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Tom Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – 
zagrożenia stanowi kontynuację tomu Niematerialne dziedzictwo kul-

turowe: źródła – wartości – ochrona, wydanego w 2013 roku przez Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej i Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zapo-
czątkowano tym samym serię wydawniczą Niematerialne dziedzictwo kul-
turowe w Polsce i jego ochrona, powołaną przez Radę ds. niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, działającą przy Ministrze Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Ma ona na celu włączenie problematyki ochrony dzie-
dzictwa niematerialnego i idei Konwencji UNESCO z 2003 roku w obieg 
naukowy, praktykę edukacyjną i dokumentacyjną oraz świadomość  
społeczną. 

Zgromadzone w niniejszym tomie artykuły dodają do wcześniej propo-
nowanych zakresów nowe płaszczyzny refleksji teoretycznej i propozycje 
praktycznych wdrożeń, co znalazło odzwierciedlenie w układzie tomu. Są 
to mianowicie: szanse i zagrożenia związane z dziedzictwem niematerial-
nym; instytucje kultury a zachowanie dziedzictwa niematerialnego; różnie 
rozumiane rekonstrukcje jako metoda ochrony dziedzictwa oraz obrzędo-
wość i religijność jako nośniki dziedzictwa niematerialnego. 

Ogromnie cieszy, że seria spotkała się z zainteresowaniem instytu-
cji zaangażowanych w identyfikację i ochronę dziedzictwa niematerial-
nego. Wydatnym tego efektem jest opracowywany właśnie trzeci tom 
serii, zbierający teksty wygłoszone w Chorzowie w czerwcu 2014 roku na  
międzynarodowej konferencji naukowej „Narracja, obyczaj, wiedza… 
O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, zorganizowa-
nej przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Śląskie 

Wprowadzenie
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Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz Instytut Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pozostaje zatem życzyć 
sobie, by lektura proponowanych przez nas opracowań spełniła swoją 
misję: doprowadziła do wzrostu zainteresowania Polaków – tak społeczno-
ści lokalnych, jak badaczy i urzędników wszelkich szczebli – naszym prze-
ogromnym i bezcennym dziedzictwem niematerialnym i przełożyła się na 
różnorodnie i najszerzej rozumianą jego ochronę. 

Redaktorzy 

Jan Adamowski 
Katarzyna Smyk 
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The volume Intangible Cultural Heritage: Scope – Identification – Threats 
is a continuation of the volume Intangible Cultural Heritage in Poland 

and Its Protection, of the series Intangible Cultural Heritage: Origins – Val-
ues – Protection, published in 2013 by Maria Curie-Skłodowska University 
and  the National Institute of Heritage, thereby initiating the publication 
series Intangible Cultural Heritage in Poland and Its Protection, established 
by the Ministry of Culture  and National Heritage’s Council for Intangi-
ble Cultural Heritage. Its aim is to include the issues of intangible herit-
age protection and the ideas of the UNESCO Convention of 2003 in sci-
entific circulation, educational and documentation practice, and in social  
awareness. 

The collected articles complement the earlier proposed scope with new 
levels of theoretical consideration and with proposals of practical imple-
mentations, which is reflected in the arrangement of the volume. These 
are: opportunities and threats associated with intangible heritage; cultural 
institutions and the preservation of intangible heritage; differently treated 
reconstructions as a method of heritage protection, and rites and religious-
ness as the carriers of intangible heritage.  

We are very pleased that the series aroused the interest of institutions 
involved in identification and protection of intangible heritage. A signifi-
cant result of this is the third volume of the series, now being edited, con-
taining the texts delivered in Chorzów in June 2014 at the international 
scientific conference “Narrative, Custom, Knowledge… On the Preserva-
tion of Intangible Cultural Heritage”, which was organized by the Museum 

“Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzów”, the Silesian Center of 

Introduction
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Cultural Heritage, and the University of Silesia Institute of Ethnology and 
Cultural Anthropology in Katowice. It remains to wish that the studies we 
have proposed would fulfill their mission: to make the Poles, both local 
communities, scholars, researchers, and officials at all levels, more inter-
ested in our immense and invaluable intangible heritage, and that this 
would translate into the heritage protection in its diverse and broad sense. 

Editors 

Jan Adamowski 
Katarzyna Smyk 



Dziedzictwo niematerialne:  
szanse i zagrożenia 

Intangible Heritage: Opportunities and Threats
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dziedzictwo niematerialne: szanse i zagrożenia

W 2013 roku minęło już dziesięć lat od przyjęcia w 2003 roku na forum 
UNESCO Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dzie-

dzictwa kulturowego ludzkości (Konwencja 2003). Polska ratyfikowała tę 
konwencję stosunkowo niedawno, bo w 2011 roku, co może dziwić, zwa-
żywszy na rolę, jaką odgrywała i odgrywa w procesach kulturotwórczych 
w naszym kraju kultura ludowa. Bowiem tylko do niej zawężano pojęcie 
dziedzictwa niematerialnego, błędnie odczytując założenia Konwencji 
w początkowym okresie jej wdrażania. Nie jest to zaskakujące, jeśli weź-
miemy pod uwagę ogromny niedosyt dowartościowania kultury wsi sta-
nowiącej przez wieki źródłową inspirację dla tak zwanej wysokiej kultury 
symboliczno-artystycznej. W sposób naturalny więc w proces wdrożenia 
Konwencji zaangażowały się środowiska naukowe i stowarzyszenia repre-
zentujące folklor, etnomuzykologię czy tradycyjne rzemiosło, siłą rzeczy 
narzucając interpretację definicji niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego podaną w art. 2 Konwencji: 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, 
wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, 
artefakty i przestrzeń kulturową, które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypad-
kach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale 
odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem 
przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczy-
niając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej 
oraz ludzkiej kreatywności (Konwencja 2003). 

Zagrożenia dziedzictwa niematerialnego 
według Konwencji UNESCO z 2003 roku

Sławomir Ratajski 
Polski Komitetu do spraw UNESCO
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sławomir ratajski

Przybliżając istotę Konwencji z 2003 roku, profesor Leszek Kolankie-
wicz sięga do sto lat wcześniejszej definicji kultury Sir Edwarda Burnetta 
Tylora: „Kultura, czyli cywilizacja w najszerszym znaczeniu etnogra-
ficznym, jest to pojęcie [w oryginale: złożona całość] obejmujące wiedzę, 
wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaje i [wszelkie] inne zdolno-
ści i przyzwyczajenia, zdobyte przez człowieka jako członka społeczeń-
stwa” (Tylor 1986: 15). Jak interpretuje te słowa prof. Kolankiewicz, „kul-
tura zostaje więc sprowadzona do umiejętności (praktycznych zdolności, 
sprawności) i zwyczajów (utartych sposobów działania), w szczególno-
ści do obyczajów i tradycji, opartych na przyjętych koncepcjach świata 
(wiedza, wierzenia) i życia (moralność, prawo); krótko mówiąc, miano 
kultury zostaje odniesione właśnie do zachowanych i utrwalonych nie-
materialnych aspektów życia społecznego” (Kolankiewicz 2014: 67). Śle-
dząc dyskusje, jakie towarzyszyły poszczególnym sesjom Międzyrządo-
wego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego  
UNESCO poczynając od 2008 roku, rozumienie określenia owych „wspól-
not i grup” jest stale poszerzane, daleko wykraczając poza tradycyjne wią-
zanie ich z ludnością wiejską, chociaż wpisy na Listę reprezentatywną nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości zwyczajów biesiadnych1 
czy także francuskich tradycji jeździeckich2, przypisywanych arystokracji, 
wywołały sporą polemikę. Ale czy to nie Francuzi mogli pozwolić sobie 
na taką interpretację pojęcia „społeczeństw autentycznych” (Lévi-Strauss 
1958: 402–403 za: Kolankiewicz 2014: 69–70), sformułowanego przez fran-
cuskiego myśliciela Claude’a Lévi-Strauss’a, który zwrócił uwagę na fakt, 
że – jak podkreśla w tej samej pracy prof. Kolankiewicz – „społeczeństwa 
te, w stopniu większym niż inne, oparte są na stosunkach osobowych, na 
konkretnych relacjach między jednostkami” (Lévi-Strauss 1958: 402–403 
za: Kolankiewicz 2014: 70) w przeciwieństwie do społeczeństw cywilizo-
wanych. Poszukiwanie, identyfikowanie społeczeństw autentycznych i ich 
żywej kultury zagrożonej rozwojem globalnej cywilizacji było przecież 
motorem powstania Konwencji z 2003 roku. Ostatnie słowa wspomnia-
nej definicji, mówiące o poszanowaniu dla różnorodności kulturowej oraz 
ludzkiej kreatywności, wskazują jednak na otwartość na różnorodność 
lokalnych społeczności, określających swoją tożsamość w wyrażaniu auten-
tycznej, żywej kultury niematerialnej w różnych kontekstach otoczenia. Tak 
więc Konwencja skupia się przede wszystkim na grupach i społecznościach 

1 Źródło: UNESCO. Intangible Cultural Heritage, http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=en&pg=00011&RL=00437#identification, dostęp 14.02.2015. 

2 Źródło: UNESCO. Intangible Cultural Heritage, http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=en&pg=00011&RL=00440#identification, dostęp 14.02.2015. 
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lokalnych, zachowujących silne więzi wewnętrzne przybierające różno-
rodne formy kulturowe, których ciągłość przetrwania jest uzależniona od 
zapewnienia ciągłości życia danego zjawiska w następnych pokoleniach. 
Wynika stąd, że zasadniczym zagrożeniem dla kulturowego dziedzictwa 
niematerialnego, w myśl omawianej Konwencji, jest zagrożenie egzystencji 
owej społeczności, będącej nośnikiem danego elementu/zjawiska, a pod-
stawowym instrumentem ochrony jest jego identyfikacja i upowszech-
nienie między innymi poprzez wpis na Listę. Zagrożeniem też może być 
wykluczenie jakiejś społeczności i jej kultury ze względu na zbyt wąskie 
rozumienie definicji kulturowego dziedzictwa niematerialnego, które  
obejmuje Konwencja.

W wyniku dokonanych w latach 2008–2013 wpisów na Listę reprezen-
tatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości, liczy ona ogółem obecnie 
282 pozycje. Ale obiektem szczególnej troski jest lista przejawów dziedzic-
twa niematerialnego wymagającego pilnej ochrony, która liczy 35 elemen-
tów. Analiza tych ostatnich pozwala na wyodrębnienie zagrożeń, których 
świadomość może być bardzo przydatna przy tworzeniu krajowej listy 
dziedzictwa niematerialnego, a której kształt jest obecnie przedmiotem 
podejmowanych działań i dyskusji w naszym kraju. Czasu w większości 
wypadków pozostaje niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że „ostatni, co tak 
poloneza wodzą” lub smyczkiem grają oberka czy weselne przyśpiewki, 
odchodzą nie pozostawiając następców. Przed prześledzeniem niektórych 
elementów znajdujących się na liście w zagrożeniu warto przytoczyć zapisy 
ujęte w dyrektywach operacyjnych dotyczących efektywnej implementacji 
Konwencji3. Podano tam zasadnicze warunki konieczne dla właściwego 
zapewnienia ochrony określonej zidentyfikowanymi zagrożeniami. Jak już 
wspomniałem, za jeden z instrumentów ochronnych uważa się działania 
upowszechniające i tu zwraca się uwagę na konieczność podejmowania 
przez Państwa-Strony działań na rzecz podniesienia świadomości znacze-
nia dziedzictwa niematerialnego przenoszonego przez różne społeczności, 
grupy czy indywidualności, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i narodo-
wym oraz międzynarodowym. Następnie, odnośnie do poszczególnych ele-
mentów (zjawisk) dziedzictwa niematerialnego wyróżnia się podstawowe 
zasady, które warunkują spełnienie przez dane zjawisko definicji przytoczo-
nej w art. 2 ust. 1 Konwencji. Podstawowym warunkiem jest zatem udział 
społeczności lokalnej czy osób, których dotyczy dane zjawisko, w działa-
niach na rzecz jego promowania i wynikających stąd korzyści. Tak więc 

3 Źródło: UNESCO. Intangible Cultural Heritage, http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=en&pg=00223, dostęp 14.02.215. 
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wykluczenie owej społeczności z tych działań może być traktowane jako 
zagrożenie dla autentyczności w kultywowaniu danego elementu. Pod-
mioty prowadzące działania promujące czy upowszechnieniowe powinny 
respektować miejscowe zwyczaje, szczególnie te, które mają aspekt pewnej 
tajemnicy i sacrum. W dyrektywach zwraca się uwagę na to, by podejmo-
wane działania nie wpływały na dekontekstualizację danego zjawiska czy 
nie pozbawiały go jego naturalnego wyrazu oraz nie wykluczały z normal-
nego funkcjonowania. Dalej, mówiąc o całym zespole zagrożeń, jakie mogą 
być spowodowane przez podmioty zewnętrzne w stosunku do lokalnej 
społeczności, które nawet w dobrej wierze prowadzą działania wspierające, 
ale nie zachowują pewnej delikatności, przestrzega się przed jakąkolwiek 
dyskryminacją natury politycznej, socjalnej, etnicznej, religijnej, języko-
wej czy płciowej, a także nadużyciami dotyczącymi miejscowych tradycji 
oraz możliwościami zbytniej komercjalizacji i niezrównoważonej turystyki. 
W dyrektywach dotyczących działań na poziomie lokalnym i narodowym 
zwraca się uwagę na zagadnienia etyczne, które dotyczą implementacji 
Konwencji w poszczególnych przypadkach na danym terytorium, koniecz-
ności przestrzegania prawa, m.in. własności intelektualnej czy prawa do 
prywatności.

Wynika stąd jasno, że zagrożenia dotyczą przede wszystkim społecz-
ności lokalnej i jej warunków egzystencji, zapewniających autentyczność 
w wyrażaniu własnej kultury wspólnotowej. Przykładem takich trudności 
jest wpis z 2009 roku mongolskiej muzyki instrumentalnej i śpiewu tsuur, 
łączących dźwięki wydawane jednocześnie przez instrumenty muzyczne 
i ludzkie gardło. Tradycja ta nierozerwalnie związana jest z grupą etniczną 
Uriankhai, zamieszkującą region Ałtaju, i jej stylem życia. Korzenie tsuur 
sięgają praktyk magicznych związanych z przyrodą, opartych na imitacji 
odgłosów natury. Niestety współczesna cywilizacja stanowi nieodpartą 
pokusę dla młodego pokolenia, które odchodzi od tradycji, odnosząc się 
lekceważąco a nawet wrogo do tradycji ludowych i religijnych, które przez 
to powoli zamierają, w wyniku czego w wielu lokalnych społecznościach 
nie ma już wykonawców tsuur. Innym przykładem z Azji jest Ca trù, zło-
żony gatunek śpiewanej poezji, opartej na tradycyjnych wietnamskich 
wierszach, praktykowany w wioskach i miastach północnego Wietnamu, 
wpisany na Listę ze względu na to, że sztuce tej grozi zanik wraz z male-
jącą liczbą wykonawców i starzeniem się mistrzów. Innym ciekawym przy-
kładem elementu, gdzie zagrożone jest jego przetrwanie wskutek braku 
następców wśród młodego pokolenia, jest tajne stowarzyszenie Kôrêdugaw 
z Mali (wpis z 2011 roku). Jest to rytuał mądrości, mający kluczowe zna-
czenie dla tożsamości kulturowej malijskich plemion Bambara, Malinké, 
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Senufo i Samogo. Zarówno wtajemniczeni, jak i nowo przyjmowani 
członkowie stowarzyszenia, wkładają na siebie zużyte, potargane ubrania 
oraz naszyjniki z ziaren czerwonej fasoli i rozmaitych innych przedmio-
tów, wywołując śmiech swoim zachowaniem, znamionującym zamiłowa-
nie do obżarstwa i złośliwych dowcipów. Jednocześnie obdarzeni są oni 
błyskotliwą inteligencją i mądrością. Stowarzyszenie uczy i wychowuje 
dzieci, przygotowując je do funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia 
sobie z problemami. Nic dziwnego, że młode pokolenie poszukuje innego 
modelu rozrywki i skłania się do innego, bardziej miejskiego trybu życia. 

Warunki ekonomiczne są kolejnym częstym powodem ucieczki do 
miast młodego pokolenia, pozostającego zasadniczym gwarantem ciągło-
ści kultury danej społeczności. Tak dzieje się w przypadku zagrożonego 
zjawiska, którym są opowieści Yimakan, będące ważnym elementem spo-
sobu widzenia świata i pamięci historycznej mniejszości etnicznej Hezhen, 
zamieszkującej północno-wschodnie Chiny (wpis w 2011 roku). Opusz-
czanie rodzinnych wiosek przez młodych ludzi w poszukiwaniu pracy jest 
przyczyną tego, że jedynie pięciu zawodowych opowiadaczy uprawia obec-
nie tę sztukę. Podobny los zagraża tańcowi Saman, który jest częścią kultu-
ralnego dziedzictwa plemienia Gayo, zamieszkującego prowincję Aceh na 
Sumatrze (wpis w 2011 roku). Młodzi, tak jak w Mali, wolą inne formy roz-
rywki i poza tym opuszczają swoją wioskę, by zdobyć wykształcenie, a do 
tego sprawę komplikuje brak środków finansowych na kosztowne stroje 
i oprawę obrzędów. 

Bardziej złożony charakter zagrożeń spowodował w 2011 roku umiesz-
czenie wśród elementów wymagających pilnej ochrony chorwackiego 
śpiewu na dwa głosy ojkanje, który usłyszeć można w śródlądowej części 
regionu Dalmacja. Wykonywany jest on przez dwóch lub większą liczbę 
wykonawców (kobiet lub mężczyzn) techniką tremolo: głosu wydobywa-
nego z głębi gardła. Upowszechnienie zjawiska poprzez liczne nagrania 
z wykorzystaniem technik video nie powstrzymały zagrożeń. Niedawne 
konflikty zbrojne oraz migracje ze wsi do miast spowodowały zmniejsze-
nie liczby ludności tego regionu oraz zmiany stylu życia, a tym samym 
zanikanie wielu dawnych gatunków i stylów śpiewu solowego. 

Jeszcze innym przykładem, ukazującym destrukcyjny wpływ cywi-
lizacyjnych czynników zewnętrznych na zmianę kontekstu naturalnych 
warunków egzystencji społeczności lokalnej, jest wpis z 2011 roku zwycza-
jów brazylijskiego plemienia Enawene Nawe, zamieszkującego nad rzeką 
Juruena w lasach deszczowych południowej Amazonii. Co roku w czasie 
pory suchej mieszkańcy odprawiają obrzęd zwany Yaokwa dla uczczenia 
duchów Yakairiti, dzięki czemu zachowują tradycyjny porządek społeczny 
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i kosmologiczny w ramach różnych klanów. Niestety obecnie temu obrzę-
dowi i różnorodności biologicznej na tym terenie, warunkującej spo-
sób życia plemienia, zagraża cały ciąg różnych powodów związanych 
z wycinką lasów i innymi formami ingerencji: rabunkowa gospodarka gór-
nicza i leśna, ekstensywna hodowla bydła, skażenie wody, zanieczyszczenie 
górnego biegu rzek, niekontrolowana urbanizacja, budowa dróg lądowych 
i wodnych oraz zapór, osuszanie i zmiana biegu rzek, wypalanie lasów, nie-
legalny połów ryb i handel dzikimi zwierzętami. 

Tak więc obiektem szczególnej ochrony powinny być te społeczności 
i osoby, które są nośnikami żywej kultury niematerialnej, a zasadniczym 
celem – zapewnienie kontynuacji tej kultury przez młode pokolenie. Myślą 
przewodnią autorów Konwencji, sygnowanej przez 158 państw, jest bowiem 
stworzenie żywej mapy dziedzictwa niematerialnego, będącej obrazem 
bogactwa i różnorodności kulturowej ludzkości. Ujęcie roli społeczności 
lokalnej stanowi kluczową różnicę w stosunku do Konwencji w sprawie 
ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 roku (Konwen-
cja 1972), która zajmuje się materialnymi wytworami kultury człowieka 
i na nich koncentruje całe instrumentarium ochronne mające zapobiegać 
zniszczeniu ich wyjątkowych uniwersalnych wartości, ich autentyczności 
i integralności. Społeczność lokalna ma tu swoje istotne miejsce, ale nie 
centralne, biorąc jedynie ważny udział w procesie zarządzania tym dzie-
dzictwem jako jeden ze współudziałowców. Obiekty chronione według 
Konwencji z 1972 roku są niejako zamknięte w czasie, stając się material-
nymi świadkami kultury człowieka, podczas gdy elementy dziedzictwa 
niematerialnego są żywymi więzami pokoleń utrwalających i rozwijających 
tradycje społeczne. To zasadniczo różne podejście jest trudne do zastoso-
wania przy użyciu instrumentów wykształconych w długoletnim proce-
sie rozwoju ochrony i konserwacji zabytków materialnych. Paradoksalnie, 
zgodnie z Konwencją z 2003 roku to tradycyjne umiejętności i wiedza 
restauratorów tych zabytków znalazłyby się w polu działań ochronnych. 
Tak na Liście przejawów dziedzictwa niematerialnego wymagającego pil-
nej ochrony znalazły się w 2009 roku umiejętności konstruktorów drew-
nianych mostów łukowych, a nie same mosty z prowincji Fujian i Zhejian 
oraz południowo-wschodniego wybrzeża Chin, zagrożone z powodu szyb-
kiej urbanizacji, niedostatku drewna i kurczących się miejsc do budowy. 
Mamy tu więc do czynienia z niemożnością praktykowania umiejętności 
ze względu na zmiany naturalnych, dotychczasowych warunków egzysten-
cji danej społeczności. Inny przykład pochodzący także z Chin, z prowin-
cji Fujian, to wpisana w 2010 roku technologia stosowana w kadłubach 
chińskich dżonek, umożliwiająca konstruowanie statków oceanicznych 
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zaopatrzonych w wodoszczelne przedziały. W uzasadnieniu wpisu Komi-
tet wskazuje na spadek zapotrzebowania na chińskie drewniane dżonki, 
zastępowane statkami o stalowych kadłubach, co powoduje, że pozostało 
obecnie tylko trzech mistrzów biegle posługujących się tą technologią. Po 
odejściu tych ostatnich trzech pozostanie odkrywanie stosowanych tech-
nik poprzez badanie pozostawionych obiektów materialnych, być może 
będących jedynie w kolekcji miejscowego muzeum.

Czy podejście muzealnika, etnografa kolekcjonera może być także 
zagrożeniem dla elementów dziedzictwa niematerialnego? Pytanie jest 
oczywiście ryzykowne, ale jeżeli celem jest tylko zachowanie tych elemen-
tów dla pamięci i badań naukowych, przy jednoczesnym zaniedbywaniu 
działań zmierzających do zapewnienia ciągłości praktykowania umiejętno-
ści przez następne pokolenia, czyli żywotności danego zjawiska, to takie 
ryzyko może wystąpić. Konwencja z 2003 roku odbiega bowiem od dotych-
czasowego rozumienia dziedzictwa i jego zachowania, przenosząc dzie-
dzictwo kulturowe do przyszłości i włączając w to zasady zrównoważonego 
rozwoju. Stąd w procesie wdrażania Konwencji tak istotną rolę odgrywa 
edukacja formalna i nieformalna na każdym szczeblu, biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia kadry animatorów czy specjalistów, udzielają-
cych pomocy społecznościom lokalnym w sposób nienaruszający auten-
tyczności ich dziedzictwa kulturowego. Trzeba podkreślić tu rolę dzie-
dzictwa niematerialnego jako instrumentu integrującego i wspierającego 
dialog międzykulturowy, promujący wielojęzyczność, włącznie z językami 
lokalnymi. W wielu dokumentach Międzyrządowego Komitetu zwraca się 
uwagę na celowe wykorzystanie wszystkich możliwych środków komuni-
kacji i technologii w edukacji na temat dziedzictwa niematerialnego, włą-
czenie jej do nauczania uniwersyteckiego przez rozwijanie studiów inter-
dyscyplinarnych o charakterze naukowym, technicznym i artystycznym 
oraz metod badawczych.

Poza niebezpieczeństwem rozproszenia społeczności lokalnej, wywo-
łanego różnymi czynnikami, występują zagrożenia wynikające z niezro-
zumienia konieczności ochrony dziedzictwa przez nią samą. Należy do 
nich uleganie atrakcyjności i poddanie się wpływom obcych kultur przez 
członków wspólnoty poprzez wprowadzanie elementów pochodzących od 
innych wspólnot, wyrwanych z oryginalnego kontekstu. Dzieje się tak na 
przykład z autochtoniczną grupą etniczną Huachipaire, mówiącą językiem 
Harákmbut, a zamieszkującą lasy tropikalne południowej Amazonii w Peru. 
Śpiewane przez nią modlitwy Eshuva są wyrazem wierzeń i rytuałów reli-
gijnych plemienia Huachipaire, odprawianych dla uzdrawiania chorych 
lub jako część tradycyjnych uroczystości, takich jak picie masato – napoju 
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ze sfermentowanego manioku (wpis w 2011 roku). Podobnie, w przypadku 
wpisu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Al Sadu, tradycyjnego rze-
miosła tkania materiałów uprawianego przez Beduinki. Sztuka ta przeka-
zywana przez starsze kobiety zanika, ponieważ beduińskie społeczności 
ulegają rozproszeniu, wybierając coraz częściej osiadły tryb życia w mia-
stach, a młode kobiety coraz chętniej pracują poza domem. W 2012 roku 
wpisano na listę elementów zagrożonych tradycyjną sztukę tkania dywa-
nów Ala-kiyiz i Shyrdak w Kirgistanie. Niestety, liczba osób posługujących 
się tą umiejętnością, podobnie jak w powyżej przytoczonych przykładach, 
gwałtownie spada. Jest to spowodowane zmniejszającym się zainteresowa-
niem młodych, ale też, i to ciekawe, pojawieniem się na rynku atrakcyj-
nych, tańszych dywanów z materiałów syntetycznych przy jednocześnie 
występujących trudnościach z dostępem do materiałów tradycyjnych.

Oczywiście trudno przeciwstawiać się procesom cywilizacyjnym, a czę-
sto mniej cenne zjawiska wypierają tradycje miejscowe tylko ze względu 
na brak świadomości wartości własnej kultury. Stąd ważne stają się szko-
lenia społeczności lokalnych, podnoszące poczucie wartości tradycyjnych 
umiejętności czy obrzędów, szczególnie wśród młodego pokolenia. Rów-
nolegle pojawia się tu także chęć wykorzystania unikatowego charakteru 
własnych przejawów kulturowych, podyktowana względami ekonomicz-
nymi. Wynika stąd potrzeba równoczesnego szkolenia dotyczącego m.in. 
przedsięwzięć gospodarczych związanych z dziedzictwem niematerialnym. 
Niewłaściwe podejście może tu bowiem być bardzo szkodliwe, prowadząc 
do komercjalizacji dziedzictwa niematerialnego. Zasady dotyczące dzia-
łalności komercyjnej rozwijanej na bazie dziedzictwa niematerialnego 
określają dyrektywy do Konwencji z 2003 przytoczone powyżej. Zwracają 
one m.in. uwagę na zrównoważony charakter tej działalności, szczególnie 
w odniesieniu do turystyki i jej ewentualnej szkodliwości w stosunku do 
społeczności lokalnej. Zyski płynące z turystyki, a niejednokrotnie stano-
wiące zasadnicze źródło dochodów jakiejś społeczności, a nawet warunek 
jej przetrwania, mogą powodować chęć dostosowania kultywowanych 
przejawów dziedzictwa do oczekiwań widzów spoza danej społeczności, 
wyrosłych na bazie medialnej kultury spektaklu. Rodzi to niebezpieczeń-
stwo dekontekstualizacji i swoistej teatralizacji danego zjawiska, występu-
jące często jako implikacja źle pojętych działań na rzecz zwiększenia atrak-
cyjności walorów turystycznych, zwiększenia spektakularności zjawiska: 
teatralizacji obrzędów o charakterze performatywnym, powiększania skła-
dów kapel muzycznych, dostosowywania układów tanecznych, kostiumów 
czy masek. Można zaobserwować takie tendencje chociażby na rodzimym 
gruncie na Podhalu czy Mazowszu. Bliskim w charakterze zjawiskiem była 
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narzucona odgórnie w powojennej Polsce instytucjonalizacja folkloru na 
potrzeby masowego widza i propagandy. Nie znaczy to jednak, że twórcy 
tych zespołów ludowych – instytucji nie osiągnęli wybitnych walorów 
artystycznych czerpiąc ze źródeł wsi, ale przy marginalizacji autentycznych 
wzorców. Pojawia się tu też zagadnienie, które można określić jako twór-
cza asysta animatora kultury lub badacza. Oczywiście trudno zanegować 
rolę, jaką tacy animatorzy mogą spełnić przy identyfikacji i opisie danego 
elementu. Mogą być oni bardzo pomocni lub wręcz niezbędni przy pod-
noszeniu świadomości wartości własnej kultury u członków społeczności 
lokalnej. Ale sami muszą mieć ogromną świadomość możliwości naru-
szenia oryginalnej tkanki zjawiska poprzez przeniknięcie wiedzy o innych 
kulturach, często porównawczej, poprzez twórcze działania rekonstruk-
cyjne czy wręcz szkodliwie „twórczy” wkład w rozwój, zmiany danego zja-
wiska. Brak pełnej delikatności i szacunku w traktowaniu lokalnych przeja-
wów kulturowych może odebrać im autentyczność i zmienić się w ingeren-
cję zaburzającą naturalny proces kultywowania elementu przez członków 
wspólnoty lokalnej.

Na zakończenie można stwierdzić, że zasadnicze zagrożenia dla żywego 
dziedzictwa niematerialnego w koncepcji Konwencji UNESCO z 2003 
roku ogniskują się wokół możliwości zapewnienia nieskrępowanego kul-
tywowania tego dziedzictwa przez daną społeczność lokalną, świadomą 
jego wartości i posiadającą odpowiednie mechanizmy przekazywania go 
następnym pokoleniom. 
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tion/111483, dostęp 14.02.2015. 

threats to intangible heritage  
according to the unesco’s 2003 convention  
for the safeguarding of the intangible 
cultural heritage
Although folk culture has played an important role in the process of creating cul-
ture, Poland ratified the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cul-
tural Heritage only in 2011. In the initial period of implementing the Convention, 
its premises were erroneously interpreted so that the concept of intangible heritage 
was narrowed to the folk culture. Introducing the essence of the 2003 Convention, 
Professor Leszek Kolankiewicz employs the one-hundred-years-old concept of 
culture formulated by Sir Edward Burnett Tylor, who defined culture as “referred 
to preserved and consolidated intangible aspects of social life”. The comprehen-
sion of the term ‘communities and groups’, included in the definition from the 
article 2.1, is being continuously expanded, and exceeds the traditional association 
with rural communities, bearing resemblance to the notion of ‘authentic societies’, 
introduced by Claude Lévi Strauss. Seeking and identifying authentic societies and 
their living culture threatened by the development of global civilization was the 
basic incentive for the creation of the 2003 Convention. The Convention focuses 
on groups and local communities that preserve strong internal bonds, materializ-
ing in diverse cultural forms whose preservation continuity is directly dependent 
on ensuring life continuity of a given phenomenon in future generations. A fun-
damental threat to the intangible cultural heritage is the disruption to existence 
of a community that is a carrier of a given element/phenomenon. Another threat 
might be the exclusion of a community and its culture caused by the narrowed 
understanding of the definition of the intangible cultural heritage, included in the 
Convention. An elementary instrument of safeguarding is identification and the 
wide-spreading of the cultural element, inter alia, by incorporating it on the Rep-
resentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. 

The analysis of the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safe-
guarding, which currently includes 38 elements, enables to select threats, of which 
comprehension may be very useful in creating a national list of intangible herit-
age. The fundamental conditions necessary for providing a proper safeguarding, 
defined by the identified threats, were adopted in Operational Directives for the 
implementation of the Convention. It is considered that examples of the safeguard-
ing instrument are actions popularizing the heritage and the necessity of coopera-
tion of State Parties in raising awareness about the significance of the intangible 
heritage transmitted by various communities, groups and individuals, including 
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local, national and international dimension. The exclusion of communities from 
these actions may be perceived as a threat to the authenticity of a cultivated ele-
ment. Subjects carrying out promotional or wide-spreading actions should respect 
local customs, especially those, which contain an aspect of a secret and the sacred. 
The undertaken actions cannot influence the decontextualization of a given phe-
nomenon or deprive it from its natural attributes or exclude it from a normal 
functioning. Threats may be caused by actors that are external in relation to the 
local community. Although they might actually undertake supporting actions in 
good faith, they do not follow the rules of delicacy. Discrimination is proscribed 
on any ground, including political, social, ethnic, religious, linguistic, gender, as 
well as abuse of local traditions and a possibility of excessive commercialization 
and unsustainable tourism development. The emphasis is given to the importance 
of ethical issues that concern the implementation of the Convention in every case 
on a given territory, the necessity of abiding the law, for instance, of intellectual 
property or privacy law. 

Threats concern especially local communities and conditions of their existence, 
which ensure authenticity in expressing their own communal culture. They consist 
of: departure from tradition by the young generation (e.g. the inscription on the 
list in 2009 of the Mongolian instrumental and vocal music of the Tsuur), aging of 
masters (e.g. the Vietnamese sung poetry of Ca trù), economic conditions causing 
mass migrations of young generation to urban areas (e.g. Yimakan storytelling of 
the Hezhen ethnic minority of north-east China – inscribed in 2011), armed con-
flicts and urban migrations (e.g. Croatian Ojkanje two-part singing). The customs 
of the Enawene Nawe people from the southern Amazon rainforest, as well as of 
other similar communities, are endangered by a whole range of diverse factors 
related to intensive mining and logging, extensive livestock activity, water pollu-
tion, degradation of headwaters, unregulated processes of urban settlement, con-
struction of roads, waterways and dams, drainage and diversion of rivers, burning 
of forests and illegal fishing and wildlife trade.

The basic aim of safeguarding should be to ensure the continuing of culture 
by the young generation. The keynote of authors of the Convention, signed by 158 
countries, is the creation of a living map of the intangible heritage reflecting the 
cultural richness and diversity of humanity. This approach differs profoundly from 
the one presented in the Convention for the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage of 1972. According to the 2003 Convention, it is not the product, 
but skills and knowledge that are objects of the safeguarding actions. For instance, 
in 2009 on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding 
were inscribed the traditional design and practices for building Chinese wooden 
arch bridges in the province of Fujian and Zhejian, understood not as bridges, but 
particularly as skills of woodworking masters, threatened by the decline in practic-
ing the skill due to changes in natural, current life conditions of these communities. 

Besides the threat of dispersing of the local community, occasioned by sev-
eral factors, there are threats caused by failure to comprehend the necessity of 
safeguarding of the heritage by the local community. It includes yielding to the 
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attractiveness and influence of other cultures by members of the community, based 
on the implementation of external, decontextualized elements of other communi-
ties (e.g. Peru’s Huachipaire sung prayers – incription in 2011) or the replacement 
of tradition with contemporary industrial manufactures (e.g. traditional Ala-kiyiz 
and Shyrdak felt carpets Kyrgyz people – inscription in 2012). The threat of decon-
textualization and of certain theatralization of a given phenomenon occurs fre-
quently as an implication of erroneously undertaken actions for raising the attrac-
tiveness of tourist qualities and increasing the spectacularity of the phenomenon. 

In the process of implementing the Convention a crucial role is played by edu-
cation on every level, including both formal and informal aspects. It is vital to 
involve animators or specialists able to support local communities without inter-
fering with the authenticity of their cultural heritage. Animators can fulfill a sig-
nificant role not only by identifying a given element, but also by helping in raising 
awareness of the value of their own culture among members of the community. 
Nevertheless, they should be entirely aware of the possibility of violating the origi-
nal tissue of the phenomenon, which is why they need to act with delicacy and 
respect in order not to disturb the natural process of cultivating a specific cultural 
element by the members of a given community.
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Pytanie „Po co nam konwencja UNESCO z 2003 roku?” można meta-
forycznie odnieść do filatelistyki. Egzemplarze cenne potrzebują stem-

pla gwarancji prawdziwości przez powołanego eksperta, innymi słowy 
– potwierdzenia, że handlujemy sprawdzonymi znaczkami. Także w kręgu 
sublimacji muzycznej warto mieć wskazówkę, że poruszamy się w świecie 
walorów lub odwołujemy do tych kręgów wartości estetycznych, które są 
rekomendowane przez zdecydowaną większość krajów świata. W kontek-
ście Konwencji z 2003 roku tzw. dobre praktyki – to nie tylko pragmatyka, 
lecz i działania osadzone w pewności sensu. Nawet jeśli język Konwencji, 
jak i innych uzgodnień międzynarodowych, ma niekiedy urok bezpłcio-
wych sofizmatów, to jednak wzmacniany jest sens twórczości odnoszącej 
się do wielowiekowych źródeł kulturowych. Próbuje łączyć kult z kulturą, 
ponawianie dziedzicznych wzorów z innowacją. Przyjmując za oczywistość 
pożyteczność Konwencji także w kręgu zjawisk nazywanych muzycznym 
folkiem, pozostaje kwestia komentarza i refleksji wykonawczej. 

Konwencja UNESCO z 2003 roku o ochronie dziedzictwa kultury nie-
materialnej zobowiązuje sygnatariuszy czyli ponad 120 państw, w tym Pol-
skę, do świadomej ochrony tradycji kulturowych współtworzących niepo-
wtarzalność wspólnot lokalnych, regionalnych, etnicznych. Przyjmuje się 
za warunek wstępny względną żywotność tradycyjnego zjawiska kulturo-
wego. Zakłada się pierwszeństwo inicjatywy i realizacji ze strony środowisk 
prymarnych, utrzymujących dane tradycje. Asystowanie merytoryczne, 
wsparcie czy promowanie na arenie krajowej lub międzynarodowej przy-
pada, ewentualnie, także działaczom i badaczom wywodzącym się spoza 
odnośnych społeczności lokalnych. Postuluje się tworzenie list krajowych, 

Konwencja UNESCO z 2003 roku  
a ruch folkowy. Ochrona dziedzictwa  
a nowe pomysły

Piotr Dahlig 
Uniwersytet Warszawski  
Instytut Sztuki PAN
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obejmujących cenne przejawy tego dziedzictwa oraz organizuje cykliczne 
konsultacje międzynarodowe celem wyłonienia szczególnie godnych 
ochrony, a zwłaszcza zagrożonych ekspresji kulturowych (tradycyjnych 
zwyczajów, obrzędów, praktyk).

Konwencja UNESCO, adresowana do całego świata, nie jest w sta-
nie ogarnąć różnych stopni zaawansowania przemian cywilizacyjnych na 
wszystkich kontynentach. Przemiany owe, w najogólniejszych zarysach, 
dążą jednak do kulturowej homogenizacji globu, którą powstrzymują: róż-
norodność języków, wielość systemów religijnych i najbardziej prozaiczny 
niedostatek i bieda, które każą „patrzeć swego”.  

Dla małych i średnich narodów Konwencja jako składnik prawa mię-
dzynarodowego daje moralny punkt oparcia dla działań zmierzających 
do ochrony (i obrony) tożsamości i podmiotowości lokalnej (społeczno-
ści wiejskiej, miejskiej, społeczeństwa kraju, regionu, etycznej zbiorowości 
narodu) i zachęca do namysłu nad potrzebami i możliwościami realizacji 
tej szlachetnej w intencjach umowy międzynarodowej. Znając polityczne 
konteksty i manipulacje w odniesieniu do tradycji kulturowych, twórcy 
i redaktorzy Konwencji wypolerowali ją z „gorącej” ideologii, z haseł 
namiętnego upowszechniania itp. Raczej skłonili się ku wzorowi bioróż-
norodności w ochronie przyrody jako wartości samej w sobie. Choć nie 
wprost, wyszli także naprzeciw filozofii turyzmu, który z natury jest zainte-
resowany podtrzymywaniem różnorodności zjawisk kulturowych. Wszak 
tylko (bezpieczna) rozmaitość świata zachęca do przemieszczania się, do 
poznawania inności (i wydawania przy tym pieniędzy). 

Docenianie kulturowej różnorodności jako wartości samej w sobie 
wspiera też i jest wspierane przez rozumną i cywilizacyjnie oczywistą poli-
tykę ochrony mniejszości (narodowych, etnicznych, wyznaniowych, kultu-
rowych itp.); mniejszości aktualnej, począwszy nawet od jednostki ludzkiej 
aż do całych narodów. Te ostatnie bowiem, zwłaszcza niewielkie narody, 
bywają napastowane, w sposób mniej lub bardziej kulturalny, bardziej czy 
mniej dyskretny, przez giganty, które z samej swej demograficznej masy 
uważają się za powołane do ekspansji czy prą do niej. W sensie etycznym, 
Konwencja UNESCO, podnosząc poszanowanie i podmiotowość przede 
wszystkim małych społeczności, próbuje nas zatem wyrwać z atawizmów 
najpewniej jeszcze przedhistorycznych.

Muzyka jako performance, jako ognisko i sublimat życia jest zapewne naj-
starszą ekspresją ludzkości. Sztuka naskalna to zamrożona akcja celowa. 
Gesty świątynne czy tańce rytualne odwzorowywały dynamiczną rzeczy-
wistość, która post factum kształtowała zachowania ludzkie i owocowała 
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metaforami. Przemyślność ludzka odczytała z kosmosu kolistość, okrąg 
jako najlepszy kontekst przestrzenny ukazywania spraw ważnych jak życie. 
Podobne usytuowanie miały najstarsze zachowania muzyczne – w środku 
inicjator, naokoło lub w półkolu współuczestnicy, wzmacniający przekaz 
lub czyniący echo, chórzyści/tancerze. Dzieje muzyki i teatru to tylko roz-
stępowanie się tych, co czynią i tych, co słuchają/patrzą/oglądają, aż do 
utraty nośności słów i braku jakichkolwiek znaczeń i komunikacji, gdy na 
przykład słuchacze i widzowie z braku pilota sami ewakuują się z placówki 
kulturalnej przy akompaniamencie bluzgu reżysera. 

Muzyka wiejska w Polsce wykazuje rodowód ogólnie słowiański – głów-
nie rolniczy, skłonny do rozumnego konserwatyzmu i dość otwarty emo-
cjonalnie. Ma ona, tak jak muzyka etniczna w krajach Europy środkowo-
wschodniej, dwa profile: wspólnotowy z natury oraz społeczny z wyboru. 
Różnicę można eksplikować posługując się wypracowanymi jeszcze w XIX 
wieku pojęciami cyklu rodzinnego (narodziny, wesele, pogrzeb) i dorocz-
nego (kalendarzowy wegetatywno-rolniczy i liturgiczny), które organizowały 
życie własne wiejskich społeczności, liczebnie niegdyś dominujących. Cykle 
doroczny i rodzinny niegdyś splatały się. Rok słowiański zaczynał się rozbu-
dzeniem wegetatywnym przyrody – na wiosnę ludzie zwykle bywają do dziś 
wystawiani na myśl o prokreacji, również tej intelektualnej – sobótka/kupała 
stanowiła inicjację młodzieży, rytualne wesela urządzano najczęściej po żni-
wach. Doświadczenia ujęte w przysłowiu białoruskim, że śmierć i urodziny 
nie wybierają godziny sprawiły jednak, że oba cykle częściowo się rozeszły. 
Od XV stulecia zarysowały się głębsze różnice w kulturze ludowej i językach 
krajów wschodnio- i zachodniosłowiańskich. W tych pierwszych ranga cyklu 
przyrodniczego pozostała wysoka, w tych drugich przeważa cykl rodzinny.

Muzyka/pieśń w s p ó l n o t o w a  z  n a t u r y  oznacza, że gest, 
słowo, zachowania obrzędowe są w niej siłą sprawczą, samorzutną, nie 
umowną, lecz głęboko zakorzenioną. Stopień integracji widoczny jest na 
przykład w sformułowaniu śpiewa się wiosnę (wywołuje się ją), a nie wyko-
nuje się (same) pieśni wiosenne. Do dziś na wschodnich ziemiach polskich 
w dokumentacyjnych nagraniach terenowych śpiewacy/śpiewaczki mie-
wają opory, by śpiewać pieśni przy czuwaniu przy zmarłym, by nie sprowa-
dzić śmierci. Outsiderom zainteresowanym kolędami zaleca się przyjechać 
w odpowiednim czasie, zimowym.

Systematyczne ujmowanie rzeczywistości obrzędowej, jej wyłuskiwa-
nie z obiegu naturalnego i rzutowanie w autonomiczny czas i przestrzeń 
sceniczną, nie tyle zdewaluowały czy rozbroiły wspólnotowość z natury, co 
dopełniły ją w bezinteresownie okazywaną dobrowolność. Muzyka i teatr, 
wspólnotowe z natury, przeszły w formy s p o ł e c z n e  z  w y b o r u . 
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Wspólne pozostaje przyciąganie c e n t r u m  kultury, jakim jest wzajemne 
okazywanie sobie życzliwego zainteresowania przez ludzi przebywających 
na scenie i widowni. Owym centrum są też na przykład lubelskie Mikołajki 

– czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”, 
organizowany w 2014 roku po raz 24. przez Akademickie Centrum Kul-
tury „Chatka Żaka” UMCS w Lublinie oraz folkową Orkiestrę pod wezwa-
niem Św. Mikołaja – zarówno wspólnotowe przez wieloletnią tradycję, jak 
i dobrowolne w sensie poszukiwań artystycznych. To zainteresowanie na 
przykład w teatrze ludowym (wiejskim) jest oczywiste, bezceremonialne, 
przejawia się we wzajemnym „czuciu” uczestników gry, którzy raczej pozo-
stają współ-bohaterami niż wirtuozami aktorstwa, jak w sesjach muzyków  
irlandzkich.

Zestawiając Konwencję UNESCO i ruch folkowy widzimy dwa 
porządki: pożyteczny postulat i normatyw versus konieczna wolność twór-
cza; normowany społecznie proces dyktowany poczuciem wspólnotowym 
versus teoretycznie unikatowy produkt artystyczny i jednostkowo suwe-
renny wybór. Działania artystyczne indywidualne u początków stopniowo 
i tak zanurzają się w mniej lub bardziej umownych konwencjach po to, by 
były komunikatywne. Model kompozytorski, który musi być bliski także 
muzykom praktykującym folk, obejmuje:

1. IDEĘ twórczą indywidualną lub grupową;
2. FAZĘ REALIZACJI, rozpisanie ról (partytura);
3. PERCEPCJĘ DZIEŁA, prawykonanie;
4. RECEPCJĘ TWÓRCZOŚCI, dyskografię, czas pokolenia.
Konwencja daje tylko moralną sankcję, obietnicę, że warto w to wcho-

dzić, warto to interpretować, odkrywać pokłady pamięci kulturowej i gene-
tycznej, nie ograniczać się w produkcji artystycznej do funkcji fatycznej, czyli 
do podtrzymywania kontaktu, do czego skłaniają się media, które na ogół 
serwują smak i wiedzę o świecie pożyteczną dla samych nadawców. 

Ruch folkowy, odwzorowywany m.in. w lubelskim czasopiśmie „Gadki 
z Chatki”, jest ogromnie zróżnicowany pod względem kompetencji czy-
sto muzycznych i stopnia inicjacji kulturowej, czujemy tu zarówno fluidy 
zawodowstwa i wirtuozowskiego popisu, jak i ikonę chóru, gdzie wszyscy 
są siostrami lub braćmi, wreszcie też czyste eksperymenty, np. krzyżówek 
stylistycznych lub interkontynentalnych. Pojawia się model kumulatywny 
lub selekcjonerski. Wspólne jest nieuchronne oddalanie się od pierwo-
wzoru etnicznego/tradycyjnego/ludowego. 

Równolegle dokonuje się ewolucja postaw wśród etnomuzykologów, 
ewolucja związana z życiowymi doświadczeniami w badaniach folk-
lorystycznych; pierwsze pokolenie np. 1929 miało sceptyczny dystans 
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(podobnie jak starsi muzycy i śpiewacy ludowi, którzy traktują ruch fol-
kowy jako swoiste pomieszanie); następne pokolenie lat 50. XX wieku 
uznaje istnienie ruchu folkowego obok wyróżnianego przekazu z pierwszej 
ręki; następne pokolenie muzykologów w pełni akceptuje ruch folkowy, zaś 
studenci używają mimowolnie terminu muzyka folkowa jako jedynego ter-
minu odnoszącego się do muzyki tradycyjnej, co muszę stale prostować. 

Ruch folkowy w konfrontacji z Konwencją trzeba widzieć w kilku per-
spektywach, których wyliczam cztery. 

I. P e r s p e k t y w a  h i s t o r y c z n a . Wysłuchując Nowych Trady-
cji zastanawiamy się między innymi, jak odległe historycznie są impulsy 
realizacji artystycznej. Bywa, że aktywizuje się tylko pamięć „płytka” jed-
nego pokolenia, imitowane są współczesne zespoły. I tak możemy mówić 
o retrospekcji i rekonstrukcji czy interpretacji, stylizacji – historycznej bli-
skiej, dalekiej i stadiach pośrednich. W stylizacji obserwujemy momenty 
dośrodkowe, jednorodne, selekcjonerskie lub odśrodkowe, wchłaniające 
różnorodne interpretacje. 

II. P e r s p e k t y w a  k u l t u r o w a . Ruch folkowy jest siłą rze-
czy wyrazem dążeń także ku uniwersalizacji i demokratyzacji w kultu-
rze. W sensie przemian kulturowych możemy wyróżniać cztery etapy:  
A. Obieg naturalny (izolowany); B. Zainteresowanie z zewnątrz, wyłonienie 
się liderów ruchu; C. Upowszechnianie przez instytucje (w tym zorganizo-
wany ruch teatralny i sejmiki teatrów wiejskich); D. Oryginalna, autorska 
twórczość sceniczna, luźno czerpiąca z tradycji. 

Jako wspólna pozostaje aspiracja realizowania się (także) na scenie. 
Ruch folkowy przedstawia się jako rezultat wymiany kulturowej, skutku-
jącej łącznością, mieszaniem się i zbieżnością stylów. Dziś, w XXI wieku, 
obok historyzmu i rekonstrukcji, często z typowymi dla słowiańskich tra-
dycji akcentami lirycznymi bytuje całkowicie swobodna interpretacja prze-
chwytująca trendy międzynarodowej stylistyki.

III. P e r s p e k t y w a  e s t e t y c z n o - p s y c h o l o g i c z n a . Wiąże  
się ona z następującymi uwarunkowaniami: odchodzenie świadków kul-
tury tradycyjnej, rozczarowanie przekazami medialnymi, tęsknoty za war-
tościami utraconymi w pędzie cywilizacyjnym. Ruch folkowy jest zatem 
kompensacją braku lub zaniku realnej tradycji. To, co zamiera w życiu, 
pojawia się na scenie, w nowy sposób przechowuje się świat miniony 
i przystosowuje się tradycję, jak kandyzowane owoce w cieście, do wszystko 
i szybko pochłaniającej publiczności współczesnej.

Dochodzi do tego IV.  Pe r s p e k t y w a  e k o n o m i c z n a -s o c j o l o -
giczna . Muzycy folkowi chcą przecież trochę żyć ze swego trudu i wyobraźni, 
tak jak klezmerzy czy niegdyś śmietanka instrumentalistów ludowych. 
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Konwencja UNESCO, wspierając konserwatorskie działania w kulturze 
duchowej, nie jest dla młodych pokoleń gorsetem lub czapą. Skłania raczej 
do samodzielnej interpretacji i takiego sięgania do źródeł, by nie zatracać 
moralnej czujności i estetycznej wrażliwości właściwej sprawdzonym kul-
turom ludzkości. Innymi słowy, zachęca krąg folkowy, jako dalszą gene-
rację tradycji, do krytycyzmu estetycznego, do żywej rozmowy z – jak to 
nazywam – „infranutami”, wśród których wyróżniam trzy: 

1) p o j ę c i e  ł a d u , jego pożądanie i afirmacja. Pojęcie ładu odnosi 
się do świata ludzkiego; nieład jest nieludzki bądź zwierzęcy. Czytelne jest 
to w ocenach i określeniach głosu, i w poczuciu całości, poczuciu formy; ta 
ostatnia musi być wyrazista (w sensie końca i początku, lecz nielinearna), 
następnie: ciągła i bogata, tj. dostatecznie zróżnicowana. Głosy bezładne 
są poszarpane, przerywane, monotonne. Mielibyśmy tu refleksy estetyki 
solarnej i wynikającą z niej przychylność życiu; 

2) p r z y w r a c a n i e  r ó w n o w a g i , tzw. cieszenie biedy; śpiew 
można tu interpretować również jako wirtualny awans kobiet w dawnej 
strukturze społecznej;

3) p r y m a t  n a t u r a l n e j  d u c h o w o ś c i , którą można od- 
czuć w postawie wobec instrumentu muzycznego. Instrument jest przedłu-
żeniem lub figurą ciała ludzkiego z całym arsenałem ekspresji; instrument 
ma gadać, mówić, płakać, śmiać się itp. Miarą doskonałości instrumenta-
listy ludowego jest skuteczność wywołania emocji lub wzruszenia wśród 
czynnego audytorium. 

Omawiana Konwencja kładzie nacisk na zjawiska samorzutne, względnie 
elementarne (bezpośrednia ekspresja kulturowa) i mocno zakorzenione. 
W dzisiejszym świecie utopią jest jednak ochrona tylko ewolucyjnych 
początków kultury, np. tańców izolowanego plemienia w Amazonii czy 
Oceanii, wspieranych, notabene, przez przemysł turystyczny. W kulturze 
tradycyjnej nie ma ściśle określonego i honorowanego prawa autorskiego, 
jest tylko prawo wykonawcze – jeśli coś wykonuję, to staje się to moje, 
kształtuje moją jednostkowość w grupie. Młody Indianin Flathead, pozo-
stawiany przez współplemieńców z rozmysłem na prerii, miał samodziel-
nie powrócić do wioski i zaprezentować swoją, obowiązkowo wykoncypo-
waną, pieśń, która ułatwiła mu przetrwanie i powrót. Pieśń ta, zaczerpnięta 
z tradycji, ale niepowtarzalna w szczegółach, trafnie rozwiązująca problem 
zestawienia dziedzictwa i nowych pomysłów, stawała się „dowodem oso-
bistym” w grupie. Konwencja zatem zachęca do szukania lub formowania 

„dowodu osobistego” w kulturze. 
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W kulturoznawstwie przyjmuje się, że indywidualna twórczość arty-
styczna, która w czasie jednego pokolenia nie utraciła blasku czy innej 
mocy, utrzyma swoje wyraziste miejsce w kulturze. Festiwal „Mikołajki 
Folkowe” są zatem już tradycją społeczną, rękojmią dalszego istnienia 
nurtu interpretacji folkloru. Już zatem sama forma prezentowania godna 
jest ochrony, staje się komponentem tradycji, której istotą jest przekorna 
ciągłość. Nawet słabnące z pozoru zjawiska w kulturze mogą być brze-
mienne i twórcze w dłuższej perspektywie czasowej. Nawiązując do Roku 
Oskara Kolberga, który w 2014 roku upamiętniał 200-setną rocznicę 
urodzin etnografa, warto zauważyć, że osiągnięcia naukowe marginalne 
w wieku pary i żelaza, jak choćby w późnych dekadach XIX wieku Lud... 
Oskara Kolberga z nieliczną pulą subskrybentów, okazały się pomniko-
wym dziełem eksponowanym na poziomie ogólnonarodowym. 

the unesco convention of 2003 and the folk 
movement. protection of heritage and new ideas
The UNESCO Convention of 2003 refers to the supreme values and the cult of 
these, but at the same time it cannot cover different degrees of advancement of 
civilization transformations in all the continents. However, the Convention gives 
small and medium nations a point of moral support for actions aimed to protect 
(and defend) their local identity and subjectivity. 

The author shows and discusses four perspectives that emerge as a result of 
comparison of the folk movement with the UNESCO Convention of 2003: 1) his-
torical perspective (activating the memory of generations); 2) cultural perspective 
(the folk movement as a result of cultural exchange); 3) esthetic-psychological per-
spective (the folk movement as a compensation for the lack or disappearance of 
genuine tradition); 4) economic-sociological perspective (folk musicians want to 
make a living from their work and imagination just as klezmers do, or folk instru-
mentalists once did). 

In traditional culture there is no strictly defined and honored copyright, 
whereas there is the performing right: “if I perform something, it is mine, it shapes 
my individuality in the group”. In this way the performance turns out to be a sui 
generis identification of a member of the community. The Convention encourages 
one to seek or form the expressions of one’s identity, one of the ways of finding 
and defending them being the activities of the folk movement. 
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Od momentu uchwalenia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego w roku 2003 i jej ratyfiko-

wania przez Polskę w roku 2011, trwają prace nad budowaniem systemu 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W czerwcu 2012 roku 
w Warszawie odbyły się warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządo-
wych poświęcone Konwencji (Mazur 2012), która była punktem wyjścia 
do wielowątkowej dyskusji na temat systemu ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Wśród licznych głosów słychać było również 
te, które podkreślały konieczność budowy odrębnego systemu niezwiąza-
nego z systemem ochrony dziedzictwa materialnego, traktując dziedzictwo 
materialne jako wtórne, mniej ważne. W swoim artykule chciałabym być 
rzecznikiem tworzenia systemu spójnego, odzwierciedlającego całościowe 
spojrzenie na kulturę i dziedzictwo kulturowe, chciałabym także zwrócić 
uwagę na pewne problemy oraz wskazać punkty zaczepienia dla powiąza-
nia systemu ochrony dziedzictwa niematerialnego z istniejącym systemem 
ochrony dziedzictwa materialnego.

Ochrona dziedzictwa kulturowego z perspektywy antropologa kultury 
wymaga podejścia holistycznego, gdyż ten postrzega kulturę jako całość, co 
wiąże się z rozumieniem samego pojęcia kultura1. Wiele definicji tego poję-
cia wskazuje na kulturę jako sumę, ogół, zbiór, zespół, konfigurację, całość 

1 Pamiętając przy tym o słowach Johanna Gottfrieda von Herdera, że „nie ma nic bardziej 
nieokreślonego niż słowo kultura” (Herder 1962: 4). 

Materialne i niematerialne dziedzictwo 
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niematerialnego dziedzictwa kulturowego
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elementów, które są ze sobą powiązane2. Podobne spojrzenie na kulturę 
i dziedzictwo obecne jest również w refleksji osób związanych z ochroną 
dziedzictwa materialnego i zabytków reprezentujących inne nauki. Wspo-
mnę jedynie fragment tekstu Dziedzictwo Aleksandra Gieysztora, przygo-
towanego na spotkanie konserwatorskie w roku 1980, w którym napisał:

Dziedzictwo artystyczne, architektoniczne – urbanistyczne, to co tkwi w kultu-
rze materialnej, w języku i literaturze, w ludowej wizji świata i ludzi, w wierzeniach 
i religii, nauce i filozofii – ten bezmiar wątków kultury na kanwie czasu i naszego 
miejsca za ziemi – ulega erozji, rozmyciu, rozłożeniu (Gieysztor 2000: 13).

Rozumienie dziedzictwa kulturowego jako całości złożonej z wielu ele-
mentów (materialnych i niematerialnych3), których jest nieskończenie 
wiele, które są ze sobą powiązane i istnieją w odniesieniu do naszego ich 
postrzegania (i interpretowania)4, towarzyszy refleksji teoretycznej, znaj-
duje jednak nikłe odzwierciedlenie w systemach ochrony dziedzictwa oraz 
w zarządzaniu i praktyce ochrony dziedzictwa.

2 Myślę tu między innymi o definicjach autorstwa Samuela Pufendorfa, Edwarda Tylora, 
Bronisława Malinowskiego, Stefana Czarnowskiego i innych. Warto przypomnieć, że pier-
wotnie słowo cultura, pochodzące od czasownika łacińskiego colere czyli uprawiać, było 
związane z uprawą roli. Marcus Tullius Cicero w dziele Disputationes Tusculanae użył słowa 
kultura w nowym ujęciu, w odwołaniu do filozofii mówiąc „Cultura autem animi philosophia 
est” (Cicero 1851: 45). W dziele tym, wskazywał na wielość elementów, w których przeja-
wia się kultura: O vitae philosophia dux! o virtutis indagatrix expultrixque vitiorum! quid 
non modo nos, sed omnino vita hominum sine te esse potuisset? Tu urbes peperisti, tu 
dissipatos homines in societatem vitae convocasti, tu eos inter se primo domiciliis, deinde 
conjugiis, tum litterarum et vocum communione junxisti, tu inventrix legum, tu magistra 
morum et disciplinas fuisti (Cicero 1851: 120).

3 Podział na kulturę materialną i duchową pojawił się od momentu, kiedy kultura stała się 
przedmiotem badań i naukowej refleksji. Na jego problematyczność wskazywał choć-
by Stefan Czarnowski: „Podział faktów na psychiczne i materialne jest w odniesieniu do 
wszystkich zjawisk społecznych, a zatem i do kultury, podziałem bezzasadnym. W rze-
czywistości społecznej nie mamy nigdy do czynienia z czystym psychizmem ani czystą 
materią. Wówczas nawet, gdy na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że badamy li tylko 
psychiczne treści i formy, przekonywam się, że są one zespolone nierozdzielnie z fakta-
mi materialnymi […]. T0 wszystko, co w odróżnieniu od religii, moralności, estetyki i umie-
jętności myślenia nazywamy potocznie »kulturą materialną«, jest tym, co psychiczne, 
przeniknięte, otoczone. Towary, maszyny, narzędzia; domy i drogi; odzież i pokarmy – to, 
oczywiście materia. Ale materia uspołeczniona w tym rozumieniu, że społeczeństwo ją 
przetworzyło i ono ją zużytkowuje” (Czarnowski 1989: 219–220).

4 Postrzeganie i interpretacja jest związana z wyborem. Na wagę wyboru w procesie ochro-
ny dziedzictwa wskazuje wielu autorów (Gregory J. Ashworth, Andrzej Tomaszewski, Jan 
Kieniewicz, Jacek Purchla i inni). Dla Jacka Purchli „Dziedzictwo to pamięć, wybór i war-
tość” (Purchla 2005: 59). Andrzej Tomaszewski stwierdził, że „dziedzictwo kultury jest 
sprawą wyboru i akceptacji. Jest nim nie to wszystko, co w spadku kulturalnym zostawiły 
nam minione pokolenia, lecz to, co my z niego chcemy przyjąć na własność i za co chcemy 
wziąć odpowiedzialność” (Tomaszewski 2002: 133).
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Budowany system ochrony dziedzictwa niematerialnego powstaje 
w odniesieniu do Konwencji UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa 
niematerialnego, która została sporządzona w Paryżu w dniu 17 paździer-
nika 2003 roku. W Konwencji zdefiniowano pojęcie niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego jako „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umie-
jętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty 
i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypad-
kach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To nie-
materialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokole-
nie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otocze-
niem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie 
tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu posza-
nowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności” (Kon-
wencja 2003, art. 2 ust. 1). Uznano także, że dziedzictwo niematerialne 
przede wszystkim daje się uchwycić poprzez: tradycje i przekazy ustne, 
w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego; sztuki 
widowiskowe; zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne; wiedzę i praktyki 
dotyczące przyrody i wszechświata; umiejętności związane z rzemiosłem 
tradycyjnym (Konwencja 2003, art. 2 ust. 2). Dziedzictwo niematerialne, 
obecne w ramach kultury żywej, powinno być zachowane i przekazywane 
następnym pokoleniom. Idea ochrony dziedzictwa niematerialnego oparta 
jest na założeniu, że dziedzictwa niematerialnego nie można poddawać 
wartościowaniu. Wszelkie działania na polu ochrony mają polegać na 
ostrożnym wsparciu wspólnot, grup i jednostek oraz wzmocnieniu praktyk, 
które są osłabione i istnieje ryzyko ich zaginięcia. Oznacza to, że zgodnie 
z Konwencją ochrona nie będzie polegała na rekonstruowaniu wymarłych 
praktyk. Co godne podkreślenia, budowany system ma charakter oddolny, 
oparty na udziale i zaangażowaniu ludzi i społeczności lokalnych. Podczas 
czerwcowych warsztatów udało się uzgodnić stanowisko postulujące obec-
ność przedstawicieli społeczności lokalnych, reprezentantów lokalnych 
liderów, animatorów kultury i organizacji pozarządowych na każdym eta-
pie procesu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Biorąc pod 
uwagę powyższe fakty, można postawić w tym miejscu wiele pytań. Na 
jakich zasadach w budowanym systemie ochrony dziedzictwa niematerial-
nego będą podlegały ochronie instrumenty, przedmioty, artefakty i prze-
strzeń kulturowa, nierozerwalnie związane z praktykami, wyobrażeniami, 
przekazami, wiedzą i umiejętnościami (elementy reprezentujące wszakże 
dziedzictwo materialne)? Czy i w jaki sposób ochrona owych materialnych 
elementów będzie powiązana z obowiązującym systemem ochrony dzie-
dzictwa materialnego (na przykład w formie wpisu do rejestru zabytków, 
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wynikającego z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)? Czy 
i jak można powiązać wartościujący system ochrony dziedzictwa material-
nego z systemem ochrony dziedzictwa niematerialnego, który z założenia 
ma unikać wartościowania? Czy decyzja o wpisie na listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa ludzkości będzie niepodważalna i przyzna-
wana raz na zawsze? Jeśli nie, to kto i na jakich zasadach będzie ją weryfi-
kował? Czy charakter oddolny ochrony będzie oznaczał także współdecy-
dowanie przedstawicieli społeczności lokalnych o sprawach finansowych? 
Czy istotna dla budowanego systemu perspektywa – jeśli można tak rzec 

– ochrony oddolnej, nie „ograniczy” możliwości wpisu na listę reprezenta-
tywną w sytuacji, w której depozytariusze danej kultury nie będą widzieli 
powodów, by zgłosić na listę jakiś element dziedzictwa niematerialnego 
(nawet jeśli grono ekspertów i znawców tematu nie będzie miało wątpliwo-
ści co do znaczenia i reprezentatywności tegoż elementu)?

Wiele dyskusji i refleksji pojawiających się w odniesieniu do ochrony 
dziedzictwa prowadzi do fundamentalnego pytania o budowę spójnego sys-
temu ochrony dziedzictwa kulturowego rozumianego całościowo; a także 
o możliwość powiązania istniejących systemów i form ochrony różnych 
elementów dziedzictwa. Warto bowiem zwrócić uwagę na to, że w obo-
wiązujących rozwiązaniach systemowych, w tym dotyczących ochrony 
zabytków, krajobrazu czy planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
istnieją zapisy, które możemy wykorzystać do ochrony dziedzictwa niema-
terialnego i potraktować jako punkty zaczepienia dla wypracowania sys-
temowych powiązań. Ze względu na niewielkie rozmiary tekstu ograniczę 
swój przegląd do tych związanych z ochroną zabytków. 

Na mocy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 
lipca 2003 roku „ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne 
lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki 
osadniczej” (Ustawa 2003, art. 6 ust. 2)5. Również w art. 9 tejże Ustawy 
mówi się, iż „do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpi-
sanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna 
tego zabytku” (Ustawa 2003, art. 9 ust. 2). Poza ochroną nazw, w procesie 
wpisu do rejestru zabytków zwraca się uwagę na funkcję i przeznaczenie 
obiektu oraz zachowanie ciągłości tej funkcji, co również ma odniesienie 
do dziedzictwa niematerialnego. Warto zwrócić uwagę także na art. 16 

5 Warto przypomnieć, że w świetle rzeczonej ustawy zabytek to „nieruchomość lub rzecz ru-
choma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością 
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w inte-
resie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową” 
(Ustawa 2003, art. 3 ust. 1).



39

dziedzictwo niematerialne: szanse i zagrożenia

Ustawy: „Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu 
ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się kraj- 
obrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej” (Ustawa 2003, art. 16 ust. 1). 
Przy budowaniu programów dla parków kulturowych istotne znaczenie ma 
badanie, i w miarę możliwości zachowanie i ochrona, elementów dziedzic-
twa niematerialnego (rzemiosła, tradycji itd.). Poza tym w art. 6 Ustawy 
wymienia się jako zabytki ruchome między innymi: dzieła sztuk pla-
stycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej; wytwory techniki, 
a zwłaszcza urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świad-
czące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych 
form gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyj-
nego; instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz 
inne obiekty etnograficzne czy przedmioty upamiętniające wydarzenia 
historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji (Ustawa 
2003, art. 6 ust. 1). To ważne, gdyż w Konwencji UNESCO o ochronie nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego, definiując pojęcie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego zwraca się uwagę na „instrumenty, przedmioty, 
artefakty i przestrzeń kulturową”, związane z „praktykami, wyobrażeniami, 
przekazami, wiedzą i umiejętnościami” (Konwencja 2003, art. 2 ust. 1).

Zgodnie z obowiązującym prawem, samorząd lokalny odpowiedzialny 
jest za ochronę zabytków, które są zlokalizowane na terenie gminy i jest 
zobowiązany do prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ)6. Co 
ważne, zabytki wpisane do GEZ powinny zostać uwzględnione w doku-
mentach planistycznych gmin – w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. W Ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, z nowelizacją z 18 marca 2010 
roku, czytamy, że w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 
zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdu-
jące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome 

6 GEZ wiąże się z założeniem specjalnych kart. W Instrukcji opracowywania karty adresowej 
zabytku nieruchomego (GEZ) z roku 2011, opracowanej przez Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, w zasadach sporządzania karty adresowej wskazuje się konieczność określenia ro-
dzaju obiektu zabytkowego z podaniem jego nazwy własnej lub nazwy tradycyjnej. W In-
strukcji opracowywania kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków z roku 2011, opracowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w pkt. 7. zwraca 
się uwagę, iż należy „w uzasadnionych wypadkach podać również nazwę potocznie uży-
waną przez miejscową ludność” (w dokumencie tym mowa również o historii obiektu, jego 
funkcji, przeznaczeniu pierwotnym i obecnym użytkowaniu etc.).
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wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków (Ustawa 2003, art. 22 ust. 5). To 
ważna zmiana, ponieważ w ostatniej części zwraca ona uwagę na społecz-
ność lokalną, jej historię, jej bohaterów, ważne dla niej miejsca. Więcej, 
w Gminnej Ewidencji Zabytków może znaleźć się obiekt ważny dla lokalnej 
społeczności i wskazany przez jej reprezentantów, który wymyka się innym 
formom ochrony zabytków (dla przykładu, w tej ewidencji może znaleźć 
się niepozorny barak, który ma jednak istotne znaczenie dla danej grupy, 
ponieważ w tym miejscu zaczął się strajk i jest to miejsce symboliczne dla 
wielu ludzi). Wydaje się, że wpis do GEZ, bazujący na zaangażowaniu spo-
łeczności lokalnej i mechanizmach partycypacyjnych, to doskonałe narzę-
dzie do ochrony miejsc czy obiektów związanych z dziedzictwem niema-
terialnym (w tym – z kultem czy obrzędowością). Byłoby więc idealnie, 
gdyby w ślad za identyfikacją takiego miejsca czy obiektu szło rozpoznanie 
i ochrona dziedzictwa niematerialnego.

Ważną formą ochrony zabytków jest uznanie ich za Pomnik Historii. 
Wśród licznych kryteriów wpisu wymienia się: znaczenie ponadregionalne, 
wybitne wartości historyczne, naukowe i artystyczne, duże znaczenie dla 
polskiego dziedzictwa kulturalnego, utrwalone w świadomości społecznej 
i stanowiące źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Ten prestiżowy tytuł 
mogą otrzymać między innymi:

krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły •	
budowlane, które między innymi zachowały pierwotne funkcje użyt-
kowe i stanowią świadectwo ciągłości tradycji;
obiekty dziedzictwa przemysłowego, inżynierii lądowej i wodnej, które •	
reprezentują tradycyjne lub unikalne dziedziny przemysłu, zakorze-
nione w kulturze przemysłowej ziem polskich, posiadają zachowane 
dawne urządzenia produkcyjne (linie technologiczne, maszyny) pozwa-
lające na odtworzenie tradycyjnych sposobów wytwarzania;
miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź związane z dzia-•	
łalnością wybitnych osobistości lub instytucji, które stanowią mate-
rialne świadectwo przenikania kultur, religii i postaw patriotycznych, 
są związane z ideami, symbolami, wierzeniami lub żywymi tradycjami 
artystycznymi, wiążą się z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub 
działalnością wybitnych postaci historycznych i instytucji, zachowały 
historyczny układ przestrzenny (nawiązujący do wydarzeń, które te 
miejsca upamiętniają) (Kryteria i procedury 2005). 
Wprawdzie mowa tu o krajobrazie, miejscach i obiektach, słowem mate-

rii, jednak wyraźnie podkreślone jest powiązanie tych elementów z dzie-
dzictwem niematerialnym – ciągłością tradycji, tradycyjnymi sposobami 
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wytwarzania, kulturą przemysłową, wydarzeniami historycznymi, reli-
giami, ideami, symbolami, postawami, wierzeniami, żywymi tradycjami 
artystycznymi. Zapis ten niesie konieczność interdyscyplinarnej pracy, 
która powinna przynieść rozpoznanie dziedzictwa niematerialnego. Tu 
widzę również możliwość wypracowania powiązań z budowanym syste-
mem ochrony dziedzictwa niematerialnego.

Najcenniejsze obiekty, odzwierciedlające różnorodność kulturalną 
i bogactwo natury wszystkich regionów świata, mogą być wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wpis na Listę jest obwarowany ści-
słymi procedurami i licznymi kryteriami. Wśród nich są te mówiące, iż 
proponowane do wpisu dobro powinno: nieść unikalne lub co najmniej 
wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji wciąż żywej bądź 
już nieistniejącej; lub być wybitnym przykładem tradycyjnego osadnictwa, 
tradycyjnego sposobu użytkowania lądu lub morza, reprezentatywnego 
dla danej kultury (kultur); lub obrazującym interakcję człowieka ze śro-
dowiskiem, szczególnie jeżeli dane dobro stało się podatne na zagrożenia 
wskutek nieodwracalnych zmian; być powiązane w sposób bezpośredni 
lub materialny z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, ideami, wierze-
niami, dziełami artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersal-
nym znaczeniu (Kryteria wpisu). Podobnie jak w przypadku wpisu na listę 
Pomników Historii, kryteria uwidaczniają powiązania dziedzictwa mate-
rialnego z dziedzictwem niematerialnym. Między wierszami można odczy-
tać tu także pragnienie rozpoznania i objęcia ochroną możliwie „komplet-
nych” elementów dziedzictwa kulturowego (tradycja, miejsce, przedmiot 
itd.). W założeniach i kryteriach Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO 
można odnaleźć ideę spójnego systemu łączącego dziedzictwo materialne 
z niematerialnym.

Zasygnalizowane powyżej kwestie pokazują, iż znajdujemy się w prze-
łomowym dla ochrony dziedzictwa kulturowego momencie. Stanęliśmy 
bowiem przed koniecznością zbudowania nowego, spójnego, całościowego 
systemu ochrony dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerial-
nego, a co najmniej – wypracowania powiązań pomiędzy systemami zwią-
zanymi z ochroną różnych elementów dziedzictwa (w tym dotyczącymi 
ochrony dziedzictwa niematerialnego, zabytków, krajobrazu czy planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego). To gwarantowałoby współzależ-
ność w sensie prawnym i ujednolicenie zasad oraz uczytelniłoby system 
i wpłynęło na skuteczność stosowanych w przyszłości procedur zachowa-
nia i ochrony. 

Badaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego powinny zajmować 
się interdyscyplinarne zespoły. Bez względu na to, czy punktem wyjścia 
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naszego zainteresowania będzie budynek, czy obrzęd, staniemy przed 
koniecznością szerszego spojrzenia na ów element jako wycinek skom-
plikowanej i wielopłaszczyznowej rzeczywistości. I choć to oczywiste, że 
na poziomie badań, dokumentacji czy tworzenia programów ochrony, 
wymagających różnych kompetencji, narzędzi i warsztatu, podział na dzie-
dzictwo materialne i niematerialne jest zrozumiały, to spójność systemu 
ochrony dziedzictwa kulturowego i równoległość podejmowanych działań 
winna być sprawą fundamentalną7.

W preambule Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego czytamy, że „istnieje daleko idąca współzależ-
ność między niematerialnym dziedzictwem kulturowym a materialnym 
dziedzictwem kulturowym oraz dziedzictwem naturalnym” (Konwencja 
2003). Wydaje się, że można położyć w tym miejscu silniejszy akcent. Fun-
damentem ochrony dziedzictwa kulturowego powinna być n i e r o z e r - 
w a l n o ś ć  dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Całościowe 
i interdyscyplinarne podejście do ochrony dziedzictwa kulturowego 
powinno znajdować odzwierciedlenie w czytelnym i spójnym systemie, 
wynikających z niego aktach prawnych, procedurach badawczych i progra-
mach ochrony oraz dostępie do źródeł finansowania. 
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tangible and intangible cultural heritage. 
reflections on the construction of the 
intangible cultural heritage protection system
The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of 2003 
has become a milestone for the construction of the intangible cultural heritage 
protection system. At the moment, the idea of protection is being crystallized, the 
principles and procedures are being established, and system connections – con-
structed. It seems that the basis of the protection system should be the inseparabil-
ity of tangible and intangible cultural heritages. A comprehensive and interdisci-
plinary approach to the protection of the cultural heritage should be reflected by 
a clear and coherent system and legal acts resulting from it, by research procedures 
and conservation programmes and by the access to finance sources.
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Pamięć zbiorowa jest kluczowym elementem, na którym w przeważającej 
mierze opiera się niematerialne dziedzictwo kulturowe, a głównie ta jego 

część, która nie jest związana z cyklicznie powtarzającymi się zwyczajami 
dorocznymi lub artystycznymi i rękodzielniczymi umiejętnościami twórców. 
Mam tu na myśli sferę wydarzeń, które stały się udziałem całej społeczności 
lokalnej lub regionalnej. Bardzo często wynikiem tych wydarzeń była spo-
łeczna trauma, która głęboko zapadła w psychikę uczestniczących w nich 
ludzi. Natomiast przy przekazie kulturowym, polegającym na transmisji 
zwyczajów dorocznych lub umiejętności rekodzielniczych, działają zupełnie 
inne mechanizmy: głównie przyuczenie i obserwacja uczestnicząca.

Na pamięć zbiorową, która jest pamięcią ponadindywidualną, według 
teorii Jana i Aleidy Assmannów (Assmann 2008), składa się pamięć komu-
nikatywna i pamięć kulturowa. Pamięć komunikatywna, w najprostszym 
wyjaśnieniu, polega na wspominaniu i przytaczaniu doświadczeń żyjących 
pokoleń. Dzieje się to w sposób niesformalizowany, drogą bezpośredniej 
komunikacji, w obrębie rodzin, kręgów sąsiedzkich, kontaktów między-
pokoleniowych.Ta pamięć komunikatywna ogranicza się do trzech, maxi-
mum czterech pokoleń żyjących w jednym czasie.

Klasycznym przykładem opisu warunków funkcjonowania tego typu 
pamięci jest tekst Kazimierza Dobrowolskiego o tradycyjnej rodzinie 
chłopskiej (Dobrowolski 1966) przełomu XIX i XX wieku w tomie Stu-
dia nad życiem społecznym i kulturą. Znajdujemy tam, przy opisie życia 
społeczności i omówieniu funkcji rodziny, te cechy, które Assmannowie 
nazywają strukturami konektywnymi (Assmann 2008: 14). Te struktury 
budują między jednostkami wielorakie więzi, co w efekcie prowadzi do 

Mechanizmy pamięci – 
niematerialne dziedzictwo 
konstytuujące tożsamość grupową

Krzysztof Braun 
Uniwersytet Warszawski
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wytworzenia się grupy świadomej posiadania wspólnej kultury. Dobrowol-
ski tak o tym pisze: 

W rodzinie bowiem dokonywał się proces tworzenia się wielu norm życia spo-
łecznego, kształtowały się wzajemne obowiązki jej członków i skrystalizowaniu 
ulegała również osobowość społeczna jednostek. W niej przebiegało też ważne 
zjawisko transmisji dziedzictwa kulturowego z pokolenia na pokolenie. Poprzez 
styczności między rodzinami dokonywał się wreszcie system współżycia w ramach 
wiejskiej społeczności (Dobrowolski 1966: 196).

W dzisiejszych czasach wielopokoleniowa rodzina mieszkająca pod jed-
nym dachem należy do rzadkości. Stąd też koherentny (spajający, łączący) 
charakter rodzinnych zachowań przestaje istnieć. Potwierdzają to przyto-
czone na konferencji „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – war-
tości – ochrona” wyniki badań ks. prof. Leona Dyczewskiego na temat 
rozumienia i umiejętności wyjaśnienia znaczeń, przypisywanych tradycją 
świętom Bożego Narodzenia i przedmiotom symbolicznym, jak choinka, 
łańcuch, puste miejsce przy stole, snop żyta. Badania te, przeprowadzone 
na próbie tysiąca rodzin z różnych rejonów kraju, wykazały, że tam, gdzie 
rodzina była więcej niż dwupokoleniowa, pełniejsze było wyjaśnienie zna-
czenia symbolicznego bożonarodzeniowych rekwizytów i głębsze rozumie-
nie istoty obrzędu.

Życie jednak nie znosi pustki.
Bezpośredni przekaz ustny zastępuje zapisane wspomnienie ludzi, któ-

rzy kończąc swoje aktywne zawodowe życie, pragną przekazać wnukom 
lub następnym pokoleniom zapis wydarzeń, w których uczestniczyli. Nie-
jednokrotnie dodatkowym motywem pisania pamiętników i poszukiwań 
historyczno-archiwalnych jest także to, że oficjalne wersje wydarzeń z daw-
nych lat przedstawiane są społeczeństwu w sposób fałszywy. Wierność 
rodzinnemu lub grupowemu dziedzictwu wymaga weryfikacji oficjalnych 
wersji wydarzeń z przeszłości. Szczególnie ważne jest to w odniesieniu do 
Polski okresu II wojny światowej i PRL, bo dopiero po zmianie systemu 
politycznego (1989) zostały odblokowane zakazy cenzury.

Przejście od oralności do piśmienności to nowa struktura konektywna, 
która łączy i spaja lokalną społeczność nie poprzez opowieść i naśladow-
nictwo, ale poprzez zapisane fakty i możliwość ich interpretacji, a także 
weryfikowania. Na tym etapie pojawia się druga forma pamięci – pamięć 
kulturowa. Jej specyfika polega na świadomości historii własnej grupy, osa-
dzonej w konkretnej przestrzeni kulturowej. 

Na poczucie świadomości własnej historii grupy regionalnej, etnicz-
nej czy stanowej mają wpływ różne środki/formy komunikacji społecznej. 
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Twórcami pamięci kulturowej nie mogą być już poszczególne jednostki. 
Rolę kreatorów zbiorowej pamięci przejmują instytucje, które niejedno-
krotnie konstruują poczucie tożsamości grupowej. Są to przede wszyst-
kiem systemy oświatowo-kulturalne (szkoły, muzea), ośrodki wyznaniowe, 
lecz także instytucje społeczne o różnym profilu i wyspecjalizowane orga-
nizacje medialne. 

Nie oceniając jakości ich działań, pozytywnych lub szkodliwych, wyda-
rzenia z przeszłości powtarzane w różnych kontekstach ulegają uwspółcze-
śnieniu i uwiarygodnieniu. Niejednokrotnie wytwarza się lub jest wytwa-
rzana specyficzna świadomość przeszłości, często daleka od rzeczywistych 
wydarzeń i historycznej prawdy, ale za to dobrze służąca aktualnym inte-
resom – ogólnym, politycznym lub lokalnym, grupowym. Barbara Szacka 
pisze: 

[…] zbiorowa pamięć przeszłości to wyobrażenia o przeszłości własnej grupy, 
konstruowane przez jednostki z zapamiętanych przez nie – zgodnie z odkrywa-
nymi przez psychologów regułami – informacji pochodzących z różnych źródeł 
i docierających do nich razmaitymi kanałami. Są one rozumiane, selekcjonowane 
i przekształcane odpowiednio do własnych standardów kulturowych i przekonań 
światopoglądowych. Standardy te zaś są wytwarzane społecznie, a zatem wspólne 
członkom danej zbiorowości, co prowadzi do ujednolicenia ich wyobrażeń o prze-
szłości i tym samym pozwala mówić o pamięci zbiorowej dziejów własnej grupy 
(Szacka 2005: 28).

Z pamięcią zbiorową sprawa nie jest prosta: ludzie tworząc grupy, kon-
struują je w oparciu o określony układ odniesienia, o różnorakie cechy, jak 
poczucie dawności zamieszkania wspólnego terytorium, wyznanie, język 
domowy, którym się posługują (nawet jeśli jest on w częściowym zapo-
mnieniu), konwenans grupowy, wspólna historia obszaru i ludzi, system 
wartości czy wspólne przeżywanie przeważnie tragicznych, traumatycz-
nych wydarzeń. Pisze o tym Marek Ziółkowski następującymi słowy: 

Pamięć jest współcześnie istotna zwłaszcza wtedy, gdy przeszłe wydarzenia 
wytworzyły pewne cechy, a zwłaszcza pewne nierówności – a więc m. innymi 
przywileje, krzywdy bądź niesprawiedliwości, poczucie zasługi lub poczucie winy 

– które są w pewnym stopniu dziedziczone i wpływają także na sytuację żyjących 
potomków (Ziółkowski 2001: 9).

Przeżycia traumy stanowią zatem zdecydowanie tę kategorię dziedzic-
twa niematerialnego, którą niechętnie zauważamy. 

Te same wydarzenia mogą być diametralnie odmiennie postrzegane 
w zależności od statusu, pozycji społeczno-politycznej ich uczestników. 
Przykładem może być pamięć przeprowadzania reformy rolnej wśród 
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mieszkańców Mazowsza Płockiego, na Poborzu w Ziemi Zawkrzeńskiej. 
Inaczej te wydarzenia pamiętają przedwojenni robotnicy rolni i małorolni 
chłopi, ktorzy otrzymali ziemię w drodze parcelacji „obszarników” i byli 
beneficjentami reformy, a zupełnie inaczej – szlachta, która niejednokrot-
nie miała areały oscylujące wokół 50 ha, niemniej podlegała bezwzględ-
nemu „rozkułaczaniu”, a często także represjom, czyli karze więzienia, 
zesłaniu na roboty do dolnośląskich kopalń rud uranu oraz społecznej 
stygmatyzacji jako „klasowy wróg ludu pracującego”. Dla jednych była to 
więc propagandowo nagłaśniana „sprawiedliwość dziejowa”, o której wręcz 
należało z wdzięcznością pamiętać, dla drugich było to „wykorzenienie” 
i zesłanie w społeczny i polityczny „niebyt”. Dla jednych i drugich jed-
nak (dziś już ich potomków w drugim pokoleniu) pamięć o wydarzeniach 
sprzed ponad 60 lat jest niekwestionowaną, przekazywaną w rodzinach, 
grupową niematerialną wartością kulturową.

Przykładów może być wiele, ograniczę się do trzech. 
Akcja „Wisła” 1947–1948 – blisko 150 tys. osób pochodzenia ukraiń-

skiego, z obszaru Roztocza, Bieszczad, Pogórza Przemyskiego, Beskidu 
Niskiego zostało przymusowo wysiedlonych na tzw. Ziemie Odzyskane 
i osadzonych w PGR-ach, tworzonych tam na wzór sowieckich sowchozów. 
Ludność ta w początkowych latach pozbawiona była nawet części praw 
obywatelskich (zakaz swobodnego poruszania się, pozbawienie dowodów 
tożsamości, ograniczenie w dostępności do form życia kulturalnego, zrze-
szania się itp.). Demokracja socjalistyczna uniemożliwiała manifestowanie 
swojej odrębności kulturowej w jakiejkolwiek formie.

„Tragedia Górnośląska 1945–1948” – około 150 tys. Górnoślązaków trak-
towanych przez system socjalistyczny jako Niemcy, żyło nieludzko w kil-
kunastu obozach m.in. w Łambinowicach i Świętochłowicach-Zgodzie; 
później zostali wysiedleni do ZSRR, skąd niewielu wróciło żywych. Dla 
rodzin, których bezpośrednio dotknęły te tragiczne wydarzenia, pamięć 
o nich stanowi dodatkowy wyróżnik, dodatkowy element budujący tożsa-
mość grupy podzielającej poczucie tożsamości regionalnej. Kształtowanie 
się zbiorowej pamięci Górnoślązaków na tle nowożytnej historii regionu, 
przedstawia w oparciu o niezwykle bogaty materiał empiryczny Marian G. 
Gerlich w książce My prawdziwi Górnoślązacy... (Gerlich 2010: 113–192).

Przykładem świadomego budowania pamięci zbiorowej są współczesne 
działania potomków budowniczych kolei wschodnio-chińskiej i założycieli 
miasta Harbin w Mandżurii z przełomu XIX i XX wieku, a później obywa-
teli tego miasta do końca lat 40. XX wieku. Wtedy to (1949) służby poli-
tyczne ZSRR zaaranżowały prawie przymusowo „dobrowolną” repatria-
cję do Polski blisko tysiąca Polaków mieszkających w chińskim Harbinie. 
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Około 500 osób zamieszkało w Szczecinie i swoje losy związało z Pomo-
rzem Zachodnim, niejednokrotnie pełniąc w mieście i regionie odpowie-
dzialne funkcje społeczne i kulturalne. Mimo starań władz, aby repatrianci, 
Mandżuraki, Harbińczycy – jak ich nazywano, wtopili się w krajobraz poli-
tyczny PRL, środowisko starało się mimo szykan i politycznych utrudnień 
kultywować tradycje i ocalić pamięć zbiorową o swej egzotycznej przeszło-
ści i wkładzie przodków w budowę kultury i cywilizacji Mandżurii i Har-
bina. W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie powstało swoiste „repozyto-
rium harbińskie”, w którym znajdują się i są stale uzupełniane kolekcje 
dokumentów, druków, fotografii, artefaktów związanych z losami polskich 
obywateli Harbina. Organizowane są okolicznościowe spotkania, wystawy 
i konferencje naukowe, z których ostatnia zaowocowała tomem pokonfe-
rencyjnych materiałów Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Har-
binie (Furier 2008). 

Tradycyjny przekaz kulturowy opierał się na bezpośrednim przekazie. 
Już w latach 1920–1922 Kazimierz Dobrowolski stwierdził: 

W tych samych zaś latach można było już stwierdzić u młodego pokolenia 
zanikanie poważnej części dziedzictwa kulturowego przodków. Rwała się bowiem 
transmisja kulturowa między generacjami w wyniku wielkiego wstrząsu jaki wywo-
łała I. wojna światowa... (Dobrowolski 1966: 201).

To młode pokolenie, o którym pisał Dobrowolski, pozostawało bez 
możliwości uzyskania wiedzy o tym, jak było dawniej, jakie grupa miała 
nadrzędne wartości etyczne, kulturowe. 

Tu jest podobnie, lecz nieco inaczej: młode pokolenie potomków Har-
bińczyków też nie ma bezpośredniego kontaktu ze starszym pokoleniem, 
ale ma za to dostępną bazę źródłową, która może posłużyć do refleksji nad 
przeszłością grupy i rodziny. Ma również narzędzie o niebywałej skutecz-
ności i zasięgu, jakim jest internet i społecznościowe fora, które wspólnie 
poszukują źródeł i budują bazę informacji o dziejach grupy i wartościach, 
które jej członkowie reprezentowali. Przekazana w rodzinnych opowie-
ściach wiedza o świecie i życiu jest zastąpiona fotografiami, źródłami i histo-
rycznymi relacjami, w które można wkomponować własną rodzinę. Tworzy 
się weryfikowalna, stale uzupełniana, społecznie akceptowana baza wiedzy 
o przeszłości grupy, która zastępuje pamięć kulturową. Przez fakt, że człon-
kowie grupy sami budują tę bazę, staje się ona im bardzo bliska i jest dla 
nich grupowym niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Strategią przetrwania w okresie PRL, w obawie przed dalszym repre-
sjonowaniem, było oficjalne „zapomnienie” o rodzinnych, grupowych, 
stanowych doświadczeniach wojennych i powojennych. Odpowiadało to 
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„instrumentalizacji niepamięci” stosowanej przez totalitarny system, przy-
wołanej już tu „demokracji socjalistycznej”, która, jak pisze Maria Hirszo-
wicz, „wykorzystuje [...] tu z pełną świadomością zasadę, skądinąd fał-
szywą, że fakty konsekwentnie przemilczane, prędzej czy później staną się 
faktami zapomnianymi” (Hirszowicz, Neyman 2001: 30). Ponadto przykład 
społeczności Harbińczyków dowodzi, jak ważna jest dla młodych ludzi 
świadomość rodzinnej i lokalnej historii, nawet jeśli ta „bliska” przestrzeń 
oddalona jest o wiele tysięcy kilometrów. 

Korzenie rodzinnej i grupowej tożsamości są dla rozlicznych grup 
regionalnych, etnicznych, stanowych, wyznaniowych wartościami nie do 
przecenienia. Dziś pamięć o nich jest ponad wszelką wątpliwość uznanym 
elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego tych społeczności. 
Tak jest na Mazurach w odniesieniu od Akcji „Wisła”, tak jest na Śląsku, 
gdzie Ruch Autonomii Śląska pamięć o Górnośląskiej Tragedii wykorzy-
stuje do budowania idei Autonomii, również manipulując społecznymi 
zachowaniami. 

Badania etnologiczne prowadzone w różnych środowiskach wykazują, 
że w chwili obecnej korygowanie zafałszowanej w czasach PRL historii 
społecznej, dochodzenie do prawdy o lokalnych wydarzeniach, rehabilita-
cja rodzin i środowisk, jest jednym z najważniejszych motywów społecznej 
aktywności, ponieważ niematerialne dziedzicwo kulturowe ludzi nie może 
być nieprawdziwe. 

bibliografia 
Assmann Jan, 2008, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsa-

mość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa. 
Dobrowolski Kazimierz, 1966, Tradycyjna rodzina chłopska w południowej Polsce 

na przełomie XIX i XX wieku, [w:] tegoż, Studia nad życiem społecznym i kul-
turą, Wrocław, s. 196–242.

Furier Andrzej (red.), 2008, Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbi-
nie, Szczecin.

Gerlich Marian G., 2010, Potoczna wizja losu własnej grupy w czasie – śląska 
krzywda, [w:] My prawdziwi Górnoślązacy... Studium etnologiczne, Warszawa, 
s. 113–192.

Hirszowicz Maria, Neyman Elżbieta, 2001, Społeczne ramy niepamięci, „Kultura 
i Społeczeństwo”, nr 3–4, s. 23–48.

Szacka Barbara, 2005, Pamięć zbiorowa, [w:] Pamięć przeszłości jako element kul-
tury współczesnej, pod red. A. Szpocińskiego, Warszawa, s. 17–30.

Ziółkowski Marek, 2001, Pamięć i zapomnienie. Trupy w szafie polskiej zbiorowej 
pamięci, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3–4, s. 3–22. 



51

dziedzictwo niematerialne: szanse i zagrożenia

mechanisms of memory – the intangible  
heritage that constitutes group-identity
Collective memory in traditional culture consists of communicable and cultural 
memory. In the postmodern times the traditional forms of cultural transmission 
are disappearing. Collective memory is replaced by socially created knowledge 
about the history and values of the group and it determines the intangible heritage 
that creates a sense of identity.
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Suwalszczyzna umiejscowiona jest na pograniczu polsko-litewsko-biało-
ruskim i w sposób umowny obejmuje obszar trzech powiatów: suwal-

skiego, augustowskiego i sejneńskiego. Od połowy VXIII wieku obserwuje 
się na tym terenie powstawanie osad staroobrzędowych. Wraz z poja-
wieniem się nowych mieszkańców, krajobraz kulturowy Suwalszczyzny 
zmienia się, rozszerzając inwentarz tekstów kultury o przyniesione przez 
nowych osadników. Pośród wielu elementów znaczących, w krajobrazie 
tym znajdujemy tradycyjne starowierskie łaźnie parowe. Związane z nimi 
zachowania społeczne, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współ-
cześnie, świadczą o kondycji kulturowej tej mniejszości. Innym ważnym 
wyznacznikiem kondycji staroobrzędowej kultury jest zespół śpiewaczy 
Riabina z Gabowych Grądów i postrzeganie jego roli w zachowaniu tożsa-
mości kulturowej staroobrzędowców. W oparciu o te przykłady postaram 
się ukazać znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie 
zachowania tożsamości grupowej staroobrzędowców. 

Staroobrzędowcy1 pojawili się na Suwalszczyźnie w drugiej połowie 
XVIII wieku i są potomkami prawosławnych Rosjan, którzy nie zgodzili 
się na przyjęcie reform cerkiewnych, narzuconych im przez patriarchę 
moskiewskiego Nikona (Nikita Minin). Wraz ze wzrostem obostrzeń 
prawnych wyznawcy starego obrzędu przemieszczali się w najdalsze 
zakątki Rosji, a także na teren dzisiejszej Litwy, Łotwy i Estonii, dociera-
jąc również na terytoria Rzeczpospolitej i dalej na Ukrainę. Osiedleni na 

1 Na temat historii ruchu staroobrzędowego zob.: Karol Dębiński 1910, Антóн Владимирович 
Карташёв 1959, Eugeniusz Iwaniec 1977, Iryda Grek-Pabisowa 1999.

Rola niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego w kontekście zachowania 
tożsamości grupowej staroobrzędowców 
na Suwalszczyźnie (wybrane przykłady)

Krzysztof Snarski 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie



54 

krzysztof snarski

Suwalszczyźnie przez Macieja Antoniego Eysymonta i innych, zakładali 
szereg wsi, takich jak: Głęboki Rów (1787), Wodziłki (1788), Łopuchowo 
(1789) (Iwaniec 1977: 21). Staroobrzędowcy zamieszkujący Suwalszczyznę 
nie byli jednolitą grupa wyznaniową. W przeważającej ilości byli to bez-
popowcy, fiedosiejewcy2. Otrzymując do zamieszkania teren cenny kra-
jobrazowo3, ale bardzo trudny, bagienny, ziemię nieurodzajną i angażując 
wszystkie siły byli w stanie wypracować kapitał pozwalający na godne życie. 

Każda grupa społeczna, w tym również religijne wspólnoty mniejszo-
ściowe, podlega procesom integracyjnym jednoczącym ją, a także tym, 
które skutkują jej rozpadem (Turowski 1993: 129). Można to obserwować 
w oparciu o następujące wyznaczniki:

1. Integracja kulturalna – rozumiana jako stopień zgodności różnych 
wzorów kulturowych w obrębie jednej grupy społecznej. Im większa zgod-
ność, tym mniejsze poczucie odmienności zestawianych kultur (na przykład 
rozróżnienie ubioru codziennego i obrzędowego) (Zob. Snarski 2007: 103);  

2. Integracja normatywna – rozumiana jako stopień zgodności norm 
i wartości, którymi kierują się nosiciele kultury (na przykład utożsamianie 
się wyznawców z kanonami starego obrzędu); 

3. Integracja komunikacyjna – postrzegana jako intensywność kontak-
tów międzyludzkich i wynikająca z niej ilość przekazywanych informacji 
(na przykład przekazywanie istotnych treści kulturowych podczas spotkań 
integracyjnych); 

4. Integracja funkcjonalna – opisywana jako rodzaj i stopień zależności 
jednej grupy kulturowej od drugiej, od całkowitego uzależnienia po samo-
wystarczalność. (Turowski 1993: 129–133) 

starowierska łaźnia parowa jako miejsce integracji
Charakterystycznym elementem gospodarstw starowierskich jest łaźnia 
parowa (bajnia), służąca mieszkańcom do czynności higienicznych. Podsta-
wową motywacją budowania tego typu obiektów jest czystość obrzędowa. 

2 Genezę ugrupowania można wyprowadzić od Teodozjusza (Fiedosij) Wasiljewa. Początko-
wo jako wspólnota nie mieli własnej nazwy. Nazywani byli schizmatykami, raskolnikami, 
heretykami. Fiedosij Wasiljew w roku 1701 napisał Zachętę by trzymać się raskołu. Elementy 
charakteryzujące wspólnotę Fiedosiejewców za Eugeniuszem Iwańcem (Iwaniec 1977: 36) 
to: jedynie poprawny napis na krzyżu to IHЦI (Jezus Nazareński Król Żydowski); całkowi-
te bezżeństwo; konieczność rozwodzenia i oczyszczania przez post małżonków chcących 
przystąpić do wspólnoty; wszelkie kontakty płciowe równoznaczne cudzołóstwu; pożywie-
nie zakupione poza wspólnotą należy oczyszczać modlitwami i określoną ilością pokłonów. 
Rozkwit tej wspólnoty datowany jest na wiek XIX. Najliczniejsza grupa występowała na 
północno–wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej. 

3 W 1976 roku powstał Suwalski Park Krajobrazowy, w którego centrum znajduje się staro-
obrzędowa wieś Wodziłki.
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Jak podaje Eugeniusz Iwaniec, zdarzało się, że gospodarze w pierwszej 
kolejności budowali łaźnie, a dopiero później dom mieszkalny. Świadczą 
o tym prowizoryczne konstrukcje architektoniczne4, zarejestrowane przez 
Iwańca we wsi Gabowe Grądy. Z możliwości kąpieli korzystają staroobrzę-
dowcy, a także inne osoby z nimi zaprzyjaźnione, zazwyczaj w sobotę 
wieczorem, przed niedzielnym nabożeństwem w molennie, względnie 
w przeddzień ważniejszych dni świątecznych. Współcześnie informatorzy 
deklarują, że z kąpieli w łaźni korzystano „kiedy kto chciał”. Tradycyjnie 
starano się zachować rozdział między kąpiącymi, zarówno pod względem 
płci, jak i wiary. Współcześnie nie obserwuje się negatywnego wpływu 
wspólnych różnowierczych kąpieli w bajni na stopień integracji wspólnot 
staroobrzędowych. Propozycja odpłatnej kąpieli w tradycyjnej bajni staro-
wierskiej staje się częścią swoistej oferty kulturowej mieszkańców np. wsi 
Wodziłki. Komercyjne wykorzystanie bajni jest również dobrze widzianym 
sposobem na podreperowanie domowego budżetu. Jak mówią informato-
rzy, Turyści nie są tacy źli. Bajnie im wypalisz, to i trochę grosza dostaniesz5. 

Tradycyjnie łaźnie wykonywano z drewna, w konstrukcji sumikowo-
łątkowej bądź zrębowej, pokrywano dachem dwuspadowym, najczęściej 
dranicowym. Najważniejszym elementem każdej łaźni parowej był piec 
ogrzewczy kamienka, pod którym na kilka godzin przed kąpielą rozpalano 
ogień. Przy palenisku usytuowany był zbiornik na ciepłą wodę, którą pod-
czas kąpieli polewano rozgrzane kamienie. Tylko ogrzaną wodę można lać 
na kamienie. Użycie wody zimnej (żywej) mogło doprowadzić do popęka-
nia kamieni i uszkodzenia kamienki.

Do kąpieli przygotowywano się w zespołach kilkuosobowych, prze-
ważnie w obsadzie rodzinnej, niekiedy też sąsiedzkiej. Łaźnię ze wzglę-
dów ekonomicznych przygotowywano naprzemiennie, każdorazowo pil-
nując, by żaden z towarzyszy nie mógł zarzucić gospodarzowi niestaran-
ności. Zanim przystąpiono do kąpieli, należało się przygotować. Do tego 
celu służył przedsionek priedbannik, w którym trzeba było pomodlić się, 
rozebrać do naga, wypić odrobinę herbaty bądź kwasu chlebowego. Jako 
pierwsi na pierwyj znoj do bajni wchodzili mężczyźni. Polewając rozgrzane 
kamienie wodą, podnosili temperaturę wewnątrz nawet do osiemdziesię-
ciu stopni, co sprawiało, że pierwsza kąpiel była bardzo krótka, po czym 
wybiegali na zewnątrz i oblewali się zimną wodą. Zimą w celu ochłodzenia 

4 Łaźnia wykonana z lichej jakości drewna w konstrukcji szkieletowej, przykryta prowizo-
rycznym jednospadowym dachem, na którym dodatkowo w celu uszczelnienia ułożona jest 
gruba warstwa ziemi. 

5 Wypowiedź J. M., staroobrzędowca, ur. 1952, informacja pozyskana przez K. Snarskiego 
dnia 06.04.2004.



56 

krzysztof snarski

staroobrzędowcy nacierali swoje ciała śniegiem. Po ponownym wejściu 
do środka i polaniu rozgrzanych kamieni wodą, rozpoczynało się parzenie, 
polegające na samodzielnym lub grupowym – z udziałem współbiesiadni-
ków – uderzaniu się po udach, ramionach, plecach tak zwanym wienikiem 
(веник)6. Podczas kąpieli mężczyźni rozmawiali, naradzali się na temat 
wspólnie wykonywanych prac polowych. Często organizowano zawody, 
kto dłużej wytrzyma w rozgrzanym pomieszczeniu. Kąpieli towarzyszyła 
przyjazna, integrująca atmosfera. 

Kobiety do łaźni wchodziły w drugiej kolejności. Scenariusz kąpieli był 
podobny, jak w przypadku mężczyzn. Informatorki wspominają, że pod-
czas pobytu w łaźni opowiadały sobie różne historie, żartowały, śpiewały 
pieśni. Tradycyjnie nie organizowano kąpieli koedukacyjnych, nawet mał-
żonkowie kąpali się oddzielnie. 

Współcześnie osłabieniu uległy niektóre obostrzenia łaziebne, a infor-
matorzy mówią: jak oni sami chcą, niech sami tak idą. Nam nic do tego.7 
Kąpiel kończyła się herbatą, którą dla odbudowania sił proponował już 
w domu gospodarz. Było to naturalne dopełnienie rytuału, zachowane do 
dziś. 

Podstawową motywacją takich spotkań czyli wspólnych kąpieli była 
potrzeba zachowania czystości obrzędowej. Ponadto wspólne spędzanie 
czasu w łaźni pozwalało na wymianę informacji i integrację sąsiedzką. 
Starowierscy mieszkańcy wsi Wodziłki przypominają i podkreślają, jakim 
zaszczytem było gościć w bajni nastawnika Łazara Nowiczenkę8 (Snarski 
2013: 150). Ten, kto w sobotę, mimo możliwości nie skorzystał z kąpieli 
w łaźni, był wytykany palcem podczas niedzielnego nabożeństwa w molen-
nie (Iwaniec 1977: 216). Korzystanie z łaźni ujęte było szeregiem regulacji 
religijno-prawnych, w tym zakazem kąpieli po zachodzie słońca, a także 
w środy i piątki. Osoba, która jako ostatnia wychodziła z bajni, musiała 
usunąć resztę wody z beczki i odwrócić wszystkie naczynia dnem do góry. 
Staroobrzędowcy mówią, że trzeba tak zrobić, żeby się czort nie przejrzał9. 

Przestrzeń łaziebna służyła staroobrzędowcom także do celów lecz-
niczych. Przynoszono tu osoby chore, a kobiety rodziły dzieci: Jak mój 

6 Wiązka witek brzozowych lub dębowych, wiązanych przez staroobrzędowców między 
dniem święta apostołów Piotra i Pawła (12 lipca) a świętem Zaśnięcia Bogarodzicy (28 
sierpnia), służących do celów kąpielowych.

7 Wypowiedź J.M., dane jw.

8 Łazar Nowiczenko (1883–1982). Od 1925 roku mieszkał w Wodziłkach, a od 1945 roku był 
nastawnikiem, proboszczem starowierskiej parafii w tej wsi.

9 Wypowiedź W.J., staroobrzędowiec, ur. 1943, informacja pozyskana przez K. Snarskiego 
dnia 15.08.2011. 
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Piecia był mały i chorował na płuca, ja go w bajniu nosiła. I on tam poleży 
troche, pooddycha tym ciepłem i wyzdrowiał10. Tu także kobiety wykony-
wały pranie, tu dosuszano len, a panny wróżyły sobie przyszłość. Ta, któ-
rej wróżono, zdejmowała z szyi krzyżyk i bez słowa szła po szklankę wody. 
Szklankę z wodą ustawiano na rozłożonej chusteczce i wpuszczano zawią-
zaną na nitce ślubną obrączkę. Wróżąca wypowiadała formułę: Sużdziemyj, 
rażdziemyj – pokażyś! i wpatrywała się w szklankę, w której miała ukazać 
się twarz przeznaczonego jej męża (Nalaskowska 1999: 46). 

Współcześnie z kąpieli w łaźni parowej można korzystać bez ograni-
czeń, po uprzednim zapowiedzeniu swojej obecności. Niektórzy staro-
obrzędowcy oferują za niewielką opłatą wypalenie łaźni turystom. Obser-
wuje się także wzrost zainteresowania tego typu architekturą wśród innych 
mieszkańców Suwalszczyzny. 

staroobrzędowy zespół śpiewaczy riabina
Na początku lat 80. XX wieku do Gabowych Grądów wraz z zaprzyjaźnio-
nymi studentami z Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu przyjechał zainteresowany kulturą muzyczną staroobrzę-
dowców muzyk Mirosław Nalaskowski11. Spotkał się z życzliwością i otwar-
tością mieszkańców. Wpuszczany do domów, obserwował zachowania sta-
roobrzędowców, którym towarzyszył śpiew. Pieśni wykonywano podczas 
pracy w gospodarstwie i nabożeństw w molennie. Wykonywano zarówno 
utwory religijne, jak i świeckie, wśród których były korowody, ballady, 
czastuszki. Młodzież spotykała się na leśnych polanach, gdzie wieczorami 
integrowała się przy ognisku i śpiewie. Podczas tych spotkań12 uczono się 
śpiewać13. Pierwotnie śpiew był praktykowany w molennie. Później ze sfery 
publicznej został przeniesiony do domów prywatnych. Tam, w formie wier-
szy duchownych (duchownyje stichi), w literacki sposób opisujących wyda-
rzenia ewangeliczne, został włączony do codziennej modlitwy. Kobiety 
spotykały się przed domami, siadały na ławkach i wspólnie śpiewały. 

10 Wypowiedź I.M., staroobrzędowiec, ur. 1963, informacja pozyskana przez K. Snarskiego 
dnia 06.04.2004.

11 Mirosław Nalaskowski (ur. 1952) – muzyk, od 1973 roku zajmuje się folklorystyką muzyczną, 
od 1981 roku na terenie Suwalszczyzny. Konsultant folkloru muzycznego i obrzędowości na 
terenie Suwalszczyzny i Mazur wschodnich. Współorganizator wielu ekspedycji etnogra-
ficznych z zakresu muzyki, tańca i obrzędowości. Stypendysta Ministra Kultury (2000) oraz 
laureat Nagrody im. Oskara Kolberga (1992). 

12 Mieszkańcy Gabowych Grądów nazywają te spotkania wieczorynkami.

13 Wykonanie pieśni zazwyczaj rozpoczyna jedna osoba. Z wielką swobodą śpiewa jedną 
bądź dwie frazy, po czym włączają się kolejni uczestnicy spotkania na polanie. W sytuacji 
scenicznej jest to Maria Jefimow, dysponująca najwyższym i najdonioślejszym głosem. 
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Mężczyźni pojedynczo nucili podczas prac gospodarskich. Dopiero od lat 
60. zaczęto spotykać się wspólnie na leśnych polanach. 

W roku 1986 miał miejsce pierwszy koncert zespołu śpiewaczego Ria-
bina. Nazwa zespołu wywodzona jest przez same zainteresowane kobiety 
od czerwonej barwy strojów scenicznych, podobnych w kolorze do jarzę-
biny – riabiny. Krój kobiecego sarafanu i szczegóły wykonania kostiumu 
scenicznego nawiązują do tradycyjnych strojów moskiewskich staroobrzę-
dowców. Dziś trudno jest poprawnie określić proweniencję kolorystyki. 
Podobnie rzecz się ma z ozdobami. 

Aktualnie w skład zespołu wchodzi sześć śpiewaczek. Wszystkie są 
starowierkami ze wsi Gabowe Grądy i Bór. Są to: Maria Jefimow (uro-
dzona w 1953 roku), Zinaida Ancipow (1951), Marfa Ancipow (1941), Irena 
Fomin (1951), Anna Jefimow (1956), Wiera Jewdokimow (1943). Wcześniej 
w zespole występowały także Felicata Danowska, Anastazja Tichanow, 
Weronika Filipow i Nina Drozdowska.

Śpiew jest nieodłączną częścią życia rodzinnego, społecznego a także 
religijnego staroobrzędowców. Poprzez śpiew właśnie przekazywane 
są najważniejsze treści kulturowe, przekonanie o wspólnocie religijnej 
i poczucie starowierskiej tożsamości kulturowej. Inspiracje repertuarowe 
zespół czerpie z wielowiekowej rosyjskiej tradycji kulturowej. Obok tych 
proweniencji zauważane są jeszcze inne, w tym związane z kierunkami 
historycznych migracji staroobrzędowców, wykonywaniem pracy zarobko-
wej poza własną grupą, dostępem do środków masowego komunikowania, 
zwłaszcza rosyjskojęzycznych audycji radiowych emitowanych z Grodna. 
Prezentowane przez zespół Riabina pieśni, wykonywane są przede wszyst-
kim w lokalnej odmianie języka, nazwanego przez Irydę Grek-Pabisową 
językiem rosyjskim w dialekcie nowogrodzko – pskowskim (Iwaniec 1977: 
82). Ponadto panie wykonują pieśni w języku rosyjskim.14 

Społeczny odbiór aktywności scenicznej zespołu Riabina jest pozy-
tywny. Współwyznawcy podkreślają, że śpiewaczki ze sceny bardzo 
dobrze promują swoją kulturę, wpływają na jej postrzeganie przez grupę 
większościową, uzupełniają paletę zespołów folklorystycznych z Suwalsz-
czyzny. Członkinie zespołu są rozpoznawalne wewnątrz wspólnoty. Ich 
zachowanie wobec współwyznawców, zaangażowanie w praktyki religijne, 

14 Incipity pieśni wykonywanych przez zespół staroobrzędowy Riabina: Не чаила матушка 
(Nie czaiła matuszka), pieśń weselna; Цечот речка (Cieczot rieczka), pieśń miłosna; За 
лесам (Za liesam), ballada; Что под лаваю куряты (Czto pod ławaju kuriaty), pieśń ko-
rowodowa; Гуляала я (Gulała ja), pieśń korowodowa; Ой вдол по морю (Po morzu), pieśń 
miłosna; У воротах гуси (Gęsi u wrót), pieśń weselna; Распяалось колечко (Pęknięta ob-
rączka), ballada miłosna; Рябина ( Jarzębina), pieśń miłosna; Молодасть (Młodość), pieśń 
miłosna; Роза (Róża) pieśń miłosna. 
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bezinteresowna służba wspólnocie sprawiają, że są one postrzegane jako 
wzorowe wyznawczynie starego obrzędu, z którym współwyznawcy się 
utożsamiają. Działalność zespołu wpływa korzystnie na integrację całej 
wspólnoty, a przez to – na zachowanie tożsamości kulturowej staroobrzę-
dowców. Kobiety uczestniczą w różnych projektach kulturowych. We 
wsiach, w których mieszkają, organizują warsztaty kulinarne, śpiewacze 
i taneczne. Przyjmują propozycje koncertowe poza wspólnotą, dzielą się 
swoją kulturą z zewnętrznym odbiorcą, przedstawiają swoją kulturę reli-
gijną jako cenny element wielokulturowej Suwalszczyzny. 

*  *  *

O trwałości międzypokoleniowego przekazu kulturowego, a przez to 
o kondycji społecznej badanej grupy, decyduje nastawienie jej członków do 
swojego naturalnego dziedzictwa. Z jednej strony mówimy o dziedzictwie 
materialnym, postrzegalnym zmysłowo, traktowanym niejako instrumen-
talnie w definiowaniu tożsamości grupy. Z drugiej natomiast – jest to cały 
niematerialny kontekst kulturowy, w którym często odnajdujemy odpo-
wiedzi na najtrudniejsze pytania. Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
staroobrzędowców rozumiane jako system przekonań, tradycji, praktyk, 
usankcjonowanych trwałością powtarzania, w istotnym stopniu wpływa 
na definiowanie własnej tożsamości kulturowej przez tę grupę. Jest to zara-
zem czytelny komunikat skierowany w stronę badaczy i obserwatorów tej 
kultury, dotyczący potencjalnej aktywności przedstawicieli badanej grupy. 
Rola, jaką pełni niematerialne dziedzictwo kulturowe grup mniejszościo-
wych, w tym staroobrzędowców, może i powinna być postrzegana jako 
cenne źródło informacji na temat współczesnej tożsamości staroobrzę-
dowców. 
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the role of the intangible cultural heritage 
in the context of preserving the old believers’ 
group identity in the suwałki region (examples)
The Old Believers first came to the Suwałki Region in the second half of the 18th c. 
A characteristic element of Old Believers’ households is a steam room. While bath-
ing, in a friendly, integrating atmosphere, men talked about field work. Women 
told different stories, joked, and sang songs. The bath ended at the owner’s home 
with refreshing, invigorating tea. 

At the beginning of the 1990s the Riabina band, formed in the Gabowe Grądy 
village, focused on saving the traditional Old-Believer type of songs. The band 
performs love songs, ballads and traditional songs. The sources of the Riabina’s 
vocal inspiration date back to the Russian past. In 2013 the band celebrated the 
twenty-fifth anniversary of their creative work.

fot. 1. Bajnia, Wodziłki, 2004, fot. K. Snarski
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fot. 2. Bajnia, Pijawne Ruskie, 2009, fot. K. Snarski

fot. 3. Bajnia, Blizna, 2014, fot. K. Snarski
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fot. 4. Riabina w plenerze, Gabowe Grądy, 2013, fot. K. Snarski

fot. 5. Jubileusz Riabiny, Żarnowo, 2013, fot. K. Snarski
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Pogląd, że język jest częścią kultury niematerialnej, nie potrzebuje 
chyba dokładniejszych eksplikacji. Nie bez powodów Marian Kucała, 

posługując się biblijnym cytatem (Mt 26, 73), swe popularne opracowanie 
poświęcone zagadnieniom regionalizmów i dialektyzmów nazwał Twoja 
mowa Cię zdradza (Kucała 1994). Język określa naszą tożsamość i miejsce 
w społeczeństwie – odgradza nas od innych grup i konsoliduje z własną. 
Mimo że posługujemy się polszczyzną współczesną, w XXI wieku, to jed-
nak poza oczywistymi elementami nowymi niesie ona w sobie dziedzictwo 
wcześniejszych wieków (Pastuchowa 2008). Można więc skrótowo określić 
język jako trwanie i zmianę, tym też dwóm stronom języka poświęcony 
będzie niniejszy tekst.

W niniejszym artykule chciałbym skupić się jedynie na języku miesz-
kańców wsi1 i miast, będącym według mojej opinii częścią składową języka 
regionu. Przyjmuję więc propozycję Zenona Klemensiewicza, który języ-
kiem regionalnym (lub regionów) nazywał język przeciwstawiany językowi 
ogólnemu, rozczłonkowany terytorialnie, rozpadający się na odmiany geo-
graficzne (Klemensiewicz 1961: 110)2. Przy czym przemiany użycia odmian 
językowych na polskiej wsi, związane szerzej z przemianami tamtejszego 
modelu życia, wymagają innego podejścia do badanego zagadnienia. 

1 Problem języka mieszkańców wsi podejmuje Jerzy Sierociuk (m.in.: Sierociuk 2003; Siero-
ciuk 2007). Tu analogicznie do języka mieszkańców wsi traktuję język mieszkańców ma-
łych miast.

2 Inaczej natomiast język regionalny rozumie Kwiryna Handke. Zdaniem badaczki jest to „te-
rytorialno-środowiskowy wariant ogólnej odmiany języka narodowego, mający wszystkie 
jej cechy, a ponadto pewien zasób odrębności” (Handke 2001: 217).

Ewolucja języka regionu na przykładzie 
dwóch miejscowości w Wielkopolsce

Błażej Osowski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Dlatego też przedmiotem analizy jest, jak już zaznaczono, język mieszkań-
ców wsi i miast, czyli odmiana języka zawierająca w sobie elementy tak 
tradycyjnych gwar, jak i elementy ogólnopolskie: potoczne, literackie i spe-
cjalistyczne. O ile jednak losy odmian ogólnych polszczyzny nie budzą nie-
pokojów, o tyle elementom gwarowym czy szerzej – gwarom, wieści się już 
od dawna koniec istnienia. Dialektolodzy zauważają, że gwara nie jest już 
jedynym kodem, którym posługują się mieszkańcy wsi, że znają oni język 
literacki i świadomie używają jednej bądź drugiej odmiany języka w zależ-
ności od sytuacji komunikacyjnej3; jednocześnie nieustannie maleje zakres 
używania gwary. Wobec powyższego kształtować się może obraz języka 
mieszkańców wsi/miasteczek jako tworu zmiennego, a zmiany te pole-
gać by miały przede wszystkim na ekspansji cech ogólnopolskich i zaniku 
dyferencyjnych. Czy rzeczywiście tak jest?

Przyjrzyjmy się więc dokładniej konkretnym zmianom. Prześledzimy 
je na przykładzie przymiotników, które w porównaniu z rzeczownikami 
nazywającymi obiekty świata materialnego w większej mierze dotyczą 
sfery abstrakcyjnej (choć nie tylko), a przez to w mniejszym stopniu uza-
leżnione są od zmian w rzeczywistości pozajęzykowej.

Interesujące nas zjawisko prześledzimy na przykładzie dwóch miej-
scowości w Wielkopolsce: Bukówca Górnego, dużej podleszczyńskiej 
wsi znanej z kultywowania lokalnych tradycji (w tym językowych), oraz 
Goliny (wraz z okolicznymi wsiami: Adamowem, Barbarką, Goliną-Ko-
lonią i Spławiem4), miasteczka w powiecie konińskim, liczącym niespełna 
4.500 mieszkańców. Dzięki takiemu doborowi punktów będziemy mogli 
stwierdzić ewentualne oddziaływanie czynnika miasta oraz obserwować 
zróżnicowanie językowe w płaszczyźnie geograficznej. Wpływ na zróżni-
cowanie materiału językowego może mieć również położenie i charakter 
obu miejscowości. Golina, jak i jej okolice, leży na szlaku wschód–zachód, 
sprzyjającym stykaniu się ludzi pochodzących z różnych stron Polski, zaś 
Bukówiec Górny do niedawna jeszcze był wsią bardzo zamkniętą na przy-
byszów, a izolacja ta wspierała zapewne utrzymywanie się starych cech 
językowych. Miejscowości w okresie zaborów przynależały do dwóch róż-
nych państw: Prus i Rosji, co niekiedy również ma odzwierciedlenie na 
płaszczyźnie języka. Punktem odniesienia dla dzisiejszej sytuacji języko-
wej będzie stan zarejestrowany na mapach Atlasu języka i kultury ludowej 

3 Zagadnieniu temu poświęcono już wiele opracowań, jako przykładowe wymienić można: 
Kurek 1990, Kąś 1994.

4 Łączne ujęcie Goliny i wymienionych wsi wynika z utrzymywania między miejscowościami 
ścisłych kontaktów, niewielkich odległości między nimi oraz doboru informatorów spośród 
osób związanych z uprawą roli bądź hodowlą zwierząt.
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Wielkopolski (AJKLW)5, dzięki czemu uzyskamy obraz dynamiczny: zmian 
bądź trwania cech językowych. W artykule przez cechę rozumiem przy-
miotnik – jego formę i znaczenie.

Bliżej opisane zostaną wybrane mapy AJKLW, reprezentujące typowe 
układy trwałości i zmienności cech językowych. Na koniec, jako podsu-
mowanie, przedstawiam tabelarycznie zestawienie cech w poszczególnych 
miejscowościach.

Przejdźmy ad rem. Mapy AJKLW najczęściej rejestrują kilka przymiot-
ników, dlatego też trudno znaleźć taką mapę, która ukazywałaby trwanie 
cechy językowej w obu interesujących nas miejscowościach. Niemniej ist-
nieją i takie kartogramy, czego przykładem dokumentujący występowanie 
nazwy zimne nogi na określenie ‘galarety z nóżek’ zarówno w Bukówcu 
Górnym, jak i Dobrosołowie (AJKLW 105)6. Mimo że mapy te należą do 
rzadkości i można by je posądzić o „nudę”, skoro nic w sferze języka się nie 
zmienia, to właśnie to stanowi o ich wadze, dokumentują bowiem trwałość 
języka na przekór „zanikowi gwar”.

Zdecydowaną większość stanowią jednak mapy, na których obserwo-
wać można cechy zarejestrowane już wcześniej oraz nowe i/lub zanikłe. 
Spójrzmy na kilka przykładów. AJKLW 81 pokazuje występowanie przy-
miotników o znaczeniu ‘z żyta’. Interesują nas tu trzy wyrazy: rzanny, żytni 
i żytny. Pierwszy w latach 70. XX wieku zarejestrowano w Bukówcu Gór-
nym, zaś drugi – w obu punktach. Stan ten zachował się do dziś, mimo 
że rzanny to wyraz nienotowany przez słowniki polszczyzny ogólnej. Co 
więcej, niejako wbrew polszczyźnie literackiej w Bukówcu Górnym zano-
towano nową jednostkę (w porównaniu ze stanem wcześniejszym) – żytny.

Możemy również znaleźć mapy, które poza trwaniem pokazują uby-
wanie przymiotników. AJKLW 816 obrazuje rozkład terytorialny nazw 
‘padaczki’. W kontekście adiektiwów szczególnie interesujące jest określenie 
wielka (wielga) choroba dawniej występujące jak w Bukówcu Górnym, tak 
w okolicach Goliny. Do dziś stan ten przetrwał tylko w pierwszej z miej-
scowości, zaś w drugiej ustąpił zgodnemu z polszczyzną ogólną.

Najciekawsze jednak, jeśli możemy w ten sposób oceniać język, są kar-
togramy typu AJKLW 761, gdyż w ciągu ostatnich 40 lat dokonał się tu 
swoisty przewrót językowy. Notowany w latach 70. XX wieku przymiotnik 
miałki7 wskazujący cechę ‘niewielkiego oddalenia od powierzchni’ w obu 

5 Cyfra występująca po skrócie oznacza numer mapy.

6 Dobrosołowo to 54. punkt AJKLW, położony najbliżej okolic Goliny. 

7 Miałki co prawda znany jest współcześnie informatorom, lecz należy do zasobu biernego 
słownictwa, ponieważ nie pojawiał się samoczynnie w odpowiedziach na pytanie eksplo-
ratora, lecz jedynie w pytaniach wprost o zdefiniowanie hasła.
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punktach został wyparty przez płytki, który w świetle danych AJKLW nie 
występował wcześniej w żadnej z interesujących nas miejscowości.

Dynamikę ewolucji widzimy również, zestawiając mapę AJKLW 878 
i stan współczesny. W przypadku galantego zaobserwować można kilka 
zmian: w Golinie zachowały się oba znaczenia z jej okolicy (‘ładny, uro-
dziwy’ oraz ‘(dość) duży, wyrośnięty’, lecz – tu korzystam z własnej świado-
mości językowej – ze zdecydowaną przewagą drugiego z nich), tymczasem 
w Bukówcu Górnym, w którym dawniej hasło nie występowało, dzisiejsze 
poświadczenia odpowiadają znaczeniu mniej popularnemu w punkcie 
wschodnim. Zaskakująco więc, wbrew powszechnym opiniom, ekspando-
wała forma nieliteracka.

Według mapy AJKLW 273 ani w okolicach Goliny, ani w Bukówcu na 
określenie wideł z trzema (lub czterema) zębami nie używa się określeń 
przymiotnikowych, a wyłącznie konstrukcji przyimkowych (odpowiednio 
o trzech/czterech rogach i o trzech/czterech zębach), tymczasem stan dzi-
siejszy przedstawia się zupełnie inaczej. Po pierwsze, w punkcie północ-
no-wschodnim jako podstawa wykorzystywany jest nie tylko dawny róg, 
ale i nowy ząb; po drugie materiał dostarcza prawdziwego bogactwa form 
przymiotnikowych (które odnaleźć można w Tabeli 1.) z obu miejscowo-
ści. Ciekawy przypadek reprezentują też widły dwuzębne, które zgodnie 
z mapą AJKLW 272 nie mają w badanych miejscowościach nazw z przy-
miotnikami, tymczasem oba punkty dostarczają przykładów: dwuzębny, 
dwuzębowy. Dziwić mogą nie tylko poświadczenia przymiotników, lecz 
użycie jako podstawy ząb nie występującej według odnośnej mapy na pół-
nocnym wschodzie Wielkopolski.

Z jeszcze bardziej dynamiczną sytuacją mamy do czynienia w przy-
padku nazw cechy ‘duży, znacznych rozmiarów’. Zgodnie z AJKLW 880 
dla Bukówca Górnego i okolic Goliny jedynym wspólnym określeniem 
był przymiotnik łebski. Poza tym w podleszczyńskiej wsi znane były spory, 
srogi, wielgi, zaś w pobliskim Golinie Dobrosołowie – duży i galanty. Dziś 
natomiast mamy aż cztery wspólne adiektiwa: duży (wcześniej znany tylko 
w okolicach Goliny), wielgi (wcześniej odnotowany jedynie w Bukówcu 
Górnym) i dwie innowacje w świetle przywoływanej mapy – bystry i wielki. 
Jako wspólną tendencję można również potraktować wyparcie dawnej 
wspólnej, lecz nieliterackiej, formy łebski.

 

tabela 1. Zestawienie stanu AJKLW i współczesnego dla wybranych przymiotników.  
Opracowanie własne

▶
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Nr mapy AJKLW Forma 
przymiotnika

Bukówiec Górny Golina i okolice

AJKLW dziś AJKLW dziś

7. Piec do chleba piec chlebowy +8 + - +
73. Szklany szklany - + + +

szklanny + - - +

81. Nazwa mąki z żyta żytny - + - -
żytni + + + +
rzanny + + - -

95. Kasza z gryki gryczanny + - - -
gryczany - + - +
taterczy - - + +
tatarczany + + - +

96. Kasza jęczmienna jęczmionny - - + +
jęczmienny + + - +

99. Nazwa chudego mięsa chudy - + - +
lubawy + + + -

105. Nazwa galarety z nóżek zimne nogi + + +/- +
108. Znaczenie wyrazu jałowy ‘nietłusty’ + + + +

‘niesłony’ + - - -
148. Człowiek otyły (gruby) grubaśny - + - +

grubaśki - - - +
spaśny - + - -
utyły - - - +
gruby + + - +
tęgi + + - +

149. Człowiek chudy chudy + + - +
178. Grzyb trujący psie (bedłki) + + + -
230. Wiatr wirujący morska trąba - 0 - +
234. Wczesna (zima) rychła + + + -

wczesna + + + +

272. Widły dwuzębne dwuzębny - + - +
dwuzębowy - + - +

273. Widły z trzema 
(czterema) zębami

czterorożny - - - +
czterozębny - + - -
czterozębowy - + - -
czteryzębny - + - -
trzyrożny - - - +
trzyzębny - + - +
trzyzębowy - + - -

8 + oznacza występowanie przymiotnika, - – jego niewystępowanie, 0 – brak danych, +/- 
w przypadku miałkiego – wystąpienie formy tylko w odpowiedzi na pytanie zadane wprost 
o jego znajomość, zaś w przypadku zimnych nóg – odnotowuję w ten sposób dane z punktu 
56. AJKLW (Sławsk), a nie, jak w przypadku pozostałych, z Dobrosołowa.
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279. Duże grabie ręczne duże grabie 0 + + -
pożniwne 
grabie 
(grabiarka)

0 + 0 0

ręczne grabie 0 + 0 0
302. Nazwa żelaznych grabi 
konnych

grabie 
(grabiarka) 
konne

+ + - -

304. Nazwa młocarni 
szerokomłotnej

szerokomłotny - + - +

326. Dojrzałe (zboże) 
i synonimy

dojrzały + + + +
dostany + + + -

329. Niepełne (kłosy) pusty - + + +
próżny - + - -
szczerbaty - + - -
czczy + + - -

371. Nazwa fabrycznej osełki 
z drewnianą rączką do 
ostrzenia

szmeglowa 
osełka

- + - 0

444. Nazwa orczyka na trzy 
konie

bark 
trzykonny

- + 0 0 

575. Szewski szewiecki + + + 0 
szewski + + + +

580. Syn brata ojca lub brata 
matki

typ stryjeczny/
cioteczny brat/
siostra

- + - +

595. Nazwa człowieka z tej 
samej wsi

tutejszy - + - +

615 i 6219 Nowe Lotko + + 0 0
741. Nazwa tylnego końca 
łodzi rybackiej

tylni - + 0 +

761. Płytka (woda) 
i synonimy

płytki - + - +
miałki + +/- + +/-

813. Padaczka i synonimy wielgi/wielka 
choroba

+ + + -

877. Znaczenie wyrazu gibki ‘słaby, wątły’ - - + +
‘giętki, 
sprężysty, 
elastyczny’

+ + - +

878. Znaczenie wyrazu 
galanty

‘ładny, 
urodziwy’

- - + +

‘(dość) duży’ - + + +

9 Nowe Lotko wg AJKLW było nazwą ‘pochodów ludowych na Wielkanoc’. Dziś natomiast pod 
nazwą tą kryje się ‘obchodzenie wsi z zielonym drzewkiem (gałęzią) na wiosnę’, nie zaś 
znaczenie rejestrowane w AJKLW; stąd wymienienie obu map w jednym punkcie.
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880. Duży i synonimy duży - + + +
galanty - - + +
bystry - + - +
wielki - + - +
spory + + - -
srogi + + - -
wielgi + + - +
łebski + - + -

bez mapy, komentarz do II 
tomu 

wiśny ‘giętki’ + + + +
wiśny 

‘wilgotny’
- + - +

Przejdźmy do uogólnień. Biorąc pod uwagę, że zmiana może polegać 
na pojawieniu się cechy nowej bądź zaniku dawnej i że może obejmować 
oba punkty badawcze lub tylko jeden, klasyfikacja układów cech przedsta-
wia się następująco:

A. T r w a n i e  c e c h y  w  o b u  p u n k t a c h  – razem 17 przykła-
dów: czczy ++10, dojrzały ++, galanty ‘duży’ -+, galanty ‘ładny, urodziwy’ -+, 
gibki ‘wątły’ -+, grabie konne +-, jałowy ‘nietłusty’ --, jęczmionny -+, Nowe 
Lotko +0, rzanny +-, spory +-, srogi +-, szewski ++, taterczy -+, wczesna 
zima ++, wiśny ‘giętki ++, zimne nogi ++, żytni ++;

B. Z a n i k  c e c h y :
a) w obu punktach – 2: łebski, miałki;
b) w jednym z punktów: 

w Bukówcu Górnym (przy zachowaniu stanu wcześniejszego •	
w Golinie) – 2: jałowy ‘niesłony’ -, gryczanny -;
w Golinie (przy zachowaniu stanu wcześniejszego w Bukówcu •	
Górnym) – 6: dostany +, duże grabie 0, lubawy +, psie bedki +, 
rychła zima +, wielga choroba +;

C. C e c h a  n o w a :
a) w obu punktach – 13: bystry, chudy, dwuzębny, dwuzębowy, grubaśny, 

gryczany, płytki, stryjeczny brat, szerokomłotny, trzyzębny, tutejszy, wielki, 
wiśny ‘wilgotny’;

b) w jednym z punktów:
w Bukówcu Górnym (przy zachowaniu stanu wcześniejszego •	
w Golinie) – 13: czterozębny -, czterozębowy -, czteryzębny -, duży 
+, galanty ‘(dość) duży’ +, próżny -, pusty +, spaśny -, szczerbaty -, 
szklany +, trzykonny 0, trzyzębowy -, żytny -;

10 Symbole mają wartość jak w Tabeli 1. W przypadku dwóch znaków pierwszy z nich określa 
stan bukówiecki, drugi – goliński; pojedyncze oznaczenie odnosi się do Bukówca Górnego 
lub Goliny zgodnie z odpowiednim miejscem w klasyfikacji.
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w Golinie (przy zachowaniu stanu wcześniejszego w Bukówcu •	
Górnym) – 12: chlebowy piec +, chudy +, czterorożny -, jęczmienny 
+, gibki ‘gięty’ +, grubaśki -, gruby +, tatarczany +, tęgi +, trzyrożny 
-, utyły -, wielgi +;11

D. Z a n i k  c e c h y  w  j e d n y m  p u n k c i e  i  p o j a w i e -
n i e  s i ę  n o w e j  c e c h y  w  d r u g i m  – 1: szklanny12. 

Z powyższego zestawienia – oraz Tabeli 2. – jasno wynika, iż najczęst-
szym zjawiskiem spośród wymienionych typów jest trwanie cech języko-
wych. Dotyczy to zarówno przymiotników zgodnych z odmianą ogólną 
polszczyzny (np. dojrzały, żytni) naturalnie wspierającą występowanie 
wyrazów w odmianach nieogólnych, jak i przymiotników dyferencyjnych 
wobec języka literackiego, licznie występujących w analizowanym mate-
riale, np. galanty, rzanny, taterczy, zimne nogi.

Cechy zachowane nieco częściej występowały w Bukówcu Górnym (jest 
to jednak niewielka przewaga w stosunku do materiału golińskiego), zaś 
innowacje w zakresie przymiotników niemal w równym stopniu pojawiają 
się w obu miejscowościach. Również tutaj poza jednostkami wspólnymi 
z polszczyzną ogólną znajdziemy i przymiotniki dyferencyjne, np. bystry 
‘duży’, wiśny ‘wilgotny’, galanty ‘(dość) duży’, gibki ‘gięty’. 

Jeśli chodzi o zanikanie przymiotników występujących jeszcze 40 lat 
temu i zarejestrowanych przez AJKLW, to proces ten nieco silniej zauwa-
żalny jest w okolicach Goliny. Obejmuje on wyłącznie jednostki dyferen-
cyjne wobec polszczyzny literackiej. Jest to jednak grupa niewielka i być 
może większa liczba egzemplifikacji pozwoliłaby na uściślenie powyższych 
obserwacji. Co ważne, zebrany materiał nie pokazuje, aby typ miejscowości 

11 Jest to swoisty wyjątek potwierdzający regułę, gdyż typ -anny częstszy jest w punkcie 
południowym, jednak w przypadku szklannego przymiotnik ten nie pojawił się tam, lecz  
w punkcie wschodnim, czyli w okolicach, w których wyłączny jest w świetle danych AJKLW 
typ -any.

12 B – materiał bukówiecki, G – materiał goliński. Wartości z punktów Bc i Cb powyższej kla-
syfikacji uwzględniane są w Tabeli 2. dwukrotnie i z tego względu zapisywane w nawiasie.

tabela 2. Zestawienie ilościowe cech zachowanych, nowych i zanikłych. Opracowanie własne

cecha zachowana cecha nowa cecha zanikła

B12 G B G B G

17 13 2

(6)+(12) (2)+(13) (13) (12) (2) (6)



71

dziedzictwo niematerialne: szanse i zagrożenia

odgrywał znaczącą rolę na zachowywanie, zanik lub pojawianie się przy-
miotników. Istotniejsza wydaje się natomiast przynależność przymiotni-
ków do słownictwa wspólnoodmianowego bądź dyferencyjnego. 

Zamiast podsumowania, artykuł chciałbym zakończyć postawieniem 
pytania, jak wobec powyżej zaprezentowanych wyników analizy powinna 
wyglądać ochrona języka mieszkańców wsi i małych miast z punktu 
widzenia językoznawcy. Przede wszystkim objąć ona powinna nie tylko 
osobliwości, które do tej pory głównie przyciągały zainteresowanie bada-
czy, lecz całość, tj. zarówno elementy wspólne z językiem ogólnym, jak 
i dyferencyjne. Tylko dzięki takiemu podejściu uzyskamy pełen, nieznie-
kształcony obraz języka regionalnego13. Ponadto badania winny być powta-
rzane, w miarę możliwości, w równych odstępach czasu, co zresztą nie jest 
postulatem nowym, gdyż już krótko po drugiej wojnie światowej sformu-
łowanym przez Ludwika Zabrockiego. Proponował on, by badania pona-
wiać co 25 lat (Zabrocki 1948: 516). Tak więc to rejestracja pełnego stanu 
językowego jawi się jako główna forma ochrony języka regionalnego przez 
jego badaczy14. Przedłużeniem tych działań są opracowania naukowe, jak 
i popularyzatorskie, w tym publikacja tekstów i zapisów dźwiękowych oraz 
upowszechnianie wiedzy o istnieniu lokalnych odmian języka.

rozwiązanie skrótu
AJKLW – Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, 1979–1991, oprac. 

zespołowo pod red. Z. Sobierajskiego i J. Burszty, Wrocław; t. VII, 1992, oprac. 
zespołowo pod red. Z. Sobierajskiego, Wrocław; t. VIII–XI, 1994–2005, red.  
Z. Sobierajski, Poznań. 
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the evolution of the language  
of the region on the example  
of two villages in greater poland
The paper presents the contemporary condition of the adjectives recorded by 
Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski (Atlas of Folk Idiom and Culture in 
Wielkopolska) in two sites: Bukówiec Górny and Golina (with the surrounding 
area). The places are situated in the different sub-regions of Greater Poland 
dialect, respectively: south-western and north-eastern. Analysis of the detailed 
data serves the generalization purpose: indication of the dynamics of the lan-
guage of the inhabitants of villages and small towns, consisting in the disap-
pearance and the emergence of new adjectives. On the other hand, one should 
emphasize a large number of preserved lexemes in comparison with the state 
of 40 years ago. 
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wielokulturowe dziedzictwo lublina
Lublin i Lubelszczyzna były przez setki lat terenem pogranicznym, zamiesz-
kiwanym przez ludność zróżnicowaną pod względem etnicznym, języko-
wym i wyznaniowym. Kres temu światu przyniosła II wojna światowa, zaś 
w latach PRL pamięć o zamieszkujących niegdyś te tereny mniejszościach 
była – z powodów politycznych – celowo przemilczana i marginalizowana. 
Po przemianach 1989 roku na szerszą skalę zaczęto podejmować działa-
nia na rzecz dokumentowania, ochrony i popularyzacji zapomnianego 
dziedzictwa miasta i regionu, zarówno w jego materialnym, jak i niemate-
rialnym wymiarze. Choć konwencja UNESCO w sprawie ochrony niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku weszła w życie w Polsce 
stosunkowo niedawno (16 sierpnia 2011 roku), projekty w tym obszarze 
realizowane są w od wielu lat przez różnego rodzaju instytucje, rozwijając 
się równolegle i po części niezależnie wobec inicjatyw legislacyjnych oraz 
refleksji teoretycznej prowadzonej na gruncie akademickim. 

W prezentowanym wystąpieniu odwołam się do tej części niematerial-
nego dziedzictwa, jaką tworzy oral history – zarejestrowane ustne wspo-
mnienia odnoszące się do wydarzeń historycznych (Kurkowska-Budzan 
2003: 176 i n.; Theiss 2000: 15). Rejestrowane wspomnienia są narzędziem 
nie tylko dla rekonstruowania wydarzeń z przeszłości, ale przede wszyst-
kim dla poznawania wartości i postaw odgrywających znaczącą rolę 
w procesie budowania tożsamości jednostek i grup. Działania na rzecz 
gromadzenia relacji mówionych, a także wykorzystywania ich w projek-
tach animacyjnych i edukacyjnych, zostaną ukazane w kontekście projektu 

Projekt „Historia mówiona miasta Lublina” 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 
Samorządowa instytucja kultury w działaniach  
na rzecz ochrony wielokulturowego dziedzictwa 
środowiska lokalnego w jego niematerialnym wymiarze

Marta Kubiszyn 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
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„Historia Mówiona Miasta Lublina”, realizowanego od 1998 roku przez 
lubelski Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, polegającego na nagry-
waniu, opracowywaniu i udostępnianiu wspomnień dotyczących Lublina 
w okresie międzywojennym. 

oral history – tradycja i współczesność
Oral history pojawiła się w USA pod koniec lat 30. XX wieku za sprawą 
amerykańskiego historyka i dziennikarza Allana Nevinsa. We wstępie do 
książki The Gateway to History wydanej w 1938 roku, sugerował on koniecz-
ność utworzenia instytucji zajmującej się zbieraniem relacji Ameryka-
nów, których życie miało szczególne znaczenie dla dziejów kraju. W 1948 
roku, na Columbia University rozpoczął on realizację pierwszego projektu 
o takim charakterze (Thompson 2000: 25–53, 61–66; Kubiszyn 2007: 198–
200 i n.). Pod koniec lat 60. XX wieku oral history odrodziła się w nurcie 
badań historycznych określanych mianem history from below (Kurkow-
ska-Budzan 2003: 178, 189–192). Część historyków, kierując się hasłem 
give voice to the voiceless, zwróciła się wówczas w stronę niższych warstw 
społecznych oraz grup marginalizowanych i nieuprzywilejowanych (Theiss 
1998: 38–40), zaś dzięki rozważaniom na gruncie teoretyczno-metodolo-
gicznym, prowadzonym przez takich historyków, jak m.in. Paul Thomp-
son, Trevor Lummis, Allesandro Portelli czy Daniel Bertaux, oral history 
zyskała status pełnoprawnej metody badawczej. Ponowny wzrost zaintere-
sowania oral history na gruncie nauk społecznych i humanistycznych miał 
miejsce na początku lat 80. XX wieku. Było to związane – z jednej strony 

– ze wzrostem poczucia historyczności świata społecznego, z drugiej zaś – 
z odchodzeniem w badaniach akademickich od ujęć modernistycznych, 
odwołujących się do empiryczno-ilościowego modelu pracy badawczej, 
w kierunku podejścia humanistycznego, w którym jednostka postrzegana 
jest jako twórczy, aktywny podmiot. Podejmowano wówczas analizy proce-
sów konstruowania pamięci zbiorowej, zainteresowano się zagadnieniami 
interakcji pomiędzy indywidualnym a wspólnotowym postrzeganiem 
wydarzeń z przeszłości, a także związkami pomiędzy pamięcią a procesami 
kształtowania się tożsamości jednostek i grup (Kurkowska-Budzan 2003: 
182–186). Tego rodzaju zagadnienia, a także analizy międzypokoleniowej 
transmisji poglądów i postaw czy kwestie przekształcania wzorów zacho-
wań pod wpływem różnych czynników, są również przedmiotem zaintere-
sowania współczesnych badaczy.

Prowadzenie analiz dotyczących obecności oral history w Polsce nie-
sie szereg trudności, których źródłem jest m.in. swobodne i często nie-
konsekwentne posługiwanie się terminologią przez niektórych badaczy, 
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a także brak jasnych zasad w zakresie klasyfikacji poszczególnych typów 
wywiadów. Choć między innymi na gruncie polskiej socjologii i pedago-
giki można dostrzec szerokie zastosowanie metod i technik badawczych 
odwołujących się do różnych form wywiadu narracyjnego, oral history 
jako samodzielna metoda badawcza, aż do końca lat 90. XX wieku nie była 
w Polsce rozpowszechniona (Theiss 1996: 138 i n.). Pomimo iż w latach 70. 
i 80. XX wieku nagrywaniem wywiadów zajmowały się różnego rodzaju 
instytucje, samo pojęcie oral history (i jego polskojęzyczne odpowied-
niki) było rzadko stosowane (Łepkowski 1981: 441–443), zaś gromadzeniu 
nagrań nie towarzyszyła szersza refleksja teoretyczno-metodologiczna. Jak 
podaje Wiesław Theiss, powołując się na rejestr Centralnego Katalogu 
Biblioteki Narodowej, w 1985 roku w polskich bibliotekach nie było ani 
jednej spośród znanych na Zachodzie pozycji dotyczących oral history, ani 
żadnego czasopisma poświęconego tej problematyce (Theiss 1988: 133–146). 
Znaczący rozwój zainteresowania oral history w Polsce przyniosła dopiero 
druga połowa lat 90. XX wieku i pierwsze lata XXI stulecia. W okresie 
tym podejmowane były liczne inicjatywy odwołujące się do oral history – 
zarówno projekty badawcze prowadzone w środowiskach akademickich, 
jak też projekty realizowane przez różne instytucje. Z danych uzyska-
nych w odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną przez Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych w 2004 roku wynikało, że relacje mówione były 
wówczas zbierane przez kilkadziesiąt instytucji w Polsce, m.in.: Archiwa 
Państwowe (Katowice, Kraków, Poznań, Przemyśl, Szczecin); organizacje 
pozarządowe (Żydowski Instytut Historyczny, Fundacja Pomorska); muzea 
(Białystok, Chełm, Siedlce, Suwałki, Muzeum Narodowe w Kielcach, 
Muzeum Historii Krakowa, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz 
muzea na terenie byłych obozów koncentracyjnych na Majdanku w Lubli-
nie i w Gross-Rosen); biblioteki (Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn, Rzeszów, 
Biblioteka Śląska); instytuty naukowo-badawcze (Akademia Świętokrzyska, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet War-
szawski, Uniwersytet Jagielloński) (Kubiszyn 2007: 207). Wiele sposób tych 
inicjatyw miało charakter działań na rzecz zachowania i ochrony niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego.

Obecnie, na podstawie analizy zawartości stron internetowych pod 
kątem występowania pojęcia oral history (a także polskojęzycznych odpo-
wiedników tego pojęcia), można stwierdzić, iż obok pewnej grupy projek-
tów akademickich, w skali całego kraju realizowanych jest kilkanaście więk-
szych projektów mających charakter dokumentacyjno-edukacyjny, podej-
mowanych przez takie instytucje, jak m.in.: warszawski Ośrodek KARTA 
i Dom Spotkań z Historią, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 
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Historii Żydów Polskich, Muzeum Warszawskiej Pragi, Ośrodek „Pograni-
cze Sztuk – Kultur – Narodów” w Sejnach czy Ośrodek „Brama Grodzka 

– Teatr NN” w Lublinie, a także przez wiele mniejszych placówek działa-
jących w środowiskach lokalnych na terenie całego kraju (Kubiszyn 2007: 
206–207). Część spośród wymienionych instytucji realizuje też odwołujące 
się do oral history projekty o charakterze edukacyjnym, jak na przykład 
konkurs historyczny dla młodzieży „Historia Bliska”, organizowany od 
1996 roku przez Ośrodek KARTA i Fundację Batorego, w ramach którego 
zebranych zostało ok. 7000 prac z całej Polski (Filipkowski 2010: 35).

projekt „historia mówiona miasta lublina”  
ośrodka „brama grodzka – teatr nn” –  
pomiędzy pracą dokumentacyjną,  
działalnością artystyczną a edukacją
Projekt „Historia mówiona miasta Lublina”, realizowany przez lubelski 
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku, jest przykładem 
projektu instytucjonalnego o charakterze dokumentacyjno-edukacyjnym, 
mającego jednocześnie na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa śro-
dowiska lokalnego. Projekt ten jest częścią programu „Wielka Księga Mia-
sta”, ukierunkowanego na zbieranie, opracowywane i udostępniane mate-
riałów mających służyć odkrywaniu i przybliżaniu historii i dziedzictwa 
kulturowego przedwojennego Lublina, zarówno w jego materialnym, jak 
i niematerialnym wymiarze, ze szczególnym uwzględnieniem problema-
tyki dawnego etnicznego i wyznaniowego zróżnicowania miasta. W póź-
niejszych latach projekt „Historia Mówiona Miasta Lublina” był rozwijany 
i poszerzany pod względem terytorialnym i historycznym o nowe obszary 
odniesienia. Od 2002 roku Ośrodek rozpoczął gromadzenie relacji doty-
czących poszczególnych miejscowości regionu lubelskiego w okresie mię-
dzywojennym, w kolejnych latach nagrywane były wspomnienia dotyczące 
Lublina w okresie powojennym, ze szczególnym uwzględnieniem takich 
zagadnień, jak: strajki w Lublinie i regionie w lipcu 1980, wydarzenia zwią-
zane z powstaniem „Solidarności”, wydarzenia z okresu stanu wojennego, 
historia niezależnego ruchu wydawniczego w latach 1977–1989 czy historia 
lubelskiej Grupy Zamek. 

Nagrywane przez Ośrodek relacje są przepisywane, opracowywane 
i archiwizowane, a następnie wprowadzane (w formie tekstów i dźwięków) 
do udostępnianej drogą internetową bazy danych, stanowiącej część pro-
wadzonego przez Ośrodek portalu edukacyjnego. Zgromadzone zasoby 
relacji są także wykorzystywane w działalności animacyjnej i artystycz-
nej. Przygotowywane są wystawy multimedialne – m.in. udostępniana 
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w Ośrodku w latach 1999–2011 wystawa „Portret Miejsca”, poświęcona nie-
istniejącej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu, czy otwarta w 2003 roku 
w jednym z baraków na ternie byłego obozu na Majdanku wystawa „Ele-
mentarz”, mówiąca o najmłodszych więźniach. Realizowane są także Miste-
ria Pamięci – plenerowe działania artystyczne, pod względem formalnym 
osadzone pomiędzy teatrem i artystycznym wydarzeniem ulicznym, roz-
grywające się w przestrzeni miasta i odwołujące się do niesionych przez tę 
przestrzeń znaczeń. Warstwa dźwiękowa Misteriów, współtworzona przez 
prezentowane w formie nagrań relacje i transmitowane na żywo opowie-
ści świadków wydarzeń historycznych, stanowią integralną częścią wielu 
Misteriów, szczególnie tych z lat 2000–2003 (Kubiszyn 2007: 215–220, 235–
255; Ziębińska-Witek 2011: 204–211; Skórzyńska 2007: 83–96).

Poprzez gromadzenie wspomnień, w których osobiste i rodzinne losy 
splatają się z historią miasta, a także realizowanie – w oparciu o te mate-
riały – różnego rodzaju projektów o charakterze artystycznym i edukacyj-
nym, animatorzy z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przyczyniają 
się do pogłębiania wiedzy odnośnie do wydarzeń historycznych oraz 
przedwojennej struktury urbanistycznej i społecznej Lublina, umożliwia-
jąc jednocześnie re-konstruowanie zasobu wyobrażeń dotyczących miasta, 
funkcjonujących na poziomie indywidualnej i zbiorowej pamięci współ-
czesnych mieszkańców (Łepkowski 1981: 441). Rozpoznawanie sposobów, 
w jaki określone wydarzenia są pamiętane, pozwala na ujawnianie istnieją-
cych na różnych poziomach sprzeczności oraz konfliktów pamięci, umoż-
liwiając jednocześnie analizowanie kwestii pamiętania i zapominania jako 
czynników współtworzących tożsamość jednostek i grup. Dzięki zasobom 
oral history możliwe jest też badanie procesów manipulowania pamię-
cią jednostkową i zbiorową przez reżimy totalitarne, a także związanych 
z tymi zagadnieniami kwestii tworzenia i przekształcania obrazu przeszło-
ści pod wpływem określonych czynników społecznych, politycznych czy  
kulturowych. 

oral history jako nośnik niematerialnego dziedzictwa 
środowiska lokalnego i narzędzie edukacji 
Przywołując dokumenty UNESCO można stwierdzić, iż pojęcie niema-
terialnego dziedzictwa odnosi się do wielu różnorodnych przejawów kul-
tury, przy czym akcentowany jest nie tyle materialny „nośnik” czy forma 
przekazu dziedzictwa, ale wartości, a także związane z nimi poglądy oraz 
postawy jednostek i grup. Odwołując się bezpośrednio do znaczenia ter-
minu „niematerialne dziedzictwo kulturowe”, sformułowanego w artykule 2 
Konwencji UNESCO z 2003 roku, oral history (jako zasób zarejestrowanych 
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relacji) można postrzegać jako rodzaj nośnika – tj. materialną formę utrwa-
lania wyobrażeń, przekazów i wiedzy, które poszczególne jednostki i spo-
łeczności uznają za część własnego dziedzictwa i odtwarzają je, przekazując 
w procesie międzypokoleniowej komunikacji. Nawiązując do dalszej części 
artykułu nr 2 Konwencji można stwierdzić, iż realizacja projektu ukierun-
kowanego na gromadzenie (dokumentacja, zabezpieczanie), a następnie 
upublicznianie oral history (tj. przekazywanie, promowanie w formie pro-
jektów edukacyjnych, artystycznych czy animacyjnych), jest działaniem 
nie tylko na rzecz zachowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa, ale 
także na rzecz wspierania społeczności lokalnej w procesie kształtowania 
tego dziedzictwa, a co za tym idzie – budowania poczucia ciągłości oraz 
związków z określonym terytorium i grupą.

Analizując źródła potencjału edukacyjnego oral history, wskazać należy 
przede wszystkim na możliwość czerpania za jej pośrednictwem ze spo-
łecznego i historycznego doświadczenia starszych pokoleń. W literaturze 
przedmiotu przyjmuje się, iż wspomagając procesy zdobywania wiedzy 
o przeszłości widzianej z jednostkowej perspektywy i odnosząc się bezpo-
średnio do problematyki lokalnej, dzięki oral history możliwe jest oddzia-
ływanie edukacyjno-wychowawcze, mające znaczący wpływ na postępo-
wanie jednostki w teraźniejszości. Odwołanie się do pamięci i doświadczeń 
poszczególnych osób oraz poznawanie norm i wartości odgrywających 
znaczącą rolę dla danej grupy, pomaga w procesie kształtowania związku 
z określonym miejscem, rozwijania poczucia tożsamości lokalnej i budo-
wania więzi z innymi członkami zbiorowości. Zarówno nagrywanie relacji, 
jak też odwołanie się w działaniach edukacyjnych – poprzez publikacje czy 
wystawy do istniejących zasobów oral history, służyć może także rozwija-
niu empatii i kształtowaniu podstaw dla międzypokoleniowego dialogu, 
umożliwiając zarazem pogłębione rozumienie procesów historycznych 
oraz mechanizmów życia społecznego.

Analizując projekt „Historia mówiona miasta Lublina” w odniesieniu 
do szeroko rozumianej problematyki edukacyjnej, wskazać można dwa 
odrębne, choć nakładające się na siebie obszary oddziaływania, które 
można określić jako przestrzeń edukacji środowiskowej oraz przestrzeń 
edukacji wielo- i międzykulturowej. 

Projekt „Historia mówiona miasta Lublina”, realizowany przez samorzą-
dową instytucję kultury wspólnie ze społecznością lokalną, a jednocześnie 
ukierunkowany na podejmowanie działań edukacyjnych i animacyjnych 
skierowanych do tej społeczności, można uznać za narzędzie działania 
społecznego mającego charakter edukacji środowiskowej (ang.: commu-
nity education, local education), rozumianej jako metoda organizowania 
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społeczności lokalnej wokół określonych zadań społeczno-wychowawczych, 
a zarazem jako narzędzie zmiany społecznej (Theiss 2006: 12–23; Kawula 
2005: 264). W tej perspektywie oral history jako forma dokumentowania 
i popularyzowania niematerialnego dziedzictwa środowiska lokalnego, 
może być ujmowana zarówno jako narzędzie służące odkrywaniu prze-
szłości w jej złożonym, historyczno-społeczno-kulturowym wymiarze, jako 
forma budowania relacji i zacieśniania więzi międzypokoleniowych, jako 
działanie na rzecz ochrony tożsamości historycznej i kulturowej, a także 
jako element wspierający rozwój demokracji i społeczeństwa obywatel-
skiego, m.in. poprzez wzmacnianie procesów kształtowania poczucia pod-
miotowości jednostek i grup oraz aktywizowanie społeczności lokalnych. 

Drugi spośród wskazanych obszarów edukacyjnego oddziaływania 
projektu „Historia mówiona miasta Lublina” – przestrzeń problematyki 
wielo- i międzykulturowej – jest realizowany w kontekście dokumento-
wania i przywoływania dawnego, polsko-żydowskiego charakteru Lublina, 
któremu kres położył Holokaust oraz inne wydarzenia związane z II wojną 
światową i okresem powojennym. Przywoływaniu wyglądu nieistniejącej 
dzielnicy żydowskiej na Podzamczu oraz jej dawnych mieszkańców towa-
rzyszy re-konstruowanie wielości wątków i odniesień do różnych tradycji 
kulturowych, do jakich w swoich opowieściach odwołują się przedwojenni 
mieszkańcy – Polacy i Żydzi. Wyobrażenia dotyczące Lublina z okresu 
międzywojennego, kreowane i utrwalane poprzez przekazywane z pokole-
nia na pokolenie rodzinne opowieści, budują złożoną narrację, będąc czę-
ścią niematerialnego dziedzictwa, które – choć celowo niszczone i margi-
nalizowane w okresie powojennym, stanowi – wraz z zachowaną cząstką 
dziedzictwa materialnego – istotny punkt odniesienia dla kształtowania 
poczucia tożsamości współczesnych mieszkańców. 

Ma to szczególne znaczenie w kontekście podkreślanego w dokumen-
tach UNESCO społecznego znaczenia niematerialnego dziedzictwa w pro-
cesie podtrzymywania kulturowej różnorodności Europy. Wychodząc 
z założenia, iż jedną z najważniejszych form działań mających sprzyjać 
rozwijaniu postaw tolerancji i szacunku wobec odrębności kulturowej są 
odpowiednio przygotowane projekty edukacyjne, należy przyjąć, iż projekt 
ukierunkowany na gromadzenie relacji odnoszących się do wieloetnicznej 
i wielowyznaniowej przeszłości miasta oraz na realizowanie – z ich wyko-
rzystaniem – projektów edukacyjnych i animacyjnych, stanowić może 
przyczynek do działań na rzecz poszanowania różnorodności kulturowej, 
zarówno w jej historycznym, jak i aktualnym wymiarze.
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“the oral history of lublin” project by the 
“grodzka gate – nn theatre” centre: a local 
cultural institution working towards 
the protection of the region’s intangible 
multicultural heritage 
World War II ended the cultural diversity that for many centuries had determined 
the character of Lublin. It was only after 1989 that initiatives appeared aimed at 
the documentation and preservation of its pre-war multicultural heritage. Among 
them was the project “The Oral History of Lublin”, conducted by the “Grodzka 
Gate – NN Theatre” Centre since 1998. The article discusses the preservation of 
Lublin’s heritage reflected in oral testimonies, which are treated here not only as 
a source of information about the past, but as material for artistic and educational 
activities enhancing the process of reclaiming the historical identity by the local 
community. 
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W obliczu przemian kulturowych XX i XXI wieku, w dobie ciągłej 
konsolidacji Europy trudno nie zauważyć niezwykłej różnorodno-

ści postaw, dążeń i zachowań wyrażających się w stałej konfrontacji tra-
dycji i nowoczesności. Zacierające się granice kulturowe, dążenie do uni-
fikacji warunków bytowych, zanikanie granic pomiędzy miastem a wsią 
spowodowały w ciągu ostatnich dziesięcioleci gwałtowne zmiany stylu 
życia mieszkańców wsi. To nie mogło nie mieć wpływu na oblicze kultu-
rowe miejscowości i regionów, a przede wszystkim na to, co na wsi naj-
cenniejsze – autentyczny folklor. Jako trwała treść kultury ludzkiej, w ślad 
za zmianami społeczno-obyczajowymi siłą rzeczy uległ on przeobrażaniu, 
rozpadowi i zanikowi. Zachowały się jednak niektóre jego postacie, ale 
zachowała się również „tradycja tego folkloru tkwiąca w ludzkiej pamięci 
i w utajonych postaciach, zdolnych odżyć i zintensyfikować się w sprzy-
jających okolicznościach” (Burszta 1982). Im bardziej dawał się zauważyć 
zanik rodzimych tradycji, tym bardziej można było zaobserwować inicjo-
wanie zjawisk o odwrotnym kierunku – nasilenie świadomości ich warto-
ści, a w konsekwencji – znaczny wzrost aktywności kulturowej, dającej się 
zauważyć w formie ożywionych działań stowarzyszeń regionalnych oraz 
powstawanie amatorskich zespołów artystycznych w środowiskach wiej-
skich i małomiasteczkowych. Tendencje te ujawniły się zwłaszcza w prze-
budzeniu i ugruntowywaniu się odrębności regionalnej w świadomości 
członków społeczności wiejskich, budowaniu tożsamości lokalnej, poszu-
kiwaniu korzeni kultury i odkrywaniu świadomości posiadania wartościo-
wego dziedzictwa, będącego dorobkiem wielu pokoleń.

Statystyki opracowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych poświad-
czają, jak prężnie działającą i liczną grupę stanowią od dziesięcioleci zespoły 
śpiewacze, bowiem ich liczebność w Polsce szacuje się na 7.000–10.000. 

Ludowe zespoły śpiewacze 
depozytariuszami tradycji

Katarzyna Biegalska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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W granicach administracyjnych województwa lubelskiego odnotowano nato-
miast około 350 amatorskich zespołów artystycznych, w tym zarówno zespo-
łów śpiewaczych, jak i teatralno-obrzędowych, których terenem działania jest 
środowisko wiejskie lub małomiasteczkowe. Równie aktywnie działają artyści 
ludowi skupieni w zespołach śpiewaczych w województwach: małopolskim, 
mazowieckim, podlaskim, podkarpackim czy śląskim.

Przyglądając się tym statystykom, trudno uwierzyć, że jeszcze pół 
wieku temu grupy śpiewacze w formie znanej nam obecnie w ogóle nie 
istniały. Wbrew powszechnym stereotypom, w tradycji polskiej kultury 
ludowej niełatwo jest odnaleźć zjawisko funkcjonowania zwartych grup 
śpiewaczych. Pieśni i melodie żyły w codzienności, nie było więc okazji 
ani powodu do prezentowania ich w większych, zwartych reprezentacyjnie 
grupach. Powszechnym jest przypisywanie twórczości ludowej charakteru 
zbiorowego, jednakże to indywidualna działalność twórcza i wykonawcza 
stanowiła niegdyś filar wykonawczy pieśni. Świadczą o tym, częściowo 
zachowane do dziś, role przewodników śpiewów grupowych, dominują-
cych wykonawczo w specjalnie zorganizowanych sytuacjach, będących 
najczęściej nieodłącznym elementem zdarzeń obrzędowych bądź towa-
rzyskich. Szczególnie wyraźnie takie zjawisko zaobserwować można było 
podczas wesela, kiedy poszczególne elementy przeprowadzane były przez 
zbiorowego wykonawcę, któremu jednak zawsze przewodził wybrany 
przez grupę przodownik, na przykład starościna lub zapraszana specjalnie 
na tę okazję śpiewaczka. Rolę tę przypisywano konkretnej osobie nieprzy-
padkowo – zazwyczaj był to ktoś cieszący się uznaniem i szacunkiem śro-
dowiska, posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by pokiero-
wać grupą podczas akcji obrzędowej. I o ile na weselach rolę przodownika 
z upływem czasu przejął wodzirej (obecnie podobną funkcję pełnią profe-
sjonalne zespoły), o tyle po dziś dzień można zaobserwować funkcjono-
wanie przodowników śpiewu podczas obrzędów pogrzebowych. Specjal-
nie na tę okazję zapraszany śpiewak bądź śpiewaczka (nieraz przywożony 
z sąsiednich miejscowości) kieruje zebranymi żałobnikami, dobiera odpo-
wiedni repertuar, intonuje właściwe pieśni (Adamowski 2008). 

Drugim, godnym przypomnienia przykładem zaistnienia zorganizo-
wanych grup śpiewaczych, były zespoły funkcjonujące przy okazji kon-
kretnych obrzędów dorocznych, jak np. grupy kolędnicze. Formowały się 
one okazjonalnie, zwykle na kilka dni w roku, zwoływane i kierowane 
przez swoich przodowników. Na Lubelszczyźnie do dziś można pozyskać 
informacje o zapisanych w pamięci mieszkańców konkretnych postaciach 
z przedwojnia, które rokrocznie, na przestrzeni wielu lat, organizowały 
chodzenie z kozą, gwiazdą bądź szopką (Adamowski 2008).
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Najbardziej charakterystyczna i najpowszechniej znana obecnie forma 
zorganizowanych zespołów śpiewaczych pojawiła się stosunkowo nie-
dawno, bo dopiero w latach 60. ubiegłego wieku. Jej źródeł należy upa-
trywać w rozwoju ruchu chóralnego, bardzo popularnego w Europie od 
początku dziewiętnastego wieku. Zjawisko to początkowo stało się swo-
istym tłem dla ruchów narodowościowych, związanych z walkami wyzwo-
leńczymi przeciwko Napoleonowi oraz późniejszą Wiosną Ludów (Reiss 
1950: 4). Natomiast w Polsce ruch chóralny trafił na podatny grunt, zwłasz-
cza pod zaborem pruskim i rozwijał się przede wszystkim w ostatnich 
dekadach XIX w., choć ruch śpiewaczy na terenie Księstwa Poznańskiego 
poświadczono już około 1820 roku (Hławiczka 1939: 2). Charakter twór-
czości i działalność chóralna podkreślała najważniejszy jej walor – zacie-
ranie granic stanowych i klasowych (szczególna inicjatywa chórmistrzów 
polskich: Stefana Niewiadomskiego, Piotra Maszyńskiego czy Wacława 
Lechmana). Jednak przede wszystkim tworzący się w okresie niewoli ruch 
śpiewaczy stanowił bardzo ważny czynnik w walce o zachowanie narodo-
wej odrębności. Dezintegracja i chaos tradycji narodowych, spowodowane 
bezsilnością społeczeństwa polskiego pod zaborami, wywołały konieczność 
przemian świadomościowych i ponownego ukształtowania kultury nie-
podległego już kraju. Dramatyczny stan kultury narodowej oraz kryzys elit 
artystycznych obudziły świadomość konieczności zainicjowania przemian 
niezbędnych dla zbudowania silnego tożsamościowo społeczeństwa pol-
skiego w erze odzyskanej wolności. Sytuacja ta wywołała niezwykle szeroki 
społecznie proces kształtowania kultury kraju. W twórczości elit artystycz-
nych zaczęła się przejawiać jako nowa fala ideologizacji twórczości ludowej, 
nastąpiło również silne zjawisko przenikania nurtów folklorystyczno-naro-
dowych do systemu szkolnictwa powszechnego. W okresie międzywojen-
nym ruch tradycji ludowo-narodowych miał ostatecznie niezwykle inten-
sywny wpływ na rozwój grup śpiewaczych, chórów ludowych, które osta-
tecznie w latach trzydziestych nabrały charakteru stricte ludowego (Dahlig 
1998: 104). Do rozwoju zespołów śpiewaczych w ogromnym stopniu przy-
czynił się również bardzo prężnie działający międzywojenny ruch folklo-
rystyczny, związany ze szkolnictwem i stanem nauczycielskim, czy ruch 
uniwersytetów ludowych (szczególną pozycję wśród działaczy zajmowała 
Zofia Solarzowa). W efekcie podjętych działań świadczących o zaintereso-
waniu kulturą ludową, opracowano scenicznie i zaprezentowano kilkadzie-
siąt przedstawień teatralnych prezentujących obrzędowość doroczną (Ada-
mowski 2001: 157; Piotrowski 1986: 40). Początkowo na kierunek kształto-
wania się teatru ludowego wpływ miała lokalna inteligencja, której celem 
było umoralnienie i oświecenie ludu, poprzez wystawianie melodramatów 
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przejętych ze środowiska wiejskiego (Bystroń 1936: 325), z czasem jednak 
metody te poddane zostały ostrej krytyce przez Jędrzeja Cierniaka – jed-
nego z najważniejszych działaczy Związku Teatrów Ludowych, założonego 
w Warszawie w 1919 roku. Krytykując politykę repertuarową działaczy oraz 
odbieranie ludowi możliwości samodzielnego tworzenia, w oparciu o wła-
sne doświadczenia, wywarł on ogromny wpływ na kształt rozwoju ruchu 
amatorskiego na wsi, kładąc nacisk na autentycznie wiejskie elementy kul-
tury i propagowanie przez lud własnych wartości (Cierniak 1963: 41). Te 
zaś wyrażały się najdobitniej w jak najbardziej pierwotnym materiale, czyli 
poprzez teatralizację obrzędów i uroczystości wiejskich, ponieważ to wła-
śnie „w tych niby prymitywnych, prostych rzeczach jest ukryty głębszy 
sens, jest dusza ludu polskiego, jego własne uczucia, jego nuta i gest” (Cier-
niak 1956: 241). Program działania teatru ludowego zaproponowany przez 
Cierniaka nie został jednak zbyt szeroko urzeczywistniony ze względu na 
przeważające tendencje wśród mieszkańców wsi do wzorowania się na kul-
turze mieszczańskiej. 

Tuż po drugiej wojnie światowej w wielu miejscowościach nastąpiło 
ożywienie amatorskich działań artystycznych. Powstawały wówczas spon-
tanicznie grupy teatralne wystawiające sceny obrzędowe czy też sztuki 
teatralne. Nie znalazły one wsparcia instytucjonalnego, a przeważała wtedy 
jednak tendencja, uzależniona od charakteru realizowanej polityki kultu-
ralnej, do tworzenia zespołów dużych, reprezentacyjnych dla kultury wsi 
zespołów ogólnonarodowych. Były to m.in. założony w 1949 roku Pań-
stwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, czy Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca „Śląsk” założony w 1953 roku (Pokropek 1978: 203). Aktyw-
ność tego rodzaju działań o charakterze folklorystycznym, mających na 
celu upowszechnianie kultury wsi i afirmację tego, co w kulturze ludowej 
najbardziej uniwersalne, w sposób nieuświadomiony doprowadziła do 
unifikacji wzorów. Prezentując tradycyjne elementy folkloru dla nowych 
potrzeb, powielano repertuar czy ujednolicano strój ludowy, odrywając 
od własnych źródeł autentyczne elementy regionu. Po roku 1956 proces 
powstawania profesjonalnych zespołów został zahamowany, prawdopo-
dobnie z powodu przesycenia treściami folklorystycznymi środków maso-
wego przekazu wspieranych przez politykę okresu socrealizmu (Piotrowski 
1986: 45), na rzecz tworzenia małych zespołów wiejskich. Znaczna część 
z nich przetrwała do chwili obecnej, okrzepła w działaniach artystycznych 
i dopracowała się bogatego repertuaru zaczerpniętego z rodzimej tradycji. 

Dzisiejsze grupy śpiewacze to zespoły zakładane w większości w latach 
60. ubiegłego wieku, działające zazwyczaj przy gminnych ośrodkach kul-
tury, kołach gospodyń wiejskich czy parafiach, kiedy to obserwowano nie- 
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zwykłe ożywienie życia kulturalnego na wsi. Śpiewacze zespoły amatorskie 
powstawały zwykle z samorodnej i spontanicznej inicjatywy, najczęstszym 
powodem była chęć uatrakcyjnienia lokalnych uroczystości: otwarcia szkół, 
remiz, dożynki gminne, święta religijne itp. Nie bez znaczenia pozostawał 
również fakt, że lata sześćdziesiąte były momentem popularyzacji telewi-
zji, w której prezentowane grupy teatralne prezentowały znacznie wyższy 
poziom, niż dotychczas istniejące grupy teatru amatorskiego, a lokalni miło-
śnicy kultury danego regionu chcieli poprzez przeobrażenie grupy w zespół 
podtrzymać aktywność środowiska i zachować własną odrębność kultu-
rową. Uzyskując pomoc i instruktaż ze strony specjalnie powołanych insty-
tucji centralnych i regionalnych, stopniowo w swych działaniach wycho-
dziły one poza własne środowisko, uczestnicząc w organizowanych przez 
ośrodki kultury festynach, przeglądach, festiwalach o zasięgu regionalnym 
i ogólnopolskim, a nawet występując poza granicami kraju. Ambicja, rywa-
lizacja, chęć zaistnienia w artystycznym świecie mobilizowały zespoły do 
aktywności i poszukiwania zapomnianych już zwyczajów, obrzędów i wie-
rzeń, odtwarzania strojów, układów tanecznych, przypominania unikalnych 
melodii i pieśni ludowych. Niejednokrotnie oznaczało to dla śpiewaczek 
mozolną pracę poszukiwawczą i odtwórczą, owocującą w efekcie ocaleniem 
od zapomnienia najcenniejszych zjawisk kultury ludowej.

Jednym z czynników, który bardzo silnie zaktywizował i ukierunko-
wał artystyczne środowisko wiejskie, stał się ruch związany bezpośrednio 
z Ogólnopolskim Festiwalem Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimie-
rzu nad Wisłą. Festiwal ten, odbywający się nieprzerwanie corocznie od 
kilkudziesięciu lat, zainicjowany został w 1966 roku jako przegląd kapel 
ludowych z terenu województwa lubelskiego. W kolejnych latach poszerzył 
zasięg swojego działania a także profil prezentacji, poszerzając zarazem 
grono uczestników o zespoły śpiewacze. Obecnie, każdego roku Festiwal 
gromadzi około 1000 artystów ludowych, w tym: śpiewaków, instrumen-
talistów, uczestników konkursu Duży–Mały czy też młodzieżowych grup 
rekonstrukcji, przejmujących od mistrzów zarówno repertuar, jak i styl 
wykonawczy. Daje to nadzieję na naturalny przekaz pokoleniowy tradycji 
śpiewaczej i muzycznej na obszarze kraju. Festiwal stał się bez mała insty-
tucją, nad której profilem czuwa krajowa komisja artystyczna, składająca 
się ze znawców folkloru i wsłuchująca się w puls przemian zachodzących 
w kulturze ludowej. Przez lata wypracowany został system świadomego 
i selektywnego ożywiania, podtrzymywania i uprawiania tradycji – tej 
żywej wciąż w pamięci wykonawców, zaś na Festiwalu w Kazimierzu prze-
jawiającej się przede wszystkim w repertuarze i jakości wykonawstwa pie-
śni, liczących w warstwie tekstu i melodii przeważnie 100–300 lat, a czasem 
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znacznie starszych, oraz tradycyjnej muzyki i instrumentarium poszcze-
gólnych regionów. Dbają o to organizatorzy i jury Festiwalu, dzięki czemu 
treści prezentowane przez wykonawców, pomimo charakteru festiwalo-
wego i sceniczności wykonania, nie tracą najgłębszych wartości, a są godne 
przypomnienia, zaprezentowania, zapisu i przeniesienia dla przeszłych 
pokoleń. Dlatego „mimo, że każdy ludowy artysta, wykonawca, uczestnik 
festiwalu jest niepowtarzalną osobowością, to zarazem staje się świadkiem, 
depozytariuszem czy posłańcem spraw, których podwaliny dały minione 
pokolenia” (Dahlig 2012: 5). Niezależnie od tego, czy prezentowany przez 
wykonawcę repertuar funkcjonuje jeszcze w życiu codziennym społeczno-
ści wiejskich, czy jest ożywiony dzięki pamięci ludzkiej i umiejętnie odtwo-
rzony, czy zrekonstruowany na podstawie innych źródeł, ma on wartość 
kulturową nie do przecenienia (Burszta 1982).

Zespoły śpiewacze od lat zdominowały nie tylko ten Festiwal, ale 
i ogólny obraz amatorskiego ruchu artystycznego w środowiskach wiej-
skich i małomiasteczkowych. Wynika to także z faktu zaniku funkcjonowa-
nia autentycznych instrumentalistów i kapel ludowych. Przekrój zespołów 
śpiewaczych jest niezwykle zróżnicowany i zazwyczaj związany z repertu-
arem lub stylem wykonawczym dobieranego repertuaru, różnice pomiędzy 
nimi są bardzo wyraźne. Zespoły śpiewacze podzielić można na:

–  a u t e n t y c z n e  – repertuar takiego zespołu to przede wszystkim 
pieśni obrzędowe, doroczne i rodzinne, utrwalone przez uczestników za 
pomocą przekazu ustnego od najstarszych członków danej społeczności, 
gwarantującego głębokie osadzenie w tradycji danego regionu. Działalność 
zespołu opiera się na wykonywaniu prawdziwie oryginalnego repertuaru, 
związanego z regionem który reprezentuje. Wykonywanie pieśni opiera 
się ściśle na autentycznej manierze i charakterystycznych dla tego regionu 
wyznacznikach wyróżniających go kulturowo. Zespoły te bez wątpienia 
realizują autentyczną międzypokoleniową transmisję wartości kulturowych; 

–  s t y l i z o w a n e  – czyli zespoły kreujące swój wizerunek w opar-
ciu o ogólnie przyjęte wzorce typowe dla zespołów pieśni i tańca. Reper-
tuar oparty jest na pieśniach już zapisanych, najczęściej ludycznych i roz-
rywkowych. Charakterystyczną cechą zespołów stylizowanych jest także 
wykonywanie repertuaru w akompaniamencie muzycznym oraz stosowa-
nie wielogłosu, który może pełnić jedynie funkcję uatrakcyjnienia wyko-
nawstwa, nie jest bowiem zjawiskiem typowym (poza obszarem górskim 
oraz obszarem wschodniego pogranicza) dla pieśni tradycyjnie polskich 
(Adamowski 2001: 161). 

Natomiast w charakterystyce szczegółowej aktywności artystycznej 
zespołów działających obecnie na wsi możemy wyróżnić:
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a) teatry ludowe – prezentujące sztuki teatralne według gotowych 
i autorskich scenariuszy, pokazywane i nagradzane na przeglądach woje-
wódzkich, np. na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarno-
grodzie;

b) teatry obrzędowe – zespoły, które opracowują i prezentują na scenie 
obrzędy ludowe lub ich fragmenty, starając się wiernie odtworzyć cel, sens 
i przebieg działań istotnych w obrzędzie. Ogromnie ważne jest niezwykłe 
bogactwo tematyki podejmowanej przez zespoły, wierne odtwarzanie i pre-
zentowanie współczesnemu widzowi autentycznych rekwizytów, stosow-
nych zachowań, właściwych strojów czy też towarzyszących pieśni. Warto 
przytoczyć kilka przykładów odtwarzanych i prezentowanych obrzędów 
z terenu województwa lubelskiego: Swaty (w wykonaniu zespołów z Wólki 
Kątnej, powiat puławski; Dzierzkowic Podwód, pow. kraśnicki; Górki 
Lubartowskiej, pow. lubartowski; Hańska, pow.  włodawski), Wicie rózgi 
(Sadurki, pow. puławski; Tuszów, pow. lubelski), Oczepiny (Dzierzkowice, 
Łubki i Tuszów, pow. lubelski), Wesele (Kotliny, pow. puławski; Rozkopa-
czew, pow. lubartowski; Krasew, pow. radzyński; Krzczonów, pow. lubelski). 
Spotkać można także opracowane scenicznie: Kusaki (w wykonaniu zespo-
łów z Prawiednik, pow. lubelski i Białobrzegów, pow. lubartowski), Sobótki 
(Rozkopaczew; Hańsk; Jakówki), Wigilię (Niedrzwica Kościelna, pow. lubel-
ski; Maruszewiec, pow. radzyński; Bukowa,  pow. biłgorajski; Górka Lubar-
towska), Półpoście (Jeziorzany, pow. lubartowski), Andrzejki (Worgule, pow. 
bialski; Niedrzwica) itd. Niektóre z zespołów posiadają w dorobku artystycz-
nym niejednokrotnie szereg opracowań scenicznych różnych obrzędów, na 
przykład zespoły z Niedrzwicy Kościelnej, Rudy Solskiej, Wólki Kątnej, 
Bukowej czy Krasewa. Wśród prezentacji spotkać również można pomy-
słowe i oryginalne tematy opracowań np.: Cochranie lnu z Woli Osowiń-
skiej, Prasowanie tabaku w Łukowej, Snucie krosien z Krasewa, Podsmaliny 
z Białobrzegów, Łubiarze i powroziarze z Bukowej, Wianuszki z Osowna czy 
też Wicie wieńców nagrobnych z Górki Kockiej. Najlepsze zespoły teatralne 
i obrzędowe biorą udział w Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 
w Tarnogrodzie, uczestnicząc wcześniej w eliminacjach regionalnych i mię-
dzywojewódzkich. Wśród zespołów obrzędowych wyróżnić można także 
grupy kolędnicze, kolędujące obecnie częściej po scenach niż tradycyjnie 
po gospodarskich chatach i prezentujące Jasełka, Chodzenie z kozą, Herody. 
Najlepsze zespoły, kolędujące tradycyjnie mają okazję zaprezentować się na 
przeglądach zespołów kolędniczych, organizowanych w wielu miejscowo-
ściach w kraju, w tym w Bukowinie Tatrzańskiej;

c) zespoły śpiewacze – prezentujące różnorodny repertuar: od pie-
śni chóralnych, programów okolicznościowych, satyrycznych, aż po 
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autentyczny repertuar ludowy, wyszukany i zaczerpnięty od najstarszych 
mieszkańców rodzinnych wsi wykonawców. Zespoły starają się wiernie 
odtworzyć, zachować i przekazać przyszłym pokoleniom zarówno tek-
sty pieśni, melodię, jak i sposób jej wykonania. Bogactwo i różnorodność 
repertuarowa prezentowana przez zespoły i śpiewaków ludowych jest nie-
zwykła – od ballad, pieśni rekruckich, miłosnych po obrzędowe – weselne, 
żniwne, sobótkowe, a nawet pogrzebowe. Najwartościowszy repertuar pre-
zentowany przez zespoły z całej Polski usłyszeć można m.in. podczas trwa-
nia wspomnianego wyżej Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych, gdzie dla najlepszych ludowych wykonawców przyznawana jest 
Nagroda Główna – Baszta. W województwie lubelskim takim wyróżnie-
niem, zdobywanym nawet kilkakrotnie oraz Nagrodą imienia Oskara Kol-
berga, przyznawaną za szczególne zasługi dla kultury ludowej, poszczycić 
się mogą m.in. zespoły z Rozkopaczewa, Niedrzwicy Kościelnej, Ostrówka, 
Rudy Solskiej, Łukowej, Zamchu, Jakówek, Dołhobród i Kocudzy;

d) kabarety – stanowią stale poszerzającą się grupę amatorskiego ruchu 
artystycznego (obecnie jest ich ok. 15), cieszącą się zainteresowaniem, głów-
nie festynowych widzów, w których pamięci zapisały się: Kabaret Marian 
z Rejowca, Drzazga z Żółkiewki, Kabaret KGW z Trzydnika Dużego, Szara 
Eminencja z Werbkowic, Onufry z Końskowoli, Dziady Polskie z Kąkolew-
nicy, Sami Swoi z Sawina. Występy kabaretów stanowią zawsze ozdobę 
imprez okolicznościowych w gminach i powiatach, natomiast konfrontacja 
dorobku kabaretowego odbywa się w czasie Wojewódzkich Spotkaniach 
Kabaretowych „Kąkolewisko” w Kąkolewnicy.

Ostatnie lata pozwoliły zaobserwować również coraz powszechniej 
kształtującą się formę ludowych zespołów dziecięcych. Niemała w tym 
rola wiejskich animatorów oraz uczestniczek zespołów śpiewaczych, które 
w swoje prezentacje sceniczne angażują utalentowane i chętne do nauki 
dzieci. Pojawiają się i rozwijają się w ten sposób nowe talenty w poszcze-
gólnych gatunkach folkloru tradycyjnego. 

Różnorodność działań artystycznych, cechująca zespoły śpiewacze, 
wskazuje na ich rolę i funkcję kulturotwórczą, zaspokajającą potrzebę 
wspólnego działania w środowiskach lokalnych. Imponujące dane licz-
bowe świadczą o prężności ruchu amatorskiego i roli, jaką pełnią zespoły 
śpiewacze przede wszystkim w kontekście podtrzymania najcenniejszych 
zjawisk i tradycji kultury ludowej. Aktywność poszukiwawcza człon-
kiń zespołów pozwala na utrwalanie i prezentację zapomnianych obrzę-
dów, zwyczajów i strojów charakterystycznych dla ich regionu, układów 
tanecznych czy unikalnych melodii i teksty pieśni ludowych, które obec-
nie już nie dla wszystkich bywają zrozumiałe. To niełatwe zadanie, dające 
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jednakże poczucie dumy i satysfakcji z własnej niepowtarzalności, orygi-
nalności dokonań scenicznych oraz swoistego patriotyzmu budowanego 
na tradycjach lokalnych i miejscowych twórcach. Stwarza to też moż-
liwość samorealizacji artystycznej wielu śpiewaczek i muzyków. Dzięki 
ich aktywności twórczość ludowa stanowi obecnie najbardziej żywotną 
i reprezentacyjną część dziedzictwa kulturowego, pomimo nieustannych 
przeobrażeń kulturowych, a wszechobecność środków masowego prze-
kazu sprawia, że treści folklorystyczne wchodzą w obieg współczesnej kul-
tury narodowej. Bardzo pozytywną praktyką stało się bowiem utrwalanie 
w zapisie nutowym i słownym repertuaru zespołu i jego historii z towa-
rzyszącą wydawnictwu płytą z nagranymi pieśniami. Nieoceniony dzięki 
temu staje się udział zespołów w budowaniu przekazu kulturowego. Folk-
lor istnieje tylko wtedy, kiedy jest wykonywany, tak więc zespoły komu-
nikują odbiorcom o zjawiskach, które w ich regionie istniały i nawet jeśli 
jest to już tylko folklor sceniczny, prawdopodobnie nie miałby już innej 
możliwości przejawienia się. Utrwalenie i odtworzenie pamięci kulturowej 
danej wspólnoty staje się pretekstem do manifestacji jej odrębności i wyjąt-
kowości (Burszta 1982; Czerwińska 2012: 277). Natomiast dzięki istnieniu 
przeglądów, festiwali oraz opieki merytorycznej ze strony instytucji kultu-
ralnych, zespoły podejmują się przekazywania swoich umiejętności poko-
leniom młodszym, które próbują swoich sił w folklorystycznym wykonaw-
stwie. Zabezpiecza to klasyczne postaci i zjawiska folkloru przed rozpadem  
i zapomnieniem. 

Oczywistym wydaje się, że należy chronić, promować i zachować dla 
przyszłych pokoleń to, co w kulturze ludowej najwartościowsze, a co sta-
nowi źródło także dla kultury narodowej. Niewątpliwie rolę opiekuna dzie-
dzictwa odgrywają placówki samorządowe każdego szczebla czy też świa-
domi mecenasi kultury. Regulację prawną w tym zakresie, obok dotychcza-
sowych zapisów obejmujących ochronę dziedzictwa materialnego, wprowa-
dziła także Konwencja UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, przyjęta przez jej Konferencję Generalną w Paryżu w dniu 
17 października 2003 roku, ratyfikowana przez Polskę 22 października 
2010 roku. Stanowi ona przyjęcie uregulowań prawa międzynarodowego 
w tym zakresie. Niematerialne dziedzictwo kulturowe, zgodnie z zapisami 
Konwencji, to przede wszystkim praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza 
i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, 
artefakty i przestrzeń kulturowa – które wspólnoty, grupy i jednostki 
uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. Konwencja podkreśla 
również, że niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, jest stale obecne w życiu danej wspólnoty, odtwarzane 
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przez wspólnotę, zapewniając jej poczucie tożsamości i nieustającej ciągło-
ści. Niewątpliwie więc jedną z grup depozytariuszy tak rozumianego dzie-
dzictwa są w Polsce ludowe zespoły śpiewacze. 
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folk vocal ensembles as depositaries of tradition
The following article discusses the culture-forming role of vocal ensembles, 
manifesting itself in the diversity of artistic activities, thanks to which folk art 
has become the most lively and the most representative part of the cultural 
heritage of many regions. The awareness of identity and of its cultural heritage 
has been preserved thanks to the activity of folk ensembles which are founded 
spontaneously in local environments. The support of various institutions has 
made it possible to create a system in which tradition is kept alive in the mem-
ory of the performers, and is being consciously and selectively revived.
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Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym trwa już bez mała 5 dziesięcioleci, ponieważ – jak to okre-

śliła przed laty Jadwiga Sobieska – jest „najbliższy ziemi”, prezentuje folklor 
muzyczny w jego najbardziej autentycznej postaci, która nie jest wytworem 
jednorazowym, okazjonalnym i uległym modzie, ulotnym i przemijającym. 
Dzięki swej stałości podlega jedynie naturalnej aktualizacji folkloru.

Podstawową funkcją a zarazem osiągnięciem Festiwalu było i wciąż jest 
podtrzymywanie i przedłużanie żywotności ludowej tradycji. Sprzyja temu 
kilka czynników. Założenie regulaminowe dotyczące ograniczenia liczby 
zgłoszeń uczestników z danego regionu (województwa) spowodowało 
konieczność przeprowadzania eliminacji. W większości rejonów w kraju są 
instytucje (przeważnie wojewódzkie domy kultury), które pełnią funkcję 
kwalifikowania uczestników do udziału w Festiwalu. Przeprowadzają wów-
czas na swoim terenie specjalnie temu służące eliminacje bądź wyłaniają 
kandydatów spośród laureatów różnych regionalnych imprez folklory-
stycznych. Dzięki temu wytworzył się specjalny „mechanizm”, który budują 
oddani ludzie i instytucje, czuwający nad wyborem i przygotowaniem 
reprezentacji swojego regionu (województwa) według wymogów regula-
minu. Już w protokole z 1996 roku jury stwierdziło, że „XXX lat istnienia 
Festiwalu przyczyniło się do wytworzenia ruchu społecznego wokół Festi-
walu i jego idei sprzyjającej rozwojowi wspólnot lokalnych i potwierdzeniu 
tożsamości regionalnych i narodowych”. Można śmiało stwierdzić, że Festi-
wal uzyskał dobry i trwały kontakt z terenem, przez co mógł wpływać na 
ludzi pełniących rolę instruktorów w macierzystych instytucjach i bezpo-
średnio na artystów ludowych mobilizująco, pouczająco i wychowawczo.

Rola i znaczenie Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu Dolnym w kształtowaniu  
i podtrzymywaniu folkloru w Polsce

Andrzej Sar 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
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Myślę, że przede wszystkim należy wskazać stymulującą funkcję Festi-
walu, kiedy w regulaminach rozsyłanych do ośrodków kultury „w trosce 
o reaktywizację zanikających gatunków pieśni ludowej jury Festiwalu sta-
wiało przed wykonawcami hasło tematyczne – ballady ludowe. Wyniki 
okazały się imponujące. Wyszły na jaw kompletne, dziesiątki zwrotek 
liczące, pieśni balladowe, o wątkach wywodzących się z głębokiego śre-
dniowiecza i krążących w folklorze europejskim jako wyraz wspólnoty 
ludzkich postaw, myśli i wyobrażeń. Tak pełne wersje trudno było uzyski-
wać w niejednych badaniach terenowych” (Sobieska 1989: 14). Kolejnym 
trochę zapomnianym gatunkiem pieśni ludowej, który dzięki podobnemu 
zabiegowi, jak w przypadku ballady udało się „wybudzić” z uśpienia, była 
kołysanka. I znów zaczęły wybrzmiewać w kolejnych latach liczne lulanki 
i śpiewy do kołyski, zróżnicowane melodycznie, pełne liryzmu i ciepła, 
skłaniające do westchnień za latami dzieciństwa. Z czasem poszukiwania 
zapomnianych gatunków pieśni czy rzadkich, niespotykanych, a raczej 
zapomnianych przykładów melodyki, tekstów i sposobów wykonawczych 
stało się niejako tendencją: 

Priorytet dla przekazu autentycznego, źródłowego i dla repertuaru tradycyj-
nego na festiwalu w Kazimierzu warunkuje także postawę wykonawców. Zauwa-
żalna jest wśród nich, jak i w patronujących ich występom ośrodkach kultury, 
typowo współczesna skłonność, by wystąpić z czymś nowym, tzn. rzadkim przy-
kładem tradycji (Dahlig 1987: 66).  

Znaczący wpływ inspirujący na uczestników i na to, co prezentują, 
miało jury Festiwalu, kiedy np. w protokole z 1981 roku zwróciło uwagę, że 
z korzyścią dla pełniejszego prezentowania polskiego folkloru na Festiwalu 
będzie wydobycie lokalnych form tanecznych oraz dorocznego folkloru 
obrzędowego. I już w roku następnym „z aprobatą stwierdza, że w […] 
Festiwalu pojawiły się nowe formy prezentowania śpiewów obrzędowych 
rodzinnych i dorocznych”1. Jury czasem inspirowało swoimi decyzjami 
w sposób niezamierzony. Sami wykonawcy, a zwłaszcza ich opiekunowie, 
analizując decyzje komisji, wyciągali własne wnioski dotyczące laure-
atów i w kolejnym roku przywozili do Kazimierza artystów wykonujących 
gatunki nagrodzone przed rokiem, przyjmując to za podpowiedź i kształ-
tując tym sposobem tendencję. Tak było między innymi w przypadku 
pierwszej nagrodzonej prezentacji pieśni pogrzebowych.

1 Protokół z posiedzenia Jury XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym w dniach 2–4 lipca 1982 roku, s. 5. Wszystkie protokoły znajdują się 
w Archiwum Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. 
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Kolejnym stymulującym oddziaływaniem, przypisanym Festiwalowi 
i związanym z nadspodziewanymi rezultatami, było wprowadzenie for-
muły jednogłosowego śpiewu zespołowego:

Po uprzednich zapowiedziach i sugestiach kolportowanych w teren, wprowa-
dzono do regulaminu Festiwalu konkurencję: zespoły uprawiające jednogłosowy 
śpiew gromadny. Jakże piękna jego reaktywizacja następuje m.in. w kołach gospo-
dyń wiejskich. Prościutkie, jednogłosowe śpiewanie, tak naturalne, jakby śpiewa-
jąca gromadka przysiadła na ławce pod okienkiem, a nie na festiwalowej estradzie 
(Sobieska 1989: 14). 

Na potwierdzenie posłużę się przykładami liczbowymi. Otóż w roku 
1976 do udziału w Festiwalu zakwalifikowano 7 grup śpiewaczych, nato-
miast w 1996 roku liczba ta wzrosła do 35. Obecnie utrzymuje się na pozio-
mie 30 zespołów, którą to liczbę ogranicza limit zgłoszeń z danego miejsca 
eliminacji oraz okres karencji dla laureatów. 

To wykreowane z czasem przez Festiwal „zapotrzebowanie” na pre-
zentowanie wszystkiego, czego na scenie kazimierskiej nie było wcześniej 
lub najmniej było pokazywane, spowodowało także upowszechnienie 
występowania z instrumentami regionalnymi lub narzędziami muzycz-
nymi, nieraz będącymi z zaniku. Tak więc pojawiały się na scenie zapo-
mniane instrumenty, jak kaszubska bazuna, beskidzka trombita czy róg 
pasterski albo mazowiecka ligawka, burczybasy, diabelskie skrzypce czy 
przeróżne piszczałki. Owszem, można by w przypadku niektórych instru-
mentów zarzucić skrzywienie tradycyjnej ich funkcji w kontekście pre-
zentacji estradowej, ale występy wykonawców traktowane przez jury bar-
dziej jako pokaz gry niewątpliwie przyczyniają się do popularyzacji tych 
unikatowych instrumentów i narzędzi muzycznych. Innym przykładem 
wpływu idei Festiwalu na odnajdowanie tego, co najbardziej autentyczne, 
były rekonstrukcje instrumentów muzycznych. Koronnym tego przykła-
dem jest zrekonstruowanie i zaprezentowanie na kazimierskiej scenie suki  
biłgorajskiej.

Ważnym oddziaływaniem Festiwalu w kontekście zachowania i konty-
nuacji tradycji okazało się wprowadzenie do programu kategorii konkurso-
wej „Duży–Mały”. Z początku nieśmiałe poczynania przyszłych „nosicieli 
tradycji”, z czasem doprowadziły do zatoczenia koła i oto ówcześni ucznio-
wie przyjeżdżają obecnie w roli mistrzów: 

Wielokrotnie organizowany konkurs „Duży–Mały” spowodował pojawienie 
się laureatów poprzednich konkursów w roli mistrzów – nauczycieli oraz bar-
dzo wielu młodych uczniów […]. Budzi to nadzieję, że jedna z idei Festiwalu –  
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kontynuacja tradycyjnej muzyki, pieśni i gry instrumentalnej będzie owocować 
w przyszłości.2 

Owa transmisja pokoleniowa ujawniła prawidłowość, że w śpiewie 
indywidualnym dominuje zdecydowanie przekaz rodzinny, najczęściej 

„babcia-wnuczka”, natomiast w muzyce instrumentalnej przyszli grajkowie 
wychowali się przy kapelach, a ostatnio to konkretni mistrzowie skupiają 
wokół siebie grupę zainteresowanych, przekazując im tajniki własnej wir-
tuozerii. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć tych najbardziej zasłu-
żonych, nieżyjących już, jak cymbalista Wacław Kułakowski ze Stradun czy 
dudziarz Edward Ignyś z Turwi, którzy przysłużyli się kulturze w sposób 
szczególny, wychowując całe pokolenia muzykantów. Wciąż mamy całe 
grono stale działających, wyśmienitych „pedagogów” – kontynuatorów 
ludowego grania, mających niezaprzeczalny wkład w podtrzymywanie 
tradycji. Pokłon należy się także i śpiewakom, którym co prawda łatwiej 
o następców, a efekty pracy widoczne – słyszalne – są dużo szybciej. W ich 
szeregach jest również wielu mistrzów (przeważnie mistrzyń), uczących 
przez pokolenia pokaźną ilość śpiewaków i grup śpiewaczych. 

Kategoria „Duży–Mały” miała także swój niepodważalny wpływ na 
„szkoły tradycji”. Jeśli nawet nie oddziaływała bezpośrednio na ich powsta-
nie, to z pewnością odegrała rolę motywującą w przypadku uczniów trak-
tujących możliwość zaprezentowania się na festiwalowej estradzie jako 
nobilitację, nagrodę, a tym samym jeden z celów uczęszczania na zajęcia. 
Myślę, że przy tej okazji można wspomnieć szkoły na Podhalu oraz wiel-
kopolską szkołę z Bukówca Górnego, gdzie przyszłe pokolenie grajków na 
dudach i skrzypcach kształcą wychowankowie wspomnianego już Edwarda 
Ignysia.

Warto zwrócić uwagę na dydaktyczny wymiar Festiwalu. Ostateczny, 
acz nie ostatni kształt regulaminu konstruowany był przez Radę Arty-
styczną na podstawie spostrzeżeń wynoszonych z poprzednich edycji. 
Uwzględniał też konkretne potrzeby, mające dopiero pokazać pewne ten-
dencje lub przynieść spodziewane efekty w przyszłości. Doskonałą spo-
sobnością temu służącą było zamieszczanie sugestii czy wręcz dosadnych 
przekazów w podsumowaniach protokołów, bardzo uważnie odbieranych 
przez uczestników. Do nich to między innymi instruktorzy i prowadzący 
zespoły, poza rozmową z jurorami, odnosili się w przygotowywaniu wystę-
pów na rok kolejny. W 1976 roku jury w słowie końcowym protokołu ostro 
potępia i dyskwalifikuje jedną z kapel za niestosowny i wulgarny dobór 

2 Protokół z posiedzenia jury XXXV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
z dn. 24.06.2001 r., s. 6.
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repertuaru, zaprzeczający idei Festiwalu. Napomina także instytucje typu-
jące kapele i solistów i nawołuje do zwracania większej uwagi na poziom 
wybieranych zespołów oraz ich repertuar. Podobnie w 1979 roku komisja 
formułuje swoje spostrzeżenia do uczestników, w których przypominając 
cele Festiwalu, zwraca uwagę „na niezrozumienie w niektórych przypad-
kach idei Festiwalu, co spowodowało napływ pewnej liczby zespołów nie 
odpowiadających jego założeniom. Obserwuje się niewłaściwy sposób gry 
bez smyka na kontrabasie, pojawiają się coraz częściej niepożądane w tra-
dycyjnych kapelach polskich akordeony. W niektórych kapelach obserwuje 
się tendencje do nieuzasadnionego powiększania liczby instrumentalistów, 
co prowadzi do deformacji brzmienia. Jury krytycznie ocenia skłonność 
do nadużywania sprośnych tekstów.”3 W 1990 roku Komisja przypomina, 
że „trwa przy dotychczasowym stanowisku zachowania właściwego składu 
instrumentalnego w kapelach (akordeon nie należy do tradycyjnego instru-
mentu ludowego…).”4 Podobnie w 2007 roku „jury zauważa także nieuza-
sadnione tradycją mnożenie instrumentów w składzie kapel, czego kon-
sekwencją jest brak przejrzystości brzmienia.”5 Komisja wytyka również 

„niewystarczającą dbałość o czystość intonacyjną prezentacji, w szczegól-
ności wśród młodszych wykonawców”. Troska jury o przestrzeganie zało-
żeń regulaminowych odnosi się także do warstwy językowej. „Pozytyw-
nie oceniając chęć prezentowania utworów w autentycznym, gwarowym 
języku, jury przestrzega przed fałszywym wprowadzaniem tzw. mazurzenia 
i innych hiperpoprawności.”6 W 2009 roku zwraca uwagę wykonawcom 
na sztuczne wydłużanie tekstu oraz znów fałszywe mazurzenia w warstwie 
językowo-tekstowej. Udział Festiwalu w dbałości o tradycję nie kończy się 
na jej słowno-muzycznym aspekcie. W protokole z roku 1988 jury, pona-
wiając wielokrotnie formułowane przestrogi, stwierdza, że daje się zauwa-
żyć negatywną tendencję do wprowadzania na scenę kostiumów wyko-
nanych według jednego wzoru, który nie wykazuje ściślejszych powiązań 
z tradycyjnymi ubiorami ludowymi.7 Nieugiętość Rady Artystycznej i orga-
nizatorów co do przestrzegania celów zapisanych w regulaminie sprawiła,  

3 Protokół z posiedzenia Jury XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu w dniach 28.VI–1.VII 1979 r., s. 6.

4 Protokół z posiedzenia Jury XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w dniach 30 czerwca/1 lipca 1990 roku, s. 5.

5 Protokół z posiedzenia Jury XLI Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
z dnia 24 czerwca 2007 roku, s. 7.

6 Tamże, s. 7.

7 Protokół z posiedzenia Jury XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu z dnia 26 czerwca 1988 roku, s. 5-6.
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że Festiwal nie uległ przed naporem pojawiających się czasem wykonaw-
ców nieprzestrzegających regulaminu, a mogących mimowolnie prze-
kształcać Festiwal w kolejną w Polsce imprezę typu festynowego z szeroką 
formułą, a w najlepszym razie – ewoluować w kierunku stylizacji bądź 
folku.

Każdy kolejny Festiwal w swej niepowtarzalności skłania do pewnych 
obserwacji, refleksji, opinii i zarysowywania się trendów. Bardzo niepoko-
jącą tendencją na przestrzeni ostatnich lat jest wyraźna i wzrastająca dys-
proporcja pomiędzy występującą liczbą kapel a liczbą grup śpiewaczych. 
Dla zobrazowania w 1980 roku liczba ta wynosiła: 32 kapele i 11 zespołów 
śpiewaczych, w 1990: 19 kapel i 21 zespołów śpiewaczych, rok 2000 to 
liczba 20 kapel i 26 zespołów śpiewaczych, natomiast w 2010 roku w Festi-
walu wzięło udział 16 kapel i 29 grup śpiewaczych. Festiwal umożliwia 
także rozeznanie się w żywotności folkloru muzycznego w poszczególnych 
regionach kraju: 

Idea festiwalu: ochrona i kontynuacja tradycji – znajduje wciąż zrozumienie 
i aktywne promowanie w takich regionach jak Wielkopolska, Małopolska z Pod-
halem, Lubelszczyzna, Podlasie i Mazowsze, do których coraz wyraźniej dołączają 
kolejne. Cieszy rosnący udział w Festiwalu zespołów z różnych części Śląska oraz 
Warmii i Mazur, wciąż natomiast otwarte pozostaje miejsce dla Kaszub i Pomorza.8 

Istotną z punktu widzenia podtrzymywania i zachowania tradycji jest 
funkcja dokumentacyjna Festiwalu. Jury wielokrotnie podkreślało, że 
w programie Festiwalu pojawiło się wiele wartościowych dawnych tekstów 
słownych i melodii, które dzięki temu zostały ocalone od zapomnienia. Od 
wielu lat utwory wykonywane w konkursach są nagrywane przez organiza-
torów. Ponadto obecność w jednym miejscu najwybitniejszych wykonaw-
ców autentycznego ludowego repertuaru słowno-muzycznego stwarza nie-
powtarzalną okazję do profesjonalnych nagrań, z której od wielu lat korzy-
sta m.in. Polskie Radio. Nagrania te poza tym, że stanowią cenne archi-
wum, na co dzień służą popularyzacji muzyki ludowej na antenie radia, 
a do tego dzięki inicjatywie Radiowego Centrum Kultury Ludowej ukazują 
się w wydawnictwach płytowych z serii „Muzyka źródeł”, przedstawiają-
cych najbardziej wyraziste przykłady muzyczne wybranych regionów, grup 
etnicznych lub poszczególnych gatunków pieśni. Poza nagraniami, które 
mogą stanowić alternatywę dla źródła przekazu bezpośredniego, są również 
transkrypcje nutowe, cenne z punktu widzenia badań, ale też jako źródło 

8 Protokół z posiedzenia Jury XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych z dnia 26 czerwca 2005 roku, s. 8.
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repertuaru dla współczesnych wykonawców. Znalazło to wyraz w słowie 
jury Festiwalu w 2009 roku: „Komisja z aprobatą przyjęła ujawnianie źró-
deł repertuaru prezentowanego w konkursie, jednakże zaleca, aby ze źró-
deł publikowanych korzystać w sposób twórczy.”9 W dorobku zapisanej 
dokumentacji nutowej jest wydawnictwo Kazimierskie nuty, zawierające 
transkrypcje utworów laureatów Festiwalu, niegdyś ukazujące się systema-
tycznie. Uzupełnieniem warstwy nutowej (choć nie tylko) są ukazujące się 
co roku w folderze festiwalowym opisy sylwetek śpiewaków i instrumenta-
listów. Biogramy te są redagowane przez instruktorów – opiekunów laure-
atów bądź bezpośrednio przez nich samych, dlatego – chociaż krótkie – są 
wyczerpujące i rzetelne. Ponadto ukazują się różne wydawnictwa okazjo-
nalne, w których publikowane są także artykuły i rozprawy naukowe.

Niezwykle istotne zadanie, jakie pełni Festiwal w kontekście bieżących 
pytań i wątpliwości o miejsce folkloru w społeczeństwie, jego kondycji 
i roli we współczesności, to pobudzanie do społecznej refleksji. W czasie 
trwania Festiwalu w Kazimierzu spotykają się przedstawiciele środowisk 
naukowych, instytucji odpowiedzialnych za kształt kultury, samorzą-
dów terytorialnych różnych szczebli oraz licznie reprezentowane media 
publiczne i prywatne. To między innymi podczas Festiwalu przełamywane 
są stereotypy wizerunku polskiego folkloru, który ku zdziwieniu wielu 
okazuje się nie być zmarginalizowanym i gasnącym. Nie jest też wyłącznie 
zjawiskiem rozrywkowym. Wbrew wielu skazującym Festiwal na „śmierć 
naturalną”, dzięki staraniom organizatora (Wojewódzkiego Ośrodka Kul-
tury w Lublinie) i licznych instytucji, wciąż cieszy się dużym zaintereso-
waniem ze strony artystów ludowych, traktujących pobyt w Kazimierzu 
jako najwyższe uznanie i zaszczyt. Formuła Festiwalu wraz z prezentowaną 
muzyką doskonale wpisuje się także w nowe trendy:

Zadanie ułatwia organizatorom panująca moda na pieśni źródeł, pieśni korzeni, 
tożsamość małych ojczyzn, regionalizm. W tych działaniach współuczestniczą 
zespoły ludowe, które przy przychylności samorządów stają się »wizytówkami« 
swoich miejscowości i swojego regionu (Biegalska 2009: 183). 

Jeszcze innego wymiaru muzyka ludowa, a więc i Festiwal nabrały 
szczególnie w erze globalizacji, kiedy tradycja przywiązana do korzeni 
pomaga w utrzymaniu własnej – lokalnej i narodowej tożsamości: 

I tu nasuwa się ogólne spostrzeżenie co do znaczenia kazimierskiego Festi-
walu. Można by na ten temat pisać dużo. Powiem krótko, gdyby nie Festiwal 

9 W odniesieniu do zespołu kurpiowskiego, który przygotował repertuar zaczerpnięty ze 
zbioru Puszcza kurpiowska w pieśni ks. Władysława Skierkowskiego.



100 

andrzej sar

w Kazimierzu […], nasza kultura byłaby znacznie uboższa. Zanikałyby na pewno 
umiejętności gry na wielu wspomnianych instrumentach i nie pojawiłoby się wielu 
utalentowanych młodych muzyków przejmujących od starszych sztukę ludowego 
muzykowania. Uległoby zapomnieniu wiele gatunków ludowych pieśni miłosnych, 
obrzędowych, żartobliwych, ballad czy kołysanek, zredukowałaby się na pewno 
umiejętność śpiewania, bo współczesne życie codzienne nie stwarza już dla niej 
możliwości przejawiania się. Festiwal kazimierski jest zatem nader ważnym zjawi-
skiem kulturowym. Podtrzymuje przy życiu, niezmiernie cenne artystycznie, trady-
cje ludowe. Jest dla ludowych wykonawców najcenniejszą okazją zaprezentowania 
swych umiejętności, stanowiących często główną ich linię życiową. Jest manifesta-
cją przymierza „między dawnymi a nowymi laty (Burszta 1989: 11). 

Słowa prof. Józefa Burszty, pisane na 20-lecie Festiwalu, są jak najbar-
dziej ponadczasowe. Jestem przekonany, że ich przesłanie, przez pryzmat 
kolejnych ponad dwudziestu lat, jakie od tego czasu upłynęły, oddają najle-
piej znaczenie Festiwalu w społeczeństwie i jego rolę w ochronie niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego. Myślę, że słowa te przemawiają do nas 
z siłą rosnącą proporcjonalnie do upływu czasu.

Podsumowując, posłużę się słowami jury zawartymi w ogólnych uwa-
gach i zaleceniach komisji artystycznej 44. Festiwalu: 

Komisja z całą stanowczością podkreśla, że tradycja ludowa stanowi cenną 
i istotną część polskiego dziedzictwa kulturowego, która nie może zostać zaprze-
paszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o naszej 
tożsamości w zjednoczonej Europie. Temu celowi dobrze służy wypracowany 
w okresie 44 lat model funkcjonowania Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych. Apelujemy zatem do instytucji odpowiedzialnych za kulturę 
narodową i bezpośrednich organizatorów Festiwalu o wzmożoną troskę o jego 
dalsze losy. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu stanowi bowiem 
praktyczną realizację postulatów zawartych w Konwencji UNESCO z 2003 roku 
o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ten Festiwal winien zostać 
uznany za swoiste dobro narodowe podlegające ochronie w myśl tej Konwencji.
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the role and importance of the festival of folk 
ensembles and singers in kazimierz dolny in 
creating and maintaining folklore in poland 
For almost 50 years eliminations have been organized in order to select the best 
folk artists from all over Poland and qualify them for participation in the Festival. 
The juries repeatedly assigned them to perform vanishing folk songs, e.g. ballads, 
thus a lot of various types of songs were saved. Similarly, the introduction of the 
rule of monodic group singing gave rise to many folk bands. Many musical instru-
ments were reconstructed in order to keep traditions. The introduction of a new 
contest category called ‘Great-Small’ where masters (both musicians and singers) 
present their young pupils turned out to be very important for maintaining trans-
mission between generations. Many old masters brought up whole generations of 
folk music successors. 

In the context of relevant questions and doubts about folklore – its place in the 
society, its position and role at present time – the Festival performs a very impor-
tant task as it evokes social reflections leading to new ideas for protecting folklore. 
If it were not for the Festival, the skills in playing various traditional instruments 
would vanish as well as many folk songs would be forgotten. 
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wprowadzenie
Dziedzictwo kulturowe gminy jest świadectwem tego, jak żyły kolejne 
pokolenia, jak wznosiły świątynie i miejsca kultu, jak budowały domy 
i obejścia gospodarskie, jak wytyczały drogi, uprawiały ziemię. Zwyczaje, 
obrzędy, obyczaje i rytuały, wszelkie przejawy twórczości, wytwory rzemio-
sła oraz przedmioty codziennego użytku, a także sposoby gospodarowania 
i nabyte umiejętności, są elementami dziedzictwa. Dziedzictwo to także 
krajobraz, a więc przyroda przekształcona poprzez obecność i działalność 
człowieka: szachownice pól, układ wsi, przebieg dróg, poszczególne zabu-
dowania i całe panoramy. Wszystkie te elementy składają się na historię 
miejsc i ludzi, którzy w tych miejscach żyją (Duriasz-Bułhak, Połomski, 
Potok 2011: 9).

Celem artykułu jest ukazanie roli instytucji publicznych, organizacji 
pozarządowych i wspólnot lokalnych w działaniach promujących ochronę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie jednej z gmin 
województwa lubelskiego – gminy Kock. Po wstępnych rozważaniach 
terminologicznych i prawnych oraz prezentacji tytułowej gminy omówię 
wybrane działania i inicjatywy realizowane przez gminę Kock, Miejsko-
Gminną Bibliotekę Publiczną, Dom Kultury im. księżnej Anny z Sapie-
hów Jabłonowskiej, zespoły śpiewaczo-obrzędowe, Kockie Stowarzysze-
nie Oświatowo-Regionalne oraz Parafię p.w. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. W zakończeniu przedstawię podsumowujące wnioski. 
W artykule zastosowałam metodę analityczno-opisową.

Rola instytucji samorządowych  
i organizacji pozarządowych w ochronie 
niematerialnego dziedzictwa kultury  
na przykładzie gminy Kock

Małgorzata Gruchoła 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II



104 

małgorzata gruchoła

niematerialne dziedzictwo kulturowe
W myśl ustaleń Konwencji UNESCO, która została przyjęta w Paryżu 
w 2003 roku i dotyczyła niematerialnego dziedzictwa kulturowego, mia-
nem tym określa się: 

Zwyczaje, wyobrażenia, formy wyrazu, wiedzę, umiejętności – jak również 
narzędzia, obiekty, artefakty i związane z nimi przestrzenie kulturowe – które spo-
łeczności, grupy, a w określonych przypadkach jednostki, uznają za część swojego 
dziedzictwa kulturowego. […] Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie i stale odtwarzane przez społeczności i grupy 
w odniesieniu do ich środowiska oraz jako efekt ich oddziaływania na przyrodę 
i historię. Zapewnia im ono poczucie tożsamości i ciągłości, w ten sposób pro-
mując poszanowanie różnorodności kulturowej i twórczej działalności człowieka 
(Konwencja 2003, art. 2). 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe obejmuje w szczególności: trady-
cje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego; sztuki performatywne; społeczne zwyczaje, rytuały oraz 
uroczystości świąteczne; wiedzę o przyrodzie i wszechświecie oraz zwią-
zane z nią praktyki oraz umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym 
(Konwencja 2003, art. 2). 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 przywołanej Konwencji ochrona „oznacza wszel-
kie środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie, 
zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, 
w szczególności poprzez edukację formalną i nieformalną, jak również 
rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa” (Konwencja 2003, art. 2). 
Rewitalizacja jest rozumiana jako wzmocnienie pewnych działań, a nie ich 
reaktywacja. 

Na poziomie krajowym problem ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego regulują art. 11–15 Konwencji. Obok zobowiązań praw-
nych instytucji publicznych w analizowanym zakresie, artykuł 15 podkreśla 
istotną rolę wspólnot, grup i jednostek. Zapisano wprost: 

[…] każde Państwo-Strona dąży do zapewnienia jak najszerszego udziału 
wspólnot, grup oraz, gdy to właściwe, jednostek, które tworzą, zachowują i prze-
kazują następnym pokoleniom takie dziedzictwo, a także do aktywnego włączania 
ich w zarządzanie nim (Konwencja 2003, art. 15). 

W polskim ustawodawstwie brakuje odrębnej ustawy o ochronie dzie-
dzictwa narodowego. Elementy tej ochrony znajdują swoje uzasadnie-
nie w wielu ustawach. Przede wszystkim w Konstytucji Rzeczpospolitej 
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Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (art. 5 i 6), w której jest mowa o ochronie 
dziedzictwa kultury jako podstawy budowania tożsamości (Konstytucja 
art. 5). Stworzony w Polsce system prawny zakłada różne rodzaje działań 
podejmowanych na rzecz ochrony dziedzictwa. Są nimi ochrona i opieka 
nad zabytkami oraz ochrona krajobrazu kulturowego. Działania te defi-
niuje przede wszystkim Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dziennik Ustaw z 2003 roku, nr 162, poz. 1568, 
z późn. zm.). W system prawny dotyczący ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego wpisują się przede wszystkim: 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Ustawa •	
1990). Jej art. 7 ust. 1 pkt 9 stwierdza: 

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
W szczególności zadania własne obejmują sprawy […] 9) kultury, w tym bibliotek 
gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabyt-
kami (Ustawa 1990, art. 7); 

Ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, Dziennik •	
Ustaw z 1999 roku, nr 90, poz. 999, z późn. zm.; 
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych •	
i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dziennik Ustaw z 2005 roku, 
nr 62, poz. 550; 
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i ozna-•	
czeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tra-
dycyjnych, Dziennik Ustaw z 2005 roku, nr 10, poz. 68, z późn. zm.
Pomijając wnikliwą analizę przywołanych aktów prawnych, można 

stwierdzić, iż wszelkie działania związane z zabezpieczeniem niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego stanowią zadanie instytucji publicznych. 
Natomiast jego zachowanie należy do zadań organizacji pozarządowych, 
społeczności lokalnych, wspólnot i jednostek.

prezentacja gminy kock 
Gmina Kock to gmina miejsko-wiejska położona w północnej części woje-
wództwa lubelskiego w powiecie lubartowskim. Siedzibą gminy jest miasto 
Kock. Obejmuje ona następujące miejscowości: Annopol, Annówka, Bia-
łobrzegi, Białobrzegi-Kolonia, Bożniewice, Górka, Lipniak, Poizdów, Poiz-
dów-Kolonia, Ruska Wieś, Talczyn, Talczyn-Kolonia, Wygnanka, Zakalew. 
Według danych z 30 czerwca 2012 roku gminę zamieszkiwało 6847 osób 
(Niedziela 2012: 1).

Gmina Kock zajmuje obszar 100,62 km², w tym: użytki rolne: 71% oraz 
użytki leśne: 17%. Stanowi ona 7,8% powierzchni powiatu lubartowskiego. 
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Sąsiaduje z następującymi jednostkami administracyjnymi: od północnego 
zachodu – z gminą Serokomla (powiat Łuków), od północnego wschodu – 
z gminą Borki (powiat Radzyń Podlaski), od wschodu – z gminą Ostrówek, 
od południa – z gminą Firlej (Gmina Kock).

Jednym z istotnych elementów dziedzictwa gminy jest krajobraz. Kock 
jest malowniczo położony nad Tyśmienicą na pograniczu Pradoliny Wie-
prza i Równiny Łukowskiej. Gmina stanowi przestrzeń cenną pod wzglę-
dem krajobrazowym dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, kształtowanej 
przez płynące cieki oraz elementy antropogeniczne w postaci zabudowy 
i zieleni urządzonej. Na terenie gminy występują obszary chronionego kra-
jobrazu. Są to: 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Annówka”•	
Obszar ma powierzchnię 38,5 km2, z czego 15,14 km2 (39%) leży w gra-

nicach gminy Kock i jest najmniejszym obszarem chronionym w woje-
wództwie lubelskim. Granice obszaru przebiegają granicami naturalnym, 
wyznaczanymi granicą kompleksu leśnego. OCK obejmuje kompleks 
leśny Tyśmianka w północnej części gminy. Około 80% OCK stanowią 
lasy w zwartym kompleksie o dużym udziale starodrzewu, jak również 
łąki, bagna i wody. Za najatrakcyjniejszy obiekt uznaje się śródleśny staw 
Tyśmianka, który zaproponowano do objęcia ochroną w ramach użytku 
ekologicznego.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”•	
Obszar obejmuje powierzchnię 331,59 km2, z czego w granicach gminy 

znajduje się 23,3 km2 (ok. 7% powierzchni gminy), będąc największym 
obszarem chronionym na terenie województwa lubelskiego. Ochronie 
podlegają naturalne zespoły łąk i pastwisk z licznymi starorzeczami, stawy 
i niewielkie kompleksy olsów. W przeciwieństwie do OCK „Annówka” 
granice omawianego obszaru przebiegają wzdłuż tworów antropogenicz-
nych, tj. tras komunikacyjnych: od północy droga relacji Kock – Dęblin, 
a od wschodu – droga relacji Kock – Firlej. 

Na terenie gminy Kock występują użytki ekologiczne. Są to obszary 
wód i torfowisk o powierzchni 15,45 ha oraz obszary torfowisk i łąk o łącz-
nej powierzchni 23,58 ha. Istnieją także dwa korytarze ekologiczne przebie-
gające dolinami Czarnej i Tyśmienicy, pełniąc funkcje łącznika pomiędzy 
obszarami chronionymi, tj. OCK „Annówka” i OCK „Pradolina Wieprza”. 
Korytarz ekologiczny doliny rzeki Czarnej stanowi część regionalnego 
terenu łącznikowego obszarów chronionych, związanych funkcjonalnie 
z doliną Wieprza (od Roztocza), z leżącym na północy projektowanym 
Adamowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu i dalej Łukowskim 
Obszarem Chronionego Krajobrazu.
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Gmina posiada 4 pomniki przyrody. Są to 2 dęby szypułkowe w miej-
scowości Annówka i 2 wiązy górskie zlokalizowane w parku w Kocku. 
Zaplanowano objęcie ochroną 42 obiekty. Są to głównie pomniki przyrody, 
zarówno ożywionej, jak i nieożywionej, pojedyncze okazy drzew, aleje oraz 
kilka głazów narzutowych, użytki ekologiczne (staw Tyśmianka i teren 
Łąki Luszawy), zespół przyrodniczo-krajobrazowy (kompleks wyrobisk 
potorfowych Moniska). 

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego w gminie Kock sprzyja 
różnorodności faunistycznej. Do biotopów o największym znaczeniu dla 
świata zwierząt należą łąki w dolinach rzecznych, zbiorniki wodne i strefy 
ekotonowe. Szczególną rolę odgrywa strefa dolinna Wieprz – Tyśmienica, 
będąca jednym z najcenniejszych w skali kraju obszarów dolinnych w tej 
klasie wielkości rzeki. Gniazdują tutaj ptaki siewkowate: rycyk, krwa-
wodziób, kszyk, czajka oraz ptaki blaszkodziobe: gęś gęgawa, płaskonos, 
cyranka, krakwa. W okresie lęgowym notowano tu wyjątkowo rzadkie 
na Lubelszczyźnie: sowę błotną i bataliona. Ogólnie na terenie gminy 
Kock obserwowano 134 gatunki ptaków. Wśród innych grup systematycz-
nych fauny na szczególną uwagę zasługują dwa: bóbr europejski i wydra. 
Występowanie obu stwierdzono w dolinie Wieprza, w rejonie Bożniewic. 
Na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku 
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, teren gminy 
Kock został częściowo włączony w obszary mające służyć ochronie ptaków 
zgodnie z Dyrektywą Ptasią (Strategia 2008a: 8–9).

instytucje samorządowe
Jednym z zadań własnych, jakie ustawodawca nałożył na jednostki samo-
rządu terytorialnego, a więc i gminy, są działania na rzecz kultury, w tym 

– ochrony dziedzictwa kulturowego. Założenia polityki kulturalnej gminy 
Kock między innymi zostały zapisane w Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w gminie Kock na lata 2005–2015 (Strategia 2008b). W ramach 
realizacji przyjętego celu operacyjnego „Rozwój i upowszechnianie kultury 
w społeczności lokalnej” zostały zaplanowane następujące zadania: 

eksponowanie walorów turystycznych i kulturalnych miasta przez •	
powiększenie i opracowanie galerii historycznej Kocka w Domu Kul-
tury (stała ekspozycja obrazów); 
zorganizowanie sesji naukowych, konkursów wiedzy oraz kontynuowa-•	
nie działań wydawniczo-monograficznych Studia z dziejów Kocka; 
zorganizowanie cyklicznej imprezy „Dzień z tradycją wsi”; •	
zorganizowanie obchodów „Dni Kocka”; •	
zorganizowanie Festiwalu Pieśni Patriotycznych; •	
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kurs przygotowywania potraw regionalnych; •	
kurs wyrobu koszy wiklinowych; •	
zorganizowanie warsztatów zajęciowych dla dorosłych, prowadzonych •	
przez miejscowych twórców, stolarzy, kucharki, piekarzy chleba; 
uaktywnienie działalności zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiej-•	
skich w gminie; 
opracowanie folderu •	 Kapliczki i krzyże w naszej Gminie oraz rozwija-
nie badań nad regionem – pielęgnowanie tradycji lokalnych (Strategia 
2008b: 149–150). 
Chcąc zweryfikować realizację powyższych zadań, przeanalizowałam 

podejmowane cykliczne oraz bieżące inicjatywy w omawianym zakresie. 
W działania na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
tytułowej gminy wpisują się takie przedsięwzięcia realizowane przez Urząd 
Miejski w Kocku, jak organizacja uroczystości: 

związanych z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja;•	
rocznicowych śmierci gen. Franciszka Kleeberga w kwietniu;•	
Dni Kocka w okresie wakacyjnym (występy kapel i zespołów śpiewa-•	
czych, kiermasz wyrobów z wikliny i z drewna, korowód historyczny);
Dożynek Gminno-Parafialnych we wrześniu (starostowie, korowód •	
wieńców dożynkowych, obrzęd dzielenia chleba, oprawa muzyczna – 
zespoły śpiewacze);
rocznicowych mordu dokonanego na mieszkańcach Talczyna we wrze-•	
śniu;
rocznicowych Bitwy pod Kockiem w pierwszą niedzielę października •	
(w tym Festiwalu Pieśni Patriotycznych);
związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości (11 listo-•	
pada) (Serwis).
Kolejną ważką inicjatywą było podpisanie 27 września 2010 roku 

uchwały o przyjęciu gminy Kock do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagiel-
loński”. Szlak Jagielloński to dawny trakt królewski i kupiecki o znaczeniu 
kulturowym. Przebiegał trasą Kraków – Lublin – Wilno. Pełnił funkcję 
europejskiej drogi kulturowej, łącząc cywilizację łacińską i bizantyńską. 
Obecnie trwają prace nad reaktywowaniem go jako szlaku turystycznego. 
Część szlaku pokrywa się z odtwarzanymi szlakami św. Jakuba (m.in.: 
Małopolską i Lubelską Drogą św. Jakuba). Współcześnie uwzględniony 
został na „Via Regia” – Wielkiej Drodze Kulturowej Rady Europy (Szlak 
Jagielloński).

Organizacja ochrony dziedzictwa kulturowego czy jego propagowa-
nia związana jest z pewnymi nakładami finansowymi, dlatego też wiele 
gmin czy instytucji samorządowych – ze względów finansowych – musi 
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ograniczać zakres podejmowanych prac. Jedną z najczęściej podawanych 
przyczyn braku działań w sferze kultury jest zbyt niski budżet instytu-
cji samorządowych. W związku z możliwością pozyskiwania środków 
zewnętrznych przeanalizowałam działania gminy Kock w omawianym 
zakresie. W latach 2004–2012 zostało zrealizowanych 17 projektów unijnych 
i narodowych. Dwa z nich można zakwalifikować do działań związanych 
z ochroną materialnego dziedzictwa kulturowego gminy Kock. Pierwszy to 
projekt „Zagospodarowanie placów wokół miejsc pamięci wraz z przebu-
dową chodników w ulicy Warszawskiej i Wojska Polskiego”, współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach zadania wyko-
nano następujące prace: uporządkowano i zagospodarowano plac wokół 
pomnika gen. Franciszka Kleeberga oraz Tadeusza Kościuszki, w szczegól-
ności poprzez nasadzenie zieleni, uformowanie rabat, montaż elementów 
małej architektury, remont istniejących schodów i płyty wokół pomnika 
(Serwis). Drugi projekt, „Rewitalizacja miasta Kock”, realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007–2013, jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewi-
talizacja zdegradowanego obszaru miasta Kock. W szczególności: przebu-
dowa rynku miejskiego, remont pomnika św. Heleny, remont i adaptacja 
budynku Przedszkola na działalność Domu Kultury, Centrum Obsługi 
Inwestora i Ośrodka Informacji Turystycznej. Planowany termin zakończe-
nia rzeczowego projektu ustalono na 15 września 2013 roku (Serwis).

Przedstawione powyżej dane wskazują, że żaden ze zrealizowanych 
i aktualnie prowadzonych projektów nie odnosi się wprost do ochrony nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego gminy Kock.

instytucje publiczne
Przypominając ustawę o samorządzie gminnym, wskazałam, iż jednym 
z zadań własnych gminy jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty w zakresie 
kultury, w tym – finansowanie działalności bibliotek gminnych i innych 
instytucji kultury oraz ochrony i opieki nad zabytkami. Na terenie oma-
wianej gminy działa od 1948 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kocku oraz dwie filie: w Białobrzegach oraz w Poizdowie. W działania 
dotyczące ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisują się 
następujące inicjatywy podejmowane przez pracowników przywołanej 
instytucji: obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Kock; współ-
organizowanie spotkań z cyklu „Spotkania pokoleń” w Domu Kultury 
w Kocku; przygotowywanie wystaw „Ginące zawody”, „Horyzonty sacrum”, 
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„Zwyczaje i obrzędy wielkanocne”; organizowanie prelekcji popularno-nau-
kowych „Mała ojczyzna”; organizowanie konkursów wiedzy „Gmina Kock: 
dawniej i dziś”, „Generał Franciszek Kleeberg”; organizowanie konkursów 
czytelniczych, recytatorskich i fotograficznych (np. „Gmina Kock w obiek-
tywie”) oraz współorganizowanie Izby Regionalnej Wsi Białobrzegi. Z ana-
lizy przywołanych inicjatyw wynika, iż w większości są to działania o cha-
rakterze edukacyjnym, często nawiązujące do przeszłości historycznej  
miasta.

Kolejną instytucją kultury działającą na terenie gminy jest Dom Kultury 
im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. W kalendarz stałych imprez 
wpisują się takie inicjatywy, jak: spotkania opłatkowe zespołów arty-
stycznych (styczeń); bal karnawałowy dla zespołów artystycznych (ferie 
zimowe); spotkanie towarzyskie kobiet „Babskie Spotkania” (tłusty czwar-
tek); międzypowiatowy konkurs kolęd „Kusakowe Spotkania Zespołów 
Ludowych” (ostatni wtorek karnawału); uroczystości rocznicowe śmierci 
gen. Franciszka Kleeberga (kwiecień); Dni Kocka (okres wakacyjny); 
Gminno-Parafialne Dożynki (wrzesień); uroczystości rocznicowe Bitwy 
pod Kockiem (pierwsza niedziela października) oraz Mikołaj dla najmłod-
szych (6 grudnia) (Dom Kultury 2012: 1).

Przy Domu Kultury w Kocku funkcjonują zespoły śpiewaczo-obrzę-
dowe. Jako pierwszy w gminie powstał w 1984 roku zespół w Białobrzegach. 
Repertuar tworzą pieśni i widowiska obrzędowe, m.in.: Podsmaliny, Kusaki 
oraz Święto Trzech Króli. Cztery lata później został powołany zespół w Tal-
czynie. Jest on m.in. laureatem II nagrody na Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu w 1991 roku. Najbardziej znane widowiska obrzę-
dowe to Sieroca dola, Wielkanoc oraz Pismo. Kolejny zespół – z Górki Koc-
kiej – funkcjonujący od 1996 roku, przygotował takie obrzędy, jak Muskace, 
Prządki oraz Wicie wieńców (Biegalska 2001:  163–169). Repertuar pieśni 
jest szeroki. Wyróżniające się grupy tematyczne dotyczą miłości i pracy. 
Występują pieśni żartobliwe, żołnierskie, balladowe. Niektóre pieśni 
nawiązują zarówno do wydarzeń historycznych związanych z tym terenem, 
jak i ogólnopolskich wydarzeń historycznych i kulturalnych. Szczególnie 
bogaty repertuar pieśni ludowych związany jest z obrzędami przejścia oraz 
świętami dorocznymi i rodzinnymi. Są to pieśni śpiewane podczas doży-
nek, świąt kościelnych, na weselach i innych uroczystościach. 

Wyżej wymienione zespoły śpiewaczo-obrzędowe powstały na kan-
wie funkcjonujących tam Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Członkinie 
Kół chętnie pielęgnują i promują niematerialne dziedzictwo kulturowe 
gminy. Przykładowe działania to zorganizowanie kursu kuchni regionalnej, 
oprawa muzyczna uroczystości lokalnych (jubileusze KGW, Ochotniczej 
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Straży Pożarnej, oddanie nowego budynku szkoły), zorganizowanie Izby 
Regionalnej Wsi Białobrzegi (oprowadzanie wycieczek) oraz wicie wień-
ców dożynkowych (informacje pozyskane od: Anna Gruchoła, przewod-
nicząca KGW w Białobrzegach, zapis 2012). Są one przekazicielkami wciąż 
znanych i pielęgnowanych obrzędów przejścia. Nieobce są im zakazy 
i ograniczenia związane z czasem narodzin (m.in. zakaz pełnienia funkcji 
społecznych, towarzyskich czy obrzędowych: funkcji kumy, druhny wesel-
nej czy kontaktu z ciałem zmarłego), wierzenia („zapatrzenia się na coś 
lub kogoś”, przymusowość pożyczenia wszystkiego, o cokolwiek poprosi 
kobieta ciężarna) czy wiedza (z wyglądu kobiety można odczytać płeć 
dziecka). Dowodzą tego moje badania terenowe (np. Maria A., lat 67, Bia-
łobrzegi, zapis 2012; Monika G., l. 72, Talczyn, zapis 2012; Helena K., l. 91, 
Górka, zapis 2012; Gruchoła 2014a; Gruchoła 2014b). Podobnie, znane są 
zwyczaje i obrzędy związane z czasem zaślubin. Najstarsze informatorki 
wskazały na zaręczyny, zwyczaj ubierania panny młodej u sąsiadów, bło-
gosławieństwo pary młodej zwane ukłonem, zwyczaj przypinania kokardek 
gościom weselnym, powitanie nowożeńców wracających z kościoła, chle-
bem i solą czy oczepiny. Wciąż znane są następujące wróżby: „Padający 
deszcz w dniu ślubu wróży nowożeńcom opłakane życie”, podobnie „jeśli 
panna młoda płacze w dniu ślubu, to całe życie będzie miała opłakane”. 
Panna młoda nie powinna również śmiać się podczas ślubu, gdyż jej radość 
także jest zwiastunem nieszczęśliwego życia. Do przywołanych powyżej 
stwierdzeń prowadzą wyniki moich badań terenowych (np. Anna G., l. 74, 
Białobrzegi, zapis 2012; Maria G., l. 69, Białobrzegi, zapis 2012; Teresa M.,  
l. 78, Górka, zapis 2012).

Do czasu umierania przypisane są określone elementy, zwiastuny 
śmierci (m.in. wyjący ze spuszczoną głową pies, pękające lustro, samo-
czynnie spadający ze ściany obraz, tzw. mijak w polu), punkty graniczne 
(zmarłego umieszcza się w określonej, innej niż dotąd zajmowana, prze-
strzeni – na środku izby; przy wynoszeniu zmarłego z rodzinnego domu 

– zawsze nogami ku drzwiom – uderza się trzykrotnie trumną o jego próg; 
pochód pogrzebowy zatrzymuje się obok krzyża, na granicy wsi – miej-
sce pożegnania zmarłego z wioskową wspólnotą), czuwanie przy zmarłym 
przez całą noc, zwyczaj odmawiania różańca św. w domu zmarłego przez 
dziewięć kolejnych dni oraz pamięć o zmarłych (żałoba). Dowodzą tego 
moje badania terenowe (np. Eleonora W., l. 61, Górka, zapis 2012; Irena 
N., l. 62, Talczyn, zapis 2012; Teresa O., l. 89, Talczyn, zapis 2012; Gruchoła 
2014a; Gruchoła 2014b). To tylko wybrane przykłady pielęgnowania trady-
cji w ramach niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez członkinie 
zespołów ludowych i KGW w omawianej gminie.
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kockie stowarzyszenie oświatowo-regionalne
Jednym z najprężniej działających stowarzyszeń na terenie gminy jest 
powołane w 2007 roku Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne. Jak 
zapisano w Strategii rozwoju na lata 2011–2012, jednym z przyjętych celów 
strategicznych jest pielęgnowanie oraz upowszechnianie wiedzy o histo-
rii i zasobach regionu, w szczególności – opieka nad miejscami pamięci 
narodowej oraz rozwijanie badań historycznych nad dziejami Ziemi Koc-
kiej. Kolejnym celem jest wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej 
poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej. KSOR jest również pomysło-
dawcą imprez środowiskowych, tzw. minisesji spotkań pokoleń. W ramach 
tej działalności zorganizowane były m.in.: Dni Kultury Żydowskiej, spo-
tkania z Władysławem Pożarowszczykiem, mieszkańcem Domu Pomocy 
Społecznej w Kocku, który opowiedział historię swojego życia, opisał Kock 
sprzed lat kilkudziesięciu, czytał swoje wiersze i wspomnienia mieszkań-
com Kocka (zwłaszcza młodzieży) oraz spotkania z Leonardą Kazanecką, 
jedną ze „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.

Inne działania Stowarzyszenia to zorganizowanie sesji naukowej z oka-
zji 70. rocznicy Bitwy pod Kockiem pod hasłem „Kock – miasto ważnych 
bitew”; współorganizowanie „Żywej lekcji historii” dla uczniów ze szkół 
z terenu miasta i gminy Kock; aktywny udział w obchodach 200. rocz-
nicy śmierci Berka Joselewicza: organizacja konkursu plastycznego i wie-
dzy, uczestnictwo w konferencji „Berek Joselewicz. Bojownik o wolność” 
w Ambasadzie Francji; okolicznościowe wydawnictwo Historyczne związki 
pułkownika Berka Joselewicza z Kockiem autorstwa H. Mierzwińskiego 
oraz kwesty na cmentarzu parafialnym – zbiórka pieniędzy na renowację 
starych grobów (KSOR 2011: 15).

koło historyczne przy zespole szkół w kocku
W historię gminy Kock wpisuje się kultura żydowska. Celem realizowa-
nego od 2005 roku programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć” jest 
propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat historii i kultury Żydów 
oraz zachęcenie ich do realizacji projektów na rzecz przywracania pamięci 
o społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Istotnym elementem 
programu jest również podjęcie opieki nad miejscowym cmentarzem  
żydowskim.

Beneficjenci projektu – uczniowie Gimnazjum w Kocku – spotykają się 
raz w tygodniu w ramach koła historycznego. Omawiają zagadnienia zwią-
zane z kulturą, religią i kuchnią żydowską. Nawiązali także współpracę 
z Akademią Obywatelską z Lublina. W ramach spotkań z młodzieżą z Aka-
demii poznają wielokulturową przeszłość Kocka. Nie zabrakło również 



113

instytucje kultury a zachowanie dziedzictwa niematerialnego

prac fizycznych (opieka nad cmentarzem żydowskim oraz pomnikiem 
Berka Joselewicza) (Przywrócić 2012: 1). 

parafia rzymskokatolicka p.w. wniebowzięcia 
najświętszej maryi panny w kocku 
Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku realizowała 
w 2012 roku projekt „Poprawa dostępu do dóbr kultury w Kocku”. Jest on 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007–2013. Partnerzy projektu to gmina Kock oraz 
Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne. Jego przedmiotem jest 
wykonanie prac restauratorskich i remontowych w zabytkowym miejsco-
wym kościele. Celem projektu jest promocja walorów kulturalnych i śro-
dowiskowych miasta Kock oraz zwiększenie jego atrakcyjności turystycz-
nej. Cenną inicjatywą jest powołanie muzeum, które zgromadzi eksponaty 
dokumentujące wielokulturowość gminy Kock (Serwis). 

Inne działania, wpisujące się w ochronę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego gminy, to współorganizowanie wymienionych już przeze 
mnie dożynek gminno-parafialnych, obrzęd poświęcenia wianeczków 
z ziół w ostatni dzień oktawy Bożego Ciała oraz bukietu ziół i kwiatów 
w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia).

wnioski
Wymienione działania i inicjatywy wskazują na zbyt niskie zaangażowa-
nie władz samorządowych w działania na rzecz ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Większość z podejmowanych inicjatyw dotyczy 
stricte dziedzictwa materialnego. Zauważa się brak spójnej polityki kultu-
ralnej gminy. Nieco korzystniej w tym zestawieniu wypadają zespoły śpie-
waczo-obrzędowe i organizacje pozarządowe (m.in. Kockie Stowarzyszenie 
Oświatowo-Regionalne). Uogólniając, można stwierdzić, iż lepiej wypadają 
działania związane z zachowaniem, nieco gorzej – z zabezpieczeniem nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego. Dotychczas nie zostało ono spisane, 
funkcjonuje tylko w formie ustnej. Nie ma odrębnej publikacji książkowej 
poświęconej analizowanej problematyce. Gmina nie posiada ani jednego 
produktu regionalnego czy wioski tematycznej. Brak bazy informacyjnej 
o twórcach ludowych.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe może i powinno być wykorzy-
stywane do uatrakcyjnienia oferty turystycznej i kreacji produktów tury-
stycznych. Niezbędna jest promocja imprez, opracowanie folderów, roz-
szerzenie wsparcia finansowego, zwiększenie integracji działań instytucji 
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i stowarzyszeń na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
gminy Kock. Tylko tam, gdzie są trwałe więzi międzyludzkie, może rozwi-
jać się kultura. 
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the role of local government institutions 
and non-governmental organizations in 
safeguarding intangible cultural heritage  
on the example of the commune of kock
The purpose of the publication is to show the role of public institutions, non-gov-
ernmental organizations and local communities in promoting the safeguard of 
intangible cultural heritage as exemplified by one of the communes of the Lub-
lin province, the commune of Kock. After a preliminary terminological and legal 
discussion and the presentation the title commune I discussed activities and ini-
tiatives undertaken by the commune of Kock, the Municipal and District Pub-
lic Library, the Princess Anna Jabłonowska Sapieha Culture Centre, folk-singing 
groups, the Regional Educational Association of Cock and the Parish Church of 
the Assumption of the Blessed Virgin Mary. The article ends with summary con-
clusions. In this paper I applied an analytical and descriptive method.



116 

małgorzata gruchoła



Rekonstrukcje jako metoda  
ochrony dziedzictwa 

Reconstructions as a Method of Safeguarding  
of Intangible Heritage





119

rekonstrukcje jako metoda ochrony dziedzictwa

Dziedzictwo dobrze zaprojektowane.1 
Współczesne rekonstrukcje historyczne

Kamila Baraniecka-Olszewska2 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Tekst ten poświęcony jest udziałowi tzw. grup rekonstrukcji historycz-
nej3 w tworzeniu dziedzictwa kulturowego. Na wstępie muszę zazna-

czyć, że relacja między tymi dwoma fenomenami kultury – dziedzictwem 
a rekonstrukcją historyczną – nie jest ani prosta, ani klarowna. Intuicyjnie 
łatwo stwierdzić, że mają one ze sobą wiele wspólnego. Wszak odtwórstwo 
historyczne to nic innego jak dziedzictwo „na żywo”. Nomen omen wydana 
została książka poświęcona rekonstrukcji pt. Dziedzictwo w akcji. Rekon-
strukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze. Raport z badań 
(Szlendak i in. 2012); artykuł na temat rekonstrukcji historycznej znalazł się 
też w serii „Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego” wydawanej przez Uniwer-
sytet w Białymstoku (zob. Bogacki 2007). Zdawałoby się zatem, że odtwór-
stwo historyczne w naturalny sposób współtworzy i przekazuje dziedzic-
two kulturowe, jak też, iż obecność pewnych treści dziedzictwa w kulturze 
wpływa znacząco na kształt działań rekonstruktorów. 

Rzecz jest jednak bardziej skomplikowana. Choć rekonstrukcji przy-
pisywany jest potencjał kulturotwórczy, kształtowania wiedzy na temat 
historii (Szlendak i in. 2012: 5–6), to jednak niektóre instytucje wręcz 
wykluczają odtwórców historycznych z możliwości ubiegania się o dotacje, 

1 Badania, na podstawie których powstał ten artykuł, prowadzę w ramach grantu NCN umo-
wa nr UMO-2011/03/B/HS3/04686.

2 Autorka jest stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, program START, edycja 2014. 

3 Istnieje wątpliwość, czy rekonstrukcja jest tu najwłaściwszym terminem, badacze, a i sami 
rekonstruktorzy często twierdzą, że precyzyjniejsze byłoby określenie odtwórstwo, jednak 
ze względu na zakorzenienie w języku potocznym pierwszego pojęcia, oba słowa używane 
są wymiennie (Kwiatkowski 2008: 110–111). 
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najwyraźniej nie postrzegając tego rodzaju aktywności jako chroniącej 
i propagującej dziedzictwo4, tym samym skazując odtwórstwo na działal-
ność oddolną oraz na zależność od gmin i lokalnych samorządów. Inaczej 
rzecz widzą jednak badacze kultury. Poza wspomnianymi dwoma przy-
kładami nomenklaturowo włączającymi rekonstrukcje historyczne w krąg 
propagatorów dziedzictwa kulturowego, pojawiają się także prace doty-
czące samego dziedzictwa, które odtwórstwo podają jako egzemplifikację 
tworzenia tegoż (zob. Nieroba, Czerner, Szczepański 2010: 261–64). 

Na użytek tego artykułu, by pokazać, na czym polega problem relacji 
rekonstrukcja – dziedzictwo, odwołuję się do dziedzictwa rozumianego 
jako przedmiot studiów, ale też jako koncepcja antropologiczna, czy szerzej 

– koncepcja z dziedziny nauk humanistycznych, nie zaś termin prawny czy 
urzędowy, bowiem te dwa zakresy nie do końca się pokrywają (zob. Blake 
2000: 63–64). Przyjmuję więc, że, po pierwsze, dziedzictwo kulturowe jest 
swoistym konstruktem, jest tworzone, nie dane (Kobyliński 2009: 15–16). 
Stanowi współczesną syntezę przeszłości, służącą konkretnym celom i pro-
jektowaną z określonym zamysłem. Co więcej – w ten sposób definiowane 
dziedzictwo nastawione jest na kontakt z odbiorcą, na istnienie w sferze 
publicznej. Po drugie zaś, zakładam, iż historia obejmująca zarówno dzieje 
(wydarzenia), jak i ich najróżniejsze opracowania (przedstawianie wyda-
rzeń), stanowi główne tworzywo dziedzictwa; jest ono projekcją historii 
właśnie. Po trzecie, przyjmuję, że grupy rekonstrukcji historycznej, prezen-
tując i upubliczniając przeszłość, przedstawiają elementy naszego dziedzic-
twa. Piszę „naszego”, gdyż artykuł ten dotyczy sytuacji polskiej i w więk-
szym stopniu znaczeń „lokalnych” niż uniwersalnych, a – jak zauważa 
Zbigniew Kobyliński – na takie właśnie treści dzieli się dziedzictwo kul-
turowe: uniwersalne oraz zrelatywizowane do kultury lokalnej (Kobyliński  
2009: 43). 

Tym, co przedstawiają nam odtwórcy historyczni, nie jest czysta histo-
ria, ale jej interpretacja ujęta w ramy współczesnej kultury i do tych ram 
dopasowana. W tym zresztą rekonstrukcja i dziedzictwo – rozumiane jako 
sposoby prezentacji historii – nie różnią się od siebie. Co więcej, sama 
historia, w tym akademicka, jest określoną interpretacją dziejów zależną od 
mód, prądów myślowych, nie tylko od rozwijających się technik poznania 
(Domańska 1999: 29; Piątkowski 2011: 117–122). Kolejnymi interpretacjami 
historii są też rekonstrukcja i dziedzictwo (Carnegie, McCabe 2008: 359), 

4 Dla przykładu: Program Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego 2015. Dziedzictwo kultu-
rowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych, http://www.mkidn.gov.pl/media/po2015/
dokumenty/20141009Dziedzictwo_kulturowe-priorytet_2-Wspieranie_dzialan_muzeal-
nych.pdf, dostęp 14.02.2015. 



121

rekonstrukcje jako metoda ochrony dziedzictwa

przez co prezentowana przez nie przeszłość niejednokrotnie zamyka się 
w pewnych kulturowych uproszczeniach, kliszach. Jednocześnie w przy-
padku odtwórstwa bywa to autorska wizja przeszłości, a przy jej pomocy 
autorzy podkreślają wybrane wartości, znaczenia, symbole przypisywane 
przez nich przeszłości. Jak zauważają Elżbieta Nieroba, Anna Czerner 
i Marek Szczepański, dzisiejsza rzeczywistość pełna jest pasjonatów zajmu-
jących się historią, zabytkami, którzy współtworzą dziedzictwo kulturowe 
(Nieroba, Czerner, Szczepański 2010: 111). Do takich właśnie pasjonatów 
należą rekonstruktorzy. 

W moim przekonaniu są oni współtwórcami dziedzictwa na co naj-
mniej trzech płaszczyznach, ja jednak w tym artykule zajmę się szczegó-
łowo tylko jedną z nich. Te trzy główne zakresy tworzenia dziedzictwa kul-
turowego to: 1) „kult” dawnych przedmiotów (realizowany w rekonstrukcji 
zwykle poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie ich replik); 2) promowa-
nie miejsc historycznych i zabytków jako atrakcji turystycznych właśnie ze 
względu na walor dawności oraz szczególne znaczenie dla polskiej histo-
rii; 3) ewokowanie symboli i wartości wchodzących w skład naszej kul-
tury. Wszystkie te aspekty konstruowania dziedzictwa kulturowego przez 
odtwórców historycznych zasługują na uwagę, lecz w tym studium przed-
miotem opisu będzie jedynie ostatni. 

Za materiał do analizy posłużą mi tutaj obserwacje inscenizacji histo-
rycznych5 bitew i starć z drugiej wojny światowej. Nie znaczy to, że 
odtwórcy zajmujący się innymi okresami historycznymi nie mają wkładu 
w tworzenie dziedzictwa – przeciwnie. Jednak wybrane przeze mnie wyda-
rzenia dotykają przeszłości, o której pamięć jest wciąż żywa, przez co bywają 
często dyskutowane w mediach, budzą wiele emocji. Z kolei poszczególne 
zdarzenia, postaci, czyny z tego okresu przeistaczają się w symbole wol-
ności, niepodległości, proponowane są jako oś polskiej tożsamości. Jedno-
cześnie nie sposób pominąć faktu, że rekonstrukcje czy inscenizacje histo-
ryczne prezentujące wydarzenia z drugiej wojny światowej bywają zwią-
zane z polityką – choć często wyłącznie przez mylne interpretacje działań 
odtwórców, przypisuje się ich organizatorom określony profil ideologiczny. 
Wszystko to czyni ten rodzaj odtwórstwa ważnym dla rozważań na temat 
kształtowania dziedzictwa kulturowego, gdyż ono także, a ściślej – jego 
treści, nieraz dobierane są pod kątem określonych interesów – w znacznej 
mierze politycznych. Dla badaczy zajmujących się dziedzictwem nie jest 
żadnym zaskoczeniem stwierdzenie, że konstruowane jest ono zależnie 

5 Rekonstruktorzy mają zwyczaj odróżniać rekonstrukcję historyczną (czyli odtworzenie 
konkretnego wydarzenia możliwie najwierniej, zgodnie ze źródłami, w miejscu, w którym 
się ono zdarzyło itd.) od inscenizacji (czyli o wiele swobodniejszej reprezentacji dziejów). 



122 

kamila baraniecka-olszewska

od najróżniejszych celów przyświecających jego twórcom – czy to poli-
tycznych, czy ekonomicznych (Ashworth 1994: 20–22), ale też, o czym 
będę dalej pisać, w jego tworzeniu niejednokrotnie niezmiernie istotna 
jest inicjatywa oddolna. Analogiczne czynniki decydują o charakterze 
 rekonstrukcji historycznych w ich upublicznionej formie, prezentowanej 
przed widownią. Takie prezentacje dawnych wydarzeń często towarzyszą 
obchodom najróżniejszych rocznic, uroczystościom kommemoratywnym 

– słowem: upamiętnieniom przeszłości. Raz jest to przeszłość ogólnonaro-
dowa, raz – lokalna. 

Opisywane przeze mnie – co należy podkreślić – wybrane działania 
rekonstruktorów dotyczące przedstawiania wydarzeń drugowojennych, 
często obserwowane są przez większą liczbę osób, czasem mogą liczyć na 
dofinansowanie i zainteresowanie ze strony władz lokalnych, zdarza się, że 
pojawiają się na nich politycy. Mam jednak pełną świadomość i chciałabym 
także, aby miał ją czytelnik, iż opisywane zjawiska to przykłady dobrane 
celowo, by pokazać pewne mechanizmy w relacji odtwórstwo historyczne 

– dziedzictwo kulturowe, a nie reprezentatywny obraz rekonstrukcji histo-
rycznej w Polsce. 

Działania rekonstruktorów mogą być identyfikowane jako upolitycz-
nione na kilku poziomach: po pierwsze, pewne inscenizacje organizowane 
są, by wesprzeć określony światopogląd i w ten sposób promują ideologie 
polityczne; po drugie, politycy korzystają z obecności na wydarzeniach 
rekonstrukcyjnych6, nie zawsze zgodnie z intencjami samych odtwórców; 
po trzecie, bywają one postrzegane jako upolitycznione, gdyż żyjemy w kul-
turze, w której pewne symbole kojarzą się z określoną opcją polityczną. 

Jak twierdzi Andrzej Tomaszewski, dziedzictwo kulturowe tym różni 
się od dóbr kultury, że o ile te drugie wolne są od interpretacji ideolo-
gicznych, politycznych, to pierwsze – nie i dobór jego składników czę-
sto odbywa się na podstawie kryteriów politycznych oraz ideologicznych 
właśnie (za: Kobyliński 2009: 16–17). Jak już wskazałam, istnieje tu pewna 
analogia z rekonstrukcją. Na poziomie ogólnym mechanizm ten w odnie-
sieniu do kryteriów politycznych owocuje szczególnym wsparciem – finan-
sowym, organizacyjnym – dla wybranych inscenizacji historycznych 
oraz brakiem podobnego wsparcia dla innych, a także wspomnianym już 
upodobaniem polityków różnych opcji do pojawiania się na określonych 
imprezach rekonstrukcyjnych. Podobne zjawiska zachodzą też w skali 
lokalnej, kiedy to gminy dofinansowują inscenizacje związane z miejscową 

6 Wystarczy wspomnieć o aktywnej obecności polityków na sześćsetnej rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem czy inscenizacji obrony Westerplatte. 
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historią, a lokalni politycy starają się za pomocą obecności na rekonstruk-
cjach i towarzyszącej im często promocji regionu wygrać popularność 
oraz wyborców. Trudno jednak nie docenić pozytywnego wyniku działań 
rekonstruktorów. Czasem udaje im się upowszechnić wiedzę o lokalnych 
działaniach wojennych, o ich bohaterach, odrestaurować zaniedbane groby, 
zachęcić do odwiedzania mniej znanych lub w ogóle nieznanych miejsc 
bitew itp. 

Co istotne, dziedzictwo jest nie tylko kształtowane, ale i odbierane 
przez pryzmat określonego światopoglądu. Świadczą o tym komentarze na 
temat działalności odtwórców. Mianowicie część odbiorców, szczególnie 
o radykalnych przekonaniach, potrafi na forach internetowych, a czasem 
wprost – twarzą w twarz, agresywnie oskarżać rekonstruktorów o szarga-
nie świętości narodowych, wówczas, gdy inscenizacja im się nie podoba 
i nie pasuje do wyobrażenia odbiorców o polskim dziedzictwie. 

Powiązanie działań rekonstruktorów z polityką zdecydowaną większość 
z nich uwiera. Przede wszystkim nie czują się komfortowo z powodu upo-
lityczniania ich działalności, wielu bowiem konsekwentnie deklaruje swą 
apolityczność. Co więcej, twierdzą, że ich działalność jest postrzegana jako 
upolityczniona, podczas gdy taka nie jest. Zdarzają się jednak środowiska 
odtwórcze, które wspierają określony kierunek polityczny oraz ogólną wizję 
dziedzictwa prezentowaną przez daną ideologię polityczną. Nie znaczy to 
jednak, że rekonstruktorzy należący do takich grup zgodzą się na przed-
stawienie zmanipulowanego obrazu historii. Rzetelność jest bowiem dla 
poważnych odtwórców wartością nadrzędną. Zdarzyć się może, iż dobór 
wydarzeń do inscenizacji czy rekonstrukcji podyktowany będzie określo-
nym światopoglądem, a interpretacja prezentowanych wydarzeń będzie 
miała związek z wartościami propagowanymi przez dany odłam polityczny, 
lecz odtwórcy nie będą przedstawiać historii fantastycznej. 

Za koronny przykład prezentowanego modelu zaangażowania odtwór-
stwa historycznego w projektowanie i kultywowanie dziedzictwa kultu-
rowego mogą posłużyć działania upamiętniające Powstanie Warszawskie. 
Tu właśnie doskonale widać, w jaki sposób inscenizacje historyczne są 
upolityczniane. Powstanie stało się swoistą wizytówką partii Prawo i Spra-
wiedliwość7. Za rządów tejże podobno łatwiej było o dofinansowanie 
inscenizacji historycznych, zwłaszcza obejmujących Powstanie Warszaw-
skie, ale też Kampanię Wrześniową czy Cud nad Wisłą. Organizowano 

7 W ogóle rekonstruktorzy, zwłaszcza ci zajmujący się historią drugiej wojny światowej, 
kojarzeni są i przedstawiani w mediach jako „prawicowcy”, co nie ma realnego poparcia 
w rzeczywistości, gdyż, jak w każdej dużej grupie, wśród odtwórców są ludzie o najróżniej-
szych poglądach politycznych i światopoglądowych. 
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wtedy z rozmachem liczne inscenizacje, a także gry miejskie czy spotka-
nia i pogadanki z udziałem rekonstruktorów. Z biegiem lat (stosunkowo 
niewielu) impet oraz finansowanie podobnej aktywności spadło8, jednak 
działania tak władz, jak i, w moim przekonaniu, rekonstruktorów, uczyniły 
z Powstania Warszawskiego jeden z „flagowych” elementów naszego dzie-
dzictwa kulturowego, podobnie jak z kojarzonych z tym zdarzeniem war-
tości i symboli czy też ich współczesnych mutacji. Ofiarność, straceńczość, 
odwaga tamtych bohaterów, zwłaszcza w obliczu nieuchronnej od pew-
nego momentu klęski, ich poświęcenie w imię wolności, ojczyzny i konse-
kwentna postawa, szczególnie tych najmłodszych, zyskały rangę naszego 
najdonioślejszego dziedzictwa aksjologicznego. Chciałoby się wręcz powie-
dzieć, że ujawniły się w ten sposób nasze cechy narodowe, jakby ta charak-
terologiczna scheda po dawnych bohaterach miała objawić się w nas, we 
współczesnych. Wielka militarna i polityczna klęska (wszak dyskusje na 
temat taktycznej sensowności Powstania nie cichną) została przekształcona 
w symboliczny triumf, uwypuklony przez duchową czystość powstańców 
zestawioną z nieludzkim okrucieństwem oddziałów niemieckich i zdra-
dzieckim postępowaniem Armii Czerwonej. Męczeństwo oraz ofiarność 
Polaków znów dały o sobie znać w całkowicie współczesnym kontekście 
realiów politycznych oraz ideowych. Treści z przeszłości zostały podpo-
rządkowane współczesnym celom, co jednak istotne, inscenizacje Powsta-
nia Warszawskiego zasadniczo zostały wysoko ocenione przez środowisko 
rekonstruktorów9. Nie zawsze więc cele polityczne przysłaniają cele przy-
świecające rekonstrukcji jako takiej – prezentowaniu przeszłości ze wszel-
kimi możliwymi do pokazania jej subtelnościami. 

Sami rekonstruktorzy jednak, jak wspomniałam, często odżegnują się 
od powiązań politycznych podkreślając, że im chodzi właśnie o pokazanie 
prawdziwej historii i niejednokrotnie złoszczą ich wymagania organizato-
rów imprez rekonstrukcyjnych, by wad, czy to ludzkich, czy samej histo-
rii, nie prezentować i pokazać żołnierza – ucieleśnienie symbolu bohatera, 
zawsze odważnego, zdecydowanego ponieść najwyższą ofiarę za ojczyznę. 

Podobnie, na dziedzictwo kulturowe składają się elementy wyselek-
cjonowane (Kobyliński 2009: 17). Nie obejmuje ono całości tego, co prze-
szłe – całej schedy po przodkach (choć i takie definicje dziedzictwa się 
pojawiają) (Kobyliński 2009: 15), lecz jej wyodrębnione elementy służące 
współczesnym między innymi do konstruowania ich tożsamości. W takim 

8 Np. W 2013 roku w Warszawie nie odbyła się żadna duża inscenizacja Powstania Warszaw-
skiego, choć tego rodzaju wydarzenie miało miejsce choćby w Szczecinie. 

9 Więcej na temat inscenizacji Powstania Warszawskiego: Kuczyńska 2012. 
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przypadku oczywista zdaje się chęć identyfikacji z pozytywnymi aspektami 
przeszłości bądź też, w przypadkach zdarzeń negatywnych – przegranych 
bitew, egzekucji itp. – stworzenia wartościowego obrazu tej przeszłości. 
Część „dziedzictwa” bywa odrzucana (zob. Lowenthal 2011: 66-69, 110–113). 
Zdarza się, że podobnie postępują rekonstruktorzy, podążając już wydep-
tanymi w naszej kulturze ścieżkami mitologizowania i stereotypizowania 
pewnych aspektów naszej historii; ta bowiem łatwo podlega wszystkim 
tym procesom (Piątkowski 2011). Trudno więc odtwórcom pokazującym 
publiczności określone bitwy zerwać na przykład z wyidealizowanym 
obrazem żołnierzy polskich – wśród których także zdarzali się dezerterzy, 
oprawcy, a i zwykli ludzie, uciekający miast z uśmiechem iść na śmierć – 
gdyż odstąpienie od tego wizerunku naraża na krytykę ze strony odbior-
ców (zob. też Kuczyńska 2012: 98, 101). Stereotypy stały się dla rekonstruk-
torów pewną pułapką. I choć starają się im umknąć, czyniąc tak, zdarza im 
się spotkać z zarzutami, iż podważają sławę polskiego żołnierza. Scheda po 
przodkach, sama w sobie, obejmuje bowiem zdarzenia dobre i złe, chwa-
lebne i niegodne, szczęśliwe i nieszczęśliwe. Dziedzictwo, jako swoista 
wizytówka, tak narodu, jak kultury, łatwiej akceptuje te pozytywne. 

Z procesem tym zbiega się funkcja publiczna przypisywana rekonstruk-
cjom historycznym. Zgodnie z oczekiwaniami odbiorców mają one upa-
miętniać ważne dla historii Polski rocznice, przybliżać historię w sposób 
możliwie niekontrowersyjny, zapewniać godną rozrywkę dla oka i ducha. 
W inscenizacjach historycznych aspekt pozytywny historii zdaje się domi-
nować. Czy to za sprawą procesu kształtowania dziedzictwa, pod który 
w pewnym stopniu podłączona została rekonstrukcja historyczna, czy 
też odwrotnie – odtwórcy, współtworząc dziedzictwo kulturowe, przy-
czyniają się do jego pozytywnego wizerunku, wynajdując takież aspekty 
historii; w efekcie w inscenizacjach historycznych, w sferze publicznej, 
rzadko prezentowane są wydarzenia negatywne, niechlubne. Nawet klę-
ski militarne przemieniają się w zwycięstwa moralne. Przeszłość z rekon-
strukcji to taka historia budująca10, zarówno w sensie kształtowania toż-
samości, jak również podnoszenia narodowego ego. Procesy te najpełniej, 
w moim przekonaniu, obserwować można w rekonstrukcjach wydarzeń  
drugowojennych. 

10 Nie wynika to tylko z kwestii większej akceptacji odbiorców dla treści pozytywnych, chwa-
lebnych itd., ale też wiąże się z podstawowym pytaniem, czy w rekonstrukcji historycz-
nej wolno pokazać wszystko – każdy aspekt historii (zob. więcej: Baraniecka-Olszewska 
2013b). 
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*  *  *
Aspektów dziedzictwa kulturowego kształtowanego przez działania odtwór-
ców historycznych nie sposób analizować w oderwaniu od ogólnej „poli-
tyki” dziedzictwa, jak też pewnej mody na historię obecnej w naszej kultu-
rze (zob. de Groot 2008). Stąd też nie dziwi niejednokrotne podobieństwo 
tematów podejmowanych w inscenizacjach historycznych do tych ekspo-
nowanych przez polityków, media oraz różne instytucje promujące historię. 
Wszak wszystkie te obszary ustalania treści dziedzictwa kulturowego prze-
nikają się. Różnice pojawiają się jednak w stopniu zinstytucjonalizowania 
owych „przekaźników” dziedzictwa. Odtwórcy, choć oddolnie współtwo-
rzą dziedzictwo, nie mają takiej siły przebicia, jak media czy instytucje pań-
stwowe promujące historię11, stąd ich działania w skali masowej nie są tak 
widoczne. Dopiero, gdy wspiera je dodatkowy interes polityczny, na insce-
nizacji obecni są przedstawiciele prasy czy telewizji, jej treść, choćby w for-
mie informacyjnego newsa, dociera do szerszego grona odbiorców. Jednak 
gdy impreza rekonstrukcyjna jawi się tylko jako atrakcja lokalna, jej prze-
kaz nie wykracza poza obecnych na niej widzów, przez co współtworzone 
dziedzictwo pozostaje w niszowym obszarze, nie staje się dobrem ogólnym, 
dobrem wspólnym, a to zasada funkcjonowania dziedzictwa. 

Tym jednak, co w moim przekonaniu, warte studiów, niezależnie od 
siły oddziaływania rekonstrukcji na kształtowanie dziedzictwa kultu-
rowego, jest oddolność działań odtwórców oraz forma, w jakiej przeka-
zują jego treści. Niejednokrotnie pozbawieni wsparcia instytucjonalnego, 
wykluczeni z możliwości ubiegania się o dotacje stricte na promocję dzie-
dzictwa, są jednak widoczni na tym polu kultury i ich działania, przynaj-
mniej w oczach badaczy, mają wpływ właśnie na kształt naszego dziedzic-
twa. Z kolei forma rekonstrukcji – barwna, atrakcyjna12, tak daleka od 
sposobów przekazywania historii, do jakich wcześniej przywykliśmy, każe 

11 Czasem jednak odtwórcy z takimi instytucjami, najczęściej muzeami, aktywnie współ- 
pracują. 

12 Uczciwość nakazuje dodać, że rekonstruktorzy bywają oskarżani o kicz i rażące uprosz-
czenia w przedstawianiu historii (zob. WIGURA, FERENC, MOLISAK: Lego, stodoła i inne 
prowokacje. Rekonstrukcje historyczne a dobry smak I, „Kultura Liberalna”, 2011, Nr 131 (29), 
http://kulturaliberalna.pl/2011/07/17/wigura-ferenc-molisak-lego-stodola-i-inne-prowoka-
cje-rekonstrukcje-historyczne-a-dobry-smak-i/, dostęp 14.02.215; Lego... II, 2011, BLUM- 
SZTAJN, PAZIŃSKI, PLEWICKI: Lego, stodoła i inne prowokacje. Rekonstrukcje historyczne 
a dobry smak II, „Kultura Liberalna”, 2011, Nr 134 (31), http://kulturaliberalna.pl/2011/08/02/
blumsztajn-pazinski-plewicki-lego-stodola-i-inne-prowokacje-rekonstrukcje-historycz-
ne-a-dobry-smak-ii/, dostęp 14.02.2015). Dyskusje nad „autentycznością” przekazu rekon-
strukcji zajmują wielu autorów (Gapps 2002; Handler, Saxton 1988), podobnie jak reflek-
sja nad „autentycznością” prezentowanego dziedzictwa (Bruner 1994; Carnegie, McCabe 
2008; Gable, Handler 1996). 
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zwrócić uwagę na dynamikę tworzenia dziedzictwa oraz przystosowanie 
tego procesu do wymagań dzisiejszych uczestników kultury. 

Jak zauważają badacze, znaczący wpływ na charakter dziedzictwa kul-
turowego ma popkultura oraz związane z nią zjawiska ludyczne (Nieroba, 
Czerner, Szczepański 2010: 125 i n.). Współcześnie często tematy poważne 
prezentowane są w atrakcyjny sposób mający zachęcić odbiorcę do uczest-
nictwa w danym wydarzeniu. Nie inaczej rzecz ma się z rekonstruk-
cją historyczną, która często wysokie treści przekazuje w formie dobrej 
zabawy13. Prezentacje historii to już nie tylko martwe pomniki, drętwe 
apele czy nudne przemówienia. Symbole dziedzictwa jawią się dziś pod 
postacią rozrywki wypełniającej wolny czas. Bohaterstwo żołnierzy odda-
jących życie za ojczyznę pokazywane jest w pirotechnicznym zgiełku, przy 
huku wystrzałów i grudach ziemi wyrzucanych w powietrze. 

Te – zdawałoby się – pozornie zbyt lekkie dla prezentowania i tworzenia 
dziedzictwa warunki, pozwalają historii zyskać nowe oblicze. Przemianom 
ulega współcześnie nie tylko treść dziedzictwa, ale – co ważne – też formy 
jego prezentacji, utrwalania oraz zachowywania. Jak pisze Kobyliński, dzie-
dzictwo kulturowe tworzone jest tak przez przeszłość, jak teraźniejszość, 
dzięki czemu służy jak najbardziej współczesnym celom (Kobyliński 2009: 
17, 22). By zaś jego treści skutecznie przekazać, należy dziedzictwo ubrać 
we współczesną formę. Pora więc przyjrzeć się, jakie to – między innymi 

– cele przyświecają rekonstruktorom oraz organizatorom rekonstrukcji 
i gdzie w procesie tworzenia współczesnego dziedzictwa kulturowego znaj-
duje się miejsce dla odtwórstwa historycznego. 

Pozostawiając na chwilę z boku rozważania nad „prawdziwością” tre-
ści inscenizacji historycznych, nad ich realizmem, prawomocnością oraz 
wszelkimi innymi zagadnieniami stanowiącymi na ogół przyczynek do 
krytyki rekonstrukcji (zob. Baraniecka-Olszewska 2013a), choć mogłyby 
stanowić też przyczynek do krytyki dziedzictwa kulturowego mierzącego 
się z podobnymi problemami, pragnę zwrócić uwagę, że wymienione wyżej 
kwestie świadczą o pewnym sukcesie odtwórstwa historycznego. Po pierw-
sze, rekonstrukcja – co jest w tym przypadku nie bez znaczenia – to ruch 
dość liczebny (zob. Kwiatkowski 2008; Szlendak i in. 2012) – mimo iż sta-
nowi działalność oddolną, podejmowaną z inicjatywy jednostek i głównie 
przy pomocy ich własnych nakładów finansowych, sprawnie działa na polu 
tworzenia dziedzictwa kulturowego. Co więcej, jej domeną jest dziedzictwo 
realizowane na poziomie praktyki społecznej, czyli sztuka wcale nie taka 
prosta. Sukcesy uczestników ruchu odtwórstwa historycznego w tej sferze 

13 Niektórzy, z czym się nie zgadzam, twierdzą, że wyłącznie w formie zabawy (Kantor 2011). 
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wynikają w znacznym stopniu z tego, że sami jego członkowie uważają je za 
wartość. Po drugie, rekonstrukcji udała się jeszcze jedna rzecz. Mianowicie 
jej forma pozwala na przekucie pewnych treści dziedzictwa kulturowego – 
wartości, symboli – w konkret. Odtwórstwo potrafi je zwizualizować i prze-
kazać w formie dla wielu przystępnej, często też przyjmowanej lepiej niż 
głośne filmy czy seriale. W rekonstrukcji historycznej tkwi ogromny poten-
cjał prezentowania przeszłości (zob. Gapps 2009). Dzięki odtwórstwu war-
tości kojarzone z dziedzictwem przestają być abstrakcyjne, zostają wcielone 
w konkretny scenariusz, w pokaz i dzięki temu stosunkowo łatwo przyswo-
jone przez publiczność. I choć zarówno rekonstrukcje, jak też inscenizacje 
historyczne przygotowywane są na różnym poziomie, nie wszystkie można 
zaliczyć do udanych, moim zdaniem, należy przyglądać im się także pod 
kątem kształtowania przez nie dziedzictwa kulturowego. 

bibliografia 
Ashworth Gregory J., 1994, From history to heritage: from heritage to identity: in 

search of concepts and models, [w:] Building a new heritage. Tourism, culture 
and identity in the New Europe, eds. G. J. Ashworth, P. J. Larkham, London–
New York, s. 13–30. 

Baraniecka-Olszewska Kamila, 2013a, Jak to drzewiej bywało... O pojęciu histo-
ryczności w rekonstrukcji historycznej, [w:] Zawstydzona mądrość, pod red.  
M. Łoboz, A. T. Brzyskiego Wrocław, s. 271–290

Baraniecka-Olszewska Kamila, 2013b, Jak to na wojence ładnie – o przedstawia-
niu nieprzedstawialnego w rekonstrukcjach historycznych, [w:] Etnograficzne 
wędrówki po obszarach antropologii, pod red. K. Waszczyńskiej, Ł. Smyrskiego, 
Warszawa, s. 411–425. 

Blake Janet, 2000, On defining the cultural heritage, “The International and Com-
parative Law Quarterly”, Vol. 49, No. 1, s. 61–85. 

Bogacki Michał, 2007, Czy historia może być atrakcyjna? Czyli o przeszłości i jej 
„żywych” przejawach w początku XXI wieku, „Zeszyty Dziedzictwa Kulturo-
wego”, t. 1, Białystok, s. 203–221. 

Bruner Edward, 1994, Abraham Lincoln as Authentic Reproduction: A Critique of 
Postmodernism, “American Anthropologist”, Vol. 96, s. 397–415. 

Carnegie Elizabeth, McCabe Scott, 2008, Re-enactment Events and Tourism: 
Meaning, Authenticity and Identity, “Current Issues in Tourism”, Vol. 11, No. 4, 
s. 349–368. 

Domańska Ewa, 1999, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań. 
Gable Eric, Handler Richard, 1996, After Authenticity at an American Heritage Site, 

“American Anthropologist”, Vol. 98, No. 3, s. 568–578. 
Gapps Sthephen, 2002, Performing the Past: a Cultural History of Historical Reen-

actments, praca doktorska, archiwum University of Technology, Sydney. 



129

rekonstrukcje jako metoda ochrony dziedzictwa

Gapps Sthephen, 2009, Mobile monuments: A view of historical reenactment and 
authenticity from inside the costume cupboard of history, “Rethinking History”, 
Vol. 13, No. 3, s. 395–409. 

Groot de Jerome, 2008, Consuming history: historians and heritage in contempo-
rary popular culture, London–New York. 

Handler Richard, Saxton William, 1988, Reflexivity, Narrative, and the Quest for 
Authenticity in „Living History”, „Cultural Anthropology”, Vol. 3, No. 3, s. 242–
260. 

Kantor Ryszard, 2011, Społeczeństwo konsumpcji zabawy. Przypadek polski, [w:] 
Wąż w Raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, pod red. R. Kantora,  
T. Palecznego, Kraków, s. 31–55. 

Kobyliński Zbigniew, 2009, Własność dziedzictwa kulturowego, Warszawa. 
Kuczyńska Anna, 2012, Odtworzyć, doświadczyć, pokazać. Rekonstrukcje histo-

ryczne na ulicach Warszawy: między pamięcią monumentalną a spektaklem, 
[w:] „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 51, Antropolog w mieście i o mieście, pod 
red. G. E. Karpińskiej, Łódź, s. 89–116. 

Lowenthal David, 2011 (1985), The Past is a Foreign Country, New York. 
Nieroba Elżbieta, Czerner Anna, Szczepański Marek S., 2010, Flirty tradycji 

z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Warszawa. 
Szlendak Tomasz, Nowiński Jacek, Olechnicki Krzysztof, Karwacki Arkadiusz, 

Burszta Wojciech J., 2012, Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako 
sposób uczestnictwa w kulturze, Warszawa. 

heritage well designed.  
contemporary historical reenactment 
The article deals with the participation of historical reenactment groups in the cre-
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symbols are transmitted by reenactment and what decides on choosing those val-
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perceived as co-creating heritage by everyone, and despite such opinions I show 
why historical reenactment should not be neglected in scientific analysis of cul-
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
jako element wirtualnej rekonstrukcji 
architektury1

Rafał Szrajber 
Politechnika Łódzka

Przestrzeń, która otacza człowieka, jest niemym rejestratorem zjawisk, 
jakie w niej zachodzą. Pochłania działania, idee i wszelkie zjawiska kul-

turowe, którym towarzyszy. Nie można jej bezpośrednio zdefiniować, a jed-
nak to ona określa i często staje się materiałem, na bazie którego powstają 
wartości lub jest znakiem je identyfikującym. Przestrzeń, podobnie jak 
powstające na jej fundamencie dziedzictwo, jest częścią procesu zachodzą-
cych zmian (Ashworth 2007: 29–42), nieokreśloną formą zapisaną poprzez 
stałą geometrię czy granice. Przestrzeń zmienia się i ewoluuje, a z uwagi na 
swój charakter, kształtowana jest lub zmieniana pod wpływem rozmaitych 
sił i intencji towarzyszących podejmowanym w niej ludzkim działaniom. 

„Dziedzictwem jest wszystko to, co współcześni wybierają z przeszłości, jaką 
sami wykreowali na użytek czasów obecnych lub w celu przekazania potom-
nym” (Graham, Ashworth, Turnbridge 2000). Widać więc, że dziedzictwu, 
jak i przestrzeni, towarzyszy zmiana i jest to naturalny proces, pozwalający 
obu tym obszarom się rozwijać. Dziedzictwo nie jest więc, podobnie jak 
przestrzeń, zasobem, lecz składową procesu zachodzących zmian. 

Dokumentacja, a tym bardziej rekonstrukcja przestrzeni wraz z jej 
niematerialną zawartością nie jest zadaniem łatwym. Oparta na prze-
strzeni, pozwala na odniesienie jej do elementów zewnętrznych, przez co 
zostaje osadzona w identyfikujących je ramach. Obszar, terytorium, miej-
sce lub inna forma pozwalająca na określenie granic szeroko rozumianej 

1 Artykuł powstał na bazie prac prowadzonych w ramach przygotowania rozprawy doktor-
skiej autora pt. Wirtualna rekonstrukcja jako narzędzie w procesie ratowania utraconego dzie-
dzictwa na przykładzie obiektów z Łodzi i jej regionu, obronionej w 2013 roku.
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przestrzeni, są bardzo często elementami identyfikującymi dziedzictwo. Ta 
swoista geolokalizacja zawiera w sobie nie tylko synonim współrzędnych 
geograficznych, ale często bardzo duży kontekst kulturowy powiązany 
z reprezentującym je słowem (np. wesele szamotulskie, synagoga z Brze-
zin). Pozwala to na przypisanie bardzo szerokiego kontekstu kulturowego 
do omawianego pojęcia. Przestrzeń lub jej poszczególne elementy przestają 
być obojętne świadomemu odbiorcy i zmieniają swój status z neutralnego 
elementu otoczenia na element szczególny, wzbogacając odbiór poprzez 
swoją wewnętrzną zawartość. 

Bezpośrednim połączeniem tych dwóch zjawisk, a więc przestrzeni 
z dziedzictwem, może być geocaching2, którego założeniem jest doświad-
czenie danego miejsca poprzez jego eksplorację w celu odnalezienia 

„skarbu” (informacji). Wykorzystali to studenci z Katedry Informacyjnych 
i Komunikacyjnych Technologii w Architekturze z Technicznego Uniwer-
sytetu w Darmstadt, opracowując pod kierunkiem prof. Manfreda Kooba 
dodatkową kategorię tej zabawy, którą określili mnemoarche (greckie 
mneme – pamięć, łacińskie arca – skrzynia). Projekt polegał na odszukaniu 
informacji, która pozwalała na inne spojrzenie na otaczającą przestrzeń, 
a przez to – identyfikację miejsca. Informacja ta była związana z historią, 
osobami czy wartościami, jakie zawierał kontekst kulturowy eksplorowanej 
przestrzeni (Kuroczyński 2008: 65–71). Jest to jeden z projektów, eksponu-
jących miejsce jako element kumulujący dziedzictwo. Odpowiednia infor-
macja pozwala wyzwolić wartości zapisane w przestrzeni i szersze odczyta-
nie miejsca poprzez dodatkowe źródła wiedzy. Podobne założenia odbioru 
miejsca poprzez odkrywanie historii z nim związanych miał projekt wi-re-
witalizacji sali reprezentacyjnej pałacu w Dobrej (Rzepiela 2011), gdzie za 
pomocą wykorzystania nowoczesnych technologii powstaje dialog czło-
wieka z człowiekiem poprzez dzieło i ukryty za nim kontekst kulturowy. 
W dokumencie ICOMOS charter – principles for the analysis, conservation 
and structural restoration of architectural heritage z 2003 roku podkreślono, 
że wartość dziedzictwa architektonicznego zawiera się nie tylko w wyglą-
dzie, ale głównie w integralności wszystkich komponentów tak unikalnej 
struktury – w tym także tych niematerialnych.

Miejsce to fragment przestrzeni. To uczłowieczona przestrzeń, której 
właśnie człowiek, jej twórca, użytkownik i odbiorca, nadaje pewne ramy. 
To człowiek ogranicza i identyfikuje przestrzeń poprzez swoje działania, 
nadaje jej wartości czy wręcz stawia bariery wydzielając jej poszczególne 

2 Forma eksploracji przestrzeni połączona z odnajdywaniem w niej miejsc (geocache) opisa-
nych poprzez współrzędne geograficzne, a lokalizowanych za pomocą technologii GPS.
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fragmenty. „Sposób pojmowania i nazywania przestrzeni oraz orientowa-
nia się w niej jest jednym z podstawowych przejawów kultury w każdej 
społeczności” (Feglova 2001: 15–26). Miejsce jest dla przestrzeni obszarem 
ustalonych wartości (Tuan 1987: 75), możliwych do odczytania i powiązania 
bezpośrednio z określonym fragmentem przestrzeni. Miejsce (Ort, place) 
to za Słownikiem psychologii architektury (Lenartowicz 2010: 74) „rezultat 
zależności między atrybutami fizycznymi danej przestrzeni a aktywno-
ściami i koncepcjami (pojęciami), które ludzie z nią wiążą” (Canter 1977). 
Miejsce to złożone środowisko, kumulujące w sobie wszelkie aspekty egzy-
stencji człowieka, te materialne i te ulotne, niedostrzegane bezpośrednio. 

Jak opisać więc miejsce, które jest zbiorem tak szerokim. Jak udokumen-
tować jego właściwości i powiązania, by utrwalić zastaną chwilę, która mu 
towarzyszy. Pojedynczy zapis mógłby być przeprowadzony dla wybranego 
okresu czasowego, powiązanego z rekonstruowanym miejscem. Trudniej 
zapisać i zaprezentować zmiany towarzyszące przestrzeni wraz z ich przy-
czynami i zmieniającym się kontekstem kulturowym. Współczesne formy 
zapisu potrafią zarejestrować bardzo wiele rodzajów danych: od słowa, tek-
stu, poprzez obraz i dźwięki do trójwymiarowej reprezentacji przestrzeni 
czy zapisu emocji, jakie towarzyszą danemu miejscu. Tak duży zakres 
informacji i danych wymaga odpowiedniego podejścia do połączenia ich 
ze sobą na różnych płaszczyznach i kierunkach, ponieważ całościowy 
odbiór pozwala na pełniejsze zrozumienie zebranych materiałów i daje 
możliwość szerszego ich analizowania. Problemem jest udostępnienie 
całego zbioru zebranych informacji i przekazanie w sposób umożliwiający 
jego zrozumienie. Bardzo ważnym elementem, jeśli nie najważniejszym, 
jest dokumentacja samego procesu pozyskiwania i przetwarzania infor-
macji oraz czytelności analiz, wniosków czy interpretacji. Dokumentem, 
który może być pomocny przy planowaniu podejmowanych działań, przy 
wirtualnej rekonstrukcji miejsca, jest Karta Londyńska (Karta Londyńska 
2009), która nie narzuca konkretnych metod ani technik, ale jej celem jest 
zwrócenie uwagi na konieczność opracowania i stosowania metodologii 
dokumentacji procesu, a także badań i upowszechniania zgromadzonej 
wiedzy. „Intencją Karty Londyńskiej nie jest narzucanie specyficznych 
celów i metod badawczych, ale sformułowanie ogólnych zasad stosowania 
wizualizacji komputerowych w badaniach i popularyzacji wiedzy o dzie-
dzictwie kulturowym, które przyczynią się do zwiększenia wiarygodności 
historycznej, spójności merytorycznej i przejrzystości przyjętych metod 
interpretacyjnych oraz uzyskiwanych dzięki nim wyników” (Betkow-
ska-Kafel 2008: 35–47). Wizualizacja komputerowa dziedzictwa odnosi 
się tutaj do prezentacji zebranych informacji, ich wzajemnych powiązań 
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oraz formy udostępniania. Współczesne techniki i technologie, wykorzy-
stywane w prezentacji i przekazywaniu informacji o dziedzictwie kultu-
rowym, pozwalają na dostosowanie zakresu przekazywanych informacji 
odbiorcy. Wprowadzone pojęcie równowagi informacyjnej (Andrzejczak, 
Szrajber 2012: 49–60)3 jest możliwe do osiągnięcia dzięki współczesnym 
interaktywnym technikom prezentacji. Wymaga to określenia warunków 
i formy udostępniania informacji, miejsca, możliwości komunikacji i pre-
zentacji, a także czasu trwania przekazu. Sposób udostępnienia powinien 
pozwalać obcować z dziedzictwem na kilku płaszczyznach oraz utrzymy-
wać ciągłość dostępu do prezentowanych treści, poprzez zapewnienie ich 
trwałości i możliwości wykorzystania także poza bezpośrednim miejscem 
prezentacji. Zapewnienie odpowiedniego dostępu do szerokiego zbioru 
informacji pozwala w pełni spełnić takie założenie. 

Realizując projekty związane z utraconym dziedzictwem4, głównie 
kultury żydowskiej, autor określił ten rodzaj przestrzeni jako środowisko 
zanikające na dwóch płaszczyznach, tej materialnej, którą reprezentuje 
fizyczność formy czy bezpośredni symbol identyfikujący określone warto-
ści reprezentujące dziedzictwo, oraz tej niematerialnej, którą reprezentuje 
pamięć o nim, a także o wartościach kultury, jakie były z nim związane 
(powstały na bazie miejsca lub były jego integralną częścią – obie te prze-
strzenie stanowią sumę pozwalającą identyfikować w całości dziedzictwo 
utracone). Warto podkreślić, że do niedawna elementy dziedzictwa mate-
rialnego były obszarem zdominowanym przez szeroko rozumianą grupę 
konserwatorów dziedzictwa, a elementy dziedzictwa niematerialnego 
stanowiły domenę naukowców z obszarów kulturoznawstwa, etnologii, 
etnografii czy socjologii. Obecnie te obszary znacząco się przenikają, wza-
jemnie się wzbogacają i uzupełniają, pozwalając określić pełniej badane 
zjawiska. Dziedzictwa nie można przecież dzielić czy fragmentaryzować, 
gdyż stanowi spójną całość. Istotne znaczenie w utraconym dziedzictwie 
ma czas, bo jest to czynnik, który determinuje konieczność podejmowania 
działań – powoduje zanik informacji, zwłaszcza tych nieudokumentowa-
nych materialnie, głównie przez brak świadków historii, ich wspomnień 
i emocji które im towarzyszyły w obcowaniu z danym miejscem. Z drugiej 

3 Równowaga informacyjna to stan, w którym ilość informacji docierająca do odbiorcy jest 
przez niego odczuwana jako wystarczająca (gwarantująca pełne zrozumienie). Zachwianie 
tej równowagi następuje poprzez nadmiar treści lub jej niedobór. Stan ten nie jest łatwy 
do uzyskania przy standardowych sposobach prezentacji – o wiele łatwiej to osiągnąć przy 
użyciu systemów interaktywnych

4 Autor wprowadza pojęcie utraconego dziedzictwa na bazie prac M. Konopki (Konopka 
2006), a w swojej pracy doktorskiej przedstawia to zagadnienie szerzej.
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strony, czas to czynnik, którego upływ nadaje wartość dziedzictwu (zwłasz-
cza jego formie materialnej) w rozumieniu ogólnym. Przywracanie utra-
conego dziedzictwa, które ma zostać przywrócone za pomocą wirtualnej 
rekonstrukcji, to proces jego wielopłaszczyznowego odtworzenia, złożenia 
z wielu elementów i umożliwienie stworzenia własnej interpretacji przez 
odbiorcę na bazie zaprezentowanych informacji.

Rekonstruując synagogę w Brzezinach i prezentując wyniki prac (Szraj-
ber 2011) (Rys. 1.), autor zauważył, że przekaz identyfikujący miejsce musi 
mieć dużo szerszy kontekst niż stosowany zazwyczaj przy podobnych reali-
zacjach. Kontakt z odbiorcą informacji powinien zawierać więcej z inter-
pretacji5 niż z bezpośredniego przekazywania informacji. Problem ten 
wyniknął przy konfrontacji zebranego materiału ze świadkami historii, któ-
rym został on zaprezentowany podczas obchodów 70. rocznicy likwidacji 
getta w Brzezinach. Dla osób, które znały to miejsce i doświadczyły go bez-
pośrednio, sama forma i reprezentacja przestrzenna nie wystarczała, była 
jedynie określeniem granic przestrzeni, choć one także okazały się płynne, 
z uwagi na powiązania tej przestrzeni z obiektami w najbliższym sąsiedz-
twie poprzez relacje funkcjonalne czy personalne poszczególnych osób. 
Odtwarzane miejsce miało o wiele pełniejszy wizerunek, bo przekazywany 
poprzez ludzi, którzy w nim żyli, tworzyli i reprezentowali tę przestrzeń, 
to także odczucia zmysłowe, jak dźwięki i zapachy towarzyszące temu 
fragmentowi przestrzeni i pozwalające go określić. Dopiero wspomnienia 
świadków historii, którzy znacznie szerzej i bogaciej opisywali dane miej-
sce, pokazały jego bezpośrednie powiązania z całym kontekstem kulturo-
wym kryjącym się za architektonicznym symbolem. Mimo iż poszczególne 
wspomnienia były spersonalizowane, to jednak posiadały elementy spójne 
a razem tworzyły pełny wizerunek miejsca. Okazuje się, że interpretacja, 
a więc opowiadanie o miejscu poprzez historie z nim związane, posiada 
w sobie siłę i moc przekazu informacji, która jest łatwo przyswajana przez 
odbiorcę. To historie, a nie bezpośrednio udostępnione i przekazane dane, 
okazały się czynnikiem aktywnie budującym wizerunek miejsca. Wzmoc-
nienie słownego przekazu obrazem nieistniejącego już obiektu zintensyfi-
kowało przekaz i pozwoliło połączyć oba te sposoby. Postępując zgodnie 
z zasadami interpretacji opracowanymi przez Freemana Tildena (Tilden 
2007), autor rozpoczął poszukiwania prezentacji rekonstruowanego wirtu-
alnie miejsca tak, by przekazać różnorodne zebrane informacje w sposób 
zapewniający ich integrację i jak najpełniejszy odbiór.

5 Celem interpretacji jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także, a może przede wszystkim 
zainteresowanie i zainspirowanie odbiorców.
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Najbardziej współcześnie udomowioną reprezentacją przestrzeni trój-
wymiarowej jest przestrzeń dostępna w grach komputerowych. To właśnie 
w tym kierunku toczyły się poszukiwania odczuwania wirtualnej prze-
strzeni, immersji w środowisko wirtualne czyli zanurzenia zmysłów przy 
wykorzystaniu nowych technologii. „Immersja zwłaszcza w ramach sztuki, 
jest skonstruowana poprzez koegzystencję z istotą ludzką w ramach for-
mowania odmiennej od fizycznej płaszczyzny odczuć, mieszczącej w sobie 
przykładowo: walory, przeżycia, wrażenia, reprezentacje; spełniające 
wymogi przewyższające w większości ich realne odpowiedniki” (Ostro-
wicki 2009). Przestrzeń gry komputerowej to także swoista interpretacja 
przestrzeni udostępniona graczom; to środowisko, które bezustannie pod-
dawane jest weryfikacji poprawności jego funkcjonowania i zawartych 
w nim informacji. Zainteresowanie rozgrywką, a więc indywidualnym 
sposobem i formą przekazu określonych treści, utrzymuje aktywność gra-
cza, co przekłada się na zapamiętanie i szeroką identyfikowalność udo-
stępnionej przestrzeni, a także przynosi wymierne korzyści finansowe 
twórcom. By zrozumieć odczuwanie miejsca w wirtualnej rzeczywistości, 
posłużyć się można schematem opisującym cechy wirtualnej przestrzeni, 
w przełożeniu na odczuwanie uczestnictwa w grze komputerowej, pozwa-
lające w pełni odebrać zawarte w niej informacje. Schemat opracowany 
przez Steve’a Swinka (Swink 2008) zawiera układ czynników, których wza-
jemne relacje określają zakres odbioru przestrzeni. Autor Feel the Game: 
A Game Designer’s Guide to Virtual Sensation pokazuje, jak z tych obszarów 

rys. 1. Fragmenty prezentacji uzyskanej reprezentacji przestrzennej 
w trakcie procesu wirtualnej rekonstrukcji synagogi w Brzezinach. 
Opracowanie i wirtualna rekonstrukcja – Rafał Szrajber
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korzystają poszczególne gry, jaki wpływ na ich odbiór mają poszczególne 
czynniki. Nie poszukuje on idealnego rozwiązania, ale identyfikuje w ten 
sposób przestrzeń gry (odbywa się to poza zagadnieniami technologii 
i sprzętu) i jej wpływ na zanurzenie gracza. Tak przedstawiona przestrzeń 
określona zostaje przez ograniczenia przestrzenne, możliwość kontroli 
w czasie rzeczywistym i podejmowania w niej działań oraz dopracowanie, 
które w tym wypadku skupia całą niematerialną otoczkę odbioru miejsca, 
posiłkując się możliwością jego eksploracji. Porównując taki zapis odczu-
wania przestrzeni gry6 ze schematem opisującym miejsce według Cantera, 
widać, jak oba schematy są do siebie zbliżone (Rys. 2.). Warto zauważyć, że 

schematy te nie deprecjonują szerokiej gamy rozwiązań, a jedynie wska-
zują na pełnię odczuwania miejsca czy przestrzeni gry przy określonych 
warunkach. Podobnie można zinterpretować elementy definiujące miejsce, 
wymienione przez Norberga-Schulza: orientację, identyfikacje i charakter 
(Norberg-Schulz 1991). Identyfikacja miejsca to relacja z otaczającą prze-
strzenią, zapewniająca rozpoznawalność poprzez obiekty, które pozwalają 
na orientację i przemieszczanie się człowieka w przestrzeni. Charakter to 
indywidualne cechy przestrzeni, które dodatkowo ją identyfikują. „Obrazu 
otoczenia, jaki tworzy sobie człowiek, nie można opisać wyłączenie w kate-
goriach siatek geometrycznych” (Norberg-Schulz 2000), a więc miejsce 
należy rozważać w całości, włączając doświadczenie, jakie zyskuje jego 

6 Autor dostosował układ schematu, dopasowując poszczególne elementy tak, by można 
było porównać je z odpowiadającymi im elementami w schemacie miejsca wg Cantera 
w celu łatwiejszego zrozumienia powiązań. 

rys. 2. Zestawienie schematów odczuwania gry i miejsca. Po lewej – schemat elementów 
składowych gry wg Sinka, po prawej – schemat miejsca wg Cantera. Opracowanie zapewniające 
możliwość porównania – Rafał Szrajber
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odbiorca poprzez swoje w nim uczestnictwo. „Bowiem szczególna jakość 
tej przestrzeni, jej rozmieszczenie i porządek odzwierciedlają i wyrażają 
podmiot, który doświadcza i który w niej mieszka”. (Bollnow 1980)

Analiza poszczególnych elementów, wykonana podczas prowadzo-
nych badań, pozwoliła autorowi połączyć obie definicje zapisane poprzez 
schematy i zaproponować schemat dla wirtualnej rekonstrukcji miejsca 
z uwzględnieniem wszystkich elementów składowych (Rys. 3.). Schemat 
ten uwzględnia możliwości nowych mediów w przekazie i wizualizacji 
informacji. Sama reprezentacja przestrzenna stanowi jedynie ramy całego 

rys. 2. Wirtualna  
rekonstrukcja miejsca. 
Opracowanie – Rafał Szrajber

przekazu, a dopiero kolejne elementy je wypełniają. Możliwość interak-
cji z otaczającą reprezentacją przestrzeni, czy to poprzez przemieszczanie 
się w niej i eksplorację, czy przez dostosowywanie przekazu informacji 
w zależności od działań odbiorcy lub sposobu prezentacji (równowaga 
informacyjna), pozwala użytkownikowi na większą immersję. Szczegóły 
i informacje to element, który odpowiada za przekazanie dodatkowych 
informacji w odniesieniu do przestrzeni i podejmowanych w jej obszarze 
działaniach. To obszar powiązania całego kontekstu kulturowego przypi-
sanego do danego miejsca z jego reprezentacją geometryczną. Ten element 
zawiera w sobie informacje niezbędne do „zrozumienia” miejsca. Przekaz 
ten to nie tylko udostępnienie dodatkowych informacji poprzez tekst, ale 
także elementy dźwiękowe (krajobrazy dźwiękowe towarzyszące miejscu, 
historia mówiona itp.), elementy wizualne, pozwalające zobaczyć i zrozu-
mieć miejsce w różnych konfiguracjach czasoprzestrzennych czy kultu-
rowych, a także – co bardzo istotne – zawierający informacje o przebiegu 
całego procesu wirtualnej rekonstrukcji, stawianych jej celów, wiarygod-
ności poszczególnych elementów, podejmowanych decyzji i ich wpływu na 
końcowy rezultat prezentowanych i interpretowanych informacji. 
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Schemat ten pozwala także zastanowić się nad ilością niematerialności 
w materii i koniecznością reprezentacji miejsca wraz z całym kontekstem 
kulturowym z nim związanym. Powyższe pokazuje, że wcześniejsze wnio-
ski o tym, że dziedzictwo to obszar, który powinien być rozpatrywany bez 
wewnętrznych podziałów, a poprzez powiązania poszczególnych jego skła-
dowych ze sobą, wydają się słuszne.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dziedzictwo utracone jako dziedzic-
two, głównie niematerialne, które nie jest przedmiotem zainteresowa-
nia twórców Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z 2003 roku. Jako element, którego już nie ma, nie jest ono 
przedmiotem ochrony, a jednak nadal towarzyszy miejscu, mimo jego 
fizycznego braku. Czy można więc odtworzyć miejsce, czy da określić się 
towarzyszące mu wartości, rytuały i zapisać je w formie, która zapewni 
im chwilową trwałość? Bo trwałość, jak pisze Jeremi T. Królikowski, „to 
nie tylko trwałość formy i substancji jak w piramidzie. Trwanie dzieje się 
także poprzez odradzanie się form, powtarzanie, odtwarzanie z nowej sub-
stancji” (Królikowski 2011: 217–220). Można to odnieść do chwilowego 
odradzania się miejsca, gdy odbiorca stara się zrozumieć jego wirtualną 
rekonstrukcję i towarzyszące jej wartości oraz odczytać informacje prze-
kazywane za jej pomocą. W zależności od tego, jak miejsce zostanie zapre-
zentowane, pozwoli na chwilowe lub dłuższe zaangażowanie się odbiorcy 
w jego odczuwanie. Całościowy przekaz zwiększa szansę zapamiętania 
przekazywanych informacji lub ich interpretacji. Trwanie więc zosta-
nie podtrzymane krótko- lub długoterminowo. Ugruntowane – zapadnie 
w pamięć, jest to jednak dodatkowo zależne od indywidualnych doświad-
czeń odbiorcy. Podobnie jak rekonstrukcja, która w konserwacji znajduje 
uzasadnienie tylko w bardzo specyficznych warunkach (np. odbudowa 
campanilli na placu Św. Marka w Wenecji czy odbudowa Starego Miasta 
w Warszawie), a utrata autentyczności wyklucza ją z powszechnego stoso-
wania, to wirtualna rekonstrukcja miejsca, a zwłaszcza przywrócenie lub 
próba utrwalenia jego elementów niematerialnych, jest działaniem wielce 
uzasadnionym. Wirtualna rekonstrukcja miejsca jako narzędzie nieinwa-
zyjne w rzeczywistą przestrzeń znajduje zasadność stosowania. Proces ten, 
jako wymagający proces twórczy, jest bardzo pożądany. Cele, które są za 
jego pomocą realizowane, obejmują wiele aspektów przywracania szeroko 
rozumianego dziedzictwa, od ochrony poprzez dokumentację, do prezen-
tacji, promocji i upowszechniania wiedzy o danym miejscu. To bardzo 
ważna część procesu ochrony dziedzictwa, albowiem przy pomocy wirtu-
alnej rekonstrukcji możliwe jest jego utrwalenie, dalsze funkcjonowanie 
i rozwój. Zwłaszcza wartości niematerialne są tutaj bardziej zagrożone, bo 



140 

rafał szrajber

czas ich zaniku jest dużo szybszy niż w przypadku struktur materialnych. 
Dziedzictwo niematerialne z uwagi na swój charakter jest bardziej podatne 
na upływ czasu, który powiązany jest bezpośrednio z jego aktywnymi 
uczestnikami jako czynnikiem determinującym7 jego trwanie.

Innym aspektem w ochronie, prezentacji i popularyzacji dziedzic-
twa, który warto podkreślić, jest moda. Dziedzictwo kultury żydowskiej 
w okresie powojennym było wykluczone i niezgodne z obowiązującą ide-
ologią (dissonant heritage) (Ashworth 2007: 38), okazało się obecnie warte 
podkreślenia i wykorzystania. Stało się znaczącym elementem miast, które 
podkreślają swoją wielokulturowość czy atrakcyjność poprzez wykorzysta-
nie wartości i potencjału bazującego na tym obszarze utraconego dziedzic-
twa. Jego pozostałości i ślady stanowią podwaliny strategii turystycznych 
i promocyjnych miast, mimo iż to dziedzictwo zostało wymazane z ich 
wizerunku i zapomniane, nieutrwalane w krajobrazie i pamięci. W Łodzi 
Brzezinach czy Łowiczu oraz innych miastach z silnie reprezentowaną kul-
turą żydowską, zniknęły synagogi, które stanowiły znak łatwo rozpozna-
walny, kryjący za sobą kontekst kulturowy. Gdy pozbawiono przestrzeń 
znaków, zniknęło też szerokie ich oddziaływanie na przestrzeń, co spo-
wodowało wygasanie zapisanych w nich wartości kultury. Pewna moda na 
dziedzictwo kultury żydowskiej pozwoliła na odkrycie go na nowo, zaak-
ceptowanie i traktowanie jako ważnej spuścizny kulturowej miasta czy 
regionu (Murzyn 2007: 148). Warto więc zastanowić się przy wirtualnej 
rekonstrukcji nad wiarygodnością danych, ich intencji i celu, w jakim są 
prezentowane. Przestrzeń cyfrowa sprzyja swoimi możliwościami uatrak-
cyjnianiu formy przekazu, a co za tym idzie – przekazywaniu nierzetel-
nych informacji odpowiednio ukierunkowanych. Związane są z tym kon-
sekwencje pozornego i nieprawdziwego przedstawiania dziedzictwa, które 
powinny być eliminowane, czy to zgodnie z zasadami interpretacji, czy 
zrozumienia intencji poprzez udostępnienie informacji o przebiegu pro-
cesu rekonstrukcji w myśl Karty Londyńskiej.

Podsumowując, można założyć, że mimo próby opisania reprezenta-
cji wirtualnej struktury miejsca przez autora, może ono być w jej zakresie 
prezentowane i przedstawiane na wiele sposobów. Ważne w przywracaniu 
utraconego dziedzictwa są wszystkie jego składowe, pozwalające zachować 

7 Porównanie prze G. J. Ashworth’a paradygmatów konserwacji i dziedzictwa, wskazuje na 
inne cele stawiane obu założeniom, a także na elementy w nich występujące w kontekście 
zasobów, jakich dotyczą i elementów determinujących ich funkcjonowanie. Konserwacja 
zostaje sklasyfikowana za pomocą celu, jakim jest zachowanie pamięci, a dziedzictwo – 
współczesnego wykorzystania i zastosowania, przy czym czynnikiem determinującym 
konserwację są eksperci, a dziedzictwo determinowane jest przez użytkowników.
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ciągłość procesu na wszystkich płaszczyznach z nim związanych. Gdy 
pozwolimy na podkreślanie ważności tylko jednego elementu składowego, 
obraz zostanie zafałszowany i dalej przekazany z ubytkiem – brakiem peł-
nej informacji. Innym problemem współczesnego przekazu informacji jest 
generalizowanie pewnych treści i podążanie za spektakularnymi wyda-
rzeniami oraz bezkrytyczne konsumowanie informacji, do tego docho-
dzi brak zrozumienia nowych mediów i wykorzystania ich możliwości 
w przekazie informacji o dziedzictwie kulturowym (Andrzejczak, Szrajber 
2012: 49–60). Trzeba także podkreślić, że taki zapis miejsca odnosi się do 
przeszłości, „gdyż współczesne miejsca jako ogniska zaufania, tożsamości 
i bezpieczeństwa tracą swoją pierwotną funkcję nośników silnie ustruk-
turyzowanych więzi społecznych oraz interakcji ograniczonych w czasie 
i przestrzeni” (Dymnicka 2011: 35). Miejsce to przecież obszar otwarty na 
zmiany, które zawsze mu towarzyszą, podobnie jak dziedzictwu. Miejsce 
istnieje, gdy może być odczytane, zrozumiane, gdy może przekazać war-
tości i zespolić się z odbiorcą przestrzeni. Współczesny wszechobecny 
pośpiech unicestwia miejsca, bo wymagają one czasu, by je w pełni odkryć 
i zrozumieć – powierzchowność spełnia oczekiwania dużej grupy odbior-
ców. Warto jednak przywracać, także te utracone, obecnie nieme fragmenty, 
by choć na chwilę zaistniały we współczesnej przestrzeni. To pozwoli im 
trwać, a użytkownikom przestrzeni umożliwi przez chwilę zatrzymanie się 
i inne spojrzenie na otaczający, zmieniający się świat.
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intangible cultural heritage as part of 
a virtual reconstruction of architecture 
Heritage is a continuous process and the accompanying changes constantly occur 
on the material and intangible plane. The space which defines the heritage cumu-
lates and saves it within itself. While returning the lost heritage it is necessary to 
take into account all the elements that describe a selected area of the reconstructed 
virtual space. The article will focus on identifying the elements that allow us to 
understand the place as a multi-plane element. The author wants to show what an 
important part intangible heritage, which is an integral part of the space, plays in 
the virtual reconstruction.
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Obchody świętojańskie i ich rekonstrukcje 
w kontekście dziedzictwa niematerialnego

Katarzyna Waszczyńska 
Uniwersytet Warszawski

Na początku 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław 
Komorowski, podpisał Konwencję UNESCO w sprawie ochrony nie-

materialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, a w sierpniu tegoż 
roku weszła ona w życie. Zanim jednak do tego doszło, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowało spotkania specjalistów 
z różnych dziedzin humanistyki, których zadaniem było wypracowanie 
wspólnego stanowiska co do materii, którą miała chronić Konwencja oraz 
wskazać przykłady treści kultury, które mogłyby je reprezentować. Mieli 
również zaproponować sposoby identyfikacji, rejestracji, dokumentacji 
tych treści oraz uzgodnić wykonawcę/wykonawców tych działań. Podjęta 
wówczas dyskusja wykazała rozbieżności zdań co do tego, kto powinien 
zajmować się rejestracją dziedzictwa niematerialnego, a także w sprawie 
samego meritum, czyli wspomnianego dziedzictwa. Tu przede wszystkim 
dyskutowano nad tym, czym ono jest (co prawda określa to Konwencja, 
ale problemem okazała się interpretacja zapisu), co można uznać, a co nie 
za jego przykład, wreszcie – co powinno być wpisane na Listę niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego. Prawie równolegle z tymi spotkaniami, 
odbywały się konferencje naukowe poświęcone tej tematyce. Jedną z nich 
była konferencja „Dziedzictwo i nowoczesność – ochrona wiedzy trady-
cyjnej i folkloru w Polsce i na świecie” (Warszawa, 15 kwietnia 2011 roku)1 
oraz konferencja „Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja – 
 

1 Konferencja miała charakter międzynarodowy i została zorganizowana przez Urząd Pa-
tentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym wątkiem były kwestie praw autorskich i pro-
blematyczność ich respektowania przy zagadnieniach tak niedookreślonych, jak niemate-
rialność. Wskazywano również związane z tym zagrożenia.
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dokumentacja – ochrona – interpretacja – pojęcia – poglądy” (Węgorzewo, 
17–19 czerwca 2011 roku)2.

W kontekście tych spotkań i dyskusji na temat niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, chciałabym poddać refleksji „jedno z najstarszych 
i chyba najbardziej archaicznych świąt dorocznych” (Ogrodowska 2000: 
132) – obchody świętojańskie. Pytanie, na jakie będę starała się odpowie-
dzieć, brzmi tak: czy obchody świętojańskie mogą być uznane za przykład 
dziedzictwa niematerialnego i czy można je wpisać na Listę niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. 

co wiadomo o obchodach świętojańskich –  
fakty odnotowane w literaturze
W artykule poświęconym statystycznej analizie badań nad obrzędowością 
rodzinną i doroczną w różnych regionach Polski, Ludwik Stomma podaje, 
że od 1750 roku do 1972 ukazało się 3.733 publikacji, zawierających 11.622 
opisów na ten temat3 (Stomma 1975: 83). Wśród nich najczęściej opisy-
wano obrzędowość związaną z weselem oraz świętami wielkanocnymi, 
natomiast na trzecim miejscu uplasowały się relacje poświęcone wigilii 
św. Jana/sobótce i stanowiły one 6,08% wszystkich opisów (Stomma 1975: 
88). Analizując tę sytuację stwierdza, że może to wynikać z faktu iż „obiek-
tem szczególnego zainteresowania stawały się obrzędy nie tyle najbardziej 
w cyklu rodzinnym czy dorocznym istotne albo interesujące, ile bogate, 
czyli – dzięki swej szczególnej spektakularności – rzucające się w oczy 
przybyszowi z zewnątrz” (Stomma 1975: 89).

Czy jednak sobótka, której obchody były zakazywane już na przełomie 
XIV i XV wieku, a zawarte w nich wierzenia i działania magiczne dosto-
sowywane i wyjaśniane poprzez treści chrześcijańskie, związane z postacią 
św. Jana Chrzciciela4, mogły charakteryzować się wspomnianą „spektaku-
larnością” – trudno stwierdzić. Warto jednak przypomnieć, że zaintere-
sowanie tą tematyką, mogło mieć związek z zupełnie innymi działaniami. 
Chodzi tu o podjętą pod koniec XIX wieku akcję rejestracji przejawów 
kultury ludowej, w tym również zwyczajów, obrzędów wciąż żywych jak 

2 Konferencja miała charakter międzynarodowy i została zorganizowana przez Muzeum 
Kultury Ludowej w Węgorzewie, Instytut Sztuki PAN i Mazowieckie Towarzystwo Nauko-
we. Głównym celem konferencji było zebranie poglądów dotyczących przejawów dziedzic-
twa niematerialnego oraz doświadczeń w ich rejestracji. Ukazał się tom pokonferencyjny 
(Braun 2013). 

3 Autor zaznacza, że dostępnych jest jedynie 70-75% z tych opisów, reszta bowiem uległa 
zniszczeniu podczas I i II wojny światowej. On sam przeanalizował 2000 publikacji z 6.135 
opisami (Stomma 1975: 83).

4 W tym kontekście można przywołać choćby artykuł Krzysztofa Kubiaka (Kubiak 1983). 
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i zachowanych w pamięci ówczesnych. Służyły do tego ogłaszane kon-
kursy i rozsyłane ankiety i kwestionariusze. Taki kwestionariusz, dotyczący 
obchodów świętojańskich, autorstwa Rafała Lubicza, został opublikowany 
w pierwszym zeszycie tomu piątego „Wisły. Miesięcznika geograficzno-et-
nograficznego” z 1891 roku, w kolejnych latach zaś kwestionariusz ten prze-
drukowywany był i w innych czasopismach, m.in. w „Gazecie Lubelskiej” 
(1891, 1892, 1893)5. Autor kwestionariusza pisze we wstępie: 

Palenie sobótek, niegdyś powszechne na całym zapewne obszarze Europy, 
a nawet poza jej granicami, dziś jest już u nas zjawiskiem szczątkowem, gdzienie-
gdzie jeszcze spotykanem […]. Jakie jest znaczenie tego obrzędu, dotąd badacze 
zwyczajów ludu dostatecznie tego nie określili. […] Ponieważ w oczach naszych 
giną pod najrozmaitszymi wpływami wierzenia i obrzędy starodawne […] przeto 
ludoznawcy dokładają wszelkich starań, aby zbierać, co się da i dopóki się da, 
dla poznania pierwotnych wierzeń i zarodków cywilizacji ludu. Z tego powodu 
powzięliśmy myśl zebrania o ile możliwości największego materiału do opisu 
sobótki i związanych z nią pojęć ludowych i wierzeń, zregiestrowania miejscowo-
ści, w których dotąd odbywa się palenie ogni i oznaczenie na mapie obszaru, na 
jakim obrzęd ten się utrzymał (Lubicz 1891: 169). 

Apel o zbieranie informacji/relacji przyniósł wiele materiałów i bazują-
cych na nich publikacji. Warto tylko zasygnalizować, że w samym czasopi-
śmie „Wisła” od 1891 do 1905 roku (czyli do ostatniego wydania) w rubryce 

„Poszukiwania” drukowane były nadsyłane relacje poświęcone sobótce 
z różnych regionów i miejscowości.

Generalnie, wśród literatury dotyczącej obchodów świętojańskich 
można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy to opisy etnogra-
ficzne, oparte na badaniach terenowych, a drugi – literatura piękna, głów-
nie poezja. Na potrzeby tego artykułu skoncentrowałam się na literaturze 
etnograficznej i to tylko na kilku, wybranych opracowaniach o charakte-
rze naukowym i popularnonaukowym. I choć wybór był w pewnym sensie 
przypadkowy, to starałam się korzystać z literatury tzw. ogólnodostępnej, 
do której mógłby zajrzeć któryś z moich rozmówców z Janowca Kościel-
nego czy z Ostrowi Mazowieckiej (o których piszę dalej). 

A zatem, jakie informacje na temat obchodów świętojańskich odno-
towano w literaturze. Po pierwsze, autorzy nie są zgodni co do tego, czy 

5	 Przyjrzenie się poszczególnym częściom i pytaniom zawartym w tym kwestionariuszu po-
zwala zauważyć podobieństwo z powtarzającymi się w literaturze, do dzisiejszego dnia, 
wątkami obchodów świętojańskich. Przykładem mogą być chociażby tytuły części: wierze-
nia, przesądy, zwyczaje, obrzędy i czynności związane z wodą; zioła, kwiaty, bylica; kwiat 
paproci; przygotowania do sobótki; obrzęd sobótki, przywiązanie do niej zwyczaje, przesą-
dy i pieśni; puszczanie wianków; więcej: „Wisła”, 1891, t. 5, z. 1, s. 169–179. 
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jest to obrzęd (Kolberg 1890: 92; Kowalska-Lewicka 1985: 24), święto ku 
czci słońca i miłości, przyrody (Bystroń 1994: 61; Gloger 1896: 422; Ogro-
dowska 2000: 132) czy zabawa (Bystroń 1994: 61; Ziółkowska 1989: 95), 
zabawa obrzędowa (Gloger 1896: 422); zwyczaj (Dworakowski 1969: 110; 
Gloger 1903: 257), zwyczaj pogański (Bystroń 1994: 62; Gawełek 2010: 153) 
lub praktyki pogańskie (Zadrożyńska, Braun 2003: 125). Po drugie, poszu-
kiwania etymologii wskazały na możliwe pochodzenie od zebrania – sobra-
nia (Gloger 1896: 422). Zaznaczano także, że używane są inne nazwy, takie 
jak Kupalnocka – tak odnotowano nad Narwią i Bugiem, Kupała, Kupal-
nica na Rusi (Gloger 1903: 258). Po trzecie, sobótka może oznaczać ogni-
sko lub pochodnię (na żerdzi dowiązana stara słoma ze strzechy lub stare 
szmaty; lub stare miotły obnoszone po polach) (Ambrożewicz 1996: 82; 
Chętnik za: Kielak 2005: 31; Kotula 1989: 145; Kowalska-Lewicka 1985: 23; 
Lechowa 1987: 68; Ogrodowska 2000: 132). Były one zapalane albo w wigilię 
Zielonych Świątek, albo w wigilię św. Jana (Gloger 1900–1903; Kotula 1989: 
145; Lechowa 1987: 66; Ogrodowska 2000: 132), przez pastuszków i parob-
ków (Kowalska-Lewicka 1985: 23), ale też przez gospodynie i dziewczęta, 
które patrzą, czy wszystkie są razem, a ta, której nie ma, podejrzana jest 
o czary (Gloger 1903: 257). Miejscem rozpalania sobótki mogą być wzgó-
rza, teren nad wodą lub rozstaje (Gloger 1896: 422; Gloger 1903: 257; Kie-
lak 2005: 32; Kolberg 1890: 96). Z kolei przy ognisku biesiadowano (Gloger 
1903: 257), gdzieniegdzie smażono wówczas jajecznicę z jajek otrzymanych 
w darze od gospodyni (Kowalska-Lewicka 1985: 23). Do ognia rzucano po 
jednym gatunku zerwanych wcześniej ziół (Braun 2007: 60; Gloger 1896: 
423; Zadrożyńska, Braun 2003: 127), ale też zabierano do domu żar, by roz-
palić we wcześniej wygaszonej kuchni (Braun 2007: 60; Ziółkowska 1989: 
101). Wokół ogniska również tańczono i śpiewano (Ambrożewicz 1996: 
82; Dworakowski 1964: 111; Gloger 1903: 257; Kolberg 1890, 1887/1963: 82; 
Ziółkowska 1989: 95) oraz skakano (Gloger 1903: 257; Kotula 1989: 147). Po 
czwarte, jako niezbędny element świętojański wymieniano wodę, na którą 
rzucano/puszczano wianki (Ambrożewicz 1996: 82; Dworakowski 1964: 110; 
Gawełek 2010: 154; Gloger 1896: 423; Kielak 2005: 32; Kolberg 1887/1963: 82; 
Kotula 1989: 147; Lechowa 1987: 70), które mogły być uwite z bylicy (Gloger 
1903: 257). Do św. Jana zakazywano kąpieli, a zatem w ten dzień obowiązy-
wał nakaz kąpieli dla zdrowia (Lechowa 1987: 70), a także zwyczaj czyszcze-
nia studni (Braun 2007: 59; Kotula 1989: 147; Ogrodowska 2000: 132). Po 
piąte, wymieniano zioła, z których były plecione wianki, wykorzystywane 
przy wróżbach matrymonialnych (Ambrożewicz 1996: 82; Dworakowski 
1964: 110; Lechowa 1987: 70), ale też mające moc leczniczą (Kielak 2005: 
31). A było to dziewięć gatunków ziół, m.in. bylica, paproć, dziewanna, 
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kupalnica, macierzanka, dziki bez, łopian (Braun 2007: 60; Ogrodowska 
2000: 132; Ziółkowska 1989: 101), ale także drzewa: brzoza, leszczyna, olcha 
(Lechowa 1987: 66). Roślin tych używano także do majenia domów, wkła-
dania w strzechę (wierzono, że w ten sposób ochroni się domostwo i znaj-
dujący się tam dobytek) (Gloger 1903: 258; Chętnik 1934 za: Kielak 2005: 31; 
Lechowa 1987: 68; Zadrożyńska, Braun 2003: 127). Po szóste, wspomniano 
również o kwiecie paproci (Lechowa 1987: 70). Po siódme, zwrócono uwagę, 
że był to czas odnawiania granic wsi i obchodzenia kopców granicznych, 
koszenia łąk (Lechowa 1987: 67), licznych zwyczajów gospodarskich, jak 
na przykład okopywanie kapusty, zawiązanie pędów czosnku itd. (Ambro-
żewicz 1996: 82; Lechowa 1987: 67), zakładanie bydłu wianuszków z ziół. 
Tego dnia mogła również nastąpić zmiana służących (podobnie jak w dniu 
św. Szczepana) (Kielak 2005: 32). Po ósme, podkreślano nakładanie treści 
chrześcijańskich na obchody świętojańskie (m.in. Bystroń 1994: 61; Gloger 
1896: 423; 1903: 257; Kowalska-Lewicka 1987: 23), co widoczne jest chociażby 
w nazwie (Ogrodowska 2000: 132). Odnotowano również zakazy, którymi 
próbowano „powstrzymać” obchodzenie sobótki, obecne w zbiorze przepi-
sów synodalnych biskupa warmińskiego Henryka III Sorboma (Soerboma) 
(Ogrodowska 2000: 193; Ziółkowska 1989: 104), w statucie biskupa poznań-
skiego Laskarza/Łaskarza w postaci zakazu tańców (Gloger 1903: 258; Ogro-
dowska 2000: 193), czy zakaz „pogańskich uroczystości (sobótek) na Łysej 
Górze” wydany przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1468 lub 1478 na 
żądanie opata benedyktyńskiego klasztoru świętokrzyskiego (Gloger 1900–
1903; Ziółkowska 1989: 104). Pojawiła się także wzmianka o prowadzonych 
krucjatach przeciw sobótkom w Wałczu (woj. Poznańskie) (Bystroń 1994: 
62). Wreszcie po dziewiąte, odnotowano zwolenników i przeciwników 
sobótki. Do tych pierwszych zaliczono przede wszystkim poetów, którzy 
wykorzystują te wątki w swojej twórczości. Znalazł się więc tu Jan Kocha-
nowski (Bystroń 1994: 61; Ogrodowska 2000: 193), Józef Bartłomiej Zimo-
rowic, Daniel Naborowski, Jan z Wielomowic Gawiński (Bystroń 1994: 61). 
W grupie tych drugich zaś byli: kanonik sandomierski Marcin z Urzędowa 
(Bystroń 1994: 62; Gloger 1896: 423), Mikołaj Rej z Nagłowic (Bystroń 1994: 
62; Ogrodowska 2000: 193; Ziółkowska 1989: 104), Kasper Twardowski 
(Ziółkowska 1989: 104), Jędrzej Kitowicz (Bystroń 1994: 62).

współczesne rekonstrukcje – dwa przykłady  
z terenu mazowsza (w granicach historycznych)
Badacze są zgodni co do tego, że obchody świętojańskie w swej zasadni-
czej formie „odchodzą w niepamięć” na przełomie XIX i XX wieku (m.in. 
Dworakowski 1964: 116), mimo że ingerencja w ich praktyki zwyczajowe 
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miała miejsce dużo wcześniej i związana była z połączeniem z trady-
cją chrześcijańską oraz praktykami religijnymi poświęconymi św. Janowi 
Chrzcicielowi. Odnotowywano jednakże, że niektóre zwyczaje świętojań-
skie były rejestrowane jeszcze w połowie XX wieku, ale też zastrzegano, 
że dotyczyło to głównie obszarów wiejskich. Z kolei w miastach, przede 
wszystkim w Warszawie i Krakowie, zwracano uwagę na obchody sobót-
kowe, które już pod koniec XIX wieku przybrały charakter zabawy z ele-
mentami widowiskowymi6 i nazwano je Wiankami7. Z różnych powodów 
zniknęły – z Warszawy w latach 60. XX wieku (stały się jednym z elemen-
tów imprezy organizowanej przez „Trybunę Ludu”), z Krakowa – w latach 
80. XX wieku (zawieszono je po ogłoszeniu stanu wojennego). W obydwu 
tych miastach przywrócono Wianki w latach 90. XX wieku, przekształcając 
je w wydarzenia muzyczne i teatralne. Tytułowy wianek jednak pozostał 
w nazwie imprezy, w konkursie na najładniejszy egzemplarz czy w zbioro-
wym puszczaniu wianków na wody Wisły, stając się tym samym łączni-
kiem z obchodami świętojańskimi. 

Pod koniec XX wieku do tradycji świętojańskich zaczęto wracać rów-
nież w mniejszych miejscowościach – zarówno tych o charakterze wiej-
skim, jak i miejskim. Niejednokrotnie inicjatorami tych „powrotów” byli 
(i są) pracownicy-animatorzy domów kultury, dawnych świetlic wiejskich, 
nauczyciele w szkołach8, harcerze itd. W tym swoistym nurcie „powrotów 
tradycji”9 można także umieścić „Palinockę” w Janowcu Kościelnym oraz 

„Misterium Nocy Świętojańskiej: »Tam na góre ogień gore«”. 
 

6 Używając współczesnych określeń można byłoby je nazwać festynem lub „cykliczną im-
prezą masową”.

7 Zwyczaj wianków zainicjowano w Warszawie, potem przejął je Kraków; od tej pory rywa-
lizują; w Wiankach warszawskich biorą udział rzemieślnicy i robią wianki z materiałów dla 
siebie charakterystycznych (Ambrożewicz 1996: 83). 

8 Bardzo często było to związane z wprowadzeniem do szkół w 1994 roku ścieżki edukacji 
regionalnej. 

9 O znaczeniu „tradycji wynalezionej” (Hobsbawm, Ranger 2008). 
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„palinocka” w janowcu kościelnym
„Palinocka”10 w Janowcu Kościelnym (północne Mazowsze, woj. warmiń-
sko-mazurskie)11 organizowana jest rokrocznie od 2002 roku w ramach 
tzw. Dni Jana. Rozpoczyna ona obchody 23 czerwca, które kończą uroczy-
stości 24 czerwca poświęcone św. Janowi Chrzcicielowi – patronowi jano-
wieckiego kościoła. Organizatorem „Palinocki” jest Samorządowy Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji, który tak opisuje to wydarzenie: 

[...] jest to spotkanie, podczas którego kultywowana jest tradycja świętojańska, 
uplecione z ziół i kwiatów polnych wianki puszczane są na wodzie, palone są ogni-
ska, na których można upiec kiełbaskę, ale też zatańczyć wokół; śpiewane są pieśni, 
poszukiwany jest kwiat paproci12. 

Czytając choćby ten krótki opis, łatwo dostrzec obecność wszystkich, 
najbardziej znanych elementów świętojańskich. W janowieckiej „Palinocce” 
można jednak dostrzec znacznie więcej. W „spotkaniu” tym uczestniczy-
łam dwukrotnie, w 2008 i 2009 roku. Obydwa odbywały się w oparciu 
o podobny scenariusz. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to wcześniejsze 

„Palinocki”, jak i te z 2010 i 2011 roku, również miały taki przebieg. Zmiana 
nastąpiła dopiero w 2012 roku. I tak, scenariusz zakładał rozpoczęcie spo-
tkania świętojańskiego na terenie Janowca – raz był to stadion w pobli-
skich Kucach, a raz – podwórko sołtysa Janowca. Wybór miejsca zależał 
od tego, czy była w pobliżu woda. W obydwu przypadkach – była, przy sta-
dionie jest bowiem zalew, a u sołtysa – prywatny staw. Zgromadzeni goście 

10 W 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy na „Święto Jana – »Palinocka« – palenie ogni święto-
jańskich”.  Warto podkreślić zwielokrotnienie powtarzających się w tytule informacji, które 
mogą sygnalizować potrzebę utwierdzenia, ale i przekonania odbiorców o charakterze im-
prezy. 

11 Jest to stosunkowo niewielka wieś, posiadająca odległą, bo sięgającą początków XV w.  
historię. Zamieszkuje w niej obecnie ok. 360 osób. Janowiec Kościelny jest centrum gminy 
o tej samej nazwie. Znajduje się tu kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 
z pocz. XX w., urząd gminy, szkoła, ośrodek zdrowia, Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji itd., działają trzy stowarzyszenia oraz jeden zespół folklorystyczny „Pobożanie”. 
Na terenie gminy znajdują się, oprócz Janowca, 32 wsie. Ich charakter osadniczy został 
określony dawno, były to bowiem tereny zamieszkałe przez szlachtę cząstkową, a sam 
obszar nosił (i dzisiaj także jest tak nazywany) nazwę Poboże/Poborze. Mieszkańcy, ale 
także i historycy wciąż nie ustalili, jak właściwie powinno zapisać się tę nazwę. Problem 
ten związany jest z etymologią, która – jak chcą jedni – może wskazywać, że mieszkali tu 
ludzie pobożni lub – jak twierdzą inni – może oznaczać bory, które zostały „ujarzmione” 
przez przodków dzisiejszych mieszkańców. Mieszkańcy gminy chętnie angażują się w róż-
nego rodzaju działania prospołeczne i prokulturalne, uczestniczą w organizowanych im-
prezach, nie tylko plenerowych. Jedną z ciekawszych inicjatyw są coroczne (od 2002 roku) 
seminaria historyczne o znamiennym tytule „Rodowód – Tożsamość – Tradycje Gminy  
Janowiec Kościelny”. 

12 Gmina Janowiec Kościelny, http://www.janowiec.com.pl/, dostęp 10.2012. 
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czekali na symboliczne zapalenie przygotowanego wcześniej ogniska przez 
lokalne władze samorządowe, czyli ówczesną panią wójt, a następnie część 
osób puszczała wcześniej uplecione wianki do wody, a część mogła upiec 
kiełbaski przy ognisku. Następnie chętni, a wśród nich obowiązkowo pani 
wójt, siadali na specjalnie na tę okazję zorganizowane wozy zaprzężone 
w konie i taki orszak ruszał. Pozostali zaś przy ognisku bawili się tak długo, 
jak na to pozwalała ochota lub gospodarz, a ponieważ nie brakowało pro-
centowych trunków, więc humory szybko się poprawiały i przy muzyce 
często bawiono się do późnych godzin nocnych. Orszak zaś ze śpiewem 
i muzyką jechał do okolicznych wsi. W 2008 roku zajechał do Połci Starych, 
Nowej Wsi Dmochy oraz Górowa Trząsek, a w 2009 roku – do Szczep-
kowa-Zalesia i Zaborowa. Z tego, co się dowiedziałam, wybór miejscowo-
ści w danym roku zależał od zgłoszenia przez sołtysów chęci „ugoszcze-
nia” pani wójt. Notabene gmina dofinansowywała tę gościnę, jak również 

„załatwiała” drewno na ognisko, co wynikało z chęci rozwiązania ogólnego 
problemu gminy – palenia ognisk z opon13. Warto jednak podkreślić, że 
choć materiał na ognisko był nieekologiczny, to ich palenie na polach – jak 
mnie przekonywano – było w zwyczaju mieszkańców od dawien dawna. 
A zatem, przyjmując tę deklarację jako prawdziwą, można stwierdzić, że 
zwyczaj palenia sobótek był tu obecny przed 2002 rokiem, być może i daw-
niej, a więc może należeć do tradycji lokalnych Poboża. 

Wracając do odwiedzin w poszczególnych wsiach, scenariusz spo-
tkań był podobny. Po „zajechaniu” na wskazane miejsca, rozpalano ogień 
i następowała część gastronomiczna – poczęstunek jedzeniem i piciem oraz 
zabawa taneczna wokół ogniska. Warto podkreślić ogromną gościnność 
Pobożan, widoczną chociażby w prześciganiu się w serwowaniu rozma-
itych potraw i trunków. Spotkania te trwały zwykle około godziny i orszak 
ruszał dalej. Trzeba dodać, że odwiedziny te miały podwójny wymiar – 
pierwszy, bez wątpienia, to polityczny. Pani wójt objeżdżając wsie, a wcze-
śniej dofinansowując je, budowała swoją pozycję w gminie i zdobywała 
zwolenników przed nadchodzącymi wyborami. Z drugiej strony, w takiej 

„mniej formalnej” atmosferze mieszkańcy mogli opowiedzieć o swoich pro-
blemach i spróbować „załatwić sprawy wsi” (w takiej rozmowie uczestni-
czyłam, kiedy gospodarze z jednej z miejscowości „załatwili” przedłużenie 
linii wodociągowej). Drugi wymiar to wymiar społeczny. Otóż, możliwość 

– dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy – przygotowania biesiady, w której 
mogła wziąć udział cała wieś, pozwalała jej mieszkańcom spotkać się poza 

13 O podobnie rozpalanych ogniskach wspomina także Anna Kowalska-Lewicka na podstawie 
swoich badań z Obidzy i Łącka w Paśmie Radziejowej (Kowalska-Lewicka 1985: 23).
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kontekstem codziennych kontaktów, często krótkotrwałych, powierzchow-
nych, i „wzmocnić” więzi sąsiedzkie (byłam również świadkiem odno-
wienia relacji rodzinnych). Wielokrotnie też słyszałam barwne opowieści 
o tym, co działo się podczas tych spotkań, kiedy orszak gości odjechał. Nie-
którzy z uczestników deklarowali potem, że będą częściej urządzać takie 
sąsiedzko-rodzinne spotkania. A opinia: piękna, integrująca ludzi impreza 

– nie była odosobniona.
Niestety, w kolejnych latach, jednym z głównych problemów organi-

zacyjnych okazał się brak koni (sic!) i choć zaproponowano jako formę 
zamienną – jechanie samochodami, to nie było już tylu chętnych, co 
wcześniej. W ostateczności, w 2011 roku orszak dojechał tylko do jed-
nej z miejscowości – Safonki (dodatkowo była niesprzyjająca pogoda), 
a w 2012 roku „Palinocka” odbyła się już tylko na stadionie. Przybrała ona 
także charakter imprezy podobnej tym organizowanym (obecnie) w każ-
dym większym i mniejszym mieście, tracąc tym samym swój wcześniejszy 
charakter – wspólnego przypominania o przebiegu obchodów świętojań-
skich14. I mimo że atrybuty świętojańskie pozostały, czyli ogień (ognisko), 
zioła (w wiankach nałożonych na głowę pań, wiankach puszczanych na 
wodę, czy wiankach konkursowych), śpiew i taniec oraz poczęstunek, to 
ich odbiór i zaangażowanie uległo zmianie – uczestnicy stali się bardziej 
odbiorcami niż twórcami. Dotyczy to „oficjalnej” wersji „Palinocki” i pozo-
staje mieć tylko nadzieję, że jej „nieoficjalna” – „wiejska” forma nie pójdzie 
tym tropem. 

„misterium nocy świętojańskiej: »tam na góre  
ogień gore«”
Jest to tytuł widowiska15 teatralnego, przygotowanego i wystawionego przez 
ostrowską grupę teatralną „Rzeczpospolita Apostolska”. Grupa ta powstała 
w 2010 roku i stanowi ją około 50 wykonawców – mieszkańców Ostrowi 
Mazowieckiej i miejscowości Lubiejewo oraz Andrzejewo z tej gminy. Zało-
życielem grupy oraz autorem i reżyserem wystawianych sztuk jest Sławo-
mir Konarzewski – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie (jest to szkoła 

14 Impreza w 2012 roku została zorganizowana w ramach projektu „Ocalić od zapomnie-
nia – Dziedzictwo Kulturowe Gminy Janowiec Kościelny elementem wzrostu potencjału 
turystycznego regionu”, sfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Choć 
z pewnością do zagospodarowania była większa kwota, to „zapomniano” o wymiarze spo-
łecznym tego przedsięwzięcia.

15 Fragment tego widowiska – 38 minut (z 90) można obejrzeć na YouTube, http://youtu.be/
IvknxkrM8VU, dostęp 01.2013. 



154 

katarzyna waszczyńska

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Zespół ma w swoim repertuarze 
także sztukę „…i widzę niebo otwarte…” poświęcone Pasji.

Widowisko teatralne „Misterium Nocy Świętojańskiej: »Tam na góre 
ogień gore«” już w swoim tytule zawiera informacje o rozłącznych zna-
czeniach: misterium bowiem odnosi się do dramatu religijno-dydaktycz-
nego, spektaklu o treści religijnej, z kolei noc świętojańska akcentuje treści 
pogańskie. Łącząc te dwa elementy otrzymujemy kuriozalną zbitkę. 

Premiera widowiska miała miejsce 3 czerwca 2012 roku podczas X Dni 
Ostrowi Mazowieckiej, ale było ono także grane podczas pikniku w Andrze-
jewie i Myszyńcu 24 czerwca 2012 roku. Ostatnie z tych przedstawień oglą-
dałam jako jurorka IX Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych 
im. Wojciecha Siemiona. W karcie zgłoszenia do tego festiwalu Sławomir 
Konarzewski napisał (pozostawiam oryginalny zapis tego tekstu): 

Misterium obrzędowe [sic! – K. W.] „Tam na górze ogień gore” nawiązuje do 
dziedzictwa kulturowego mieszkańców północnego Mazowsza. Chcemy odtwo-
rzyć nieistniejące już w oryginalnej i pełnej postaci tradycje nocy świętojańskiej. 
Ogromne przywiązanie ludności puszczańskiej do miejscowej tradycji, do kultury 
ojców, i naszych przodków sprawia, że do czasów obecnych funkcjonuje w naszym 
regionie cały szereg obrzędów i zwyczajów zanikłych już na innych terenach Polski. 
Ogromne bogactwo duchowe i niebywały artyzm dawnych tradycji nocy święto-
jańskiej wsi mazowieckiej stanowią unikalny element polskiej kultury narodowej, 
który chcemy uchronić od niepamięci. Nasz projekt jest zamierzeniem niezwykłym 
i niespotykanym w dziejach kultury polskiej. Nie ma bowiem drugiego takiego 
przykładu w historii polskiego teatru obrzędowego i kultury ludowej, żeby z jed-
nego regionu naszego kraju zostały zebrane zwyczaje ludowe i splecione w jedną 
artystyczną całość większość obrzędów z obszaru zwyczajów nocy świętojańskiej 
wsi polskiej. Wynika to z faktu odmiennego potraktowania zwyczajów świętojań-
skich w naszym misterium. Istniejąca obecnie tradycja przedstawiania nocy sobót-
kowej zwaną również nocą kupały ogranicza się najczęściej do rzucania wianków 
do wody, skakania przez ogień tymczasem pełna obrzędowość świętojańska jest 
znacznie bogatsza i zawiera znacznie wiele wątków etnograficznych. […] Przygo-
towane misterium […] ukazuje wszystkie zdarzenia jak i całe piękno słowiańskiej 
obrzędowości oraz przenikanie w nią elementów chrześcijańskich. Nasze widowi-
sko przedstawia zatem folklor w najczystszej postaci, sięga bowiem do najgłębszych 
korzeni kultury ludowej.

Tyle opis, a co zobaczyłam? Należy zacząć od kilku chwil wcześniej, 
kiedy burmistrz Myszyńca próbował zapowiedzieć „Misterium” – za każ-
dym razem miał problem z podaniem tytułu. Nie wynikało to jednak z jego 
długości, ale z faktu, że intuicyjnie przypisał mu określenie widowisko 

– a zatem tytuł był niezrozumiały nie tylko dla mnie. Kiedy zaś S. Kona-
rzewski zapowiedział, że za chwilę zobaczymy „misterium seksualności”, 
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publiczność zamarła w oczekiwaniu. Mimo zapowiedzi, której fragment 
zacytowałam, fabuła przedstawienia była dosyć prosta i zbudowana wokół 
historii chłopca, który wyrusza po kwiat paproci. Wśród poruszonych wąt-
ków pojawiły się: czarownice, młode dziewczęta, które plotą wianki i rzu-
cają do wody, starsze kobiety, które zbierają zioła, ognisko, wokół którego 
odbywają się tańce – a zatem wykorzystano najczęściej kojarzone elementy 
nocy świętojańskiej. Całości towarzyszyła muzyka i śpiew, zarówno chóru 
(przypominającego chór grecki), jak i solistów – w tym została odtwo-
rzona z off-u jedna pieśń kurpiowska, wykonywana przez śpiewaka kur-
piowskiego, Stanisława Sierutę. Istotnym elementem przedstawienia był 
taniec, poprzez który pokazane były sceny orgii (długie i kilkakrotnie 
powtarzane te same układy). Rozbudowane były także sceny z udziałem 
diabłów i czarownic. Za każdym razem jednak, kiedy atmosfera „gęstniała”, 
odzywał się dzwon kościelny, który uciszał wrzawę. Ten zabieg powtarzano 
kilkakrotnie, a jego przekaz był jasny – to bowiem wątki chrześcijańskie 
spowodowały, że obchody świętojańskie „ucywilizowano”. Warto jeszcze 
dodać, że wspomniane w opisie reżysera „tradycje puszczańskie” wystąpiły 
w niewielkim procencie, przede wszystkim w uproszczonej wersji stroju 
męskiego oraz wspomnianej już pieśni. Generalnie zaś, do widza docho-
dził przekaz zmieszanych wątków i to zarówno w warstwie tekstu, obrazu 
(w tym kostiumów – obok uproszczonego kurpiowskiego stroju męskiego, 
diabeł przypominający wojownika-wikinga), jak i muzyki. Poza tym całość 
widowiska była pobudowana na opozycjach dobro – zło, cichy – głośny, 
ładny – brzydki, chrześcijański – pogański. Z pewnością jednak była to 
inscenizacja przygotowana sprawnie pod względem aranżacji, wykorzystu-
jąca osiągnięcia techniki i pirotechniki. 

konkluzje, czyli czy i co wpisać
Opisane powyżej przypadki, choć trudne do porównania, pierwszy bowiem 

– to próba odtworzenia obchodów świętojańskich bez elementów chrze-
ścijańskich, a drugi – to inscenizacja teatralna, w której te ostatnie były 
mocno akcentowane – dają się potraktować jako poszukiwanie sposobu 
na przywrócenie do obiegu kultury dawnych zachowań zwyczajowych, 
które są powszechnie znane (np. dzięki literaturze pięknej16), ale nieprak-
tykowane inaczej niż w formie ludycznej. Poza tym widać w nich ciekawy 
ale i – w przypadku „Misterium” – niezbyt, moim zdaniem, udany przy-
kład przekształceń i „świadomych wykorzystywań” treści kultury. Z kolei 

16 Warto wspomnieć choćby twórczość Jana Kochanowskiego – apologety nocy świętojań-
skiej, autora Pieśni świętojańskiej o sobótce.
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zestawienie występujących w nich wątków z tymi, które można odnaleźć 
w literaturze, dowodzi, że treści związane z obchodami świętojańskimi są 
obecne, choć ich forma jest dziś przekształcona i niejednokrotnie odarta 
z tradycyjnych znaczeń (jak ochrona gospodarstwa i jego mieszkańców – 
ludzi i zwierząt; oczyszczenie i gwarancja zdrowia itd.), których raczej nie 
przekazano międzygeneracyjnie. 

W tym miejscu należy powrócić do zadanego na początku pytania o to, 
czy taka forma obchodów świętojańskich może być uznana za wystar-
czającą, by mieszkańcy Janowca Kościelnego czy Ostrowi Mazowieckiej 
mogli wystąpić z wnioskiem o uznanie „swoich obchodów” za niemate-
rialne dziedzictwo kulturowe i postulować ich wpis na Listę. Mimo wska-
zanych powyżej zastrzeżeń, odpowiedź na to pytanie nie jest ani prosta, 
ani jednoznaczna. Jest bowiem uzależniona od przyjętej perspektywy 
teoretycznej, zgodnie z którą użyte zostaną pojęcia takie, jak tradycja czy 
dziedzictwo kulturowe. Współcześni badacze kultury zwracają uwagę na 
potrzebę redefinicji pojęcia tradycja i dostrzeżenia, że kryją się pod nim 
nie tylko treści kultury przekazywane w transmisji międzygeneracyjnej, 
ale także ich charakter procesualny, dyskursywny i refleksyjny, który spra-
wia, że pewne przekazy kulturowe są traktowane intencjonalnie. Przez to 
rozumie się świadome ich przekształcanie i wykorzystywanie do legity-
mizowania danych działań (Lubaś, Kubica 2008: 10–16). Podobne postu-
laty i spostrzeżenia odnoszą się do pojęcia dziedzictwa, powiązanego 
z tradycją, czasem też traktowanego synonimicznie. W tym kontekście 
podkreślenia wymaga rozumienie „dziedzictwa niematerialnego jako 
ucieleśnionej wiedzy i praktyki. […] dziedzictwo niematerialne składa 
się z przejawów kultury (wiedza, umiejętności, wykonania) nierozerwal-
nie związanych z osobami” (Kirshenblatt-Gimblett 2011: 128). Jak widać, 
również tu zaakcentowana jest obecność człowieka i jego kreatywność 
(w tym ta związana z tworzeniem i przekształcaniem). A zatem uwzględ-
nienie współczesnej refleksji nad tradycją i dziedzictwem kulturowym 
sprawia, że obydwa opisane przykłady obchodów sobótkowych mogłyby 
być potraktowane jako propozycje niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego, tym bardziej, że istnieje możliwość wykorzystania dokumentacji 
obchodów świętojańskich obecnych w literaturze etnograficznej, o czym 
wspominałam powyżej. Inaczej będzie, kiedy pozostaniemy przy tzw. 
klasycznych definicjach − wówczas obydwie propozycje nie będą speł-
niać wymogów. Rozstrzygnięcie zero-jedynkowe nie wyczerpuje refleksji 
na ten temat, służy jedynie do pokazania niejednoznaczności i ma spro-
wokować do namysłu. Poza tym prowadzi ono do jeszcze jednego pyta-
nia − o rozumienie tradycji i dziedzictwa kulturowego według zapisów 



157

rekonstrukcje jako metoda ochrony dziedzictwa

Konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 
o możliwości ich interpretacji. Jakie one są?

Mimo tych wszystkich wątpliwości chciałoby się zakończyć powyższe 
rozważania tak:

Każdy naród, który chce życie własne rozwijać, ma obowiązek w swoich zaba-
wach, rozrywkach i widowiskach podnosić i odtwarzać obrazy obyczajowe ze swej 
przeszłości i zachować piękne zwyczaje ojczyste, do których należy sobótka (Glo-
ger 1903: 258).
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celebrations of st. john’s night (sobótka) 
and their recreations in the context of the 
intangible heritage
The article describes celebrations of St. John’s night (sobótka, Midsummer Night) 
in the context of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage. At the beginning of the text the specific elements of these cel-
ebrations are presented as reported in the ethnographical literature. Then contem-
porary forms of. St. John’s Night events, occurring in Janowiec Kościelny, Ostrowia 
Mazowiecka and Stare Lubiejewo, are described. Their analysis and comparison 
with the literature leads to the question about understanding and interpretation 
of such concepts as the cultural heritage and the generational transfer, included in 
the Convention. The application of the contemporary reconstructions for inclu-
sion in the Intangible Heritage List depends on answers to the abovementioned 
questions.
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obrzędowość i religijność – nośniki dziedzictwa niematerialnego

Podobnie jak inne wielkie światowe religie2, także chrześcijaństwo 
znało peregrinatio religiosa (Schmugge 1993), należące do religijnych 

1 Próba zdefiniowania pojęcia pielgrzymka jest bardzo trudna ze względu na złożoność pola 
semantycznego zawierającego się w tym słowie. Bardzo rzadko podejmowano próby roz-
różnienia pielgrzymów od innych kategorii osób przybywających do loca sancta. Nie zawsze 
wszakże o charakterze takich odwiedzin decydowały jedynie intencje. Odrzucając sens jaki 
współcześnie mieści w sobie potoczność słowa pielgrzymka uważam, iż tylko współistnie-
nie trzech elementów pozwala zbliżyć się do istoty problemu decydującego o charakterze 
aktu religijnego (intencja religijna, świętość miejsca i podróż). Jeśli bowiem za pielgrzymo-
wanie uznamy wszelkie odwiedziny w ważniejszych miejscach kultu, zatrzemy różnicę mie-
dzy pielgrzymowaniem a udziałem w obrzędach religijnych. Postępowanie takie sprzeczne 
z duchem i literą języka utrudnia rzetelne badania nad życiem religijnym w przeszłości; por. 
Wipszycka 1995: 20. Wspomnę przy tym, iż byłem we wszystkich średniowiecznych miej-
scach pielgrzymkowych Księstwa Pomorskiego i fakt ten absolutnie nie upoważnia mnie 
do wyrażenia opinii, iż traktowałem rzecz w kategoriach pielgrzymki. Tym niemniej śre-
dniowieczne pielgrzymki traktuję jako fenomen ascetycznych wędrówek, których realizacje 
zasadzały się na gruncie potrzeby kontaktu z Bogiem, z siłą pozwalającą na powrót do nor-
malności. Pielgrzymki te to także kulturowe docieranie do miejsc świętych i czczenia w nich 
wartości natury. Słowo pielgrzymka pochodzi od łacińskiego peregrinatio i oznacza podróż 
do obcej ziemi. W ujęciu religijnym jest to udanie się do sanktuarium lub miejsca świętego 
z wiarą w cudowną moc dokonywanych tam aktów pobożności lub pokuty. „Święte podróże” 
znane są we wszystkich religiach świata. Prawzorem w tym względzie mogą być pielgrzym-
ki Żydów, chrześcijan i muzułmanów do Jerozolimy, chrześcijan do Rzymu, muzułmanów 
do Mekki, wyznawców hinduizmu do Benares, szintoistów do Ise (Japonia), buddystów do 
Kandy. Na całym świecie istnieją ponadto setki tysięcy miejsc pielgrzymkowych o lokalnym 
i ogólnonarodowym znaczeniu (por. Brückner 1997; Witczak 2000).

2 W Bizancjum pierwsze ślady chrześcijańskich pielgrzymek (gr. δπροὁχυνητής) pojawiają się 
na wschodzie państwa rzymskiego w połowie II wieku i ograniczają się zwłaszcza do Pa-
lestyny. Początkowo mężczyźni Kościoła udawali się na pielgrzymkę, aby pogłębić prawdę 
tradycji, a od IV wieku pielgrzymowanie rozszerzyło się o wiele innych osób. Pielgrzymki 
te wskutek rozprzestrzenienia przysłużyły się zmniejszeniu prześladowań i zwiększeniu 
pewności moralnej. W Palestynie (Jeruzalem, Betlejem) natłok wiernych był tak duży, że 
już Ojcowie Kościoła w swoich pismach generalnie nie próbowali odrzucać tego fenomenu. 
Liczba miejsc świętych wzrastała, w programie peregrynacji zalecano bowiem odwiedza-
nie nie tylko miejsc chrześcijańskich lecz i łączących się z biblijną tradycją, a obok miejsc 
bezpośrednio związanych z Chrystusem wskazano także na te ze Starego Testamentu.  

Peregrinatio religiosa – fundament 
pielgrzymowania1 w średniowieczu

Wojciech Łysiak 
Uniwersytet Rzeszowski 
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praktyk uniwersalnych, ponadkonfesyjnych i ponadczasowych (Witkow-
ska 1995: 9), stanowiąc rzeczywistość antropologiczną o bogatej strukturze 
i treści3.

Ogromne masy pielgrzymów podążały w średniowieczu do wielkich 
ośrodków pątniczych (Jeruzalem, Rzym, Santiago de Compostela) oraz do 
niewielkich miejsc pielgrzymkowych o charakterze lokalnym i regional-

Uformowaniu się kultu świętych i relikwii od III wieku sprzyjało powstawaniu dalszych 
miejsc pielgrzymkowych, także poza Ziemią Świętą. Utrata tego regionu na rzecz Arabów 
w VII wieku dla bizantyjskich pielgrzymów wydawała się bez znaczenia. W pierwszych 
wiekach bizantyjscy pielgrzymi odbywali podróż długą i trudną drogą przez Azję Mniejszą, 
aczkolwiek wygodniejsza lecz droższa i niebezpieczna z powodu piractwa, była droga mor-
ska, która dopiero w XI wieku stała się powszechna. Z tego powodu port w Jaffie zyskał 
dominującą pozycję. Pielgrzymi poruszali się na ogół pieszo, a zamożniejsi używali zwie-
rząt: osłów lub wielbłądów. Powstanie kultu świętych i relikwii wspierało tworzenie piel-
grzymkowych celów także poza Ziemią Świętą. Do najważniejszych bizantyjskich miejsc 
pielgrzymkowych należał, nieustannie odwiedzany, klasztor św. Katarzyny na Synaju, 
gdzie w IV wieku Justynian wzniósł kościół – twierdzę. Pewne lecz efemeryczne znaczenie 
miały Choina (VIII wiek), Efez (II–XIV wiek – grób św. Jana, bazylika siedmiu braci śpiących, 
dom Marii), Myra (początek V wieku), Seleukeia (IV wiek) i Abu Mina (IV–X wiek). W Egipcie 

– miejscu powstania eremickiego i zakonnego stanu zrodziła się szczególna formę pielgrzy-
mek. Oto po raz pierwszy w chrześcijaństwie pielgrzymowano do osób żyjących, co daje 
się zauważyć także w Syrii: Kal’at Sim’an (Symeon Stylites z Jeruzalem; 521–593). Rzym 
dla bizantyjskich pielgrzymów miał pewne znaczenie tylko do XII wieku. Konstantynopol 
początkowo nie był związany z żadnym świętym, jednak już od IV wieku wzrósł jego status, 
tak że w końcu stał się pożądanym celem pielgrzymek. Do wszystkich miejsc pielgrzymko-
wych wierni podążaliby nabyć Eulogia, przeważnie olej, wosk lub kamienie, które czczono 
jako sprawiające cuda (por. Külzer 1993).

 Ruś Kijowska, według historiograficznych i hagiograficznych przekazów, sięga do najwcze-
śniejszych wschodniosłowiańskich pielgrzymek XI wieku. Szczególnie znanym pielgrzymem 
owych czasów jest, między innymi, założyciel kijowskiego klasztoru św. Antonij Pečerskij  
(† 1072/73); pierwszy Hegumenos (zwierzchnik) klasztoru Varlaam; święty Efrem, mnich 
tego klasztoru. Legendarna nowogrodzka informacja z 1163 roku mówi o czterdziestu 
pielgrzymach do Jeruzalem, którzy przynieśli na ziemię nowogrodzką relikwie. Według 
hagiograficznie poświadczonej legendy ówczesny arcybiskup Nowogrodu, św. Il’ja – Ioan 
(† 1186), dzięki demonowi odbył podróż do Jeruzalem i z powrotem w ciągu jednej nocy. 
Już wcześnie tworzyły się w Nowogrodzie swoiste grupy pielgrzymkowe, które również po 
powrocie z Ziemi Świętej prowadziły dalej swe tułacze życie. W nowogrodzkiej ludowej 
epice często przedstawiano tych podróżujących do Jeruzalem jako rozbójników. Z drugiej 
strony pełnili oni obowiązki jako nosiciele pobożnych opowiadań. Właściwym źródłem dla 
staroruskiej istoty pielgrzymowania są jednak doniesienia podróżnicze, które powstały na 
początku XII wieku. Najstarszy i najbardziej rozpowszechniony przekaz o Palestynie („Cho-
ženie”) pochodzi od Hegumenosa Danila i jest datowany na lata 1106/07. Wcześniejsze 
staroruskie opisy podróży do Konstantynopola (przed splądrowaniem w 1204) wskazują 
na Dobrynja Jadrejkoviča, późniejszego arcybiskupa Nowogrodu. Pośrednio poświadczona 
jest podróż do Palestyny (przed 1352) arcybiskupa Nowogrodu Wasilija Kalika („pielgrzym”, 
† 1352). Dalsze relacje z podróży pochodzą od: Stefana, pielgrzyma nowogrodzkiego; Igna-
tija ze Smoleńska (1389/93); Zosima’y, diakona klasztoru Troice – Sergiev (1419/22,); od 
Hieromanachosa Varsonfija (1456, 1461-1462) (por. Poljakov 1993).

3 W chrześcijaństwie po kres XII wieku terminu peregrinatio używano w podwójnym znacze-
niu. Określano nim pewną szczególną formę życia ascetycznego oraz praktykę nawiedza-
nia loca sacra. Szczególną rolę w średniowieczu odgrywała peregrinatio ad loca sancta, czy-
li pielgrzymka w najbardziej rozpowszechnionym rozumieniu tego pojęcia.
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nym. Fenomen masowości średniowiecznego pielgrzymowania pozwala 
przypuszczać, iż wszystkie one, w dzisiejszym rozumieniu, nosiły seman-
tyczny walor miejsca świętego, związanego z rytualnymi zachowaniami, 
których formy były niemal nieograniczone. Status takiego miejsca mogły 
mieć zarówno naturalne cechy krajobrazu (góry, wzniesienia, rzeki, potoki, 
jeziora), a także rozmaite budowle, zwłaszcza o charakterze sakralnym. 
Takie miejsca znane były i funkcjonowały we wszystkich religiach świata4.

Do XII wieku celami pielgrzymek całego zachodniego, chrześcijań-
skiego świata stały się wielkie święte miejsca, jak wspomniana Jerozolima, 
Rzym i Santiago de Compostela5. Naturalnie, istniały także i inne miejsca, 
czczone i cieszące się wysoką rangą, jak np. Tours z grobem świętego Mar-
cina. Równolegle ze starym ruchem pielgrzymkowym do wielkich miejsc 
odpustowych, przede wszystkim na drodze do św. Jakuba, rozwinęły się 
nowe miejsca pątnicze z własnym kultem. Wielka potrzeba przeżywania 
wrażeń, w czasach głodu bądź choroby, wewnętrznego nieszczęścia czy 
innych przeciwności doprowadziły do ich gwałtownego rozwoju, trwają-
cego do czasów reformacji.

„Świętość” takiego miejsca ma wielopłaszczyznowe podstawy, a to przez 
przeżycie boskiego objawienia, choć w większości wypadków ledwo dają-
cego się pojąć, znajduje się na początku czci licznych gór, rzek lub kamieni. 
Rytuały wykonywane w tych miejscach przypominają o objawieniu 
doświadczonej wspólnoty z Bogiem i to aktualizują. Z powodu bliskości 
Boga miejsca święte są oddzielone od świata profanum, pozyskując świę-
tość dzięki temu, że przy nich odczuwalna jest boska moc, na przykład 
w uzdrowieniach, ale także dlatego, że tam odbyło się stworzenie świata. 
Miejsca święte stworzone przez ludzi uzyskały swą świętość przez relikwie 
w najszerszym rozumieniu. Założyciel religii lub wielcy święci odwiedzali 
te miejsca podczas swego życia bądź są tam pochowani. Świętość miejsca 
może także uzasadniać to, iż zachowało się w nich cokolwiek ze spuścizny 
świętego lub że to miejsce szczególnymi wydarzeniami religijnymi powią-
zane jest z historią wspólnoty (Hunter 1994: 1283).

Podczas pielgrzymek odwiedzano miejsca święte własnej religii, ponie-
waż tam wizualizowana jest część historii uzdrowień, a przy tym realnie 

4 Współcześnie centralne miejsca święte niechrześcijańskich religii to Mekka, Medyna i Je-
ruzalem dla Islamu; Benares, Vrisdavan, Ganges, Pasiupatinath lub góra Kailash dla reli-
gii hinduistycznych, ostatnie także dla dżynistów i tybetańskich buddystów; Zahntempel, 
Bodnath i Swayambunath (Nepal) dla buddyzmu są Zahntempel, Kandy (Sri Lanka), Shwe-
dagon – pagoda w Rangun (Myanmar) lub Kamakura w Japonii. Ważnym symbolem w Japo-
nii (dla szintoistów i buddystów) jest Fujiyama.

5 Miejsce to dopiero w XI wieku zostało wyniesione ze zwykłej hiszpańskiej świątyni do 
sanktuarium wyższego znaczenia.
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doświadczana lub istniejąca jedynie w wyobraźni jako wybrany, duchowy 
obszar wspólnoty wyznaniowej. Miejsca, których świętość w istocie nie 
odnosi się do obecności świętych lub do wydarzeń religijnych związanych 
z historią gminy, gdzie na pierwszym planie znajduje się boska siła lub 
objawienie, w różnych religiach mogą być także rozważane i postrzegane 
w końcu jako święte miejsca.

Świętą przestrzeń można uznać za sposób postrzegania i interpreto-
wania rzeczywistości przez tradycję ludową, tworzący wespół z wieloma 
jeszcze innymi wyobrażeniami ludową wizję rzeczywistości (Czachow-
ski 2003: 34–37). Wizja ta rządzi się swoimi prawami i łączy w sobie wiele 
na pozór różnych elementów: ludową wiedzę o powstaniu świata – histo-
ryczną i mityczną; ludową wiedzę o świecie przyrody – tę weryfikowaną 
codziennym doświadczeniem, a także tę legendarną; ludową wiedzę histo-
ryczną, a więc historię w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz historię świętą, 
mityczną, biblijną. To tylko niektóre elementy konstruujące ludową wizję 
świata, która jest strukturą określającą porządek istnienia i funkcjonowania 
społeczności ludowej. Najkrócej zatem, ludowe wyobrażenie przestrzeni jest 
sposobem doświadczania i rozumienia świata otaczającego wiejską społecz-
ność, złożonego z rzeczywistości materialnej i niematerialnej. W wyobraźni 
ludu obie te rzeczywistości są tak samo realne, a ich koegzystencja nigdy 
nie jest kwestionowana. Są to dwie części jednej rzeczywistości: sfera pro-
fanum i sfera sacrum. Tyle że w ludowej wizji świata granica między nimi 
nie jest ostra, a przejście od jednej do drugiej jest niezwykle płynne. Na 
tym między innymi polega fenomen kultury i religijności ludowej – świat 
niematerialny jest w gruncie rzeczy nie mniej realny niż świat materialny. 
Oba istnieją w świadomości ludu tak samo niepodważalnie. Wyrazem tej 
świadomości są właśnie zjawiska określane mianem wyobraźni ludowej.

Sacrum to przejaw religijności, wyrażającej się w kulturze ludowej sto-
sunkiem do wszechświata, przyrody i ludzi poprzez zrytualizowane zacho-
wania i formy słowne6. Wydaje się, że sacrum, należące do świata zjawisk 
dobrych, utożsamiane z Bogiem, jego świętymi i wartościami głoszonymi 
przez naukę Kościoła, porządkowało świat rozumiany w kategoriach naj-
bliższego otoczenia człowieka, jako rzeczywista przestrzeń przeżywana na 
co dzień. Skoro zaś sacrum porządkowało świat, zrozumiałe jest, iż wszystko 
to, co wprowadzało chaos i bezład, co było odbierane w danej społeczno-
ści jako zło, musiało być dziełem szatana lub też świadomą karą zesłaną 
przez Boga. Prawdopodobnie inaczej nie umiano sobie wytłumaczyć 

6 Takie rozumienie pojęć sacrum i profanum odwołuje się do tradycji eliadowskiej. Status 
i funkcjonowanie tych pojęć przedstawił Michał Buchowski (Buchowski 1993: 75–95).
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powstających dysharmonii w moralnym i duchowym ładzie świata. Sacrum 
wprost wpływało na rytm życia i harmonię świata, będąc bodaj najważ-
niejszym punktem odniesienia w ludzkich działaniach, choć opinie w tym 
względzie mogą być różne. Zdaniem Doroty Simonides sacrum związane 
było z określonymi zachowaniami, miejscem, które waloryzowano pozy-
tywnie, z określonym czasem i zjawiskami zbliżającymi doń człowieka, 
wskutek czego nabierały dla niego nowego sensu i znaczenia. Odstępstwo 

„od tak wartościowanych zjawisk i norm zachowań rodziło obawy przed 
sankcją. Tu prawdopodobnie tkwi przyczyna lęku dawnego człowieka 
przed zjawiskami nieznanymi, których obawiał się w przekonaniu, iż naru-
szą one ustalony porządek rzeczy. Dlatego zamykał się początkowo nawet 
na rozwój, gdyż wszystko to mogło w konsekwencji prowadzić do bezładu, 
chaosu, mogło być zgrzytem w uporządkowanym świecie, mogło wprowa-
dzić dysharmonię i de facto zagrozić egzystencji” (Simonides 1998: 96).

Lęk przed skalaniem sacrum wskutek kontaktu z profanum wykreował 
system środków ochronnych i zapobiegawczych, co w efekcie mogło spo-
wodować utratę specyficznych cech sacrum (Callios 1995: 21). Toteż każde 
naruszenie systemu pojmowania świata było skrzętnie zamykane. Na straży 
spoistości systemu miały stać zrytualizowane formy zachowań, ścisłe 
postrzeganie ustalonej obrzędowości czterech pór roku, tradycyjny rejestr 
postępowania w określonych sytuacjach egzystencjonalnych. Wszystko 
to miało zabezpieczać sacrum i chronić człowieka przed jego utratą (por. 
Simonides 1998: 96). W kulturze ludowej sacrum pojmowane było jako ele-
ment równowagi psychicznej człowieka, toteż trzymano się go kurczowo, 
bowiem odstąpienie od niego mogło sprowadzać nieszczęścia.

Szczególne miejsca kultu i czci jako miejsca cudowne i łaskami sły-
nące legitymowały się podaniami o ich początkach i cudach czynionych 
tu przez patronów. Ich istota, waga i znaczenie ujawniły się dopiero wów-
czas, gdy zaczęli napływać tu wierni. Cyklicznie, każdego roku, konkursy 
bractw, pokazy świętości, terminy odpustowe były dniami sprawiającymi 
możliwość duchowej realizacji kontaktu z Bogiem. Święte studnie, lecz-
nicze źródełka i inne miejsca występowania cudownych wód odwiedzane 
przez chorych, którzy w istocie swej głęboko ufali w ich zbawicielską moc, 
były dodatkowym elementem sprzyjającym odbyciu peregrinatio religiosa 
(Brückner 1997: 1981). Pielgrzymka późnego średniowiecza i wczesnych 
czasów nowożytnych jest kompleksowym, pełnym zamysłu systemem prób 
komunikowania się ze wszechświatem7.

7 W mym przekonaniu pielgrzymka pociągała za sobą konieczność oddawania czci emble-
matom uznawanym za cudowne lub święte z uwzględnieniem szczególnej specyfiki „miejsc 
łaskami słynących”. W późnym średniowieczu obecność świętego wizerunku dawała piel-
grzymom czytelność kultu i wsparła dzięki temu sakralizację rodzimego krajobrazu. 
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Istota późnośredniowiecznych pielgrzymek nie otaczała się dawnym 
ascetyzmem pielgrzymowania do nowych cudownych miejsc, takich jak 
Akwizgran, Regensburg, Wilsnack i szereg innych. Nie była celem, lecz 
sposobem przemieszczania się. To wówczas, u progu nowej epoki, dale-
kie podróże dawnych pielgrzymek zostały zastąpione przez peregrynacje 
do miejsc bliskich, znanych i oswojonych, w których świadomie rekon-
struowano lub na nowo zakładano eksplikację terra sancte i z procesyjną 
demonstracją prowadzono rzeczywistych wiernych przeciw ewange-
lickiemu światu. Pielgrzymka pojmowana i przeżywana jako spotkanie 
z sacrum, objawiającym w szczególny sposób swą moc w określonych 
miejscach, dokonując się w całym zespole rytów i obrzędów tworzących 
własny jej świat, doprowadzała pielgrzymującego do grobu, relikwii lub 
cudownego wizerunku. Tam następowało owo spotkanie. Sanctitas miej-
sca, wykazująca pewną historyczna ewolucję, daje podstawy typologii śre-
dniowiecznego pielgrzymowania (Witkowska 1995: 12–13).

Szczególnym motywem pielgrzymek była pokuta. Potwierdzają to 
liczne świadectwa o podróżach pokutnych z Pomorza (por. Berckmann 
1833). Średniowieczne pielgrzymki pokutne (Heinz 1994)8 na Pomorzu 
oraz te z Pomorza odbywały się jako kara za popełnione przestępstwo, 
zazwyczaj morderstwo (Heyden 1965: 149; por. Heyden 1968/1969: 34; 
Witkowska 1995: 15). Pielgrzymki te pojawiły się około połowy XIII wieku 
(Witkowska 1995: 15). W wielkim obszarze motywacji podejmowania piel-
grzymek pokuta była elementem marginalnym, toteż w istocie niewiele 
o nich wiadomo. Tym niemniej źródła zastane oraz literatura przedmiotu 
pozwalają dojrzeć to niezwykłe zjawisko średniowiecznych peregrynacji9. 
Pielgrzymki pokutne pro anima interfecti zawsze były integralną częścią 

8 Pielgrzymki pokutne należały do systemu kar doczesnego Kościoła. Już najstarsze docze-
sne księgi karne z VI wieku Poenitentiale Vinniani wymieniają peregrinatio jako kary nałożo-
ne w szczególnie ciężkich przypadkach, by na obczyźnie, pustkowiu szukać bliskości Boga. 
Ulubionym satysfakcjonującym celem pielgrzymek pokutnych była Jerozolima, Rzym i San-
tiago de Compostela. Od XI wieku powstawały błogosławieństwa dla pielgrzymów przed 
rozpoczęciem odległej pielgrzymki, uwypuklając niekiedy jej charakter jako pielgrzymki 
pokutnej. W kontekście późnej formy kanonicznej pokuty kościelnej, pielgrzymka pokutna 
peregrinati piam aliquam peregrinationen funkcjonowała jako obowiązujące prawo lub wy-
znaczone przez sąd parafialny, zwłaszcza przy gorszących występkach małżeńskich, lokal-
nie obowiązywało to aż do schyłku XVIII wieku w Alzacji i starych kościelnych prowincjach 
Trewiru. Celami były także regionalne miejsca pielgrzymkowe.

9 Religijny sens pielgrzymek pokutnych był oczywisty, a ugody w tej sprawie wypowiada-
ją się z formularzową lakonicznością. Winowajcy (zabójcy) bowiem wędrować mają: pro  
refrigendo animae interfecti, pro expiatione suorum delictorum, pro impetratione benefisie  
absolutionis super homicidio. Prośby i błagania słane w drodze i u celu pokutnej wędrówki 
wspierać miały w niebie „sprawę” zmarłego, przynieść ulgę jego duszy i być elementem 
pokuty winnego.



167

obrzędowość i religijność – nośniki dziedzictwa niematerialnego

szeroko rozumianej pokuty, której istotę rozpatrywać można w dwojakim 
znaczeniu – teologicznym i prawnym (Łysiak 2003). Niekiedy w prawie 
cywilnym pielgrzymka pokutna zastępowała karę banicji, dając skazanemu 
szansę odpokutowania winy, odnowienia moralnego i rehabilitacji społecz-
nej10. Pielgrzymki pokutne były wpisane w system prawa zwyczajowego. 
W średniowieczu spotykamy się z wieloma innymi takimi peregrynacjami.

Już na początku XIV wieku wykształcił się zwyczaj, by na pielgrzymkę 
wysyłać zastępcę (PUB, VI, nr 3602), także na pielgrzymkę pokutną, co 
w efekcie stworzyło nową grupę pielgrzymów zawodowych, zaintereso-
wanych wyłącznie komercjalnym pożytkiem takiej wędrówki (Witkowska 
1995: 16). Ponieważ dla wielu skazanych na pielgrzymkę pokutną, mogącą 
trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, było to nie tylko oderwanie od 
domu, ale przede wszystkim dotkliwa strata ekonomiczna, starano się nie-
kiedy uwolnić od takiej kary11.

W ludowym pielgrzymowaniu do miejsc świętych, do sanktuariów 
maryjnych – jak w soczewce – skupia się ludowe wyobrażenie o Matce 
Boskiej. Pielgrzymowanie jest logicznym uzupełnieniem jej ludowej 
wizji. Dlatego też można i bodaj należy przyjąć, że gdyby obraz czy sta-
tua maryjna znajdująca się w jakimś sanktuarium po przeprowadzeniu 
dokładnych badań, np. przez historyków sztuki, nie potwierdziła wiado-
mości, jakie na jej temat przekazywała tradycja, to z faktu tego bynajmniej 
nie wynika, że dawne miejsce sakralne powinno przestać funkcjonować. 
Skoro przez dziesięciolecia czy nawet stulecia „gromadzili się przy nim 
wierni, tym samym wytworzyli jego odrębne dzieje, właśnie w porządku 
religijnym” (Niżyński 1998: 30).

10 Por. Zaremska 1993: 26. Praktyka zmiany banicji na karę pielgrzymki pokutnej rozwinęła 
się zwłaszcza w okresie działania inkwizycji, zwiększającej liczbę tego rodzaju werdyktów. 
Zdarzało się, iż pielgrzymki pokutne przybierały charakter grupowy, z dokładnie określo-
nymi etapami drogi, z zakazem uprawiania handlu, z pozbawieniem praw obywatelskich. 
Zwiększenie się na szlakach pątniczych liczby pielgrzymów z wyroku sądowego doprowa-
dziła do wydania surowych przepisów określających czas, ich pobytu w miejscach postoju, 
w hospicjach i gospodach, zakazujących wszelkiego kontaktu z innymi grupami pielgrzy-
mów, zwłaszcza z kobietami.

11 W średniowieczu można było ślubować w cudzym imieniu wypełnienie określonego zada-
nia. Podobnie można było odbyć pielgrzymkę w czyimś zastępstwie. Spowodowało to po-
jawienie się grupy ludzi uprawiających pątnictwo zawodowo, aczkolwiek można było tak 
postąpić tylko wówczas, gdy odbycie pielgrzymki uniemożliwiała choroba lub inne zdarze-
nie losowe. Nie można było natomiast odstąpić od wypełnienia ślubu lub zmienić odbiorcę 
wotum. W ówczesnych przekonaniach taka nielojalność wobec świętego mogła spowodo-
wać wymierzenie sprawiedliwości w postaci tzw. cudu kary (por. Witkowska 1971: 151).
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Z istotą pielgrzymowania w całej chrześcijańskiej Europie, wprost zwią-
zana była opieka zdrowotna i płynące stąd konsekwencje, dlatego temu 
obszarowi kultury poświęcę nieco więcej uwagi12.

Opieka zdrowotna i związane z nią szpitalnictwo miały do czynienia 
z ogólnie rzecz biorąc potrzebującymi pomocy i cierpiącymi biedę. Wśród 
nich wyróżniano cztery grupy: biednych, niedołężnych, chorych i obcych13. 
Zazwyczaj zaliczani byli do najniższych warstw stanu mieszczańskiego, 
którzy z określonych powodów nie dysponowali wystarczającymi środ-
kami do życia. Wśród nich wyróżniano żebraków, których żebry są kon-
cesjonowane. Biedacy miejscy (communes pauperes, in plateis ambulan-
tes pauperes) zatrzymywali się na krużgankach kościelnych i szpitalnych. 
W średniowieczu ludzie przede wszystkim cierpieli na długotrwałe plagi14. 

12 Znamy go przede wszystkim dzięki doskonałemu opracowaniu Hellmutha Heydena, Die Für-
sorgearbeit und insabesondere das Hospitalwesen in Pommern bis zum 16 Jahrhundert, „Greifs-
walder – Stralsunder Jahrbuch”, 1963, R. III, s. 17-41; por. tenże, Verzeichnis von Büchern 
und Aufsätzen zur Kirchengeschichte Pommern, Hannover 1952, nr 251, 261-275, 280; tenże, 
Kirchengeschichte Pommerns, Köln 1957, t. 1, s. 169-174. Materiał źródłowy jest rozrzucony 
w dokumentach, testamentach, kronikach oraz statutach. Nie jest on w żadnym razie kom-
pletny, przede wszystkim w zakresie szpitalnictwa. Sporadycznie dostarcza wiadomości 
o założeniu szpitali bez informacji od kiedy istnieje. Niekiedy brakuje w ogóle dat. Niezwy-
kle istotne okazują się testamenty z zapisami ostatniej woli na rzecz potrzebujących i ho-
spitalizowanych. Zwłaszcza należy tu wymienić bogate zbiory Stadtarchiv w Stralsundzie. 
Wskazać należy także na dzieło Paula Friedeborna, Historische Beschreibung der Stadt Al-
ten Stettin in Pommern, Alten Stettin 1613 oraz prace Bartholomäusa Sastrow, Herkommen, 
Geburt und Lauff seines Lebens, herausgegeben v. Gottlieb Mohnike, Greifswald 1823/1824 
i Nicolausa Gentzkowa, Tagebuch, herausgegeben v. Ernst Zober, Greifswald 1870. Szcze-
gólnie bogaty materiał zawierały księgi metrykalne i protokoły wizytacyjne z XVI wieku.

13 Prawdopodobnie troska o ubogich pochodziła z ludowego myślenia, że ubodzy, biedacy, 
a zwłaszcza trędowaci są „świętymi bożkami”, że datki na ubogich traktowane były często 
w średniowieczu jako ofiary. Pojawia się to w poświadczonym ze Stralsundu zwyczaju, że 
w niektóre dni tygodnia w kościele „w połączeniu ze mszą” dzielono zapisy i datki na bied-
nych (por. Stralsunder Testamente, nr 817, 896). Znaczące jest to, że rejestracja i kwalifika-
cja ubogich była podejmowana w kościołach. Kwalifikacja ubogich w 1525 roku w kościele 
św. Mikołaja w Stralsundzie roznieciła „wielkie załamanie kościoła”, doprowadzając do 
szturmu na kościoły i klasztory po przyjęciu reformacji.

14 Około 1350 dżuma zbierała swoje straszliwe żniwo w całej Europie, a także na Pomorzu: 
„In Sund und der ganzen Welt was ein grot stervent, dat kum de drudd del der minschen in 
der welt is levendig gebleven”. Szczególnym rokiem dżumy był 1405. Wówczas „starff dat 
drudde deel volckes uth der stadt”. W 1416 „war so groth stervent, dath van oldem volk-
ke gestorven weren baven 7000 minschen”. W roku 1558 w Greifswaldzie wskutek dżumy 
zmarło około 1000 mieszkańców, w 1564–2500 mieszkańców w Szczecinie, w 1577–2476, 
w 1580 w Stralsundzie 2100 ludzi. Około 1474 panowała w Stralsundzie bliżej nieznana 
epidemia „Anno 1474 up paßken hoff sick thom Sunde ein gemein stervent an an junge 
luden und kindern”, która pochłonęła około 5000 młodocianych ofiar. Około roku 1529 
w Stralsundzie i Szczecinie pojawiły się tajemnicze angielskie poty. W samym Szczecinie 
zmarło na nie około 2000 osób. Choroba, która „de heten se den blothgang”, wybuchła 
w 1545. Około 1580 w Stralsundzie szerzyła się podobna do zarazy choroba klatki piersio-
wej „prawie przez 14 dni lub trzy tygodnie nie było prawie w tym mieście człowieka, który 
by nie chorował”. Na początku XVI wieku panowała w Szczecinie i Stralsundzie gwałtowna 
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Zaraza będzie jeszcze bardziej wyobrażalna, gdy porównamy ją ze stanem 
średniowiecznej opieki i szpitalnictwa. Lepra, czyli trąd, po raz pierwszy 
pojawił się tu w ostatnim kwartale XIII wieku15. Dalsze rozprzestrzenia-
nie się epidemii i czas jej trwania w dużej części spowodowane były urzą-
dzeniami higienicznymi i sanitarnymi16. Ogólnikowe jest stwierdzenie, że 
dwory, domy i ulice lepiły się od brudu, że woda do picia była zanieczysz-
czona, że ogromna była plaga szczurów, że świnie przepędzało się przez 
dom i cmentarze na ulice, że chlewy stawiało się wewnątrz domu, obok 
pomieszczeń mieszkalnych. Podczas dżumy przerażeni ludzie szukali czę-
sto uzdrowienia w ucieczce17.

Czwartą grupą potrzebującą pomocy byli obcy, zazwyczaj określani 
jako „nędznicy”18. Nędznik był zupełnie obcy, niekiedy także nietutejszym, 
który w okamgnieniu stawał się bezdomny. Rezygnując z trwałości wła-
snego statusu, potrzebował ochrony prawnej i pomocy w podróży. Chodzi 
tu przede wszystkim o „biednych nędzników”, to jest obcych, którzy byli 
zbyt słabi, aby zapewnić sobie na obczyźnie życie i utrzymanie.

Obcy podczas drogi narażony był na liczne niebezpieczeństwa. Czyhały 
nań w lasach dzikie zwierzęta, rozbójnicy na drogach krajowych, zarazy 
i choroby, rwące rzeki zagradzały mu drogę. Ale przede wszystkim obcy był 
wyjęty spod prawa i wystawiony na samowolę, nieufność i wrogość tubylców.

epidemia ospy, która trwała prawie 20 lat. W tym samym czasie wiele osób zapadło na 
tzw. „chorobę francuską”, czyli syfilis.

15 Najstarsze wzmianki o trądzie pochodzą z Indii, a znany był tam jeszcze w czasach przed 
narodzeniem Chrystusa. Stamtąd rozprzestrzenił się po całej Azji Południowo-Wschodniej. 
Na Zachód i Bliski Wschód chorobę przenieśli wojownicy Dariusza i Aleksandra. Z udzia-
łem Fenicjan choroba rozprzestrzeniła się wokół basenu Morza Śródziemnego, a w głąb 
Europy trąd dotarł za sprawą Legionów Rzymskich. Nieco późniejsze inwazje arabskie 
oraz powracający z Jerozolimy krzyżowcy przyczynili się do kolejnych ataków choroby (por. 
Ruffié, Sournia 1996: 136–137). W Europie Zachodniej trąd rozszalał się we wczesnym śre-
dniowieczu, osiągając apogeum w XII i XII wieku.

16 „Czarna legenda” związana z trądem zrodzona przez literaturę i XIX-wiecznych historyków, 
gdy choroba ta w Europie niemal już nie występowała. Poza tym jej objawy zarówno dla 
samego chorego, jak i dla społeczeństwa nie były tak groźne, jak przypisywały chorobie 
folklor i obyczajowość. Faktem jest, że od XII do końca XIV wieku choroba obecna była we 
wszystkich krajach Europy, jednakże w ciągu tych trzystu lat nigdy nie osiągnęła rozmia-
rów epidemii. Po jej wygaśnięciu leprozoria opustoszały, a dobra „niezbywalne”, które były 
im zapisane, zmieniły przeznaczenie. Przywłaszczali je sobie biskupi, księża i klasztory, 
niekiedy do swoich dóbr przyłączały je szpitale.

17 W Greifswaldzie rektor tutejszego uniwersytetu, profesorzy i studenci wielokrotnie ucie-
kali do Neuenkirchen, Dersekow, Demmin i dalej położonych miejsc, między innymi w 1500 
roku znany uczony w prawie Petrus v. Ravenna. Nie wspominano o tym, że ucieczka przed 
dżumą przyczyniła się do jej rozszerzenia.

18 Starogermański elelenti, środkowogórnoniemiecki ellende lub jako exules (wygnaniec), pere-
grini (wędrowiec) advenae (obcy), sporadycznie także jako pauperes (ubogi) i miseri (biedny).
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W średniowieczu najsilniejszym motorem, motywującym pomoc dla 
biednych, niedołężnych, chorych i obcych, poza naturalnym ludzkim 
współczuciem i chrześcijańską miłością bliźniego, była nauka kościelna. 
Jałmużną i dobrymi uczynkami chciano uczynić coś pro salute animae 
i zasłużyć się niebu.

Rozszerzająca się w średniowieczu opieka zdrowotna wiązała się 
z powstaniem szpitali miejskich. Charakterystyczne w tym zakresie jest 
współdziałanie Kościoła z władzami, szczególnie z radami miast. Pierwsze 
szpitale były poświęcone pocieszeniu strapionych, tzn. Świętemu Duchowi19. 
Powstawały na wzór założonego około 1170 roku szpitala św. Ducha  
w Rzymie. Oczywiście szpitale te były do dyspozycji tylko zwyczajnych 
egroti lub infirmi, a nie dla chorych na zarazę20.

Po wprowadzeniu reformacji szpitale przeszły definitywnie na własność 
miasta, które uzasadniały prawo własności tym, że były to szpitale zało-
żone przez obywateli i administrowane od dawna przez radę miasta. Mia-
sta scentralizowały szpitale, domy dla biednych i fundacje dla ubogich we 
wspólne Corpus pium.

W miejscach pielgrzymkowych pątnicy często otrzymywali tak zwane 
znaki pielgrzymie21, które jako rodzaj amuletu na pamiątkę zabierali do 

19 Na Pomorzu było około czterdziestu szpitali św. Ducha (por. Heyden 1965: 170).

20 Początkowo, gdy na Pomorzu nie było żadnych domów dla trędowatych, leprozoria wzno-
szono na wolnych polach przed bramami miasta. Około 1278 roku leprozorium w Stralsun-
dzie znajdowało się „przy ogrodach”. Paul Friedeborn utrzymuje, że w Szczecinie „trędowa-
ci i inni chorzy na obrzydliwe choroby będą uwięzieni”, a następnie osadzani „za miastem 
pod bramami”. Wydaje się, że domy św. Ducha na początku były nastawione na przyjmo-
wanie trędowatych. W każdym razie w Greifswaldzie i Demmin leprozoria były połączone 
ze św. Duchem. Był to jednak środek prowizoryczny. Rosnąca liczba trędowatych sprawi-
ła, iż zakładanie leprozoriów stało się konieczne. Oddawano się wówczas pod opiekę św. 
Jerzego, który według legendy zabił smoka o zabójczym oddechu. Święty powinien być 
łamany kołem i jako ofiara prześladowań, wleczony po ziemi i w końcu osądzony. Jego 
dzień imienin miał miejsce 23 kwietnia. Należy do czternastu pomocników w potrzebie, 
którzy byli ulubieńcami ludu. Po roku 1400, kiedy trąd zaniknął, domy św. Jerzego służy-
ły do przyjmowania chorych na inne infekcje, lecz były także miejscem pobytu biednych, 
chorych, obcych i ubogich. Domy św. Jerzego leżały bez wyjątku extra muros, lub prope 
civitatem. W Szczecinie przed Passover Tor, w Greifswaldzie przed Mülentor, w Tribsees 
przed Steintor, w Stralsundzie przed Kniepertor, w Trzebiatowie przed Bramą Kołobrzeską, 
w Gryficach przed Hochen Tor, itd. Leprozoria miały swe własne cmentarze, z naturalnych 
powodów leżały także przed miastem. W 1321 roku rada Greifswaldu zdecydowała wyraź-
nie „quod nullus de domo sancti Georgii nostre civitatis sive pauper, debeat suam sepul-
turam alias eligere, sed eo mortuo in cimiterio ibidem sepeliri debet et humari”. Poza tym 
poświadczone są cmentarze św. Jerzego w Kamieniu, Pasewalku, Stralsundzie i Szczecinie. 
Najwcześniejsze informacje o leprozoriach mamy z: Demmin 1269, Stralsund 1278, Koło-
brzeg 1282, Szczecin 1300, Greifswald 1302, Barth 1317. Są to miejsca, które już w XIII wie-
ku, a tak naprawdę w XIV wieku, wykazywały żywotny ruch stoczniowy i dlatego stanowiły 
korzystny grunt dla przyciągnięcia zarazy (por. Heyden 1965: 173).

21 W średniowieczu znaki pątnicze nazwano po łacinie signa, także sigillum; po niemiecku Zei-
chen; po francusku enseignes, regionalnie także sportelles albo senhals; po angielsku badges,  
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ojczyzny22. Dla tych, którzy odbywali pielgrzymkę w zastępstwie, znaki 
pielgrzymie były dowodem dla zleceniodawcy, że rzeczywiście ją odbyli 
(Daxelmüller 1993). W istocie swej były one przedłużeniem cudownego 
i korzystnego wpływu miejsca świętego na indywidualne i zbiorowe życie 
lokalnej mikrospołeczności. Ludziom, którzy nie mogli się wybrać do sank-
tuarium, to uczestnicy pielgrzymki musieli zapewnić możliwość skorzysta-
nia z pożądanego ze wszech miar kontaktu z miejscem świętym. Kontaktu, 
który w tym wypadku realizował się poprzez fakt posiadania przedmiotów 
znajdujących się przez jakiś czas niedaleko tego, co w sanktuarium było 
najbardziej święte, a to cudownego obrazu, figury, śladu stopy osoby świę-
tej odciśniętego w kamieniu.

Niektóre znaki pielgrzymie spełniały funkcję praktyczną podczas 
podróży, by wskazać tu chociażby na zwyczaj noszenia muszli pielgrzymiej 
pozyskanej w Santiago de Compostela, przytroczonej do ronda kapelusza, 
która była po prostu znakiem średniowiecznej istoty pielgrzymowania 
(Daxelmüller 1993)23. Istota znaku pielgrzymkowego bardzo szybko stała 
się czytelnym emblematem obyczaju kościelnego i pobożności ludowej 
(Köster 1983: 16–17), dzięki czemu mogą one stanowić podstawę do badań 
nie tylko nad popularnością poszczególnych sanktuariów i nad rozwojem 
dróg pielgrzymkowych, ale także na przykład nad ikonografią świętych czy 
nawet średniowieczną kulturą ludową. Najstarszy tego rodzaju pomorski 
zabytek pochodzi ze Stralsundu.

rzadziej tokens; po niderlandzku vestelkens albo loodjes (por. Köster 1984: 204). Obecnie 
stały się pożądania godnym obiektem muzealnym. Początki zbierania średniowiecznych 
znaków pielgrzymich, jak i wiedzy o nich tkwią w drugiej połowie XIX wieku, ograniczały 
się wówczas właściwie jedynie do Francji i Anglii. Ich gromadzeniem zajmowali się przede 
wszystkim kolekcjonerzy, aczkolwiek ten swoisty boom na znaki pątnicze, wykorzystany 
sprytnie przez fałszerzy, upadł wraz z rozwijającym się przekonaniem o barbarzyństwie 
minionego życia codziennego i średniowiecznej ludowej pobożności.

22 Te małe, najczęściej metalowe obiekty byłyby związane z kościelnymi i ludowymi zwycza-
jami, stając się ważnym kluczem do poznania średniowiecznego ruchu pątniczego. Forma, 
pobyt, miejsce i czas znalezienia takiego przedmiotu oraz jego położenie geograficzne jest 
ważną wskazówką, mówiącą o randze, zasięgu i zmieniającego się miejsca kultu i świę-
tych, wskazuje także drogę pielgrzyma i średniowieczne przyzwyczajenia podróżników. 
Ofiarują nam one ponadto ważne ikonograficzne i hagiograficzne materiały źródłowe, nie 
mówiąc już o wysokim ich znaczeniu dla poznania specyficznego sposobu przedstawienia 
pobożności ludu, także zabobonnego, magicznego i praktykującego medycynę ludową.

23 Por. Köster 1981. Ich charakterystyczną cechą były okrągłe lub kwadratowe otwory 
umieszczone jednostronnie, których liczba i forma były uzależnione od wielkości znaku; 
najczęściej było ich tam trzy, cztery (2 × 2) albo sześć (3 × 2). Najstarsze okazy, pocho-
dzące z Francji, znajdowane najczęściej w grobach, datowane są na około rok 1000, a naj-
później na pierwszą połowę XI wieku. Tym samym muszle z Composteli, bez wyjątku nale-
żące do gatunku Pecten maximum L., są w ogóle najstarszym rodzajem średniowiecznych  
emblematów pielgrzymich.
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Wierzono, że znaki pielgrzymie mają właściwość przenoszenia świę-
tości. Przekonania te często wspierał Kościół zaświadczając, że miały one 
kontakt z relikwiami świętych lub były pobłogosławione w świątyni24. 
W świadomości społeczności typu ludowego przedmioty te charakteryzo-
wała szczególna moc25. W razie choroby moczono je w winie lub w wodzie, 
nabierały w ten sposób właściwości uzdrawiających (Kuczyński 1995: 322)26, 
spożywano je potem jako lekarstwo albo przynosiło się bezpośrednio cho-
remu w celu uzdrowienia chorej części ciała (Köster 1984: 208). Miały też 
odwracać niebezpieczeństwa, dlatego wtapiano je w czasze dzwonów lub 
chrzcielnic, aby oddalały złe siły i groźne żywioły (por. Majewski 2007). 
To ostatnie zadanie skutecznie spełniało bicie dzwonów (Słomiński 2007: 
208)27. Przekonanie to było szczególnie powszechne w niemieckiej tradycji 
ludowej. Magiczne sensy znaków pielgrzymich wyrażały się tym, że bardzo 
często ofiarowywano je chorym krewnym bądź przyjaciołom, którzy ze 
względu na stan zdrowia nie byliby w stanie wytrzymać trudów podróży.

Średniowieczne znaki pątnicze z ekonomicznych i technologicznych 
powodów, produkowane były z lekkich i łatwo topliwych metali28. W śred- 

24 Znaki pątnicze w średniowieczu były silnym elementem nauki Kościoła, związanym głów-
nie z pokutą pielgrzymów oraz świętości, równości wobec wszystkich ludzi, wokół contact 
purement physique, poprzez bezpośrednią styczność ze świętością w miejscu łaski. Wska-
zywano, iż były ważnym, materialnym śladem przynoszonym później z dewocjonaliami do 
domów (por. Köster 1984: 220).

25 Chodzi tu także o obrazki, figurki, krzyże, medaliki i różańce.

26 Według Księgi Cudów z Rocamadour z około 1170 roku, ciężko chory kapłan z Chartres 
położył znak z Madonną z Rocamadour chorej matce i ta wyzdrowiała. W Awinionie tam-
tejszy kardynał Piotr z Luksemburga (1369–1387) położył taki znak na silnie bolący brzuch 
ciężarnej kobiety. Akta kanonizacyjne Piotra wypełnione są takimi praktykami szczęśliwie 
przebiegających opisów urodzin, między innymi księżnej Bourbon. Średniowieczne wierze-
nia ludowe poszły w swoich świętych próbach przywracania zdrowia tak daleko, że podob-
nie jak poświęcone hostie, stały się niezniszczalne.

27 Znaki pielgrzymie jako wartość artystyczno-estetyczną umieszczano także na chrzciel-
nicach, dzbanach, moździerzach i cynowych misach. Od końca XIV wieku spotykamy się 
z nimi w malarstwie i rzeźbiarstwie, przedstawiającym pielgrzymów. Takie pojedyncze ob-
razowania dobitnie mówią nam o identyfikacji z artystą i jego wykształceniu (por. Słomiń-
ski 2007: 205).

28 Typowy średniowieczny znak pielgrzymi był najczęściej cynowo-ołowianym odlewem wy-
konanym w kamiennej formie. Najwcześniejsze egzemplarze, takie jakie znamy z Rocama-
dour czy Rzymu, miały formę masywnych plakietek o maksymalnej długości nie przekra-
czającej 4-5 cm, na których znajdowały się jednostronne przedstawienia reliefowe. Około 
połowy XIV wieku pojawiły się odlewy ażurowe, pod którymi jako tło mocowano niekiedy 
kolorowe, papierowe podkładki. Od końca tego stulecia wyroby te stały się niemal jedyną 
formą znaków pielgrzymich. W niektórych sanktuariach, zwłaszcza tam, gdzie pątnik nie 
miał możliwości bezpośredniego kontaktu z relikwiami, okazywanymi wiernym z pewnej 
odległości, jak np. w Akwizgranie czy Kolonii, w ażurowych znakach pielgrzymkowych mo-
cowano z czasem lusterka, które miały ten kontakt ułatwić. Na przełomie XIV i XV wieku 
w miejsce ażurowych znaków pojawiły się medaliony (por. Rębkowski 2004: 156).
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niowieczu rzemieślnicy parający się tą produkcją wytwarzali Eutektikum 
– stop charakteryzujący się niską temperaturą topnienia (183°C) oraz płyn-
nością i ziarnistością w procesie tężenia29. W wielu miejscach pielgrzym-
kowych wykonywano odlewy znaków pątniczych nie tylko z cyny czy 
ołowiu, lecz także pozłacane oraz ze srebra, przeznaczone na sprzedaż dla 
bogatszych pielgrzymów. Znaki z czystego złota były właściwie zarezerwo-
wane tylko dla gości ze stanu książęcego. Produkcja srebrnych, pozłaca-
nych i złotych znaków była zastrzeżona dla złotników, podczas gdy odlew 
taniego, masowego towaru z cyny należał do zwykłych rzemieślników.

Produkcja i zbyt tego średniowiecznego artykułu masowego zapotrze-
bowania stały się monopolem zwierzchności duchowych w miejscach kultu, 
którzy czuwali troskliwie nad swoimi prawami do niego, częściowo chro-
nionymi dotkliwymi sankcjami kościelnymi. W niektórych miejscowo-
ściach mogła się odbywać wręcz za przyzwoleniem papieskim (Rębkowski 
2004: 156). Praktyczne wykonywanie tego prawa prowadziło naturalnie do 
innego podziału. W pierwszym rzędzie, zwłaszcza w miastach i najbardziej 
znaczących miejscach odpustowych, były to określone miejscowe cechy. 
Zdarzały się także dzierżawy przez niektóre rodziny lub osoby, stające się 

„generalnymi przedsiębiorcami”. Prawie zawsze produkcja znaków była 
istotnym źródłem dochodów, z którego żyły całe gałęzie przemysłu. Prze-
cież tak wynagradzana i pożądana masowa produkcja oraz zbyt na znaki 
pątnicze spotykały się z ogromnymi trudnościami technicznymi i organi-
zacyjnymi, by zaspokoić często całkiem nieobliczalny popyt. Szukano więc 
różnych sposobów na pokonanie tych trudności30.

29 Do produkcji odlewu znaku pątniczego używano wzorca (formy pustej), najczęściej łupanej 
lub wyrytej w kamieniu, rzadziej z metalu, przedstawiającego odwrotny obraz znaku. Naj-
częściej średniowieczne znaki pątnicze posiadają tylko jedną stronę z wizerunkiem (awers). 
W tym przypadku wzorzec był wykonywany na powierzchni płyty, po której ryto diagonal-
ne linie, rzadziej proste figury geometryczne albo symbole religijne, a na odwrocie umiesz-
czano oznaczenie wykonawcy.

30 W Akwizgranie, podczas wszystkich siedmiu lat „wielkiego ruchu pątniczego”, mającego 
największe natężenie między świętami wielkanocnymi a dniem św. Remigiusza (1 paź-
dziernika), była dozwolona produkcja i sprzedaż wszystkich dewocjonaliów, także wypro-
dukowanych poza Akwizgranem, by zaspokoić każdą potrzebę. Szansę tę wykorzystał Jan 
Gutenberg i jego sztrasburskie przedsiębiorstwo w roku pielgrzymkowym 1440 sprzedaży 
swoich znaków. Klasztory maryjne posiadały własny urząd do spraw znaków pątniczych, 
co staje się szczególnie zrozumiałe, gdy będziemy pamiętać, że w samym wrześniu 1466 
roku w ciągu czternastu dni pielgrzymi kupili 130.000 metalowych tzw. poświęconych 
aniołów. Klasztor dla siebie zatrzymał prawo do produkcji, podczas gdy dewocjonalia 
i inne formy i materiały (dzwoneczki, kolorowe obrazki Madonny i inne) były produkowane 
przez kogoś innego. W Regensburgu zakupu Pięknej Marii, w pierwszym roku jej produkcji 
(1519) dokonało ponad 50.000 pielgrzymów, przy czym tysiące z nich nie nabyło tego zna-
ku pątniczego i ci w płaczu i lamencie musieli wrócić do domu. W następnym roku sytuacja 
się znacznie poprawiła: według zachowanych rachunków w 1520 roku sprzedano 109.198 
ołowianych i 9.763 srebrnych znaczków (por. Köster 1984: 206–207).
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Wartość i sens znaku istotne były też poza pielgrzymką, gdy wyznaczały 
ówczesnemu człowiekowi wizerunek jego dalszego życia, rozpamiętywa-
nie myśli o podróży, będącej także przedmiotem osobistych wspomnień 
i pobożności. Poprzez dotknięcie przedmiotów kultu lub – poprzez późno-
średniowieczne kopie dewocjonaliów – poprzez uzdrowienie promieniami 
łaski i widzianych świętości, nastąpiło reliques representatives, a przez to 
działanie sił dobrodziejstwa i świętości. Znajdujemy je w dodatkach skła-
danych do grobu, w zatrzymanych relikwiach kościelnych i ołtarzach, także 
w wotach, które zostały utrwalone w cudownych obrazach i miejscach 
pielgrzymkowych. Przede wszystkim jednak używane były do różnorakich 
magicznych praktyk i na potrzeby medycyny ludowej. Umieszczane były 
w domu nad łóżkiem, nad pasiekami, w stajni, wkładane do pożywienia 
dla bydła, zakopywane w polu przeciwko zielsku, robactwu i pladze mysz. 
Miało to emanować jakieś magiczne siły i przeciwdziałać złu. Innymi 
słowy: pobożny lud tłumaczył sobie sam uroki i wartości przyniesionych 
dewocjonaliów. Teolog i heidelberski profesor Mikołaj von Jauer w swoim 
traktacie De superstitionibus z 1405 roku – roku wielkiego ruchu pątniczego 
do Akwizgranu – nie pochwalił zabobonnych praktyk z chlebem, które 
odbywały się w miejscach pielgrzymek (promienie łaski zawarte w chlebie 
determinowały wszelkie praktyki medycyny ludowej) (Köster 1984: 218).

Nie jest przypadkiem, że największy obrót znakami pątniczymi w Euro-
pie zaczyna się w XII wieku. Pielgrzymi ze swych podróży zawsze spro-
wadzali do domu rzeczy, które stanowiły dla nich wielką wartość, nadając 
im znaczenie „pamiątki z pielgrzymki”31. Naturalnie, zdarzały się już wcze-
śniej przykłady gromadzenia świętych materiałów pochodzących ze świę-
tych miejsc i od świętych osób.

Z trzech największych dawnych miejsc pielgrzymkowych jedynie Rzym 
od XII do XIII wieku miał prawdziwy znak pątniczy: małe prostokątne 
plakietki z popiersiem apostołów Piotra i Pawła, który obecnie jest znany 
w wielu wariantach, znalezionych w Anglii, Austrii, Danii, Irlandii, Francji, 
Niemczech, Polsce i Szwecji. Klucze św. Piotra jako znak pątniczy, najczę-
ściej dwa skrzyżowane, część bez, a część z koronowanym papieżem, pozo-
stały przez całe średniowiecze najczęstszym znakiem pątniczym rzymskich 

31 Mogły to być kamienie ze świętych miejsc bądź budowli, ziemia czy kurz z miejsc pochów-
ku lub miejsc, w których żyli święci lub asceci; wody Jordanu, wody ze świętych źródeł 
i studni, oleje z lamp palących się przy świętym grobie lub miejscach pochówku, także 
oleje z grobów i relikwii świętych; wosk ze świec, palących się nad głównym ołtarzem nad 
grobem świętego Piotra w Rzymie, kurz z łańcucha św. Piotra czy rdza od św. Laurentego, 
sukno, w którym nocą złożono do grobu św. Marcina, jak i Grzegorza z Tours. Zabierano 
je ze sobą i przechowywano także takie dobrodziejstwa jak ampułki do świętych olei lub 
wody, opakowania dla pozostałości i innych substancji.
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pielgrzymów. Znaki te dołączyły do najstarszych form rzymskich dewocjo-
naliów: przedstawiały klucze do Confessio, o których wspominał już Grze-
gorz z Tours, a które wymieniane były nie tylko przez wczesnych pielgrzy-
mów rzymskich, lecz także przez składających podarunki papieżowi. Od 
czasu pierwszego roku jubileuszowego (1300), po raz pierwszy publicznie 
została wystawiona chusta św. Weroniki, która wkrótce wyprzedziła inne 
rzymskie znaki, przedstawiając oblicze tej świętej (Vera icon) lub jej chustę32.

Początkowo średniowieczni pielgrzymi do Santiago de Compostela 
wywodzili się przede wszystkim z Francji, później także z Niemiec, skąd 
bardzo szybko wzrosła liczba pielgrzymów (Köster 1984: 211). Znaki pąt-
nicze i dzwony po części obrazują, jak przemieszczało się ich geograficzne 
występowanie. Niemal wszystkie znaczniejsze miejsca pielgrzymek we 
Francji rozwinęły się wskutek ruchu pątniczego do Santiago. W podobny 
sposób działo się to na niemieckim obszarze językowym, na głównych szla-
kach komunikacyjnych, wiodących do Santiago, gdzie powstawały miejsca 
zebrań pielgrzymów. Na szlaku była Maria z Einsiedeln w Szwajcarii, któ-
rej znak anielski, wykorzystywany przez wiele stuleci, jest widoczny jeszcze 
na wielu plakietkach, a także na licznych ludwisarskich dziełach.

W późnym średniowieczu powstała też nowa forma znaków pątni-
czych: święte lusterko i lustrzane znaki. Takie znaki pątnicze (początkowo 
w postaci metalowych luster, potem szklanych) poza Akwizgranem powsta-
wały także w Kolonii, Brukseli, Saint-Nicolas-de Port, Saint-Mathurin-de-
Larchant i w wielu innych francuskich, angielskich i niderlandzkich miej-
scach pątniczych (Köster 1984: 218). Na nich znajduje się inskrypcja, dzięki 
której jednoznacznie można przedmiot ten łączyć z grobem św. Tomasza 
Becketta Canterbury (Schäfer 1996: 45)33. W wyposażeniu pielgrzymów  

32 Ten nowy masowy artykuł rzymscy pielgrzymi mogli nabywać nie tylko w postaci metalo-
wych znaków. Najbardziej popularnym i rozpowszechnionym było przedstawienie tej po-
staci na jedwabiu, pergaminie lub namalowanej na papierze (Froniken), których produkcja, 
zwłaszcza na pergaminie, uruchomiła kwitnący przemysł. Kult tej świętej, jako patronki 
chroniącej przed nagłą śmiercią, spotkał się w średniowieczu z tak silnym upowszech-
nieniem i zapotrzebowaniem, że kopie rzymskiej Weroniki produkowane były także poza 
Wiecznym Miastem.

33 Canterbury, jak twierdzi Marian Rębkowski, nie było jedynym miejscem, w którym piel-
grzymi zaopatrywali się w takie dzwoneczki (por. Rębkowski 2005: 222). Zwyczaj taki 
praktykowany był również w niektórych sanktuariach francuskich (Rocamadour, Ammiens), 
a także we szwajcarskim Einsiedeln. W drodze powrotnej z sanktuarium pątnicy zawieszali 
je sobie na szyi bądź niekiedy na znakach pielgrzymich, na co wskazują niektóre znaleziska 
zachodnioeuropejskie, a potem dzwoneczki te używano prawdopodobnie w celach apotro-
peicznych. W wielu innych świętych miejscach, odwiedzanych w średniowieczu, wykształ-
ciły się obyczaje, w których pewne znaczenie miało wydobywanie dźwięku z rozmaitych 
instrumentów, poza dzwonkami, także z rogów, gwizdków, grzechotek, a zapewne i muszli 
pewnych gatunków małży morskich (por. Köster 1972).
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były także ampułki, których przeznaczenie wydaje się być wielorakie. 
Oprócz podstawowej funkcji jako pojemnika, służyły także jako piel-
grzymi znak rozpoznawczy. Dlatego też te niewielkie naczynia o zróżnico-
wanych kształtach, wykonywane zazwyczaj ze stopów cyny i ołowiu, naj-
częściej zaopatrywano w dwa uszka do zawieszania za pomocą rzemyka na 
szyi lub mocowania do ubrania (Rębkowski 2005: 224)34. Kolejną kategorią 
wyrobów związanych ze świętymi miejscami są tzw. manierki pielgrzy-
mie. O tym, że stanowiły wyposażenie pątników, świadczą liczne źródła 
ikonograficzne w przełomu XIV i XV wieku35. Należy również wspomnieć 
w tym miejscu o spostrzeżeniu Mariana Rębkowskiego, iż „wśród dewocjo-
naliów innych niż znaki pielgrzymie zupełnym wyjątkiem jest znalezisko 
glinianego rogu, datowanego na koniec XIV wieku lub następne stulecie, 
dokonane w Greifswaldzie” (Rębkowski 2007: 14)36. Instrumenty takie były 
nabywane przed bramami Akwizgranu, a w przeświadczeniu ówczesnych, 
po powrocie do domów, miały chronić przed burzami i błyskawicami 
(Rębkowski 2007: 15).

Ówcześni pątnicy obok znaków pątniczych przynosili do domu także 
i inne dewocjonalia, odgrywające w istocie swej ważną rolę w życiu 
Kościoła i średniowiecznych pielgrzymów. Były to ziemia (kurz) z miejsc 
świętych, święte oleje, podobnie jak szczątki świętych i ich relikwie, świę-
cona woda pobierana najczęściej ze studni i źródeł w miejscach pielgrzy-
mek. Przechowywano je w ampułkach, które także stały się masowym 
towarem produkowanym z ołowiu i cyny. Przybierały formę niewielkich, 
okrągłych, miniaturowych buteleczek o różnorakich kształtach: owalnych, 
kropelek, torebek, rurek w postaci krzyża. Także muszle św. Jakuba przed-
stawiano w formie ampułki. Na ogół ampułki te formowano jako torebki 
do noszenia przy sobie, sadowiąc je najczęściej między szyją a ramieniem 
na podwójnych uszkach czy oczkach, przez środek których przeciągany 
był sznur albo łańcuch. W wielu przypadkach ampułki wypełniano nie 
tylko wodą czy olejami, ale także ziemią. Stąd też są one tak dziwacznie 
duże, mające rozszerzenie u góry, do których szyjek wsypywano pobierany 
kurz łaski (Köster 1984: 218–220). Pełniły także funkcję amuletów, zarówno 
podczas podróży, jak i po powrocie do domu (Spencer 1990: 58).

34 Dwie ampułki na południowym wybrzeżu Bałtyki znaleziono w Lubece i Elblągu (por. Na-
wrolska 2004: 523).

35 W średniowieczu produkowano je ze skóry, cyny, drewna, gliny, a niekiedy kamionki. Na nie-
których widnieją inskrypcje wskazujące na ich bezpośredni związek z ruchem pielgrzymko-
wym.

36 Zdaniem badacza instrument ten wykonany został w miejscowości Langerwehe koło Akwi-
zgranu, a określany był niekiedy jako „róg akwizgrański”.
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W drugiej połowie XV wieku znaki pątnicze zaczynają przekształcać się 
zarówno pod względem budowy, wielkości, jak i wyglądu. W miejsce plakie-
tek, butelek i odlewów – o średnicy pomiędzy 40 a 150 mm – weszły malut-
kie kształty w postaci monet i medalionów; częściowo odlewy masywne, 
a po części wybijane. Początkowo jeszcze znajdują się tu boczne uszka, 
szczególnie przy obiektach cienkich, ale są one wypierane przez szpile 
z podkładkami, które wtykano w kapelusze czy odzież. Nasza wiedza o tych 
późnych formach jest dość spora, ponieważ zachowały się źródła szczegól-
nej rangi w postaci wiernie namalowanych około stu takich obiektów na 
flamandzkich modlitewnikach z XV i XVI wieku (Spencer 1990: 220).

Znaki pielgrzymie należą do grupy niezwykle cennych i interesujących 
zabytków archeologicznych, które rzucają snop światła na to tajemnicze 
zagadnienie (Rębkowski 1998; Rębkowski 2002; Rębkowski 2004, Rębkow-
ski 2005)37. Podobnie jak te posadowione na dzwonach, wskazują na geo-
grafię pielgrzymowania pomorskiego społeczeństwa oraz geografię i chro-
nologię rozprzestrzeniania się kultów,.

W opozycji do znaków pielgrzymich produkowanych masowo z oło-
wiu, cyny lub srebra38 przedstawia się małe pergaminowe kartki z świętym 
obliczem (vera eikon) rozpowszechniane około 1500 roku (znalezisko na 
chórze w klasztorze mniszek w Weinhausen), lub hiszpańskie gozos (goigs), 
kartki z hymnami do Marii i świętych przeważnie z miejsc pielgrzymko-
wych, które zostały zidentyfikowane w wielu średniowiecznych celach piel-
grzymkowych, jak Einsiedeln, Kolonia, Mariazoll, stanowiąc ważną oznakę 
zewnętrzną frekwencji odwiedzających w poszczególnych miejscach.

Prawny aspekt średniowiecznego pielgrzymowania, nieco jako kara 
pielgrzymkowa, odbijała się w potwierdzeniu wypełnienia obowiązku 
pielgrzymkowego (testimonia)39. Do znaków i pamiątek pielgrzymich, 

37 Przede wszystkim należy wskazać na prace wykopaliskowe w Amsterdamie (podczas budo-
wy metra), Braunschweigu, Dordrechcie, Dublinie, Lundzie, Lubece, Schleswiku i w innych, 
co dało zaskakujące rezultaty. Ogromny i nieoczekiwany plon zebrano w Verdonkenlands 
w Oosterschelde, gdzie w zasięgu prądów XV- i XVI-wiecznych powstały w znacznej ilości 
miejsca ze znakami pątniczymi, nadal wciąż wydobywanymi na światło dzienne. Obecnie 
coraz częściej archeologia średniowiecza wkracza w problematykę związaną ze sferą za-
chowań religijnych i pobożności dawnych społeczności.

38 W 1519 i 1520 roku w Regensburg (piękna Maria) sprzedano nie mniej niż 119.370 ołowianych 
i 12.193 srebrnych znaków pielgrzymich. One sprawowały nie tylko funkcję ozdoby stroju 
pielgrzymiego, lecz były także wyrazem prywatnej dewocji (por. Daxelmüller 1993: 1255).

39 Średniowieczne i jeszcze wcześniejsze znaki pielgrzymie miały charakter prawny, chroni-
ły bowiem pielgrzymów podczas peregrynacji, jak również służyły prywatnej modlitwie, 
uprzytomnieniu odległości świętego w bliskiej przestrzeni codziennego doświadczenia. 
Sam mógł się stać celem pielgrzymki i zachować indywidualne, jak i kolektywne, warto-
ści pamiątki, co znalazło swój wyraz w relikwiach i osobliwościach kościołów i klaszto-
rów. Obok relikwii, które najczęściej nazywano relikwiami kontaktowymi, przedstawiano 
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z prawnego punktu widzenia, można także zaliczyć kartki odpustowe, 
przedstawiające zazwyczaj wizerunek obiektu określonego miejsca kultu 
(na przykład obraz łaskami słynący). Zatem od XIV wieku w Santiago de 
Compostela mogły to być figurki św. Jakuba z lokalnego agatu, a w obsza-
rze reńsko-flandryjskim od XV wieku występowały pielgrzymkowe pro-
porczyki. Pragnienie bliskości odwiedzanego miejsca w swojskim świecie 
doświadczeń znalazło wyraz w zabieraniu ze sobą przez masy (św. członków 

– hl. Längen) z odwiedzanych miejsc, jakichkolwiek przedmiotów, zwłaszcza 
z grobu Jezusa i Marii w Jeruzalem. Zabierano stąd architektoniczne kopie 
dewocjonaliów, takie jak św. Grobu (np. Eichstätt, Externsteine, Paderborn 
itd.), św. Domu (St. Casa w Loreto) (Daxelmüller 1993: 2155).

W omawianej świadomości religijnej przejawiały się średniowieczne 
wierzenia ludowe, opisane w znakach pątniczych i rysunkach, których 
duchowe symbole były mocno połączone z rzeczywistością. Takie właśnie 
realia są ważnym przedmiotem badań różnorodnych dyscyplin. W wielu 
przypadkach aspekty te silnie łączyły średniowieczną pobożność ludu 
z niepozornymi przedmiotami (w świetle wiedzy religijnej, archeologicz-
nej, wiedzy o sztuce, nauk ogólnohistorycznych, wiedzy o kulturze ludo-
wej czy historii medycyny), przyczyniając się do głębszego zrozumienia 
umysłowości i religijności ludzi tych czasów i tym samym wiedzy o wielu 
aspektach średniowiecznego życia codziennego.

Kapelusz, kij, torba czyniły tych, którzy zazwyczaj przemieszczali się 
pieszo małymi grupami, łatwymi do rozpoznania. Wśród nich często znaj-
dowały się kobiety i dzieci. Od króla do żebraka, od prałata do konwer-
sarza odbywali pielgrzymkę przedstawiciele wszystkich stanów. Odwiedza-
jący Jeruzalem lub Santiago mogli liczyć na znaczny wzrost społecznego 
prestiżu w ojczyźnie, przez pasowanie na rycerza przy Świętym Grobie lub 
wstąpienie do bractwa św. Jakuba.

najwcześniej poświadczone znaki pielgrzymie. W małych naczyniach pielgrzymi przynosili 
święte płyny takie jak jak woda z Jordanu, olej z lampy np. Świętego Grobu w Jeruzalem 
lub wydzielający się olej ze świętych grobów i ciał. Pierwotnie do najbardziej znanych 
przedstawień tej formy pamiątek – znaków pielgrzymich należy ampułka z Menas koło 
Aleksandrii (V-VII wiek; znaczące palestyńskie ampułki pielgrzymie: Bobbio, Monza). Po-
szukiwane pamiątki i znaki pielgrzymie tworzyły dalej naturalia, jak ziemia i kurz (np. z St. 
Casa w Loreto), kwiaty (Róża Jerychońska), a także kamienie z Betlejem. Wytarty wapień 
z „Mlecznej Groty” w Betlejem (legendarne miejsce schronienia Świętej Rodziny) rozpusz-
czony w wodzie miał zastosowanie nie tylko jako środek leczniczy w chorobach kobiecych, 
lecz był również czczony jako świętość w średniowiecznych skarbach relikwiarzowych. 
Bezpośrednie przyswojenie takiej substancji, ewentualnie mieszanki w pokarmie ludzi lub 
bydła zacierało granice między religijnym a magiczno-apotropeiczno-terapeutycznym za-
chowaniem (por. Daxelmüller 1993: 2154).
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peregrinatio religiosa – the foundation of 
medieval pilgrimages 
The article presents the complicated mechanism of disorganized mass pilgrimages 
at the close of the Middle Ages to local and regional centers of worship, and to 
those of international renown (Jerusalem, Rome, or Santiago de Compostela). The 
phenomenon of mass pilgrimages in the Middle Ages permits conjecture that in 
the present-day sense they all had the semantic value of a sacred place associated 
with ritual behaviors whose forms were almost unlimited. The “sanctity” of such 
a place has multidimensional foundations because of people experiencing divine 
revelation, although in most cases it is extremely difficult to comprehend; it tops 
the list of worship of many mountains, rivers, or stones.  The rites performed in 
those places remind one of the revelation of the experienced communion with 
God, and bring it up to date. The author observes that the holy places of one’s own 
religion were visited during pilgrimages because it is there that part of the histo-
ries of being cured are visualized and genuinely experienced or they exists in the 
imagination only as the selected, spiritual area of the religious community. That 
is why the sacred space can be regarded as a way of perceiving and interpreting 
reality by the folk tradition, thereby creating (also through other notions) the folk 
vision of reality. The author recognizes that in that case the Sacred is a manifesta-
tion of religiousness expressed in folk culture as the attitude towards the universe, 
nature and people through ritualized behaviors and verbal forms while the fear of 
defiling the sacred because of contact with the profane has created a system of pro-
tective and preventive measures, which may consequently have effected the loss of 
specific features of the sacred. The study also indicates the causes of and motiva-
tions for mass pilgrimages and the mechanisms of being on the move.
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uwagi wstępne
Efektem procesu transformacji ustrojowej zachodzącej w krajach postko-
munistycznej Europy Środkowo-Wschodniej były między innymi kon-
flikty narodowe i etniczne (zob. np. Helnarski 2001; Falęcki 2004), procesy 
oswajania nowej sytuacji (Wolff-Powęska 1998) oraz zjawiska rewitalizacji 
tożsamości pojawiające się na poziomie narodów, mniejszości narodowych, 
grup etnicznych i regionalnych. Tendencje te wynikały z potrzeby obrony 
własnej tradycji, poddawanej w dobie realnego socjalizmu tendencjom 
niwelacyjnym, potrzeby powrotu do zarzuconego dziedzictwa, jego awansu, 
wreszcie pojawienia się nowych aspiracji etnicznych czy nawet narodowych. 
Zjawiska te – poza konfliktami etnicznymi – zachodziły i zachodzą także 
w realiach śląskiej ludności rodzimej przemysłowej części Górnego Ślą-
ska1. Na tym obszarze uległy wzmocnieniu wskutek gwałtownych przemian 
gospodarczych, procesów restrukturyzacji „starego przemysłu” oraz roz-
chwiania stabilnego rynku pracy w regionie. Czynniki te doprowadziły do 
dekompozycji podstaw lokalnej kultury. Postępowało też zjawisko awansu 
śląskości, z czasem pojawiły się znaczące przeobrażenia w zakresie pojmo-
wania kwestii etnicznych i narodowościowych. W omawianych realiach 
aspiracje śląskiej ludności rodzimej – pojmowanej na gruncie etnologii oraz 
socjologii jako grupa etniczna – były wówczas w perspektywie postkomu-
nistycznej Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza „kotła bałkańskiego”, 
znamienne dla kategorii „grup etnicznych nieaspirujących do zmiany 

1 Prezentowane w tekście rozważania są oparte głównie na badaniach własnych autora 
realizowanych od początku procesów transformacji do współczesności. Realizowane były 
zwłaszcza w takich miastach, jak Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Piekary Śląskie, 
Ruda Śląska, Zabrze. Częściowo wykorzystałem też badania Haliny Gerlich. Zob. również: 
Gerlich 2010.

Aspiracje etniczne i narodowe 
Górnoślązaków. Perspektywa świąt, 
obrzędów i zwyczajów

Marian Grzegorz Gerlich 
Uniwersytet Wrocławski
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swojego statusu prawnego” (Zajączkowski 2011: 21–26). W tej perspektywie 
interesujące nas zjawiska świętowania, obrzędów, zwyczajów i obyczajów 

– stanowiące w subiektywnym rozumieniu swoisty „rdzeń” regionalnego 
dziedzictwa niematerialnego – nabierać zaczęły nowego znaczenia. 

tożsamość górnośląska. 
przeszłość i realia transformacji ustrojowej
Wraz z procesem zmiany ustrojowej nastąpił wśród górnośląskiej ludności 
rodzimej proces rewitalizacji tożsamości. Aby zrozumieć specyfikę relacji 
między tymi zjawiskami, a tożsamością i aspiracjami etnicznymi czy naro-
dowościowymi trzeba je ująć w aspekcie historycznym. Tradycyjnie pełniły 
one określoną funkcję aksjologiczną, regulacyjną, mediacyjną, integra-
cyjną, znaczeniową, ludyczną etc. Były obecne w perspektywie panują-
cego systemu religijnego, rozwoju biologicznego i społecznego jednostki, 
życia rodzinnego, społecznego, zawodowego, komunikacji z Kosmosem, 

„obcymi” oraz „relacji” ze światem przyrody, a wreszcie – pewnym bytem 
wyobrażonym, jakim jest otaczająca człowieka rzeczywistość. Nadto trzeba 
zaznaczyć, że w realiach Śląska – „najstarszej oderwy od Korony”, rodzima 
ludność słowiańska żyła przez wieki poza obrębem państwa polskiego. Jako 
reprezentatywne dla niej uznać należy wypowiedzi w rodzaju: 

Dla Ślązaków na pewno jest tak, że największe znaczenie mają te nasze święta czy 
jak to nazwać, tradycje. A to jest w każdej rodzinie. Te zwyczaje to nasze serce. To jest 
to, co obchodzi się od narodzin człowieka aż do jego końca. Po kolei idzie to wymienić, 
że to chrzciny, roczek i komunia, dalej jak się idzie do szkoły, dali wesele, gyburstagi, 
te najważniejsze na 50 lot, no i na koniec pogrzeb, i już człowieka nie ma […]. No 
a z Kościoła to momy, te wszystkie święta, co my się ich bardzo mocno trzymamy, 
od adwentu, wiliji, dali Boże Narodzenie, Trzech Króli. Potym juzaś Wielki Tydzień, 
a najbardziej w nim Wielki Piątek i Wielkanoc. I te święta, jak św. Barbary czy inksze 
święta według zwyczaju, co jest po parafiach. Nie idzie tyż zapomnieć, co związane 
z odpustami, co są u nos zawsze w wielkiej modzie […]. Tego wszystkiego jest dużo, 
a my to momy w sercu […]. Przez te rzeczy to Ślązok jest jaki jest. Od dziecka uro-
biony na ta modła […]. Ona jest dlo nich ważno. To wszystko musi być […]2. 

Przedstawiony sposób pojmowania interesującej nas kategorii zacho-
wań był znamienny dla schyłku XIX wieku, początków XX wieku, lat 
międzywojnia, okresu II wojny światowej, doby realnego socjalizmu, 
festiwalu „Solidarności”, stanu wojennego, schyłku PRL, momentu trans-
formacji ustrojowej i współczesności. W zasygnalizowanej perspektywie 
czasowej formy świętowania, obrzędy, zwyczaje i obyczaje uznawane są 

2  Badania Haliny Gerlich. Zapis: lipiec 1995.
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jako kategoria kulturowa typowo własna i atrakcyjna, a nadto gwarantu-
jącą zachowanie tożsamości. Zauważmy, że owe swoiste „pozawerbalne 
wymiary kultury […] zorganizowane są w uwzorowane układy tak, by 
zawierały zakodowane informacje w sposób analogiczny do dźwięków, 
słów i zdań języka naturalnego” (Leach 1989: 28). W zasygnalizowanych 
podokresach omawiana sfera zachowań nabierała różnych znaczeń kultu-
rowych, etnicznych, społecznych, a nawet politycznych. Znajduje to swoje 
odzwierciedlenie w sposobach jej „użytkowania”, odbicia w świadomo-
ści społecznej, ale też w dyskursie potocznym, a nawet pamięci zbiorowej. 
Szczególne jednak znaczenie ma to zjawisko w kontekście aspiracji śląskiej 
ludności rodzimej. Rozumieć je należy jako formułowane w określonej 
sytuacji, pod wpływem jej potocznego rozumienia, a także rozumienia 
aktualnego statusu własnej grupy, co w konsekwencji wywołuje potrzebę 
sformułowania a potem osiągnięcia określonych celów partykularnych. Są 
one zawarte w życzeniach, wyobrażeniach, przekonaniach, ale też w dzia-
łaniach opartych na własnym systemie wartości. Osiągniecie tych celów 
jest jednak zawsze uzależnione od możliwości realizacyjnych. W ostatnich 
latach zjawisko to należy pojmować w kontekście aspiracji etnicznych czy 
narodowych, choć tendencje te występowały już w określonym zakresie 
w przeszłości.

Idąc tropem przywołanej periodyzacji, spróbujmy przedstawić wybrane 
aspekty problemu. Pomijając szerszą prezentację zarówno okresu między-
wojnia, kiedy omawiana sfera była czymś naturalnym i oczywistym jako 
tradycja własna, pozbawiona rozwiązań alternatywnych, jak i lat II wojny 
światowej jako czasu ekstremalnego, kiedy nastąpiło oczywiste ograni-
czenie śląskiej tożsamości i jednoczesne uznawanie jej jako „bezpiecznej 
śląskiej przystani”. Zwróćmy wpierw uwagę na okres zakończenia działań 
wojennych. Z całą pewnością budowa od 1945 roku „ruskiego systemu” 
to czas, gdy Górnoślązacy objęci zostali nową weryfikacją narodową, byli 
prześladowani, osadzani w obozach; zostali objęci deportacjami i wywózką 
do ZSRR. Gwałtownie postępował odgórnie zadekretowany proces ogra-
niczania śląskiej tożsamości. Miało to służyć dekompozycji, a nawet roz-
padowi śląskiej tożsamości, w tym zwłaszcza tradycyjnej sfery obrzę-
dowo-zwyczajowej i obyczajowej (zob. Gerlich 1998) oraz tradycyjnych 
form świętowania (zob. Gerlich, Gerlich 1995). W pierwszym przypadku 
następowały ograniczenia, a nawet zakazywanie kontynuacji wielu tradycji 
obrzędowych i wprowadzanie nowej, aksjologicznie obcej zwyczajowości 
świeckiej dotyczącej rozwoju biologicznego i społecznego jednostki, śro-
dowiska rodzinnego, sąsiedzkiego czy np. środowiska pracy. Wprowadzano 
też nowe święta zawodowe, a także nowe formy obrzędowości zawodowej. 
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W drugim przypadku następowało zjawisko wprowadzania nowego kalen-
darza świątecznego i rugowania elementów tradycyjnego. To czas „trud-
nego świętowania” (Main 2004), ponieważ funkcjonowały dwa kalendarze 
opozycyjne aksjologicznie. Obok tradycyjnego wprowadzony został nowy 
komunistyczny „kalendarz liturgiczny” (Kula 2003: 98). W konsekwen-
cji wśród śląskiej ludności rodzimej pojawiły się tendencje izolacyjne, ale 
zarazem wzrastało poczucie identyfikacji ze śląskością. U Górnośląza-
ków pojawiło się poczucie negatywnej stygmatyzacji. Efektem tego było 
zamykanie się zwłaszcza w interesującej nas sferze zachowań. Można więc 
zauważyć, że istotą ówczesnych aspiracji było zachowanie i przetrwanie  
własnej tożsamości.

Mimo osłabienia w dalszych latach represyjnego charakteru realnego 
socjalizmu, Górnoślązacy mieli świadomość negatywnego stosunku władz 
zarówno do nich jako zbiorowości regionalnej, jak i ich tradycji kulturo-
wych. Pojawiły się tendencje manipulacyjne państwa, polegające na ideolo-
gicznej redefinicji i rekonstrukcji własnych tradycji wedle nowych wymo-
gów ustrojowych. Najsilniej tendencje te przejawiły się w odniesieniu do 
lokalnych tradycji zawodowych, ale też manipulacji dotyczącej górniczego 
święta barbórkowego. Jednak z czasem działania te, mimo identyfikacji 
ze śląskością, wywołały akceptację niektórych form coraz bogatszej oferty 

„świeckiej obrzędowości” (Pełka 1989). Ponadto pod wpływem ogólnych 
przemian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych interesująca nas 
sfera śląskich tradycji zachowań ulegała przemianom, zachowując jed-
nak te wartości, normy czy treści kulturowe, które uznawano jako ważne 
i konieczne dla dalszego trwania. W analizowanym przypadku okres PRL 
to czas, kiedy aspiracje śląskiej ludności rodzimej pojmować należy jako 
w miarę zbieżne z aspiracjami ogółu społeczeństwa polskiego, lecz zarazem 
jako wyraźnie skoncentrowane na potrzebie zachowania własnych tradycji.

W dobie „Solidarności” pojawiła się tendencja powrotu do zakazywa-
nych śląskich tradycji. Nastąpiło ich swoiste apoteozowanie, zwłaszcza 
określonych form świętowania i konkretnych zwyczajów. Pojawiły się nowe 
aspiracje przejawiające się także we wstępnej rewitalizacji śląskiej tożsamo-
ści. Nader silnie przejawiło się to w sferze publicznej manifestacji własnych 
tradycji. Natomiast wraz z wprowadzeniem stanu wojennego uznano, że 
śląskość jest ponownie zagrożona. W śląskim dyskursie potocznym zaczęły 
być obecne mocno emocjonalne poglądy, opinie i przekonania o tym 
zagrożeniu. Natomiast u schyłku peerelowskiej rzeczywistości pojawiały 
się pierwsze oznaki nowych aspiracji, których istotą była potrzeba społecz-
nego uznania wartości własnej kultury, a także zachowań znormalizowa-
nych kulturowo.
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Natomiast wraz z zasygnalizowanym na wstępie procesem transformacji 
ustrojowej następował stopniowy, a z czasem dynamiczny wzrost aspiracji 
społecznych, politycznych, ale też kulturowych śląskiej ludności rodzimej. 
Zwróćmy tu uwagę, iż istotnym przejawem śląskiej tożsamości – co należy 
pojmować w kategoriach „długiego trwania” – jest obiegowej deklaracja: Ja 
nie jestem ani Polokiem, ani Niemcem, a Ślonzokiem. Aktualność zachowuje 
zatem myśl zaczerpnięta z badań empirycznych z lat 40. XX wieku: „naro-
dowość może się zmieniać, górnośląskość pozostaje” (Ossowski 1967: 291). 
W tym kontekście zwróćmy uwagę na przemiany w zakresie świadomości 
śląskiej ludności rodzimej. Oto już na początku lat 90. ubiegłego wieku 
pojawiała się tendencja identyfikacji z narodowością śląską, której przykła-
dem była opinia Naszą koroną są śląskie tradycje3. W tym kontekście należy 
zwrócić uwagę na problem, który stawia Jerzy Kmita, pisząc: „W ramach 
praktyki obyczajowej komunikowana jest (w tym »odczytywana«) akcep-
tacja określonych wartości światopoglądowych, obyczaj zaś jako dziedzina 
kultury reguluje tę komunikację” (Kmita 1982: 134).

Z czasem sytuacja uległa dynamizacji i przeobrażeniom. Oto zgodnie 
w wynikami spisu powszechnego z 2001 roku deklarację przynależności do 
narodowości śląskiej wykazało ponad 173 tys. osób, z czego w wojewódz-
twie śląskim ok. 148 tysięcy4. Natomiast szacunkowe dane ze spisu z 2011 
roku wykazują w skali kraju identyfikację z narodowością śląską ok. 847 
tys. osób5. Jest to więc jakościowo nowa sytuacja, ujawniająca nowe aspira-
cje etniczne i narodowe. Odrębność kojarzona jest głównie z odmienną od 
innych polskich regionów historią, innego typu doświadczeniami, kompe-
tencjami, inną pamięcią zbiorową, ale zwłaszcza odrębną kulturą, w tym 

– językiem. W kategoriach zaś politycznych wzrasta akceptacja idei resty-
tucji przedwojennego autonomicznego województwa śląskiego, lansowana 
przez Ruch Autonomii Śląska. Okazuje się też, że nowym formom iden-
tyfikacji narodowościowej towarzyszy nadal silna identyfikacja z tym, co 
określa się jako nasze śląskie tradycje czy inaczej naszą śląską kulturę. Te 
obiegowe sformułowania – choć modyfikowane – wciąż są istotne. Nadal 
dominuje pewnego rodzaju reguła opisowo-wyliczająca. Jej przejawem są 

3 Badania własne autora. Zapis: luty 1996. Dalej: Bwa.

4 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklaro-
wanej narodowości oraz języka używanego w domu. Ludność według deklaracji narodo-
wościowej oraz posiadania obywatelstwa polskiego w 2002 r. Źródło: Główny Urząd Staty-
styczny, http://old.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm, dostęp 14.02.2015. 

5 Zob. Raport wyników w województwie śląskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012, tab. 2. Ludność we-
dług rodzaju i kolejności identyfikacji narodowo-etnicznych.
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wypowiedzi w rodzaju: Śląska kultura to jest ta, co tu u nas jest. Dostali my 
jom po ojcach i dali ma tu być, bo jest nasza6. W uzupełnieniu następuje 
zazwyczaj próba egzemplifikacji elementów tak pojmowanej całości, czyli 
śląskiej kultury, ze szczególnym wskazaniem na interesującą nas kategorię 
znormalizowanych kulturowo wzorów zachowań. W sensie ogólnym należy 
stwierdzić, że ten rodzaj pojmowania własnej kultury w kategoriach trady-
cyjnych to po prostu identyfikacja z pewnym zmitologizowanym modelem 
własnej kultury, ograniczonej do „kultury typu ludowego”. Wspomniana 
zaś modyfikacja polega na nadawaniu tradycjom konkretnego znaczenia 
pragmatycznego w procesie definiowania własnej odrębności regionalnej, 
etnicznej, a nawet narodowej. Efektem tego jest takie ujęcie problemu: 

To my pokazywaliśmy cały czas, że mamy naszą kulturę […]. Ci z reszty Polski 
też mówili, że u nas jest wszystko inaczej, że gwara inna a nasze zwyczaje to też inne, 
a jeszcze do tego takie bardziej niemieckie. Śmiali się, że u nas obchodzi się gybur-
staki, że u nas tytka dla dziecka, co idzie do pierwszej klasy i co tam jeszcze […]. Co 
z tego wynika? Że ta śląska tradycja jest i to my wiemy, i inni też. To jak się dziwić, 
że jak ktoś ma inną kulturę to też inaczej myśli […]. Ta kultura jest dalej z nami. 
Jak jest, to my momy prawo w takim jednym czy drugim spisie powiedzieć, że nasza 
narodowość jest śląska. […] A w środku tej śląskiej tradycji są nasze święta, ta Wilijo, 
wesela, to jako jest u nos śląska Barbórka, te wszystkie nasze zwyczaje […]7.
 
Tego rodzaju myślenie odzwierciedla zatem sytuację, w której deklaro-

wana postawa w obu ostatnich spisach powszechnych (2001 i 2011) wska-
zuje na istotne przemiany w zakresie świadomości etnicznej i narodo-
wościowej śląskiej ludności rodzimej. Nie można jednak rozstrzygać, czy 
panująca tendencja będzie miała charakter znamienny dla grupy etnicznej, 
czy też grupy mającej ambicje narodowe. Obecne są zresztą obie postawy. 
Nie to jest jednak istotą naszych rozważań. Wskazać natomiast należy, że 
deklarowana identyfikacja ze śląską tradycją jako swoistą bazą kulturową 
jest, powtórzmy, ograniczona do określonych elementów dziedzictwa nie-
materialnego, ze szczególnym wskazaniem na praktykowane formy świę-
towania, obrzędy i zwyczaje rodzinne, różne formy zwyczajowości wystę-
pujące w określonych sytuacjach społecznych oraz określone kategorie 
obyczajowości. W tym kontekście zwrócić też należy uwagę na specyficzne 
zjawisko zawłaszczania wzorów zachowań, które są uznawane jako własne, 
choć są elementem kultury popularnej. Nadto uproszczone lecz dominu-
jące pojmowanie własnej kultury nie pobudza do poważniejszej refleksji. 

6 Bwa. Zapis: marzec 2012.

7 Bwa. Zapis: październik 2011.
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Pojawia się za to myślenie mityczne, które eliminuje dylematy, dając spójny 
obraz świata. Tak więc stykamy się tu ze swoistą „logiką dziejów”. A to po 
prostu mityczna wykładnia całościowego sensu procesów historycznych, 
ich „logika”; „poszczególne wydarzenia to jedynie odrębne paciorki nizane 
na sznur wielkiej opowieści” (Burszta 2004: 121). W tym kontekście fun-
damentalne znaczenie mają zaś dla Górnoślązaków ich tradycje, w tym 
omawiane zjawiska kulturowe. Niezależnie od tych tradycji następuje też 
proces przejawiający się w powstawaniu nowych kategorii i zachowań 
kulturowych, wyrażających aspiracje etniczne i narodowe. Jest to na przy-
kład Marsz Górnoślązaków i świętowanie daty przyznania temu regionowi 
autonomii w lipcu 1920 roku, ale też upamiętnianie dat związanych z prze-
śladowaniem Górnoślązaków w początkach PRL, czyli tzw. wywózek gór-
ników śląskich do Donbasu, czy ofiar obozu w Świętochłowicach. 

uwagi końcowe
Postępującemu od początku procesu transformacji ustrojowej wzrostowi 
aspiracji etnicznych i narodowych Górnoślązaków towarzyszy – bardziej 
werbalizowana niż odzwierciedlona w praktyce – silna identyfikacja z tra-
dycyjnymi świętami, obrzędami, zwyczajami i obyczajami, które, mimo 
uniwersalnego, w tym jednoznacznie polskiego charakteru, pojmuje 
się jako typowo śląskie, rodzime i specyficznie własne. Są one swoistymi 

„markerami etnicznymi”. Ponadto pojawiają się „nowe tradycje” odzwier-
ciedlające ambicje narodowe tej grupy. 
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ethnic and national aspirations of the upper 
silesians. from the perspective of holidays,  
rites and customs
The fall of the Central-East European socialist block resulted in significant cultural 
transformations, which relate to ethnic and national aspirations. This same goes 
true for Upper Silesia, which is the subject of my inquiry. I focus on traditional 
behavioural patterns: ceremonies, rites, habits and customs, still recognized as the 
essential kernel of Silesian identity, but nowadays they gain new meanings in the 
context of larger cultural transformations.
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We współczesnej literaturze naukowej można zauważyć popularność 
terminu retoryka, co – jak wiemy – oznacza „sztukę wymowy; kra-

somówstwo” (Dubisz 2006: 938), jednak w większości tekstów używany 
jest w nie do końca sprecyzowanym znaczeniu, bądź w charakterze hasła, 
do którego w dalszej części wypowiedzi już się nie nawiązuje, bądź w celu 
wprowadzenia tonu oceny negatywnej. W niniejszej pracy skupię się na 
tym ostatnim zagadnieniu.

Okazuje się, że jest to zjawisko bardziej powszechne i odnotowały je 
również współczesne słowniki. Tak np. Uniwersalny słownik języka polskiego 
PWN jako pierwsze znaczenie przywołuje powyżej przytoczone, odnoszące 
się do dawnych znaczeń retoryki jako nauki, dodaje drugie: „styl propa-
gandy politycznej, zwykle oceniany negatywnie” (Dubisz 2006: 938), z uści-
śleniem, że znaczenie to dotyczy publikatorów: „charakterystyczne dla 
środków masowego przekazu”, używane „przenośnie” (Dubisz 2006: XC). 
W innych słownikach możemy znaleźć szersze omówienie tego drugiego 
znaczenia: „Retoryką nazywamy wyszukany sposób mówienia, mający na 
celu przekonanie słuchacza do czegoś, słowo często używane z dezapro-
batą. (przykład) »Społeczeństwo dało się nabrać na pustą retorykę prze-
mówień prezydenta«” (Bańko 2006: 431). Dodajmy, że retoryzm również 
ma w tych słownikach dwie definicje: 1. „Cechy czyjegoś stylu mówienia”, 
2. „Afektacja, sztuczność w mowie” (Dubisz 2006: 938) lub nawet „pogar-
dliwie o afektacji i sztuczności w mowie” (Zgółkowa 2002: 40). Mirosław 
Korolko przyznawał, że w obecnych czasach retoryka „budzi w powszech-
nym odczuciu skojarzenia negatywne, […] ale przecież, od przeszło dwóch 
tysięcy lat w kręgu cywilizacji i kultury śródziemnomorskiej, oznaczała 
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zastosowanie terminu we współczesnej 
literaturze naukowej

Lidia Kwiatkowska-Frejlich 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie



192 

lidia kwiatkowska-frejlich

umiejętność (sztukę) dobrego, rzetelnego przekonywania” (Korolko 1990: 
15), aby użyć najczęściej cytowane określenie tego terminu Arystotelesa 
(Lichański 2007: 58), umiejętność „metodycznego odkrywania tego, co 
w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące” (Arysto-
teles 1988: 66). Przyczynę zaistnienia w naszej mowie drugiego znaczenia 
upatruje się w tym, że w dobie Oświecenia retoryka straciła swoje znacze-
nie jako nauka – większość jej tradycyjnych zagadnień wchłonęły inne dys-
cypliny, przede wszystkim gramatyka (Korolko 1990: 15, 187, 188; Lichański 
2007: 52–88) – przestała również istnieć jako przedmiot szkolny. Brak wie-
dzy wpłynął na procesy, które w konsekwencji rozszerzyły zakres znacze-
niowy terminu retoryka w naszych czasach. 

W pracy tej koncentruję się na geście retorycznym, który podczas 
wygłaszania mów przez retorów odgrywał bardzo ważną rolę, gdyż – jak 
to określił Kwintylian – był „wspólnym językiem wszystkich ludzi” (Quin-
tilianus 1816: 399)1. Cyceron wyraził to w podobny sposób, celem akcji jest 
wzruszenie duszy słuchacza, ale słowa „nikogo nie wzruszą, jeśli słuchacz 
nie jest złączony z mówcą tym samym językiem […]. Wygłaszanie, które 
pokazuje emocje wzrusza wszystkich” (Cyceron 2010: 683). Cyceron nazy-
wał gest „mową ciała”. W Mówcy rozwinął tę kwestię: „Sposób mówienia 
polega na dwóch rzeczach, na akcji i na wysławianiu. Akcja jest, że tak 
powiem, mową ciała, składającą się z głosu i z gestu. […] z którymi łączy 
się wyraz twarzy” (Cyceron 1873: 16). Demostenes nawet uznał actio za 
jedyny czynnik decydujący o powodzeniu mowy, „przyznawał akcji pierw-
sze, drugie i trzecie miejsce. Jakoż w rzeczy samej, jeśli wymowa niczym 
jest bez niej, a ona bez wymowy tak wiele znaczy, to jej ważność w sztuce 
mówienia nie podlega żadnej wątpliwości” (Cyceron 1873: 16). Pomimo że 
ludzi przekonują różne czynniki, np. bogactwo mówcy, jego powaga czy 
pozycja społeczna, to dla retorów najważniejsza była mowa, a podczas jej 
wygłaszania gest uważano za równie ważny. Dla Kwintyliana przemówie-
nie pozbawione gestykulacji „zawsze jest kalekie i nieudolne, trudno nawet 
powiedzieć, jak jest różnorodna – dorównywa ona niemal bogactwu słów. 
Jeżeli bowiem ruchy pozostałych części ciała wspomagają jak gdyby nasze 
słowa, to ruchy rąk – można rzec – mówią same przez się. Czyż przy ich 
pomocy nie żądamy, nie obiecujemy, nie wzywamy, rezygnujemy, grozimy, 
błagamy, nie odrzucamy od siebie, nie lękamy się, pytamy, zaprzeczmy, nie 
wyrażamy naszej radości, smutku, powątpiewania, przekonania, żalu, nie 
określamy sposobu możności, ilości, czasu? Czyż one nie podniecają, nie 

1 „Ukształtowało się przekonanie, że gesty były językiem wstępnym i uniwersalnym ludzko-
ści, poprzedzającym uformowanie się nie tylko języków narodowych, lecz również i pisma” 
(Dziechcińska 1996: 115; Jarmołowicz 2004: 60).



193

obrzędowość i religijność – nośniki dziedzictwa niematerialnego

wstrzymują, nie pochwalają, nie korzą się?” (Quintilianus 1816: 397–399). 
Cyceron tłumaczył, że ten etap jest szczególnie ważny w pracy retora, gdyż 

„nawet przeciętne przemówienie znakomicie wygłoszone będzie miało 
większy wpływ na słuchaczy od najlepiej ułożonej mowy, ale pozbawionej 
oprawy oratorskiej” (Cyceron 1873: 16).

Gest to ruch ręki2, który – ściśle zespolony z postawą ciała i mimiką3 
– wyraża określoną treść. Próbując ustalić zakres znaczeniowy terminu 
gest retoryczny, należy wykluczyć ekspresję, która dokonuje się automa-
tycznie, spontanicznie, a której przykładem jest gestykulacja codzienna, 
czyli „bogaty repertuar częściowo tylko uświadamianych, spontanicznych 
ruchów ciała, stanowiących środek wspomagający i uwypuklający eks-
presję słowa mówionego” (Brocki 2001: 77), „stanowiący komponent tej 
samej, powszechnej u ludzi motoryczności” (Olędzki 1991: 38). Wprawdzie 
w słownikach czytamy, że gest jest ruchem ręki, „którym wyrażamy coś 
świadomie lub nieświadomie, kiedy mówimy o czymś” (Bańko 2006: 435), 
jednak w retoryce nie każdy ruch jest gestem (Forstner 1990: 18), to tylko 
pewna ich kategoria: wykonywanych świadomie, w sposób obmyślony 
i skonstruowanych wedle zasad (Tatarkiewicz 1962: 50). W tym znaczeniu 
gesty są znakami o ustalonych znaczeniach (Dziechcińska 1989: 42), „gdzie 
między formą ruchów, a treścią istnieje związek konwencjonalny i obowią-
zujący, wyrażający określone stany” (Brocki 2001: 80–81).

Gest retoryczny we współczesnej mowie potocznej również odnosi się 
do gestu obmyślanego, przygotowanego, ale ponadto znaczy tyle, co „gest 
pusty”4, „opatrzony”5, „banalny”6. Łączony jest z określeniami typu „napu-
szony banał” albo „pusty składnik odświętnych przemówień”7, co dodat-
kowo wzmacnia jego ocenę negatywną, podkreślając, że mowa jest o geście 

2 W słownikach znajdujemy jeszcze drugie znaczenie: „czyn wspaniałomyślny, dokonany 
w sposób podniosły lub dla zwrócenia uwagi, dla efektu” (por. Dubisz 2006: 938). W tej 
pracy skupię się na pierwszym znaczeniu.

3 Jacek Lipiński jest jednak skłonny uważać, że „mimika dotyczy całego człowieka, natomiast 
gest stanowi tylko część mimiki, ponieważ każdy gest jest mimiką, nie każdy zaś przejaw 
mimiczny – gestem, trudno jest np. mówić o gestach twarzy” (Lipiński 1970: 97).

4 „Trzeba wykazać, że hołd wcale nie jest pustym, retorycznym gestem” (Nowacki 2002: 89).

5 „Twarze, grymasy i figury zastygły […] w formach zbyt dobrze już znanych. Sytuacja taka 
zmusza nie tylko do powtarzania opatrzonych gestów retorycznych, lecz nade wszystko – 
do mówienia w kółko o tym samym” (Kozak 2009). 

6 „Efektem takiego zabiegu staje się niestety w obu odsłonach nielogiczny i nieuporząd-
kowany zbiór pustych gestów retorycznych oraz banalnych efektów malarskich” (Mendyk 
2007).

7 „O tym utraconym dziedzictwie nie wypada dziś mówić wprost, gdyż łatwo zamienia się to 
w napuszony banał, w retoryczny gest i pusty składnik odświętnych przemówień” (Gabiś 
2009). 
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przerysowanym, wymuszonym, pompatycznym8. Nie jest moim celem 
wyjaśniać, dlaczego współcześnie nastąpiła opisywana zmiana, ale do 
wspomnianego wcześniej faktu, iż XVIII w. retoryka straciła swe znacze-
nie, można dodać, że obecnie gesty pełnią dużo mniej istotną rolę w życiu 
społecznym9. Jesteśmy nawet przekonani, że nie należy gestykulować, gdyż 
jest to wyraz braku ogłady. 

Termin gest retoryczny we współczesnym znaczeniu potocznym uży-
wany jest również przez historyków sztuki w tekstach naukowych odnoszą-
cych się do sztuki nowożytnej. Celem tej pracy jest więc ustalenie na pod-
stawie tekstów i dzieł sztuki wspomnianej epoki, jaki zakres znaczeniowy 
i jaką funkcję nadawali temu terminowi ówcześni teoretycy sztuki i artyści. 

O geście w retoryce pisali starożytni Grecy. Arystoteles, który w dru-
giej księdze swojej Retoryki zawarł zarówno przemyślenia poprzedników, 
jak i własne „olśniewające spostrzeżenia psychologiczne […] o wpły-
wie środków nastrojowych w mowie na usposobienie słuchacza” (Brożek 
1951: XVII), o geście pisał niewiele i są to uwagi ogólne. Na przykład przy 
okazji omawiania uczucia litości zauważa: „siłą rzeczy muszą rozbudzać 
w nas większą litość ci mówcy, którzy swe oddziaływanie słowem wzmac-
niają poprzez gesty, przez modulację głosu, przez swój wygląd i w ogóle 
przez umiejętność dramatycznego przedstawienia” (Arystoteles 1988: 175). 
W kwestii gestu retorycznego ważny był niezachowany traktat Teofrasta 
z Eresos O sposobie przemawiania, który znany jest nam we fragmentach 
z cytatów u innych autorów (Brożek 1951: XVIII). I chociaż w tym śro-
dowisku powstawały różnorodne dzieła, jak np. Rhetorica ad Herennium 
z 85 roku p.n.e., w którym „autor proponował bardzo subtelną typologię 
gestów” (Schmitt 2006: 44–45), precyzyjnie określającą, jaki gest, postawa, 
mimika powinny być dostosowane do określonej tonacji głosu, to jednak 
dopiero z zachowanych pism starożytnego Rzymu poznajemy, że w tym 
środowisku na gestach w praktyce retora skupiano się w sposób szczególny. 

Cyceron analizował związki różnych tonów mowy z odpowiednim 
zachowaniem (Schmitt 2006: 44–45), przyjmując zasadę, „że ruchy duszy 
wyrażają się w ruchach ciała”. Twierdził również, że podczas mowy oratora 

8 Jak on może wyglądać? Na przykład wzruszenie ramion: „Mówił całkowicie bez prze-
strzegania koturnowego wymiaru oracji, wprawdzie językiem Kochanowskiego, ale mową 
współczesnego człowieka, skłonnego do ironii, wątpliwości, kwitowania wypowiedzi – ni-
czym gestem retorycznym – wzruszeniem ramion” (Miodońska-Brookes 2007: 43). „Fotyga 
jest bezcenna, bo nikt inny nie byłby aż tak nieodpowiedzialny, żeby konsekwentnie przed-
kładać użyteczne w polityce wewnętrznej gesty retoryczne (godnościowe, lękowe, wrogie) 
w stosunkach z zagranicą nad konsekwentnie tracone korzyści z harmonijnej współpracy” 
(Żakowski 2007: 22).

9 O roli gestu w kulturze staropolskiej: Bogucka 1981.
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gesty „oświetlają całą ideę i myśl” (Schmitt 2006: 40–41). Jednak dopiero 
Kwintylian w Kształceniu mówcy poświęcił wiele uwagi gestom. W roz-
dziale trzecim księgi jedenastej wyliczył ich aż sześćdziesiąt i opisał według 
tej samej zasady: na początku zaprezentował gest podstawowy, a następnie 
jego odmiany, by następnie pokazać „wynikające z tych ustaleń różnice 
znaczeń, wreszcie określił, w jaki sposób i w których częściach dyskursu 
orator powinien je stosować” (Schmitt 2006: 47). Kwintylian przykładał do 
tej strony występów mówcy bardzo wielką wagę, podał nawet szczegółowe 
uwagi uwzględniające zmianę zachowania w zależności „od jakości sprawy, 
jej okoliczności, osób a nawet poszczególnych części przemówień” (Brożek 
1951: LXV).

W średniowieczu dzieła Kwintyliana znane były we fragmentach, które 
weszły do popularnych w tym czasie podręczników retoryki oraz tekstów 
dotyczących wychowania. Te ostatnie uwzględniając gestykę, oferowały 
zwykle katalogi przykładów negatywnych (Rehm 2001: 33). W pełnej wer-
sji odkryte zostały przez włoskiego humanistę Poggio w 1415 roku. „Obu-
dzone tym świeże zainteresowanie dla Kwintyliana było olbrzymie. […] 
Wiek XV i XVI – to okres największego jego powodzenia u potomnych. 
[…] Zmierzch i upadek wpływu Kwintyliana zaczyna się już w XVI wieku. 
[…] nowsze opracowania retoryki zaczęły go wypierać ze szkoły, a tym 
samym zmniejszyła się jego znajomość wśród ogółu wykształconych” 
(Brożek 1951: LXXIX–LXXXII). Ale rozdział trzeci księgi jedenastej dzieła 
Kwintyliana był bardzo ceniony, np. w kolegiach jezuickich, na jego pod-
stawie uczono uczniów gestów, gdyż młodzież „dzięki nim właśnie nabie-
rała ogłady w ruchach i swobody w przemawianiu” (Lipiński 1971: 166). 
Umiejętności uczniów wykorzystywano w przedstawieniach szkolnych. 
Dodajmy, że w XVII wieku gesty retoryczne znalazły szersze zastosowanie 
w sztuce teatralnej. Jacek Lipiński, przywołując szereg tekstów dawnej lite-
ratury, które w istotny sposób wpłynęły na kształtowanie się gestu aktor-
skiego do końca XVIII w. (Lipiński 1970: 101; Rehm 2001: 36), wymienia 
pracę Kwintyliana jako „najstarszy dokument traktujący drobiazgowo 
o gestach, jakie wykonywać powinien mówca, żeby pouczyć, wzruszyć 
i przekonać swoje audytorium” (Lipiński 1970: 101). Ten tekst był istotny dla 
aktorstwa uczonego10, w którym „ważna jest treść zdania, znaczenie słowa, 

„esencja” namiętności, którym według retorycznych wskazań powinien 
odpowiadać określony dokładnie gest albo postawa aktora” (Lipiński 1071: 
166 i 169). Do najbardziej wpływowych jezuickich rozpraw retorycznych 

10 W przeciwieństwie do komedii rybałtowskiej czy twórczości sowizdrzalskiej w teatrze  
polskim.
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o teorii gestu należało dzieło Jeana Voel (1541–1610) Generale Artificium 
orationis cuiuscunque componendae (Kolonia 1589), w którym autor sku-
pił się na gestach wykorzystywanych podczas kazania. Były one w większej 
części opisane już przez Kwintyliana, dodatkowo wymienił – również za 
Kwintylianem – te, które należałoby pominąć (Rehm 2001: 36–37). 

Cyceron wyraźnie podkreślał, że w trakcie actio ruch ręki powinien być 
zespolony ze słowem, gdyż jest on „ubraniem głosu” (Schmitt 2006: 38). 
We współczesnych słownikach czytamy, że gest towarzyszy mowie, pod-
kreśla treść tego, „o czym się mówi, czasem zastępuje mowę” (Dubisz 2006: 
999). Definiując termin gest retoryczny na podstawie tekstów Cycerona 
i Kwintyliana, należy wykluczyć te gesty, które zupełnie zastępują słowo, 
występując jako wyrażenia autonomiczne, gdyż – jak obrazowo określił 
Mirosław Korolko –  „wszelka pantomima jest w oratorstwie niewskazana” 
(Korolko 1990: 135). Nie jest to jednak tak ścisłe przyleganie gestu do słów, 
jak ma to miejsce w przypadku rytuału, podczas którego wykonuje się sze-
reg gestów „zachowujących swe stałe miejsce i kolejność, które nabierają 
właściwych znaczeń jedynie poprzez odniesienie do pozostałych części 
całości” (Dziechcińska 1989: 41; Vergote 1971: 103–106; Sczaniecki 1978: 42), 
a przede wszystkim do wypowiadanych słów. W odróżnieniu od tych, gesty 
stosowane przez oratorów mają podkreślać myśl żywej mowy. Owszem, 
mogą to być gesty wcześniej przygotowane lub nawet wyuczone (Quin-
tilianus 1816: 416), ale czy zostaną użyte, czy nie, zależy od konkretnych 
okoliczności actio, a przede wszystkim od konkretnych słuchaczy, według 
zasady, że „najważniejszym przymiotem mowy jest ten zmysł krytyczny, 
który pozwala mu zmieniać postępowanie w różny sposób, stosownie do 
okoliczności konkretnej sprawy” (Kwintylian 1951: 198)11. 

O ile aktorzy zawsze liczyli się w kwestii gestów z radami retorów, 
o tyle retorzy mieli wiele zastrzeżeń do gestu teatralnego w praktyce ora-
torskiej. O różnicy między nimi Cyceron i Kwintylian pisali bardzo czę-
sto, za podstawową uznali to, że ruchy rąk mówcy „powinny być bardziej 
powściągliwe, palce podążać winny za słowami, nie je wyrażać” (Cyceron 
2010: 681). Kwintylian twierdził, że chociaż adept sztuki oratorskiej może 
uczyć się od aktora, „jakim tonem należy przedstawiać rzeczy, kiedy coś 
opowiadamy, z jaką powagą zabierać głos doradczy, z jakim podnieceniem 

11 Kwintylian takie umiejętności retorów bardzo cenił i próbował tę kwestię jak najlepiej 
doprecyzować: „Nie mam bowiem zamiaru dyktować tutaj pragnącym poznać tę sztukę, 
żadnych jakby niezmiennych i jakichś ściśle obowiązujących w niej praw […], gdyby się 
retorykę dało ująć w podobny zwięzły zbiór przepisów, byłaby ona sztuką bardzo prostą 
i ograniczoną. Tymczasem przecież wszystko w niej po największej części ulega zmianom 
stosownie do treści, spraw, czasu, okoliczności, potrzeby” (Kwintylian 1951: 198).
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wybuchać ma nasz gniew, a jaki ton głosu ma odpowiadać uczuciu lito-
ści” (Kwintylian 1951: 130), to jednak, podobnie jak Cyceron przestrzegał, 
aby orator nie przesadzał „ani w mimice ani w ruchach rąk, ani w sposobie 
stawiania kroków”. Mówca więc nie będzie odgrywał tragicznej, teatralnej 
akcji, „umiarkowane będą jego ruchy ciała, ma więcej dokazywać wyra-
zem twarzy, byle tylko strzegł się grymasów, i uczucie, z jakim każde słowo 
wymawia, naturalnie twarzą objawiał” (Cyceron 1873: 24), jego gesty mają 
być eleganckie, szlachetne i powściągliwe12, gdyż „tak swe ruchy umiarkuje, 
żeby w gestach nic zbytecznego nie było: postawa prosta i wyniosła; rzadko 
kiedy przechylać się, rzadziej jeszcze po mównicy biegać będzie; żadne od 
niechcenia kiwanie głową; żadne palcami wskazywanie i taktu nimi wybi-
janie” (Cyceron 1873: 17). Wymaga to od oratora taktu i wyczucia, gdyż – 
jak to stwierdził Cyceron – „Wydaje się, że nie można tu dawać żadnych 
zaleceń […]. W każdej sprawie dzięki nauce oraz wrodzonemu talentowi 
można czynić to, co przystoi, żeby zaś wiedzieć, co przystoi, trzeba wyka-
zać się roztropnością” (Cyceron 2010: 673). 

Cyceron wychodził z założenia, że mówcy są „wyrazicielami prawdy”, 
natomiast aktorów nazywał „naśladowcami prawdy” (Cyceron 2010: 677). 
Kwintylian przestrzegał więc przed inną konwencją sceniczną – odtwarza-
niem, polegającą na kreowaniu obrazu poprzez naśladownictwo, „na przy-
kład obraz chorego przez naśladowanie gestu lekarza badającego puls, lub 
obraz harfisty przez pokazanie ruchów rąk naśladujących trącanie strun. 
Lecz tego rodzaju gestów należy się w mowie wystrzegać jak najbardziej, 
[…] nie zgodziłbym się, żeby mówca starał się ruchami rąk naśladować 
czyjąś postawę lub ilustrować coś o czym właśnie mówi” (Quintilianus 
1816: 399–400). Gestykulacja oratora powinna współgrać z wygłaszanym 
tekstem w takim sensie, że – jak to wyraził Cyceron – „Wszystkim tym 
wzruszeniom powinien towarzyszyć odpowiedni gest” (Cyceron 2010: 681). 
Zasada ta wynika z jednego z zasadniczych przekonań Cycerona, o którym 
mówiłam już wcześniej, że „Wszelkie wzruszenie w pewien naturalny spo-
sób przejawia się w wyrazie twarzy, głosie, gestach. Całe ciało człowieka, 
jego oblicze i wszystkie odmiany głosu grają trącone każdym wzruszeniem 
umysłu, jak struny na lirze” (Cyceron 2010: 677). Celem gestu retorycz-
nego jest więc pokazanie, co osoba przemawiająca ma ukryte we wnętrzu 
(Schmitt 2006: 149). 

Zatem gesty wykonywane przez retorów w trakcie actio mają podkre-
ślać prezentowaną treść, nie zastępując słów, ani ich nie uzupełniać. Nie 
są to gesty automatyczne, ale wykonywane świadomie. Nie są to również 

12 „Bo oszczędność jest właśnie mówcy główną zaletą” (Cyceron 1873: 24).
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przerysowane gesty teatralne, naśladownicze, ale takie, które wyrażają 
naturalne emocje mówcy, gdyż sama „natura sprawia, że twarz ludzka przy-
biera wyraz złości, staje się łagodna, groźna, radosna etc., obrazując takie 
lub inne uczucia. Jednakże dla mówcy sama »natura« to za mało, ponieważ 
wymowa musi być »poprawna i jasna« […]. Powinien się zatem nauczyć 
ogładzać swoją wymowę s z t u k ą, […] która poprawia i udoskonala”13. 
Wszystko po to, by orator miał moc przekonywania, sprawił, aby treść 
przemówienia trafiła do odbiorcy, do jego „rdzenia, do właściwej natury” 
(Schmitt 2006: 41). Aby spełnić to podstawowe zadanie oratora należało 
oddziałać na rozsądek odbiorcy, ale również na jego uczucia i wolę, powi-
nien więc nauczyć się, w jaki sposób budować gest, by zaistniało to „pełne 
porozumienie między mówcą, a słuchaczem”, ale to może „nastąpić tylko 
wtedy, gdy proces ten obejmuje całą ich [odbiorców – L.K.-F.] osobowość” 
(Podbielski 1988: XI). 

Ważne dla retoryki nowożytnej dzieło Kwintyliana ma również podsta-
wowe znaczenie dla ówczesnych tekstów teoretycznych dotyczących sztuk 
plastycznych ze względu na to, że w pracy swej „zaprezentował uszczegóło-
wienia i uzasadnienia dla prawie wszystkich obszarów gestyki w sztukach 
plastycznych, czy to odnośnie piękna ruchu ciała, czy znaczenia gestów, czy 
też oddziaływania afektywnego na widza, albo wręcz porównań retoryki do 
sztuk plastycznych” (Rehm 2001: 36–37). Leone Battista Alberti w tej części 
traktatu o malarstwie, w której omawia gestykę, stwierdził, że to dzięki niej 
dzieło plastyczne zasługuje „na uznanie i podziw, które posiadając pewną 
siłę przyciągania okaże się tak przyjemne i interesujące, że zatrzyma dłu-
żej wzrok widza zarówno wykształconego, jak i nie znającego się na sztuce, 
dając mu prawdziwą przyjemność i wywołując wzruszenie” (Alberti 1963: 
37). Alberti w swoim traktacie czyni wiele paraleli do retoryki, podobnie 
jak i później działający teoretycy sztuki ceniący retorykę, np. Gabriele Pale-
otti, Federico Borromeo czy Nicolas Poussin.

Gest retoryczny ma więc wywoływać u odbiorcy reakcję poprzez 
pouczenie (docere), poruszenie go (movere), dostarczenie mu przyjemno-
ści estetycznej (delectare). Zanim skupimy się na metodach wypracowa-
nych przez artystów w celu realizacji tych zadań, spróbujmy odpowiedzieć 
na podstawowe w tym miejscu pytanie: czy gest, postawa ciała, mimika, 
stające się w sztukach plastycznych bezruchem, mogą być rozpatrywane 
w kategorii ruchu ze wszystkimi nadanymi im znaczeniami? Kwestia 
ta znalazła już w literaturze szerokie omówienie, dla naszych rozważań 
wystarczy zauważyć, że „Sytuacja bezruchu, choć nie wpisuje się w ramy 

13 Jodocus Willich, Libellus de pronunciatione rethorica, 1539, s. 5-7, cyt. za: Lipiński 1971: 166.
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procesów dynamicznych, jest komunikująca. Interpretacja czyni tę sytu-
ację dynamiczną i komunikującą. O tym, który ruch ciała jest komuniku-
jący, a który nie, decyduje odbiorca (interpretujący), nadawca i kontekst 
sugerujący znaczenie. […] W istocie nie ma wyraźniej granicy między 
pozą a gestem, bo poza to gest (ma bowiem znaczenie) z zerowym ruchem” 
(Brocki 2001: 89). Na przykład historyk sztuki aktorskiej, badający styl gry 
scenicznej na podstawie przekazów ikonograficznych, „najpierw patrzy na 
aktora, na jego kształt, postawę, mimikę i gest, a dopiero później »słucha«, 
co ów aktor powie. Oczywiście, badacz poznaje słowa aktora czytając lub 
rekonstruując związany z ową nieruchomą »akcją« tekst” (Lipiński 1970: 
98), podobnie historyk sztuk plastycznych poznaje treść przedstawienia za 
pomocą badań ikonograficznych.

Jakim zatem gestem można oddziałać na intelekt odbiorcy? Poprzez taki, 
który wprowadza dodatkowe informacje (Korolko 1990: 136). W kościele 
w Węgrowie przechowywany jest portret Jana Dobrogosta Bonawentury 
Krasińskiego z pocz. XVIII wieku (Il. 1), którego widzimy siedzącego 
w fotelu, gdy jedną rękę opiera na poręczy, a drugą, jak to określił Michał 
Walicki, „wytwornym, powściągliwym, ale pewnym siebie ruchem wska-
zuje na otwarte z lewej strony w tle okno” (Walicki 1954: 29). Według Kwin-
tyliana dłoń skierowana na kogoś lub coś oznacza wskazywanie (Quintilia-
nus 1816: 400). Gest ten rzeczywiście przyciąga naszą uwagę do panoramy 
Węgrowa z rynkiem, ratuszem, domami i kościołem farnym, którego syl-
wetka góruje nad miastem. Krasińscy po Radziwiłłach, nowi właściciele 
miasta, w latach 1703–1709 nadali kościołowi farnemu antyprotestancki 
program ikonograficzny. Zatem Krasiński ukazany jest tu nie tylko jako 
fundator, ale również jako ten, za którego przyczyną nastąpił powrót kato-
licyzmu do miasta (Karpowicz 1966: 176–177). Zauważmy, że powyżej nad 
oknem malarz umieścił obraz religijny o wymownej treści: Maryję Niepo-
kalanie Poczętą adorowaną przez św. Jana Chrzciciela i św. Bonawenturę. 
Podobny gest „stosowano w XVII i XVIII w. najchętniej w wypadku zbie-
raczy, na tle swoich galerii, czy ludzi ukazujących dorobek, względnie naj-
ważniejsze dzieło swego życia, słowem specjalny powód do dumy” (Kar-
powicz 1966: 167). Gestem tym wprowadzono więc dodatkowe treści i to 
takie, które są bardzo trudne do ukazania środkami plastycznymi, określa-
jące stosunek portretowanej osoby do zasadniczego przesłania dzieła. 

Ale retoryczną funkcję objaśniająco-informacyjną można realizować 
również poprzez gesty ułatwiające odbiorcy dotarcie do treści, te, które 
podkreślają zasadnicze myśli (Korolko 1990: 136). W sztukach plastycz-
nych istniał zwyczaj umieszczania dodatkowej postaci pomiędzy sceną 
główną a odbiorcą. Zwykle, intensywnie wpatrując się w widza, gestem ręki 
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skłaniała go do spojrzenia na konkretny fragment przedstawienia. Postać ta 
odgrywała rolę wprowadzania (Korolko 1990: 136). O przydatności takich 
osób w przedstawieniu pisał już Alberti: „dobrze, jeśli jest jakaś postać, 
która skierowuje uwagę widza na to, o co chodzi w danej historii: albo 
ruchem ręki wskazuje kierunek, albo groźnym wyrazem twarzy i ponurym 
spojrzeniem jakby ostrzega przed zbliżeniem się do miejsca, w którym 
kryje się jakaś tajemnica; może także ta postać wskazywać na niebezpie-
czeństwo czy na rzecz godną podziwu, może także swoimi gestami pobu-
dzać widza do śmiechu czy współczucia” (Alberti 1963: 40). Takie postacie 
bardzo często gestem i mimiką wyrażają swój emocjonalny stosunek do 
głównego wydarzenia w przedstawieniu, tym samym „usposabiają widza 
do określonego przeżywania tej sceny” (Błażejewska 2005: 46-47). 

Dotykamy tu zagadnienia realizującego już drugą funkcję retoryczną 
– movere, której celem jest wzruszenie odbiorców. Jej podstawową zasadą 
jest to – jak to formułowano w podręcznikach retoryki – że: „Ten tylko 
może drugiego zapalić, kto sam płonie” (Korolko 1990: 69). Aby poruszyć 
odbiorców, należy przede wszystkim stosować gesty namiętne, gwałtowne, 
jednak w tym przypadku wszyscy teoretycy zalecali ostrożność i szczególny 
krytycyzm, gdyż nieadekwatne ich zastosowanie czy niewłaściwe wykona-
nie „narażają mówcę na śmieszność […] korzystniej zrezygnować z gestu 
emocjonalnego, niż użyć go niestosownie” (Korolko 1990: 136). Teoretycy 
sztuki postulowali jednak, aby w dziełach plastycznych przedstawiać emo-
cje, precyzując jednocześnie, jak ten gest budować. Gabriele Paleotti zalecał, 
aby działać „w kontekście opanowanej maniery i reprezentowania prawdy 
historycznej” (Battisti 1966: 909). Z tego stwierdzenia wnosimy, że takie 

„porywające” odbiorcę gesty muszą być precyzyjnie wyważone: nie histe-
ryczne, ale i niezbyt słabe, gdyż w obu wypadkach nie są skuteczne. W tym 
miejscu godna polecenia jest zasada złotego środka (Arystoteles 1988: 274). 

„Styl osiągnie stosowność, jeżeli pozwoli wyrazić uczucia i charaktery i jeśli 
będzie odpowiedni do swego przedmiotu. Odpowiedniość ta zostanie 
zachowana, jeśli nie będzie się mówić np. niedbale o sprawach poważnych, 
ani w sposób uroczysty o błahostkach” (Arystoteles 1988: 252). Artysta musi  
więc znaleźć właściwy wyraz dla gestu każdej postaci, poprzez uzgodnienie 
go z charakterem obrazu. W przypadku takich gestów niebezpieczeństwo 
leży przede wszystkim w ich nieadekwatnej intensywności do prezentowa-
nej treści. Gesty zamaszyste, przesadne, niezdyscyplinowane traktowano 
nieprzychylnie i kojarzono z mimami i histrionami, „retor postara się o ich 
umiarkowanie: rozłoży ramiona, wyciągnie rękę, jeżeli gwałtownie, ścią-
gnie ku sobie” (Cyceron 1873: 17). Ale czyż nie jest silnym w odbiorze gest 
rozpaczliwego powstrzymywania wyciągniętej na całą długość ręki matki 
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w scenie Rzezi niewiniątek? (Il. 2). Jest to jeden z tych szerokich gestów 
budzącym w odbiorcy grozę (Quintilianus 1816: 421).

Innym sposobem nadania szczególnie silnego wyrazu gestom w sztu-
kach plastycznych jest ukazanie ich za pomocą ekspresyjnych rozwiązań 
formalnych. Federico Boromeo w taki sposób to sprecyzował: „będzie 
wielką zasługą malarstwa, jeżeli kolory i obrysy będą inspirowały więcej 
uczuć, strachu i bólu według potrzeby tematu rzeczy, co w pewien sposób 
podobne jest do narzędzi oratorów, którzy samym głosem, wysławianiem 
się, poruszeniem się swojej osoby, zdobią swoją mowę i wywierają wraże-
nie na swoich słuchaczach” (Quint 1986: 67-68). Warto zauważyć, że eks-
presję formy sztuk plastycznych porównał wprost do zachowania retorów 
podczas wygłaszania mowy. W obrazie Tycjana Pietà (Il. 3) Maria Magda-
lena wykonuje ten sam gest, który widzieliśmy wcześniej w obrazie Guido 
Reni. Tycjan zastosował dodatkowo, powszechne w sztuce, sposoby budo-
wania silnego wyrazu: linie określające tę rękę są czarne, grube, nierówne 
w swym przebiegu, a szerokie pociągnięcia pędzla geometryzują kształt 
ręki, potęgując dramatyzm gestu.

Zadaniem ostatniej funkcji retorycznej – delectare jest sprawienie 
odbiorcy przyjemności estetycznej. Dzięki niej, co podkreślali retorzy, 
podawane treści przenikną „do świadomości odbiorcy, jeśli nawet nie 
skupią uwagi” (Korolko 1990: 138). Jakim gestem można sprawić odbiorcy 
przyjemność? Takim właśnie wcześniej omówionym stosownym gestem14, 
którego intensywność i charakter jest odpowiedni do tematu. Szczegól-
nie łatwo możemy zaobserwować je w sztuce baroku, która podążała za 
tym retorycznym postulatem, również jako wyraz sprzeciwu wobec dzieł 
manierystycznych, w których wyszukane gesty często nie wyrażały myśli 
jednoznacznie, w sposób powszechnie zrozumiały (Hauser 1974: 349). 
Przyjemności dostarczają odbiorcy również gesty harmonijnie współgra-
jące z osobowością oratora, gdyż, jak to wyjaśniał Kwintylian, jedną z pod-
stawowych zasad mowy retorycznej jest to, aby „nie wydawać się sztucz-
nym” (Kwintylian 2010: 128). Wszystkie warunki takiego gestu spełnia 
piękny obraz Pensionante del Saraceni Zaparcie się Piotra (Il. 4). W cia-
snym kadrze widzimy dwie postacie: św. Piotra i kobietę, która rozpoznaje 
w nim ucznia Chrystusa stojącego właśnie przed Kajfaszem. Kobieta obie 
podobnie ułożone dłonie wyciąga przed siebie, co – jak wiemy – ozna-
cza wskazywanie. Św. Piotr zaś prawą dłoń kładzie na swej piersi w geście 
żałowania samego siebie (Quintilianus 1816: 428), lewą zaś podnosi do 

14 Federico Borromeo twierdził, że do naturalnej predyspozycji człowieka należy doszukiwać 
się decorum (Quint 1986: 67).
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góry z lekko zgiętymi palcami, co oznacza przyrzekanie (Quintilianus 
1816: 407–408). Mimika doskonale przystaje do gestów: napastliwe spoj-
rzenie kobiety i szeroko otwarte oczy św. Piotra z wyrazem niewinności, 
budują przekonującą dramaturgię tego wydarzenia, a widz zostaje szybko 
wciągnięty w narrację, gdyż gesty są jednoznaczne. Scena ta jest wiernym 
zobrazowaniem fragmentu z Ewangelii św. Mateusza (26, 69–74), w któ-
rym czytamy, że pod wpływem oskarżenia kobiety, wyrażonego w sposób 
pewny, św. Piotr trwożliwie „zaklina się i przysięga”.

Kwintylian w stwierdzeniu: „nie może przecież zyskiwać nam przychyl-
ności to, co nie ma w sobie […] wdzięku” (Kwintylian 1951: 155), wskazał 
na jeszcze jeden warunek delectare. Radził więc, aby adept sztuki orator-
skiej już jako dziecko uczył się „zręcznych ruchów tańca”, co w wieku póź-
niejszym nada mu „ów dyskretny wdzięk” (Kwintylian 1951: 157). Odbiorcy 
podoba się proste trzymanie ramion, aby ułożenie rąk było zgrabne 
(Kwintylian 1951: 156). Kwintylian zaleca, aby uczniowi zwracać „uwagę 
na to, żeby nie wykrzywiał warg, nie otwierał za bardzo ust, nie napinał 
ich obwodu, by głowy nie zadzierał do góry, nie spuszczał oczu w dół, nie 
wykrzywiał szyi, chyląc głowę w tę czy ową stronę. Nie mówiąc już o czole, 
które również popełnia błędy, i to pod wieloma względami. […] widziałem 
takich, którzy za każdym natężeniem głosu podnosili brwi do góry, inni je 
ściągali w dół, inni jeszcze trzymali je nawet nierówno, podnosząc jedną 
w górę, drugą zaś prawie przysłaniając oko” (Kwintylian 1951: 155). Uwagi 
Kwintyliana dotyczą wprawdzie przede wszystkim mimiki, ale dla nas są 
informacją, że piętnował u mówców poruszenia ciała wynikające z niekon-
trolowanych nawyków. Taka ekspresja podczas wygłaszania mowy nic nie 
znaczy, a niepotrzebnie skupia uwagę odbiorców. Co więcej, jako niekon-
trolowana, może w odbiorcach wywołać niepożądane wrażenie, a nawet 
wprowadzać niezamierzone informacje. 

Kwintylian pisał, że mówca w każdym przemówieniu musi mieć na uwa-
dze, aby „zmieniać niejedno w owym ustalonym tradycyjnym porządku, 
czego nieraz i piękno wymaga, tak jak w posągach i na obrazach widzimy 
rozmaitość w układzie postaci, ich twarzy i postawy. Postać odtworzona 
w postawie prostej ma w sobie bodaj że najmniej piękna. Bo weźmy np. 
postać z twarzą zwróconą prosto w przód, z ramionami opuszczonymi 
w dół, ze złączonymi razem nogami: będzie to dzieło od góry do samego 
dołu sztywne. Natomiast odchylenie od takiej normy i – że tak powiem – 
ruch nadaje postaci coś z życia i indywidualnego charakteru. Dlatego to 
w plastyce nie układa się rąk na jedną modłę, dlatego w wyrazie twarzy 
występują też tysiące odmian. […] Otóż takie samo piękno, wywołujące 
przyjemne wrażenie, dają nam w retoryce figury stylistyczne” (Kwintylian 
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1951: 204–205). Również Alberti podjął ten aspekt delectare: „Pierwszy 
warunek, jaki musi być spełniony, ażeby historia przyniosła przyjemność 
to bogactwo i różnorodność” (Alberti 1963: 37).

Nicolas Poussin w swojej twórczości stosował się do tych zasad reto-
rycznych. Teksty, które pozostawił po sobie15, stanowią dowód jego zainte-
resowań antyczną retoryką, którą wielokrotnie wykorzystywał w praktyce, 
np. w obrazie Śmierć Safiry (Il. 5), w którym rozgrywa się dramatyczne 
wydarzenie, znane nam z Dziejów Apostolskich (5, 1–11). Chrześcijanka 
Safira została ukarana śmiercią za kradzież, którą św. Piotr uznał jednak 
za coś więcej, za kłamstwo wobec Boga, za wystawianie na próbę Ducha 
Pańskiego. Poussin przedstawił tu św. Piotra w momencie, gdy oskarża 
Safirę, zdecydowanie wyciągając w jej stronę prawą rękę z wysuniętym pal-
cem wskazującym, co oznacza stawianie zarzutów (Quintilianus 1816: 404). 
Apostoł stojący za nim wznosi obie ręce w górę, prawa – wyciągnięta na 
całą długość, „szerokim gestem w sprawie budzącej grozę” (Quintilianus 
1816: 421), a jego lewa dłoń z lekko zgiętym, wysuniętym palcem wska-
zującym oznacza potwierdzenie (Quintilianus 1816: 404). Odmienna jest 
reakcja stojącego przy nich św. Jana Ewangelisty, który patrzy na Safirę sze-
roko otwartymi oczami. Jego usta są nieco rozchylone, co może oznaczać 
chęć wypowiedzenia się. To, jaki jest jego stosunek do rozgrywającego się 
wydarzenia, wyraża również gest lewej ręki uniesionej na wysokość piersi, 
o dłoni z lekko ugiętymi palcami. Według Kwintyliana taki gest wykonuje 
ktoś, kto przemawia wstrzemięźliwie, jakby trwożliwie (Quintilianus 1816: 
407). Wokół bezwładnie osuwającego się na ziemię ciała Safiry rozgrywa się 
dramat. Pochylona nad nią kobieta spontanicznie próbuje ją podtrzymać. 
Dużo ciekawsza jest reakcja stojących wokół niej osób. Mężczyźni wyko-
nują podobne gesty: obie dłonie mają opuszczone, o różnych ułożeniach, 
co oznacza ich pokorną prośbę, błaganie (Quintilianus 1816: 420), oni nie 
rozumieją, dlaczego spotkała ją aż tak surowa kara. Natomiast kobieta sto-
jąca w głębi ma uniesione w górę i mocno naprężone ręce, kciuk lewej dłoni 
jest silnie odchylony, a jej głowa skłania się na prawe ramię. Według Kwin-
tyliana taki gest i postawa oznacza groźbę (Quintilianus 1816: 424). Twarz 
tej kobiety wyraża bezgraniczną rozpacz i być może bezwiednie wykonała 
gest, który odsłonił jej intencję. Przed spełnieniem tej groźby upomina ją 
kobieta trzymająca dziecko. 

Po tym wydarzeniu pozostała obawa wśród chrześcijan, której mimiką 
dał wyraz mężczyzna stojący na ostatnim planie. Sam św. Łukasz w słowach 

15 „Enigmatyczne zapiski, […] które w większości okazały się notatkami z lektury retoryków, 
teoretyków poezji i neoplatońskich filozofów” (Białostocki 1953: VI).
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kończących opis tego wydarzenia zanotował, że „Strach wielki ogarnął 
cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli” (Dz 5, 11). W tym przed-
stawieniu przede wszystkim gesty przekazują nam złożoną treść wydarze-
nia ewangelicznego i choć dramatyczne, pozostają w zgodzie z postawą 
i mimiką postaci. Są różnorodne, przez co indywidualizują postacie 
i nadają scenie życia. Również kolory określające te gesty są różnorodne 
i wyraziste, tak jak w praktyce oratora barwa głosu: „Głos bowiem jest jak 
naprężone struny, które w zależności od tego, jak się je napnie, odezwą się 
dźwiękiem wysokim, albo niskim. […] Wszystkie je można ukształtować 
odpowiednią nauką. Mówca jak malarz farby, ma je do dyspozycji, by mógł 
ubarwić swe dzieło” (Cyceron 2010: 677). 

Cyceron mówił ponadto, że akcji niemało wdzięku doda, gdy ta róż-
norodność harmonizuje ze sobą i jest zgodna w całości (Cyceron 2010: 
687). Retorzy dawali rady, ale nie tworzyli reguł. Podpowiadali na przy-
kład, w jaki sposób osiągnąć harmonię w przemówieniu, wykorzystując 
według słów Cycerona „niewiarygodnie wielką siłę samej natury. Wszy-
scy bowiem, nie znając teorii i sposobu badania danych dziedzin, jakimś 
tajemnym zmysłem potrafią jednak odróżnić, co jest w nich właściwe, a co 
błędne. Skoro czynią tak w przypadku malarstwa, rzeźby i innych sztuk, do 
których zrozumienia natura słabiej ich uzbroiła, to o ileż bardziej wydadzą 
taki sąd na temat słów, rytmu i głosu, gdyż są to rzeczy, które tkwią głęboko 
w zwykłych odczuciach, których natura nikomu zupełnie nie odmówiła” 
(Cyceron 2010: 661). Nicolas Poussin był wybitnym malarzem, który – jak 
świadczą jego obrazy – dogłębnie poznał zasady retoryczne. Twórca ten za 
Kwintylianem powtarzał: „dwoma sposobami można opanować dusze słu-
chaczy: gestem i słowem”, ale to gest ma, twierdził za Kwintylianem, „tyle 
siły i mocy, że bez niego […] bezużyteczne są pojęcia, dowody i ekspresja” 
(Białostocki 1953: 63). 

O jakich więc gestach mówił, które mają ową moc przekonywania? 
Takich, które spełniają warunki retorycznej funkcji docere, movere i delec-
tare. Czyli zespolone z treścią przekazu nie tylko podkreślają prezento-
waną treść, ale też ją uzupełniają; wprowadzając dodatkowe informacje, 
sprawiają, że przekaz staje się łatwiejszy w odbiorze. Gesty takie odsłaniają 
naturalne emocje nadawcy, bez przerysowań, naśladownictwa. Świadczą 
o nastawieniach, przekonaniach i stanach psychicznych nadawcy, co może 
sugerować widzowi, jaki on powinien mieć stosunek emocjonalny do prze-
kazywanych treści, co więcej, same mają siłę wywołać w odbiorcy pożą-
dane uczucia za pomocą ekspresyjnego wyrazu. Gesty te, będąc zgodne 
z osobowością nadawcy, są miłe dla oka, sprawiają odbiorcy przyjemność. 
Mowa tu o gestach wyrażonych w sposób naturalny, pełnych harmonii, 
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wdzięku, które pozostają spójne z całością dzieła, choć są różnorodne. 
Przede wszystkim jednak są adekwatne do treści, nie tylko w tym, że jasno 
ją wyrażają, ale również dlatego, że są stosowne w intensywności wyrazu. 
Poussin bardzo cenił w sztuce gest retoryczny, mawiał, że w malarstwie 
bez niego „linie i kolory są bezużyteczne” (Białostocki 1953: 63). Ten wielki 
artysta nie wypowiedziałby tych słów, gdyby uważał – jak niektórzy współ-
cześni badacze – że gest retoryczny jest pusty i banalny.
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rhetorical gesture in modern art – the use of 
the term in present-day scientific literature 
The term rhetorical gesture has a dual semantic scope in contemporary Polish. The 
first sense is utilized in rhetoric as a science that discovers “that which can be con-
vincing in relation to every object”, the other sense, established in the present-day 
colloquial language, means talking in an elaborate way in order to convince the lis-
tener of or to do something. In this case this expression is often used to introduce 
a negative assessment. The problem arises when the term is used in the second 
sense in scientific texts by students of old culture because this causes intellectual 
confusion. The present article, using the examples of statements by theorists of art 
of the modern period, shows that rhetorical gestures in old culture were only the 
ones that had the power of convincing, i.e. they were used only in the first sense. 
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe – zgodnie z założeniami zapi-
sanymi w Konwencji z 2003 roku – obejmuje pięć zasadniczych 

dziedzin (nazywanych też domenami), w obrębie których zgrupowano 
poszczególne zjawiska kulturowe (Konwencja 2003). Domeny te zostały 
nieco uszczegółowione, a przede wszystkim dostosowane do specyfiki 
kultury polskiej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Zespół działający 
przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak, aby określić 
i wskazać rodzaj zjawisk, które należy objąć ochroną.2 Jedną z wyodrębnio-
nych dziedzin tworzą zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, rozumiane 
jako konkretne praktyki społeczno-kulturowe, takie jak zwyczaje, rytuały 
i obrzędy doroczne, sytuacyjne i rodzinne (chrzciny, wesela, pogrzeby); 
ceremonie lokalne i środowiskowe; zwyczaje odpustowe i pielgrzymkowe; 
gry i zabawy; folklor dziecięcy; sposoby świętowania oraz praktyki służące 
nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich np. sposoby składania życzeń 
(Wniosek: 3). 

Wymienione konkretyzacje tej domeny nie stanowią jednak listy 
zamkniętej, wręcz przeciwnie – wskazują i otwierają ogromne możliwo-
ści eksploracyjne, dlatego w niniejszym artykule skupię się na znaczącym 
i istotnym kulturowo elemencie niematerialnego dziedzictwa, jakim są 
gesty rytualne, będące integralnym składnikiem obrzędów rodzinnych 

1 Druk publikacji został sfinansowany przez UMCS w Lublinie w ramach grantu wydziałowego.

2 Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://niematerialne.
nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Domeny/, dostęp 28.05.2013. Szerzej na ten temat: Ada-
mowski, Smyk 2013: 10–12; Bartmiński 2013: 40–41.

Od rejestracji do interpretacji –  
o potrzebie dokumentacji i ochrony  
gestów rytualnych1
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i dorocznych. Moim celem jest ukazanie doniosłości tych zachowań obrzę-
dowych w budowaniu i kontynuowaniu tradycji, a także zwrócenie uwagi 
na potrzebę ich identyfikacji, rejestracji i – co za tym idzie – także interpre-
tacji w celu wydobycia i ustalenia ich znaczeń symbolicznych. Gesty rytu-
alne, jako cząstka niematerialnego dziedzictwa kulturowego, są – zwłasz-
cza współcześnie – nie zawsze poprawnie rozumiane i interpretowane. 
Świadomość ich sensów, jak pokazują prowadzone przeze mnie badania, 
jest coraz mniejsza, dlatego rejestracja zachowań rytualnych jest ważna 
przede wszystkim ze względu na szybko postępujący proces zanikania 
wielu gestów obrzędowych oraz upraszczania znaczeń tych, które wciąż są 
wykonywane w wielu współczesnych obrzędach a także sytuacjach poza-
obrzędowych.

Podjęte założenia badawcze w moim przekonaniu doskonale wpisują 
się w prowadzone działania zmierzające do dokumentacji i ochrony wciąż 
żywych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Zbigniew Jasiewicz w refleksji teoretycznej na temat zjawisk kulturo-
wych, które należałoby objąć ochroną przy realizacji postanowień i założeń 
Konwencji, wskazał kilka cech charakteryzujących niematerialne elementy 
dziedzictwa. Zdaniem badacza zjawiska kulturowe zasługujące na ochronę 
są: tradycyjne (co należy rozumieć jako dziedzictwo przejęte od poprzed-
nich pokoleń); związane ze społecznościami lokalnymi lub regionalnymi, 
a także z grupami etnicznymi lub zawodowymi; powtarzalne tak, aby móc 
je łatwo wyodrębnić z kontekstu kulturowego w celu identyfikacji, doku-
mentacji i odtwarzania; oceniane zgodnie z systemem wartości społecz-
ności lub grupy, do której należą; żywe, gdyż „podlegają przekształceniom, 
dotyczącym zarówno ich formy i treści, jak i funkcji i znaczeń, wynikają-
cych ze zmian w społecznościach i zmieniających się potrzeb tych społecz-
ności” (Jasiewicz 2013: 56–58). W tym kontekście można postawić pytanie, 
czy wspomniane gesty rytualne są godnym elementem niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, zasługującym na ochronę3. Jeśli tak, to należy 
zastanowić się, w jaki sposób powinna przebiegać ich identyfikacja i doku-
mentacja, co chcę omówić w dalszej części niniejszego opracowania.

 

3 Ochrona jest jednym z kluczowych pojęć w procesie implementacji założeń Konwencji na 
grunt polski, które oznacza „środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego, w tym identyfikację, dokumentację, badania, zachowanie, 
zabezpieczanie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności poprzez edu-
kację formalną i nieformalną, jak również rewitalizację różnych aspektów tego dziedzic-
twa” (Konwencja 2003).
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gest rytualny jako element żywej tradycji
Przez gesty rytualne rozumiem wszelkie utrwalone i powtarzane czynności 
symboliczne, których znaczenie konstytuuje i aktualizuje się w konkretnej 
sytuacji obrzędowej. Aby móc je wyodrębnić, zidentyfikować i udokumen-
tować, należy w pierwszej kolejności wskazać kilka cech wyróżniających te 
symboliczne zachowania obrzędowe. 

Otóż gesty rytualne obejmują szeroki zbiór zachowań, a więc nie tylko 
ruchy rąk czy innych części ciała, ale także postawy ciała, o ile są one zna-
czącym elementem w obrzędzie (Brocki 2001: 94). Stąd na przykład gestem 
rytualnym może być zarówno nałożenie rąk, pocałunek, jak też obchodze-
nie i kropienie pól w celach ochronnych czy przyjęcie postawy klęczącej 
podczas błogosławieństwa ślubnego. Najistotniejszą cechą definicyjną tych 
gestów jest to, że są one wpisane w strukturę obrzędu. Inaczej mówiąc, 
dopiero w czasoprzestrzeni obrzędu możemy odczytywać znaczenie wyko-
nywanych czynności. W ten sposób gesty realizują funkcje wynikające 
z sytuacji obrzędowej, przy czym z jednej strony te same gesty powta-
rzane w różnych obrzędach mogą pełnić odmienne funkcje, co doskonale 
widać na przykładzie gestu krzyża, który w zależności od kontekstu, może 
być interpretowany jako gest sakralizujący, apotropeiczny, gest dobrego 
początku, błogosławieństwa, a także jako gest niszczący (Brocki 2001: 277–
279; Kraczoń 2012: 189–195). Z drugiej zaś strony ta sama funkcja może być 
realizowana przez różne gesty, na przykład funkcję apotropeiczną pełnią 
takie gesty, jak znak krzyża, zataczanie kręgu, pokropienie/polanie (świę-
coną wodą), okadzanie i inne. Należy też zaznaczyć, że obok funkcji wyni-
kających z sytuacji obrzędowej, niejako równolegle realizowane są także 
funkcje społeczne (utrwalanie tożsamości, kształtowanie przywiązania do 
grupy czy miejsca, w którym dane czynności są odtwarzane). 

Gesty rytualne ponadto są operatorami mającej dokonać się zmiany 
w obrzędzie, wyznaczają w ten sposób poszczególne fazy obrzędu, a ich 
wykonanie ma charakter performatywny, to znaczy, że wykonany gest 
powinien zapewnić pożądany skutek w przyszłości (obwiązywanie drze-
wek owocowych ma na celu zapewnienie lepszego i obfitego owocowania, 
a uderzanie bydła palmą przed pierwszym wypasem ma ochronić je przed 
zarazą i chorobami). 

Z kolei w kontekście omawianej tu Konwencji istotne wydaje się to, 
że gesty rytualne to niezmienne w formie i treści działania utrwalające 
wartości kulturowe, które, w przeciwieństwie na przykład do czynności 
o charakterze emocjonalnym, są elementem tradycji przekazywanej na 
drodze transmisji międzypokoleniowej. Są to gesty wyuczone, a sens ich 
wykonywania i ustalony schemat działania zawierają się w kontynuacji 
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odwiecznego porządku natury i społeczeństwa (Brocki 1996: 6). Stąd też 
gesty rytualne – podobnie jak rytuał – są wyznacznikiem kulturowej i reli-
gijnej tożsamości grupy społecznej, a także formą integracji zbiorowości 
ludzkich (Zimoń 2012: 713; por. Rappaport 2007: 52–54). Przykładem niech 
będzie wciąż współcześnie żywotny obrzęd poświęcenia pól, w czasie któ-
rego poprzez serię powielanych czynności – w zależności od regionu są to 
znak krzyża, pokropienie wodą święconą (Dylewo CzK4; Majdan Kozło-
wiecki WK; Zalesie CzS; Lemany HW; Stary Majdan BP), procesyjne 
obchodzenie pól (Leopoldów GK; Grywałd ZD; Bełżec AG; Rożdżałów 
SM; Krzemień Drugi SK), gest zakopywania bądź wetknięcia w ziemię 
przedmiotów sakralnych w postaci fragmentów Ewangelii (Stojeszyn II SS), 
poświęconych jajek (bądź skorupek) (Dylewo CzK; Zalesie CzS) czy krzy-
żyków zrobionych z gałązek pochodzących z palmy wielkanocnej (Gru-
dzice ST) – wykonywanych w konkretnym czasie i miejscu, społeczność 
lokalna jednoczy się, realizując wspólny cel (ochronę zasiewów i zapew-
nienie urodzaju) i wyrażając te same wartości, przywiązanie do tradycji, 
a także wiarę w Bożą obecność w życiu codziennym człowieka (Kraczoń 
2014). 

O doniosłości zachowań obrzędowych świadczy też to, że są powta-
rzalne. Tu chcę zauważyć, że cecha ta uwidacznia się na co najmniej trzech 
płaszczyznach. Może mieć ona charakter sieciowy, polegający na tym, że 
ten sam gest jest wykonywany w różnych kontekstach obrzędowych, co 
w ujęciu całościowym pozwala wskazać najbardziej prototypowe i utrwa-
lone sensy symboliczne tych zachowań. Doskonale obrazuje to gest pod-
rzucania, który powtarzano w wielu różnych sytuacjach obrzędowych. 
I tak na przykład podrzucano pod powałę wigilijną kutię (Bełżec AG; Stary 
Majdan BP; K 35 Prze 14; K 48 Ta-Rz 64 i in.), groch (Gaweł 2012: 21) bądź 
źdźbła słomy (K 48 Ta-Rz 63 i in.) w celu określenia i zaklinania urodzaju, 
z kolei w dniu św. Jerzego podrzucano pisanki, „aby tak samo skakał hodo-
wany dobytek i wyrosło zboże” (Gaweł 2012: 114). Zestawienie i porówna-
nie kontekstów powtarzającego się gestu może zatem stać się jednym ze 
sposobów odczytywania ich znaczeń.

Powtarzanie gestów może być także cykliczne, pozostające w widocz-
nym związku z koncepcją czasu nawrotowego (sakralnego), co z kolei 
wiąże się z reaktualizacją czasów początku, czego przykładem może być 
pierwszy siew, który – powtarzany co roku – odwoływał się do aktu stwo-
rzenia świata przez Boga, był więc czynnością porządkującą chaos. Stąd też 

4 W tekście znajdują się odwołania do badań własnych autorki. W nawiasach podano nazwę 
miejscowości oraz inicjały informatora. Szczegółowe informacje i rozwinięcia skrótów 
znajdują się na końcu artykułu.
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na przykład gest nawiązujący do czynności siewu był „boskim środkiem 
tworzenia i archetypem powtarzanym w pracy i obrzędowości” (Karczma-
rzewski 2011: 20; Niewiadomski 1999: 82). Warianty gestyczne tej czynności 
możemy spotkać w wielu sytuacjach obrzędowych w postaci rozrzucania/
rozsiewania np. słomy, ziarna, grochu, orzechów, jabłek (Gaweł 2012: 18, 21, 
51; Karczmarzewski 2011: 50).

 I wreszcie trzeci rodzaj powtarzalności proponuję nazwać kumulatyw-
nym, polegającym na wielokrotnym (zazwyczaj trzykrotnym5) powtarzaniu 
tego samego gestu (połączonym dodatkowo z multiplikacją także innych 
symboli obrzędowych) w celu zintensyfikowania wykonywanej czynności 
i osiągnięcia oczekiwanego skutku w przyszłości (Bartmiński 1990: 196; 
Wójtowicz 2012: 110). 

Należy zauważyć, że niektóre przywołane już tutaj gesty, w wyniku 
zachodzących przemian społeczno-kulturowych, zanikły zupełnie, np. 
rytualny siew, podrzucanie pokarmów pod powałę podczas Wigilii, przy-
noszenie i rozrzucanie słomy w izbie. Inne, realizując dawne sensy i pełniąc 
podobne funkcje, budują nowe relacje między znakami obrzędowymi, co 
potwierdza obecny w weselu tradycyjnym gest dzielenia weselnego koro-
waja zastąpiony obecnie dzieleniem tortu. Jeszcze inne, w wyniku daleko 
idących uproszczeń, zatraciły prymarne funkcje, o czym świadczy cho-
ciażby gest wzajemnego oblewania się wodą w Wielkanocny Poniedziałek, 
będący dziś świąteczną zabawą. Budujące jest natomiast to, że współcze-
śni uczestnicy obrzędów nie traktują gestów jako zapomnianego reliktu 
kultury tradycyjnej, wręcz przeciwnie – wiele z nich jest nadal rytualnie 
powtarzanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie, co jest dowo-
dem żywego przywiązania do tradycji. Nierzadko zachowania te mają 
wymiar lokalny, a nawet rodzinny. Potwierdzają to zarejestrowane przekazy. 
Czesława Lewandowska z Ostrołęki tak opisuje rodzinny gest wigilijny: 

No to każdy się przeżegnał, była odczytana z Pisma Świętego ewangelia i wtedy 
tata jak żył, to częstował opłatkiem i składało się życzenia. […] U nas to jeszcze była 
taka tradycja, że u nas się ręce podawało wokół stołu, tak jak się siedziało, to się 
podało tak ręce, że tak wszyscy są razem (Ostrołęka CzL). 

5 Powtarzanie gestów czy formuł słownych ma też związek z symboliką konkretnych liczb, 
które wprowadzają do rytuału dodatkową treść. Najczęściej wykorzystywaną liczbą 
w folklorze jest trójka, która reaktualizuje rzeczywistość mityczną, inicjuje zmiany, inten-
syfikuje wykonywane gesty czy wypowiadane słowa, a także pełni funkcję apotropeiczną, 
mediacyjną i sakralizującą. Wskazane funkcje realizowane są w medycynie ludowej, gdzie 
np. trzykrotne splunięcie oznaczało ochronę przed szkodliwym działaniem uroku, a trzy-
krotne powtórzenie formuły słownej miało skutecznie odesłać chorobę (Wójtowicz 2012: 
111–121).
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Z kolei o międzypokoleniowym przekazywaniu tradycji wielkanocnego 
gestu dzielenia się święconym jajkiem opowiada informatorka z Lubelsz-
czyzny: 

[…] u mnie ile nas było musieliśmy się jednym jajkiem podzielić. Ile było poli-
czone, to na tyle to jajko było podzielone na tyle, ile nas w domu było, aby każdy choć 
kruszynke zjadł […]. Później można było zjeść więcej, ale z tego jednego musieliśmy 
się podzielić, to jest tak, że tak się zgadzamy, tak się szanujemy, że jednym jajkiem się 
dzielimy. To jest tak, moja mama od swojej mamy i ja tak teraz robie i moja córka też 
już to wie i tak robi, bo to jest ważne (Leopoldów GK).

Na zakończenie trzeba dodać, że gesty rytualne, będące elementem 
wciąż zmieniającej się kultury, są także otwarte na nowe użycia i kon-
teksty, pomnażając bądź utrwalając sferę swoich znaczeń symbolicznych. 
Podobnie jak symbole kulturowe, nazywane „głębinowymi generatorami 
pamięci”, zachowują one pamięć o swoich poprzednich użyciach, podle-
gając przy tym licznym transformacjom. Ich interpretacja nigdy nie może 
być zatem ostateczna i definitywna, wręcz przeciwnie – powinna zakła-
dać pewien margines nieokreśloności i nieskończoności (Żyłko 2009: 105; 
Bartmiński 1995: 15). 

W kontekście powyższych rozważań badacz gestów rytualnych stoi 
przed nie lada wyzwaniem, ponieważ musi podjąć trud usystematyzowania 
niełatwych do uchwycenia gestów, które są nie tylko ulotne same w sobie, 
ale także podlegają wraz z rozwijającą się kulturą dość złożonym trans-
formacjom. W tej sytuacji należy wypracować metodę możliwie pełnego 
opisu poszczególnych gestów, systematyzacji ich form i znaczeń wypływa-
jących z kontekstowych realizacji.

sposoby rejestracji zachowań niewerbalnych
Zaskakującym może wydawać się fakt, że w dość prężnie rozwijających się 
badaniach nad szeroko rozumianą komunikacją niewerbalną nie wypra-
cowano dotychczas adekwatnych do przedmiotu badań narzędzi i technik, 
nie sformułowano także spójnej metodologii. Ze względu na ograniczoną 
objętość artykułu wspomnę o kilku dotychczas zaproponowanych sposo-
bach rejestracji zachowań niewerbalnych, by wskazać te, które mogą być 
przydatne w dokumentowaniu gestów obrzędowych. 

Jedną z najbardziej znanych metod zapisu ruchu, szeroko wykorzysty-
waną przy analizie układów tanecznych, jest system notacji Labana. Poprzez 
opracowany, zamknięty zestaw znaków oraz schematyczną formę zapisu 
system ten pozwala odtworzyć choreografię tańca. Jednak nie mógłby być 
on wykorzystany do rejestracji gestów, a zwłaszcza tych rytualnych, gdyż 
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przyjęta specyfika zapisu, po pierwsze, nie uwzględnia interakcyjnego cha-
rakteru zachowań komunikacyjnych, a po drugie, izolowałaby je z ich kon-
tekstu, który w tym przypadku jest niezbędny do całościowej i pełnej inter-
pretacji (Brocki 2001: 101–105).

Podobną formę rejestracji przyjął Ray Birdwhistell, który schematycz-
nie za pomocą określonych symboli zapisywał ruchy ośmiu podstawowych 
części ciała (tzw. kinemy, czyli najmniejsze znaczące jednostki ruchu), by 
następnie, poszukując analogii między systemem językowym a komunika-
cją niewerbalną, móc przypisać je odpowiednim słowom. Ta bardzo czaso-
chłonna i dość skomplikowana metoda doprowadziła samego badacza do 
zarzucenia tej formy zapisu, gdyż – jak sam zauważył – nie można wskazać 
pełnej analogii między tymi dwoma systemami, a ponadto rejestracja ta, 
podobnie jak kinetografia Labana, w sposób sztuczny oddzielałaby gesty 
od ich kulturowego tła (Birdwhistell 1970; Brocki 2001: 105–106).

Jeszcze innymi formami rejestracji gestów, szeroko zresztą stosowa-
nymi w etnologii, są rysunek, fotografia oraz film. Dwie pierwsze pozwa-
lają utrwalić gesty jako statyczny dwuwymiarowy obraz, który można 
wprawdzie uzupełnić komentarzem w postaci odnośników, ale ta forma 
zapisu nigdy nie odda kinezycznego charakteru gestu i pełnego kontekstu, 
w jakim jest wykonywany. To z kolei doskonale można zarejestrować na 
filmie, który wydaje się być najbardziej adekwatnym sposobem dokumen-
tacji zachowań obrzędowych przede wszystkim dlatego, że ukazuje proce-
sualny i synkretyczny charakter gestów, rejestruje więc nie tylko ruch, ale 
także funkcje i interakcje postaci uczestniczących w rytuale, wypowiedzi 
słowne, kontekst przestrzenny, czasowy, wykorzystane rekwizyty obrzę-
dowe i inne znaczące elementy rytuału. Ponadto dzięki możliwościom 
technicznym film można zatrzymać w odpowiednim momencie oraz wie-
lokrotnie powtarzać zarejestrowany gest, by móc na przykład odtworzyć 
jego strukturę komunikacyjną czy porównać go z innymi analogicznymi 
zachowaniami utrwalonymi w innych kontekstach obrzędowych. Trzeba 
jednak dodać, że filmowy obraz gestu jest przede wszystkim jego trwałym 
zapisem, który nie wyjaśnia jednak jego znaczenia, nie nazywa pełnionych 
funkcji, nie oddaje też pełnego tła społeczno-kulturowego. 

W tej sytuacji pomocne mogą okazać się wywiady terenowe, czyli ukie-
runkowane rozmowy zmierzające do odkrywania i ustalania znaczeń sym-
bolicznych zachowań obrzędowych. Pozyskane informacje na temat tego, 
w jaki sposób wykonywano dane gesty, dlaczego właśnie tak, co one ozna-
czały i w jakim celu je wykonywano, pozwolą zrekonstruować podmiotowy 
obraz gestów, a więc wskazać, w jaki sposób człowiek poprzez zachowania 
rytualne interpretuje i wartościuje przestrzeń wokół siebie. Dzięki takiemu 
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antropologicznemu ujęciu można dokonać rozbudowanej eksplikacji czyn-
ności obrzędowych, wskazując nie tylko ich symbolikę i funkcje, ale także 
konteksty, w których występuje – a co za tym idzie – zbudować obraz kul-
tury, w której są one osadzone. W ten sposób gest można rozpatrywać jako 
znaczący element kulturowego obrazu świata.

Poprzez zastosowanie wymienionych technik do dokumentacji zacho-
wań obrzędowych, a następnie zestawienie i porównanie zebranego mate-
riału z relacjami ustnymi, można budować zagęszczony opis symbolicz-
nych działań osadzonych w konkretnej przestrzeni poznawczej danej kul-
tury (Brocki 2001: 115).

budowanie katalogu gestów rytualnych
Gesty rytualne jako symboliczne czynności społeczno-kulturowe należy 
niewątpliwie poddać ochronie, która powinna zmierzać przede wszyst-
kim do ich identyfikacji i rzetelnej dokumentacji. Proponuję zatem, aby na 
początku z różnorodnych źródeł w postaci przekazów ustnych, filmowych 
bądź ikonograficznych, zgromadzonych w istniejących archiwach dziedzic-
twa kulturowego, a także opublikowanych już w licznych monografiach 
regionalnych i opracowaniach dotyczących tradycyjnej polskiej obrzędo-
wości, zbudować rejestr, a właściwie wielopoziomowy, rozbudowany i naj-
lepiej multimedialny katalog gestów rytualnych, który mógłby być stale 
uzupełniany oraz aktualizowany o nowe konteksty i źródła (Por. Jarząbek 
1994; 1999). Artykuł hasłowy gestu obrzędowego powinien uwzględniać 
stałe elementy – podkategorie, które na wzór układu fasetowego, zastoso-
wanego już między innymi w definicji kognitywnej (Bartmiński 2006: 20; 
Bartmiński, Tokarski 1993: 47–62), budowałyby wyczerpującą eksplikację 
tego elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Wśród podkategorii powinny znaleźć się:
nazwa ogólna gestu wraz z jego podstawowymi wariantami for-•	
malnymi, mieszczącymi się w tym samym zakresie użycia oraz ewen-
tualnymi określeniami gwarowymi, np. zataczanie kręgu będzie nazwą 
ogólną zawierającą w sobie takie warianty gestyczne, jak obchodzenie/
otoczenie czegoś lub kogoś, okrążanie, taniec po kole (gwarowe: okółka 
babskie), opasywanie, obwiązywanie (jako kontaminacja dwóch czyn-
ności: zawiązywania i tworzenia kręgu), oborywanie, okręcanie i inne;
forma gestu•	  rozumiana jako pewnego rodzaju instrukcja, zawierająca 
wskazówki określające sposób wykonania gestu, która może być wzbo-
gacona fotografią, rysunkiem bądź nagraniem filmowym;
konteksty wyznaczające zakres użycia gestu, a więc rejestr sytuacji •	
obrzędowych, w jakich był lub jest on wykonywany (tu istotne mogą 
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być także czas i przestrzeń obrzędu, które warunkują skuteczność rytu-
alnie powtarzanych czynności); 
podmioty działania, czyli nadawcy i adresaci gestów, biorący udział •	
i pełniący określone funkcje w rytualnych interakcjach;
współwystępowanie gestu z innymi znakami obrzędowymi: •	
słownymi, przedmiotowymi, dźwiękowymi z uwzględnieniem rodzaju 
relacji zachodzącymi między nimi6;
znaczenie i  funkcje gestów,•	  czyli wydobycie sensów naddanych, 
utrwalonych także kulturowo, a więc nie tylko w wąskim obrzędo-
wym kontekście, ale z uwzględnieniem uniwersalnych treści zawartych 
w znaczeniu poszczególnych elementów budujących rytuał.
źródła dokumentujące występowanie gestu we wskazanych kontek-•	
stach narodowych, regionalnych, lokalnych i rodzinnych. 
Wśród haseł takiego leksykonu powinny znaleźć się takie gesty, jak 

całowanie, dzielenie się czymś/dzielenie czegoś, kreślenie znaku krzyża, 
obdarowywanie, obmywanie, odwracanie na opak, okadzanie, okręcanie, 
otwieranie, podrzucanie, podskakiwanie, polewanie, posypywanie, prze-
skakiwanie, rozrzucanie, rozwiązywanie, spalanie, toczenie, tłuczenie, ude-
rzanie, zakopywanie, zamykanie, zataczanie kręgu, zawiązywanie i inne. 

Tak rozbudowana eksplikacja źródła tych sensów tkwi w dawnych prakty-
kach przedchrześcijańskich, chrześcijańskich, a także wynika z wpływu kul-
tur obcych i tradycji wytworzonych w środowiskach lokalnych i rodzinnych. 

*  *  *

Przedstawiona tu charakterystyka gestów rytualnych potwierdza kul-
turową wagę działań obrzędowych, będących elementem przekazywa-
nej, nadal kultywowanej i wciąż wzbogacanej tradycji. Jako symboliczne 
czynności społeczno-kulturowe należy je dokumentować i chronić przede 
wszystkim dlatego, że wiele z nich obecnie traci swoje pierwotne znacze-
nie, ich prymarna funkcja staje się nieczytelna i – co za tym idzie – często 
gestom tym przypisuje się nowe, najczęściej tylko ludyczne funkcje.

Zaproponowany tutaj sposób rejestracji i opisu gestów rytualnych, 
w moim przekonaniu, w pełni wpisuje się w realizację założeń Konwencji, 
co w przyszłości może przynieść wymierną wartość dokumentacyjną tych 
elementów niematerialnego dziedzictwa. 

6 K. Piątkowski wskazuje następujące typy relacji między znakami obrzędowymi: współwy-
stępowanie ze sobą znaków, wzajemne pobudzanie się w celu odkrywania znaczeń sym-
bolicznych, dominacja jednej kategorii znaków, redundancja, czyli zwielokrotnienie i zin-
tensyfikowanie znaczenia jakiegoś elementu (Piątkowski 1981: 50). Dodatkowo proponuję, 
aby uwzględnić jeszcze relację opartą na redukcji i odniesienie gestu tylko do kontekstu, 
w którym jest wykonywany.
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rozwiązanie skrótów
K 35 Prze – Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, t. 35, Przemyskie, Wrocław 1962 [1891].
K 48 Ta-Rz – Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, t. 48, Tarnowskie-Rzeszowskie, 

z rękopisów oprac. J. Burszta, B. Linette, red. J. Burszta, Wrocław 1967. 
Konwencja 2003 – Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., 
Dziennik Ustaw z 19 sierpnia 2011 roku, nr 172, poz. 1018. 

Wniosek – Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wytyczne 
dotyczące składania wniosków o wpis oraz procedury wpisywania elementów 
dziedzictwa niematerialnego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego, [w:] Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa, http://niematerialne.nid.pl/Ochrona_dziedzictwa/Wytyczne/, dostęp 
17.02.2015. 
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Bełżec AG – woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Bełżec, 2012, Aniela Gmoch 

(ur. 1919, Wola Wielka, woj. podkarpackie).
Dylewo CzK – woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, Kadzidło, 2011, Czesława 

Kaczyńska (1943).
Grudzice ST – woj. opolskie, pow. opolski, gm. Opole, 2012, Stefania Topola (1939), 

obecnie miejscowość jest dzielnicą Opola.
Grywałd ZD – woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Krościenko nad Dunajcem, 

2012, Zofia Dyda (1940).
Krzemień Drugi SK– woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Dzwola, 2012, Stefania 

Kowal (1936).
Lemany HW – woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Zatory, 2011, Halina Witkow-

ska (1952).
Leopoldów GK – woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Ryki, 2013, Genowefa Kurant 
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Majdan Kozłowiecki WK – woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Lubartów, 2013, 

Wiesława Kucharzyk (1968).
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Lewandowska (1953).
Podano: miejscowość, województwo, powiat, gmina, rok nagrania, imię, nazwi-

sko i rok urodzenia informatora, ewentualnie miejsce urodzenia, jeśli jest ono 
oddalone od miejsca zamieszkania, uwagi.

Rożdżałów SM – woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Chełm, 2012, Stanisława Mąka 
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Stary Majdan BP – woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Hańsk, 2012, Bronisława 
Polak (1935).

Stojeszyn II SS – woj. lubelskie, pow. janowski, gm. Modliborzyce, 2012, Stefania 
Suchora (1940).

Zalesie CzS – woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Myszyniec, 2011, Czesława 
Samsel (1933).

from registration to interpretation:  
on the need for documentation and protection 
of ritual gestures
The article highlights the need for the proper identification, registration and inter-
pretation of ritual gestures in order to extract and determine their symbolic mean-
ings. The author suggests building a multimedia catalogue of gestures, based on 
varied source material and a multi-level analysis, and organized in the system of 
‘facets’. It should be designed to enable updating and supplementing it with new 
contexts and sources. A directory built in such a way could become an important 
reference database of ritual behaviors, which are characterized by magical, reli-
gious and cultural meanings. The proposed method of registration and descrip-
tion of gestures fits in the framework of the Convention for the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage, therefore, it may have a substantial potential to 
document, protect and promote intangible heritage in the future.
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Podczas lubelskiej konferencji „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: 
źródła – wartości – ochrona”, prezentując filmy o woskowych wotach 

chciałem pokazać, że zgromadzona dokumentacja odpowiada wymaga-
niom, które w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku muszą być spełnione. 
Bowiem aby zachowanie kulturowe mogło zostać poddane procedurze 
wpisania na odpowiednią listę UNESCO, przedstawiona przez wniosko-
dawcę dokumentacja musi udokumentować szereg warunków: 

musi zostać udowodnione, że zjawisko jest współcześnie żywe i prak-•	
tycznie stosowane;
że jest dawne (jest stosowane w społeczności od wielu lat lub kilku •	
pokoleń);
że istnieje w środowisku mniemanie, przekonanie, że jest ono ważne •	
i własne;
że dzisiejsi wykonawcy nabyli je drogą przekazu rodzinnego, względnie •	
obserwacji bądź uczestnictwa.
Drugi zestaw warunków koniecznych do spełnienia, to udokumento-

wanie trwałości i ciągłości stosowania danego zachowania kulturowego 
poprzez odwołanie się do:

źródeł pisanych;•	
dokumentów ikonograficznych, rysunków, dokumentacji foto-video;•	
relacji obserwatorów i uczestników – depozytariuszy zwyczaju lub •	
umiejętności twórczych.

Egzemplifikacja procedury identyfikacji 
i zapisu elementu niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego z terenu 
Mazowsza (na przykładzie zwyczaju 
składania wot woskowych na Kurpiach)

Mateusz Braun 
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
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Jako przykład do prezentacji wybrałem zwyczaj z zakresu pobożności 
ludowej ze wsi Brodowe Łąki na Kurpiach, który dokumentowałem foto-
graficznie i filmowo w latach 2004–2006 (Fot. 1, Fot. 2). 

Według informacji z prasy gubernialnej łomżyńskiej, we wsiach na 
zachodniej Kurpiowszczyźnie już w końcu XIX wieku notowany był zwy-
czaj składania woskowych wot w intencji zdrowia ludzi, szczególnie cho-
rych na epilepsję. Odbywało się to we wsi o mieszanej ludności kurpiow-
skiej i drobnoszlacheckiej – Krzynowłoga Wielka, na dzień św. Walentego, 
14 lutego. Wota miały kształty części ciała człowieka, jak ręce, nogi, głowa, 
symbole płci. 

W drugiej wsi, całkowicie kurpiowskiej, Brodowe Łąki nad Omulwią, 
wota składano w święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia. Składano je 
w intencji dobrego chowu zwierząt gospodarskich: krów, koni, świń. Takie 
też kształty miały wota – figurek zwierzuntek, jak mówią Kurpie (Fot. 3). 
Zdarzają się także podobne jak w Krzynowłodze części ludzkiego ciała. 
W obu kościołach boczne ołtarze zawierają obrazy przedstawiające św. 
Walentego, który pochyla się nad epileptykiem (Fot. 4). 

Najstarsza dokumentacja ikonograficzna powstała dzięki Jackowi 
Olędzkiemu, który o obu tych zwyczajach nakręcił filmy: w 1958 roku film 
Ofiara w Brodowych Łąkach oraz w 1959 roku – film Czekam na Twe zmi-
łowanie w Krzynowłodze. Filmom towarzyszy także dokumentacja fotogra-
ficzna przedstawiająca wota, ludzi wokół kościoła itp. Filmy, skopiowane 
z taśmy 16 mm na DVD, znajdują się w archiwum Instytutu Etnologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, a fotografie – pozytywy i skany – w archiwum 
Zakładu Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk. O historii zwyczaju składania woskowych wot Olędzki napisał także 
kilka artykułów zamieszczonych w „Polskiej Sztuce Ludowej”, które oma-
wiają dokładnie cały jego kontekst kulturowy (Olędzki 1960, 1962, 1968).

Warte podkreślenia jest to, że zwyczaj składania ofiar z woskowych wot 
występował tylko w dwu wsiach Kurpiowszczyzny, mimo że były podej-
mowane próby „zaprowadzenia” tego zwyczaju do innych parafii – między 
innymi do Kadzidła.

W Kadzidle od 1946 roku funkcję proboszcza pełnił ks. Mieczysław 
Mieszko, miłośnik kurpiowskiej kultury i inspirator wielu cennych dla 
społeczności kurpiowskiej działań (Braun 2012). Ksiądz Mieszko usiłował 
wprowadzić do kadzidlańskiego kościoła zwyczaj woskowych wot i połą-
czyć go ze zwyczajem święcenia i przepędzania bydła przez dym palącego 
się ogniska w dzień św. Rocha – 16 sierpnia. Zwyczaj, mimo że należący 
do kultury kurpiowskiej, funkcjonował tylko do 1961 roku, do śmierci ks. 
Mieszki, a później został zaniechany. Nie mogąc przedstawić filmowego 
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zapisu tego kurpiowskiego zwyczaju, zacytuję opis jego przebiegu w Kadzi-
dle w 1957 roku, po zakończeniu święcenia bydła na św. Rocha: 

Gdy plac przed kościołem opustoszeje rozpoczyna się nabożeństwo wotywne, 
a po nim zaraz następuje symboliczna ofiara proszalna. Przebiegiem jej kierują 
brastewni, wspomagani przez zakrystiana i kościelnego. Ustawiają oni przed głów-
nym ołtarzem stół i rozkładają na nim przyniesione ze schowka w zakrystii świece 
i woskowe figurki zwierząt. Ustawiona na stole taca na ofiary pieniężne i metalowy 
krycyfiks dopełniają przygotowań. Brastewni zajmują miejsce za stołem, zwraca-
jąc się twarzami do ołtarza. Wierni, pragnący uczestniczyć w obchodzie, wchodzą 
z nawy do prezbiterium i oblegają stół. Wybierają figurki, brastewni rozdają im 
świece. Na tacę składane są drobne ofiary pieniężne i rzadziej ofiary z jaj. Nie każdy 
odchodzi od stołu ze świecami i figurkami. Niektórzy zadowalają się uzyskaniem 
tylko świecy albo jednej czy też paru figurek. Sunie za ołtarz korowód rozjaśniony 
tu i ówdzie gorejącymi świecami. Za ołtarzem wierni całują jego ścianę, a jeśli tłok 
nie stoi na przeszkodzie, po złożeniu pocałunku zatrzymują się, aby westchnąć do 
św. Rocha. Wszyscy obchodzą ołtarz trzykrotnie. Trzymając przed sobą figurki 
(niekiedy w wysuniętych do przodu rękach), kierują modlitwy do świętego. Treścią 
ich są prośby o opiekę nad żywym inwentarzem. Następnie wierni wracają do stołu, 
aby oddać świece i figurki. Odchodząc całują ustawiony na stole krucyfiks. Obno-
szenie figur trwa do rozpoczęcia sumy. Gdy zbliża się pora mszy, przerzedza się 
stopniowo tłum przed ołtarzem. Po opustoszeniu prezbiterium brastewni wynoszą 
stół, a zebrane do koszyka figurki chowają w szafce w zakrystii. Wyjmą je stamtąd 
dopiero na drugi rok, w dzień odpustu św. Rocha (Olędzki 1962: 93–94).

Zupełnie inaczej sprawa wygląda we wsi Krzynowłoga. Tam dzisiaj nie 
ma już tego zwyczaju na św. Walentego. Został administracyjnie zlikwi-
dowany przez nowego proboszcza, który nastał w tej wsi w połowie lat 60. 
XX wieku i uznał, że takie zachowania nie licują z prawdziwą wiarą. Taką 
postawę w stosunku do zachowań kulturowych zauważył zresztą Jacek 
Olędzki nie tylko w Krzynowłodze, ale i innych parafiach Kurpiowszczyzny: 

Proboszcz w Krzynowłodze Wielkiej usilnie zabiegał np. o zlikwidowanie 
w jego kościele przez kurię biskupią ceremonii symbolicznej ofiary proszalnej. 
Wychodził bowiem z założenia że jest ona „pogańska”. Proboszcz w Czarni nie 
kryje się z wielkim krytycyzmem wobec wszelkich ludowych form kultu, uważając 
je również za pozostałości pogaństwa. Podobnie ustosunkowali się do tych spraw 
proboszczowie z Turośli, Lemana i Łysych (Olędzki 1962: 94).

Negatywny stosunek kleru do różnych pozaliturgicznych zachowań kul-
turowych wynika do dzisiaj z nieznajomości pojęcia „pobożności ludowej”. 
Rzymskie Dyrektorium o pobożności ludowej Kongregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów definiuje pobożność ludową jako „manifestacje 
kultyczne o charakterze prywatnym lub wspólnotowym, które w ramach 
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wiary chrześcijańskiej są przeważnie wyrażane nie na sposób liturgii, lecz 
w formach wywodzących się z ducha poszczególnych narodów, lub grup 
społecznych i ich kultury” (Dyrektorium 2003: 18) (Fot. 5, Fot. 6, Fot. 7). 

Gdy oglądaliśmy kościół w Krzynowłodze, zobaczyliśmy – a uważam to 
za znamienne – że we wnęce w murze za ołtarzem (co widać było wyraźnie 
na filmie Czekam na Twe zmiłowanie) leżały 2 jajka. Takie dawano niegdyś 
brastewnemu za wypożyczenie wot, a przecież od ostatnich „legalnych” 
procesji z wotami minęło ponad 40 lat. 

Mieszkańcy wsi w rozmowach ubolewali nad utratą tego zwyczaju, 
a dwa lata temu podjęto w Krzynowłodze próbę jego reaktywacji – przy-
słano nam e-mailem fotografie przygotowanych nowych wot.

Tak jak w Kadzidle nie powiodła się księdzu Mieszce próba implanto-
wania nowego elementu kulturowego, tak mieszkańcy Krzynowłogi nie 
mogą pogodzić się z bezprawnym pozbawieniem ich ważnego elementu 
lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Wydaje się, że różnego rodzaju dokumentacje, którymi dysponujemy, doty-
czące historii i współczesności zwyczaju woskowych wot na Kurpiach, są 
zupełnie wystarczające dla procedur zgłoszenia zwyczaju do którejś z list 
UNESCO. Nasuwa się jednak bardzo ważne pytanie: czy mamy moralne 
prawo do upublicznienia poprzez promocję bardzo – bądź co bądź – osobi-
stego, intymnego zwyczaju, związanego z głębokimi przeżyciami religijnymi? 

Mimo że współczesni absolwenci studiów etnologicznych w coraz 
mniejszym stopniu prowadzą „tradycyjne” badania etnograficzne, to 
z drugiej strony, dzięki możliwości korzystania z repozytoriów cyfro-
wych,  powstaje wiele prób syntezy stanu naszej wiedzy o kulturze ludowej 

– w tym także o niematerialnym dziedzictwie. Zebranie niejednokrotnie 
przyczynkarskich, bardzo rozproszonych po różnych archiwach zakłado-
wych i bibliotekach mteriałów pisanych, fotografii, filmów czy muzycznych 
nagrań, reprezentujących jakiś etnograficzny region, może posłużyć do 
opracowania kategorii niematerialnego dziedzictwa, jaką jest regionalna 
przestrzeń kulturowa.
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folk tradition of votive wax statuettes  
in kurpie region (mazovia)
The text presents one of the most interesting customs in Kurpie region (Mazovia). 
It refers to votive wax statuettes which are sacrificed in intention of people’s health 
and animal husbandry. The rich photographic, film and ethnographical mate-
rial is an excellent example of intangible heritage. We should notice the ethical 
problem concerning the promotion of the particular custom associated with folk  
religiousness.

fot. 1. Kosz z wotami woskowymi, 
Brodowe Łąki, fot. M. Braun
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fot. 2. Kosz ze świecami, 
Brodowe Łąki, fot. M. Braun

fot. 3. Figurki woskowe, fot. M. Braun
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fot. 4. Obraz Św. Walentego  
w bocznym ołtarzu kościoła  
w Brodowych Łąkach, fot. M. Braun

fot. 5. Wybieranie wot, fot. M. Braun
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fot. 7. Składanie wot  
w ofierze, fot. M. Braun

fot. 6. Wybieranie wot, fot. M. Braun
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Obrzędy i święta zawsze wyznaczały czas sakralny, który umożliwiał 
oderwanie się od zwykłej codzienności. Ten szczególny okres wyma-

gał specjalnych przygotowań duchowych oraz świeckich. By podkreślić 
jego wyjątkowość, ozdabiano w szczególny sposób wnętrza, gdzie święto-
wano, zakładano najładniejsze ubieranie i przygotowywano lepsze poży-
wienie, które nie tylko miało zaspokoić głód, ale służyło także do ważnych 
praktyk religijnych i magiczno-symbolicznych. 

Potrawy świąteczne zawsze przygotowano z lepszych składników i były 
one bardziej urozmaicone, różniły się także sposobem podania, a nie-
rzadko określonymi zasadami ich spożywania. Najczęściej na tego typu 
posiłki zapraszana była większa ilość osób, nie tylko dalsza rodzina, ale 
także sąsiedzi czy znajomi. Przy tych wszystkich etapach dokonywane były 
różne działania o znaczeniu religijno-magicznym, które miały uczestni-
kom uczty zapewnić konkretne korzyści na przyszłość. Pożywienie bywało 
także darem lub ofiarą dla ludzi, zwierząt i dusz zmarłych. Spełniało tym 
samym rozliczne funkcje kulturowo-społeczne. 

W okresie zimowym, kiedy przyroda zostaje uśpiona i zbliża się począ-
tek nowego roku kalendarzowego, obchodzone są święta Bożego Narodze-
nia poprzedzone Wigilią. Przypada ona na ostatni dzień Adwentu. W tym 

1 Lubelskie, zwane Lubelszczyzną, przynależało do różnych obszarów historycznych i etno-
graficznych: na północy dominowały powiązania z Mazowszem i Podlasiem, na południu 

– z Małopolską, a na wschodzie – z Polesiem i Wołyniem. Przyczyniło się to do powstania 
na tym obszarze bardzo specyficznej i niepowtarzalnej kultury, która stosunkowo długo,  
w porównaniu z innymi regionami w Polsce, zachowywała wiele cech tradycyjnych i wy-
różniających.

Tradycyjne potrawy wigilijne jako 
wartość dziedzictwa niematerialnego 
(na przykładach z obszaru województwa 
lubelskiego)1

Mariola Tymochowicz  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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szczególnym dniu, według wierzeń ludowych, trzeba było wykonać róż-
nego rodzaju zabiegi mające na celu pobudzenie całej przyrody, a także te 
o charakterze apotropeicznym i zaduszkowym. Najważniejszą, wieńczącą 
cały ten dzień czynnością było spożycie wieczerzy wigilijnej. Przygoto-
wania do wieczerzy oraz działania wykonywane w trakcie jej spożywania 
posłużą za najlepszy przykład wykazania znaczenia i wyjątkowości potraw 
polskiej kultury tradycyjnej. 

Przez cały dzień wszystkich obowiązywał ścisły post. Dorośli do kola-
cji nic nie jedli – suszyli, ograniczano się zazwyczaj do spożywania chleba 
i wody. „W wigilie do zmierzchu nie post, ale suszy sie! Nic – ni jedzenia, ni 
picia – suszy sie na duchu, za swoje przewinienia” (Brzuskowska 1986: 7). 
W okolicach Dubienki k. Chełma „ten kto nie przestrzegał postu, miał za 
karę nie ujrzeć w porze wieczoru wigilijnego gwiazdy betlejemskiej, choćby 
niebo było pogodne” (Magdziakowa 2003: 13). W ten sposób chciano 
właściwie przygotować się do jednego z ważniejszych świąt kościelnych 
w roku.

Obowiązywały w tym dniu także od samego rana różne zakazy i nakazy, 
które miały wszystkim zapewnić powodzenie w nadchodzącym roku. 
Część z nich związana była z pożywieniem lub produktami spożywczymi, 
np. nie powinno się pożyczać w tym dniu chleba czy mleka, zwłaszcza, jeśli 
osoba pożyczająca przyszła z pustym koszykiem lub garnkiem. Gdyby to 
była czarownica, mogłaby spowodować, że krowy nie będą dawać mleka, 
a ludzie nie będą mieli chleba (Ogrodowska 2001: 249). Starano się w ogóle 
nikomu nic nie pożyczać tego dnia, „bo mógł ten ktoś zabrać z tą rzeczą 
szczęście, które w dzień wigilijny nawiedza domy” (Magdziakowa 2003: 
16). Na południowym Podlasiu trzeba było kilkakrotnie zamieść dom, żeby 
pszenica była czysta (Adamowski, Tymochowicz 2001: 39).

Ważne też było, kto w tym dniu jako pierwszy wejdzie do domu. 
W większości regionu uważano, że dobrą wróżbą był mężczyzna, a jeśli 
była to kobieta, nie zapraszano jej do izby. Mile widziany był mężczyzna, 
szczególnie kiedy przynosił upominek świąteczny, np. jabłko z choinki 

– symbolizujące szczęście, życie i zdrowie (Smyk 2009: 188–189). Jedynie 
w północno-zachodniej i południowo-wschodniej Lubelszczyźnie uwa-
żano, że jeśli pierwsza wejdzie kobieta, gospodarka powiększy się o coś 
rodzaju żeńskiego, a jeśli mężczyzna, nastąpi odwrotna sytuacja. Mawiano 
także w północnej części regionu, że przyjście pierwszej kobiety wróży 
głód, a mężczyzny – dobrobyt (Petera 1983: 9). By „mieć szczęście przez 
cały rok, to trzeba w ten dzień zobaczyć chłopca, ale bez kożucha. Jeśli zaś 
będzie w kożuchu, to będą dokuczały czyraki” (Magdziakowa 2003: 16; 
Brzuskowska 1986: 3). 
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Jabłko nie tylko mogło być darem, ale powinno się je zjeść także 
w innym celu. W powiecie lubartowskim uważano, że należało: 

[jeszcze] przed wieczerzo wigilijno zjeść jabłko, to wtedy człowiek zawsze znaj-
dzie wyjście z drogi. To nie chodzi o to, że ona zabłądzi, tylko ma jakieś powikłanie, 
nie może czegoś rozwiązać. A kiedy to jabłko zje w Wigilie, to zawsze to rozwiązanie 
w każdej potrzebie znajdzie (Adamowski 1996: 23). 

Jednym z etapów przygotowań do Wigilii było odpowiednie przystroje-
nie izby. W tym celu przynoszono zielone gałązki świerku lub jodły, a także 
snopek zboża, siano i słomę:

W Wigilię najstarszy z domowników, czyli dziadek, ojciec, szedł do stodoły. Tam 
wiązał snopek zboża i wiązkę siana, z którą wchodził do domu. Wchodząc do domu 
dawał pochwalonego i błogosławił ten dom tym zbożem, żeby nie zabrakło chleba 
w następnym roku (Adamowscy 1995: 2). 

Snopek, ustawiany w rogu był przygotowywany z jednego rodzaju 
zboża, najczęściej z żyta, lub ze wszystkich gatunków, jakie uprawiano 
w danym gospodarstwie. Stał w izbie do Nowego Roku lub do Trzech 
Króli. Ziarno z tego snopka, zwanego królem, kolęda, kolęnik, trzy króle, 
kwiatek, dodawano do siewnego, a słomę do paszy dla zwierząt czy kurom 
do gniazd, by dobrze się chowały. Siano, które leżało w izbie, dawano kro-
wom po ocieleni, żeby czarownice mleka nie wzięły (Borysów, ADzEMLwL 
898/IX//76). Ze słomy, którą na podłodze rozścielano, robiono powrósła 
i zabierano do sadu i obwiązywano nimi drzewa owocowe. Podczas tych 
czynności gospodarz uderzał je także siekierą i pytał: będziesz rodziła, bo 
cię zetnę? Chciał w ten sposób zapewnić urodzaj owoców w przyszłym 
roku, a robiono tak po kolacji, w dniu św. Szczepana lub w Nowy Rok. Na 
Roztoczu przed pośnikiem gospodarz wychodził z łopatą i kociubą do pie-
czenia chleba, żeby szargać grusze, aby owoce były zdrowe i żeby był uro-
dzaj (Aleksandrowicz 1980: 3).

Jeszcze przed II wojną światową do wiejskich domów na Lubelsz-
czyźnie zaczęto przynosić choinki (zwyczaj ten bardziej powszechny stał 
się w drugiej połowie XX wieku). Przystrajano je w różne zabawki przy-
gotowywane własnoręcznie, a także ozdobami zaliczanymi do pożywie-
nia: ciastka, cukierki, orzechy. Obecność ich na zielonym drzewku miała 
zapewniać dostatek. Były one także darem dla ludzi, Boga i dusz przodków. 

„W zamian za taką ofiarę […] dosięgają człowieka łaski w postaci zadowole-
nia z życia, spokoju w rodzinie, dostatniego i bogatego roku” (Smyk 2009: 
204).
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Potrawy wigilijne musiały być postne bez mięsa, tłuszczu zwierzę-
cego i często bez nabiału, ale mogły być obfite. Przygotowywano je od 
samego rana wraz z potrawami mięsnymi spożywanymi w Boże Narodze-
nie. Powinny być wykonane z tego, co zbierano w polu, ogrodzie, lesie, na 
łące i wyławiano z wody, zgodnie z powiedzeniem: Pan Bóg tak urządził, 
że to jest wszystko dla człowieka (Adamowski, Tymochowicz 2001: 38). Od 
użycia tych wszystkich składników i ich obfitości zależeć miała obfitość 
pożywienia na nadchodzący rok. Jeśli jakiegoś składnika zabrakło, to bra-
kowało go później przez cały rok. Musiały się zatem w potrawach pojawić: 
mąka, kasza, mak, miód, orzechy, grzyby, owoce – suszone o tej porze roku, 
warzywa – głównie: groch, fasola, ziemniaki, kapusta, cebula, czosnek, 
a także ryby i olej roślinny.

Z wymienionych produktów na szczególną uwagę zasługuje mak, który 
dodawany był głównie do potraw rytualnych ze względu na swoje wła-
ściwości usypiające i oszałamiające, a także wykorzystywano go do celów 
leczniczych, gdyż uśmierzał ból. Mak w Wigilię był wręcz pożądany, gdyż 
traktowano go jako środek mediacyjny, pozwalający na nawiązanie kon-
taktu z zaświatami. Miał ułatwić udział w wieczerzy duszom zmarłych 
z rodziny. Istotną właściwością maku było to, że działa stosunkowo krótko 
i po niedługim czasie „niemocy zapewniał szybkie i skuteczne obudzenie 
i odrodzenie, tym samym gwarantował płodność i obfitość, co wiązało 
się z jego plennością – z jednego ziarna rodziły się setki nowych kwia-
tów” (Łeńska-Bąk 2010: 256). Dzięki działaniom odurzającym maku czło-
wiek wprowadzany był w krótki stan zawieszenia, po którym następowało 
przebudzenie, odrodzenie, które – tak jak w okresie wiosennym – miało 
gwarantować płodność i obfitość roślin (Kowalski 2000: 303). Na ten 
wieczór we wschodniej części regionu przygotowywano kutię, a w pozo-
stałych kluski z makiem, obecnie także makowiec, który stał się ciastem  
tych świąt.

Jednym z istotnych składników był również miód, który dodawano do 
kutii i klusków z makiem. Ten składnik pojawiał się tylko wyjątkowo przy 
szczególnych okazjach. Wykorzystywano go także w lecznictwie tradycyj-
nym. Wiązało się to z trudnością pozyskania go, gdyż umiejętność zbiera-
nia miodu posiadali tylko nieliczni mieszkańcy danej wsi. Ze względu na 
kolor i pochodzenie (robiony przez pszczoły) przypisywano mu charakter 
zaświatowy i pełni rolę mediacyjną (Łeńska-Bąk 2010: 257). Był także sym-
bolem płodności, a poprzez swój związek z „tamtym światem” mógł mieć 
moc przywracania zdrowia i wzmagania sił rozrodczych, które szczególnie 
w okresie zimowym były potrzebne człowiekowi i otaczającej go przyro-
dzie (Libera 1995: 124).
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W kilku daniach musiały się pojawić różne gatunki zbóż, gdyż:

[…] w zbożu wprost ujawniała się siła ziemi, dlatego wydaje się, że może się 
stać siłą życia. Żaden produkt roślinny nie dorównuje zbożu w wartości odżywczej, 
żaden nie daje się tak łatwo i długo przechowywać, żaden przyrządzić w tak różno-
rodny sposób i dostosowywać do każdego smaku jak pszenica (Forstner 2001: 200). 

W nieprzetworzonej postaci podawano jedynie pszenicę, rzadziej jęcz-
mień (pęczak), które dodawano do kutii. Pszenica uważana była zawsze 
za najlepsze zboże, gdyż była bardzo wymagającą rośliną, która rosła na 
dobrych gatunkowo glebach i w związku z tym nie wszędzie mogła być 
uprawiana. Mąkę pszenną dodawano głównie do potraw świątecznych, 
przede wszystkim do chleba. Symbolizowała ona, podobnie jak inne zboża, 
płodność i plenność, czego sobie najbardziej życzono w Wigilię, gdyż 
wierzono, że wszystko czynione w tym dniu będzie miało wpływ na cały 
następny rok.

Z tych trzech składników przygotowywano kutię, która była ważną 
potrawą wigilijną, o czym pisał już Z. Gloger: 

Bez kucyi nie było w Polsce uczty wigilijnej ani u kmiecia, a ni u magnata, lubo 
nazwa powyższa była tylko powszechną na Litwie, Rusi i Podlasiu. W potrawie zaś 
samej ta była tylko różnica, że chłopek i zagrodowiec przysadzał ją z pęcaku jęcz-
miennego, a możni z kaszy jęczmiennej zwanej perłową, którą zastępowano potem 
ryżem, miód zaś rodzenkami, a mleko makowe polewką migdałową (Gloger  
1900: 65). 

Spożywanie jej miało zapewnić obfitość i powodzenie oraz przyczynić 
się do pozyskania przychylności zmarłych, którzy w tym szczególnym dniu 
przybywali na ziemię – stanowiła tym samym środek mediacyjny. Pozosta-
wiano ją dla nich po wieczerzy, by ułatwić im udział w tym święcie (Gaweł 
2012: 19). Kutia u ludności prawosławnej do dzisiaj jest traktowana jako 
potrawa sakralna, od której zaczyna się wieczerzę, a u katolików – zwycza-
jową, nieobligatoryjną, podawaną zazwyczaj na końcu posiłku (Straczuk 
2006: 231).

Wieczerzę wigilijną spożywano przy stole, co miało podkreślić wyjąt-
kowość tego dnia. Mebel ten był wykorzystywany tylko podczas ważnych 
świąt czy uroczystości rodzinnych. Pełnił on dawniej funkcję domowego 
ołtarza, na którym na co dzień stawiano krucyfiks. Przed nim modliła się 
rodzina rano i wieczorem. Miejsce to w wieczór wigilijny specjalnie było 
przygotowywane. Na blacie stołu, a czasami pod i na stołkach, na któ-
rych siedzieli biesiadnicy, rozściełano siano, sypano także garść żyta, cza-
sami owsa i pszenicy, a bywało, że i pieniądze (północna Lubelszczyzna). 
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W kilku wsiach w pow. radzyńskim na rogach stołu podkładano kolendę 
– opłatek (Petera 1983: 7). Podobnie w okolicach Janowca nad Wisłą, gdzie 
na środku stołu sypano ziarna z czterech zbóż, a na każdym rogu opłatek 
(Babinicz-Witucka 1973: 189). W powiecie ryckim i puławskim opłatek 
z kawałkiem chleba podkładano na trzech rogach stołu, tłumacząc, że czy-
niono tak, jak to Trzej Królowie szło (AZKP UMCS, Zalesie, EŻ 1930), któ-
rzy przybyli z trzech kontynentów. W powiecie tomaszowskim na rogach 
stołu ustawiano po trzy główki czosnku, żeby człowiek był zdrowy jak czo-
snek. W okolicy Biłgoraja na talerzyku układano czosnek, miód oraz opła-
tek (Adamowski, Tymochowicz 2001: 38). W powiecie lubartowskim zaś 
wykorzystywano chleb i ziarno: 

[…] przed wigilio babka przeważnie, bo gospodyni była przy garach, brała chleb, 
kładła na stół i żegnała: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; żeby ten chleb był 
cały rok, żeby go nie brakowało. Jak chleb położyła, później do szklanki nasypywala 
ziarna i w to wsadziła świece i stawiała koło chleba. Do gospodyni mówiła, żeby po 
świętach to ziarno dać kurom, to sie będo dobrze niosły. I zaświeciła świece. Świeca 
świeciła sie cały czas w czasie wigilii (Adamowski 1996: 22).

Podłożonego siana było tak dużo, że naczynia w nim grzęzły. Przygoto-
wany stół nakrywano obrusem, który bywał wykorzystywany wiosną jako 
płótno na zboże siewne, gdyż wierzono, że zapewni to dobry urodzaj. Na 
ławach i na całej podłodze rozścielano słomę, by izba przypominała sta-
jenkę, miejsce narodzin Chrystusa. 

W okolicach Zamościa pod stołem kładziono dzieżę, a w całym regio-
nie na stole pojawiał się chleb „żeby to chleb cały rok, żeby nie brakowała 
temu gospodarzowi” (Brzuskowska 1986: 8).

W Lubelskiem w okolicach Biłgoraja (Andrzejówka, Bidaczów Stary, 
Bukowa, Ciosmy, Dąbrowica, Dorbozy, Derylaki, Górniki, Hamernia, 
Korytków Duży, Lipiny Dolne), Krasnegostawu (Czernięcin, Żurawie), 
Tomaszowa Lubelskiego, Janowa Lubelskiego, aby zapewnić sobie urodzaj, 
wieczerzę spożywano na dzieży do zaczyniania ciasta, która była symbo-
licznym atrybutem płodności. Do dzieży dodatkowo wkładano bochenek 
chleba, garść siana i zboże. Miało to zapewnić obfitość chleba, czyli pod-
stawowego pożywienia (Adamowski, Tymochowicz 2001: 38).

Wieczerza wigilijna rozpoczynała się, kiedy na niebie pojawiła się pierw-
sza gwiazdka. Czas rozpoczęcia tego posiłku wiązał się z biblijną opowie-
ścią o narodzeniu Chrystusa i miejscu, do którego Trzech Króli prowadziła 
Gwiazda Betlejemska.

Do stołu zapraszano wszystkich członków rodziny, a także osoby 
samotne, które w tym szczególnym dniu nie powinny być same. W powiecie 
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janowskim i lubelskim był także zwyczaj wzajemnego odwiedzania się pod-
czas Wigilii członków rodziny i sąsiadów. Składano sobie życzenia, wspól-
nie jedzono i śpiewano kolędy. Rodziny sie schodziły cztery, pięć, później 
sie do każdego szło i u tego ostatniego to się nikomu nie chciało jeść. To tak 
przed wojnom było (AZKP UMCS, Policzyzna, ZW 1941, nagranie 2010).
We wschodnio-południowej części regionu, gdzie mieszkali wyznawcy 
kościoła wschodniego, powszechne było jeszcze w latach 80. XX wieku, 
wzajemne zapraszanie się na wieczerzę chrześcijan i grekokatolików, co 
w okolicach Szczebrzeszyna i Tarnogrodu nazywano gierbowaniem (Woj-
narowicz 1971: 4). 

Na ten szczególny wieczór zapraszano także dusze zmarłych, dla któ-
rych kładziono na stole tyle łyżek, ile było zmarłych w danej rodzinie, albo 
dostawiano dodatkowy talerz. Zwyczaj zapraszania dusz zmarłych na wie-
czerzę wigilijną przestrzegany był w wielu regionach naszego kraju i nawią-
zywał do dawnych tradycji zaduszkowych, a zapraszanie biednych czy 
samotnych osób prawdopodobnie przejęte zostało od warstw wyższych: 

[…] chłopi i mieszczanie zapraszają chętnie do wilii żebraków na pamiątkę, że 
Chrystus jadał społem z ubogimi. Przy stole siadają zwykle podług wieku, aby, jak 
mawiano tymże umierać porządkiem. Lud ma nie tylko wzgląd szczególny na ubo-
gich, czego dobry przykład w dniu wigilijnym widział u szlachty, ale rozciąga oso-
bliwszą pamięć swoją i do zwierząt domowych i do drzew owocowych przy chacie 
(Gloger 1900: 67). 

Pamiętano także, by przy stole wigilijnym zasiadła parzysta ilość osób, 
co symbolizowało pełnię, całość. Była to gwarancja, że w nadchodzącym 
roku nikogo nie zabraknie (Brzuskowska 1986: 7). Ważne było także, by 
osoby siedzące za stołem były sobie życzliwe. Udział w wieczerzy dawał 
możliwość pojednania się skłóconych osób: 

[…] przed spożyciem wieczerzy wigilijnej sąsiad przychodzi i trzymając w ręku 
talerzyk przykryty serwetką, pod którą jest siano, chleb i opłatek i mówi do gospoda-
rza: – Przyszedłem przeprosić za te zwady, cośmy nieraz wszczynali, bo nie godzi się 
siadać do wigilijnej wieczerzy w zawiści, bez pojednania. Po tych słowach podchodzi 
do stołu, zdejmuje serwetkę z talerzyka i na znak zgody łamią się opłatkiem i chle-
bem (Adamowski 1996: 21).

Pierwszą czynnością przy stole wigilijnym było łamanie opłatkiem: 

[…] to najpierw głowa domu brała opłatek. Myśmy zawsze mówili „Ojcze 
Nasz”, „Zdrowaś Mario” i „Wierzem w Boga”, taku modlitwę, a teraz to już frag-
ment ewangelii przed kolacją, przed łamaniem się opłatkiem, to se wszyscy stoju 
i urywek ewangelii przeczytany jest i dopiero jakoś modlitwę, jakiś pacierz się zmówi, 
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pobożne z powago dopiero łamie opłatkiem. Zaczyna głowa domu, albo gospodarz, 
albo gospodyni bierze, to już kto jest sprawniejszy i kolejno od najstarszego, potem 
dzieci i wnuki na ostatku tych małych (TN 1401/A, Karczmiska, Jadwiga Karaś, 1936, 
nagranie 2001).

Dawniej gospodarz mówił jeszcze: Wszystkiego dobrego z Wigilią, daj 
Boże szczęście na zdrowie z Wigilią, czy Boże dopomóż nam spożyć tą wigilię 
(ADEMLwL, spisane 1983), wspominano także zmarłych i odkładano dla 
nich opłatek. 

Zwyczaj łamania się opłatkiem, czyli białym, bardzo cienkim, niekwa-
szonym (inaczej: przaśnym) chlebem, symbolizuje gotowość do dzielenia 
się chlebem z innymi, do wybaczenia wszelkich urazów, do pojednania. 
Nazwa opłatek pochodzi z łacińskiego oblatum, czyli „dar ofiarny” (Kopa-
liński 1988: 793). Opłatek znany były Kościołowi od wielu wieków. Bło-
gosławiony był podczas nabożeństw i zanoszony tym, którzy nie mogli 
przybyć na wspólną modlitwę. Taki błogosławiony chleb nazywany był 
eulogią w rytuale starochrześcijańskim. Tradycja dzielenia się opłatkiem 
w dniu Wigilii pochodzi z XV stulecia. Upowszechniła się dopiero w XVIII 
wieku najpierw w rodzinach szlacheckich, a w XIX wieku – we wszyst-
kich stanach. Wypiekany był w kościelnych piekarniach w specjalnych 
metalowych matrycach z wygrawerowanymi wewnątrz symbolami reli-
gijnymi, scenkami z życia Chrystusa i ornamentami roślinnymi. Gotowy 
opłatek biały i kolorowy dla zwierząt rozprowadzany był przez księdza 
lub organistę jako dar chrześcijański, zwany też kolędą. Opłatkowi przy-
pisywano niezwykłe właściwości, sama jego obecność miała przynosić 
szczęście i spokój w domu. Miał on także zapewniać dostatek i obfitość 
chleba (Ogrodowska 2000: 34), ponadto stosowany był w lecznictwie 
jako lek uzdrawiający. Okruch opłatka wrzucano do studni, żeby oczyścić 
wodę, a tym samym zapewnić zdrowie ludziom i zwierzętom. Każdemu, 
kto dzielił się opłatkiem, miało to zapewnić dostatek chleba (Kowalski  
2000: 112). 

Po podzieleniu się opłatkiem w okolicach Szczebrzeszyna, Tarnogrodu 
i Zamościa wypijano kieliszek wódki albo wódkę z miodem i dopiero przy-
stępowano do posiłku.  

Na stole wigilijnym pojawiała się różna ilość potraw i były one zróżni-
cowane w zależności od zamożności czy przyjętych tradycji: 

„I bywały domy, gdzie było dwanaście potraw, gdzie tam zamożny był, miał 
wszystko: i krupy i jagły. Ja byłam z biednej rodziny i na wyrobku, to tam tylko 
była kapuścina z grochem i groch i pączki smażone, z pszenny mąki” (Brzuskowska  
1986: 7). 
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W niektórych częściach regionu uważano, że powinno być ich dwana-
ście czyli tyle ilu było apostołów, albo ze względu na dwanaście miesięcy 
w roku. W innych subregionach uważano, że potraw powinna być niepa-
rzysta liczba, najczęściej pięć, siedem albo dziewięć. Tłumaczono to tym, 
że parzysta liczba powoduje niepowodzenie w gospodarstwie (Petera 1983: 
20). Liczba nieparzysta oznacza nieskończoność, a więc możliwość doda-
wania, mnożenia bogactwo i jedzenia: No żeby to było dużo tych potraw. 
I zadowoleni, żeby wszyscy byli, żeby byli najedzeni i syci, bo jeżeli się było 
w ten wieczór wigilijny sytym to był cały rok sytym, to był cały rok już 
dostatni (AZKP UMCS, Lasocin, EK 1926, nagranie 2005). W Janowcu 
mogło być ich nawet trzynaście, piętnaście, „aby nikt nie odszedł, a ktoś 
przybył” (Babinicz-Witucka 1973: 189).

Poszczególne potrawy podawano w jednej misce, z której każdy jadł 
swoją łyżką. Ważne było także, żeby podczas wieczerzy nie pominąć żad-
nej z potraw, gdyż wtedy nie obrodziłyby dane produkty w przyszłym roku. 
Podczas wieczerzy odkładano również z każdej potrawy po łyżce do osob-
nej miski i tego samego wieczora lub na drugi dzień świąt rano, z koloro-
wym opłatkiem i chlebem zanoszono je koniom i bydłu do stajni lub obory. 
Czyniono tak dlatego, że bydlęta byli w stajni z Panem Jezusem (AZKP 
UMCS, Wola Zarębska, ZK 1937, nagranie 2004). 

Potrawy spożywane na wieczerzy wigilijnej w poszczególnych częściach 
naszego kraju różniły się od siebie składnikami, sposobem przygotowa-
nia, a także i kolejnością podawania. Do najbardziej typowych pokarmów 
wigilijnych na Lubelszczyźnie należą: barszcz z mąki żytniej lub owsianej, 
barszcz z buraków, kapusta kiszona z grzybami bądź z fasolą czy grochem, 
różnego rodzaju kasze z tłuszczem roślinnym, gotowane ziemniaki, pierogi 
gotowane z różnym farszem (z siemienia lnianego zw. zwarem, kapustą, 
grzybami, makiem, jabłkami) oraz pieczone, sołoducha, kluski z makiem, 
kisiel z mąki owsianej, kompot z suszu, a w zamożniejszych domach śle-
dzie i inne ryby. Na wschodnim pograniczu kutię podawano na początek 
lub koniec wieczerzy.

Posiłek ten spożywany był bardzo uroczyście z zachowaniem szczegól-
nej powagi, wszyscy uczestnicy ubrani byli w najlepsze ubrania, by uświet-
nić ten wyjątkowy dzień. Jadło się powoli, przeważnie w milczeniu, łyżkę 
do ust wkładano ostrożnie, by nie uronić ani odrobiny jedzenia (Brzu-
skowska 1986: 10). Podniosłość, z jaką traktowano ten wieczór, wynikała 
także stąd, że oczekiwano na dusze zamarłych, które mogły w tym dniu 
przybywać na ziemię. Dzielono się z nimi jedzeniem, żeby dusze jadły 
(ADEMLwL 7416/IX/3/2, Majdan Zachorodyński), nie sprzątano ze stołu, 
bo mogły przyjść dusze tych, którzy mieszkali w tym domu (ADEMLwL 
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7576/IX/3/139, Depułtycze Stare). Czyniono tak, by „dobrze ugościć swo-
ich zmarłych i wykorzystać ich pobyt na ziemi. Mieszkańcy wsi uwa-
żali bowiem, że zmarli opiekują się posianym ziarnem i mają władzę nad 
rodzącą ziemią, poza tym – znają przyszłość (Kubiak 1986: 21). Wierzono 
także, że „dusze zmarłych przebywające w tej samej ziemi, która rodzi nie-
zbędne dla życia ludzkiego i bydła zboże i trawy, były zawsze i wszędzie 
patronami i opiekunami rolnictwa i hodowli bydła” (Klinger 1932: 37). 

Przy stole wigilijnym podejmowano różne działania wpływające na życie 
i zdrowie biesiadników, a także na pomnożenie pożywienia. Przede wszyst-
kim pamiętano, że na postniku należy wszystkiego popróbować, żeby się 
wszystko urodziło, żeby słonko nie przypaliło, żeby od wody nie zgniło i żeby 
w dostatku nam się żyło. Na wigilię musi być podany groch, to nie będzie 
przez cały rok gradu (Adamowski 1996: 23). W południowo-wschodniej 
części regionu kutię jadano na stojąco, by nie bolały krzyże, „kto chciał mógł 
siedzieć, ale potem nikt go nie żałował, jak stękał” (Brzuskowska 1986: 9). 
Z tego samego powodu nie odkładano łyżek zanim nie spróbowano wszyst-
kich potraw (Babinicz-Witucka 1973: 191). Nie powinno się także kłaść łyżek 
do góry dnem, miało to wróżyć głód, o czym zawsze przypominano dzie-
ciom (Brzuskowska 1986: 10). Po posiłku należało także związać wszystkie 
łyżki razem, żeby się krowy nie gubiły na pastwisku (Brzuskowska 1986: 10). 
W powiecie chełmskim gospodyni musiała siedzieć, żeby się kury dobrze cho-
wały i siedziały na jajkach (ADEMLwL 7577/IX/3/139, Pniówno). W Brzeź-
nie gospodyni, gdy nosiła potrawy do stołu, to gdakała, żeby się kury dobrze 
niosły (ADEMLwL 7656/IX/3/192, Brzeźno). W Sędowicach wstawano pod-
czas jedzenia, by nogi nie bolały. W powiecie świdnickim we wsi Siostrzytów, 
odnotowano jeszcze inny zwyczaj, tam po kątach rzucano kartofle podawane 
na kolacji, aby rodziły (ADEMLwL 7658/IX/1/1, Siostrzytów). W powiecie ryc-
kim w Sędowicach kto pierwszy od stołu wstał to miał umrzeć, a we wsi Zale-
sie wierzono, że jeśli ktoś przyjdzie w trakcie wieczerzy spowoduje to śmierć 
członka rodziny (AZKP UMCS). W Wólce Kątnej powinno być wszystko na 
stole już podane, żeby niczego nie brakowało, bo gdyby zabrakło łyżki czy noża 
bez omyłke, to ten kto pierwszy pójdzie, odejdzie od stołu, to pierwszy umrze. 
Jeśli więc brakowało czego, to szli wszyscy razem (Adamowski 1996: 23).

Kiedy kończono kolację w okolicach Janowca, wszyscy obecni musieli 
wypić wodę przyniesioną ze studni, „Wierzono bowiem, że w Wigilię 
woda odmienia się na chwilę w wino, a jej wypicie będzie strzegło od cho-
rób w nowym roku” (Babinicz-Witucka 1973: 191). Na Podlasiu lubelskim 
nie wolno było pić wody, by nie mieć pragnienia w żniwa (Perera 1983: 9). 
W powiecie chełmskim, kto pierwszy wrócił po wypiciu wody, miał być 
zdrowy jak woda (ADEMLwL 7656/IX/3/192, Brzeźno).
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Po kolacji gospodarz i gospodyni wychodzili i wołali bydło, żeby się nie 
rozchodziło po lasach. Później gospodyni wzywała kury, żeby się niosły 
w obejściu, a nie u sąsiada (Aleksandrowicz 1980: 3). Działania te podej-
mowano by zapewnić sobie powodzenie w hodowli zwierząt domowych.

Resztki jedzenia z Wigilii – to się szanowało, bo to już było, żeby nie 
wyrzucać tak gdziekolwiek, bo to jest tak jakby święcone było. To się te 
okruszki, ja przeważnie kurom dawałam (TN 1401/A, Karczmiska, Jadwiga 
Karaś, 1936, nagranie z 2001). Nie zapominano w tym dniu także o zwie-
rzętach domowych: obficie zadawano jadło bydłu, rano zawsze obrządek 
był taki, żeby bydło było syte w ogóle tam stworzonka (TN 1401/B, Karczmi-
ska, Zygmunt Czarnecki, 1930, nagranie 2001). Tam, gdzie ziarno na stole 
wykładano, później dawano je kurom, „aby nie niosły się poza obejściem” 
(Babinicz-Witucka 1973: 190).

W trakcie wieczoru wigilijnego powszechny był zwyczaj wróżenia także 
za pośrednictwem potraw czy składników spożywczych. Istniało bowiem 
przekonanie, że w tym szczególnym czasie przesilenia, „kontaktu z innymi, 
transcendentnym światem, z którego płynie pewna wiedza na temat przy-
szłych losów tych wszystkich, którzy zechcą się czegoś dowiedzieć, oraz 
szczególna moc sprawiająca, że wszelkie magiczne czynności w tym czasie 
podjęte będą wyjątkowo skuteczne” (Łeńska-Bąk 2010: 271). We wschod-
niej części regionu gospodyni podrzucała łyżkę kutii do góry i sprawdzała, 
czego przykleiło się więcej: jak się czepiło dużo ziaren to mówili, że obrodzi 
pszenica (ADEMLwL 7618/IX/3/175, Czułczyce). W powiecie chełmskim 
do tej wróżby wykorzystywano też kapustę z grochem. W zachodniej czę-
ści regionu podrzucano źdźbła słomy i przyglądano się, ile ziaren przycze-
piło się do pułapu. Na tej podstawie wnioskowano o urodzaju i liczbie kop 
w czasie żniw (Babinicz-Witucka 1973: 194). Wyciągano spod obrusa źdźbła 
siana i wróżono, czy len będzie długi czy niski (Petera 1983: 8). Pożywie-
nie wykorzystywane było także we wróżbach matrymonialnych w regionie 
zamojskim, tam „panny i kawalerowie wychodzili z łyżką kutii na próg 
domu i pilnie nasłuchiwali, z której strony pies zaszczeka, z tej strony miał 
być przyszły maż lub żona” (Brzuskowska 1986: 9). 

W tym dniu przyglądano się także, jaka była pogoda, by ocenić, jaki 
będzie urodzaj w nadchodzącym roku. We wsiach na terenie powiatu 
Biała Podlaska mawiano, że pogodne niebo zapowiada urodzajny rok, 
a pochmurne – rok deszczowy. W Połoskach grzmoty zapowiadały uro-
dzaj (Petera 1983: 8). Jeśli w wieczór wigilijny na niebie było dużo gwiazd, 
mawiano, że kury będą się dobrze niosły, a jeśli niebo było pochmurne, 
krowy dużo mleka będę dawać (Adamowski, Tymochowicz 2001: 39). We 
wsi Dęby (Tomaszowskie), po obfitości białych nasypów utworzonych 
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przez padający śnieg na sztachetach płotu zgadywano, jaki będzie urodzaj 
na kapustę. Drobne ziemniaki miały się udać wtedy, gdy pod poszcze-
gólnymi sztachetami w śniegu będą głębokie dołki. Sople lodu zwisające 
z dachu prognozowały marchewki dużych rozmiarów (Nowak 2003: 127).

Prognozowano także, jaka pogoda będzie w poszczególnych miesiącach 
w następnym roku. Pogoda bowiem miała dawniej ogromny wpływ na 
pozyskiwane zbiory, nierzadko większy niż włożona praca. Susza czy powo-
dzie mogły zniszczyć uprawy na polu. By sprawdzić, jak będzie pogoda 
w kolejnych miesiącach, przygotowywano dwanaście miseczek, do których 
gospodyni wkładała obieraną z łupin cebulę i zasypywała solą. W miseczce, 
w której było najwięcej płynu, w przypisanym jej miesiącu miało być dużo 
opadów (Nowak 2003: 161). Bacznie obserwowano także, jaka pogoda 
będzie w poszczególnych dniach od Wigilii do Trzech Króli, gdyż takie 
miały być kolejne miesiące. By poznać prognozy na drugą połowę miesiąca 
przyglądano się też, jaka pogada jest w nocy (Petera 1971: 4). 

Powstało także wiele przysłów związanych z pogodą w Wigilię, w któ-
rych jest mowa o przyszłych zbiorach i pożywieniu, np.: Wigilia chmurna, 
stodoła durna; Wigilia jasna, stodoła ciasna; Wigilia po grudzie, bieda nie 
ubodzie; Jak w Wigilie gwiazdy świecą, kury dobrze jajka niesą (Magdzia-
kowa 2003: 16) czy Jak pogodnie i jasno to w stodole ciasno (Petera 1983: 8).

Pożywienie wigilijne miało dawniej różne znaczenie, nie tylko zaspo-
kajało potrzeby biologiczne, ale stanowiło ważny składnik do realizowa-
nia praktyk religijnych. W pierwszej części dnia należało się wstrzymać 
od przyjmowania posiłków, a później spożywano tylko postne potrawy, 
co miało pomóc w przygotowaniach do właściwych obchodów Bożego 
Narodzenia. Wspólnie odmawiana modlitwa przy wigilijnym stole 
miała zapewnić powodzenie w różnych sferach życia, w tym – urodzaj  
i płodność.

Tego dnia dokonywano licznych praktyk magicznych, które miały cha-
rakter wegetacyjny i apotropeiczny. Chciano za ich pośrednictwem zapew-
nić sobie w nadchodzącym roku dostatek jedzenia, zapewniając sobie 
dobre zbiory czy właściwy chów zwierząt domowych. Starano się także 
zabezpieczyć przed różnymi zagrożeniami i zapewnić sobie zdrowie. Do 
tych praktyk zaliczyć należy przestrzeganie rozlicznych nakazów i zaka-
zów, właściwe przygotowanie potraw, stołu, a następnie odpowiednie 
zachowanie przy nim. Wszystkie te czynności miały wielką moc sprawczą, 
gdyż wierzono, że w tym szczególnym czasie, kiedy następował początek 
nowego cyklu i kiedy dzień stawał się coraz dłuższy, ścierały się ze sobą 
życie i śmierć, światło i ciemność. Ludzie, stosując działania magiczne, sta-
rali się dopomóc w zwycięstwie życia (Kubiak 1981: 21).
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Wyjątkowość tego dnia przypadającego na przesilenie zimowe sprawiała, 
że chętnie wróżono, by poznać swoją przyszłość, która zawsze nurtowała 
ludzi. Dawniej miało to ogromne znaczenie, na niewiele zjawisk człowiek 
miał bowiem realny wpływ i stąd też tak mocne podporządkowanie siłom 
przyrody. Wróżby, szczególnie te pomyślne, dodawały nadziei, wzbudzały 
poczucie bezpieczeństwa i podtrzymywały wiarę w ich spełnianie.

Wigilia miała także zaduszkowy charakter. Świadczyć mogą o tym cho-
ciażby składniki, z jakich były i nadal są przygotowywane potrawy wigilijne, 
jak mak, miód, kasza, groch, fasola czy bób. Z tych samych składników 
sporządzano potrawy na stypę czy na obrzędy poświęcone duszom zmar-
łych. O zaduszkowym znaczeniu tej uczty pisał A. Fisher:  „wieczerza, kucia 
jest stypą wypominkami, dziadami za zamarłych, gdyż między różnymi 
potrawami podaje się pęcak, groch, łazanki z miodem i makiem, a więc 
takie potrawy, których używa się na dnie wypominków w Rosji” (Fisher 
1921: 377). W powiecie hrubieszowskim na wieczerzę pieczono knysze (był 
to farsz z cebuli z olejem w cieście drożdżowym), którą też przygotowy-
wano na Zaduszki (Seweryn 1933: 13–14). Pamiętano także, by na początku 
posiłku pomodlić się za zmarłych. W Zamojskiem, jak podaje respondent 
ze wsi Krasnobród, „starzy mówili, że jak szli na pasterkę to wynosili to jadło 
na cmentarz, na groby, a na drugi dzień rano szli, patrzyli: połowy ni ma, 
zmarły zjadł. Ale to zmarły zjadł? – Ptaszki” (Brzuskowska 1986: 10).

Pożywienie było zatem darem dla dusz zmarłych, środkiem mediacyj-
nym, pomagającym nawiązać kontakt z transcendentnym światem. Obda-
rowywano nim także domowników i zaproszone osoby samotne, wędrow-
ców, dziadów, bezdomnych, których dawniej również było dużo. Obdaro-
wywano jedzeniem biednych: 

[…] na wsi bydło pas pastuch. To był przeważnie taki biedny chłop, nie miał 
majątku tylko żył z pasienia. Więc w czasie Wigilii chodził od chałupy do chałupy 
i zbierał datki, bo w zimie już mu nie płacili i nie miał z czego żyć. Przychodził do 
mieszkania: – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Winszuje zdrowia, szczęścia... 
Wszystkiego najlepszego winszował. Jak mu podziękowali, gospodyni wtedy dawała 
mu do kosza, a miał taki duży kosz ze sobą, coś mu tam dawała na święta. Przeważ-
nie pare jajek, kawałek słoniny, jakiejś wędliny kawałek, no i chleba. No odchodził 
dali. Szed od chałupy do chałupy (Adamowski 1995: 23).

Omówione potrawy wigilijne miały nie tylko zaspokoić głód, ale to wła-
śnie dzięki nim dokonywane były praktyki religijne i magiczne mające na 
celu zabezpieczenie przyszłości domowników zasiadających przy wigilijnym 
stole. Ułatwiały one także wędrówkę między dwoma światami, tym docze-
snym i zaświatowym, tworząc wizję wszechświata (Zadrożyńska 2000: 139). 
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Pożywienie świąteczne w kulturze tradycyjnej spełniało zatem znacz-
nie więcej funkcji i nie można go traktować wyłącznie jako zjawiska mate-
rialnego. Regulowało ono sposób świętowania za pośrednictwem różnych 
zwyczajów, ułatwiało nawiązywanie i umacnianie więzi rodzinnych, spo-
łecznych i z duszami zmarłych. Potrawy wigilijne obecnie stanowią ważny 
łącznik z tradycją, i „mogą być dobrym kluczem do zrozumienia sensu 
naszego przeżywania czasu świątecznego” (Kowalski 2000: 101). 

rozwiązanie skrótów
ADEMLwL – Archiwum Działu Etnografii Muzeum Lubelskiego w Lublinie; 

podano numer inwentarzowy i miejscowość, ewentualnie datę zapisu. 
AZKP UMCS – Archiwum Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie; podano miejscowość, ini-
cjał i rok urodzenia informatora, ewentualnie rok nagrania. 

TN – Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lubinie; podano numer taśmy, miejscowość, dane informatora 
oraz datę nagrania. 
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traditional christmas eve dishes as the value 
of intangible heritage (based on examples from 
the lublin province)
Christmas Eve in the folk tradition has always been unique and, as has been 
demonstrated in this text, also the food has played a big role – not only to satisfy 
biological needs, but also to be an important component to implement religious 
practices, magic, and fortune telling. Food was also a gift to the souls of the dead, 
a mediation means of making contact with the transcendent world. It was also 
given to household members, invited people, single wanderers, beggars, and the 
homeless. Such behavior made it possible to establish and strengthen neighborly 
ties. Christmas food and wafer was also shared with selected animals to assure 
their health and protection. Therefore, the festive food in traditional culture has 
many more meanings and cannot be regarded only as a physical phenomenon. It 
regulated the way of celebration through various customs, facilitated establish-
ment and strengthening of family and social ties, and through magic it was sup-
posed to make sure that food would never lack.
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Współcześnie słowo kolęda używane jest najczęściej w znaczeniu tek-
stu pieśni o tematyce bożonarodzeniowej. Takie rozumienie kolędy 

podaje też w pierwszej kolejności Słownik języka polskiego pod red. Szym-
czaka (Szymczak 1988: 958). Jest to jednak znaczenie późniejsze, odnoto-
wane po raz pierwszy w 1590 roku (Bartmiński 1986: 78). Ponadto, zano-
towano następujące znaczenia słowa kolęda: zadatek – w szczególności 
ten dawany służbie w okresie godzenia służby (Św. Szczepana i Godów); 
odwiedzanie parafian przez księdza w okresie Bożego Narodzenia; danina 
dla księdza w okresie Bożego Narodzenia; mieszanina potraw wigilijnych 
z opłatkiem i chlebem podawana bydłu, a później już sam kolorowy opła-
tek; na niektórych terenach – Wigilia i okres Bożego Narodzenia; w sta-
ropolszczyźnie – Nowy Rok; garstka kłosów zboża przynoszona przez 
gospodarza do domu w dniu Wigilii; świecka pieśń będąca prośbą o dary 
(od XVI wieku). Pierwsze słowniki termin kolęda tłumaczyły jednak jako 

„podarunek noworoczny lub wigilijny, bożonarodzeniowy, z dialektalnym 
rozszerzeniem i uogólnieniem znaczenia na dar, podarunek, wiano” (Ada-
mowski 2009: 106–107).

Rozpatrując funkcjonowanie terminu kolęda w znaczeniu daru należy 
odwołać się do etymologii samego słowa i obrzędu kolędniczego. Nazwa 
kolęda jest zapożyczeniem łacińskim od słowa calendae, które w kalen-
darzu juliańskim oznacza ‘pierwszy dzień miesiąca’. Pod tą nazwą obcho-
dzono również w starożytnym Rzymie Calendae Januarie. Były to święta 
ku czci Janusa – boga światła. Obchodzone były w pierwszych dniach 
stycznia i rozpoczynały rzymski Nowy Rok. Tradycją pierwszego dnia 
rzymskich calendae było wzajemne obdarowywanie się. Obrzędowość 

Chodził bysio po kolędzie…  
Kolędowanie z żywymi zwierzętami  
na Lubelszczyźnie

Marzena Badach  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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ta szybko rozprzestrzeniła się na tereny zamieszkiwane przez Rumunów 
i – za ich pośrednictwem – dotarła do Słowian, obejmując całą wschod-
nią Europę (Caraman 1933: 377). Szczególnym rodzajem takiego daru stał 
się obrzęd kolędniczy, który Jan Adamowski definiuje jako „indywidualne, 
bądź zbiorowe składanie życzeń poprzez zastosowanie mniej lub bardziej 
złożonych strukturalnie widowisk. Podstawowym składnikiem kolędowa-
nia jest kolęda – rozumiana zarówno jako tekst słowny (pieśń czy wierszo-
wane powinszowanie) oraz ogólniej dar, w tym dar rzeczowy” (Adamowski 
2009: 110). 

Aby zrozumieć istotę pieśni życzących, należy odwołać się do funkcjo-
nującej pierwotnie zależności między darem i słowem. Człowiek pierwotny 
wierzył, że słowo nie jest jedynie abstrakcyjnym znakiem, lecz jest tożsame 
przedmiotem. Wymówienie zaś danego słowa powoduje jego urzeczywist-
nienie. Życzenia posiadające zatem pełną moc sprawczą mogą być w tym 
ujęciu traktowane jako dar (Adamowski 2009: 350–351). Ilustracją takiego 
wartościowania życzeń są np. zamówienia znachorskie czy chociażby ta 
wypowiedź informatorki zanotowana w Giełczwi: A życzenia to mówio, że 
się sprawdzajo. Do tej pory tak ludzie mówio, że jest taka minu… sekunda. 
Że jak się człowiekowi dobrze życzy i w te sekunde popadnie, to tak będzie 
(FP, Giełczew). Takie funkcjonowanie słowa poza folklorem można zauwa-
żyć również w teologii Słowa Wcielonego obecnej w Kościele katolickim 
(Bartmiński 1991: 167). 

Choć początkowo próbowano kwestionować ten fakt, to obecnie 
powszechnie przyjmuje się, że obrzędowość ludowa stanowi efekt dwóch 
równorzędnych procesów historycznych, jakimi były chrystianizacja folk-
loru i folkloryzacja chrześcijaństwa zachodniego (Bartmiński 1991: 173). 
Jedną z zasadniczych różnic między tymi dwoma systemami wierzenio-
wymi była koncepcja czasu: „Dla człowieka religijnego z kultury archaicz-
nej świat odnawia się co roku” (Eliade 1993: 93). Także ludy słowiańskie 
operowały opartym na drobiazgowej obserwacji przekonaniu o cyklicznym 
charakterze czasu. Dla człowieka żyjącego w ścisłej symbiozie z przyrodą 
miernikiem czasu stały się powtarzalne rytmy: rosnącego i malejącego 
dnia, rozwijającej się i zamierającej przyrody (Wojciechowska 2000: 20). 
Jedną z innowacji, jaką przyniosło na nasze tereny chrześcijaństwo, była 
właśnie linearna koncepcja czasu. Według niej czas (świat) przestał być 
odnawialnym cyklem, a pojawiło się pojęcie historii, w którą wkroczył Bóg, 
aby zrealizować swój proces zbawczy. Rok liturgiczny miał zatem stanowić 

„celebrację uobecnienia misterium Chrystusa w czasie” (Pałęcki 2006: 31). 
I tak, w okresie od XIII do XVI wieku następowało wzajemne dopasowy-
wanie się kalendarzy: ludowego i liturgicznego (Wojciechowska 2000: 18). 
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Efektem tego stały się staropolskie Gody, czyli okres od Bożego Narodze-
nia do Trzech Króli, które pierwotnie pojmowano jako początek nowego 
czasu. Świadczy o tym np. jedno z kazań gnieźnieńskich, gdzie odnaleźć 
można informację, że Jezus urodził się w czasie, „gdyż ci lato schodzi, 
a nowe przychodzi” (Wojciechowska 2000: 28). Również teksty przysiąg 
sądowych z XIV i XV wieku potwierdzają, że rok pojmowano „oth God do 
God” (Wojciechowska 2000: 28). 

Taka geneza obrzędowości bożonarodzeniowo-noworocznej sprawia, 
że również w kontekście kolędowania ze względu na kryterium genetyczne 
można wydzielić: 

składniki kolędowania o charakterze przedchrześcijańskim;1. 
składniki kolędowania o proweniencji chrześcijańskiej;2. 
elementy polonizacji (ogólnonarodowe lub regionalne) (Adamowski 3. 
2009: 121).
Do najstarszych genetycznie form kolędniczych można zaliczyć chodze-

nie z żywymi zwierzętami (Adamowski, Tymochowicz 2001: 42). Obrzędy 
tego typu funkcjonalnie łączą się z okresem przełomowym starego 
i nowego roku czyli z kreowaniem nowej, lepszej przyszłości (Adamow-
ski 2009: 121). W tym celu na terenie Lubelszczyzny kolędowano z koniem, 
bykiem, baranem lub owcą. 

Janina Petera w artykule opublikowanym w Kolędowaniu na Lubelsz-
czyźnie wymienia prawie pięćdziesiąt miejscowości Lubelszczyzny, gdzie 
odnotowano ten typ kolędowania. Wszystkie one skupiają się w środko-
wej i południowo-wschodniej części obecnego województwa lubelskiego, 
wokół następujących miejscowości: Krzczonów, Turobin, Biłgoraj, Lublin, 
Łęczna, Hrubieszów i Skierbieszów (Petera 1986: 38). Najdłużej, bo aż do 
czasów współczesnych, ta forma kolędnicza przetrwała we wsi Mazury 
(gm. Raniżów, pow. Kolbuszowa) w woj. podkarpackim, gdzie jeszcze 
cztery lata temu chodzono z koniem (w tym przypadku – kobyłą).1

W 2010 roku, przygotowując pracę magisterską, przeprowadziłam bada-
nia obrzędowości okresu zimowego w subregionie krzczonowskim. Za 
kryterium wyznaczenia subregionu przyjęłam wówczas występowanie na 
omawianym terenie pod koniec XIX wieku stroju krzczonowskiego (Świe-
rzy 1952: 6). Subregion ten obejmował swoim zasięgiem „obszar około 600 
km2 położonych na południowy wschód od Lublina, nad rzekami Gieł-
czwią, Czerniejówką i Kosarzówką” (Piskorz-Branekova 2003: 104). Prze-
badałam wówczas dwanaście miejscowości (Krzczonów, Żuków, Żuków 
Kolonia, Olszanka, Kosarzew, Stryjno, Pilaszkowice, Stara Wieś, Giełczew, 

1 Informacja od Jolanty Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 
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Osowa, Piotrków, Chmiel), leżących w centrum bądź na peryferiach oma-
wianego subregionu, położonych w różnych kierunkach względem Krzczo-
nowa. Wywiadów udzieliło mi dwadzieścia sześć osób. Powstało około 
dwudziestu godzin nagrań. Zebrane podczas badań materiały wykazały 
istnienie największej ilości podobieństw w obrzędowości okresu zimowego 
w centralnej części subregionu, obejmującej następujące miejscowości: 
Krzczonów, Żuków, Olszanka, Kosarzew, Piotrków i Chmiel. Jednym z ele-
mentów wyróżniających wszystkie wymienione wsie było tzw. chodzenie 
z bykiem, które na tym terenie jest bardzo żywo wspominane przez miesz-
kańców. Zapytani o formy kolędnicze, jakie występowały w ich miejsco-
wości, respondenci w pierwszej kolejności wymieniali właśnie chodzenie 
z bykiem.

Chodzenie z bykiem. W okolicach Krzczonowa z bykiem chodzili doro-
śli kawalerowie. Przychodzili w dniu św. Szczepana około szóstej, siódmej 
nad ranem (ZM, Żuków).  Najpełniejszy opis tej formy kolędniczej zawiera 
tzw. „Kronika Dadeja” – chłopa etnografa z Krzczonowa, z której pochodzi 
poniższy fragment.

Od północy do świtu chłopcy od 18 lat i starsi brali wołu /mówiono chodzą 
z wołem/ a gdy tego nie było w danej miejscowości, to byka jak najtęższego o obcho-
dzili po gospodarstwach. Pukano do okien i prosili, aby ich wpuszczono do izby. Gdy 
otwierano drzwi wprowadzali takiego wołu, czy byka o wadze 600 kg., a nawet i wię-
cej i wykręcano go do koła trzy razy i mówiono Dajże Boże na szczęście, na zdrowie, 
na ten św. Szczepan kolędę, abyśmy byli weseli jak w niebie anieli. Potem ustawiano 
zwierzę łbem do stołu. Na stole leżało siano nakryte płachtą… Gospodarz częstował 
bysia skrajką chleba nałożoną kawałkiem opłatka wigilijnego, a także sianem, kolęd-
nicy nie zajęci zwierzęciem odśpiewywali parę zwrotek kolęd. Po raz drugi wykręcali 
zwierzę trzy razy i mówili chodził bysio po kolędzie, robił na chleb jeszcze będzie, 
cheć i wyprowadzano zwierzę z domu. Po tej ceremonii gospodarz z gospodynią 
obdarowywali kolędników podarunkami: pierogami z kaszą, z marchwi lub kapusty 
na co było kogo stać. (Mysłowska 1951: 36) 

Jeśli czasem zwierzę napaskudziło, brano to za szczęśliwą wróżbę (ZM, 
Żuków; JM, Chmiel). Chodzenie z bykiem zanikło na omawianym terenie 
w latach 50 XX wieku (ZM, Żuków). Znacznie dłużej, bo do końca lat 70. 
(HB, Żuków), utrzymało się w tym subregionie tzw. chodzenie z baranem.

Chodzenie z baranem lub owcą miało podobny charakter do cho-
dzenia z bykiem, ale była to forma kolędowania uzupełniona elementami 
chrześcijańskimi. Z baranem chodzili w Żukowie dwunasto-, trzynasto-
letni chłopcy. W wersji prototypowej rekwizytem obrzędowym powinien 
być baran, ze względu na jego atrybuty męskości: No bo to zawsze samiec 
miał być. Baran miał być, ale myśmy z uowco chodzili, bo u nas była uowca 
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(HB, Żuków). Jak wspomina mieszkaniec Żukowa, chodzeniu z owcą towa-
rzyszyła gwiazda. Sytuacja kolędnicza rozpoczynała się w sieni lub przed 
mieszkaniem, gdzie chłopcy odśpiewywali początek kolędy Wśród noc-
nej ciszy. Gdy zostali zaproszeni do środka śpiewali jeszcze kilka zwrotek 
kolędy. Owca w tym czasie posilała się suchym chlebem: Na sznurku jo 
prowadziły. Czasem nasikała, czasem narobiła bobków [śmiech]. Chleba ji 
się dało [śmiech] (HB, Żuków). Za kolędę chłopcy przeważnie otrzymy-
wali pieczone w piecu pierogi. Dziękowali w następujący sposób:

Za kolędę dziękujemy,
zdrowia, szczęścia wam życzymy,
ażebyście długo żyli
i na drugi rok puścili (ZM, Żuków).

Współcześnie, jeśli zapytamy mieszkańców subregionu krzczonow-
skiego o powód, dla którego kolędowano z bykiem czy baranem, otrzy-
mamy odpowiedź, że to na pamiątkę stajenki betlejemskiej, w której uro-
dził się Jezus (HG, Olszanka). Motywacja ta – choć z dzisiejszego punktu 
widzenia jest jak najbardziej uzasadniona – stanowi jedynie interpretację 
wtórną, na co wyraźnie wskazuje semantyka kolędowania z żywymi zwie-
rzętami. 

Według Nikity Ilicza Tołstoja „cechą »języka« obrzędowego w odróż-
nieniu od języka zwykłego, jest jednoczesna różnokodowość, wywołana 
ogólną tendencją do maksymalnej synonimiczności, do powtórzenia jed-
nego i tego samego sensu, jednej i tej samej treści różnymi możliwymi 
sposobami” (Tołstoj 1995: 64; spolszczyła M. Stadnik). W obrębie każdego 
obrzędu, jakim jest również kolędowanie, zgodnie z teorią Tołstoja można 
wyróżnić t r z y  o b l i c z a  o b r z ę d o w e g o  s y m b o l u : realne (rekwi-
zyty), akcjonalne (gesty), werbalne (słowa) (Tołstoj 1995: 63).

Kod realny. W kodzie realnym będą zawierały się rekwizyty, jakimi 
były wół/byk czy baran/owca oraz wszystkie ich znaczące elementy skła-
dowe: w ó ł / b y k  ( r o g i  +  o d c h o d y ) oraz b a r a n / o w c a  ( r o g i  + 
o b f i t e  r u n o  +  o d c h o d y ) . 

Postać wołu należy wiązać z pracą na polu, co rozwinę szerzej w dal-
szej części artykułu. Byk z kolei jest symbolem sił męskich i płodności, 
a ze względu na swoją aktywność pozostaje w symbolicznym związku ze 
słońcem (Oesterreicher-Mollwo 1992: 20–21). Baran to symbol sił, a w sta-
rożytności był również zwierzęciem najczęściej składanym bogom w ofie-
rze (Oesterreicher-Mollwo 1992: 17). Atrybut, jakim są rogi, wiąże zarówno 
byka i barana z płodnością. Takie samo znaczenie ma w przypadku 
barana obfite runo. Z płodnością kojarzona jest wszelka kosmatość, która 
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w obrzędach kolędniczych występuje w postaci odwróconego kożucha, 
słomy czy grochowin (Domańska-Kubiak 1979: 18). Pozostawienie nato-
miast przez zwierzę odchodów odczytywano bardzo pozytywnie, zgodnie 
z wiarą, że zawierają one część sił witalnych zwierzęcia.

W kontekście kolędowania z żywymi zwierzętami warto dodać, że 
dawniej na terenie całej Słowiańszczyzny składano bogom ofiary z byków, 
baranów i koni. W południowo-wschodniej Rosji byka zabijano i spoży-
wano gromadnie przed rozpoczęciem żniw. Badacze dowodzą, że tego 
typu ofiary składano również w średniowiecznym Nowogrodzie, a pier-
wotnie zwierzęciem ofiarnym był tur (Gieysztor 2006: 212–213) – zwierzę 
reprezentowane w obrzędach kolędniczych na terenie całej Polski przez 
maszkarę (Witkowski 1965: 8). Kolędowanie na terenie Lubelszczyzny 
z koniem, bykiem i baranem może zatem stanowić dalekie echo próśb bła-
galnych skierowanych do bóstw urodzaju, w których zwierzęta te pełniły 
rolę mediatorów.

Kod akcjonalny. Kod symboliczny akcjonalny stanowią wszystkie 
gesty wykonywane przez zwierzęta: t r z y k r o t n y  r u c h  o b r o t o w y  + 
s p o ż y w a n i e  p o k a r m u .

Ruch obrotowy byka należy kojarzyć z cyklicznością i odnawianiem 
się świata. Obrócenie się byka wokół własnej osi ma związek z kołem – 
najdoskonalszą spośród figur. Z tego właśnie powodu utożsamiano koło  
z Bogiem i wiecznym, kolistym ruchem kosmosu (Forstner 2001: 57).  

Cykliczność czasu, o której była już mowa, sprawiała, że okres bożo-
narodzeniowo-noworoczny zyskał status momentu granicznego. Według 
Ludwika Stommy zachodzą wzajemne relacje między granicami, demo-
nami i magią Alkmeny, które towarzyszą każdemu obrzędowi przejścia 
(w tym przypadku – obrzędowi przejścia podlega cały kosmos). Zgodnie 
z tą teorią wszelkiego rodzaju zamykanie, zasupływanie (magia Alkmeny 
+) na zasadzie podobieństwa uniemożliwia zmiany, zaś otwieranie, rozsu-
pływanie (magia Alkmeny –) towarzyszy przemianom (Stomma 1981: 36). 

W tę teorię wpisuje się symbolika występującej w kolędowaniu z bykiem 
liczby trzy. Przypomnę, że w subregionie krzczonowskim na początku i na 
końcu sytuacji kolędniczej trzykrotnie obracano zwierzę. Nieparzystość 
liczby trzy wskazuje na jej otwartość i aktywność (Wojciechowska 2000: 
20), w związku z czym wspomagała ona pozytywne przemiany, a wyma-
gając dopełnienia przywoływała dostatek. Ponadto liczba trzy to podsta-
wowy schemat rozumienia świata. Triady obserwujemy zarówno w świe-
cie fizycznym (np. woda, ziemia, ogień lub Niebo, Ziemia, Podziemie), jak 
również duchowym (trzy chrześcijańskie cnoty teologiczne) czy boskim 
(np. chrześcijańska Trójca Święta) (Chenel, Simarro 2008: 267).
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W obrzędzie kolędowania z bykiem i baranem w subregionie krzczo-
nowskim ujawnia się także akcentowana przez Stommę granica (w tym 
przypadku nie w przestrzeni, a – w czasie), która w kulturze tradycyjnej 
zawsze była miejscem szczególnym, obciążonym semantycznie. 

To właśnie w miejscach granicznych pojawiały się demony rozumiane 
dosłownie lub jako ogół przybyszów z „tamtego” świata. „Zimowy okres 
przejścia […] to »burzenie« starego porządku i »kształtowanie« nowego, 
»znoszenie« starego czasu i »tworzenie« nowego, to zarazem śmierć i naro-
dziny” (Godula 1994: 32). W omawianym obrzędzie momenty graniczne 
kumulują się. W subregionie krzczonowskim z baranem i bykiem cho-
dzono o świcie, a więc w momencie granicznym między nocą i dniem. Noc 
można tu identyfikować z czasem zamierania, a świt – z odradzaniem się 
przyrody.

Ponadto dla odwiedzających go zwierząt gospodarz przygotowywał 
poczęstunek: skrajkę chleba z opłatkiem, siano lub suchy chleb. Przygoto-
waną ucztę można tu interpretować jako ofiarę i dar dla zwierzęcia, będą-
cego mediatorem, przekazującym błagalne prośby do świata sacrum. 

Kod werbalny. W kolędowaniu z bykiem kod werbalny realizowany 
jest przez p o w i t a n i e  i n i c j u j ą c e  s y t u a c j ę  k o l ę d n i c z ą , które 
zawiera życzenie wszelakiej pomyślności: Dajże Boże na szczęście, na 
zdrowie, na ten św. Szczepan kolędę, abyśmy byli weseli jak w niebie anieli 
(Mysłowska 1951: 36). Drugim elementem werbalnym będzie tu f o r m u ł a 
k o ń c z ą c a , zaklinająca urodzaj: Chodził bysio po kolędzie, robił na chleb, 
jeszcze będzie, heć! (Mysłowska 1951: 36). Formę zaklęcia pełnią tu słowa: 
robił na chleb, jeszcze będzie, heć! Jest to życzenie, które, jak wierzono, ma 
stać się rzeczywistością. Ważne jest w tej formule będące dziś już archa-
izmem, wykrzyknienie heć!,2 stosowane względem zwierząt pociągowych, 
wykorzystywanych do pracy w polu, która jest jednym z etapów pracy rol-
nika związanej z chlebem – etapu uprawy zboża. 

„Kronika Dadeja” wspomina bowiem, że według pierwowzoru kolędo-
wanie takie odbywało się z wołem – wykastrowanym bykiem, który był na 
dawnej wsi polskiej głównym zwierzęciem pociągowym. Ze względu na 
politykę gospodarczą folwarków, które faworyzowały produkcję zbożową, 
hodowla wołów wykorzystywanych do ciężkiej orki była wśród chłopów 
bardzo rozpowszechniona. Dla skompletowania sprzężaju konieczne było 
utrzymywanie trzech, a nawet czterech zwierząt tego gatunku. Chów wołów 
uległ znacznemu ograniczeniu dopiero w drugiej połowie XIX wieku, wraz 

2 Współcześnie do kierowania zwierzętami pociągowymi używa się w subregionie krzczo-
nowskim słów wiśta i hetta, oznaczających odpowiednio ‘w lewo’ i ‘w prawo’. 
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ze zmianą techniki upraw i uwłaszczeniem (Nowosz 1976: 203). Wyko-
rzystywany do orki wół miał znaczący wkład w produkcję zboża, a tym 
samym – chleba. 

Wykrzyknienie heć to według Słownika gwar polskich Karłowicza 
zawołanie na woły, oznaczające ‘w prawo’ (Karłowicz 1901: 176). Również 
w publikacji Ewy Siatkowskiej zawołanie heć zanotowano jako używane do 
kierowania wołami i końmi na terenie Mazur, Podlasia i Małopolski (Siat-
kowska 1976: 92). W ogólnej symbolice ruch w prawo to ruch pozytywny 
mający zapewnić pobudzenie. Cała formuła kończy się zatem życzeniem 
skierowanym do zwierzęcia tym razem w zrozumiałym dla niego języku. 

W chodzeniu z baranem kod werbalny stanowią życzenia dla gospoda-
rzy, ale i dla kolędników (ostatnia linijka), zawarte w podziękowaniu za 
poczęstunek:

Zdrowia, szczęścia wam życzymy,
ażebyście długo żyli
i na drugi rok puścili (HB, Żuków).

Przedstawiona analiza pozwala zaobserwować olbrzymią kumulację 
sensów wegetacyjnych i agrarno-hodowlanych, co dowodzi przedchrześci-
jańskiej genezy kolędowania z żywymi zwierzętami i – tym samym – wie-
kowej ich tradycji. Istotnym faktem dla tej formy kolędniczej jest jej duży 
wkład w kształtowanie się tożsamości regionalnej mieszkańców Krzczo-
nowa i jego okolic. Ten „zabytek obrzędowy” stanowił dawniej element 
charakteryzujący omawiany subregion. Z jednej strony spajał społeczność 
go zamieszkującą, a z drugiej – stanowił jej wyróżnik na „mapie obrzędo-
wej” kraju. 
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chodził bysio po kolędzie… [the bull went 
caroling] going christmas caroling with  
live animals in lublin region 
Going caroling with live animals is the genetically oldest form of going Christ-
mas caroling. It had a magic significance in the old Polish countryside. This was 
a form of gift which – at the turning moment of the old and new year – was to 
ensure a new, better future to the household visited. In the investigated area of 
the Krzczonów subregion people went caroling with an ox/bull, or a male sheep, 
the oldest description of this rite being found in the notes recorded in the 1950s 
by Kazimierz Dadej, a farmer and ethnographer from Krzczonów. In this rite of 
caroling, what were important were not only words but also gestures (turning the 
head three times, and eating the prepared snacks) and the requisites (the sacrifi-
cial male animal, thick fleece, horns, and the left droppings). The analysis made it 
possible to observe a huge accumulation of vegetation and agrarian/animal-breed-
ing meanings, which evidences the pre-Christian origin of going caroling with live 
animals and the centuries-old tradition. 
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mapa 1. Kartogram występowania kolędowania z żywymi zwierzętami 
w województwie lubelskim sporządzony przez autorkę na podstawie badań 
opublikowanych w artykule Janiny Petery (Petera 1986)
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mapa 2. Kartogram przedstawiająca występowanie kolędowania  
z żywymi zwierzętami w obrębie subregionu krzczonowskiego w oparciu  
o badania przeprowadzone przez autorkę w 2010 roku
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Obrzędy i zwyczaje związane ze świętymi obrazami są niezwykle istot-
nym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego związa-

nego z tradycyjną, polską pobożnością. Dyrektorium o pobożności ludowej 
i liturgii oznajmia o tym, że wypracowany został specjalny język pobożno-
ści ludowej. Należą do niego: gesty, symbole, język, teksty, formuły, śpiew 
i muzyka, wizerunki religijne (Dyrektorium 2003: 21–22). Zgodnie z tą 
definicją, święte obrazy, bogactwo gestów i zachowań, jakie im towarzyszą, 
są formą wyrazu pobożności ludowej. 

W tradycyjnych przekazach dotyczących życia codziennego, obrzędo-
wości dorocznej i rodzinnej, ważnych wydarzeń lokalnych i narodowych, 
kult świętych obrazów jest bardzo żywy. W przekazach współczesnych 
ranga, jaką niegdyś nadawano świętym obrazom, zmniejszyła się. Arty-
kuł przedstawia rolę świętego obrazu w kontekście obrzędu rodzinnego, 
a dokładniej wesela. 

Tradycyjne wesele, na którym święty obraz jest obecny ze względu 
na wartość kulturową, wymaga ciągłego utrwalania. Artykuł jest analizą 
materiału zebranego przeze mnie podczas badań terenowych na obszarze 
województwa lubelskiego, eksplorowanego systematycznie od 2010 roku. 
Na materiały składają się wywiady etnograficzne przeprowadzone przeze 
mnie w oparciu o kwestionariusz pt. Święte obrazy w obrzędzie weselnym, 
obserwacje uczestniczące, a także fotografie i nagrania video, udostęp-
nione dzięki życzliwości informatorów. Na potrzeby niniejszego artykułu 
przeprowadziłam dziesięć wywiadów etnograficznych. Przywołany powy-
żej kwestionariusz składał się z 20 pytań, które zostały podzielone na  
4 części: Nadawcy i odbiorcy świętego obrazu w obrzędzie weselnym, Święty 

Tradycyjna i współczesna obrzędowość 
związana ze świętymi obrazami jako 
religijna wartość niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Przykład wesela

Klaudyna Włodarczyk  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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wizerunek w przebiegu sytuacji obrzędowej, Typologia świętych wizerunków, 
Funkcje świętego obrazu w obrzędzie weselnym. Materiał, jaki udało mi się 
zebrać, okazał się bardzo szeroki. Ze względu na ograniczeni formalne, 
w tym artykule skupiłam się na przykładach pochodzących z Bełżyc i naj-
bliższych okolic, a także z Kazimierza Dolnego i Opola Lubelskiego. 

Zarówno tradycyjne, jak i współczesne wesele jest przykładem obrzędu 
rodzinnego, podczas którego święte obrazy spełniają wiele funkcji: kultową, 
ochronną, daru, upamiętnienia, dekoracyjną, społeczną, majątkową. Docie-
rając do tradycyjnych przekazów, widzimy, jak wiele ról spełnia święty 
obraz przed weselem, w trakcie uroczystości oraz po jej zakończeniu. 

O wyborze świętego obrazu i jego uczestnictwie w obrzędzie weselnym 
myślało się odpowiednio wcześniej. Już w trakcie przygotowań do wesela 
dokonywało się zakupu świętego obrazu. Podczas badań terenowych odno-
towałam, że odpowiedzialni byli za to chrzestni, najczęściej panny młodej. 
Obraz kupowali indywidualnie lub wspólnie: 

Ja to pamiętam mnie to chrzestna. Do dziś mam ten obraz. Ten obraz mnie obda-
rowała, bo tam teraz to nie wiem, tam po dwa, trzy tysiące dają no a kiedyś tak mi 
ten obraz tylko dała i tyle (Maria Zagajewska, Wierzchowiska Stare); 

A w większości to obraz obowiązkowy był dla krzestny, żeby krzestno kupiła dla 
tych młodych. To już ji to było, uona taki prezent robiła (Marianna Królikowska, 
Cuple); 

Tak, dostałam dwa obrazy od chrzestnego ojca na prezent ślubny. Miałam wycho-
dzić za mąż, dowiedział sie chrzestny ojciec, kupił Świętego Józefa i Matke Bożo 
z Dzieciątkiem. A chrzestna matka to dała mi szesnaście metrów płótna białego 
i właśnie ta rodzina jest taka właśnie religijna to obrazy mi dawali i Matke Boske 
Częstochowsko (Genowefa Kamińska, Bełżyce). 

Z przekazów informatorów wynika, że święty obraz mogli zakupić także 
rodzice panny młodej. Zdarzało się, że prezent w postaci obrazu robili 
goście zaproszeni na wesele. Zależało to w dużej mierze od warunków 
finansowych, gdyż dawniej, jak wspomina jedna z informatorek z Kazimie-
rza Dolnego, Była bieda, co kto mógł, to dał (Zofia Wyroślak, Kazimierz 
Dolny). Obraz pochodzący od chrzestnych lub gości wręczano młodej 
parze podczas wesela, zaś obraz od rodziców młoda para otrzymywała 
nieco później, podczas przekazywania posagu. Święty obraz kupowano naj-
częściej od przyjeżdżających na wieś sprzedawców zwanych obraźnikami, 
ale także w sklepach z dewocjonaliami. Zdarzało się, że zlecano wykonanie 
obrazu lokalnemu malarzowi. Obraz przeznaczony dla młodej pary przy-
wożono również z pielgrzymki do Częstochowy. 
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Dawniej święty obraz był prezentem ślubnym bardzo wysoko cenionym, 
zarówno przez obdarowanych, jak i całą społeczność, która uznawała posia-
danie świętego wizerunku w domu za obowiązek. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że państwo młodzi uważali obraz za wartościową pamiątkę 
dnia ślubu i umieszczali go na ważnym miejscu w domu. Najczęściej tym 
miejscem głównym była ściana dużego pokoju, na której rozmieszczano 
przedmioty kultu religijnego. Uwidacznia się tutaj funkcja kultowa i funk-
cja upamiętniania. Odtąd święty obraz był świadkiem codziennego życia 
rodziny, jemu powierzano w modlitwach troski i radości, w jego obecności 
przeżywano czas świąteczny i ważne wydarzenia z punktu widzenia wspól-
noty. Świadczy to o istnieniu funkcji społecznej świętego obrazu. Do świę-
tego wizerunku zwracano się tak jak do bliskiej osoby. Zmysłowy, natu-
ralny charakter, jaki nadawano wyobrażeniom religijnym, jest dowodem 
na sensualizm, będący jedną z cech religijności ludowej (Stomma 2002: 
261). Obecnie także przestrzega się zwyczaju, żeby młoda para otrzymała 
w prezencie ślubnym święty obraz. Niezmiennie obowiązek ten należy do 
chrzestnej. 

Obraz, zanim został przekazany młodej parze, należało poświęcić 
i dokonywano tego w trakcie ślubu, pod koniec nabożeństwa. Obraz do 
poświęcenia niosła starościna, gdyż dawniej formowano orszak weselny 
składający się z państwa młodych, drużbów i starostów. Obecnie obraz do 
ołtarza niosą najczęściej drużba pana młodego, matka panny młodej, sta-
rościna lub wybrane dziecko, biorące udział w uroczystości. 

W tradycyjnym obrzędzie wesela święty obraz był symbolem religijnym, 
który odgrywał ważną rolę. Przejdźmy teraz do poszczególnych sekwencji 
obrzędowych wesela: błogosławieństwa, przyjęcia weselnego oraz przeno-
sin. Przed odjazdem do ślubu rodzice oraz dziadkowie młodej pary doko-
nywali błogosławieństwa. Ten symboliczny gest polegał na tym, że rodzice 
kreślili na czole młodych znak krzyża oraz wypowiadali odpowiednie 
słowa. Przy geście błogosławieństwa wykorzystywano święty obraz znajdu-
jący się w domu panny młodej. Licznie wykorzystywano także inny przed-
miot sakralny – pasyjkę. Mamy w tym momencie nagromadzenie elemen-
tów sakralnych. Chrześcijański znak krzyża zostaje wzmocniony poprzez 
rekwizyty w postaci świętego obrazu lub pasyjki. Jedna z informatorek tak 
wspomina tradycyjne błogosławieństwo: 

Jak za mąż wychodziłam to obraz brały, przed tym obrazym błogosławieństwa 
udzielały. W większości to Matke Bosko dawano była abo Święta Rodzina, też taki 
obraz jest co Święta Rodzina jest cało. To już jak do ślubu odchodziła, bo jak nie było 
to z drugiego mieszkania wzięli. Jak te państwo młodzi klękały to tym obrazem bło-
gosławieństwa udzielały. To było ważne Było ważne. No tak mówiły, ze błogosławiu, 
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tam to coś mówiły, jakuś mowe mówiły. Ale ten obraz musiał być między tu rodzinu 
błogosławiunu do tego ślubu (Marianna Królikowska, Cuple). 

Święty obraz dawano młodej parze do pocałowania. W literaturze 
przedmiotu możemy odnaleźć opisy dotyczące oddawania czci świętości 
poprzez pocałunek. ,,Całowało się przedmioty święte, sakralne, przepra-
szając lub prosząc o łaskę, uwielbiając” (Kotula 1989: 155). Błogosławień-
stwo było najważniejszą praktyką pobożnościową, jaka wiązała się z wese-
lem. Stanowiło nie tylko symboliczne pożegnanie rodziców i młodej pary, 
ale przede wszystkim zapewniało Bożą opiekę przyszłemu małżeństwu. 

W danym obrzędzie weselnym mogły występować nawet trzy różne 
święte obrazy: święty obraz znajdujący się w domu panny młodej i uży-
wany w trakcie błogosławieństwa, obraz poświęcony podczas mszy, prze-
znaczony jako dar dla młodej pary oraz obraz zawieszany w miejscu przy-
jęcia weselnego. Zdarzało się tak, że obraz, już poświęcony, po przyjeździe 
do sali weselnej zawieszała starościna nad miejscem przygotowanym dla 
młodej pary. 

Każdy ze świętych obrazów, jaki brał udział w obrzędzie weselnym, 
powinien być obrazem przedstawiającym radosne, boskie oblicze. Naj-
częściej były to wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej 
Karmiącej, Matki Boskiej Przytulającej, Świętej Rodziny, Pana Jezusa Na 
Łodzi. W prezencie ślubnym, według tradycyjnych przekazów, nie należało 
ofiarowywać wizerunków bolesnych. Tylko dawały tak aby nie Pana Jezusa 
w cierniowy koronie i Matke Bożo Bolesno. Tylko dawały Otwarte Serce 
Pana Jezusa, Otwarte Serce Maryi, Matke Bosko Częstochowsko, Karmiąco 
(Janina Potakiewicz, Bełżyce). W przekazach dotyczących tradycyjnego 
wesela częściej pojawiał się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W prze-
kazach współczesnych najczęściej spotykanym boskim wizerunkiem jest 
Matka Boska Przytulająca, a obraz wykonany jest w delikatnych, pastelo-
wych barwach. Bardzo ważnym świętym obrazem w obrzędzie weselnym 
było także przedstawienie Świętej Rodziny: 

Tak, to był obowiązek, że para młoda powinna mieć Rodzinę Świętą, czyli Pana 
Jezusa z Matką Boską, żeby to sobie poświęcili na ślubie i przywieźli do domu jako 
to są świadkowie, żeby ich nie opuszczała ta łaska Boża. To to było (Janina Sobczak, 
Radawczyk).

W przestrzeni domu weselnego miejsce zajmowane przez młodą parę 
jest miejscem najważniejszym. W literaturze przedmiotu nazwane jest 
,,miejscem centralnym, którego pozycję wyznacza ustawienie rekwizytów 
kultowych” (Adamowski 1999: 203). W tradycyjnej polskiej obrzędowości 
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weselnej święty obraz, znajdujący się tuż za młodą parą, sakralizuje jej 
przestrzeń. Pełni także funkcje apotropeionu, albowiem ,,zyskał właści-
wości ochronne dzięki kontaktowi z sacrum” (Kowalski 2007: 23). Z badań 
wynika, że w miejscu usadowienia młodej pary nie zawieszano krzyża, 
gdyż symbol ten był silnie kojarzony z męką Pańską: 

Był obraz na ścianie, bo wesele odbywało się w domu rodzinnym, więc były 
obrazy na ścianach i obrazy nie były zdejmowane (B. P., Bełżyce); 

Musiał być obraz Matki Boski no i udekurowany, nie było tych światełek jak teraz 
tylko po prostu jakiś wianek czy coś takiego. Tak na ludowo (Zofia Wyroślak, Kazi-
mierz Dolny). 

W najstarszych przekazach dotyczących wesela, uczta odbywała się 
w domu i obrazy wisiały na ścianach tak, jak były od samego początku 
umieszczone. Nie stosowano też żadnych zdobień. Nieco później, kiedy 
przyjęcia zaczęto organizować w innych miejscach, jak sale weselne, 
namioty, remizy, ujawniła się także funkcja dekoracyjna. Ściana, na której, 
znajdował się święty obraz, była zwyczajowo bogato zdobiona. Znajdowały 
się tam napisy określające ślub jako boski dar i formuły z prośbą o błogo-
sławieństwo. Wśród przykładów należy wymienić takie teksty: Dałeś Boże 
miłość w darze, daj i szczęście młodej parze; Od Boga ślub, od rodziców 
wesele, od gości szczęścia wiele; Szczęść Boże młodej parze; Błogosław Boże 
młodej parze; wybrane fragmenty Hymnu o miłości św. Pawła; wybrane 
fragmenty wierszy. Ponadto, obraz zdobiono żywymi lub sztucznymi kwia-
tami, lampkami choinkowymi. Z kwiatów najczęściej były to czerwone 
róże. W symbolice chrześcijańskiej kwiaty te są symbolem miłości nie-
biańskiej, dlatego też umieszczane były w pobliżu świętego obrazu (Rotter  
2007: 149). Dekoracje obrazów były bardziej lub mniej okazałe, jednak naj-
ważniejszy w tym miejscu był boski wizerunek. 

Obecnie zakres dekoracji sali, na której odbywa się przyjęcie weselne, 
jest bardzo szeroki, z tym że dzisiaj coraz częściej nie ma w pomieszcze-
niu świętego wizerunku. Widzimy odchodzenie od zwyczajowego umiesz-
czania świętego obrazu tuż za modą parą. Przedmiot kultu zastępują coraz 
częściej przedmioty świeckie. Zamiast obrazu umieszczane są takie ele-
menty dekoracyjne, jak: pusta rama obrazu, w której znajdują się porcela-
nowe aniołki, inicjały imion młodej pary, dużego formatu zdjęcia przed-
stawiające wydarzenia z życia państwa młodych, różnej wielkości serca, 
gołąbki, balony, kwiaty. Są to elementy pełniące funkcję dekoracyjną. Wiele 
z nich stanowi stały wystrój domu weselnego. Popularne są także dekora-
cje będące indywidualnym pomysłem młodej pary, realizowane przez nią 
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samodzielnie lub bywa, że za pośrednictwem specjalistycznych i coraz 
popularniejszych firm od organizacji wesel. Wiele młodych par zarazem 
przywozi z domu obraz i umieszcza go wśród istniejącej dekoracji. W spo-
łecznościach wiejskich i małomiasteczkowych obecność świętego obrazu 
na współczesnym weselu jest ciągle ważna ze względu na wymiar sakralny 
i zabezpieczający, ochronny. Wynika to według badań z większego przy-
wiązania mieszkańców tych obszarów do tradycji. 

Analizując poszczególne sekwencje obrzędu weselnego, przechodzimy 
do przenosin, jakie odbywała panna młoda do domu rodziców pana mło-
dego niedługo po ślubie. W posagu lub – jak mówiono jeszcze inaczej – 
w wianie panna młoda otrzymywała obowiązkowo święty obraz: 

Jak sie wyprowadzała dziewczyna z domu, to dostawała obraz i dostawała taki 
kuferek, w którym miała tam pościel, całą wyprawke (Zofia Wyroślak, Kazimierz 
Dolny); 

No matka dawała do domu. Matka dawała tam dziecku jak dziecko szło. Obraz 
dawała. Tak, to to dawała. Dawała, bo i jo dostałam. No mieszkałam przez ściane. 
Mamusia przyszła, przyniesała mi uobraz. Mówi, masz, to będziesz miała pamiątke. 
Matka Boska z Otwartem Sercem była (Stanisława Dziekanowska, Bełżyce). 

Obraz w obrzędzie weselnym jest darem rzeczowym, przekazywanym 
bardzo często wraz z darem słownym. Wśród różnych sensów pojęcia daru 
należy odwołać się do tego, który mówi o ,,obyczajowym wymogu świad-
czenia prezentu” (Grad 2004: 33). Tak rozumianym darem był święty obraz, 
który mocno związany był z wartościami danej zbiorowości, w tym przy-
padku – wartościami religijnymi oraz społecznymi normami moralnymi. 
Taki dar należało przyjąć i uszanować. Otrzymanego obrazu nie należało 
oceniać w kategoriach estetycznych. 

Ważne są także typy obrazów, uznanych za najlepsze na prezent dla 
młodej pary. Są one symbolicznym nawiązaniem do ról, jakie w przyszło-
ści powinna spełnić rodzina czy kobieta jako matka. Stąd przeważają dwa 
typy obrazów, przedstawiające Matkę Boską Przytulającą oraz Matkę Boską 
Karmiącą. Ponadto istotne jest także przedstawienie Świętej Rodziny jako 
wzoru dla nowo powstałej rodziny ziemskiej. 

W tradycyjnym rozumowaniu ujawnia się także myślenie magiczne 
dotyczące przedstawienia na obrazie. Dawniej wierzono, że bolesny wize-
runek świętej postaci ma spowodować – na zasadzie magii przenośnej – 
bolesne życie człowieka. Unikano więc przedstawień związanych z ukrzy-
żowaniem Pana Jezusa czy Matki Boskiej Płaczącej: To są takie ucierpione 
twarze. No bo Matka Boska Bolesna to jest taka smutna (Janina Potakiewicz, 
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Bełżyce). Ten magiczno-religijny charakter zachowań związanych ze świę-
tymi obrazami jest jedną z cech pobożności ludowej (Tomicki 1981: 51). 
W trakcie prowadzenia badań spotkałam się z przykładami, kiedy państwo 
młodzi zostali obdarzeni także takim bolesnym wizerunkiem: 

Mnie to liczyć mama przekazała uobraz , ale to już nie to jak sie przeprowadza-
łam do domu, tutej to ten uobraz co tam miała, taki ładny to właśnie duży, co był 
zakupiony, Matka Boska Bolesna to już mnie obdarzyła tym obrazem. Drugo siostre 
znowu innym uobrazem. Jeden obraz ja dostałam, brat dostał, siostra dostała. Jak 
śmy szli do swoich domów to tyn uobraz ja mam (Apolonia Pałka, Wzgórze). 

Motywacje, jakie najczęściej pojawiają się wraz z darowaniem obrazu, 
to wzmocnienie wiary młodej pary, okazywanie szacunku wobec świętości, 
prośba o błogosławieństwo młodej pary, żeby dobrze działo się w zawar-
tym małżeństwie:

No jakoś tak to powodowało, żeby nie utraciła wiary, żeby zawsze czciła ten 
uobraz, to był taki, obdarzała szacunkiem ten uobraz (Apolonia Pałka, Wzgórze). 

Żeby tam zawsze Matka Boska czuwała nad naszą rodziną, coś w tym stylu. Ja 
nie powtórzę, bo po prostu nie pamiętam, ale to było z tym błogosławieństwem takim 
matczynym i o wspomożenie Boże, żeby było, dobrze się działo (Bożena Pałka, Beł-
życe). 

To przeważnie sie kupuje Matke Boske z Dzieciątkiem, coś takiego, no żeby dzieci 
były, żeby dzieci były (Grażyna Słotwińska, Opole Lubelskie). 

Darowanego obrazu nie należało sprzedawać. W przypadku zniszczenia 
można było go tylko spalić. Święty obraz zajmował ważne miejsce w prze-
strzeni domu, był świadectwem pobożności, rodzinną pamiątką, a także 
przypominał o obrzędzie weselnym, którego był religijnym symbolem. 
Odgrywał istotną rolę w życiu codziennym, ale to wiąże się już z kolejnym 
aspektem funkcjonowania, który wymagałby osobnego artykułu. 

Spośród funkcji świętych obrazów w obrzędzie weselnym, najmniej uwi-
dacznia się funkcja majątkowa. Dawniej posiadanie świętego obrazu wiązało 
się ze statusem społecznym. Nie każdy mógł pozwolić sobie na taki zakup. 
Jednak nie należało traktować go wyłącznie jako wartości materialnej. 

Podsumowując, chciałabym zaznaczyć, że tradycyjna i współczesna 
obrzędowość związana ze świętymi obrazami jest religijną wartością nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego. Jest jedną z form pobożności 
ludowej, która w swojej teologicznej definicji, poza odniesieniem do reli-
gii chrześcijańskiej, wymienia także aspekt antropologiczny, odnoszący się 
do ,,ducha poszczególnych narodów lub grup społecznych i ich kultury” 
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(Dyrektorium 2003: 18), tak bardzo istotny w odniesieniu do dziedzictwa 
kulturowego.

W świecie współczesnym znacznie marginalizuje się rolę tych przed-
miotów kultu podczas wesela. Sam święty obraz zostaje coraz częściej 
zastępowany przez różnego rodzaju ekwiwalenty, a wartości obrzędowe, 
jakie wiązały się z jego obecnością podczas ceremonii czy też z jego daro-
waniem, są coraz mniej widoczne.
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traditional and modern rites associated  
with holy paintings as a religious value of 
intangible cultural heritage, as exemplified  
by the wedding reception
The text presents the role of holy paintings at the traditional and modern wedding 
reception in the countryside of the Lublin province. The cult of holy paintings is 
one of forms of folk religiousness. Holy paintings play mainly apotropaic and cult 
roles. They sacralize the space of the young couple. They serve different functions: 
social, memorial, decorative, as well as property ones and as a gift. They are also 
the signs of faith and family values. 
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