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Са прве стране

У
плану претварања родног
Линца у културни центар,
ХитлерјесобестранеДуна
важелеодаизградирепре

зентативне грађевине, с галеријом
сликауцентру,настављадрСамар
џић.Нацртезагалеријусликаурадио
јеАлбертШпер,званичниархитекта
Трећеграјха,аруководилацизград
њемузејабиојеХансПосе,директор
музејауДрезденуиједаноднајбољих
познавалацастарогиталијанскоги
холандскогсликарства.
Фондовибудућегмузејаформира

нисупутемконфискацијеуметнич
кихделанаокупиранимтеритори
јамаимасовномкуповином, често
подприсилом.Постојеподацидаје
немачкавластукористХитлерапо
трошилавишеод183милионарајхс
марака(данасјетооко660милиона
евра).Тогајеучинилонајвећимко
лекционаромнасвету.
–Императивјебиодасеумузејуна

ђуделаВермера,РембрантаиРубен
са.Међупрвимсликаманабављеним
заЛинцбилајеВермерова„Алегори
јасликарства”изколекцијебечкихко
лекционара,браћеЕугенаиЈаромира
Чернина.СликајепренесенауМин
хенузбиркурезервисануискључиво
заФирера–причаСамарџићева.
Под руководством фашистичког

идеолога Алфреда Розенберга, Хи
тлерјеоформиоспецијалнејединице
запљачкањеуметнинаувласништву
Јевреја,нејеврејскеаристократијеиз
ванНемачке,синагога,манастирацр
каваусвимокупиранимземљамаи
државнезбиркеуглавномизземаља
ИсточнеЕвропе.
СамоуСовјетскомСавезунацисти

сууништилииоштетилиоко3.000
здањадревнихманастираиремекде
лаархитектуре,музеја.ИзРусијеје
извезеностотинехиљадауметничких
делаиздржавнихколекција,међуко
јимасусликеРјепинаиАјвазовског.У
руском„Каталогуукраденихкултур

нихдобараувремеДругогсветског
рата”упедесеттомовазабележеноје
1.129.929јединица.Многауметнич
каделасуизгубљена.Највреднијаод
њихјеЋилибарскасобаизпалатеКа
таринеВеликеуЦарскомселу.Али,
отимачиненисубилепоштеђенени
земљенаЗападуЕвропе,Француска,
Белгија...Процењујеседасунацисти
зачетиригодинеизФранцускеуНе
мачкутранспортовалиоко100.000
уметничкихдела.
–ИзколекцијепарискихРотшил

данацисти су конфисковали5.009

уметничкихдела,међукојимаиВер
меровог„Астронома”(1668).Слика
јевозомизПаризапослатауНемачку
1941.годинеидостављенаХитлеру.
Умају1945.билајесакривенаутај
номнацистичкомскровиштукраде
нихуметничкихделаурудникусоли
АлтаузеуаустријскимАлпима.По
слерата,сликајевраћенавласници
ма,којисујепродалиилипоклонили
Лувру.Хитлерјеурудникадаптиран
удепоепреместиосваделанамењена
музејууЛинцу.Одмаја1944.годи
недоаприла1945.уАлтаузестигло

је1.687сликаизФиреровеканцела
рије.Међуњимасубилиполиптих
„Мистичнојагње”браћеВанАјкиз
катедралеСветогБавауГануиМике
ланђеловаскулптураБогородицеиз
Брижа–наводиСамарџићева.
„Астронома”,ГанскиолтариБого

родицу из Брижа открио је чувени
УметничкиодредукомесубилииРо
бертПози,ЛинколнКирстајниЏејмс
Роример.Онисуспасавалиделаизви
шеоддвехиљадесклоништа.Самоу
замкусаразгледницаНојшванштајн,
Роримерјенашаовишеод1.000сли
ка,Ротшилдоведрагуљеисребрнину
изДавидВејовезбирке.УрудникуАл
таузеоткривеноје6.557слика,230цр
тежа,954графике,137скулптура,на
мештај,таписерије,књиге,оружје...
Великибројзаплењенихуметнич

ких дела нестао је без трага.Међу
њима јеРафаелов„Портретмладог
човека”, заплењен у музеју Крако
ву,последњипутвиђен1945.годи
не.Овасликасесматранајвредни
јимуметничкимделомизгубљеним
завремеДругогсветскограта.
ОекипиУметничкогодреда сни

мљенјеифилм„Чувариблага”.Реди
тељиглумацуовомфилмујехари
зматичниЏорџКлуни.
–Занацистејеуметностбиласред

ствозапреношењенационалсоција
листичкеидеологије,којајепропаги
ралараснуприпадност.Понаређењу
ХитлераиГебелса,издржавнихко
лекцијанемачкихмузејауклоњено
јевишеод17.000деламодернеумет
ности,означенихкаоизопачена,де
генерисана.Судбинамногиходњих
осталаједоданаснепозната–некасу
продатауиностранству,анекасуспа
љенауБерлину.Усвимовимслуча
јевимапостојиједназаједничкацрта
–конфискацијесубилеуздигнутена
ниводржавнеполитике.Фашистички
итоталитарнирежимисутокомДру
гогсветскограта,уметностикултуру
утојмерисхваталиозбиљно,дасуих
асимилиралидиректноусвојуполи
тику–наглашаваСамарџићева. ¶

НАЈНОВИЈИПОДАЦИОКРАЂИУМЕТНИНАТОКОМДРУГОГСВЕТСКОГРАТА

Хи тлер хтео Вер ме ра,  
Рем бран та и Ру бен са

По бе гао из  
по ли ци је – ухва ћен 
усред ре ке

Ниш–НишлијаС.А.(36)ухапшен
јеусуботуокоподневазбогоснова
несумњедајеизвршиокривичноде
лонападанаслужбенолицеувреме
обављањаслужбенихдужностиито
усредрекеНишаве,гдесугаприпад
нициполицијеопколили,ухватили
иуспешноизвуклинаобалу.Ухап
шениС.А.послетогаприведенјеу
Полицијскууправунасаслушање,а
занимљивоједамујетобилодруго
привођењеуполицијуу једномис
томдану.
Упреподневнимсатима,С.А.јенај

преприведенунишкуполицијујерсе
нијепридржаваосудскеодлукеоза

браниприласкасвојојбившојсупрузи,
збогкојејенедавноосуђензаизврше
нокривичноделонасиљаупороди
ци.Послепривођења,патроланишке
ПУпредалајеС.А.дежурниминспек
торима,којисунасаслушањеприве
деногповелиупросторијунапрвом
спратуобјектауУлициНадеТомић.
Самоштосукрочилиутупростори
јуовајнишкинасилниксвомснагом
јеодгурнуополицајку–припадницу
МУПа,пришаопрозору,отвориога
искочиоудвориште,изкојегјепотом
побегаопремацентруНиша.
Из дежурне службе алармирали

сусвепозорникеипатролеуоколи
ни,ипосленеколикоминутаС.А.је
примећенкакотрчипремамостуна
НишавикодглавногулазауГрадску
тврђаву.Какосудвојицаполицајаца
испредмостапресеклабегунцупут,
С.А.јепочеодатрчинизводноНи
шавскимкејом,алијеналетеонајош
једногприпадникаМУПаи,немају
ћикуд,скејајескочиоурекуикре
нуокрозводу.
Полицајци су га брзо сустиглии

извуклинаобалу,одаклејеодведен
уполицију. Т. То до ро вић

Министарполицијеизјавио
датокомпротестаиспредпекаре
ниједностаклонијенапрсло,док
изИницијативемладихзаљудска
праванаводедајеовајобјекат
биоподопсадомхулигана

Министар унутрашњих послова Србије
НебојшаСтефановићосудиојејучема

нипулацијеувезиспротестомиспредједне
пекареувласништвуАлбанцаубеоградском
насељуБорчакаоубирањеситнихполитич
кихпоенаидоливањеуљанаватру.Министар
јерекаодасуполицијскислужбеницибили
присутнисвевреметокомокупљањаграђана
испредпекареуБорчииобезбеђивалидане
дођедонарушавањајавногредаимира,пре
носиТанјуг.
Подсетимо,групамештанаизБорчеокупила

сепрекјучеиспредпекаре„Рома”уовомбео
градскомнасељу,носећисрпскезаставеискан
дирајућипаролеоКиМ.Нааутомобилвласни
капекареставилисусвињскеглавеипоњему
излепилиплакате.
Дотогаје,какопреносемедији,дошлозато

штојеједанзапосленитогобјектаобјавиона
„Фејсбуку”фотографијуиз2017.накојојрука
мапоказуједвоглавогорла,националнисим
болАлбанаца.
„Освемујеполицијаправовременообавести

ланадлежнотужилаштво,којеимјеналожи
лодадоставеизвештај.Поменутоокупљањеје
протеклобезиједногинцидентаиполицијани
јенитићедозволитидадођедонарушавањајав
ногредаимира”,рекаојеСтефановић.
Онјеапеловаонаграђанекојисупротесто

валиданезабораведајеБеоградодувекбиои
остаомирољубивидомаћинскиград,а„при
штинскеполитичареињиховепартнереуБео
граду”подсетиодаупркосњиховимконстант
нимширењимахушкачкепропаганденемогу

сакритиистину.„Истинаједатокомпротеста
уБорчиниједностаклонијенапрслонапоме
нутојпекари,док,сдругестране,цеосветре
довносведочидесетинамаломљења,паљења
икрађаимовине,каоисвакодневнимнапади
манаСрбенаКиМ”,рекаојеминистарунутра
шњихпослова.
Власникпекаресеоградиоодпонашањаза

посленог.Онсепрекјуче,какојенавеоТанјуг,
суграђанимаобратиовидеоснимкомкоји је
једнакорисница „Твитера”објавилана свом
профилу.Ђурајјенавеодаживиосамгодина
уБорчи.
„Извињавамсеусвојеиимепекаре’Рома’.

Немаништаодмојесликетуинисам јатај
лик.Свимезнајукосамиштасам.Желим
мир,овојемојакућа,мојдом,јанемамдругу
кућу.Какосамживеодосад,такожелимида
љедаживим.Имамсвојупородицуовде,шко
лујемовдедецу,овојемојадржава”,рекаоје
МонЂурај.

Сдругестране,Иницијативамладихзаљуд
скаправанајоштријејеосудиланасиљеипрет
њелинчовањемзапосленихивласникапекаре.
ИзИницијативенаводедајепекарабилапод
опсадомхулигана,изатражилахитнуреакци
јутужилаштва.
„Важнојенапоменутидасуособекојесубиле

присутнепредставнициорганизацијеЛевијатан,
каоинароднипосланик(бившичланпокрета
Двери)СрђанНого,којисуодранијепознатипо
претњамаитаргетирањуполитичкихпротивни
ка”,наводиИницијативаапреносиТанјуг.Овај
догађајсуосудилииДС,ПСГ,ЛДП.
НедавносууДоловукодПанчева,такође,ме

штанипротестовалијерсусена„Фејсбуку”по
јавилефотографијевласникапекарекојисупо
казивалисимболеалбанскогорла,каоионеса
оружјемурукама.Полицијајетадаобезбеђива
лаимовинуилица,алисувласнициубрзона
пустилииобјектеуДолову,каоионајкојису
држалиуПанчеву. В. Р.

Тројканарко-дилера
изКрушевцапалауЖупи

Крушевац– Ин спек то ри По ли циј ске упра ве у Кру
шев цу ухап си ли су тро ји цу Кру ше вља на због ста
вља ња у про мет 18,7 кг опој не дро ге, ко ју су про
на шли у јед ној ви кен ди ци у Жу пи, у бли зи ни Алек
сан дров ца. За кри вич но де ло – нео вла шће на про
из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га – ухап
ше ни су: А. С. (22), М. М. (21) и Н. М. (22), сви из 
Кру шев ца. Не што ви ше од 18,7 кг ма ри ху а не би ло 
је упа ко ва но у 20 па ке та у ви кен ди ци, у ко јој су се, 
у мо мен ту хап ше ња, на ла зи ли А. С. и М. М. По ли
ци ја сум ња да су њих дво ји ца с А. С. про да ва ли ма
ри ху а ну на под руч ју Ра син ског управ ног окру га. 
Осум њи че ни ма је од ре ђе на ме ра по ли циј ског за
др жа ва ња до 48 са ти, на кон че га ће би ти пре да ти 
Ви шем јав ном ту жи ла штву Кру ше вац. Р.С.

Двојепогинуло
усаобраћајнојнесрећи
СтараПазова – У те шкој са о бра ћај ној не сре ћи, 
ко ја се до го ди ла прек си ноћ око 22 ча са на пу ту 
из ме ђу Ста ре и Но ве Па зо ве, по ги ну ле су две осо
бе, а још дво је је те шко по вре ђе но, ја ви ла је Ра
диоте ле ви зи ја Вој во ди не (РТВ), пре но си Тан југ.
На во ди се да се не сре ћа до го ди ла ка да је пут нич
ко во зи ло при ли ком пре ти ца ња сле те ло с пу та и 
уда ри ло у др во. Сви по ги ну ли и по вре ђе ни су из 
Но ве Па зо ве а, ка ко РТВ не зва нич но са зна је, вра
ћа ли су се с про сла ве вен ча ња.

Шверцоваорезанидуван
Трстеник – Под го ри ча нин Д. Р. (33) ухап шен је на 
пу ту Тр сте ник – Ве ли ка Дре но ва због нео вла шће
ног по се да ре за ног ду ва на. Хап ше ње су оба ви ли 
по ли циј ски ин спек то ри из Тр сте ни ка. У ауто мо
би лу Д. Р. про на ђе но је 35 ки ло гра ма ре за ног 
ду ва на. По ли ци ја ће про тив ње га под не ти кри
вич ну при ја ву због не до зво ље ног скла ди ште ња 
ро бе.  Р.С.

Свињ ска гла ва и ко сов ске па ро ле ис пред пе ка ре у Бор чи УКРАТКО

Вермерова„Алегоријасликарства”првајепренесенауХитлеровузбирку

��Осумњиченијеприведен
унишкуполицију
јерсенијепридржавао
судскеодлуке
озабраниприласка
бившојсупрузи

ДелоуметникаДиБартолија
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