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Londonas Nacionālajā galerijā aptuveni 100 gleznas varētu būt savulaik 
nacistu nolaupītas. Liverpūles mākslas muzejā var apšaubīt kolekcijas 
lielākās daļas izcelsmi – no viduslaiku reliģiskajiem gleznojumiem līdz 
20. gadsimta mākslinieku darbiem. Šeit izstādīto Sezāna un Monē glez-
nu atribūtika mīklaini apraujas nacistu valdīšanas laikā, bet pēc kara 
darbi atkal parādās izsolēs. Muzeja fondu glabātājs Endijs Trauhercs 
zina teikt, ka dažas gleznas pirktas no starpnieka, kas savulaik piegādā-
jis mākslas darbus nacistam #2 Hermanim Gēringam, kurš bija salau-
pījis mākslas darbus faktiski no visām Eiropas valstīm. Britānijas 
mākslas lietu ministrs Alans Hovarts paziņojis, ka holokausta upuriem 
nebūs jāiesaistās ilgos un dārgos tiesas procesos, lai atgūtu nacistu 
nolaupīto īpašumu, jo juridiskos izdevumus viņu likumīgā mantojuma 
atgūšanai segs valdība, kurai arī jāpieņem gala lēmums par mākslas 
darbu atdošanu vai kompensācijas izmaksāšanu. 

Muzejiem jāattīra savas kolekcijas

Holandieša Nika Gudmena vecvecāki gāja bojā holokaustā un viņu 
40 gleznu kolekciju nolaupīja. Pagaidām Nikam izdevies atrast 3 gleznas 
– Renuāru, Degā un Botičelli. “To pašreizējie īpašnieki, privātpersonas 
vai muzeji, nav atbildīgi par nacistu nodarījumiem,” atzīst Gudmens, 
kuram nācies iztērēt mazu bagātību juristu pakalpojumiem, lai atgūtu 
senču īpašumu. “Trofeju mākslas” eksperte Sāra Džeksone strādā pa-
zudušo mākslas darbu reģistrā, kas vāc informāciju par to īpašniekiem 
un sazinās ar apdrošināšanas firmām. Viņa atzīst, ka “nacistu nolaupīto 
mākslas darbu atdošanas process būs sarežģīts, taču muzejiem ir mo-
rāls pienākums attīrīt savas kolekcijas”. Šajā jomā piemēru rādījusi 
Berlīnes Nacionālā galerija, atdodot nacistu nolaupīto Van Goga zīmēju-
mu ebreju rūpnieka Zilberberga mantiniekiem. 30–os gados Zilberbergs 
bija spiests pārdot tā saucamajās “ebreju izsolēs” vairāk nekā 100 glez-
nu, kuru vērtība šodien būtu aptuveni 50 miljoni dolāru. Muzeja vadība 
uzskata, ka runas par juridisko noilgumu holokausta upuru lietās ir 
amorālas. Viens no Sezāna zīmējumiem no Zilberberga kolekcijas esot 
aizvests uz Krieviju, bet citu ziņu par to nav. 

Šķiet, vajadzēs vairākas politiķu, diplomātu un juristu paaudzes, 
lai noteiktu šo mākslas darbu patieso izcelsmi un tālāko likteni.
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Edgara Degā pasteli Ņūjorkas finansistam Morisam Vertheimam, kura 
kolekcija pēc viņa nāves nonāca Foga mākslas muzejā Hārvarda univer-
sitātē. Arhīva dokumenti liecina, ka Vertheims šaubījās par Hauka tiesī-
bām pārdot Degā darbu, taču to tomēr nopirka. Valsts departamenta 
dokumenti pierāda, ka mākslas darbs piederēja franču ģimenei, kuras 
kolekciju nacisti nolaupīja 1941. gadā. Foga muzeja un Bostonas muzeja 
dokumenti liecina, ka arī citu Eiropas mākslinieku darbu, kas nopirkti 
pēc 2. Pasaules kara, izcelsme ir aizdomīga, faktiski pat noziedzīga. 
Eksperti uzskata, ka eksponātu izcelsmes analīze ASV muzejos varētu 
atklāt vēl citus mākslas darbus, ko savulaik nacisti nolaupījuši ebrejiem 
un kas pēc kara izvesti uz Ameriku. 

Briti pēta muzeju eksponātu izcelsmi

Nesen Londonā notika reta ceremonija, kurā nacistu nolaupītu 
gleznu atdeva īpašnieka mantiniekiem. Glezna “Trīs dzīves posmi”, ko 
1898. gadā gleznojis austriešu mākslinieks Leopolds fon Kalkreits, pie-
derēja Vīnes iedzīvotājai Elizabetei Gothilfai, kuras ģimene bija spiesta 
bēgt no Austrijas, kad valsti 1938. gadā okupēja nacisti. Pēc kara glezna 
nonāca Minhenes Jaunajā pinakotēkā, kuras darbinieks gleznu nopirka 
1942. gadā no privātas kolekcijas Vīnē, nezinot par tās īstajiem īpašnie-
kiem. Pinakotēka  aizdeva gleznu izstādei Londonas Karaliskajā mākslas 
akadēmijā, kur to ieraudzīja Gothilfas kundzes radinieki. Jau pirms vai-
rākiem gadu desmitiem viņi bija atklājuši, ka glezna glabājas Minhenes 
muzejā, taču pilsētas pašvaldība atteicās to atdot. Gandrīz 70 gadus pēc 
gleznas nolaupīšanas Vācijas valdības pārstāvis nodeva gleznu Gothilfas 
kundzes mantiniekiem Londonā. Pirmajai īpašniecei gleznu pasniedza 
kā kāzu dāvana, tāpēc viņas tuviniekiem tā ir ģimenes relikvija.  

Glezna kļuva par pirmo Britānijas muzejā izstādīto mākslas darbu, 
kas atdots īpašniekiem saskaņā ar nacistu Eiropā nolaupītās mākslas 
komisijas lēmumu. Komisijas eksperti izpētīja gleznas izcelsmi, secinot, 
ka tā nolaupīta 1938. gadā, nacistiem ienākot Vīnē. Komisija ieteikusi 
muzeju darbiniekiem, gatavojot izstādes, pievienot visiem eksponātiem 
izziņas par to izcelsmi. 

Britānijā veic vispārēju uzskaiti, lai apzinātu, cik nacistu nolaupīto 
mākslas darbu varētu būt valsts muzejos un kolekcijās. Eksperti uzska-
ta, ka to nevarētu būt daudz, taču britu žurnālisti izpētījuši, ka tikai 
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Savas valdīšanas pēdējās posmā ASV prezi-
dents Bils Klintons atslepenoja sevišķi slepe-
nus CIP dokumentus, kuros atklāts nacistu 

līdera Ādolfa Hitlera psiholoģiskais portrets.  
To reģistrācijas numurs ir 0695930/18.05.2000. 
Tās ir 68 lapas, kas atzīmētas ar datumu “1942. 
gada 3. decembris”. Iespējams, vēsturniekiem 
šie dokumenti nav sevišķi liela sensāciju, taču 

tajos visnotaļ interesantā veidā atklāts 
diktatora psiholoģiskais portrets.

laupīto mākslas darbu Hitlers bija paredzējis izvietot savā dzimtajā pil-
sētā Lincā Austrijā. Vairāk nekā 2000 gleznām, tostarp 16. gadsimta 
Venēcijas gleznotāja Džakopo Tintoreto “Lots ar meitām”, kas tagad 
atrodas Kaseles muzejā, nav pieteikušies īpašnieki, un tās nodotas nomā 
Vācijas muzejiem. Sarakstā ir arī prethitleriskās koalīcijas valstu karavī-
ru nolaupītās vērtības, piemēram, ārkārtīgi rets 9. gadsimta manu-
skripts, kas tikai nesen atdots Vācijai, un Gutenberga Bībele.  

Vairāki pasaules muzeji pēc savas ierosmes ievietojuši Tīmekļa 
lapās ziņas par tajos esošajiem mākslas darbiem, par kuriem ir aizdo-
mas, ka tos varētu būt nolaupījuši nacisti. Bostonas mākslas muzejs šajā 
lapā ievietojis ziņas par 10 gleznām. Pasaules ebreju kongresa pārstāvis 
Israels Zingers paziņojis, ka Austrijas ebrejiem holokaustā nolaupītas 
vērtības par 10 miljardiem dolāru. Zingers izraisīja šoku apspriedē 
Bratislavā, uzrādot slepenu ASV Valsts departamenta 1953. gada ziņoju-
mu, kur uzskaitīti Austrijas ebrejiem nacistu nolaupītie mākslas darbi, 
kas joprojām atrodoties Austrijas muzejos, bibliotēkās un privātajās ko-
lekcijās. Nacisti izlaupīja ārkārtīgi bagāto Luī un Alfonsa Rotšildu kolek-
ciju mazāk nekā 24 stundas pēc iebrukuma Austrijā. Zingers panācis, ka 
ASV tiesa pieņem lēmumu publiskot valsts departamenta dokumentu. 
Zingers asi kritizēja tos, kuri iedzīvojušies uz holokausta upuru rēķina. 
Viņš uzskata, ka pusi mākslas darbu ASV kolekcijās esot 2. Pasaules 
kara laikā nacisti nozaguši ebrejiem, bet vēlāk tie izvesti uz Ameriku. 

Ziemeļkarolīnas mākslas muzejs ASV secinājis, ka izstādīto 18. 
gadsimta mākslinieka Lūkas Kranaha Vecākā gleznu “Madonna un 
bērns” kara laikā nacisti nolaupījuši ebreju kolekcionāram. Muzeja vadī-
tāji izteikuši cerību, ka īpašnieka mantinieki ļaus gleznai palikt muzejā. 
Ņūjorkas tiesa lēma, ka divas Egona Šīles gleznas, kas bija iekļautas 
modernās mākslas ekspozīcijā vietējā muzejā, varētu atdot Vīnes mo-
dernās mākslas muzejam, lai gan gleznu bijušo īpašnieki radinieki bija 
iesnieguši pierādījumus, ka tās savulaik nolaupījuši nacisti. Tiesa lēma, 
ka gleznām nav jābūt Ņūjorkā, lai varētu turpināt šīs lietas izskatīšanu.  

Franču mākslas tirgonis Cēzars Hauks nomira 1965. gadā, taču 
tikai tagad atslepenoti ASV Nacionālā arhīva dokumenti, kas liecina, ka 
viņš sadarbojies ar nacistiem ebrejiem piederējušo mākslas darbu nolau-
pīšanā un piestrādājis par šoferi vācu armijas štābā okupētajā Parīzē. 
1949. gadā ASV Valsts departaments neizsniedza viņam iebraukšanas 
vīzu nacistisko sakaru dēļ, taču tas neliedza Haukam pārdot brīnišķīgu 
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Drēzdenes galerijas, tajā skaitā Rafaela “Siksta madonu”. Vēlāk 
Austrumvācijai atdeva slaveno Pergamas altāri un citus mākslas darbus. 
Atdot mākslas darbus privātkolekciju īpašniekiem vai viņu mantinie-
kiem padomijas vadoņiem liedza tā laika ideoloģija. 

Tagad Krievijas amatpersonām jāatbild uz kutelīgiem jautājumiem, 
piemēram, vai ir taisnīgi uzskatīt mākslas darbus no Ungārijas ebreju 
kolekcijas, kas izvesta uz Krieviju, par kompensāciju zaudējumiem, ko 
nodarījusi nacistu armija. Piekāpjoties starptautiskās sabiedrības spie-
dienam, Krievija mainījusi attieksmi pret ievestajām kultūras vērtībām, 
ko nacisti nolaupījuši ebrejiem. Arī Vācijas valdība paziņojusi, ka jebkurš 
mākslas darbs, kas atrodas valsts īpašumā, bet atņemts holokausta upu-
rim, jāatdod īpašniekam vai viņa mantiniekiem. 

Krievija piekritusi sniegt informāciju centrālajam reģistram, ko 
izveidojušas 44 valstis, lai apzinātu nacistu nolaupītās mākslas vērtības 
un ziņotu par rezultātiem tīmeklī. Krievija publiskojusi 3 agrāk slepenus 
sarakstus ar nolaupītajiem mākslas darbiem, kas nosūtīti uz Austrijas 
muzejiem, un sarakstu par gleznām, kas konfiscētas 30–os un 40–os 
gados Austrijas ebrejiem. Krievijas lēmums atslepenot daļu no doku-
mentiem par “trofeju mākslu” liecina, ka turpinās cīņu starp dažādiem 
viedokļiem valdībā un sabiedrībā. Joprojām dominē uzskats, ka padomju 
karavīru sagrābtās mākslas vērtības kara beigās Vācijā esot “likumīgas 
kara reparācijas”, kas nav jāatdod. Ebreju kopienas pārstāvji uzskata, ka 
Krievijas paustā gatavība atdot nacistu nolaupītās un vēlāk uz Krieviju 
izvestās mākslas vērtības ir tikai mēģinājums novērst uzmanību no 
milzīgā “trofeju mākslas” krājuma, kas joprojām atrodas Krievijā.

Atbilstoši ekspertu datiem, aptuveni 80% kara laikā ebrejiem no-
laupīto mākslas vērtību izvestas uz Padomju Savienību. Šo dārgumu 
vērtība varētu būt no 10 līdz 30 miljardiem dolāru. Ņūjorkas modernās 
mākslas muzeja eksperts Ronalda Laudera vērtē, ka Krievijas muzejos, 
privātkolekcijās vai slēptuvēs atrodas aptuveni 110 000 “trofeju māks-
las” darbu. ASV diplomāts Stjuarts Eizenštats, kurš nodarbojies ar 
“trofeju mākslas” jautājumiem, izsaka līdzīgus secinājumus. 

Apsūdz arī ASV un Austriju

Vācijas valdība izveidojusi Tīmekļa lapu, lai apzinātu nacisma laikā 
nolaupītos mākslas darbus un atdotu tos īpašniekiem. Lielāko daļu no-

HITLERA 
PSIHOGRAMMAS
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Hitlera veselība

Par Hitlera “labu fizisko izturību” faktiski vairs nevar runāt jau 
vismaz kopš 1945. gada sākuma. Laika posmā līdz 1939.–1940. gadiem 
viņa fiziskais stāvoklis bijis salīdzinoši stabils, acīmredzot tāpēc nav jā-
brīnās, ka tieši šis periods sakrīt ar viņa veiksmju periodu. Tomēr gluži 
subjektīvi šis hipohondriķis allaž bijis pārliecināts, ka nomirs salīdzinoši 
jauns. Viņš allaž izjutis nepārejošu trauksmi par to, ka “viņa laiks paiet”. 
1939. gadā, svinot savu 50. dzimšanas dienu, viņš teicis: “Daudz labāk, 
ja uzsāku karu 50 gadu vecumā, nekā tad, kad man būs jau 55 vai 60 
gadi”. Citā reizē viņš izteicies, ka nākamā paaudze ne uz ko tamlīdzīgu 
vispār nebūs spējīga, tāpēc tikai viņš vienīgais arī varot uzsākt karu.

Tādējādi viņš neskaitāmu tautu likteņus saistījis ar saviem priekš-
statiem par savu personīgo dzīvi. 1930. gada vasarā viņu visvairāk sa-
trauc tas, ka “pašā pēdējā mirklī kāda cūka varētu ierasties pie viņa ar 
piedāvājumu kļūt par starpnieku”. Par vienu no tādām “cūkām” izrādījās 
viņa tuvākais līdzgaitnieks Gērings, kurš Hitleram bikli teica: “Mēs taču 
negatavojamies spēlēt uz visu banku”. Hitlers atbildējis: “Es savā dzīvē 
esmu spēlējis tikai uz visu banku”. Dažus gadus viņam patiešām nepa-
rasti veicās. Taču pēc sakāves pie Maskavas 1941. gada decembrī viņam 
uzradās satraucošas priekšnojautas par to, ka viņa azartiskā spēlmaņa 
koncepcija cietusi krahu.

Sākot ar 1942. gadu viņa veselības stāvoklis strauji pasliktinājies. 
Jau 1941. gada vasarā viņam diagnosticēta progresējoša sirds asinsvadu 
skleroze. Kara laikā viņa personīgais ārsts Morels viņam kopumā iz-
rakstījis 90 dažādus medikamentus – sākot ar spēcīgām miegazālēm un 
beidzot ar uzbudinošām narkotikām, lai tādējādi cīnītos ar diktatora ne-
pārejošā noguruma stāvokli. Hitlers katru dienu norija ne mazāk par 28 
dažādām tabletēm, taču tas nespēja apturēt viņa fizisko sabrukumu. Vēl 
vairāk – viņš lietoja arī doktora Kestersa tabletes pret vēdera uzpūša-
nos, jo regulāri sūdzējās par kuņģa un barības trakta darbības problē-
mām, kā arī lielu daudzumu citu medikamentu, kas sevī saturēja strih-
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Vairākums no šīm gleznām atradušās Krebsa un Kēlera kolekcijās. Zi- 
nātāji stāsta, ka Krievijas muzeju pagrabos joprojām glabājoties plašākai 
sabiedrībai nezināmi mākslas darbi. Bet Piotrovskis uzskata, ka pārvie-
toto mākslas vērtību galvenā problēma neesot tā, kādā valstī tās atrodo-
ties, bet gan to izvietošana atklātā ekspozīcijā, kur ar tām beidzot var 
iepazīties visi interesenti. 

Vēl sarežģītāks jautājums ir par to pārvietoto mākslas vērtību ju-
ridisko statusu, kas Krievijā pieder privātpersonām. Krievijas konstitu-
cionālā tiesa lēmusi, ka pārvietotās kultūras vērtības ir tās, kas paņem-
tas kā “kompensācijas restitūcija”, pamatojoties uz attiecīgiem rīkoju-
miem vai valdības lēmumiem un atrodas valsts glabāšanā.

Krievijas kultūras mantojuma aizsardzības dienesta vadītāja viet-
nieks Anatolijs Vilkovs paudis nožēlu, ka gandrīz 60 gadus daudzi pasau-
les glezniecības šedevri glabāti padomju muzeju pagrabos pilnīgā slepe-
nībā. Tagad galvenais uzdevums esot šo darbu inventarizācija, lai poten-
ciālie īpašnieki, kuriem šos darbus atņēma nacisti un kas vēlāk nonāca 
PSRS, varētu tos atpazīt un atgūt saskaņā ar likumā paredzētajiem no-
teikumiem. 

Krievijas kultūras vērtību uzraugs iejūtīgi runāja par lielo darbu, 
kas paveikts pārvietoto mākslas vērtību apzināšanā un iespējamā atdo-
šanā īpašniekiem daudzās ārvalstīs, taču kategoriski izslēdza iespēju 
pārskatīt īpašuma tiesības uz lietām, kas likumīgā kārtā atradušās 
Krievijas impērijas un vēlāk Padomju Savienības muzejos. Šo vērtību 
statusu nepārskatīšot un tās neatdošot. Vilkovs atzīst, ka, piemēram,  
Igaunijai ir pamats pieprasīt tās pirmskara prezidenta Pētsa, kuru nošā-
va Krievijā, amata regāliju atdošanu. Taču tūlīt izvirza čekistisku argu-
mentu, ka amata regālijas viņam atņemtas jau kā privātpersonai, tāpēc 
Igaunijas prasība esot apstrīdama. 

 

Holokausta upuriem ir cerības atgūt nolaupīto

2. Pasaules kara beigās arī prethitleriskās koalīcijas valstu armijās 
bija īpašas vienības mākslas darbu vākšanai, ko vadīja diplomēti mākslas 
zinātnieki. Viena valsts centās apsteigt otru, jo pie apvāršņa jau vīdēja 
aukstā kara rēgs. Pagāja vairāki gadi, līdz ASV atdeva Rietumberlīnei 
izcilo gleznu kolekciju no Dālemas muzeja. 10 gadus pēc kara padomju 
valdība ar plašu propagandas žestu atdeva Austrumvācijai gleznas no 
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Kapteiņa Baldina “kolekcija”

Kopš 2002. gada Krievija atdevusi no tām izvestos mākslas priekš-
metus 6 valstīm. Nīderlandei, Beļģijai un Luksemburgai atdoti vairāki 
desmiti arhīvu lietu. Vācijai atdotas vitrāžas no Svētās Marijas baznīcas 
Frankfurtē pie Mainas. 11 freskas no Mihailovas klostera, ko kara laikā 
sagrāva nacisti, atdotas Ukrainai. Ungārijai un Nīderlandei atdotas grā-
matu kolekcijas. Sarunās ar Ungāriju valdību vadītāju līmenī panākta 
vienošanās izveidot ekspertu grupu, lai izstrādātu “abpusēji izdevīgus” 
apmaiņas noteikumus. Ņižņijnovgorodas bibliotēkā Krievijā glabājas vai-
rāki simti senu grāmatu latīņu, ungāru un vācu valodā no Šarošpataka 
reformātu koledžas, tajā skaitā 22 inkunābulas.

“Baldina kolekciju”, kurā ir 362 zīmējumi un 2 gleznas, kas agrāk 
piederēja Brēmenes muzejam, atrada kādas Brandenburgas pils pagra-
bā. Krievijas armijas kapteinis Baldins, kurš esot savācis daļu citu kara-
vīru izlaupīto zīmējumu, pēc kara kļuva par arhitektūras profesoru. At- 
griezies Maskavā, viņš mākslas darbus 2 gadus esot turējis zem gultas 
un tikai tad aiznesis uz Arhitektūras muzeju. Baldina atraitne stāsta, ka 
viņas vīrs esot vēlējies, lai šos darbus atdotu atpakaļ Vācijai nekavējo-
ties. Krievija piedāvā atdot kolekciju Brēmenes muzejam apmaiņā pret 
mākslas darbiem, kuru vērtība būtu ceturtā daļa no “Baldina kolekcijas” 
vērtības. Vilkovs domā, ka Vācijai tādu dārgumu neesot. 

Krievijas kolekcionāra Vladimira Logviņenko īpašumā nonākusi 
Rubensa glezna “Tarkvīnijs un Lukrēcija”, kas līdz karam bija Sansusī 
pilī Potsdamā. Vilkova ieskatā neesot pierādījumu par gleznas nelegālu 
izvešanu. Krievija neizskatīšot jautājumu par gleznas atdošanu, līdz Vā- 
cija neizbeigs krimināllietu, kas ierosināta pret pašreizējo īpašnieku. 

Krievija izvirza čekistiskus argumentus

90–to gadu sākumā Ermitāža direktors Piotrovskis izdomāja diplo-
mātisko formulu “nezināmie meistardarbi”, kā nodēvēja gleznas, kas 
pusgadsimtu bija glabātas īpašā slepenā fondā, bet pēc tā izvietotas mu-
zejā. Katalogā, kur ņirb slavenu mākslinieku vārdi  –  Dīrers, Goija, Van 
Gogs, Gogēns, Degā, Delakruā, Domjē, Koro, Kurbē, Manē, Matiss, 
Mone, Pikaso, Renuārs, Pisarro, Sezāns, Sislejs, Tuluzs Lotreks, Fan-
tēns–Latūrs, gan norādīts, ka gleznas ir no Vācijas privātkolekcijām. 
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nīnu un dažādus opiātu paveidus.
Tiesa, no tā ne mazākā mērā nebija atkarīgi viņa sapņi par tā dēvē-

to dzīves telpu un ebreju iznīcināšanu, jo tās jau sākotnēji bijušas izteik-
ta psihopāta uzmācīgas idejas, kurām diemžēl pārlieku daudzi, pārlieku 
ilgi un pārlieku paklausīgi sekoja. 

CIP dokumenti par Hitlera ģimeni

Rūpīgāks skats uz Hitlera ģenealoģiju ļaujot iedomāties par gluži 
noteiktu viņa ģimenes noslieci uz incestu. Patrika Hitlera māte Bridžita 
Hitlere apgalvo, ka Ādolfa Hitlera mātes Klāras Petcas asinīs tecējušas 
arī čehu asinis, nemaz neskatoties uz to, ka viņai bijušas tiešās asinsrad-
niecības saites ar vīru Aloizu Šiklgrūberu, kurš vēlāk ar atpakaļejošu 
datumu atzina Ādolfu par savu dēlu. Aloizs bija 23 gadus vecāks par savu 
sievu, un tad, kad 1889. gadā piedzima Ādolfs, viņam bija 52 gadi. Visi 
pētnieku rīcībā esošie fakti apliecinot, ka šī laulība nav bijusi laimīga.

Faktiski esot tikai viens pārbaudāms fakts, kas izgaismo šīs ģime-
nes dzīvi, un arī tas, diemžēl, apliecina Hitlera tēvu kā sadistu. Viņš esot 
bijis izteikti vardarbīgs cilvēks, kurš, piemēram, par jebkuru nepaklausību 
iekaustījis savu suni, kamēr tas nāves bailēs pieslapinājis grīdu... Turklāt 
Alozis mēdzis līdzīgā veidā nežēlīgi iekaustīt arī savus bērnus, un 
sevišķi sliktā noskaņojumā arī sievu Klāru.

Tostarp jaunais Ādolfs jau bija sasniedzis noteiktu dzimumbrieduma 
pakāpi, kas, atbilstoši dabas likumiem, nostādīja viņu opozīcijā tēvam. 
Sadzīviskās ķibeles pamazām attīstījušas Ādolfā savdabīgu narcisisma 
un tā dēvētā Edipa kompleksa apvienojumu. Kad Ādolfam bija 15 gadu, 
viņa tēvs nomira, un tad, periodā līdz 20 gadu vecumam, visvairāk viņu 
iespaidoja māte. Par mātes nāvi Ādolfs Hitlers savulaik rakstījis kā “par 
vislielāko zaudējumu, kādu viņam jebkad nācies pārdzīvot”.

Rakstīšanas manieres 

Hitlers pats rakstījis ļoti maz vēstuļu. Viņam neesot patikušas īsas 
vēstules un viņš nekad pats nav izmantojis rakstāmmašīnu. Tostarp viņš 
parakstījis nelielus sūtījumus vai dāvinājumus ziedu buķetes veidā sais-
tībā ar kādu iezīmīgu jubileju. Viņam nekad nav bijis līdzi rakstāmā un 
piezīmju papīra vai bloknota un viņš nekad nav veicis jebkādus pie-
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rakstus – vismaz tā, ka to redzētu kāds, kurš varētu apgalvot pretējo –, 
toties ir skicējis zīmējumus vai vienkārši klecerējis kaut kādus ķeburus. 
Parasti šie zīmējumi izpaudušies kā karogi, partijas simboli, skatuviskas 
dekorācijas, portreti un nami. Hitlera ķeburi parasti iesākas ar kvadrātu, 
un tos aktīvi vācis viņa oficiālais fotogrāfs Heinrihs Hofmans.

Hitlers reti ieskatījies kalendārā vai piezīmju grāmatiņā, kurā būtu 
ierakstītas paredzētās tikšanās. To viņa vietā darījuši fon Šaubs un Brik-
ners. Hitlers esot bieži atkārtojis: “Man nav personīgās dzīves un nav 
arī privātās korespondences. Pirms es kaut ko saņemu, viss jau ir caur-
lasīts. Tā ir cena, kas man jāmaksā”.

Hitlera izglītība

Viņš nekad nav uzskatījis, ka izglītība tieši viņam jebkādā veidā 
varētu dzīvē būt noderīga. Viņš pat tik lielā mērā ienīda “cilvēka profe-
sorisko tipu”, ka 1932. gadā attiecās no Braunšveigas valdības piešķirtā 
akadēmiskā grāda, kas viņam tostarp piešķirtu tiesības saņemt Vācijas 
pilsonību. Atcerēsimies, ka šo pilsonību oficiāli viņš saņem tikai tad, kad 
kļūst par valsts augstāko ierēdni. Turklāt bez vācu valodas viņš nekad 
nav pratis kādu citu valodu, nekad nav arī klausījies jebkādas radiostaci-
jas, izņemot pārraides vācu valodā no Parīzes un Maskavas. 

Iepazīstoties ar Hitlera darbu “Mana cīņa”, kļūstot skaidrs, ka viņš 
lasa tikai tās grāmatas, kurās viņš garantēti atradīs savu personīgo domu 
un uzskatu apstiprinājumu. Lasīšanas procesā viņu galvenokārt saista 
tikai izcili retorisko un vēsturisko epigrammu piemēri – izteicieni, as-
prātības. Lūk, CIP arhīvos glabājas arī Hitlera lasītāko autoru uzskaitī-
jums, un tās ir grāmatas par: Solonu, Aleksandru Lielo, Mariusu, Sullu, 
Brutu, Katilīnu, Cēzaru, Henriju VIII, Gustavu Ādolfu, Frīdrihu Lielo, 
Jēzu Kristu, Muhamedu, Mozu, Luteru, Kromvelu, Napoleonu, Kutu-
zovu, Bliheru, Rihardu Vāgneru, Bismarku.

Tiesa, visas šīs biogrāfijas Hitlers esot lasījis gluži izteiktā nolūkā 
tās izmantot savā demagoģijā, propagandas un militārajā darbībā. Tās 
biogrāfijas, kurās sajūtami dumpinieciskuma un titāniska protesta pret 
esošo pasauli fluīdi, viņam esot likušies garlaicīgas. Tādu lasāmvielu 
viņš uzskatījis par derīgu tikai pārtikušiem buržujiem. Tā, piemēram, 
Napoleona biogrāfija Hitleru interesējusi tikai kā kaut kāds scenārijs 
filmai, kurā dominē tikai darbība. Tā dzīves puse, kas liek arī domāt, 
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Viņš esot bijis nacisma pretinieks un Hitlera valdīšanas laikā nosūtīts 
spaidu darbos kara rūpnīcā. Tur viņš esot palīdzējis padomju karagūs-
tekņiem, par ko ieslodzīts Dahavas koncentrācijas nometnē. Nacisti 
neatņēma viņam mantu, hercoga dārgumi glabājās bankā. Kad Vācijā 
iegāja padomju karaspēks, Anhaltes hercogu nopratināja čeka. Viņu 
arestēja un ievietoja Buhenvaldes nometnē, kur viņš nomira 1947. gadā. 
Vēlāk viņš kļuva par vienīgo ārvalsts pilsoni, ko reabilitējusi PSRS ģene-
rālprokuratūra. Hercoga ģimenes sudraba kolekciju izveda uz padomiju, 
nododot valsts vērtību krātuvē, kas to vēlāk nodeva Ermitāžam. Kādā 
izstādē kolekciju ieraudzīja hercoga mantinieki un lūdza Krievijas pro-
kuratūru atdot ģimenes vērtības, jo viņu radinieks esot reabilitēts. 

“Anhaltes sudraba kolekciju mums nodeva valsts vērtību fonds, 
Krievijas arhīvos nav nekādu dokumentu par tās konfiskāciju konkrētai 
fiziskai personai,” apgalvo Piotrovskis. Nesen Krievijas ģenerālprokura-
tūra veica pārbaudi un neatrada juridisku pamatojumu kolekcijas atdoša-
nai prinča mantiniekiem, jo neesot oficiālu dokumentu par prinča arestu. 
Papētot šo lietu, Krievijas puse atrada kāda virsnieka nevīžīgi uzšņāptu 
ziņojumu par prinča aizturēšanu, taču tas neesot pietiekams pamato-
jums kolekcijas atdošanai, jo neesot dokumentu par tās konfiskāciju. 
“Lietu izņemšana no muzeja fonda iespējama ar tiesas lēmumu, vai tad, 
ja tā nonākusi muzejā kļūdas dēļ. Šajā gadījumā nav noticis ne viens, ne 
otrs,” uzskata Piotrovskis. Viņaprāt, atdodot kolekciju Anhaltes prinča 
mantiniekiem humānu apsvērumu dēļ, bet ne pēc likuma, rastos prece-
dents, kas varētu radīt ļoti daudz problēmu. Pretenzijas pret valsti varē-
tu izvirzīt Morozova un Ščukina, kuru pirms gadsimta savāktās gleznu 
kolekcijas ir Sanktpēterburgas Ermitāža  un Maskavas mākslas muzeja 
rota, mantinieki un daudzi citi, kuru senču īpašumu nacionalizēja vai 
konfiscēja. Tad sāktos nebeidzamas tiesas prāvas, kas apdraudētu muze-
ju kolekcijas. 

Piotrovskis uzstāj, ka lēmumu par lietu izņemšanu no valsts mu-
zeju fonda var pieņemt tikai Krievijas parlaments ar attiecīgu federālo 
likumu, lai nepieļautu Staļina laikā notikušo muzeju fondu izpārdošanu. 
Ermitāža arhīvā glabājas vairāku ministriju papīrīši, uz kuru pamata 
20–os un 30–os gados izņemti un pārdoti nenovērtējami dārgumi – Ra- 
faēla, Van Eika, Botičelli, Ticiāna, Rembranta un citu meistaru gleznas, 
lai papildinātu valsts kasi, ko bija noplicinājusi cīņa par komunisma uzva-
ru pasaulē. 
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Vācijas puse uzskata, ka Krievija neizturas tā, kā pienāktos drau-
gam un partnerim. Pēc Berlīnes mūra krišanas un Vācijas apvienošanās 
Berlīne un Maskava parakstīja līgumus par mākslas darbu savstarpēju 
restitūciju (atdošanu) saskaņā ar starptautisko tiesību normām, taču 
Krievija nepildot uzņemtās saistības, paziņojis Vācijas Kultūras ministri-
jas darbinieks Klauss Mauruss, kurš nodarbojas ar restitūcijas lietām. 

Krievijas ekspertiem esot dotas visas iespējas Vācijas teritorijā 
meklēt pazudušos mākslas darbus, uzskata Vācijas puse. Toties Krievijā 
vēl kopš kara laika glabājoties kastes ar vācu kultūras mantojumu, kam 
liegta pieeja vācu speciālistiem. Vācijas Mākslas akadēmijas arhīva di-
rektors Volfgangs Trautvains paziņojis, ka no akadēmijas kolekcijas pa-
zudušo vērtību sarakstu ievietos starptautiskajā tīmeklī. 

Strīdi par Anhaltes sudrabu

Ermitāža direktors Mihails Piotrovskis iebilst pret Kultūras mi-
nistrijas priekšlikumu atdot Vācijai tā dēvēto Anhaltes sudrabu –  16.–18. 
gadsimtos izgatavotus galda piederumus, kas piederēja Anhaltes prin-
cim Joahimam Ernstam, Krievijas ķeizarienes Katrīnas Lielās pēctecim. 
Kultūras ministrs Aleksandrs Sokolovs bija paziņojis, ka Krievija varētu 
atdot Vācijai Anhaltes sudrabu kā “morālu kompensāciju” par tā dēvēto 
“Baldina kolekciju” – pasaules glezniecības šedevru krājumu, ko kara 
laikā no Brēmenes izveda Sarkanās armijas kapteinis Baldins un ko 
Krievija atsakās atdot. Juristi Krievijas nostājā redz pretrunu, jo “Bal-
dina kolekcija” ievesta bez jebkādiem dokumentiem, bet Anhaltes sud-
rabs atsavināts pēc tā laika likumiem.

Vācijas kultūras ministre Kristīne Vaisa izteikusi cerību drīzumā 
atgūt Anhaltes sudrabu. Ermitāža, kur tagad glabājas šī kolekcija, direk-
tors Piotrovskis paziņojis, ka “mums nevienam nekas nav jāatdod, va-
rētu būt runa tikai par nodošanu”. Viņaprāt, jau padomju laikā Vācijas 
pusei viss jau sen nodots. Krievija varētu nodot arī palikušo “trofeju 
mākslu”, ja “būtu tāda interese”. Piotrovskis atzīst, ka Krievija neap-
šaubāmi ir ieinteresēta saglabāt normālas draudzīgas attiecības ar Vā- 
ciju, tāpēc varētu padalīties ar daļu no tā, kas palicis no pēckara laikiem. 
Tas esot jārisina valstiskā līmenī, bet ne pēc atsevišķu ierēdņu ieros-
mes. 

Anhaltes princis Joahims Ernsts ir dinastijas pēdējais 27. hercogs. 
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Hitleru literatūrā nekad nav saistījusi. Kāda izcila frāze vai lielisks poli-
tiskais lozungs viņam nozīmējis nesalīdzināmi vairāk par visu to sauso 
secinājumu un teoriju krājumu, kurā šīs frāzes vai lozungus varēja at-
rast. Viņš lieliski sapratis, ka mazizglītotajām masām viens precīzs lo-
zungs ir ne tikai labs izejmateriāls idejai, bet arī spēj tajās izraisīt lišķīgo 
šķietamību par to, ka šīs masas turklāt vēl pašas arī domā.

 
Koncentrēšanās spējas, troksnis un klusums

Hitlers esot vērīgi ieklausījies sarunu biedrā, ja tas, ko viņam stās-
ta, licies interesants. Savukārt, ja tēmu likusies nepatīkama, viņš sācis 
šķirstīt žurnālus un pievērsis sarunai tikai tik daudz vērības, cik to pra-
sījusi elementāra pieklājība. Turklāt viņš ļoti labprāt vairākkārt pārlasījis 
partijas ziņojumus un piespiedis sevi tiktāl koncentrēties, kamēr tajos 
atradis kaut ko patiešām sev interesantu. Taču kopumā, cik vien iespē-
jams un turklāt līdz pat visnotaļ paviršai savu tiešo pienākumu pildīša-
nai, viņš esot centies izvairīties no šāda rakstura ziņojumu un dokumen-
tu lasīšanas. Viņa tuvākie līdzstrādnieki allaž esot uztraukušies par šādu 
šķietami paviršu attieksmi, taču Hitlers nekad neesot sevišķi ņēmis 
vērā savas administrācijas darbinieku ieteikumus vai pat protestus.

Viņam piemitusi sevišķa spēja nepievērst uzmanību troksnim. 
Dažādu tomēr ļoti svarīgu dokumentu lasīšana jebkādas vispārējas kņa-
das apstākļos viņam neesot sagādājusi itin nekādas problēmas, jo patie-
sībā viņam ļoti paticis, kā mēdz teikt, bieži vien laist gar ausīm pateikto. 
Nepārejoša balsu čalošana viņam it kā aizstājusi kontaktēšanos ar 
apkārtējo vidi, vienlaikus it kā palīdzot labāk saprast, kādas no visa 
notiekošā varētu būt sagaidāmas sekas tieši viņam pašam.

Tikpat lieliski Hitlers spējis izturēt arī klusumu. Izbraucienos ar 
mašīnu vai vilcienu no Berlīnes un Minheni viņš nereti izmetis tikai 
dažas aprautas frāzes. Viss liecina, ka tieši tā viņš apdomājis un veidojis 
savus plānus.

Hitlers sarunā un viņa ārējais veidols

Viņam nebija iebildumu pret sarunām ēdienreizēs. Drīkstēja runāt 
pilnībā visi. Taču pēc aptuveni vienas stundas parasti sekojis viņa mono-
logs. Tādi monologi veidojuši viņa pastāvīgo repertuāru. Tie esot iesā-
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kušies gluži kā veca skaņuplate – vienmēr viens un tas pats, visbiežāk 
ar vārdiem “kad biju Vīnē” vai “kad biju zaldātos”, vai “kad biju gūstā”, 
“kad tūlīt pēc partijas nodibināšanas kļuvu par tās līderi” un tamlīdzīgi.

Viņš allaž atgriezies pie sarunas par Rihardu Vāgneru un viņa ope-
rām. Neviens nekad nav uzdrošinājies pārtraukt šos allaž vienus un tos 
pašus, atkārtojošos stāstus. Bieži vien viņš viesus pakļāvis tik mokošai 
detaļu uzklausīšanai, ka viņi allaž bijuši tuvu psihiskam izsīkumam, tā-
dējādi bijuši spiesti atprasīties un doties prom, jo faktiski vairs nav spē-
juši pretoties miega varai. Tomēr sieviešu kārtas viešņas viņā allaž esot 
klausījušās gluži kā apmātas, līdz pat tādai stadijai, ka tikai retā spējusi 
nenotraukt asaras. Hitlers nav cietis baumošanu, viņš tikai ļoti retos 
gadījumos minējis to savu līdzstrādnieku vārdus, kuri konkrētajā mirklī 
nav bijuši klāt.

Viņš allaž ļoti rūpējies par savu ārējo izskatu. Cilvēkos viņš nekad 
nav noņēmis mēteli, neskatoties uz to, vai bijis karsti, vai arī nē. Viņš 
nekad nav atļāvis nevienam būt kopā ar viņu tualetē vai vannas istabā, 
neviens nekad neesot viņu redzējis pilnībā kailu. Viņš allaž rūpīgi seko-
jis visiem sava drēbnieka ieteikumiem. Viņam sagatavoto apģērbu viņš 
allaž uzvilcis bez liekas tielēšanās.

1923. gadā galvenais CIP informators Hanfštengls, kuram nav 
patikušas Hitlera ūsiņas, esot centies viņu pārliecināt, ka tās viņu maķe-
nīt kropļojot, tāpēc būtu pareizāk ataudzēt tās visā virslūpas garumā. 
Spiegs esot teicis: “Pavērojiet Holbeina un van Deika portretus. Vec-
meistari taču nekad nedomāja, ka kādreiz varētu izplatīties tik nelāga 
mode”. Uz ko Hitlers atbildējis: “Neraizējieties par manām ūsām. Ja tās 
nav modē šodien, tad būs vēlāk, un tikai tāpēc, ka tādas ir tieši man”.

Hitlers arī ļoti rūpējies par miesas tīrību, bieži gājis vannā. Rūpīgi 
skuvies katru dienu. Vienu reizi nedēļā apcirpis ūsas un matus. Viņu 
apkalpojis speciāli izraudzīts friziermeistars – sens partijas biedrs.

Hitlera izturība un fiziskās nodarbības

Kā jau minēts, līdz kara sākumam Hitlers bijis ļoti labā fiziskajā 
formā un izturīgs. Pēc garas, nogurdinošas dienas, izlaidis vienu vai pat 
divas ēdienreizes, viņš allaž esot uzstājis, lai pirms viņa ēdienu vispirms 
saņemtu viņa tuvākie līdzstrādnieki un automašīnu vadītāji. Ja gadījies, 
ka kāda sajūsmināta apkalpotāja tomēr centusies vispirms apkalpot tieši 
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noteikumu, ka kolekciju jāatdod Krievijai. 
Atbilstoši Krievijas ekspertu datiem, kā “kompensācija” par kara 

laikā nodarītajiem zaudējumiem īpašā restitūcijas fondā glabājas 250 000 
mākslas darbu, 270 000 arhīvu lietu un 1,25 miljoni grāmatu un preses 
izdevumu. Kolekcijas vērtība varētu būt aptuveni 65 miljardi dolāru. 
Krievijas kultūras mantojuma aizsardzības dienesta vadītāja vietnieks 
Anatolijs Vilkovs uzskata, ka kompensācija nav samērojama ar valstij 
nodarītajiem milzīgajiem zaudējumiem kara laikā. Krievija jau pirms 50 
gadiem esot atdevusi toreizējai Vācijas Demokrātiskajai Republikai vai-
rāk nekā miljonu mākslas darbu, pretī saņemot tikai dažus. 

Runas par Krievijas muzeju pagrabos slepeni glabātajiem mākslas 
darbiem sākās 90–to gadu sākumā, kad atslāba kompartijas varas žņaugi. 
Valstij steidzami vajadzēja izstrādāt juridisku pamatojumu, kā šie darbi 
nokļuvuši Krievijā. Pēc ilgām diskusijām 90–to gadu beigās pieņēma li-
kumu par pārvietotajām mākslas vērtībām. Likuma mērķis bija pierādīt, 
ka “trofeju māksla” ir kultūras vērtības, kas “paņemtas taisnīgi uz attie-
cīgu lēmumu pamata, lai kaut daļēji kompensētu Krievijas zaudējumus 
karā”. “Mākslas darbus galvenokārt izveda no Vācijas, galvenā agresora, 
kam jāatbild par kara izraisīšanu,” saka Vilkovs. Viņaprāt, “Padomju Sa- 
vienība rīkojās taisnīgi, izvedot šīs kultūras vērtības, ko pēc likuma jā-
nodod federālajā īpašumā”. Viņš neizslēdz iespēju, ka likuma ietvaros 
atsevišķus mākslas darbus varētu atdot, tajā skaitā Anhaltes sudrabu. 
Likums par pārvietotajām mākslas vērtībām pieņemts tikai Krievijā. 
Visās citās valstīs, kur jārisina līdzīgas problēmas, rīkojas saskaņā ar 
starptautiskajiem līgumiem vai tiesu lēmumiem. 

Vācija grib atgūt “trofeju mākslu”

Vācijā ik pa laikam atsākas runas par “trofeju mākslas” atgūšanu, 
ko izveda uz PSRS pēc 2. Pasaules kara. Atbilstoši Vācijas Kultūras mi-
nistrijas datiem, no Vācijas uz Krieviju izvests aptuveni viens miljons 
gleznu un vairāk nekā 4,5 miljoni grāmatu. Milzīgus zaudējumus cieta 
Vācijas Mākslas akadēmijas kolekcija, ko apstiprina plaša dokumentācija. 
Akadēmijas prezidents Ādolfs Mušgs apgalvo, ka līdz šim nav atrastas 
trīs ceturtdaļas pirmskara kolekcijas. Daļu mākslas darbu kara beigās 
vācieši izveda uz pilīm Silēzijā, kas nonāca Polijas kontrolē, taču vēl ie-
priekš “trofeju māksla” izvesta uz Krieviju.  




