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Filozofia restytucji
w poszukiwaniu
nowego paradygmatu

Niekiedy zapominamy, że dziś aktualny problem restytucji dóbr kultury ma swoje antyczne korzenie. Pytania, takie jak: co się dzieje ze sztuką w czasach wojny, czy sztuka może
stać się łupem wojennym, w końcu, czy zawsze zwycięzcy powinni pokonanym pozostawić
ich dzieła sztuki? – stawiał już Cyceron w swej słynnej mowie oskarżającej rzymskiego
zarządcę Sycylii, Gaiusa Verresa. Podkreśla się, że mowa ta, opublikowana pośród innych
słynnych mów wielkiego rzymskiego prawnika i polityka, miała istotny wpływ na kształt
debaty restytucyjnej toczonej w przyszłych wiekach, a niekiedy wyrażone przez niego argumenty były przywoływane wprost, aby stać się podstawą dla rozstrzygania konkretnych
spraw restytucyjnych1. Choćby dlatego warto przypominać tę pierwszą – tak dobrze znaną
– sprawę restytucyjną.
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