


    

 

 

A República da Polônia, localizada na Europa central, foi um dos países mais afetados pela 

pilhagem nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Após a invasão do Terceiro Reich, em setembro 

de 1939, obras de arte e antiguidades no território polonês foram massivamente destruídas, 

apropriadas, vendidas e transportadas para diversas partes do mundo pelo exército nazista. 

Atualmente, o país continua envolvido no tráfico ilícito de bens culturais, sobretudo como uma região 

de trânsito e destino de objetos roubados; algumas transações suspeitas já foram relatadas em 

território polaco, como a da Coleção Czartoryski, da qual grande parte está exposta no Museu 

Nacional, em Cracóvia. 

Diante das atrocidades vivenciadas durante a Segunda Guerra, a Polônia buscou firmar maior 

proteção ao seu patrimônio cultural, antes mesmo da ratificação da Convenção da UNESCO, de 1970, 

em 1974, a legislação polonesa já estava parcialmente em conformidade com as diretrizes propostas, 

proibindo a exportação de bens culturais sem verificação governamental. Atualmente, a política de 

gestão do património polaco é concebida, revista e desenvolvida no âmbito do “Programa nacional 

para a proteção e manutenção de monumentos”, o qual é responsável desde a prevenção ao roubo, 

exportação ilegal e qualquer tipo de dano ao patrimônio cultural, até o fornecimento de diagnósticos 

sobre organização, financiamento e desenvolvimentos de ações. Para além da Convenção de 1970, a 

Polônia ratificou a Convenção de Haia (e seus protocolos), de 1954; a Convenção da UNESCO, de 

1972, e algumas diretrizes da União Europeia em prol da proteção do patrimônio cultural. 

Sobre a questão da repatriação de bens culturais, há décadas a Polônia luta para encontrar e 

recuperar as obras de arte e artefatos que foram retirados do seu território durante a Segunda Guerra 

e que, atualmente, estão espalhadas em museus, instituições e coleções privadas do mundo inteiro. 

Entretanto, muitos desses artefatos estão desaparecidos desde o fim do conflito, logo, o possível 

retorno da herança polaca fica restrita à medida que os supostos objetos roubados surgem 

publicamente em negociações, galerias, coleções, etc. A partir disso, alguns artefatos já foram 

devolvidos por autoridades alemãs e estadunidenses, como foi o caso de um quadro do pintor Johann 

Conrad Seekatz que havia sido roubado pelos nazistas, devolvido à Polônia pelos EUA em 2014, 

assim como de outras obras anunciadas em casas de leilão em Nova York no ano de 2006.  


