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Případ Griinbaumouy sbírky
Jak zmírnit křivdy způsobené národním socia|ismem?

zABAvr ruÝ  MAJETEK

f |p ř ipo jením Rakouska k  H i t le rove nac i s t i cké
\r ře tí  ř íš i  se  v  b řeznu 1938 zača la  psá t  i  smut-
lJná historie jedné z proslulých sbírek moder-
ního umění ve Vídni. Řeč je o kolekci uměleckých
předmětů známého kabaretního umělce, l ibretis-
ty, reŽiséra a brněnského rodáka Fritze Grůnbau-
ma, ienŽ zahynul v koncentračním táboře Dachau.
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Jeho sbírka zabavená nacisty, která mimo j iné ob.
sahovala někol ik desítek děi Egona Schieleho a má
řádově hodnotu desítek mil ionů dolarů, bohuŽel
ani po více neŽ sedmdesáti letech nebyla vráce.
na dědicům.

odstlanit některé stále trvající restituční barié-
ry se snaŽila konference o osudu majetku obětí
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holokaustu, jiŽ uspořádala Nadace Forum 2000

a která skončila minulý týden v Praze. Ákce ko-

naná na samý závěr českého předsednictví EU vy-

ústila v podpis takzvané Terezínské deklarace, jeŽ

udává dopoiučení, jak zmírnit křivdy způsobené

národním socialismem.
,,V této věci se jedná především o princip. ob-

strukce a průtahy v řešení těchto případů ze stra-

ny států, institucí a osob, které mají tyto předmě-

tý v držení, znamenají pro oprávněné o19bv

hrozbu, Že se vrácení nedoŽijí,.. dodává Milan Kos-

tohryz, jeden z advokátů zapojených do případu

vrácení maietku Fritze Grůnbauma.
Všechny právní a další sluŽby spojené s vyřizo-

váním věcí tohoto druhu se řídí principem ,,suc.

cess (contingency) fee.., tedy Že aŽ do finálního

rozhodnutí je případ vyřizován na nebezpečí a ná-

klady osob zapojených do jeho obiasnění. Teplye

a pouze v případě úspěchu si tyto osoby účtují -

v žávislosti na sloŽitosti případu - obvykle mezi

deseti až Čtyřiceti procenty z ceny vysouzeného

nebo vydaného majetku podle ujednání, které na

počátku případu uzavřou se svými klienty. V res-

iituční.}'" podobných kauzách však řízení můŽe

trvat i  více neŽ deset let.

sMuTNÁ HlsToRlE
Po anšlusu Rakouska se Grůnbaum kvůli svému
Židovskému původu pokusil uniknout do Česko-
slovenska. To se mu však nepodařilo a byl poslán

zoět do Rakouska, kde se skrýval aŽ do chvíIe'

než ho nacisté objevili a poslali do Dachau. Tam

zemřel v lednu 194l. Jeho Žena byla zavraŽděna

o rok později ve vyhlazovacím táboře v Minsku.

sbírka, kterou Grůnbaum nashromáŽdil během

svého Života, čítala přes 400 originálních prací.

Během Hitlerovy hrůzovlády byl veškerý jeho ma.

ietek zabaven nacisty. Po válce se však objevila

část sbírky na švýcarském trhu s uměním. Díla

tehdy koupil obchodník s uměním Eberhard Korn-

feld. zbytók sbírky nebyl dosud nalezen. Část tak.

to,,znovuobjevených.. objektů pocházejících od

Kornfelda dnes krášIí mnohé známé kulturnÍ sva-

tostánky jako oberlin College v USA, Leopoldovo

muzeum a galerii Albertina ve Vídni' Muzeum

moderního umění v New Yorku, Galerii st. Etien.

ne a další.

oĚolcovÉ Žui
V roce 2002 byl Schieleho obraz nazvaný Sedící

Žena s ohnutým kolenem, jenžpocháziprávě z od-

cizené sbírky Fritze Grůnbauma, prodán v auk.

ční síni Sotheby's v Londýně za částku přesahu-
jící 600 000 dolarů. KdyŽ se o tom dozvěděI teh.

dejší zástupce dědiců v Rakousku, poŽádal auk-

ční síň, aby kupní cenu, kterou jiŽ kupující složil

na její účet, nevyplácela majiteli (prodávajícímu)

Davidu Bakalarovi z USA, neboé se jedná o díIo

odcizené nacisty. Na to zareagoval Bakalar tak,

Že v New Yorku podal na oba dědice žalobu o ná-

report -

ŠtxovHÝ sgĚnlrrl.
GÍÚnbaumova ko|ekce

asi 400 umě|eckých dě|

má dnes d|e odhadů

hodnotu v řádu desÍbk

miIionů do|ad.

HANNAH  M .  LESS INGOVA

problém. V USA platí
pravidlo, že pokud jste

byl jednou okraden, má-
te stále nárok na navrá-
cení svého majetku.
V Evropě přitom uznává-
me princip ,,bona fide",
tedy že pokud jste něco
získal v dobré víře' ne-
můŽeme vám tento maie-
tek znovu vyvlastnit. Ne-
můŽeme ploto navlacet
majetek od soukromní-
ků, v takových případech
lze přistoupit pouze k íi.
nančnímu odškodnění.

EURO: Proč nedospěla
nynější pražská konfe.

rence k právně ávaanému dokumentu?
LESSINGOVÁ: Nikdy nenajdete 47 ze-
mí, od Ruska, Lotyšska přes Rakousko
a Německo, jeŽ by podepsaly právně

závazné principy. Ačkoliv Terezínská
deklarace nemá právně závazný cha-
rakter, jde minimďně o text, na němŽ
se všichni dele8áti shodli.

EURO: Jak se vypořádalo Rakousko
se svou temnou minulostí souvise-
jící se zabaveným maietkem?
LESSINGOVÁ: Není pravda, že Ra.
kousko do roku 1997 nic neudělalo'
Spojenci poválečné Rakousko donutili
v této oblasti k aktivitě. Přijali isme

sedm restitučních zákonů.
Problém byl, Že mnoho pře-
Živších se ocitlo v zahraničí,
nedisponovalo dostatečnými
prostředky na právní ýdaje
nebo se nechtěli do Rakous.
ka Wátit. Většina restitučních
zákonů nedávala příleŽitost
vrátit majetek chudším. ob-
vykle to byly bohaté rodiny'
jeŽ uspěly při získávání do.
mů. Jiný problém představo-
vala vlastní informace
o moŽnosti vyuŽít restituč-
ních nároků. Pokud jste se
v roce 1947 ocitl v UruguaYi'
pravděpodobně jste se
o těchto zákonech ani nedo.
zvěděl.

u všech Žl0t, neri vlastnili majetek
převyšující hodnotu 5000 říšských ma-
rek. Kompenzujeme nelen umělecké
předměty, ale například také automo-
bily, které se pochopitelně nedochovaly.

EURO: V jaké oblasti přetrvávají
potíŽe s navracením
zabaveného maietku?
LEssINGovÁ: Jde o celoevropský
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DĚúME, co MŮŽEME.
svůi domácí úkol isme
sp|ni|i, říká geneÉ|ní
taiemnice stáhího Íondu
pro odškodnění obětí
náÍodního socia|ismu ve
Vídni.

Reglstruieme 140 tisíc Žádosti
EURo: Kolik děl se nachází ve vaší
databázi ukradeného majetku?
LEssINGoVÁ: V národním fondu se
nachází 10 000 kusů uměleckých
předmětů takzvaného nejasného pů-

vodu. Přes 27OO z nich bylo identifi-
kováno jako objekty, které byly zaba.
veny neprávem. Chceme, aby se
v národních muzeích a galeriích pro.

věřila všechna díla aŽ do roku 1933.

EURO: Jak je ošetřen přístup
k archivům v Rakousku?
LESSINGoVÁ: My jsme svůj domácí
úkol splnili. Archivy jsou otevřeny
a výzkum původu děl probíhá. Aktiv.
ně se snaŽíme otevřít například archiv
v německém Bad Arolsenu nebo ve
Vatikánu. Stále ovšem existují problé.
my. V současné době registrujeme
14o 00o individuálních Žádostí od
20 000 žadatelů' Většinou se jedná

o přeŽivší ve věku přes 90 let nebo po.

tomky ve věku okolo čtyřicítky. Pokud
neexistují potřebné dokumenty, stano-
víme jednorázové odškodněni na zá-
kladě kvalifikovaného odhadu. Vychá-
zíme často ze soupisu Židovského ma.
jetku z roku 1938, jenŽ proběhl

EUJo 27 7 '  července 2OL]9 37



report
hradu škody, ieŽ mu byla zmrazením

kupní ceny způsobena. Existují dva prá-

voplatní dědicové. Prvním ie Leon Fi-

scher Žijící v New Yorku a druhý bydlí

v Praze a nepřeje si' aby se v médiích

uveřeini lo jeho jméno.
od zmíněné aukce je v New Yorku ve-

den soudní spor, v němŽ dědice zastu-

puie newyorský advokát Raymond
j' Ďowd. Soud prvního stupně rozhodl,

Že viastníkem obrazu je Bakalar. Na pří-

pad aplikoval švýcarské právo, podle kte.

ieno ie kupující stává po uplynutí pěti

let od prodeje vlastníkem bez ohledu na

to, zda se jedná o odcizené díIo. Tento

postup ' ie však v rozporu s principy was.

hingtonské konÍerence z roku 1998, kte-

rá signatářským zemím stanovi1a pravi.

dla pro podobná řízení' Podle Dowda je

to také v rozporu s právem státu New

York i s americkými federálními záko-

ny. Ty povaŽují nabytí odcizených před-

mětů za krádež' Není přitom důieŽité'

zda kupující jednal ,,v dobré víře.. '  či ni-

koliv. To je také jeden z důvodů, pro něŽ

advokát Dowd podal proti rozhodnutí

soudu prvního stupně v New Yorku od-

vo]ání' o kterém v příštích měsících bu-

de rozhodovat americký odvolací soud'

,,Na naší straně ie řada Židovských or-
garizaci,profesoři práva a experti,.. dodá-

vá americký právník. Pokud se skutečně

rozhodne ve prospěch dědiců, půjde o pře-

lomový rozsudek. Mnoho gaierií v USA

bude nuceno prokazovat původ a způsob,
j akým získaly umělecké předměty' j eŽ pat-

řily do sbírek Židovských rodin vydranco-

vaných nacistickým reŽimem, a to Zpětně

až do třicátých let minulého stoletÍ.

PoL0STÁTNi NADAGE
Pro  Grůnbaumovv děd ice  to  není  iedno-

duché an i  v  Rakousku.  \ ' íc1eňské Leo-

ooldovo muzeum totiŽ vlastní podstat-

nou část Schieleho prací z Grůnbaumo-
vy rodinné sbírky' JelikoŽ se jedná o sou.

kromou nadaci, oficiáIní místa se mo-

hou zaŠtítit argumentem, Že nemohou

vyvlastňovat majetek ze soukromých ru-

kou podruhé. Situace je však podstatně

sloŽitější. Podle Dowda ie soukromý cha-

rakter Leopoldovy nadace, jeŽ v minu-

losti získala od rakouského státu dota.

ce ve výší 450 milionů šilinků' značně

diskutabiIní. Herbert Gruber z vídeňské
genealogické kanceláře vysvětluje, Že se

I

Rudolf Leopold, známý sběratel a obdi.

vovatel prací Egona Schieleho, ocitl v de.

vadesátých letech v dluzích' Jeho ban.

kovní věřitelé hrozili exekucí sbírek čí-

tajících 5000 předmětů včetně známého

obrazu Schieleho Mrtvé město' V ten

moment začal Leopold spolupracovat se

státem. V budoucí nadaci stát zaiistil fi-

nance a sběratel poskytl do společného
oodniku kolekci'

Podle Grubera se proti Leopoldovi ni-

kdo veřejně nepostaví. ,,VŽdyé se jedná

o počestného občana Vídně, jenŽ posky-

tl státu unikátní sbírku uměIeckých děl'..

dodává ironicky. Přípomíná také fakt' Že

případné finanční odškodnění přes ra-

Řouský národní fond představuje obvy-

kle patnáct procent dnešní ceny majet.

ku, na nějŽ mají pozůstalí nárok.

PREZKUM PŮvoDU
Christopher Bazl| z rakouského minis-

terstva kultury týdeníku EURO řekl' Že

v současnosti probíhá nezávislý výzkum
původu děl v Leopotdově muzeu, který

iadala spolková ministryně Claudia

Schmiedová. Na konci expertních prací

bude zveře!něna zpráva, jeŽ by měla být

hotová do konce roku. Nicméně v pří-

padě Leopoldova muzea se jedná o so.u-

Řromou nadaci, na niž se v Rakousku

nevztahuje restituční zákon. Fakticky ji

dle zákonů nikdo nevlastní. Nadaci ve.

de předseda správní rady. V případě' Že

zemře nynější předseda Rudolf Leopold'
přejdou jeho pravomoce na manŽelku

a teprve po jejím úmrtí můŽe správní ra-

da rozhodnout o roZpuštění nadace. Ná-

sledně by př ipadla Grúnbaumova koIek-

ce rakouskému státu, který by j i  musel

dědicům vvdat.AMERIcKA KAUZA. Newyorský právník Baymond

J. Dowd zasfupuie Griinbaumovy dědice ve sporu

o schie|eho obraz sedicí žena s ohnutým ko|enem. Mf nf tl SHABU ( nrortirr.s/nl)u@euro cz)

I



[picture caption] DEAD TOWN III. One of the pictures by Egon Schiele that formed part of Fritz 
Grünbaum's collection confiscated by the Nazis; it is now owned by the Leopold Museum in 
Vienna. 
 
CONFISCATED PROPERTY 
 
The Case of Grünbaum's Collection 
 
How to repair the injustice caused by the National Socialism? 
 
 In March 1938, when Austria was annexed by Hitler's Nazi Third Reich, a sad history of one 
of the renowned collections of modern art in Vienna began. We are talking about the artworks 
collected by the famous cabaret artist, librettist and director, a native of Brno, Fritz Grünbaum, who 
died in Dachau concentration camp. His collection confiscated by the Nazis, which included among 
others dozens of works by Egon Schiele and is valued at tens of millions of dollars, unfortunately 
has not returned to the heirs even after more than seventy years. 
 A conference on fate of property of Holocaust victims organized by the Forum 2000 
Foundation, which ended last week in Prague, was an attempt to remove some restitution barriers 
still persisting. The event held at the very end of the Czech EU presidency ended in the signing of 
the so-called Terezin Declaration that gives recommendations how to repair the injustice caused by 
the National Socialism. 
 "This case is above all a question of principle. Obstruction and delay in resolving such cases 
on the part of states, institutions and persons in possession of these objects constitute a threat for the 
rightful owners that they may not live to see them returned," adds Milan Kostrohryz, one of the 
lawyers involved in the case of restitution of Fritz Grünbaum's property. 
 All legal and other services associated with dealing with such kind of cases are based on the 
principle of "success (contingency) fee", i.e., until the final decision, the case is conducted at the 
risk and expense of persons involved in its resolving. Not until then and only in case of success do 
they charge – depending on the complexity of the case – usually an amount between ten and forty 
percent of the value of property obtained by court order or handed over, as agreed with the clients at 
the beginning of the case. However, in restitution or similar cases, the proceedings may last more 
than ten years. 
 
SAD HISTORY 
 After the Anschluss of Austria, Grünbaum attempted to flee to Czechoslovakia because of 
his Jewish origin. But he did not succeed and was sent back to Austria, where he was in hiding until 
he was discovered by the Nazis and sent to Dachau. He died there in January 1941. His wife was 
murdered in the extermination camp in Minsk one year later. 
 The collection accumulated by Grünbaum during his life came to over 400 original works. 
All his property was confiscated by the Nazis during Hitler's reign of terror. However, a part of the 
collection appeared on the Swiss art market after the war. Those works were then bought by 
Eberhard Kornfeld, an art trader. The rest of the collection has not yet been found. A part of these 
"reappeared" objects coming from Kornfeld now grace many renowned sanctuaries of culture such 
as Oberlin College in the USA, Leopold Museum and Albertina Gallery in Vienna, Museum of 
Modern Art in New York, Galerie St. Etienne and other. 
 
[picture caption] AN ASTUTE COLLECTOR. Grünbaum's collection of about 400 artworks has an 
estimated value of tens of millions of dollars nowadays. 
 
HEIRS STILL LIVE 
In 2002, Schiele's painting called Seated Woman With Bent Knee, originally a part of Fritz 
Grünbaum's stolen collection, was sold at the Sotheby's auction house in London for an amount 



exceeding USD 600,000. When the representative of the heirs in Austria learned of it, he asked the 
auction house not to pay the price, already paid by the buyer to their account, to the owner (seller) 
David Bakalar from the USA, because the piece had been stolen by the Nazis. Bakalar reacted by 
bringing an action against both heirs for damages incurred by the purchase price freeze. There exist 
two heirs apparent. The first of them is Leon Fischer living in New York and the other one lives in 
Prague and does not wish his name to be published in the media. 
 Since the above-mentioned auction, a lawsuit is being conducted in New York, in which the 
heirs are represented by New York attorney Raymond J. Dowd. The Court of First Instance decided 
that Bakalar is the owner of the picture. The court applied Swiss law to the case, according to which 
a buyer becomes the owner after five years from the purchase, regardless of whether the artwork 
had been stolen. However, this runs counter to the principles of the 1998 Washington Conference 
that set out rules on similar proceedings for the signatory countries. According to Dowd, it is also 
contrary to the State of New York law and also to the American federal law. These regard acquiring 
stolen objects as theft, while it is not important whether the buyer had acted "in good faith" or not. 
This is also one of the reasons why Attorney Dowd lodged an appeal against the decision of the 
Court of First Instance in New York, about which the American Court of Appeal will decide later 
this year. 
 "A number of Jewish organizations, professors of law and experts are on our side," adds the 
American lawyer. If the decision is indeed favorable to the heirs, it will be a landmark decision. 
Many galleries in the USA will be forced to prove the origin and the way how they acquired art 
objects that had belonged to collections of Jewish families plundered by the Nazi regime, as far 
back as the 1930s." 
 
PARASTATAL FOUNDATION  
Grünbaum's heirs do not have it easy in Austria either. The thing is that the Leopold Museum in 
Vienna owns a considerable part of Schiele's works from Grünbaum's family collection. As this is a 
private foundation, official authorities can defend themselves by the argument that they cannot 
expropriate property from private subjects for the second time. However, the situation is much more 
complicated. According to Dowd, the private character of the Leopold Foundation, which, in the 
past, had received grants from the Austrian state in the amount of 450 million schilling, is highly 
questionable. Herbert Gruber from the Vienna Genealogical Office explains that Rudolf Leopold, 
renowned collector and admirer of Egon Schiele's work, got into debt in the 1990s. His bank 
creditors threatened to foreclose his collections consisting of 5000 objects including the famous 
Schiele's picture Dead Town. In this moment Leopold began to cooperate with the state. The state 
provided finances for the future foundation and the collector provided his collection for the joint 
venture. 
 According to Gruber, nobody will confront Leopold publicly. "He is a respectable Vienna 
citizen who gave the state a unique collection of artworks after all," he adds, ironically. He also 
reminds of the fact that possible financial indemnification via the Austrian National Fund usually 
amounts to fifteen percent of the current price of the property to which the surviving persons are 
entitled. 
 
[picture caption] AMERICAN CASE. New York lawyer Raymond J. Dowd represents Grünbaum's 
heirs in the lawsuit for Schiele's picture Seated Woman With Bent Knee.  
 
VERIFICATION OF ORIGIN 
Christopher Bazil from the Austrian Ministry of Culture said to EURO weekly that independent 
verification of the origin of works in the Leopold Museum is currently in progress, assigned by the 
federal Minister Claudia Schmied. When the expert works are terminated, a report will be 
published, which should be finished before the end of the year. Nevertheless, the Leopold museum 
is a private foundation to which the restitution law does not apply in Austria. According to the law, 
it is de facto not owned by anybody. The foundation is headed by the Chairperson of the 



Management Board. In case the current Chair Rudolf Leopold dies, his competence will devolve on 
his wife and only after her death can the Management Board decide to dissolve the foundation. The 
collection would subsequently fall to the state which would have to hand it over to the heirs. 
 

MARTIN SHABU (martin.shabu@euro.cz) 
 
 
HANNAH M. LESSING 
 
We register 140 thousand petitions 
 
EURO: How many artworks are there in your database of stolen property? 
LESSING: There are 10,000 pieces of art of so-called undeclared origin in the National Fund. Over 
2,700 of them have been identified as wrongfully confiscated objects. We want all artworks in 
national museums and galleries up to 1933 to be verified. 
 
EURO: How is the access to archives in Austria attended to? 
LESSING: We have done our homework. The archives are open and examination of origin of the 
artworks is in progress. We actively aim to open for example the archives in Bad Arolsen in 
Germany or in the Vatican. However, problems still exist. We currently register 140,000 individual 
petitions from 20,000 petitioners. They are mostly survivors aged over 90 or their children aged 
around forty. If the necessary documents do not exist, we quantify a one-off indemnification on the 
basis of an informed guess. We are often based on the inventory of Jewish assets from 1938 that 
was carried out for all Jews who owned assets of a value over 5,000 Reichsmark. We compensate 
not only for art objects, but also for example for automobiles, which of course have not been 
preserved. 
 
EURO: In which domain do problems with restitution of confiscated property persist? 
LESSING: This is a pan-European problem. The rule applying in the USA is that if you have been 
robbed once, you are always entitled to recover your property. However, in Europe we respect the 
"bona fide" principle, i.e., if you have acquired something in good faith, we cannot dispossess you 
of this property again. For this reason we cannot return property from private persons, in such cases 
we can only agree about financial indemnification. 
 
EURO: Why has the present Prague conference not been able to reach a legally binding 
document? 
LESSING: You will never find 47 countries, from Russia, Latvia to Austria and Germany, that 
would sign legally binding principles. Although the Terezin Declaration does not have legally 
binding character, it is at least a text all delegates agreed on. 
 
EURO: How has Austria come to terms with its dark past connected with the confiscated 
property? 
LESSING: It is not true that Austria did not do anything before 1997. The Allies forced post-war 
Austria to act. We adopted seven restitution acts. The problem was that many survivors found 
themselves abroad, did not have sufficient means available to pay legal expenses or did not want to 
return to Austria. Most restitution acts did not give a chance to return property to the poorer. Rich 
families usually succeeded in obtaining houses. Another problem was the actual information about 
the possibility of benefiting from the restitution rights. If you found yourself in Uruguay in 1947, 
you probably did not even hear about these acts. 
 
[picture caption] WE ARE DOING ALL WE CAN. We have done our homework, says the 
Secretary-General of the National Fund For Victims of National Socialism in Vienna. 


	Translation into English



