплені вони, як
правило, на знаменитих
аукціонах світу.
Проблемним залишаєть
ся і те, що колекціонери не
завжди мають готовність
відкрити свої колекції,
інформувати про них дер
жаву. У цьому зв’язку не
можна не згадати знахідку
2012 р. у приватному воло
дінні Корнеліуса Гурліта у
Мюнхені, яка стала «зна
хідкою століття» і з новою

силою розпалила дискусію
щодо походження предме
тів культури. Вражаюча
колекція включає в себе
близько 1300 полотен
художників класичного
модернізму. Серед них
роботи Пабло Пікассо,
М арка Ш агала, П ’єра
Огюста Ренуара, Анрі
Матісса, Еміля Нольде. За
оцінками експертів загаль
на вартість «знахідки сто
ліття» перевищує 1 млрд
євро [5]. За оцінками
н ім ец ьки х
експ ертів
декілька творів з колекції
Гурліта мали пряме відно
шення до згубних наслід
ків політики націоналсоціалістів.
Все частіше лунають
звинувачення на адресу
німецьких музеїв у тому,
що вони мають причет
ність до продажу культур
них цінностей нащадкам
високопосадовців націо
нал-соціалістів. Замість
того, щоб повернути закон
ним власникам твори мис
тецтва, баварські державні
картинні галереї начебто
продавали їх дружині та
дочці Германа Герінга.
Зазначимо, що це питання
є складним і потребує
ретельного дослідження, а
також низки доказів на
предмет вчинення подіб
них дій.
Доволі поодинокими є
випадки повернення в

Україну переміщених тво
рів мистецтва, що багато
десятиліть поспіль вважа
лися втраченими наза
вжди. У цьому зв’язку не
можна не згадати відомого
українського
мецената
сучасності - Олександра
Фельдмана, який на одно
му з аукціонів викупив
власним коштом втрачену
картину і повернув її
музею Богдана і Варвари
Ханенків.
К артину
К орнеліса
П уленбурга
«Аркадійський краєвид» було вилу
чено з музею у серпні
1943 р. за розпорядженням
нацистської окупаційної
влади та разом із багатьма
іншими творами переправ
лено до Кенігсберга (нині
Калінінград, РФ ). Так до
недавна вважалося, що ця
частина колекції загинула
під час пожежі 17 лютого
1945 р. у замку Вільденхофф поблизу Кенігсберга.
Однак у травні 2011 р.
інформація про продаж
картини Корнеліса Пулен
б у р га
(Согпеїіз
РоеІепЬигсЬ) «Аркадійський краєвид» (Утрехт,
1594/1595-1596 рр. (олія,
дерево)) з’явилася на сайті
одного з європейських
аукціонів. Фонд О. Ф ельд
мана профінансував усі
необхідні витрати для її
повернення в Україну.
Картина К. Пуленбурга

походить з колекції заснов
ників музею Богдана і Вар
вари Ханенків. У довоєн
ній експозиції картина
«Аркадійський краєвид»
посідала важливе місце як
еталонний твір, підписа
ний автентично моногра
мою художника. Корнеліс
Пуленбург був міжнарод
ною знаменитістю. У 16201621 рр. він працював на
службі у Козімо II де Медічі - Великого герцога Тос
канського, а у 1637 р. отри
мав запрошення до Лондо
на: англійський король
Карл І замовив художнику
особисто серію картин.
Палким шанувальником
творів К. Пуленбурга був
утрехтський колекціонер
живопису барон ВіллемВінсент ван Віттенхорст
(1613-1674 рр.). Для свого
великого зібрання він при
дбав близько 60 творів
художника, і серед них наш «Аркадійський крає
вид». Про це свідчить чер
вона сургучна печатка
барона на звороті картини.
Твір, який вдалося повер
нути до національної
художньої скарбниці, є
досконалим зразком само
бутнього жанру голланд
ського живопису - так зва
ного «аркадійського пейза
жу». Одним із засновників
цього жанру був саме Кор
неліс Пуленбург [6].
Звернемо увагу на те, що
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«Зовніш ні справи» № 8. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ще у 1992 р. Посольство у к р а ї н с ь к о - н і м е ц ь к о ї
Великобританії в Україні комісії з проблем повер
застерігало М ЗС України нення культурних цінно
щодо появи великої кіль стей, в складі якої мали
кості українських культур діяти робочі групи в галузі
них цінностей. До Мініс музеїв, архівів та бібліотек,
терства закордонних справ а також здійснення пошу
України ще у серпні 1992 ку і уточнення відомостей
року
надійш ла
нота про переміщені культурні
Посольства Великобрита цінності, що перебувають
нії в Києві, в якій висвіт на територіях сторін. Були
лю валася стурбованість передбачені конкретні вза
різким зростанням на Л он ємні передачі таких пред
донському ринку виробів метів культури [8].
мистецтва кількості тво
У цей період в рамках
рів, незаконно вивезених з двосторонньої співпраці
країн Центральної та Схід Україна передала німець
ної Європи. Уряд Велико кій стороні цілу низку
британії мав намір зробити культурних об’єктів. Архе
все можливе для запобі ологічний комплекс із 8
гання на своїй території тис. фрагментів кераміки і
розвиткові торгівлі куль виробів зі скла, що похо
турним и
цінностям и, див з пам’ятки древніх гер
викраденими з музеїв, | манців поселення І—III ст.
колекцій, зібрань інших З фондів Київського музею
держав. У зв’язку з цим Західного та Східного мис
П осольство
висловило тецтва було передано три
побажання одержувати від альбоми з гравюрами
відповідних українських XVIII ст. до Дрезденської
відомств і організацій картинної галереї [9]. З
детальні, по можливості з | Німеччини в Україну були
ф отограф іям и ,
описи передані втрачені в роки
викрадених в Україні куль війни 83 предмети періоду
турних цінностей.
Ці енеоліту з колишнього
описи мали передаватися Херсонського історикомузею.
представникам Л ондон археологічного
ського ринку, що дозволи Адже це втрати культурно
ло б ідентифікувати викра го надбання всього україн
ського народу, які склада
дені речі [7].
Варто зазначити, що 15 ють цілі пласти національ
лютого 1993 р. була укла ної культури.
До
н ай важ л и віш и х
дена міжурядова угода між
Україною та Німеччиною повернень культурних цінпро культурне співробіт
ництво. В документі йшло
ся, зокрема, про повернен
ня власникам чи їх спадко
ємцям втрачених або неза
конно вивезених культур
них цінностей. 13 липня
1993 р. був підписаний
двосторонній протокол з
проблем культурних цін
ностей, що були втрачені
або незаконно переміщені
під час Другої світової
війни та в наступні роки.
Д окум ент
передбачав
створення М іжурядової

ностей з України до Німеч
Таким чином, для нашої
чини належать так званий держави при вирішенні
"архів Баха" Берлінської проблем у царині розшуку
співочої академії, архівні втрачених культурних цін
документи, пов'язані з ностей та творів мистецтва
Иоганном Вольфгангом у роки Другої світової
фон Ґете, кілька альбомів війни досить важливо вра
літограф ій
та гравюр ховувати
європейську
XVIII ст., колекція архео практику, певний досвід
логічних матеріалів з істо Німеччини останніх деся
рії поселення давніх гер тиліть.
манців та інші цінності, І По-перше, слушним має
малю нок
з
Д рездена стати використання полі„Уесіиіа сіі V alm ontone“ тико-правових засад цієї
Георга Фрідріха Августа політики я к державної
Лукаса. Твір Георга Лукаса ваги справи. Варто, у
належав приватній особі в зв'язку з цим, переглянути
Україні, котра запропону і внести доповнення до
вала передати його посоль Закону про вивезення, вве
ству Ф РН . Згодом німець зення та повернення куль
ким експертам були пере турних цінностей, що запо
дані списки 248 видань з | бігатим е
незаконном у
бібліотеки «Розаріум» м. вивезенню та ввезенню
Зангергаузен, які після культурних
цінностей,
війни потрапили до бібліо взявши за зразок сучасний
теки Національного бота Закон Ф Р Н про захист
нічного саду ім. М. Гришка культурних
цінностей,
[9].
при йнятий
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липня
У квітні 2011 р. уряд 2016 р.
Ф Р Н урочисто передав до
П о-друге,
доцільним
України твори народного буде створення профільної
мистецтва - 210 писанок науково-дослідної устано
та одну старовинну кера ви, завданням якої стало б
мічну таріль. Вони були виявлення, повернення
вивезені з Києва нациста відчужених та переміще
ми восени 1943 р. і знайде них українських культур
ні німецькими фахівцями них цінностей та понов
в одному з музеїв Баварії лення активної роботи
[10]. Переговорний процес Н аціональної комісії з
щодо повернення того чи питань повернення в Укра
іншого об'єкту - справа їну культурних цінностей
тривала,
часто
вона при Кабінеті М іністрів
продовжується роками.
України. У якості зразка
державної установи варто
взяти
нап рац ьований
досвід
роботи:
K u lt u rg u ts c h u tz
Koordinierungsstelle
M agdeburg - Координа
ційний центр захисту
культурних цінностей у м.
Магдебург (Ф Р Н ). Науко
во-дослідна установа була
б спроможна скласти
досконалий і максимально
повний каталог переміще
них культурних цінностей
України.
По-третє, імперативним

Вікторія Солошенко. Досвід подолання наслідків політики націонал-соціалізму
постає завдання підклю
чення музеїв України до
мережі Lost Art (втрачене
мистецтво), взявш и до
уваги роботу колег з Ф РН
та врахувавши новаторські
підходи музею Богдана і
Варвари Ханенків, який
тісно співпрацює із зару
біжними колегами у сфері
розш уку,
повернення,
захисту та збереження
переміщених культурних
цінностей. Без участі у
такій широкій інформацій
но-п ош уковій
мереж і
складно вести активний
пошук та ідентифікацію
втрачених культурних цін
ностей.
По-четверте, у площину
державної політики у цій
царині слід перевести
пошукову роботу з широ
ким колом приватних
колекцій, які відомі аукці
онам світу своїми інтереса
ми щодо продажу україн
ської культурної спадщи
ни. До поля зору має вхо
дити і моральний бік спра
ви - навіть якщо міжна
родні угоди не впливають
на приватний сектор, при
ватні колекціонери, артдилери, аукціонні будинки
не повинні уникати відпо
відальності.
По-п’яте, у справі подо
лання наслідків політики
нац іонал-соц іалізм у
в
культурній сфері та реалі
зації проектів щодо викупу
та повернення культурно
го надбання України, втра
ченого у роки Другої світо
вої війни, вважаємо за
доцільне створення спеці
ального державного фонду.
Саме наявність такого
фонду, широке залучення
до зростання його активів
підприємців,
меценатів
уможливить компенсацій
ні виплати та прискорить
повернення розшуканих у
приватних колекціонерів
культурних національних
цінностей.

Таким чином, справа
повернення переміщених
культурних цінностей має
державного значення вагу,
вона повинна враховувати
і офіційний рівень (по
можливості, із залученням
перших осіб країни і
обов'язково експертів) це той капітал, що створює
позитивний імідж держа
ви, дає підстави на подаль
шу плідну співпрацю у цій
сфері на паритетних заса
дах з широким колом парт
нерів. Ця політика зможе
значно прискорити подо
лання наслідків нацист
ського силового пануван
ня, остаточно перегорнув
ши сторінку тієї епохи.
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АНОТАЦІЯ
Націонал-соціалістичні пограбування, відчужене мистецтво, трофеї
війни - це складові, які і сьогодні з новою силою сколихують суспільство,
фахівців. І не лише істориків, мистецтвознавців, музеєзнавців, але й полі
тиків і дипломатів. У статті піднімається важлива і донині невирішена
проблема переміщених або назавжди втрачених культурних цінностей.
Досліджено долю окремих втрачених творів мистецтва, які багато років
вважалися безслідно зниклими і лише у XXI ст. продовжують повертати
ся до своіх власників або їх нащадків.
Ключові слова: політика націонал-соціалізму, наслідки, відчужене мис
тецтво, переміщені, втрачені культурні цінності.
АННОТАЦИЯ
Национал-социалистические ограбления, отчужденное искусство, тро
феи войны - это составляющие, которые и сегодня с новой силой сотря
сают общество, специалистов. И не только историков, искусствоведов,
музееведов, но и политиков, дипломатов. В статье поднимается важная и
до сих пор нерешенная проблема перемещенных или навсегда утраченных
культурных ценностей. Исследована судьба отдельных утраченных про
изведений искусства, которые много лет считались пропавшими без
вести и лишь в XXI в. продолжают возвращаться к своим владельцам или
их потомкам.
Ключевые слова: политика национал-социализма, последствия, отчуж
денное искусство, перемещенные, утраченные культурные ценности.
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